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L’elector sap que
les propostes
estan condicio
nades pel tema
del finançament
i que la majoria
de les promeses
que impliquin
pressupostos
importants,
s’hauran de que
dar al calaix.

om a les portes de les
eleccions municipals i
com fem habitualment
dediquem les pàgines centrals a
presentar les diverses candidatures. Mai com enguany no n’hi
havia hagut tantes, sis, i algunes
de tan peculiars. La PIRUM, impulsada per un col·lectiu d’immigrants romanesos i que presenta a Agramunt l’única candidatura de tot Catalunya, i la
Plataforma per Catalunya amb
un cap de llista que és de fora
vila, de Tàrrega, concretament.
En les propostes que ens
presenten les sis opcions, es
constata que una gran part són
d’àmbit generalista i en les que
tots hi podrien estar d’acord.
Per exemple: més participació
ciutadana; tenir més en compte
les associacions; estalviar recursos; millorar el benestar de
la gent gran; potenciar les zones verdes; promoure l’esport
entre els més joves i els més
grans; promocionar el turisme;
etcètera, etcètera...

A l’altre extrem es presenten
algunes idees singulars, com és
construir un camp de golf i un
llac artificial per promoure el
turisme; aixecar passos elevats
en les zones de més trànsit de
vianants; instal·lar WIFI per tot
el poble; promoure que la gent
faci un 80% de les seves compres a Agramunt; que no estalviï tant o promoure la bossa del
voluntariat, entre altres.
Hi ha propostes més factibles
que únicament presenten algunes de les opcions, com són solucionar el tema de la Caserna
de la Guàrdia Civil; treure les
orenetes de la portalada de Santa Maria; congelar els impostos;
treure la circulació de camions
per la carretera de Cervera; potenciar el Consell Assessor de
Cultura; substituir els actuals
contenidors de brossa; recuperar el Pou del Gel i la Cisterna
del Convent; traslladar el Casal
d’avis o pagar els regidors, sense dedicació exclusiva, amb el
mateix retard que els creditors.

Hi ha temes importants que
incorporen tots els grups que
han estat al govern, com la reconversió de l’Escorxador com
a gran centre cultural; acabar
l’ampliació del CAP; potenciar
el sector industrial, encara que
es troba a faltar una aposta més
decidida per treballar en la reconversió que representarà el
Segarra-Garrigues, un tema del
que gairebé no se’n parla.
Amb tot, l’elector sap que les
propostes estan condicionades
pel tema del finançament i que
la majoria de les promeses que
impliquin pressupostos importants, s’hauran de quedar al calaix. El que sí que es pot fer és
gestionar bé el poc o molt que
hi hagi.
I el que cal, per sobre de tot,
és entrar a Ca la Vila amb un
esperit de servei i no pas per a
servir-se’n.
Afectuosament,
Bernat Jofre
Agramunt, maig 2011
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JOSEP BERTRAN

E

l Diumenge de Rams
obre la celebració de
Setmana Santa. La benedicció de les palmes trenca
el foc dels actes religiosos i,
a la vegada, tradicionals i populars que culminaran amb
la cantada de Caramelles una
setmana més tard. Uns actes
que s’alternen en els escenaris del temple i els carrers,
com són el Via Crucis i la processó del Divendres Sant.
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Teatre
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JOSEP ROVIRA

El Grup Escènic Agramuntí
va oferir el Diumenge de Pasqua, a les 8 de vespre, una
representació de l’obra teatral
“Diner negre”, un muntatge
que havia estrenat per Nadal,

amb l’assistència de 125 persones. L’únic canvi a destacar va ser la substitució, per
motius familiars, de l’actor
Ramon Bernaus, en el paper
de l’inspector de policia Antonio Morales, per part del jove
i novell actor Miquel Marsol.
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Ja podeu demanar les llavors a l’Ajuntament de Torrefeta i Florejacs
o al Centre Social de Sedó i Riber
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- 1r. premi: Trofeu i 150€
- 2n. premi: Trofeu i 100€
- 3r. premi: Trofeu i 50€
- Premi especial a la carbassa més bonica: 50€
- Premi especial a la carbassa no premiada més gran,conreada al poble de Sedó
- Premi especial a la carbassa no premiada més gran,conreada en el municipi de Torrefeta i Florejacs.
Només entren a concurs les carbasses en bon estat

PISCINA

Ajuntament de Torrefeta i Florejacs

Ja podeu demanar les llavors a l’Ajuntament de Torrefeta i Florejacs
o al Centre Social de Sedó i Riber
- 1r. premi: Trofeu i 150€
- 2n. premi: Trofeu i 100€
- 3r. premi: Trofeu i 50€
- Premi especial a la carbassa més bonica: 50€
- Premi especial a la carbassa no premiada més gran,conreada al poble de Sedó
- Premi especial a la carbassa no premiada més gran,conreada en el municipi de Torrefeta i Florejacs.
Només entren a concurs les carbasses en bon estat
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Caramelles

JOSEP BERTRAN

E

JOSEP BERTRAN

l grup caramellaire “Aires del Sió”, amb els
alumnes de l’Escola de
Música, van tornar a protagonitzar la tradicional cantada
del Diumenge de Pasqua al
matí. Malgrat un temps rúfol,
cantaires i músics van poder
fer la seva feina mentre els
encarregats de la recapta recollien les gratificacions dels
convilatans. La pluja va arribar tot just acabada la darrera
cantada al carrer Sió.

A dalt, foto de família de tot el grup.
Durant tot el matí també hi ha temps per a fer-la petar una estona (sobre aquestes línies).
Ballesta amunt fins al balcó de Ca la Vila, mentre el públic admira les habilitats del Torres (foto gran de l’esquerra).

Es van interpretar quatre
peces: la sardana Trobada a
Calella, d’A. Vilàs; la tradicio
nal alemanya Pel març els
[MAIG 2011]
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Quatre peces
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▼

pagesos; la popular sardana
Maria de les trenes, de Josep
Saderra i Ramon Ribera, i una
peça tradicional de les illes
Hawai, Dolç el núvol. La direcció va anar a càrrec de Toni
Rodríguez i Mariana Grosu.

Al costat, els familiars immortalitzant
l’actuació dels seus.
El temps amenaça i cal apressar-se per
arribar al següent punt de cantada (foto
del mig).
JOSEP BERTRAN

Espontanis seguint la lletra d’una melodia
coneguda (foto inferior esquerra).

JOSEP BERTRAN

JOSEP BERTRAN

Sota aquestes línies, Mariana Grosu transmet entusiasme als cantaires.

JOSEP BERTRAN
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Portada del llibre “La nostra veu” que està dedicat als més de 150 col·laboradors
que han passat per Ràdio Sió.
Un joveníssim lector mira amb delit el seu primer llibre de Sant Jordi.

mb l’argument que enguany Sant Jordi s’esqueia en Dissabte Sant
es van anul·lar i traslladar els
actes que cada any s’organitzen, centrats majoritàriament
en el Certamen Literari i destinats a la mainada. La Biblioteca va mantenir els seus durant la setmana, com la sessió de contes i el lliurament
dels diplomes de Superlector
2010, un guardó que es dóna
als usuaris més joves.
Els llibres i les roses van
ser els únics protagonistes
d’aquesta jornada tan especial. Malgrat el que tot feia
presagiar i fins i tot lluitant
contra un temps inestable, la
jornada va ser prou reeixida i

amb força moviment, encara
que per sota d’un Sant Jordi
“normal”. Va ser una jornada
amb molts agramuntins desplaçats fora vila compensada
pels residents de cap de setmana.
L’única novetat editorial
relacionada directament amb
casa nostra va ser el llibre “La
nostra veu”. Es tracta de la
història dels 25 anys de Ràdio Sió, l’emissora municipal
d’Agramunt i la Ribera, una
efemèride que va complir el
maig de fa dos anys. L’obra es
va presentar el dia 15 d’abril
al Casal sota la presidència
del regidor de Cultura, Domènec Llop, i l’assistència d’un
representant de l’associació
de les emissores municipals
de Catalunya.
En representació de Ràdio Sió hi van intervenir el
seu director, Albert Martín, i
la redactora de l’obra, Laura
Martín. Aquesta va explicar
les dificultats que van trobar
a l’hora d’aconseguir material
històric de l’emissora i que el
llibre va ser possible tirar-lo
endavant gràcies a les informacions, literàries i gràfiques,
recollides per SIÓ durant tots
aquests anys, tal i com es pot
constatar en l’apartat de bibliografia.
El diumenge 17 d’abril es
va presentar a Lo Pardal la
novel·la “El primer dia de les
nostres vides” de l’escriptora
d’ascendència agramuntina
Teresa Roig. Recordem que
és l’autora de “Pa amb Xocolata”, una obra de gran èxit
i difusió a casa nostra. La
presentació va anar a càrrec
[MAIG 2011]
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Sant Jordi
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JOSEP BERTRAN

▼
Teresa Roig va firmar molts llibres
al públic assistent a la presentació.
Domènec Llop, Teresa Roig i Màrius
Blàvia (a la dreta).

JOSEP BERTRAN

Marina Utges i Montse Sala,
alumnes de l’IES Ribera del Sió,
guanyadores de dos premis
d’investigació.

de Màrius Blàvia, l’escriptor
i professor de català de l’IES
Ribera del Sió. La novel·la és
una història d’amor gens convencional, que posa l’èmfasi
en les segones oportunitats
que ofereix la vida. Perquè tot

LAIA PEDRÓS

final obre un principi. I perquè
només quan t’adones que estàs perdut pots trobar el camí.
Dies abans de la Festa del
Llibre es va celebrar a Preixens el lliurament dels premis
que dues veïnes del poble i
alumnes de l’IES Ribera del
Sió, Marina Utges i Montse
Sala, van aconseguir el curs
passat amb uns treballs d’investigació. L’acte el va pre-

12
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sidir l’alcalde, Jordi Planes,
i el president del consell comarcal de la Noguera, Vicent
Font, que els van traslladar
l’homenatge del conjunt de
la població. Marina Utges va
presentar un treball sobre la
Guerra Civil a partir dels relats
de la seva àvia. Per la seva
part, Montse Sala va treballar
investigant sobre “Montserrat, Morena de la Serra”.

A C T U ALITAT FETS D EL M ES

Certamen Literari

A la dreta, Màrius Torrents durant
la seva intervenció.
A baix, membres del jurat lliurant
els premis als guanyadors del
Certamen Literari de Sant Jordi.

E

JOSEP BERTRAN

Des de SIÓ s’ha
reivindicat en nom
broses ocasions
la recuperació de
la figura d’Enric
Brufau, tant política
com literària. Amb
dues es van veure
troncades per la
seva prematura
mort, als 56 anys.

l divendres 29 d’abril
l’Ajuntament va celebrar el tradicional acte
de lliurament dels premis corresponents al Certamen Literari de Sant Jordi, que ja ha
arribat a la XXIV edició i que
s’organitza en col·laboració
amb la nostra revista que en
publica els primers premis. Al
matí van tenir lloc dues representacions teatrals també al
Casal.
El lliurament dels premis va
estar precedit per la intervenció de Màrius Torrents centrada en la figura d’Enric Brufau
i Torrents (1910-1966). Es
tracta d’un personatge que va
destacar per la seva activitat
política durant la República i
també en el seu exili a França. De la seva biografia relacionada amb la literatura cal

JOSEP BERTRAN

destacar-ne la seva creació
poètica, una part de la qual va
plasmar en el seu únic llibre
“L’Urgell”.
Des de SIÓ s’ha reivindicat
en nombroses ocasions la recuperació de la seva figura,
tant política com literària.
Ambdues es van veure troncades per la seva prematura
mort, als 56 anys. Donat el
seu tarannà personal i la seva
estreta vinculació amb els dirigents socialistes, com Joan
Raventós i Josep Pallach, és
molt provable que hagués
tingut un paper rellevant i

central en la vida política del
socialisme català després de
la mort de Franco. Màrius Torrents va fer una aproximació
d’aquesta figura, que l’any
1965 va poder tornar a Agramunt en una única visita que
va servir de comiat dels seus
amics i de la seva Vila que
tant enyorava des de l’exili.
En una altra secció de la
revista informem de quins
han estat els autors guardonats del certamen d’enguany,
els primers premis dels quals
anirem publicant en els propers números de SIÓ.
[MAIG 2011]
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JOSEP BERTRAN

La Fira del Sabó de
Montgai reuní una
cinquantena de
parades artesanes
i diferents activi
tats relacionades
amb l’elaboració
de sabó.

14

1 i 2. Fira de Montgai

La tercera edició de la fira
d’artesania ‘Net, Fira del
Sabó de Montgai’, celebrada el diumenge 24 d’abril a
la plaça Prat de la Riba de
Montgai, va rebre la visita de
milers de persones que no es
van voler perdre aquesta fira
vinculada al sabó, que reuní

una cinquantena de parades
artesanes i diferents activitats
relacionades amb l’elaboració
de sabó.
L’Ajuntament de Montgai
organitza aquest certamen
que vol recuperar la tradició i
fomentar aquest ofici artesanal, que a moltes llars de la
població encara es practica.

‘Net, Fira del sabó’ acull els
millors artesans saboners i es
complementa amb atractives
demostracions dels processos
d’elaboració del sabó recollits al Costumari Català, des
de l’arribada de la matèria
primera (olis i greixos usats)
amb un carro estirat per un
ase, fins a la bullida d’aquests
productes i l’obtenció de les
preuades pastilles de sabó.
Com a activitat prèvia a la
celebració de la fira, les mestres saboneres de Montgai
també van organitzar diferents tallers per ensenyar a fer
sabó artesanal i oferir l’oportunitat d’aprendre les diferents tècniques per elaborar
sabó en fred, sabó de caldera
i sabó líquid.
La principal novetat d’enguany va ser la iniciativa,
per part de la direcció de la
Fira Net i de l’Ajuntament de
Montgai, de constituir una Associació d’Artesans del Sabó
de Catalunya.

3 i 4. Puigverd

L’Ajuntament de Puigverd

3
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JOSEP BERTRAN

4

ha donat gairebé per enllestides les obres de construcció
de la variant que va des de
l’accés oest, el més proper
a Agramunt, fins al camí de
Montfalcó, amb els treballs
d’enquitranat que es van fer
els dies 3 i 4 de maig. Una
nova via que es va obrir grà-

cies als nous camins de la
concentració parcel·lària, tal
com ja vàrem informar en el
seu dia i que és molt utilitzada tant per accedir al poble
com a les granges i finques
del nord de la població. El
traçat té també un carril paral·
lel de vianants amb una filera
d’arbres al mig i que s’utilitza
pels caminadors que freqüenten la zona.

JOSEP BERTRAN

5. Tempesta
A mitja tarda del 3 de maig
va caure un bona tempesta
amb aigua i calamarsa. Sortosament va durar molt poc per
la qual cosa no va tenir afectació ni urbana ni agrícola, que
en tinguem notícia. Aquest
principi de maig hem tingut
un temps molt irregular amb
núvols gairebé cada tarda. Les
pluges del mes d’abril han ajudat que la collita, de moment,
es presenti ubèrrima.

5
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6

6. Fets diversos
El Diumenge de Pasqua els
serveis d’emergència van haver de fer dues sortides a la
Vila. Una a primera hora del
vespre a l’avinguda d’Àngel
Guimerà, quan van començar
a saltar guspires d’un cable
mal connectat que entrava
en un dels habitatges. Amb la
pluja caiguda hores abans representava un greu perill per
als vianants.
Prop de mitjanit un veí d’un
habitatge de la Baixada del
Mercadal es va estavellar sobre un cotxe des d’un tercer
pis. Sortosament el capó del
vehicle li va parar el cop i no
patí ferides greus. n
[MAIG 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



5,50



Per emportar

E N T ITATS LA C O R A L

LA CORAL

Concert de Pasqua

Actuació de les dues corals en el
concert de Pasqua (foto superior).
A baix, l’Esther Cabós dirigint el
grup de mitjans.

E

l Diumenge de Rams,
dia 17 d’abril, el temple
de Santa Maria d’Agramunt va acollir de nou les actuacions de la Coral d’Avui i
la infantil Bon Cant en el seu
Concert de Pasqua.
La coral infantil va ser la primera d’actuar. En primer lloc
ho va fer el grup dels “petits”
dirigits per la Joana Tolmos.
Ens cantaren: Som els nens
de la terra, una cançó arranjada per Antoni Tolmos dels
dibuixos “Doraemon” del Club
Super 3; Les notes musicals,
popular catalana; Tots els nens
del meu carrer, tradicional ale-

LA CORAL

El concert va ser
seguit per un
nombrós públic
que va gaudir ple
nament dels cants
i va aplaudir amb
entusiasme cada
una de les cançons
interpretades.

manya amb adaptació de Josep Mª Espinàs; i It’s a small
world, una cançó de Walt Disney composada per Richard
Sherman.
Després hi hagué l’actuació
dels “mitjans” sota la direcció
de l’Esther Cabós. Ens cantaren: El cucut bromista, d’E.
Schmidt; Quinze són quinze,
una cançó tradicional catalana
adaptada per Santi Riera; Canción de piratas, popular d’Argentina d’A. Russo; i Tutankhamon, amb música de Joan Costa i lletra de Manuel Sugrañes.
Finalitzà l’actuació de la
coral infantil el grup dels
“grans”. Dirigits per la Joana
Tolmos ens cantaren: El cant
de la sardana, una petita sardana per infants de Jordi Fores Robira; Zeuretzat bizia,
una cançó popular basca harmonitzada per Luís Elizalde;
Hallelujah, de Leonard Cohen
arranjada per Roger Emerson;
i My Fair Lady, de Frederick
Loewe del musical My Fair

per J. Pijuan

Lady. Els acompanyaments de
piano van anar a càrrec de la
Dolors Ricart.
Dirigits per l’Anna Gascón,
la Coral d’Avui va començar la
seva actuació des de darrera
l’altar amb tres cançons: Aria
de la Suite núm. 3 en Re M
de J.S. Bach; O nuit, una cançó francesa de J.P. Rameau; i
Gabriel’s oboè, de la pel·lícula
“La Missió” composada per
Ennio Morricone; Boig per tu,
del grup català Sau; Lollipop,
una cançó del grup The Chordettes; tot seguit dues cançons
llatinoamericanes Prende la
vela, un “mapalé” del folklore
colombí de Lucho Bermúdez i
La Adelita (corrido), harmonitzada per Gustavo Martí; i per
acabar Singa Yesu singa un
arranjament de Lorenz Maierhofer d’un gospel africà.
El concert finalitzà amb l’actuació conjunta de les dues
corals amb Neigen sich die
stunden de Lorenz Maierhofer
dirigida per l’Anna Gascón.
El concert va ser seguit per
un nombrós públic que va gaudir plenament dels cants i va
aplaudir amb entusiasme cada
una de les cançons interpretades.

LA CORAL D’AVUI
A RAÏMAT
El dissabte 30 d’abril la Coral d’Avui es va desplaçar a
Raïmat per participar en un
dels concerts del Xè Primavera
Coral de la Delegació de Terres
de Lleida de la FCEC. El concert es va fer a l’església del
Sagrat Cor i hi van participar a
més de la nostra coral, la Coral
Montserratina de Raïmat i la
Coral Xiroia de Lleida. n
[MAIG 2011]
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E N T ITATS A MIC S D E L’A RQUITECTURA POPUL AR

AMICS ARQUITECTURA POPULAR

11è concurs per a la conservació i manteniment
de les cabanes, pletes i marges

Primer premi del concurs
de l’any passat.

Algunes
d’aquestes
construccions
estan patint un
procés d’abandó
que farà, si no
s’hi posa remei,
que acabin en
una runa irre
versible.
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U

n any més l’Associació
Amics de l’Arquitectura Popular convoca
aquest concurs, amb l’objectiu
de fer prendre consciència que
cuidant aquests elements que
conformen el territori ajudem a
qualificar-lo. És una arquitectura rica d’enginy, on moltes
generacions de pagesos hi han
treballat.
Alguns elements com les cabanes han perdut l’ús original
que tenien. És per això que
algunes d’aquestes construccions estan patint un procés
d’abandó que farà, si no s’hi
posa remei, que acabin en una
runa irreversible. Els marges
són útils i noves plantacions,
com la vinya, en què no s’han

tingut en compte, estan patint
el problema dels aragalls i del
transport de la terra bona superficial per la pluja, fet que
minva el seu rendiment. En les
comarques vinícoles s’estan
refent aquestes construccions
tradicionals del camp i en les
comarques cerealístiques s’estan donant en casos més aviat
aïllats.
Amb un mínim manteniment
podem conservar aquestes
obres. El fet que cada dia hi ha
menys pagesos i majoritària
ment d’edat avançada, fa que
ells mateixos no les puguin
cuidar. Per això cal animar que
es faci aquesta labor conservacionista i que l’administració
hi col·labori. Cada vegada hi

ha més gent que veu necessari
obrir un debat sobre què s’ha
de fer amb aquesta arquitectura que any rere any va desapareixent. Cada generació som
dipositaris i cuidants d’aquest
patrimoni i l’hem de deixar bé
per a les futures generacions,
una idea molt pròpia del món
rural que ara s’ha universalitzat
amb el nom de sostenibilitat.
Amb aquest esperit es vol
premiar les persones que
mantenen i milloren aquestes
obres. En aquests anys n’hem
conegut moltes, la majoria excepcionals. Encara en volem
conèixer més i fer-nos amics a
l’entorn d’aquestes construc
cions.
Tot i els austers premis, cada
any hi ha hagut participació.
Hem conegut gent extraordinària, voluntarista, entusiasta
i feliç conservant el camp. Per
això volem aprofitar per agrair als participants que durant
aquest anys han arranjat moltes obres. Han demostrat un
interès modèlic de treball cap
al manteniment del territori
cada dia més despoblat i amb
unes perspectives fosques de
futur.
Esperem que el seu exemple serveixi per ampliar el grup
per continuar col·laborant en
aquest concurs.
Us demanem que feu difu
sió d’aquesta activitat. Tota la
gent que té previst cuidar el
camp, que ens ho faci saber.
Nosaltres us ho valorarem i
passareu a formar part d’aquest
grup d’amics de les construc
cions rurals.

BASES:

Amb un mínim
manteniment
podem conservar
aquestes obres. El
fet que cada dia hi
ha menys pagesos
i majoritàriament
d’edat avançada,
fa que ells matei
xos no les puguin
cuidar. Per això
cal animar que es
faci aquesta labor
conservacionista
i que l’administra
ció hi col·labori.

1. Poden participar en aquest concurs
tots els propietaris o responsables d’una cabana, pleta o marge, situada en els municipis de les comarques de Lleida, tot esperant
eixamplar l’àmbit en properes edicions.
2. Els participants han de fer arribar les
dades d’inscripció a la seu de l’Associació:
Amics de l’Arquitectura Popular
Assum Vilaseca. C. La Noguera 34
25110 Alpicat, Lleida, assum@coac.ne
Tel. 973 738 136
fins el dia 15 de juny de 2011. La feina
d’arranjament ha d’estar enllestida a finals
de juliol.
3. La inscripció és gratuïta. En el moment
d’efectuar-la, cada participant ha d’afegir
una/es fotografia/es d’abans de la intervenció.
4. El mateix participant pot presentar-se
en més d’una obra a actuar.
5. Es concedeixen dos premis per comarca:
– 1r Premi al millor treball de manteniment. Trofeu, llibre Arquitectura popular i 450 €
– 2n Premi al millor treball de manteniment. Trofeu, llibre Arquitectura popular i 400 €
– 3r Premi al millor treball de manteniment. Trofeu, llibre Arquitectura popular i 350 €
6. El jurat estarà format per estudiosos de
l’arquitectura popular, tècnics dels Consells
Comarcals, empresaris, pagesos, artistes,
etc., que oportunament es faran públics.
Es valorarà els següents aspectes:
- La feina de manteniment que s’ha fet

- La utilització dels materials
- L’estat de conservació
- El tractament de l’entorn
7. El veredicte es farà públic el dia 5
d’agost de 2011, l’últim dia del curset d’estiu, en la sala d’actes de la biblioteca de
Tàrrega, a la una del migdia.
8. Els organitzadors es reserven el dret
d’aplicar les mesures que es considerin
oportunes i que no estiguin contemplades
en les bases.
RECOMANACIONS:
– Cal utilitzar els mateixos materials que
trobem en la construcció, o aquells que tendeixin a aconseguir les mateixes qualitats i
acabats originals.
– Els murs que es refacin han de tenir
una textura semblant a l’original i per tant,
sempre que es pugui, s’ha d’evitar que es
vegi l’ús del morter.
– En cas de dubtes, l’Associació s’ofereix
a donar consell a l’hora de fer la intervenció.
ORGANITZA:
Amics de l’Arquitectura Popular
COL·LABOREN:
– Generalitat de Catalunya.
Àrea d’Arqueologia
– Departament de Cultura de Lleida
– Regs de Catalunya S.A.
– Fundació Cases Llebot
– Museus de Tàrrega i Cervera
Els premiats de la convocatòria anterior
foren:
1r Premi Ramon Porta, d’Hostafrancs
2n Premi Josep Prats, de Maials

pintura i decoració

Roman Serra

695 558 383

[MAIG 2011]
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E N T ITATS A G R U PAC IÓ SARDANISTA BARRETINA

Cloenda cursets de sardanes

L

JOSEP ROVIRA

a tarda del dissabte 9
d’abril es va celebrar, a
la plaça del Mercadal,
la presentació del disc Fent

Amics 2, enregistrat per les
cobles Jovenívola d’Agramunt
i Contemporània. L’Agrupació
Sardanista Barretina va col·
laborar-hi realitzant la cloenda dels cursets que havíem
estat fent durant 4 dissabtes
a la plaça del Mercat. La nostra participació consistí en
l’exhibició d’un galop i una
sardana així com obsequiar
amb diplomes els assistents
al curs. Seguidament, es va
repartir coca i xocolata per a
tothom. Aprofitem per donar
les gràcies a la junta anterior
per la seva ajuda en l’elabo
ració de la xocolata. A continuació, les cobles inicia

ven el seu amè, interessant
i immillorable re
pertori. En
el transcurs de l’acte es van
vendre números pel sorteig
d’un pernil i un lot de productes d’Agramunt. La valoració
que la nostra associació fa de
l’acte és molt positiva: bon
temps, bon ambient, molt caliu i molta gent.
Aprofitem per informar-vos
que el dia 25 de juny se celebrarà el tradicional Aplec de
sardanes a la plaça del Mercadal. Serà en sessions de
tarda-nit, amenitzat per dues
cobles. Us hi esperem a tots,
per continuar ballant sardanes
i passar una bona estona. n

[MAIG 2011]

sió 567

21

UN EQUIP OBERT, ENTUSIASTA,
DIALOGANT I PREPARAT
UN EQUIP AMB UN PROJECTE MUNICIPAL
DE PROGRÉS I DE SERVEI AL CIUTADÀ

SOM UNA FORÇA AMB IL·LUSIÓ PEL FUTUR

VOTA FUTUR,

VOTA

PM
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E N T ITATS ESC O LA MU N ICIPAL DE MÚSICA

EMMA

Activitats de l’escola

Recital dels alumnes en la VII
trobada de guitarres.

EMMA

Concert a la residència geriàtrica Ribera del Sió.

Trobada guitarres
Els alumnes de guitarra de
nivell mitjà de l’Escola Municipal de Música d’Agramunt
es van trobar amb els alumnes de les Escoles Munici-

pals de Música d’Artesa de
Segre, Bellpuig, Guissona,
Ivars d’Urgell, Tàrrega i dels
Conservatoris Professionals de
Música de Cervera i Lleida, a
la VII trobada de guitarristes
celebrada el dissabte 2 d’abril
a Tàrrega. Fou un encontre
molt important per a l’alumnat, ja que el fet de compartir
experiències amb diferents
companys d’altres indrets
de la província i conèixer altres opinions de diferents
professors enriqueix i motiva
els nostres alumnes. Com a
culminació de la jornada, la
quarantena dels guitarristes
van oferir al públic assistent
un recital de gran qualitat que
demostra l’esforç i la dedicació dels alumnes i professors.
(Redactat per David Giné,
professor de guitarra de l’EMMA).

Concerts als geriàtrics
L’última setmana abans
d’acabar el trimestre, com
ja és habitual, vàrem fer un
concert a cada geriàtric. El
dimarts el grup de Cant Coral
dels més petits i un grupet de
violoncels i contrabaixos van
oferir un concert als avis de la
residència Ribera del Sió. Dos
dies més tard els va tocar als
avis que són a Cal Mas Vell,
amb alumnes de guitarra, clarinet i trompeta.
Al juny hi tornarem!

Activitats previstes
Entre les activitats previstes
al mes de juny cal destacar el
Concert de Fi de Curs, programat pel 3 de juny a les 20:30
al Casal. Tres dies més tard,
el dia 6 a les 20:30 els nostres alumnes adults oferiran
una audició a la Sala d’Audicions de l’EMMA.
La tradicional Festa de Fi
de Curs enguany es repartirà
en dos dies: el 20 i el 21 de
juny. El dia 20 a la tarda farem la Festa al pati de l’Escola amb concert de música
moderna inclòs. L’endemà dia
21, se celebra el Dia Internacional de la Música. Sortirem
als carrers i a les places de la
Vila a fer tocades. L’horari encara està per concretar, però
sí que us podem avançar que
serà a la tarda.
L’últim dia lectiu del curs
serà el dia 22 de juny, igual
que els col·legis. Per al següent curs tothom qui estigui
interessat pot fer la inscripció
passant per la secretaria de
l’EMMA! n
[MAIG 2011]
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OP IN IÓ LA C LAR A B O IA

per JOAN PUIG i RIBERA

“No hi ha prou estopa...”

E

Si algú de vosaltres
assisteix a un partit
al camp de futbol
d’Agramunt, podrà
sentir astorat com
alguns convilatans
es transformen en
persones descone
gudes que llencen
improperis a tort i
a dret.

nguany amb la coincidència de tants enfrontaments entre Barça i
Madrid s’ha pogut comprovar
que els ànims entre els dos
contendents estaven encesos
al màxim. Molts seguidors de
l’un i altre equip han arribat
sovint a l’insult amb la intenció de desqualificar l’altre,
potser perquè són sabedors
que sovint fa més dany la maledicència que la patacada
directa: la mà fereix el cos, la
llengua arriba a l’os.
No només els equips grans
provoquen insults passionals
i paraules grolleres, sinó que
a nivell casolà el fenomen
també és ben viu. Si algú de
vosaltres assisteix a un partit
al camp de futbol d’Agramunt,
podrà sentir astorat com alguns convilatans es transformen en persones desconegudes que llencen improperis a
tort i a dret. Els que criden
forassenyats de segur que es
pensen que només ells tenen
la raó i que es pot dir tot pel
sol fet que han pagat una entrada. És una actuació patètica, lamentable, trista... Sembla estrany que es puguin dir
les animalades que es diuen.
A més a més, l’insult groller
no es produeix sovint d’una
jugada puntual, sinó que pot
sorgir gratuïtament del simple
fet que la persona a la qual
s’insulta fa d’àrbitre, de linier
o de jugador adversari.
També a la televisió, en segons quins programes, hom
pot escoltar i veure com algunes persones s’insulten, es

criden i es diuen de tot. La
filosofia és la mateixa; sembla
que vulguin difondre que qui
més crida més raó té. Cosa
que tots sabem que no és
pas així. Amb l’agreujant que
a la televisió hi té accés tota
mena de públic i, per tant,
també els menors en situació
de creixement i educació.
Des d’un punt de vista estrictament literari o artístic,
deixant al marge la qüestió
ètica, es pot dir que els maldients, quan insulten, arriben
a crear autèntiques metàfores, comparacions i recursos
literaris de tota mena. Fan
filigranes lingüístics creguts
que els del seu entorn els
aplaudiran per la seva gràcia
i enginy.
Què passa, doncs, a la nostra societat? Com és que com
més anem, en comptes de ser
més educats, hom potencia
la paraula grollera, l’insult,
l’amenaça, el crit i la desqualificació d’altri? Sembla que
no recordem les sàvies paraules dels nostres avantpassats
que ens deien que la boca
és el reflex de l’ànima i que,
per tant, callar és de savis.
Si la llengua és el vestit del
pensament, tal i com va dir
l’anglès Samuel Johnson, resulta que cada cop hi ha més
persones que van despullades
o porten les robes estripades
i fetes una misèria. Cada cop
hi ha més persones que es
passegen amb el pensament
desvestit i que encara en presumeixen. Algú és capaç de
dir-los que es tapin una mica

perquè és penós que vagin
passejant-se ensenyant les
pròpies vergonyes?
Quan un infant o jove se’ns
atansa denunciant que un
company l’ha agredit verbalment, sempre li fem la mateixa consideració: el mal educat
és qui insulta, no l’insultat.
Qui diu mal d’un altre és qui
està en una posició equivocada. A paraules vanes, orelles
sordes, ens havien ensenyat
de petits. I així hem de dir
que ha de fer tothom: no fer
cas de les males llengües, tot
i que els maldients parteixin
de la base que val la pena insultar perquè alguna cosa en
queda.
Tant de bo en un futur no
llunyà ens trobem que quan
vinguin altres equips a competir a la nostra vila, els espectadors, en comptes de cridar i insultar, ens dediquem a
cantar i animar el propi equip
sense menystenir l’adversari.
Tant de bo algun dia, quan
mirem la televisió, no hi trobem programes que fan safareig i que faciliten que els
contertulians s’insultin i es
desqualifiquin a crits. Tant de
bo, en dies propers, es doni el
fet que, quan algú insulti, els
de la vora callem i el mirem
amb llàstima tot reprovant la
seva actuació.
Encara que no hi ha prou
estopa, per a tapar tantes boques, podem desitjar que al
malparlat, la llengua li caigui;
així posarem fi a l’insult pocasolta, al crit desaforat i a la
blasfèmia intolerable. n
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OP IN IÓ G EN T, FETS, COSES. . .

per A. PONSA

Ocells: xot

És fàcil sentir el
seu cant en for
ma de xiulet curt,
repetitiu i força
potent, això sí, que
va sonant a les
nits a intervals de
pocs segons en
les teulades dels
edificis nous i vells,
dins dels pobles,
masies i també a
camp obert.

E

l xot és el més petit
de tots els nostres rapinyaires nocturns i
la seva mida ve a ser, més o
menys, com la de l’estornell.
Al cap hi té un parell de plomalls com si fossin dues orelles que pot plegar i desplegar
a voluntat pròpia depenent,
sobretot, de l’estat d’ànim
pel qual passa en diferents
moments, per exemple quan
s’espanta o té por d’alguna
cosa o si veu o sent algun soroll pel seu voltant. Els seus
ulls són de color groc llimona
amb el corresponent punt negre que el fan mirar fixament
amb el posat d’encantament;
la qual cosa li ha causat sovint caure a les mans d’algun
desaprensiu que busca nius,
ser atropellat pels vehicles,

o ser presa fàcil de qualsevol
altre rapinyaire.
Com que és un ocell nocturn, fa que sigui difícil poder-lo observar. En canvi, és
molt més fàcil sentir-ne el seu
cant en forma de xiulet curt,
repetitiu i força potent, això
sí, que va sonant a les nits a
intervals de pocs segons en
les teulades dels edificis nous
i vells, dins dels pobles, masies i també a camp obert. Un
cant que et fa recordar el del
tòtil, tot i que els tòtils solen
cantar en grups formats per
diversos individus, i tenen un
crit més suau que fa que t’hagis d’apropar molt a l’agrupació per escoltar-los bé per
saber exactament l’indret on
es troben.
Els xots solen atipar-se de
preses menudes, ja que el
seu bec i el seu pap no donen
per a gran cosa més. Així cacen insectes i altres cucotes,
però, sovint, també s’atreveixen amb preses majors, com
ratolins, sargantanes, i dragons.

Ocells migradors
Són ocells migradors, ja que
amb la dieta que tenen establerta es veu clarament que a
l’hivern no podrien sobreviure
de cap de les maneres entre
nosaltres; per tant, van a passar l’hivern a terres llunyanes
de l’Àfrica i tornen a arribar
aquí a la primavera aviat per
tornar a preparar la cria, talment com ho fan altres migradors, com per exemple les
orenetes.
Fer el niu no els dóna cap

maldecap perquè nien en
qualsevol forat, ja sigui d’un
arbre, d’una paret, en un
campanar, i de vegades també en un niu de garses vell.
Sigui com sigui, al lloc escollit per pondre-hi no hi fan
cap reforma digna de tenir
en compte, ni hi aporten cap
mena de material que el faci
més agradable o segur en cap
sentit. Allí pon el primer ou la
femella, i a partir d’aquest ja
comença a covar. Per tant, els
novells van naixent esglaonats
amb intervals d’alguns dies, i
si la parella disposa de poca
teca es troba en problemes
greus perquè sempre s’enduen el menjar els germans més
grans. Això fa que en funció
de la bonança de la temporada, sobrevisquin més o menys
pollets de cada covada.
Aquest sistema no és només propi dels xots, sinó
que s’amplia a tots els altres
ocells migradors i que, de retruc, permet tirar endavant el
màxim de cries possibles depenent, és clar, de les provi
sions que hi ha al rebost.
Per altra part, aquests són
uns ocells que accepten de
bon grat les caixes niu que
algunes associacions els ofereixen instal·lades en llocs on
els agrada fer vida. Només cal
que siguin un xic més grosses del normal, i amb el forat
d’entrada més gran perquè hi
puguin entrar i sortir folgadament.
Si voleu escoltar el seu xiulet, aquestes nits de primavera sona sovint sobre les teulades del poble. n
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Amics
de
l’Espai
Guinovart
Cicle Impossibilitats, supervivències
extremes en art
impossibilitats.wordpress.com

Josep Guinovart
L’agitació del quotidià

27 març / 25 setembre 2011

Luz Broto
Sortir abans d’hora

8 maig / 12 juny 2011
AMICS DE L’ESPAI GUINOVART,
adreçat a particulars, col·lectius i empreses
INDÚSTRIES

JOVÉ-BALASCH, S.L.

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.
Plaça del Mercat, s/n. 25310 Agramunt
info@espai.guinovart.es
Visites concertades per a grups. Tel. 973 39 09 04
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OP IN IÓ ELS LEC TO R S ESCRIUEN

L’orquestra simfònica del conservatori
de Lleida

Va ser un concert
divulgatiu amb el
títol de CONCERT
FAMILIAR, que
tenia la voluntat
d’explicar de forma
planera i d’apropar
al públic la música
–mal anomenada–
“clàssica”.

P

erquè crec que és el
meu deure i que algú
havia d’escriure i fervos arribar a través d’aquesta
revista l’actuació de l’orquestra simfònica del Conservatori de Lleida a Agramunt, ho
comunico a través d’aquesta
carta.
El passat 12 de març a les
9 del vespre, una colla de 50
joves, van venir a Agramunt
a oferir-nos un excepcional
concert al Casal. Van interpretar un concert simfònic
amb obres conegudes: la banda sonora de Gladiator, Carmen de Bizet, Trencanous de
Txaikovski i composicions de
Haydn i Ramon Andreu, un
jove compositor de Tàrrega.
El concert va oferir la possi-

bilitat de conèixer i escoltar
per separat els instruments
de l’orquestra i també unes
breus explicacions sobre el
motiu de l’obra i anècdotes
dels compositors.
Va ser un concert divulgatiu
amb el títol de CONCERT FAMILIAR, que tenia la voluntat
d’explicar de forma planera i
d’apropar al públic la música
–mal anomenada– “clàssica”.
Un concert que van presen
ciar i gaudir “nens” des dels
4 anys fins als 90.
El concert, dirigit per jo mateixa, va ser executat a molt
bon nivell. I direu: “És clar,
són joves que van al conservatori”. Ho explico, la majoria
són joves que han començat
els seus estudis musicals a

Lleida, a l’Escola de música municipal, una escola de
música que comparteix bàsicament el mateix currículum,
horaris, subvencions i condicions que l’Escola de Música
Municipal d’Agramunt, l’EMMA. Aquells nens s’han anat
fent grans i el centre ofereix
professorat, agrupacions i
formació fins que arriben als
18 anys. No són alumnes
que han estudiat en un centre gran i que han estat ben
guiats.
La concentració, l’energia i
l’entusiasme va ser proporcio
nal a l’alta qualitat del concert. Un concert de músics
no professionals per a públic
no professional que va ser viscut amb intensitat i emoció
per les dues parts. Els meus
alumnes ho van viure amb
entusiasme i el públic, diuen,
també.
Amics i públic dels concerts
de l’EMMA, de la coral, de
les sardanes i dels concerts
en general, obriu les orelles i
els ulls i valoreu en la justa
mesura allò que tenim al poble, allò que passa pel poble
i allò que vegeu i sentiu lluny
d’aquí. Per saber on som hem
de saber què hi ha més enllà
de la Ribera del Sió.
Afectuosament,
Dolors Ricart i Amanós
PD. En els darrers 25 anys
només han visitat Agramunt
dues orquestres simfòniques... n
[MAIG 2011]
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E S P EC IA L
S A N T JOR D I C ERTAMEN LIT ERARI

XXXIV Certamen Literari de Sant Jordi
Vila d’Agramunt

JOSEP BERTRAN

J. Pijuan

U

n any més es va portar
a terme el Certamen
Literari de Sant Jordi
organitzat per la Regidoria de
Cultura de l’Ajuntament i SIÓ
amb la col·laboració dels centres d’ensenyament Mare de
Déu del Socors, “Macià-Companys”, IES Ribera del Sió i
la ZER del Sió; la Biblioteca
Municipal “Guillem Viladot”
30

sió 567

[MAIG 2011]

i la Fundació Guillem Viladot
“Lo Pardal”. Els concursants
van poder participar en tres
modalitats a la vegada: prosa, poesia i poesia visual instaurada en l’edició de l’any
passat. Com en anteriors certàmens els alumnes del cicle
inicial de Primària han continuat participant amb la visualització d’un poema i d’un

conte acompanyada d’una
frase. Els membres dels jurats foren Mercè Cases, Nunci
Gatnau, Pere Mora, Joan Pijuan, Núria Sorribes i Carme
Villegas en poesia; i Màrius
Blàvia, Bepeta Coma, Margaret Palou, Antoni Ponsa, Anna
Mª Ribó, i Josefina Viles en
prosa, els quals també van ser
el jurat de poesia visual. Els

PARTICIPACIÓ 2011

1r curs de primària
2n curs
3r curs
4t curs
5è curs
6è curs
1r d’ESO
2n
3r
4t
1r de BATXILLERAT
2n de BATXILLERAT
Majors de 18 anys

57
58
27
38
36
17
14
7
25
23
25
13
1

64
69
32
37
32
22
8
8
23
14
32
11
2

POESIA
VISUAL
71
44
22
21
23
28
5
5
-

TOTAL

341

354

219

POESIA PROSA

TOTAL
121
127
59
75
139
83
44
36
71
62
62
29
3
914

premis lliurats consistiren en
vals de compra per bescanviar
per llibres en català. En total
es lliuraren 66 premis (27 en
prosa, 23 en poesia i 16 en
poesia visual) d’un total de
914 obres que es presentaren
als jurats.
La nova modalitat de la poesia visual –adreçada als alumnes a partir de 5è de Primària– ha fet que la participació
s’incrementés considerablement. Les obres presentades

han estat de 341 en poesia,
354 en prosa i 219 en poesia
visual. S’ha de tenir en compte, però, que tot l’alumnat de
Primària participa en les modalitats de prosa i poesia i són
els mateixos centres que fan
una preselecció de les composicions que al final arriben
als jurats.
A pesar d’aquesta gran participació hem tingut la sensació que moltes obres de prosa
i poesia s’han presentat com
un simple treball acadèmic –
per complir– i no pas com una
obra de concurs. Encara que
sigui un concurs literari d’àmbit local, és un concurs i com
a tal les obres s’haurien de
presentar amb cara i ulls o no
presentar-les. Tots som conscients del treball que comporta trobar una idea i després
desenvolupar-la; per això, per
aquesta dificultat, ens hauríem d’esmerçar per presentar
les obres ben fetes.
Enguany hem observat una
davallada de qualitat en alguns cursos que pel seu nivell
correspondrien a cursos inferiors. Hem premiat les obres
que ens han agradat més

sense comptar la presentació
amb el dubte si hem fet bé o
no, potser ens ho hauríem de
plantejar i exigir-ho.
Pel que fa a la poesia visual
hi va haver treballs per escollir els premiats en els cursos
de Primària, ja que tots eren
bonics i tenien el seu punt
de gràcia. Quant als cursos
d’ESO i Batxillerat ens vam
trobar amb obres molt ben
treballades i de molt originals
que de ben segur es mereixien ser premiades.
Aquest any en coincidir
la festivitat de Sant Jordi en
Setmana Santa el lliurament
de premis es féu la setmana
següent, el divendres dia 29
d’abril al vespre a la sala del
teatre del Casal Agramuntí.
Abans de començar l’acte
pròpiament dit, en Màrius
Torrents va fer una petita
xerrada sobre “redescobrir la
figura d’Enric Brufau i Torrents”. Després s’efectuà el
lliurament amb la presència
de l’alcalde, el regidor de cultura i els membres dels jurats
dalt de l’escenari. Els guardonats van recollir el premi amb
el corresponent diploma.

VEREDICTE DE POESIA VISUAL
El jurat després d’haver examinat la totalitat de les obres de poesia visual que concorrien en la present convocatòria, i de deliberar i votar
entorn de les mateixes, ha tingut a bé concedir els següents premis:
5è curs de primària (10/11 anys)
Premi:
Mirna Chaer i Aguza
Accèssit: Janira Villalta i Pons
6è curs de primària (11/12 anys)
Premi:
Xavier Jou i Roma
Accèssit: Bogdan Lucian Pop
1r curs d’ESO (12/13 anys)
Premi:
Denisa Bardos
Accèssit: Francesc Bernaus i Concabella

2n curs d’ESO (13/14 anys)
Premi:
Cristina Mendoza i Repilado
Accèssit: Roger Aleu i Soler
3r curs d’ESO (14/15 anys)
Premi:
Joan Coll i Bosch
Accèssit: Miquel Rallo i Arnau
4t curs d’ESO (15/16 anys)
Premi:
Sílvia Berenguer i Domingo
Accèssit: Núria Tolosa i Badia

1r curs de BATXILLERAT (16/17 anys)
Premi:
Sergi Cercós i Cuñat
Accèssit: Glòria Pedrós i Faura
2n curs de BATXILLERAT (17/18 anys)
Premi:
Gemma Massana i Cornadó
Accèssit: Nàira Escolà i Villanueva
Majors de 18 anys
Sense participació
Agramunt, 18 d’abril de 2011
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VEREDICTE

POESIA

PROSA

El jurat de poesia després d’haver llegit la totalitat de les composicions de poesia que concorrien en la present convocatòria, i de
deliberar i votar entorn de les mateixes, ha tingut a bé concedir els
següents premis:

El jurat de prosa després d’haver llegit la totalitat de les composicions de prosa que concorrien en la present convocatòria, i de
deliberar i votar entorn de les mateixes, ha tingut a bé concedir els
següents premis:

1r curs de Primària (6/7 anys)
Premi:
Gael Marsà i Figuera
Accèssits: Abril Lloret i Torres
Judit Esteve i Martí

1r curs de primària. Visualització de l’obra: El vent i el sol.
Premi: Marc Bertran i Nogales
Accèssits: Laura Garriga i Solé
Ainhoa Pastor i Romero

2n curs de Primària (7/8 anys)
Premi:
Lavínia Moldovean
Accèssits: Oriol Solé i Felip
Joel Ibáñez i Gutiérrez

2n curs de primària. Visualització de l’obra: Paraigües per a les nines.
Premi: Samia Zaha
Accèssits: Siobhan Carrasco i Martínez
Maria Mari i Valero

3r curs de Primària (8/9 anys)
Premi:
La meva guitarra, d’Ester Sangrà i Plaza
Accèssit: L’ocellet, de Roxana Nicoleta Pop
4t curs de Primària (9/10 anys)
Premi:
L’avi Josep, de Gener Escolà i Luque
Accèssits: Els meus amics, de Júlia Riquelme i Gili
El meu llapis, de Maria Bovet i Torres
5è curs de Primària (10/11 anys)
Premi:
Gàrzola, de Gerard Novau i Villalba
Accèssits: La Xal·la, de Roger Brils i Creus
L’univers, de Laura Rovira i Miró
6è curs de Primària (11/12 anys)
Premi:
El blat, de Marc Puigpinós i Roig
1r curs d´ESO (12/13 anys)
Premi:
Una mirada llunyana, de Jordi Balagué i Bernaus

4t curs de primària (9/10 anys)
Premi: El caramel que ningú volia, de Sandra Codina i Rovira
Accèssit: El tresor amagat, de Júlia Salvadó i Baella
5è curs de primària (10/11 anys)
Premi: La il·lusió s’apaga, de Janira Villalta i Pons
Accèssit: La màquina del temps, de Roger Brils i Creus
6è curs de primària (11/12 anys)
Premi: L’estrella, d’Helena Zurita i Crespo
Accèssit: Els viatges d’en Bernat Barroer, de Marc Puigpinós i Roig
1r curs d’ESO (12/13 anys)
Premi: L’amistat és una capseta de vidre, de Chaimaa Talbi Atfi
Accèssit: Increïble, increïble, increïble, de Gerard Vicens i Guixé

2n curs d´ESO (13/14 anys)
Premi:
Estels en el cel, d’Anivid Pedrós i Faura

2n curs d’ESO (13/14 anys)
Premi: El nou cor, d’Íngrid Antequera i Fernández
Accèssit: A trenc d’alba, d’Anivid Pedrós i Faura

3r curs d´ESO (14/15 anys)
Premi:
Si la vida fos, de Gemma Novau i Villalba

3r curs d’ESO (14/15 anys)
Premi: Estimada filla meva, de Gemma Novau i Villalba
Accèssit: La gàbia de la llibertat, de Laura Ripoll i Galan

4t curs d´ESO (15/16 anys)
Premi:
Tu, de Núria Tolosa i Badia
1r de BATXILLERAT (16/17 anys)
Premi:
Paraules, de Marina Solà i Eroles
Perduda, de Laura Alfaro i Tirado
2n de BATXILLERAT (17/18 anys)
Premi:
Jasmina, de Míriam Carrera i Manzano
Majors de 18 anys
Premi:
Vida, de Marta Canes i Niubó
Agramunt, 27 d’abril de 2011
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3r curs de primària (8/9 anys)
Premi: L’home, de Roxana-Nicoleta Pop
Accèssit: La Princesa i el drac, de Jesús Valderrama i Pérez
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4t curs d’ESO (15/16 anys)
Premi: Escriure pensant amb tu, de Núria Tolosa i Badia
Accèssit: La pedra i el terra, d’Enric Baró i Solé
1r curs de BATXILLERAT (16/17 anys)
Premi: Com assolir la felicitat, de Sergi Cercós i Cuñat
Accèssit: Un canvi important en la meva vida, de Carla Alexandra De Oliveira Macieira
2n curs de BATXILLERAT (17/18 anys)
Premi: Tot s’acaba, de Carme Vila i Mirasó
Accèssit: Que de les arrels en surtin ﬂors, d’Albert Salat i Martí
Majors de 18 anys
Premi: Viatge a un món desconegut, de Marta Canes i Niubó

E S PEC IA L
S A N T JO R D I C ERTAMEN LIT ERARI

L’HOME
Hi havia una vegada un home anomenat Quico, era molt pobre.
Vivia sol, ja que la seva dona s’havia mort. Ja feia tres anys i els seus
dos fills vivien a l’estranger. I vet aquí que un dia, tot caminant pel
carrer, es va trobar un bitllet de loteria. El va agafar i va mirar la seva
data. Encara faltaven dos dies perquè es fes el sorteig, es veu que
algú l’havia perdut. Se’l va quedar amb esperances que li toqués.
Quan va arribar el dia del sorteig, va passar un miracle! Es veu que
aquest bitllet era el guanyador, i el seu valor era altíssim. Content
l’home d’haver sortit de la pobresa per sempre més va decidir ajudar
les persones necessitades que coneixia. Tot el poble es va posar
molt content i tothom el saludava amb un somriure. També va fer
donacions a l’Ajuntament per arreglar els carrers, façanes de les
cases... i sobretot un parc preciós per als nens i nenes i una sala molt
ben acondicionada amb tele, jocs, llibres... per la gent més gran.
Al cap d’uns anys li van dedicar un carrer amb el seu nom: carrer
“El bon Quico”.
Roxana-Nicoleta Pop

GÀRZOLA
Gàrzola és un poble molt petit
i molt bonic.
Hi vaig els caps de setmana,
no em quedo a casa.
M’ho passo molt bé
amb els amics al carrer.
Al riu anem
i un pont muntem,
després travessem.
Ai si ens mullem!
L’aigua del riu Boix és transparent
com un vidre ben lluent.
Al bosc anem
i molts bolets trobem.
Llenegues i camagrocs
els posem en pots.
Rovellons i llengüines
els posem en paperines.
Al fons veig el Montsec
ben nevadet quan fa fred.
I els núvols enganxadets
en les rames d’oliveres.
Però el sol va sortint
i una esquerda va obrint.
Gerard Novau Villalba

LA MEVA GUITARRA
La meva guitarra és molt especial
la toco i la toco i sona genial.
A classe col·lectiva i individual vaig
i són molt divertits els concerts que faig.
La gent em diu que en sé força
i els pares que en sé bastant.
Però jo penso que encara
em queda molt per endavant.
La meva guitarra és tan original
que ella i jo som tal per a qual.
Ester Sangrà Plaza

LA IL·LUSIÓ S’APAGA
Hi havia una vegada una abelleta anomenada “Il·lusió”. Ella era dolça,
afectuosa i molt bona abella. L’abelleta portava la il·lusió a tot el món i
anava volant per tot arreu endolcint el planeta amb la mel màgica que
fabricava. Quan ella estava contenta al món regnava la il·lusió, i quan
estava trista no hi havia il·lusió.
Un bon dia es va aixecar per fer un passeig. Volant, volant va veure una
fàbrica buida sense cap treballador i es va posar una mica trista.
Volant, volant va notar que li faltava oxigen per culpa de la contaminació.
Es va posar una mica més trista.
Al volar per un carrer va veure gent molt pobreta que no tenien res i
que alguns morien de malalties i fam. Es va posar molt trista.
Al seu davant va veure una església on no hi havia ningú. Es va posar
tristíssima.
Al congrés de diputats, els diputats i diputades estaven desesperats, no
es posaven d’acord. L’abelleta s’estava deprimint...
També s’adonà que hi havia molts menys arbrers i flors. Tot plegat
la va posar tan trista que dels seus ulls començaren a brollar llàgrimes
sense parar.
Ja no tenia ganes de volar. Calia buscar solucions per tot el que havia
vist. Ara pregunto jo: Què podríem fer cadascú de nosaltres perquè
aquesta abelleta recuperés l’alegria i tingués ganes de tornar a volar?
Jo crec que les paraules SOLIDARITAT i RESPONSABILITAT ens
podrien portar a una solució.
Janira Villalta Pons
Nota: Degut a la manca d’espai, la resta de les obres premiades es publicaran el mes que ve.
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E L E C C IO N S
M U N I CIPALS P R O G R A MES EL ECTORAL S

Sis candidatures concorren
a les eleccions municipals
El proper 22 de maig se celebren unes noves eleccions municipals. Com ja és habitual, SIÓ ofereix les seves pàgines a totes les candidatures perquè expliquin els seus programes electorals.
La redacció es limita a posar unes pautes, pràcticament pel que fa a l’extensió del tex, deixant la
màxima llibertat a cada llista perquè digui el que cregui convenient. També s’inclouen la llista i
la fotografia de grup de cada candidatura, perquè el lector pugui identificar-los a tots.

Convergència i Unió

E

l proper 22 de maig els
veïns i veïnes d’Agramunt
tenim una cita a les urnes
per decidir quin estil, equip
de persones i projecte volem

per el nostre poble. Des de
Convergència i Unió creiem
fermament que les eleccions
municipals que tenim al davant han de suposar una con-

tinuïtat renovada i per això
oferim a la nostra vila una
proposta de govern transparent, responsable, oberta al
diàleg i sòlidament preparada.
Hem apostat per un equip
que combina joventut i experiència i que és garantia
d’assolir un projecte carregat d’ambició, il·lusió i rigor.
Aquest nou equip està preparat per afrontar el repte que
representa conduir el nostre
poble durant els pròxims quatre anys amb vents favorables
pel que fa a la conjuntura
política i amb un grup humà
compromès i format per
afrontar amb humilitat i de
forma realista i responsable la
delicada situació econòmica
en la qual estem immersos.
CiU Agramunt ha desenvolupat un ambiciós projecte
basat en tres grans eixos:
[MAIG 2011]
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E L E CC IO N S
M U N I C IPALS PR O G R A MES EL ECTORAL S

▼

CANDIDATURA:
1. Domènec Llop Solà
2. Ramon Vicens Guixé
3. Maria Dolors Vall Duran
4. Jordi Lluch Codina
5. Maria Antònia Gili Pampalona
6. Vicenç Carbó Boix
7. Antonio Farré Riba
8. Maria Teresa Canela Minguell
9. Ramon Bernaus Santacreu
10. Montserrat Felip Trepat
11. Rosa Marsà Escolà
12. Carme Vicens San Agustín
13. Amadeu Padullés Serra
14. Miquel Carreño Brito

Hem apostat per
un equip que
combina joventut
i experiència i
que és garan
tia d’assolir un
projecte carregat
d’ambició, il·lusió
i rigor.

En moments de
crisi econòmica
l’únic camí pos
sible és la crea
ció de riquesa
per tal de poder
continuar en el
tren del progrés.
36
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Comptable
Enginyer Agrònom
Administrativa
Mestre de música
Comptable
Veterinari
Mestre
Empresària
Professor d’Institut
Metgessa
Empresària
Mestra infantil
Industrial
Operari serveis

Creació de riquesa,
Inversions i Infraestructures
En moments de crisi econòmica l’únic camí possible
és la creació de riquesa per
tal de poder continuar en el
tren del progrés. Hem de ser
capaços d’aprofitar les oportunitats que se’ns presenten
i potenciar les que ja tenim.
Aquestes són les mesures que
ens ajudaran a assolir aquest
objectiu:
• Rehabilitació del casc antic.
• Recuperació del Pou del
gel i la Cisterna del parc del
convent (Dipòsits).
• Acabar el POUM (Pla Urbanisme Municipal).
• Donar suport als emprenedors i treballar per l’agilització de tràmits.
• Implantació d’un sistema
informàtic de gestió d’incidències per tal d’optimitzar el
servei als veïns.
• Continuar treballant per
empènyer la construcció de
la variant Cervera-Tàrrega-Balaguer-Artesa per desconges

tionar la circulació a la nostra
vila.
• Potenciar els polígons industrials per aprofitar l’oportunitat que suposarà la posada en marxa del Segarra - Garrigues i l’activitat econòmica
que pot generar.
• Implantar el servei per a
empreses de “Coneix Agramunt” aprofitant el nostre
patrimoni cultural, artístic i
gastronòmic.
• Crear un “Consell de Promoció” que aglutini, a més
de l’oficina de turisme, els
hotelers, restauradors, cases
rurals, empresaris, sector comerç i qualsevol veí de la vila
motivat per potenciar la promoció d’Agramunt de forma
conjunta.
• Consolidar el Mercat de
Nadal.
• Aconseguir nous objectius
i horitzons per la Fira Agr’auto
• Treballar per un ambiciós
programa de la Fira del Torró
i de la Xocolata a la Pedra a
desenvolupar durant els quatre anys de legislatura i consolidar-la com a referent del
territori.
• Promocions a les cambres
de comerç, fires i administracions, per aconseguir la implantació de noves activitats
econòmiques.
Cultura i Festes Populars
Un poble sense cultura i
sense les seves festes populars és un poble buit. Tenim
una gran riquesa cultural, un
llegat molt valuós i unes festes ben arrelades. No podem
deixar d’apostar per aquest
gran eix, per això proposem:
• Iniciar la inversió d’un milió d’euros a l’escorxador municipal per assolir els objectius marcats pel PECCAT (Pla

equipaments culturals de
Catalunya) i convertir aquest
espai en un referent cultural
per Agramunt i la seva comarca.
• Potenciar l’ús del recent
creat portal d’entitats per tal
de convertir-lo en una eina de
difusió i promoció de les entitats agramuntines.
• Cercar noves possibilitats
culturals de promoció de l’Espai Guinovart i Lo Pardal.
• Seguir col·laborant estretament amb les AMPES de
l’EMMA i la Llar d’infants per
tal de continuar millorant en
les seves competències.
• Un cop instaurat el cicle
Racons volem projectar-lo a
l’exterior amb més força i seguir potenciant els joves valors locals.
• Impulsar noves celebracions de caire festiu i cultural a la nostra agenda anual
(MayDay, Aplec Havaneres,
etc.. ) i aconseguir que es coneguin i arribin a l’exterior de
la manera que es mereixen.
• Treballar per potenciar
encara més la participació activa de la gent en les nostres
celebracions i festes.
• Continuar organitzant actes lúdics als pobles agregats
durant l’estiu.
• Col·laborar estretament
amb les entitats.
• Treballar perquè el jovent
aporti encara més la seva visió
i necessitats d’Agramunt.
Benestar Social
La societat actual ha aconseguit un envejable estat del
benestar i ara no podem deixar perdre tots aquests beneficis adquirits. Hem de vetllar
la nostra gent gran, hem de
millorar la sanitat, hem de potenciar l’esport i hem de ser

La societat actual
ha aconseguit un
envejable estat
del benestar i
ara no podem
deixar perdre tots
aquests beneficis
adquirits.

responsables amb la immigració, per això volem:
• Treballar per crear una assistència social adaptada als
nous temps.
• Continuar establint ponts
de diàleg amb els interlocutors de diferents entitats i comunitats a partir de la Taula
de Participació.
• Continuar amb els tallers
per una millor integració a la
cultura del nostre municipi.
• Potenciar iniciatives dirigides a les dones per afavorir

la seva implicació al teixit social del municipi.
• Treballar per finalitzar
l’ampliació del CAP per facilitar la implantació de noves
especialitats.
• Dotar als consultoris lo
cals de Donzell, Mafet i
Montclar de línea de telèfon
i equips informàtics.
• Crear nous espais esportius públics (Fondandana i
passeig del Sió) i senyalització de rutes per les rodalies
d’Agramunt per facilitar la

pràctica de l’esport i del lleure.
• Promoure cursos de formació adreçats als monitors
de les diferents entitats esportives.
Creiem que aquest Agramunt millor que tots volem
només s’aconseguirà si entre
tots creiem amb fermesa en
les oportunitats que el nostre
poble ens ofereix, oportunitats de tot tipus, perquè malgrat totes les dificultats, hi ha
poble, hi ha Agramunt.

per un Agramunt millor. Les
persones que hem decidit
formar part d’aquest projecte
municipal ens sentim preparades i il·lusionades per liderar Agramunt durant els propers anys. Som conscient de

les dificultats econòmiques
del moment, per aquest motiu els nostres pals de pallers
seran l’eficiència en tots els
recursos i el consens amb
els altres grups municipals.
Agramunt el fem tots i per
això hem d’aconseguir que
les decisions que es prenguin
s’ajustin a les necessitats de
les persones. Per aquest motiu, des d’Acord d’Esquerra us
demanem el vostre suport per
a poder continuar construint
aquest futur engrescador i fer
d’Agramunt un referent on la
qualitat de vida sigui l’objectiu a assolir. A continuació
us exposem el programa fruit
d’un procés de treball conjunt amb tots els que formem
la llista d’Acord d’Esquerra.
Comptem amb vosaltres.

Acord d’Esquerra
mb el lema AMB TU
FAREM MÉS, el grup
d’Acord d’Esquerra, encapçalat per Bernat Solé, ens
presentem a les eleccions del
proper diumenge 22 de maig
amb l’objectiu de treballar

GOVERN
– Apropar la informació i la
política municipal al ciutadà
– Crear Comissions de Tre[MAIG 2011]
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CANDIDATURA:
1. Bernat Solé Barril
2. Xavier Secanell Castellà
3. Fàtima Puig Castellà
4. Montse Canes Niubó
5. Mercè Cases Farré
6. Francesc Xavier Gené Bosch
7. Sílvia Fernàndez Tarragona
8. Dolors Ricart Amanós
9. Oriol Puebla Miralles
10. Ramon Boncompte Vilalta
11. Xavier Cluet Eroles
12. Natàlia Ribó Mur
13. Ramon Muixí Calderó
Suplents
14. Cisco Farràs Serentill
15. Esther Mitjavila Amigó
16. Jordi Burgos Veiga

Les persones que
hem decidit for
mar part d’aquest
projecte muni
cipal ens sentim
preparades i
il·lusionades per
liderar Agramunt
durant els propers
anys.

ERC
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent
Independent

ball amb professionals de
cada sector
– Fomentar la participació
ciutadana en decisions importants
– Facilitar el diàleg amb
tots els grups municipals
– Disposar de web municipal amb tramitació telemàtica
– Vetllar per l’acompliment
de l’ordenança d’animals de
companyia
– Implementar noves tecnologies per garantir la seguretat
ciutadana
– Exposar l’estat de comptes i de finances de l’Ajuntament
– Equilibrar les despeses i
els ingressos per reduir l’endeutament
– Optimitzar els serveis municipals i fer-los més eficients
– Reduir el termini de pagament a proveïdors i serveis
externs

sió 567

[MAIG 2011]

de la Fira del Torró, poten
ciant els productes de proximitat i de qualitat

URBANISME

– Conformar la identitat
cultural d’Agramunt
– Programar actes prioritzant l’aportació cultural i educativa i racionalitzant-ne les
despeses
– Projectar la rehabilitació
de l’Escorxador amb la implicació ciutadana
– Ampliar l’oferta cultural
infantil i juvenil
– Replantejar les Festes
identitàries i potenciar les tradicions

– Reprendre el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
(POUM)
– Millorar el pas de vianants
al Pont Romànic
– Impulsar la variant i regular el trànsit pesant interior
– Eliminar barreres arquitectòniques
– Aplicar el protocol de seguiment de les obres
SERVEIS I EQUIPAMENTS

Independent
Independent
Independent

ECONOMIA
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– Retribuir els regidors sense dedicació total o parcial
en el mateix termini que els
creditors

– Finalitzar la 1a Fase del
CAP i impulsar-ne la 2a fase
– Posar en marxa l’ampliació de la Llar d’Infants Municipal i el servei de menjador
– Dinamitzar el Casal d’avis
i estudiar-ne el trasllat
– Condicionar com a espai
lúdic l’extrem del passeig fins
a la Ctra. de Cervera
– Instal·lar emissors Wifi a
Agramunt i pobles agregats
– Disposar de noves cartelleres informatives a Agramunt i pobles agregats
PROMOCIÓ ECONÒMICA
I TURISME		
– Cohesionar, dinamitzar i
promocionar el comerç agramuntí
– Oferir serveis coordinats
a les empreses agramuntines
per reduir despeses
– Facilitar i impulsar la implantació de noves empreses
i l’ampliació de les actuals
amb noves unitats de negoci
– Projectar l’oferta turística,
cultural i empresarial agramuntina
– Reajustar el pressupost

CULTURA I FESTES

BENESTAR SOCIAL, SALUT
I EDUCACIÓ		
– Habilitar un espai lúdic
per a famílies amb infants
– Facilitar el servei de teleassistència i d’atenció domi
ciliària
– Fomentar els programes
de salut, prevenció i dinamització de la tercera edat
– Oferir cursos de català per
a tothom
– Elaborar guies de serveis
i recursos per a infants i famílies, persones majors de 65
anys i nouvinguts
– Crear la borsa de voluntariat
– Difondre la carta dels
drets i deures de tots els ciutadans
ASSOCIACIONISME
– Implementar un portal
d’entitats interactiu amb un
calendari d’actes comú
– Establir una convocatòria
anual de subvencions per a
entitats
– Oferir suport normatiu i
informar d’ajuts i subvencions
a les entitats

Des d’Acord
d’Esquerra us
demanem el vos
tre suport per a
poder continuar
construint aquest
futur engrescador
i fer d’Agramunt
un referent on la
qualitat de vida
sigui l’objectiu a
assolir.

– Potenciar la participació
d’entitats locals en la programació d’actes
ESPORTS I JOVENTUT
– Crear el Consell de Joventut amb reunions periòdiques
i pressupost anual
– Dinamitzar el Web de Joventut amb borses de treball,
habitatge, transport i formació
– Fomentar l’esport juvenil
– Marcar circuits al voltant d’Agramunt per facilitar
l’exercici físic diari
– Mantenir adequadament
les instal·lacions esportives

MEDI AMBIENT
I AGRICULTURA
– Promoure
l’eficiència
energètica en noves construccions i edificis municipals
– Adequar els horaris de la
Deixalleria Municipal
– Potenciar la recollida selectiva
– Dur a terme el control
d’emissions acústiques
– Facilitar les gestions per a
la creació d’un Pla de dejeccions ramaderes
– Promoure i coordinar sessions informatives sobre nous
cultius
– Vetllar pels nous canvis

en la reforma parcel·lària
NUCLIS AGREGATS
– Intensificar la presència
dels serveis municipals
– Augmentar el nombre
de contenidors en els nuclis
agregats
– Incentivar
les
noves
cons
truccions i les reformes
amb una rebaixa en l’impost
d’obres
– Establir reunions periò
diques amb l’Ajuntament
d’Agramunt
– Fer més efectiva la comunicació amb el regidor de
pobles agregats

Presentem un
programa possibi
lista sense que hi
escaiguin projec
tes inabastables.
La millor mesura
és la de tocar de
peus a terra i mos
trar-nos sensibles
als temps actuals.

D

es del grup socialista ens
proposem els propers
quatre anys de treballar per
demostrar als vilatans i vilatanes d’Agramunt que amb esforç i dedicació podrem entre
tots construir el futur que ens
mereixem.
Presentem un programa
possibilista sense que hi escaiguin projectes inabastables. La millor mesura és la
de tocar de peus a terra i mostrar-nos sensibles als temps
actuals. Som conscients que
la resposta des de l’administració local ha de ser la de
garantir l’equitat i fer efectiva
la destinació dels diners amb
finalitats que no els malbaratin. Aquest any s’ha declarat
com a any europeu del voluntariat i des d’aquí volem comprometre’ns a treure el màxim

profit de la gent disposada a
col·laborar obertament pel bé
comú. Hem de ser capaços de
complir un compromís mínim:
que ningú no es quedi exclòs
de sumar-se a aquest propòsit.
El municipi d’Agramunt,
com espai de convivència i
de contacte permanent amb
els veïns, ha de ser el motor
que ens impulsi per servir els
nostres ciutadans. Volem que
la gent se senti escoltada en
les necessitats i esforçar-nos
per entendre les seves aspiracions.
No hem de pensar que les
altres poblacions siguin millors que la nostra. Per assolir
els objectius hem de treballar
amb entusiasme, serietat i rigor, buscant el màxim consens
entre totes les formacions polítiques, treballant més en els

aspectes que ens uneixen que
en discussions partidistes que
ens poden separar.
Hi ha qui pensa que avui no
és el millor moment de moure’s en la política, sobretot per
a aquells que la considerant
com un recurs per a treure’n
profit. Contràriament, és en
els moments difícils, quan
per responsabilitat i honestedat hem d’entregar-nos
ple
nament, demostrant la
nostra voluntat de treballar i
donar-ho tot en benefici dels
nostres veïns.
El 22 de maig no solament
ens juguem el color de l’equip
que dirigirà el govern municipal, ens juguem una cosa més
important: el progrés, el be
nestar, l’orgull i, com ben bé
diu el nostre lema, la il·lusió
pel futur.
[MAIG 2011]
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Partit dels Socialistes de Catalunya
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Per assolir els
objectius hem de
treballar amb en
tusiasme, serietat
i rigor, buscant
el màxim con
sens entre totes
les formacions
polítiques, treba
llant més en els
aspectes que ens
uneixen que en
discussions par
tidistes que ens
poden separar.

sió 567

[MAIG 2011]

El programa que volem desenvolupar en aquest període
està emmarcat en sis eixos
genèrics.
Consolidació del benestar
social i la salut
Sanitàriament hem d’afavorir el servei d’atenció en
les diferents especialitats
del CAP, vetllant pel conveni de prestacions signat amb
l’agència de serveis de protecció de la salut envers uns
hàbits més saludables en alimentació i esport.
Paral·lelament seguirem do
nant suport a la gestió de cal
Mas Vell i als serveis addicionals de menjador, servei de
bugaderia i d’atenció de dia,
lligant-ho amb la promoció
del moviment de voluntariat
d’acció social. Tenim la voluntat d’impulsar activitats periò
diques en els centres assistencials amb la col·laboració
de les diferents entitats i fer
viable la creació d’un centre
social per a la gent gran.

La joventut i l’educació lligada amb l’esport de base
S’ha de dedicar especial
atenció al futur dels nostres
joves aplicant-los plans d’orientació i suport tot potenciant
les ofertes de cursos de formació en l’edat laboral.
Els horaris de la llar d’infants els hem d’adaptar a
les necessitats laborals de
les famílies i no hem d’oblidar la millora dels espais i
equipaments de l’EMMA i la
col·laboració en la campanya
de promoció de la lectura de
la biblioteca municipal i en
la incentivació dels hàbits i
conductes saludables en l’oci
nocturn
Mitjançant contactes permanents, amb totes les associacions esportives, hem
de continuar optimitzant els
horaris d’ús del poliesportiu
lligant-ho amb la millora de
l’activitat física de la població
que ben bé podria ampliar-se
amb espais del passeig, fent
una àrea de pràctica esportiva

per a la gent gran. Les actua
cions també s’orientarien a
les instal·lacions dels vestuaris del camp de futbol dins un
pla de mesures amb l’entitat
municipal de serveis amb els
centres educatius.
L’urbanisme i la via pública
vinculats a una mobilitat
sostenible
Hem de treballar d’una
forma unitària per concloure
el POUM i establir les bases
futures d’un creixement urbà
propi d’Agramunt.
L’ajuda a les persones amb
minusvalideses s’ha de fer
eliminant les barreres arquitectòniques, encara no ben
resoltes, conjuntament amb
campanyes per a la sensibilització en educació viària. En
aquesta línia hem de condicionar la passarel·la del pont
romànic per convertir-la en un
pas segur de vianants i adaptada a les persones amb mobilitat reduïda. Ha de prevaler
el vianant sobre el trànsit rodat en les vies urbanes de la
vila i que les senyalitzacions
informatives en els accessos
a la localitat siguin actualitzades.
És important atendre l’eficiència energètica de l’enllumenat a altres sectors de
la via pública i millorar la il·
luminació en aquelles zones
del municipi en què és deficient.
Considerant la gran afluència de persones, especialment
a l’estiu, l’espai del parc infantil del passeig ha de disposar de serveis sanitaris, sense
oblidar la millora dels altres
espais infantils.
Tenint en compte la dificultat per dipositar les escombraries en els actuals conte-

CANDIDATURA:

Eduardo López Rodríguez
Ernest Caufapé Curià
Josefina Verni Alsina
Josep Pla Guixé
Judit Esteban Fonoll
Rubén Añé Farré
Josep Farreny Farreny
Ramon Llenas Camardons
Pilar Torrades Piqué
Rosa Fonoll Bertran
Anna Vallecillos Esteban
Dolors Grau Sala
Àngel Jubete Comenge

Suplents:
1. Ignacio Galán Martos
2. Manoli Nogales Vázquez
3. Ramiro Caballer Brito

El pla d’equipa
ments culturals ha
de seguir el seu
curs amb l’adap
tació de l’antic
escorxador com
a punt de serveis
culturals, de les
entitats i del poble
en general amb
criteris ponde
rats i assumibles
un cop escoltats
els membres del
consell assessor
de cultura.

ocupació

independent
PSC
independent
independent
independent
PSC
PSC
independent
independent
independent
independent
independent
PSC

enginyer químic
educació
educació
administratiu
administrativa
recursos humans
ramader
administratiu
autònoma
empresària
educació
perruqueria canina
empresari

independent
independent
independent

arts gràfiques
auxiliar de geriatria
fotògraf

nidors, especialment de les
persones grans, cal substituir-los de forma esglaonada per
altres de més fàcil obertura.
Com que la quantitat de
veïns que tenen animals de
companyia és cada vegada
més notòria, s’imposa la necessitat de reformar l’àrea del
pipican existent al passeig
per adequar-ho a les seves veritables funcions.
S’ha de tendir cap a bona
convivència i lluitar contra
conductes incíviques per això
desitgem un efectiu servei
nocturn de vigilància en tot el
municipi.
La promoció econòmica
orientada al turisme de proximitat
Considerem prioritari impulsar les relacions amb el
comerç local així com els
contactes amb la pagesia i
ramaderia per trobar fórmules
de dinamització unides a la
Fira del Torró i la Xocolata a la
Pedra com a promoció d’Agra-

munt dins el món turístic de
forma assumible econòmicament.
La promoció del municipi
s’ha de difondre en campanyes iniciades des de l’oficina
de turisme. Una forma idònia
seria la de fer un pla de mobilitat entre les localitats més
properes amb l’ús compartit
del cotxe.
La cultura i les festes han
de servir per cohesionar la
població
Des del consell de festes
s’han d’introduir noves iniciatives i idees per regular l’oferta d’oci. Una comissió entre
les diverses entitats ha de coordinar accions adreçades a
aconseguir la màxima participació veïnal i buscar fórmules
efectives perquè les activitats
d’oci dels caps de setmana no
afectin els veïns de les zones
implicades.
En aquest sentit, la festa
major ha de lligar la tradició
amb la modernitat, cercant

fórmules que facin rendible
l’oferta i aplicar polítiques
destinades a afavorir la integració al nostre municipi els
vilatans vinguts d’altres països
El pla d’equipaments culturals ha de seguir el seu curs
amb l’adaptació de l’antic escorxador com a punt de serveis culturals, de les entitats i
del poble en general amb criteris ponderats i assumibles
un cop escoltats els membres
del consell assessor de cultura.
El medi ambient equilibrat
com a dret a preservar
Hem de conscienciar-nos
en la recollida selectiva dels
residus domèstics, del comerç i industrials tot controlant el compliment de les normes vigents sobre contaminació acústica, de fums i altres
de tipus mediambiental.
La bona qualitat de l’entorn
paisatgístic del municipi és
irrenunciable com a mode de
vida positiu. Com exemple volem citar el necessari compliment del reglament regulador
d’abocaments residuals a la
xarxa municipal.
S’han d’adequar espais per
penjar la informació de les
activitats esportives, culturals
i polítiques que es programin
per aconseguir un poble lliure
de rètols en les façanes.
Finalment hem de ser conscients que el municipi és un
tot i que en aquest “tot” s’inclou l’atenció i seguiment de
les actuacions en les poblacions d’Almenara, Donzell, Mafet, Montclar, les Puelles i Rocabertí amb intervencions en
aquestes poblacions segons
les seves necessitats.
[MAIG 2011]
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

àmbit polític

41

E L E CC IO N S
M U N I C IPALS PR O G R A MES EL ECTORAL S

▼

Partit Popular
Afrontem les
eleccions munici
pals del 22 maig
amb una àmplia
renovació de can
didats, la majoria
independents,
amb el compro
mís i la voluntat
de treballar i
sumar esforços,
perquè el nostre
municipi agafi
aquesta empenta
que sembla que
ha anat perdent
durant aquests
últims anys.

E

l grup del Partit Popular
de Catalunya, afronta les
eleccions municipals del 22
maig amb una àmplia renovació de candidats, la majoria
independents, amb el compromís i la voluntat de treballar i sumar esforços, perquè
el nostre municipi, Agramunt,
agafi aquesta empenta que
sembla que ha anat perdent
durant aquests últims anys.
Sabem que la situació econòmica actual no és la més favorable per dur a terme grans
projectes, i des d’un principi
teníem molt clar quins havien
de ser els nostres principals
objectius a l’hora de definir el
programa electoral:
GOVERN
• Ajuntament obert (Projecte Open Government), basat
en la transparència (l’Ajuntament hauria de permetre l’ac-

CANDIDATURA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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Marcos Gómez Barbero (PP)
Prudenci Garcia Sànchez (PP)
Anna Mª Guixé Cirera (IND)
Paco Esteban Lombardo (IND)
Montse Penella Ariza (IND)
Paco García López (IND)
Pere Gassó Iniesta (IND)
Helena Blanes Martínez (IND)
Gemma Utesa Santamaria (IND)
Maria Serpe (IND)
Xavier Santamaria Pascual (PP)
Yenny Yaneth Orozco Suàrez (IND)
Davinia Vilapriño Garcia (IND)

[MAIG 2011]

cés a la informació pública
de forma senzilla i clara, permetent d’aquesta manera que
els ciutadans puguin realitzar
un control de l’acció de govern). Col·laboració (suposa
la cooperació no sols de la
ciutadania, sinó també amb
les empreses, les associacions, etc., i permet el treball
conjunt dintre de la pròpia
Administració entre empleats
i amb d’altres administra
cions). Participació (impulsar
accions i orientar actuacions
que augmentin el protagonisme i implicació dels ciutadans en assumptes públics
i comprometre amb major
intensitat les seves forces polítiques amb els seus conciutadans).
• Reducció de la partida
pressupostària de despeses
de personal.
ECONOMIA
• Congelar impostos i taxes
durant els pròxims 4 anys.
• Fomentar la contractació
d’empreses del municipi per
a les obres i serveis a subcontractar per part de l’Ajuntament.
• Reduir el termini de pagament a proveïdors i aplicar els
que marca la Llei 15/2010
referent a la lluita contra la
morositat en les operacions
comercials, en el transcurs
dels pròxims 4 anys.
URBANISME
• Projecte
d’arranjament
dels carrers del nostre municipi i agregats (asfaltar, vo-

reres noves, enjardinament,
mobiliari urbà, etc).
• Crear en la zona dels Dipòsits un parc infantil per
a totes les edats, amb zona
d’esbarjo i un quiosc en la
temporada d’estiu.
• Ampliar i condicionar el
parc infantil del passeig per a
nens i nenes 1-3 anys. Revisar i millorar la seva seguretat
i de la resta de parcs segons la
normativa europea UNE (EN)
sobre àrees de jocs infantils.
SEGURETAT
• Augmentar la presència
de mossos d’esquadra (cobrir
horaris en què no hi ha servei
de Policia Local).
CIRCULACIÓ
• Regular la circulació de
vehicles i millorar accessos
per als vianants en la zona del
pont romànic.
• Desviar el trànsit de camions pesants pel polígon industrial.
• Construir passos de vianants elevats per accedir a
centres escolars i esportius,
per millorar la seguretat viària
i evitar accidents.
BENESTAR SOCIAL
• Controlar i millorar el servei d’ajudes destinades a les
famílies més necessitades.
• Treballar perquè els nouvinguts adoptin en ferm el
compromís de complir el programa d’integració local.
• Crear una Oficina de Treball, en col·laboració amb les
empreses del municipi.

• Projecte de gestió i recollida pròpia d’escombraries
del municipi i agregats.
• Ampliar els punts de recollida selectiva.
• Millorar el servei de neteja i manteniment del municipi i agregats.
• Enjardinament de totes
les places del municipi.
EDUCACIÓ

Volem congelar
impostos i taxes
durant els pròxims
4 anys.
Potenciar Agra
munt mitjançant
concursos de
fotografia, pintura,
jornades gastro
nòmiques, etc.

• Habilitar punts WIFI en
zones de pública concurrència del nostre municipi.
ESPORTS I JOVENTUT
• Recuperar i millorar el
marge del riu Sió, construint
un itinerari saludable per a la
pràctica de l’esport.
• Celebració anual de la
Festa de l’Esport, amb tots
els clubs i entitats del municipi.
• Crear associació de jovent
d’Agramunt.

CULTURA I FESTES
• Potenciar Agramunt mitjançant concursos de fotografia, pintura, jornades gastronòmiques, etc.
• Ampliar l’oferta de l’escola
de música (dansa, pintura,...).
• Crear el mercat de productes ecològics.
MEDI AMBIENT
• Utilització de productes
ecològics a l’Ajuntament, i
fomentar l’ús en la població.

• Cursos d’educació lingüís
tica català-castellà per a immigrants.
• Cursos d’integració social
per a immigrants (cultura, tradicions, festes,...).
• Cursos d’iniciació d’informàtica i internet per a gent de
la tercera edat.
PARTICIPACIÓ CIUTADANA
• Programa de distribució
d’ajudes i subvencions a associacions i entitats locals,
segons projecte anual d’activitats presentat per les mateixes.
• Celebració anual de la
Festa d’associacions i entitats
del municipi.
• Participació ciutadana en
els projectes referents al seu
barri o carrer.
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E L E CC IO N S
M U N I C IPALS P R O G R A MES EL ECTORAL S

PIRUM
AVIS PHOENIX

Partido Ibérico de los Rumanos
Agramunt poble econòmic

1. Daniel Dumitru
2. Cristian Renghea
3. Laura Celda Campderros
4. Ioana Laura Olteanu
5. Viorica Renghea
6. Alberto Celda de la Hoz
7. Nicoleta Butca
8. Adrian Surd
9. Marinela Nicoleta Hermeneanu
10. Iuliana Andreea Hermeneanu
11. Elena Irina Papuc
12. Ramon Llorens Carbonell
13. Valeriu Hermeneanu
Suplents
14. Olimpia Varga
15. Ovidiu Varga
16. Emilia Gabriel Varga
17. Marcu Varga

Daniel Dumitru es
considera agra
muntí i lluita per la
millor convivència
i benestar dels
agramuntins.

Home
Home
Dona
Dona
Dona
Home
Dona
Home
Dona
Dona
Dona
Home
Home
Dona
Home
Dona
Home

PIRUM és un partit format
per gent jove, emprenedora i
amb noves idees que no ha
format part en els últims 20
anys en cap formació política.
Daniel Dumitru es considera agramuntí i lluita per la
millor convivència i benestar
dels agramuntins.
Dani Alves, Messi... també
lluiten per donar alegries als
barcelonins.
Uns dels pilars més importants del PIRUM:
• Crear llocs de treball
• Economia del poble

• Medi ambient
• Energies alternatives
• Turisme
TREBALL
• Cedir parcel·les del polígon per a les indústries que
es comprometin per escrit a
donar treball als agramuntins
en un 80% de les seves plantilles.
• Impulsar i donar suport
als empresaris que són al poble, per part de l’Ajuntament.
• Facilitar els tràmits a tots
els que vulguin començar una
activitat comercial o industrial dintre del nostre poble i
assessorar-los.
ECONOMIA

compressin aquí.
• Repartir les fires millor
per als comerciants i pensar
en organitzar una altra fira
que aportés beneficis i fama
per Agramunt.
MEDI AMBIENT
• Els ciutadans i comerciants dels carrers Marià Jolonch, Àngel Guimerà, Jaume
Mestres, Carretera de Cervera
tenen dret a una vida digna
sense perjudicis que provoquen els camions d’animals.
• Fer estudis i preparar un
altre polígon per a les granges
que estiguin situades prop del
poble abans que les tanquin
per la nova llei.

▼

CANDIDATURA:

• Mentalitzar els agramuntins a gastar un 80% en productes de les botigues, fàbriques, restaurants, etc. del
poble.
• Els padrins que estalvien
200€ haurien d’estalviar només 100€ i els altres gastar-los dins del poble.
• Els agramuntins que tenen moltes dificultats per viure, l’Ajuntament hauria de fer
un estudi per cadascun d’ells
i destinar ajudes econòmiques i productes bàsics per a
l’existència.
• Els pagesos abans de
comprar maquinària agrícola
a fora, haurien de pensar que
allargarien les nòmines de la
gent del nostre poble si la
[MAIG 2011]

sió 567

45

E L E CC IO N S
M U N I C IPALS PR O G R A MES EL ECTORAL S

▼

Hem de facilitar
els tràmits a tots
els que vulguin
començar una
activitat comercial
o industrial dintre
del nostre poble i
assessorar-los.

• Més espais verds i parcs
dins del municipi.
Energies alternatives
• Facilitar tràmits i impulsar les empreses que muntin
parcs eòlics dins del municipi
d’Agramunt.
• Assegurar l’energia del
poble en cas de catàstrofes,
almenys l’enllumenat públic i
la llum de les llars.

Turisme
• Sempre es parla del turisme, però...
• La nostra iniciativa és
construir itineraris per a les
bicicletes, motocicletes, un
camp de golf, un pantà per a
l’entreteniment dels turistes.
• Només així podem atreure
diners exteriors dins del poble
i donar vida a la vila d’Agramunt.

No deixeu que Agramunt
s’estanqui en activitats econòmiques i industrials perquè
hauríem d’abandonar-lo.
PIRUM NOMES POT IMPULSAR LES IDEES, PERÒ
EL QUE VOTA ETS TU.
PIRUM ÉS AL COSTAT
DE TOTS ELS CIUTADANS
D’AGRAMUNT.
VOTA PIRUM!

Plataforma per Catalunya
CANDIDATURA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Jordi Cots Valls
M. Inmaculada Estadella Bague
David Balague Galera
Mariona Sanllehi Farre
Dafnis Palacios Verdejo
Denissa Ortiz Estadella
Raul Belison Ibañez
Jordi Solis Gonzalez
Pilar Ventura Segovia
Antonio Guerrero Martin
M. Carmen Pubill Martinez
M. Angeles Vidal Rabaiget
Antonio Exposito Marin

B

envolguts, em presento:
em dic Jordi Cots Valls i
sóc candidat a l’alcaldia per
Agramunt pel partit Plataforma per Catalunya.
Vaig néixer a Tàrrega fa més
de cinquanta anys. Ja havia
estat relacionat en el món de
la política, essent militant de
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CDC a l’època d’Eugeni Nadal, on vaig ser vicepresident
del Comitè local de Tàrrega.
També vaig ser president
del club d’Escacs Tàrrega durant uns dotze anys, durant
aquet període vaig traslladar
el Club de l’antic Hotel España, on estàvem mol limitats
per celebrar competicions, a
la Societat Ateneu de Tàrrega, quedant el club integrat
a la societat com una secció
més.
Sóc d’una família de pocs
recursos, i per pagar-me els
estudis als catorze anys em
vaig posar a treballar com
a dependent a la Farmàcia
Mestres de Tàrrega, i a les
nits anava a l’Escola Francesa on estudiava el batxillerat,
primer elemental i després
superior. Posteriorment vaig
anar a Lleida, on de dia treballava i, de nit, anava a l’institut Màrius Torres, aprovant el
sisè de batxillerat i el COU.
Més tard, després de fer el

servei militar a Melilla, vaig
treballar en una casa de lloguer de cotxes (Ital. Sl) al carrer Urgell, 249 de Barcelona,
i a les nits anava a la facultat
de dret de Pedralbes, després
de provar-ho durant un any.
I veient la dificultat de compaginar treball i estudis, vaig
decidir tornar a Tàrrega, a treballar en el negoci del meu
pare d’Antiguitats, treball que
he realitzat fins ara.
Estic casat amb una dona
de Sant Martí de Maldà i vivim a Tàrrega.
Sóc una persona oberta i
dialogant, i tinc molta pacièn
cia.
El motiu de presentar-me
com a candidat, és degut al
fet que és un repte que em
motiva molt. A Agramunt he
copsat una situació de malestar i preocupació, ja que
als problemes de la crisi, s’hi
ha afegit la gran quantitat de
nouvinguts, molts d’ells sense documentació ni treball,

dans de Catalunya.
PxC, no és de dretes ni
d’esquerres, sinó un projecte
de sentit comú al servei del
ciutadà, que agrupa la defensa dels problemes de la
immigració il·legal, la delinqüència, l’atur, el terrorisme,
la corrupció política o la degradació ambiental
PxC accepta persones de totes les procedències, que vinguin a treballar i sempre que
respectin la nostra cultura.
Bon observador

Plataforma per
Catalunya accep
ta persones de
totes les proce
dències i sensibi
litats, sempre que
vulguin treballar
i complir amb els
nostres valors
ètics.

situa
ció que ens preocupa
a tots. Molts d’aquests immigrants semblen tenir una
situació de preferència, especialment els magribins, amb
ajudes econòmiques especials en detriment dels de casa.
Plataforma per Catalunya
accepta persones de totes les
procedències i sensibilitats,
sempre que vulguin treballar i
complir amb els nostres valors
ètics.
Encara que no sóc agramuntí, espero comptar amb la
vostra confiança.
DECLARACIÓ
PROGRAMÀTICA
1- Plataforma per Catalunya: un projecte ètic al servei
del ciutadà.
2- La família: recuperar el
valor de la família.
3- Joventut: educació, ètica
i valors ciutadans.
4- Sanitat: un dret fona-

mental de la societat moderna.
5- Immigració i Islam: Per
una altra política d’immigració i contra la vulneració dels
drets de la dona.
6- Seguretat ciutadana:
sense seguretat no hi ha llibertat.
7- Justícia i presons: per
una justícia independent i
una efectiva rehabilitació i
reinserció social dels delinqüents.
8- Economia i Estat del
Benestar: per una política
d’integració social.
9- Construir Europa des
dels ajuntaments: volem una
Europa dels ciutadans i per
als ciutadans.
PxC és un partit polític català, democràtic i amb vocació europea, innovador, que
es fonamenta en la llibertat,
la igualtat, l’amor a la veritat,
i la solidaritat, entre els ciuta-

Sóc un bon observador, i si
em doneu la vostra confiança
intentaré que Agramunt recuperi el seu protagonisme.
Ajudarem les indústries, els
autònoms, i la pagesia perquè
puguin desenvolupar la seva
activitat.
Potenciarem el polígon industrial, portarem empreses
noves i intentarem que no
marxin les que hi ha.
Donarem tota mena de facilitats.
Rehabilitarem l’antic quarter de la Guàrdia Civil.
Millorarem la circulació
dels carres.
Potenciarem les fires i congressos.
Treurem els nius d’orenetes
de les voltes de la portalada
principal de la magnífica església romànica.
Com amants de l’art potenciarem el nostre patrimoni
cultural, com el Pont Romànic del riu Sió.
Esperem comptar amb la
vostra confiança.
Jordi Cots Valls
Candidat a l’alcaldia
d’Agramunt
Plataforma per Catalunya
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E N S E N YA MEN T FIN ESTR A ED UCATIVA

Jornada d’activitats lúdico-esportives
a Viella
Escola
Macià-Companys

E

MACIÀ-COMPANYS

ls/les alumnes de 6è de l’escola Macià-Com
panys van ser, el divendres 29 d’abril, a la
trobada d’alumnes de primària d’activitats lúdicoesportives a la ciutat de Viella organitzada per la
delegació territorial del Pla Català de l’esport.
Aquesta trobada ha inclòs activitats esportives
de tot tipus: bàdminton, korfball, aeròbic, parkas,
jocs alternatius, cursa d’orientació, inflables, hoquei….
La jornada ha estat molt distesa i entretinguda
donada a la bona organització i la massiva afluència d’alumnes de tota la província.
Després d’un merescut dinar, els alumnes van
enfilar camí cap a casa. n
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CO L · L A B O R ACIO N S
L I T E RÀ R IES EL CO N TE

per J. PIJUAN

Jubilada
Tot i que el seu
aspecte s’havia
mantingut inalte
rable al llarg dels
anys –es mostrava
igual que el primer
dia–, notava que
les seves presta
cions havien
quedat una mica
antiquades per als
fins que necessita
va ara el Jaume.

T

enia la ment ficada en
una altra banda que no
s’ha adonat de la presència del Jaume fins que no
l’ha tingut ben bé al costat.
Quan l’ha vist plantat allà
observant-la atentament, ha
notat dins seu tal satisfacció
que se li ha accelerat el cor,
doncs no es podia creure que
després de tant de temps de
tenir-la abandonada en aquell
indret, ara volgués tornar a estar per ella. Durant tot aquell
temps l’Olympia, que ja havia
perdut el compte, s’havia sentit completament deixada de
banda per tots els de la casa
i en especial pel jove Jaume
que havia estat el seu darrer contacte. Arraconada en
aquell indret havia vist passar
els eterns dies
en una absolu
ta solitud. Havia
observat
amb
gran tristesa com
tots passaven pel
seu davant sense
mostrar el més
mínim
interès
per la seva existència com si ara
tan sols fos un
simple objecte
de decoració de
poca volada. Havia contemplat la
seva total indiferència sense
voler acceptar el veritable motiu del seu forçat aïllament: la
seva vellesa, després de tant
de temps de facilitar-los la
feina sense la més mínima
queixa, ja que encara es considerava amb plenes facultats
dintre el que cabia.
Des que havia entrat a la

casa l’Olympia havia passat
per totes les mans fins arribar
al Jaume. Tot i que el seu aspecte s’havia mantingut inalterable al llarg dels anys –es
mostrava igual que el primer
dia–, notava que les seves
prestacions havien quedat
una mica antiquades per als
fins que necessitava ara el
Jaume. Malgrat que no donava gaire importància a les
seves mancances, l’Olympia
havia observat amb una certa intranquil·litat el rostre del
jove mentre en feia ús. Les
contínues ganyotes que feia
mentre teclejava, com si el
prémer les tecles li ocasionés
un gran esforç, li donaven a
entreveure que la cosa no pintava gaire bé. Durant dies va
observar com el malestar del
Jaume augmentava paulatinament sense decaure, fins
que un bon dia se li va comparèixer acompanyat d’un ordinador sota el braç. La visió
d’aquell aparell de més categoria la va deixar tan sorpresa
que durant uns segons no va
saber reaccionar. Aleshores el
Jaume, veient la cara d’estranyesa que posava, va aprofitar
aquell instant d’indecisió per
treure-la de sobre l’escriptori. L’Olympia quan va notar
les seves mans als costats va
reaccionar intentant deslliurar-se’n, però el noi l’estava
subjectant tan fort que no
se’n va poder sortir i al final
no va tenir altre remei que acceptar de mala gana que havia arribat la seva hora.
El Jaume ha col·locat
l’Olympia en un pedestal i
allà l’ha deixada estar. Sense

cap companyia amb qui mantenir conversa les hores se li
fan eternes. Per solucionar
una mica la situació intenta
cridar l’atenció perquè la deixin tornar a treballar ni que sigui per poca estona, però els
seus clams són endebades.
Davant la negativa al treball
els demana que la deixin buscar-se la vida en un altre lloc,
malauradament de seguida
comprova la seva tossuderia
quan també l’impedeixen de
poder marxar, cosa que l’obligarà a continuar asseguda en
aquell suport sense fer res.
Habituada al treball, la manca d’activitat l’indueix al cap
de poc a caure en un estat depressiu que la deixa amb els
ànims per terra. A pesar de la
mala cara que fa ningú en fa
cap cas, tots passen pel seu
davant sense manifestar cap
mena de preocupació. Això sí,
de tant en tant la mare se li
atansa per tan sols treure-li la
pols que se li va acumulant a
sobre.
Al cap d’un temps el Jaume
s’atura davant del pedestal.
L’Olympia està tan desmoralitzada que no el reconeix
a la primera, però quan veu
qui és nota que aflora dins
seu tal alegria que fa que els
seus ànims recobrin vida. Tot
seguit el Jaume l’agafa amb
totes dues mans i l’aixeca
d’allà sobre. L’Olympia està
tan contenta que s’imagina
que la portarà de nou a l’escriptori. Malauradament les
expectatives que té s’esvaeixen de seguida quan veu que
la condueix a un armari i la
tanca dins. n
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Av. dels Esports, 8, 2n, 1a

E S PORTS CLUB FU TB O L AGRAMUNT «ESCOL A GERARD GATEL L »
www.cfagramunt.cat

Resultats i classificacions

G. GATELL
LA

AGRAMU
C.F.

ES
NT CO

R. Mendoza

Primera Territorial

Classificació
Almacelles
Andorra
Linyola
Alpicat
Borges Blanques
Artesa de Segre
La Seu d’Urgell
Juneda
Balàfia
Solsona

J
29
29
29
29
28
29
29
29
29
29

GF
89
77
52
55
55
55
58
51
59
55

GC
28
26
26
42
33
47
50
49
63
55

Punts
71
66
55
53
51
47
46
42
41
41

Agramunt G. Gatell
Guissona
Tremp
Balaguer
Artesa de Lleida
Vilanova de la Barca
Pobla de Segur
Almenar

28
29
29
29
29
29
29
29

56
30
45
41
35
44
39
18

50
38
55
46
48
73
78
107

40
36
35
31
29
22
17
3

Cadet
Ivars d’Urgell
Agramunt G. Gatell
Classificació
Agramunt G. Gatell
Escola F. Urgell
Guissona
Baix Segrià
Tàrrega
Bellpuig
Pla d’Urgell
Ar. Segre
Balaguer
Ivars d’Urgell
Fondarella
Tremp

1 Agramunt G. Gatell 2
6 Balaguer
0
J
21
22
21
21
21
21
21
21
20
21
22
20

GF

GC

82 29
79 55
100 26
74 32
41 27
48 49
42 45
45 43
37 50
32 79
30 116
20 79

Punts
51
47
46
44
35
34
29
25
22
10
9
5

Infantil
Agramunt G. Gatell
Bellpuig
Classificació
At. Segre
Garrigues
E. F. Urgell
Bellpuig

5 Rialp
0
1 Agramunt G. Gatell 1
J
23
23
23
22

GF
101
85
75
72

GC
22
28
38
34

Punts
62
55
50
44

R. MENDOZA

Vilanova de la Barca 2 Agramunt G. Gatell 2
Agramunt G. Gatell 4 Artesa de Lleida
2
Tremp
3 Agramunt G. Gatell 2

Equip Primera Territorial.

Pobla de Segur
Guissona
Tremp

23
23
22

77
50
53

55
60
39

44
31
30

Agramunt G. Gatell
Rialp
Balaguer
Artesa-Ponts
Tàrrega
Cervera

23
23
24
23
23
23

48
40
38
45
23
18

52
82
84
80
57
94

30
22
18
17
14
14

Aleví A
Agramunt G. Gatell
Ivars d’Urgell
Classificació
At. Segre
Lleida
Arrels
Agramunt G. Gatell
E. F. Urgell
Guissona
Cervera
Pla d’Urgell
Tàrrega
Garrigues
Balàfia
Ivars d’Urgell
Pardinyes

6 Garrigues
0
1 Agramunt G. Gatell 6
J
23
23
22
22
23
23
23
23
23
23
23
22
23

GF GC
106 15
107 16
95 22
99 52
84 72
87 96
78 79
68 75
54 91
55 103
71 127
34 97
39 132

Punts
87
86
75
68
62
59
58
57
45
42
35
35
23

Aleví B
Guissona
Agramunt G. Gatell
Ivars d’Urgell
Classificació
At. Segre
Intercomarcal
Rialp
Mollerussa
Linyola
Lleida
Agramunt G. Gatell
Tàrrega
Bellpuig
Cervera
Oliana
Pla d’Urgell
Fondarella

6 Agramunt G. Gatell 5
6 Garrigues
1
1 Agramunt G. Gatell 6
J
23
22
23
23
24
23
23
22
23
23
23
23
23

GF GC
107 29
89 37
86 45
66 36
82 63
78 60
85 75
65 66
89 77
62 85
46 116
21 113
59 133

Punts
84
74
71
70
65
62
57
56
51
46
36
29
28

Benjamí
At. Segre
Agramunt G. Gatell
Mollerussa

6 Agramunt G. Gatell 4
4 Mig Segrià
5
1 Agramunt G. Gatell 6

Pre-Benjamí
Bellpuig
Agramunt G. Gatell
Artesa-Ponts

1 Agramunt G. Gatell 3
1 Lleida
7
7 Agramunt G. Gatell 0

(Aquestes categories no disposen de classificació).

[MAIG 2011]

sió 567

53

54

sió 567

[MAIG 2011]

E S PORTS CLUB H A N D B OL AGRAMUNT

Secció de Futbol Sala
A. Guerrero

PREFERENT CATALANA GRUP 5
Resultats
AGRAMUNT 2 - 12 SANT JULIÀ
BALAGUER B 3 - 4 AGRAMUNT

CARA I CREU

FUTBOL SALA

Queden sis
jornades per
tancar una
mala tempo
rada però que
poden servir
per acabar amb
un millor sabor
de boca.

L

’Agramunt va disputar
dues jornades abans de
l’aturada per les vacances de Setmana Santa, concretament, els homes de Josep Maria Viladevait van haver
d’enfrontar-se al Sant Julià i el
Balaguer B. I el balanç és força
positiu: l’equip ha aconseguit
una nova victòria.
El primer enfrontament, contra el Sant Julià d’Andorra, es
va saldar amb una golejada
dels visitants (2-12). I és que,
com era de preveure, el destacat líder de la categoria no va
donar opcions als locals. Mal-

L’àrbitre ha d’intervenir en una jugada controvertida durant l’encontre.

Classificació (fins a la jornada 24)
SANT JULIÀ, C.E. “A”
ALCARRÀS, F.S. “A”
CASTELLAR DE LA RIBERA “B”
BALAGUER, C.F. “A”
TORRENTE DE CINCA-MASSALCOREIG, F.S. “A”
RAJOLÍ D’OR LLARDECANS “A”
BORGES, F.S. “A”
BALAGUER, C.F.S. “B”
FONT-ALMAGRAFIC F.S., ASS. “A”
CONCA D’ALLÀ FUTBOL SALA “A”
CERVERA FUTBOL SALA II C.E. “A”
CENTRE EXCURSIONISTA NOVA GENT “A”
ORVEPARD “A”
REST. MODERNO ROSSELLÓ - REST. HONG KONG “A”
PUIGGRÒS C.F.S. “A”
AGRAMUNT C.H., FS “A”

grat això, en els primers minuts
de l’encontre els agramuntins
van plantar cara als visitants i,
fins i tot, van aconseguir igualar
el partit. La segona meitat ja no
va tenir història i el Sant Julià
va fer valer la seva clara superioritat. Cal recordar que els
andorrans han sumat 23 victòries dels 24 partits disputats i
només han cedit un empat. És

J
24
24
22
24
23
23
24
24
24
24
24
23
23
23
21
24

G
23
17
17
15
16
12
11
10
9
8
7
6
7
5
5
2

E
1
3
0
3
0
2
3
2
2
2
4
4
0
3
2
3

P
0
4
5
6
7
9
10
12
13
14
13
13
16
15
14
19

GF
171
138
143
118
167
100
106
83
102
148
88
103
80
87
67
82

GC
51
80
83
88
116
90
111
100
122
179
111
138
123
124
110
157

Punts
70
54
51
48
48
38
36
32
29
26
25
22
21
18
17
9

evident que seran els campions
de la categoria i tornaran a la
divisió d’on van baixar la temporada passada.
Les bones notícies van tornar
en el següent encontre i en pista visitant. L’Agramunt va superar el Balaguer B (3-4). Va ser
un partit molt disputat i la victòria final no es va decidir fins
al darrer minut. Els nostres van
jugar un molt bon partit i es van
poder endur la victòria gràcies
a un gol en els darrers segons
de Marc Martín. Per fi l’equip
va aconseguir sumar tres punts
i tornar a la dinàmica positiva.
I pel que fa als propers partits, cal recordar que ja s’ha
arribat al tram final de la temporada (falten per disputar sis
jornades), l’equip de Josep
Maria Viladevait té l’aspiració
i l’objectiu de sumar el màxim
de punts possibles. L’equip
continua instal·lat a la part baixa de la classificació i, a més,
ara juga sense cap mena de
pressió. En definitiva, sis jornades per tancar una mala temporada però que poden servir
per acabar amb un millor sabor
de boca. n
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E S PORTS CLUB D E B ITLLES SIÓ D’AGRAMUNT

XX Lliga de Bitlles Catalanes

CLUB BITLLES

CLUB BITLLES

Ramon Joval

A dalt, els equips del CEPS i Sió d’Agramunt A.
A la dreta, el Solsona i Sió d’Agramunt A.

Últims resultats:
SIÓ D’AGRAMUNT A
BELLPUIG
SIÓ D'AGRAMUNT A

518 PUNTS
502 PUNTS

J

G

E

P

PJ

BIT

P

22

14

1

7

11906

865

29

CABANABONA

22

14

0

8

11726

851

28

CEPS BITLLES

22

13

1

8

11590

822

27

TÀRREGA

22

12

0

10

11994

889

24

L’ERAL DE CUBELLS

22

12

0

10

11479

806

24

DESCANS

SOLSONA

21

11

1

9

11117

777

23

TORDERA
SIÓ D’AGRAMUNT A

GÀRZOLA

21

11

1

9

11099

802

23

518 PUNTS
562 PUNTS

SIÓ D’AGRAMUNT A
CABANABONA

565 PUNTS
566 PUNTS

SIÓ D’AGRAMUNT A
SOLSONA

537 PUNTS
534 PUNTS

SIÓ D’AGRAMUNT A
CEPS BITLLES

479 PUNTS
513 PUNTS

SIÓ D’AGRAMUNT B

PREIXANA

21

11

0

10

10898

773

22

SIÓ D'AGRAMUNT A

22

10

0

12

11643

844

20

LA FULIOLA

22

8

0

14

11171

782

16

BELLPUIG B

22

7

0

15

11399

798

14

TORDERA

21

5

0

16

10853

772

10

J

G

E

P

PJ

BIT

P

EQUIP
MAS DURAN

20

17

0

3

10490

738

34

BELL-LLOC

20

16

0

4

10352

735

32

CASTELLSERÀ C
SIÓ D’AGRAMUNT B

502 PUNTS
510 PUNTS

LA PORTELLA

19

13

0

6

9865

706

26

VALLVERD
SIÓ D’AGRAMUNT B

440 PUNTS
453 PUNTS

CAMARASA

20

13

0

7

9406

654

23

VERGÓS B

19

10

0

9

9545

673

20

SIÓ D’AGRAMUNT B
FLOR DE LIS

478 PUNTS
450 PUNTS

VALL DE LORD

20

8

1

11

9327

628

17

CASTELLNOU B

20

8

0

12

9771

662

16

440 PUNTS
453 PUNTS

CASTELLSERÀ C

20

8

0

12

9889

666

16

FLOR DE LIS

20

8

0

12

9272

606

16

492 PUNTS
449 PUNTS

SIÓ D'AGRAMUNT B

20

5

0

15

9094

580

10

VALLVERD B

20

2

1

17

9036

571

5

SIÓ D’AGRAMUNT B
LA PORTELLA
VALL DE LORD
SIÓ D’AGRAMUNT B

56
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E S PORTS BÀ SQ U ET A G R AMUNT CL UB

Valoracions a la temporada

L

a temporada ja s’ha acabat per tres dels quatre equips del
Bàsquet Agramunt Club. Tret del Cadet Femení que es
troba immers en el play-off de la categoria que l’enfronta
al CB Secà, la competició ha arribat al final. Per tant és bon
moment per fer les valoracions oportunes de la trajectòria dels
diferents equips.
Sènior Masculí
La temporada ha finalitzat amb un cert regust agredolç, donat
que s’ha estat a punt d’assolir la final a quatre de la categoria
territorial. Un molt bon inici de temporada amb victòries de
prestigi com l’assolida a la pista d’un veterà i expert CB Bellvís
feia pensar que l’objectiu marcat a principi de temporada podria ser possible. Però llavors es van produir tres derrotes inesperades a casa contra l’Acle Guissona, el Sedis i el CB Maristes,
les tres per menys de 10 punts en el tempteig que van obrir una
petita escletxa en la classificació. Posteriorment l’equip es va
recuperar anímicament i es va assolir la classificació per disputar la copa Federació, un premi al bon joc i als excel·lents
resultats obtinguts. Llàstima que el CB Secà A en un encontre
molt disputat va esvair les opcions dels agramuntins, que tot i
la derrota van demostrar que el nivell de joc dels dos grups no
era tan desigual com podia semblar a principi de temporada.
Ara bé, si una derrota va ser especialment dolorosa i clau per
l’esdevenir del campionat, va ser la que es va produir a casa
contra el CB Mollerussa amb un triple sobre la botzina que deixava molt complicades les opcions de play-off.
Finalment dues victòries contra el CB Secà i en el desplaçament a Torà van fer possible assolir la cinquena posició en
la taula classificatòria, un bon bagatge si el comparem al de
la temporada anterior. Ara caldrà treballar, i molt, de cara a la
confecció de la plantilla per al proper any, però esperem que
amb l’ajuda de tots l’equip pugui tirar endavant i doni molta
guerra a les pistes de joc.
Sènior Femení
Ha estat l’equip més minvat d’efectius durant tota la temporada, però val a dir que ha estat el que més esforç i força de
voluntat ha posat en la competició. S’han aconseguit cinc victòries en el campionat derrotant equips com el CEP Vallfogona, el
CB Juneda, el CB Mollerussa i el CB Balaguer. També destacar,
tot i les derrotes, els molt bons partits disputats contra el CB
Torrefarrera, el CB Sort i el CB Maristes, que tot i ser superiors
al BAC van haver de suar de valent per doblegar el conjunt
agramuntí. Finalment no es va poder jugar la tercera fase de la
competició, que creuava equips de Lleida amb Tarragona donat
la plaga de lesions de l’equip, que crea la incertesa de poder jugar la competició la propera temporada. Malgrat tot, s’intentarà
crear un grup cohesionat per tal de jugar en la Tercera Catalana.
També respecte a l’equip es vol agrair molt sincerament l’aportació de les jugadores cadets, que en els moments difícils han

Rubén Añé

ajudat l’equip en els seus compromisos. Des d’aquí la felicitació a totes pel treball, l’esforç i la dedicació mostrada.
Cadet Masculí
Tot i els resultats obtinguts al llarg de la temporada s’ha vist
una gran millora del joc de l’equip. Els rivals en la primera fase
han estat gairebé els mateixos que en la segona, i les derrotes
obtingudes durant el primer tram de temporada han estat millorades amb escreix al llarg del segon tram de temporada. Només
dos exemples que són un reflex del treball en l’ocupació de
l’espai i la circulació de pilota dins la zona. Derrotes contra el
CB Maristes i el CB Balaguer per 40 punts en la primera volta
es van veure reduïdes a 8 i 10 punts en la segona, i les dues
amb clares opcions de victòria si no hagués estat per la precipitació en els darrers instants i alguna decisió controvertida dels
àrbitres dels encontres.
Però si un fet cal destacar per damunt de tot és la figura de
l’entrenador, Sisco Farràs, que després d’una trajectòria impecable de 35 anys com entrenador ha decidit posar fi a la seva
tasca per motius professionals. Des d’aquí destaquem la seva
labor i la seva entrega per un esport que ha estimat tota la vida i
el qual ha transmès amb il·lusió a tota la generació de jugadors
que ha entrenat al llarg de més de tres dècades. Des del Club
li agraïm tot el seu treball i l’encoratgem a seguir transmetent
la passió pel bàsquet des d’altres quotes de responsabilitat. Al
cap i a la fi el Bàsquet Agramunt ha estat i serà per sempre com
part de la seva família. Moltes gràcies per tot i molta sort en la
nova etapa que comença!
Cadet Femení
Ha estat un equip que ha hagut de superar múltiples adversitats des de principi de temporada: partits ajornats, múltiples
lesions al llarg de temporada, baixes inesperades a meitat de
temporada, etc... però aquests esdeveniments lluny d’enfonsar
l’equip l’han fet més fort i les jugadores han tret el talent que
portaven dintre. A destacar la gran victòria a la pista del CB
Secà en la lliga inter-grups i les victòries assolides a la pista
del CB Bellpuig i a casa davant el CB Ponts i la Penya Fragatina, que han fet possible la classificació pel play-off al millor
de tres victòries davant el CB Secà. El primer dels partits va
acabar amb derrota per la mínima de les agramuntines, però el
proper cap de setmana es pot igualar la sèrie d’enfrontaments.
Desitgem tota la sort del món per l’equip i que les jugadores
gaudeixin al màxim dels propers enfrontaments.
Per últim volem agrair a tots els membres del Club el treball
i l’esforç mostrat al llarg de la temporada. Sense ells la celebració de la Trobada d’escoles a la nostra vila o les sessions de
bàsquet als jocs escolars del Patronat d’Esports no haguessin
estat possible. Per a ells va la nostra felicitació i el desig que el
proper any continuïn amb la mateixa força, ganes i motivació.
El BAC s’ho mereix, qualsevol col·laboració serà benvinguda. n
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E S PORTS TRIATLÓ

Inici de temporada
Duatló de la nostra vila, gaudint d’un molt bon dia amb la
companyia de molta gent del poble i companys que també
varen córrer la cursa. També s’ha de remarcar, que aquest
dia es va poder gaudir d’una molt bona organització i també d’uns bons circuits, especialment el de la BTT, gràcies
a l’esforç de les entitats de la nostra vila com són els Escatxics, Centre Excursionista d’Agramunt i el Club Ciclista
Agramunt, juntament amb el suport de l’Ajuntament d’Agramunt. En aquesta cursa, va assolir la sisena posició de 94
atletes, amb un temps de:
Córrer 6,1 km
00:26:29

Bicicleta BTT
14 km
00:38:46

Córrer 3 km

TEMPS TOTAL

00:14:10

1:19:25

Tot i aquest inici del Circuit Català de Duatló, en F. Xavier
no hi tornarà a competir aquesta temporada, ja que començaran els triatlons d’aquí poc més d’un mes, i aquest any
vol prioritzar aquest tipus de curses, juntament amb algun
triatló de llarga distància.

Triatló Banyoles

D

esprés de la parada hivernal, una nova temporada
amb noves curses dirigides per la Federació Catalana
de Triatló van començar el passat mes de febrer. No
ha estat fins aquest mes de març, que l’atleta agramuntí F.
Xavier Penella ha participat en alguna d’aquestes curses del
Circuit Català de Duatló, tot i que durant aquests mesos hivernals ha competit en curses atlètiques de 10 quilòmetres i
realitzant també la mitja marató de Salou i Barcelona.
El passat 13 de març va iniciar aquesta nova temporada
en el Duatló de Reus on els participants d’aquesta edició varen tenir un dia molt clar i assolellat però amb l’inconvenient
del vent, tret característic d’aquesta zona de la província de
Tarragona. Tot i això, el nostre atleta va poder treure un bon
regust de boca dels parcials de cursa que va realitzar, assolint la posició 90 de 265 inscrits, amb un temps de:
Córrer 5 km
00:23:06

Bicicleta 24 km
00:43:14

Córrer 2 km
00:09:32

TEMPS TOTAL
1:15:52

En F. Xavier també va participar el dia 20 de març en el
58
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El passat diumenge 1 de maig va tenir lloc a la ciutat de
Banyoles, el VIII Triatló Internacional B de Banyoles, iniciant
així la temporada 2011 d’aquesta competició.
L’esmentat triatló està reconegut com una prova de llarga
distància, i és un punt de referència en el calendari de la
Federació Catalana de Triatló on és reuneix un gran nombre
de competidors i d’espectadors.
Les distàncies que s’han de recórrer són 2.200 metres
nedant, 80 km de bicicleta i 20 km de cursa a peu. En
aquesta edició, hi va haver representació agramuntina per
partida doble, on el Carles Areny i en F. Xavier Penella, juntament amb 514 triatletes més, varen prendre la sortida a les
8:30 hores del matí tirant-se a l’estany de Banyoles per fer
els 2.200 metres, continuar amb un circuit ciclista de dues
voltes fent aquests 80 km i acabar amb tres voltes a l’estany
de cursa a peu assolint els 20 km restants i la meta.
Els resultats obtinguts són força bons, donat que el nivell
de la prova era força considerable, i on els nostres atletes
van quedar:
– Posició 173 de 516 per a F. Xavier Penella amb un temps
total de 4:27:01 hores.
– Posició 309 de 516 per a Carles Areny amb un temps
total de 4:48:10 hores.
Va ser una jornada amb molt d’ambient i animació per part
dels espectadors, juntament amb un gran dia de sol i temperatures agradables per a la pràctica de l’esport. n

E S PO RTS ATLETISME

S’acaba el cros i comença la pista
DUATLÓ AGRAMUNT 20-3-2011
A l’igual que l’any passat, enguany
el Duatló també va ser la prova que
va cloure la temporada de cros dels
Escatxics. Malgrat que el sector de la
bicicleta no és l’especialitat de molts
participants, hi van prendre part alguns
corredors que van aconseguir sorprenents resultats.
1

MANEL LLORENS

VETERANS 14

POL MORELL SOLÉ

JUVENIL

3

XAVI FITÓ MARQUEZ

JUVENIL

AB.

ORIOL VALLS TREPAT

INFANTIL

1

PAU GODOY KARSESKA

INFANTIL

3

MAR GODOY KARSESKA

BENJAMÍ

3

AIDA SUBARROCA

BENJAMÍ

6

ARNAU SUBARROCA

BENJAMÍ

7

ROGER SÚRIA ASENSIO

BENJAMÍ

5

ESCATXICS

ANNA VILADRICH HUGUET VETERANS

Sortida Benjamí Duatló.

CAMPIONAT DE CATALUNYA
DE PISTA COBERTA INFANTILS
I VETERANS - SABADELL

FLAMICELL POBLA DE SEGUR
19-3-2011

ESCATXICS

Després d’haver aconseguit finalment disposar a Catalunya d’una pista d’atletisme indoor com Déu mana,
van tenir lloc de manera conjunta els
campionats de Catalunya a Sabadell
i no com fins ara que se celebraven a
Saragossa.
Pel temps aconseguit l’any passat en
el campionat de Catalunya, aquest any
Naima Barkane va participar per primer
cop al campionat de pista coberta. Tot
i que els Escatxics encarà no havien
entrenat mai en aquesta superfície, va
quedar en un merescut 5è lloc.
En el campionat de Catalunya de
veterans Gabriela Karseska es va proclamar campiona de Catalunya en 400
m. en la seva categoria i en 200 m. va
aconseguir un meritori segon lloc. Cal
dir que en aquesta nova instal·lació esportiva, els revolts són més tancats ja
que la pista només té 200 m. en lloc
dels 400 m. habituals.

la pista d’atletisme de Lleida. Els Escatxics disposen ara de la possibilitat,
un cop al mes, de poder obtenir temps
oficials i aconseguir les marques necessàries per poder córrer als campionats de Catalunya. A més a més de la
disciplina reina de l’atletisme, com són
les curses, també hi ha salt d’alçada,
salt de llargada, llançament de martell, llançament de pes i de disc. Fins
a mitjans de maig els Escatxics tenen
temps de preparar-se per aconseguir
les mínimes.

Gabi Karseska participant a la prova de 200 m.

CONTROL LLEIDA 5-3-2011
Després de la finalització de la temporada de cros, ara només restava tenir la primera presa de contacte amb

Enguany només hi va prendre part
un membre dels Escatxics en aquesta
coneguda olimpíada escolar que se celebra al Pallars. En Pau Godoy va guanyar la cursa dels 100 m. i la cursa
de relleus, amb ell com a integrant, va
aconseguir una fantàstica tercera posició. n
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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
or
El mill
- Km 0
preu!!
- GERÈNCIA
A
MAQUIN
MAQUINÀRIA
MA
NÀRI
ÀRIA
A FORESTA
FFORESTAL
STAL
AGRÍCO
ÍCOLA
LA - JJARDINERIA
JARD
ARDINERIA
AGRÍCOLA

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

Amb tu farem més
El vot sincer
és aquell que
es fa sense
pressió, sense
influència,
seguint el que
et diu el cor i
arribant a una
conclusió úni
ca, individual.
Propostes i desitjos per
Agramunt que durant la
Diada de Sant Jordi es
van intercanviar pel joc
d’Esquerra.

El naixement
d’una nova vida
Després d’un període de gestació, neix una vida i Acord d’Es
querra ha viscut un procés similar. Acord d’Esquerra va començar
sent una petita llavor, una idea
que havia de madurar i créixer.
L’experiència
va
sembrar
aquesta llavor, les arrels eren
fortes i, a poc a poc, l’arbre va
anar creixent. Les trucades, les
converses i el contacte directe
eren el que nodrien les branques
noves. Sorgien els dubtes, les
indecisions i les branques mares eren les que donaven el suport a les branques que s’anaven

dibuixant. L’estructura agafava
forma, era sòlida, la necessària
per poder afrontar el dia a dia.
El procés ha estat llarg, però ara

les branques són fortes, estan
convençudes d’elles mateixes i
treballen juntes.
Acord d’Esquerra és un equip
cohesionat,
amb
diversitat
d’edats i opinions, actiu, amb
voluntat i ganes per fer coses,
guiats pels sentits i caminant en
una mateixa direcció. Acord d’Esquerra és més que un grup de setze persones. Darrera d’uns noms
s’amaguen d’altres que de forma
desinteressada han ajudat a regar aquestes branques. Nosaltres
hem fet que l’arbre creixi. Ara,
amb l’ajuda de tots, farem que
l’esforç realitzat durant aquests
mesos doni el seu millor fruit.

Diada de Sant Jordi
Una de les festivitats més significatives que tenim com a ca-

talans és la diada de Sant Jordi.
Nosaltres vam voler fer una mica
més nostra aquesta festa i per
això la vam compartir amb tots
vosaltres. Un joc a canvi d’un
desig, d’una millora, d’una opinió. Un intercanvi per saber què
us preocupa. Des d’aquí us volem donar les gràcies a tots per
aportar el vostre granet de sorra
i fer més ric el nostre projecte
d’equip.

Pedagogia del vot
Sortir a votar o quedar-se a casa
és una decisió que només pot
raonar un mateix. El vot sincer és
aquell que es fa sense pressió,
sense influència, seguint el que
et diu el cor i arribant a una conclusió única, individual. Potser
t’equivocaràs, potser no, però el
més important és que ho hauràs
fet tu sol i estaràs tranquil sabent
que has fet el que creies que
era el millor. Des d’Acord d’Esquerra us animem a exercir
aquest dret democràtic. D’aquesta manera, sereu vosaltres qui
decidireu el futur que voleu per
Agramunt. n
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M U N I CIPALS Q U ATRE A N Y S DE GESTIÓ DE GOVERN

L’alcalde passa comptes
L’alcalde Amadeu Padullés ha distribuït per totes les llars del municipi un llibret en què fa, a títol
personal, un seguit d’explicacions del que ha estat el seu mandat. Es fa l’únic responsable del seu
redactat i també diu que ho ha pagat de la seva butxaca. Per tant no representa cap cost per l’erari
públic. D’aquest sistema de presentar balanç de l’actuació personal hi ha un precedent a la nostra
Vila. Als anys 20 del segle passat, quan Ramon de Siscar va deixar l’alcaldia, també va editar un
llibret donant compte de la seva actuació.
Per tal que quedi constància d’aquesta explicació i perquè arribi als agramuntins fora vila, nosaltres
en publiquem un resum, ja que per la seva extensió no ens podem permetre fer-ho en la seva totalitat.

El nou Pla Urbanís
tic que fa anys que
arrosseguem, està
quasi acabat pels
redactors, però no
ha estat possible
fer l’aprovació ini
cial per la intransi
gència reiterada de
l’Agència Catalana
de l’Aigua.

Q

uan em vaig presentar
a les eleccions passades em vaig proposar
tres eixos d’actuació:
· Acabar tant com fos possible amb el soroll i els enfrontaments a Ca la Vila que arrossegàvem des de l’any 2001
aproximadament i tot i que
durant aquesta legislatura un
grup municipal ha repartit llenya a tort i a dret (els reconec
la constància de publicar entre 50 i 60 articles a la nostra
revista local i d’altres, amb

veritats i mentides a mitges,
com sempre), nosaltres hem
estat en minoria i hem hagut
de nedar i guardar la roba.
Una de les crítiques de part
dels veïns (i que assumeixo),
és que l’equip de govern no ha
contestat les afirmacions que
es feien. Hem estat presoners
de la nostra responsabilitat, i
la calma ha estat possible.
· Normalitzar la informació
i situació econòmica de la
Casa, encara que hem agafat
anys difícils i els ajuntaments
estem en una situació precària, i intentar fer el màxim de
coses, i les que no, deixar-les
encarrilades per la propera legislatura.
Opinions sobre diferents assumptes que ens hem trobat
durant aquesta legislatura:

POUM
El nou Pla Urbanístic que
fa anys que arrosseguem,
està quasi acabat pels redactors, però no ha estat possible fer l’aprovació inicial per
la intransigència reiterada de
l’Agència Catalana de l’Aigua.
La discrepància és que volen
fer del riu Sió un corredor
ecològic i, en conseqüència,

les edificacions futures s’han
de retirar uns 500 metres a
cada banda del riu. Nosaltres
els vàrem proposar mesures
correctores referendades per
experts urbanistes i hidràulics.

URBANITZACIÓ ZONA
PASSEIG-PISCINES
Durant els anys 2004-2006
es va fer aquesta urbanització
vora el riu Sió i també es varen donar els permisos d’obra
als dos promotors que feren
els habitatges avui habitats
(aquests permisos es varen
concedir abans de fer la urbanització).
Després, un dels promotors
ha impugnat judicialment
i reiteradament les liquida
cions de les contribucions
especials i avui encara deu a
l’Ajuntament (segons sentència) 88.838,80 €.
Aquesta obra ha costat en
total 778.500 €, i a l’Ajuntament, entre les seves aportacions diverses, contribucions
especials (també es veí), i
problemes que han sortit, li
ha costat 448.900 €.
Si haguéssim governat no
sal
tres i jo alcalde, això no
[MAIG 2011]
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INVERSIONS PERÍODE 2008 - 2011:
Ampliació Cementiri............................................
Obres Església (aportació Ajuntament)..................
Refugi i extres....................................................
Extres ampliació Ajuntament (edifici del costat)....
Pintar façana Espai Guinovart..............................
Arreglar teulada Pav. Firal....................................
Reparar Camp Futbol (any 2008).........................
PP3 - Fontanilles - 10% Urbanització...................
Magatzem Deixalleria..........................................
Voreres Àngel Guimerà........................................
Varis Agregats.....................................................
Mur i Carrer Mafet..............................................
Gespa i Obres Camp Futbol.................................
Aula Percussió EMMA.........................................
Adequació Arxiu Municipal..................................
3ª Fase Ajuntament de Montclar..........................
Bassa de les Puelles...........................................
Camins la Fuliola (contribucions especials)...........
Pla Director de Sanejament.................................
Extres al Mur del Castell......................................
Compra Camió Brigada........................................
Obres Reforma Ajuntament (2011)......................
Obres ampliació Guarderia...................................
Vestidors i Reparació Piscina...............................
Obres a la Residència Cal Mas Vell.......................
Enderroc Edifici (Cal Pera)...................................
Obres enllumenat nou (tres sectors).....................
Obres al CAP (1ª Fase)........................................
Nous col·lectors al Passeig (clavegueram)..............
Pavimentació Espai Central al Passeig..................
Obres Església de Mafet......................................
Reformes als Pavellons (Firal i Esportiu)...............
Instal·lació i Obres Semàfors Plaça del Pou...........

80.500 €
101.000 €
163.000 €
116.000 €
10.000 €
53.000 €
49.000 €
39.000 €
11.000 €
120.000 €
13.000 €
294.000 €
576.000 €
6.000 €
6.000 €
148.000 €
61.000 €
84.000 €
45.000 €
6.000 €
11.600 €
430.000 €
433.000 €
117.000 €
118.000 €
20.000 €
321.000 €
340.000 €
230.000 €
80.000 €
190.000 €
20.000 €
15.000 €

hauria anat així. Primer de tot,
l’interès i les presses per fer la
urbanització i els habitatges
era dels promotors. Doncs primer negociem el projecte i les
contribucions especials, fem
l’obra, paguem-la i després ja
donarem els permisos d’obres
per fer les cases. Ens hauríem estalviat molts problemes
i diners.
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Reparació Infraestructures i Compra Maquinària..

272.000 €

Redacció de Projectes:
Obres Ajuntament.............................................
Obres Guarderia................................................
Projecte Total del CAP.......................................
Adequació Refugi..............................................
Mur de Mafet....................................................
3ª Fase de Montclar...........................................
Bassa les Puelles..............................................
Vestuaris i Rep. Piscines....................................
Enllumenats de tres Sectors...............................
Reformes Mas Vell.............................................
Enderroc de Cal Pera.........................................
Pavimentació Passeig........................................
Adequació de la Plaça del Clos...........................
Voreres Àngel Guimerà.......................................
Obres al Cementiri.............................................
Projecte Zona de Vianants Casc Antic..................

21.300 €
25.000 €
82.200 €
16.000 €
8.300 €
5.000 €
3.700 €
5.150 €
26.000 €
8.000 €
1.200 €
2.700 €
5.300 €
5.000 €
5.500 €
22.600 €

Inversions aprovades, subvencionades
i amb el crèdit demanat, pendents de realitzar:
Enllumenat 3ª Fase J. Mestres (fins a rotonda)..... 165.000 €
Obres Adequació del Casc Antic......................... 443.000 €
Asfaltar diversos carrers d’Agramunt................... 120.000 €
Adequació de la Plaça del Clos........................... 118.000 €
Escorxador 1ª Fase (Licitarà la Generalitat).......... 1.000.000 €
Adequació Escoles de Mafet
(Licitarà la Generalitat)......................................
60.000 €
SUMA TOTAL.................................................... 6.728.050 €

URBANITZACIÓ ZONA
DEL POU-RIU SIÓ-PONT
ROMÀNIC
La passada legislatura es
va arribar amb un acord entre
l’Ajuntament i el propietari de
les dues finques (a cada banda del riu), que preveu que el
propietari de les finques farà
les obres d’urbanització de la

zona a càrrec seu. A canvi, se
li permetrà un millor aprofitament de les NNSS.
Durant aquesta legislatura
s’ha parlat amb el propietaripromotor, i se li ha fet veure
que el termini d’execució de
la urbanització s’havia acabat. Ell ens ha manifestat que
ara no és el moment de fer les
obres, ja que la qüestió immo-

Urbanització de la zona
de les Piscines.

Els permisos
d’obres de la
zona PasseigPiscines es
varen concedir
abans de fer la
urbanització.

Edificacions a
l’avinguda Catalunya.

biliària va malament i que ara
no podrien recuperar el cost,
però que mantenen el seu
compromís i que tinguem una
mica de paciència.

CAS JUDICIAL DELS
EDIFICIS AVINGUDES
CATALUNYA I JOLONCH
Con quasi tots sabeu, a finals del 2005 i a principis del
2006, l’Ajuntament va donar
llicència o permís d’obres per
fer els edificis abans esmentats, consistents en pisos habitatges al davant i habitatges
unifamiliars adossats al darrere (10 i 7 respectivament),
a més de places de garatge i

locals diversos.
Un promotor de fora Vila,
va presentar una denúncia a
la fiscalia contra membres del
Consistori, per la suposada
il·legalitat d’aquestes llicències.
L’Ajuntament va fer les revisions de les llicències, tal i
com havia demanat Urbanisme, va considerar que havien
estat correctament donades,
segons les Normes Subsidiàries, va parlar amb Urbanisme, es varen buscar solucions
i la Conselleria no va anar al
Tribunal Contenciós.
El promotor en qüestió,
en veure que Urbanisme no

continuava, decidí interposar
denúncia pel seu compte al
Tribunal Contenciós de Lleida. I ara estem esperant una
sentència.
El problema és el següent.
El promotor demandant diu
que els pisos habitatges del
davant i els habitatges unifamiliars del darrere (de cada
llicència) són dos edificis
diferents, i l’Ajuntament diu
que tant els del davant com
els del darrere són dins d’un
mateix edifici.
La normativa d’Agramunt
concreta que els edificis
d’aquests dos carrers (Catalunya i Jolonch), han d’estar
alineats a vial.
Confio que tot acabi bé.

AIGUA I LA CONCES
SIONÀRIA CASSA
Al desembre del 2001, el
Ple del Consistori, aprovà la
concessió a Cassa del concurs
d’abastament d’aigües per un
període de 25 anys i això es
comunicava a l’empresa. El
conveni preveu, entre altres
qüestions que Cassa farà
unes inversions per import
de 997.386,81 €, (clàusula
tretzena) i que les tarifes del
servei no es podran augmentar durant els dos primers
anys de la concessió i que
per als anys successius (fins
als 25 anys), només es podrà
augmentar l’IPC establert per
a cada any (clàusula onzena).
L’any 2005, Cassa va presentar un augment de tarifes,
d’un quaranta al cinquanta
per cent, al·legant desequilibri pressupostari (?), i després
de molta polèmica, el Ple de
l’Ajuntament ho va acceptar
(?).
Al març del 2007, l’Ajuntament Ple, aprova (?) un
[MAIG 2011]
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L’abastament d’aigües de la Vila es va concedir a la concessionària Cassa per un període de 25 anys.

EVOLUCIÓ DEL DEUTE A LLARG TERMINI:
Deute al 31-12-2002.................................................................................
Crèdits demanats del 2003 al 2006............................................................
Crèdits tornats del 2003 al 2006................................................................

2.535.631 €
1.706.543 €
977.032 €

Deute al 31-12-2006 (Increment 729.511 €).........................................
Crèdits demanats del 2007 al 2010............................................................
Crèdits tornats del 2007 al 2010................................................................

3.265.142 €
1.716.878 €
1.412.930 €

(Increment 303.948 €)..........................................

3.569.090 €

Deute al 31-12-2010

EVOLUCIÓ DE LES FACTURES FORA DE PRESSUPOST:
Factures del 2006, passades al Pressupost del 2007....................................
Factures del 2010, passades al Pressupost del 2011....................................

650.000 €
248.000 €

Reducció de l’anomalia...............................................................................

402.000 €

nou increment de tarifes del
5,40% de l’IPC.
Com que la cosa els havia
sortit bé, al juny del 2009
Cassa va tornar a presentar
una revisió de tarifes i els vaig
dir que de cap manera, i que
només estaria disposat a estudiar els augments de costos
de despeses que ells no poguessin controlar com l’aigua
o la llum. Al 2010 varen tornar a insistir amenaçant que
anirien a la Junta d’Arbitratge. Llavors em vaig “acalorar”
i els vaig dir que d’acord, que
revisaríem tot el procediment.
Vàrem contractar els serveis
d’una auditoria i ara estem
discutint si trenquem o no.
Arribem al 2005 i ens claven un gran gol, i al març del
2007 un altre més petit, tots
dos aprovats per l’Ajuntament
en Ple, i que ara Cassa interpreta que ja formen part com
un Annex del conveni i per
tant és intocable. Això representa que si no augmenten
les tarifes fins al 2018, el poble d’Agramunt haurà pagat
de més 574.000 €, del que
li tocava.
Al mes de març d’aquest
any, vàrem tenir una reunió,
l’alcalde, el tinent d’alcalde,
la secretària i els auditors per
part de l’Ajuntament, amb el
director general, l’adjunt i el
cap de producció per part de
Cassa. Després d’aquell dia
continuem negociant, però jo
els he manifestat que si abans
del dia 30 d’abril no arribem a
un acord, com a mínim digne,
faré un decret i impugnarem
el contracte per incompliment
dels acords signats en conveni.

SITUACIÓ ECONÒMICA
DE L’AJUNTAMENT
La part positiva és que, a
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LIQUIDACIÓ PROVISIONAL DE LA TRESORERIA A 31-12-2010:
Fons líquids............................................................................................
Drets pendents de Cobrament (Pressupostats)...........................................
Obligacions pendents de Pagament (Pressupostats)...................................

230.906 €
2.723.393 €
2.899.385 €

Saldo favorable o Romanent Positiu..........................................................

54.914 €

EL QUE HE COBRAT DE L’AJUNTAMENT DURANT TOTA LA LEGISLATURA:
PER DEDICACIÓ EXCLUSIVA
Any 2007............................................
Any 2008............................................
Any 2009............................................
Any 2010............................................
Any 2011............................................

2.880 €
17.280 €
12.960 €
15.768 €
15.048 €

63.936 €

PER ASSISTÈNCIES A LES SESSIONS
Durant tota la legislatura.................................		
13.400 €
DESPESES DE CAMPANYA 2007 I ALTRES....................		
11.400 €
INGRESSAT BRUT TOTAL..............................................		
65.936 €

Si mirem la tre
soreria, que és la
diferència entre el
que ens deuen i el
que devem a curt
termini, és quasi
zero. Això vol dir
que anem massa al
dia i que si cobrem,
paguem, i si no,
s’han d’esperar.

llarg termini, no estem excessivament endeutats, si analitzem el volum d’inversions
que hem fet. Devem uns 650
€ per habitant, un import raonable si ho comparem amb
pobles i ciutats del nostre
entorn, que deuen dues i tres
vegades més.
La part negativa és que si
mirem la tresoreria, que és
la diferència entre el que ens
deuen i el que devem a curt
termini, és quasi zero. Això
vol dir que anem massa al
dia i que si cobrem, paguem,
i si no, s’han d’esperar. Per
arreglar aquesta situació només hi ha tres solucions: o
ingressar més, o menys despesa corrent, o bé, si es vol
mantenir l’actual equilibri,
és endeutar-se més. (Això és
molt perillós i pot topar amb
problemes financers i de le-

galitat pressupostària). Els
pròxims anys seran crucials,
sense cap mena de dubte, per
prendre decisions sobre si és
possible mantenir la despesa
corrent que tenim i si es podran fer noves inversions i a
més pagar les despeses que
aquestes generaran.

RELACIONS AMB ELS
GRUPS MUNICIPALS
En primer lloc, vull agrair
als Regidors del PSC la seva
abstenció en l’elecció de l’alcalde ara fa quatre anys, i
també la seva actitud de donar-nos l’oxigen necessari per
anar governant. Hem consensuat coses i alguns dels seus
suggeriments els hem fet nostres.
La falta de sintonia entre
els dos caps de llista (CIU i
PSC), no ha fet possible un

govern conjunt i de vuit membres, que hauria estat molt
positiu per Agramunt. Ha estat una llàstima i assumeixo
la part de responsabilitat que
em toca.
Pel que fa als Regidors
d’ERC, vaig tenir tres trobades amb el seu cap de llista
i li vaig manifestar el meu
desig de buscar vies de col·
laboració, ell em va contestar
que ells farien oposició i que
era un grup que tenia l’obligació d’actuar en funció del
que decidís l’assemblea del
seu partit. Al meu parer, han
estat constants en la crítica,
però havent governat i amb
l’Alcaldia durant quatre anys,
i sabent el que sabien, la
seva actitud ha estat decebedora. Al començament de la
legislatura tenia certes esperances en els nous membres
d’aquest grup, però la realitat
m’ha demostrat que “pocs
miraments i molta estratègia
política”.
Hi ha una altra cosa que
m’ha sorprès (per ser suau).
Tant en aquesta legislatura
com en la propera, veig que
a la llista d’ERC a les eleccions municipals dos dels
candidats significatius tenen
familiars de primer grau treballant a l’Ajuntament. Això
portarà problemes a la curta
o la llarga. O és que no es recorden de les crítiques que a
finals dels anys noranta, fins
al 2003, hi havia a Agramunt
i que ells també les feren, sobre una situació semblant (en
aquell cas de CIU) i de com
va acabar la cosa?
Amadeu Padullés i Serra
Alcalde de la
Vila d’Agramunt
[MAIG 2011]
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JUNTA DE GOVERN LOCAL, 29-3-2011
APROVACIÓ INICIAL PROJECTE OBRES EN SÒL NO URBANITZABLE

S’aprovà inicialment els projectes que a continuació es
detallen els quals tenen la condició de sòl no urbanitzable
segons les Normes subsidiàries de planejament municipals
vigents:
Projecte presentat pel senyor JAUME RAMON CABALLOL,
actuant en nom i representació d’ALEIX RAMON SOLANS,
per dur a terme la legalització d’un centre hípic en una finca
situada entre els termes municipals d’Oliola i d’Agramunt
(ubicació del centre zona Agramunt), a la finca emplaçada
al Pol. 6, Parc. 101, Partida Monja (Oliola).
Projecte presentat pel senyor ANTONI MUIXÍ FLOTATS,
per dur a terme l’ampliació d’una granja destinada a l’explotació porcina i legalització edificacions existents en sòl
no urbanitzable, a la finca emplaçada al Polígon 1, parcel·la
142, partida “Torrent”, d’aquest terme municipal.
Projecte presentat per la senyora LAIA REDONDO DEFIOR, actuant en nom i representació de DONSOL, SCP, per
dur a terme la instal·lació d’un sistema fotovoltaic sobre la
coberta d’una nau, a la finca emplaçada al Pol. 26, Parc.
84, Partida Quadres (Donzell d’Urgell).
CERTIFICACIÓ

S’aprovà la certificació núm. 3 i última de l’obra denominada “Instal·lació d’un ascensor i substitució de tancaments de
la Residència «Cal Mas Vell»” lliurada per l’arquitecta municipal, i executada per l’empresa PROMOCIONS SABALLSALA, SL, per un import de 17.648,67€.
DEVOLUCIÓ FIANÇA

S’acordà que es retorni a l’empresa PROMALOS-OLSINA,
SL, la fiança definitiva en concepte de l’obra Rehabilitació
de l’edifici de l’Ajuntament d’Agramunt del nucli agregat de
Montclar, Fase III, que ascendeix a la quantitat de 5.810€.
SUBVENCIÓ AMPA DE L’IES “RIBERA DEL SIÓ”

S’aprovà concedir a l’AMPA de l’IES “Ribera del Sió”, una
subvenció de 330€, per a les activitats realitzades durant el
curs 2010/2011.
SUBVENCIÓ SOCIETAT OCELLAIRE “L’ESTESA D’AGRAMUNT”

S’acordà concedir un ajut econòmic per un import de
300€ a la Societat Ocellaire “L’Estesa d’Agramunt” per a
les activitats programades per l’any 2011.
SUBVENCIÓ FUNDACIÓ PRIVADA ESPAI GUINOVART

S’acordà concedir un ajut econòmic per un import de
15.025€ a la Fundació Privada Espai Guinovart per a la
realització de les activitats i serveis culturals de la Fundació
per l’any 2011.
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LLICÈNCIES D’OBRES:

CONXITA CLARAMUNT SAMBOLA, per canviar teules malmeses, fer una rasa interior per revisar el tub de la claveguera,
canviar les rajoles del terra, les obertures de les finestres, fer
fals sostres i adequar la instal·lació elèctrica. Per ocupar la via
pública amb una bastida. C. Verge del Socors.
CECÍLIA PUJOL SERRA, per arranjar i pintar les façanes de
l’habitatge, per ocupar la via pública amb una bastida i tanques de seguretat. C. Vilavella.
IGNACIO MINERO HERNANDEZ, per col·locar una escala
metàl·lica per accedir de la terrassa al jardí i ampliar 1 metre
l’altura de la tanca del jardí. C. Petronel·la.
BLANC I NEGRE II, SA per arranjar i fer un paviment de 30
m2 a l’entrada del restaurant per col·locar dos tendals. Ctra.
Cervera.
TORRONS ROIG, SA per fer tres rampes d’accés per minusvàlids a la botiga. Ctra. Cervera.
JOSEP PAMPALONA LLOVERA, per 1 dret de connexió d’aigua definitiva a la xarxa general. C. Raval de Puigverd.
DAMIÀ VICENS BALAGUERÓ, per llicència de primera ocupació d’un habitatge unifamiliar aïllat. Per 1 dret de connexió
d’aigua definitiva a la xarxa general. Per fer una tanca al voltant
del jardí i una piscina. C. Migjorn.
JOSE ANTONIO ABAD CARRION, per fer una barra al local i
adequar la instal·lació de fontaneria. Pl. Mercadal.
MANCOMUNITAT DE PROPIETARIS AV. ESPORTS, 2-20 per
obrir una rasa al terra del magatzem per substituir un tub malmès de la claveguera. Av. Esports.
ALEJANDRO CARO MONTERO, per substituir la banyera del
lavabo per un plat de dutxa. Av. Catalunya.
ESTABLIMENTS ESA, SL per canviar les rajoles malmeses
de la piscina, del terra de la pista de ball i tapar esquerdes de
les parets interiors. Ctra. de Ponts a Salou.
DAMIÀ MIRÓ PAMPALONA, per canviar la porta de l’entrada
de casa. C. Jaume I.
DOLORS VICENS BALAGUERÓ, per un dret de connexió
d’aigua definitiva a la xarxa general. C. Sant Joan.
BENITO ARNO E HIJOS, SA per anivellar la superfície actual
d’una finca rústica per facilitar-ne el conreu. Pol. 506 Parc. 37
(Concentració parcel·lària).
MANUEL HERNÁNDEZ VÁZQUEZ, per canviar les teules
malmeses d’una part de la teulada. C. Baixada del Convent.
ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, SLU per obrir una
rasa per arranjar una avaria de la xarxa de baixa tensió. C. Àngel Guimerà.
VALENTINES POMES DE RESTAURACIÓN, SL per fer una
barra i un taulell i col·locar una pica al local. C. Àngel Guimerà.
FELIP FERRAN OTÍN, per un dret de connexió d’aigua definitiva a la xarxa general. Av. Catalunya.
VÍCTOR MARTÍ MORA, per un dret de connexió d’aigua definitiva a la xarxa general. Av. Catalunya.
PERE BONCOMPTE ALSEDÀ, per arranjar el voladís de la
façana. Ctra. Puelles.

AJUNTAMENT

JOSEP CARRERAS ROCA, per canviar el
baixant pluvial malmès de la façana del local. Per ocupar la via pública amb un camió
cistella i tanques de seguretat. Av. Marià Jolonch.
PRETENSATS CUÑAT, SL per netejar, tirar
grava i compactar el terreny. C. Capella - C.
Institut.
COMUNITAT PROPIETARIS AV. CATALUNYA, 9 per substituir els tubs de formigó de
la claveguera per PVC. Per obrir una rasa per
substituir els tubs de formigó de la claveguera per PVC. Av. Catalunya.
RAMONA VILARÓ MANAUT, per un dret de
connexió d’aigua definitiva a la xarxa general.
DINAR DE GERMANOR
Av. Ribera del Sió.
El dia 16 d’abril es va celebrar el dinar de germanor a la Residència Mas
JOSEP CARRERAS ROCA, per pintar una
Vell. Com cada any, va ser una jornada diferent i plena d’emocions.
motllura de la façana de l’habitatge. Per ocupar la via pública amb un elevador. Av. Marià
Jolonch.
JOSEP MARIA RECASENS BONCOMPTE,
JOSEP LLUÍS COSTAFREDA PUIGPINÓS, per treure les teu- per arranjar una part malmesa de la façana de l’habitatge. Per
les i col·locar una barana en una teulada d’un pati interior per ocupar la via pública amb un camió cistella. Pl. Pou.
convertir-ho en una terrassa. C. Canal.
RAMON ESPINAL CABECERAN, per folrar el bastiment de
FRANCESC SALA TREPAT, per arranjar i pintar la façana de ferro i canviar l’obertura i el vidre de les finestres de la primera
l’habitatge, i per arranjar els balcons. Av. Agustí Ros.
i segona planta. C. Institut.
JOAN CARLES ESCOLÀ VALLS, per col·locar màrmol en una
JORDI PIÑOL MONCUNILL, per canviar les teules malmeses
part de la paret de l’escala de l’habitatge. C. Àngel Guimerà.
de la teulada i arranjar la tanca del jardí. C. Ntra. Sra. Verge
ISABEL SUJAR GUIRAO, per un dret de connexió d’aigua del Socors.
definitiva a la xarxa general. Av. Catalunya.
JOSEP ARMENGOL JUNYENT, per arranjar una part de la
CUTEAN TIBERIU IOAN, per un dret de connexió d’aigua tanca del jardí. C. Raval de Puigverd.
definitiva a la xarxa general. C. Sant Joan.
JOSEP MARIA ROQUÉ MORA, per col·locar una barana a la
MARIA ÀNGELS MAS VALLS, per reformar la cuina i el lava- part posterior d’una paret mitgera de l’habitatge. C. Portalada.
bo de l’habitatge. C. Aspi.
MARIA ÀNGELS ROS TORRES, per arranjar i pintar la faLLUÍS MELGOSA AMPURDANÉS, per un dret de connexió a çana de l’habitatge. Per ocupar la via pública amb un camió
la xarxa general de clavegueram. C. Raval. Donzell.
cistella i tanques de seguretat. C. Germandat de la Sang.
CALEFACCIÓ I CLIMATITZACIÓ GERMANS MARTÍN, SL per
ANNA ROIG ARTIGAS, per canviar les rajoles de la terrassa
un dret de connexió d’aigua definitiva a la xarxa general. C. de l’habitatge. Per ocupar la via pública amb un camió cistella.
Pau Casals.
Pl. Església.
AUTO CORBELLA, SL per fer una obertura a la façana del
CAMATS ESTEVE I FILLS, SL per canviar les teules malmetaller per col·locar un aparador. Av. Marià Jolonch.
ses de la teulada de l’habitatge. C. Sant Joan.
SALVADOR JUNYENT REVELLES, per canviar la porta malMONTSERRAT FELIP IGLESIAS, per pintar la part posterior
mesa del garatge. C. Verge del Socors.
del local. Per ocupar la via pública amb un elevador. Per pintar
IMMACULADA BALCELLS FABREGAT, per col·locar una tan- una part del frontal de la façana del local. Pl. Pare Gras.
ca metàl·lica al voltant de la finca. Partida Almenara Baixa (AlJOAN ZURITA ALCALÀ, per pintar el voladís del balcó de
menara).
l’habitatge. Av. Catalunya.
COMUNITAT DE PROPIETARIS NTRA. SRA. DEL SOCORS,
FRANCESC PIJUAN PLA, per arranjar i pintar la façana de
40, per fer la instal·lació de comptadors de gas al bloc plurifa- l’habitatge. Per ocupar la via pública amb una bastida. C. Sant
miliar. C. Ntra. Sra. del Socors.
Joan.
RAMON CUÑAT MARQUILLES, per canviar la porta malmesa
JOSEP FITÓ VICENS, per canviar les rajoles malmeses de
de l’habitatge. C. Sió.
la terrassa i arranjar unes parets interiors de l’habitatge. Av.
MAGDA TALLAVÍ PICAÑOL, per rebaixar l’esglaó de l’entrada Marià Jolonch.
del garatge i canviar el bastiment de fusta d’una finestra per
JOSEP PAMPALONA LLOVERA, per un dret de connexió d’aialumini. C. Verge del Socors.
gua definitiva a la xarxa general. C. Raval de Puigverd.
[MAIG 2011]
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A L MAN A C
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INSTITUCIONS i SERVEIS
Ajuntament
Oficines Tel. 973 390 057 / 973 390 632
Fax: 973 390 040
e-mail: ajuntament@agramunt.cat
web: www.agramunt.cat
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
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@agramunt.cat
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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EFEMÈRIDES DEL MES

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
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

5 de juny de 1968: L’Ajuntament inicia
les gestions per comprar un terreny per
construir l’Institut. Les primeres notícies
documentades per construir un institut a
Agramunt daten del 1967 i 1968 quan era
alcalde Manuel Mazón, que es desplaça a
Barcelona per fer gestions davant l’Inspector Jefe de Enseñanza Media, Don Josep
Gassiot Llorens, per veure la possibilitat
de crear un institut a Agramunt. Les impressions que en treuen de l’entrevista són
tan bones que en el Ple de l’Ajuntament
de l’1 de febrer de 1968 s’informa que en
el Segundo Plan de Desarrollo està previst de construir a Agramunt un Instituto
Técnico Superior amb una capacitat per a
cinc-cents alumnes. En un principi volen
cedir al Ministerio de Educación y Ciencia
un terreny municipal de 5.221 m2 situat
a la partida dels Asgous, on avui hi ha el
CAP, el Parc de Bombers i l’antiga caserna
de Guàrdia Civil. Assenyalen com a mèrit
d’aquest pati que es troba molt a prop del
Camp Municipal d’Esports. Aquest terreny
sembla que no reunia les condicions necessàries per una obra de tanta envergadura i el Ple del consistori del 5 de juny
de 1968 decideix per unanimitat iniciar
les gestions per a la compra d’uns altres
terrenys situats al Passeig, que tampoc no
arriben a bon termini. Els agramuntins no
es desanimen i el 27 de juny del mateix
any envien a Madrid una comissió municipal formada pel regidor Octavi Soldevila
Albà i el secretari Josep Jiménez Torrecilla
per entrevistar-se amb el director general
de Enseñanza Media, el qual els fa avinent
la necessitat urgent de la cessió gratuïta
al Ministerio d’uns terrenys degudament
urbanitzats que tinguin entre 10.000 i
15.000 m2 per construir-hi el nou institut.
Els terminis donats pel director general
s’acaben i en una reunió extraordinària
de l’Ajuntament del 12 de juliol es faculta l’alcalde per realitzar les gestions per
obtenir un préstec d’1.700.000 pessetes
per poder comprar la finca on s’ha d’ubicar. Les gestions són molt ràpides i al cap
de cinc dies el batlle informa al Consistori que ja disposa del préstec esmentat, el
qual l’han concedit 34 veïns d’Agramunt, a
raó de 50.000 pessetes cadascú. El préstec portarà un interès del 5,5% i els serà
retornat en un termini de deu anys.
(continuarà)
Bibliografia: Bernaus Santacreu, Ramon i altres. 25
anys de l’Institut Ribera del Sió d’Agramunt. Editat
per l’Institut Ribera del Sió, 1999.

Ramon Bernaus i Santacreu

DATES ASSENYALADES
I COSTUMARI
Aquest era un mes molt important pels pobles de cultura mediterrània en els quals el
blat i els cereals en general eren bàsics per a
l’alimentació tant de les persones com dels
animals domèstics. Ara començava l’època
d’arreplegar la collita, primer el segar i després el batre. La temperatura massa calorosa
d’aquest mes aconsella abstenir-se de certes
menges i a prendre algunes precaucions:
Juny, juliol i agost,
ni dones, ni col, ni most.
Si vols conservar un bon pit,
pel juny no surtis de nit.
Dia 5: L’Ascensió del Senyor.
Dia 12: Pasqua de Pentecosta o Pasqua
Granada.
Dia 16: Sant Quirze. Era l’advocat de la
mandra i el patró dels ganduls. El tenien per
protector i per advocat els qui vivien sense

Lluna
nova

el dia 1, a les 19:03 h
Bon temps

Quart
creixent

el dia 9, a les 2:11 h
Calor

Lluna
plena

el dia 15, a les 20:14 h
Variable

Quart
minvant

el dia 23, a les 11:48 h
Augmenten les temperatures

(Mes d’abril de 2011)

Dia 29: Sants Pere i Pau, apòstols.

Ramon Bernaus i Santacreu
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dia 9
dia 13
dia 26
92 anys, dia 1
86 anys, dia 5
89 anys, dia 6
91 anys, dia 6
89 anys, dia 10
80 anys, dia 10
79 anys, dia 12
89 anys, dia 14
89 anys, dia 17
93 anys, dia 22

Dia 26: Solemnitat del Corpus Christi.

°C

4

DEFUNCIONS
Josefina Viladot i Puig
Ramona Cardona i Oliva
Lola Gañet i Raich
Maria Ribera i Marquilles
Engràcia Vallecillos i Garcia
Maria Farreny i Ortiz
Carme Solé i Reig
Agustí Castellà i Llordés
Miquel Creus i Santesmases
Francesc Torra i Rubio

Dia 24: Nativitat de sant Joan Baptista. Els
dos solsticis, el d’estiu avui i el d’hivern per la
Nit de Nadal, coincideixen amb el naixement
de Jesús i del seu cosí Joan Baptista, el Percussor. La passada nit, la majoria dels pobles
antics celebraven el solstici d’estiu, el moment de l’any en què el Sol es troba al punt
més alt del zenit i quan és visible per més
espai de temps; per tant és el moment màxim
de claror de sol i el dia més llarg de l’any.
Els focs de Sant Pere
se salten per darrere,
i els de Sant Joan
se salten per davant.

40

3

dia 4
dia 11
dia 14
dia 20
dia 21

MATRIMONIS
Antoni Gilabert i Plens, i
Alba Mitjavila i Viles
Antoni Guillén i Pinto, i
Sheila Caraballo i González
Jordi Estrada i Coma, i
Elena Cornellana i Mangues

treballar, els quals hom diu que cada dia al
matí en llevar-se li deien set oracions especials per a demana-li que els mantingués la
mandra:
Feina, fuig;
mandra, no em deixis;
caldera acosta’t,
i que sant Quirze me la porti.

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

2

NAIXEMENTS
Eudald Cuñat i Alvarez
Jan Garcia i Corrales
Ona Carrera i Pintó
Roger Padullés i Campabadal
Ilias Zahti

JOSEP ROVIRA

Mes de 30 dies, sisè de l’any segons el
nostre calendari i quart del primitiu calendari
romà. Etimològicament estava relacionat amb
la deessa romana Juno, muller de Júpiter.
El dia 1 el sol surt a les 4h 20m, i es pon
a les 19h 18m. El dia 30 el sol surt a les 4h
20m, i es pon a les 19h 28m.
El dia 21 el sol entra a la constel·lació de
CÀNCER i a les 17h 16m entrem a l’ESTIU.
El dia 15: ECLIPSI TOTAL DE LLUNA. La
Lluna surt a les 19h 20m. A les 19h 22m
s’inicia la fase total de l’eclipsi. Màxim de
l’eclipsi és a les 20h 12m. La fase final i la
sortida de la penombra és a les 23h.

1

Demografia

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

JUNY 2011

Temps
PLUJA CAIGUDA DURANT L’ABRIL
Dia 22..........................................
Dia 23..........................................
Dia 24..........................................
Dia 28..........................................
TOTAL..........................................

7,0 l./m2
2,5 l./m2
18,5 l./m2
4,8 l./m2
32,8 l./m2

TEMPERATURES EXTREMES DE L’ABRIL
Màxima del mes................................ 29°, dia 9
Mínima del mes..................6°, dies 13, 18 i 19
Oscil·lació extrema mensual.........................23°
Mitja de les màximes................................22,5°
Mitja de les mínimes..............................8,933°
Mitja de les mitjanes............................15,716°

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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dedicats al vostre
servei

Camí vell
de Tàrrega, 3
25310 Agramunt
Tel. 973 392 910

Horari de botiga: de 9 a 14 i de 16 a 19h

www.vimatcomercial.com - vimat@vimatcomercial.com
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>amm. cat

25
anys

PINTURA I DECORACIÓ

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

R E C EPTAR I
P O P U LAR

Remeis casolans

Oracions remeieres

Desinfectant

Oració per a guarir
els pits caiguts 1

Ingredients: Timó, mel o sucre.

«En nom de Déu vull començar,
sant Cosme i sant Damià,
metges de Jesucrist,
feu la gràcia de curar
aquesta congentura
de ... (nom) ... si convé,
com Maria Santíssima
és verge i pura.

Elaboració:
Poseu al foc un recipient amb aigua (aproximadament 250
ml) i una branca de timó tendra o seca. Quan arrenqui el bull
tanqueu el foc i deixeu-ho reposar 15 minuts.
Per curar el mal de coll, heu de beure la infusió amb 1 cullerada de mel.
Per guarir el mal d’estómac, us l’heu de beure sense mel ni
sucre.
S’utilitza com a desinfectant en general. Redueix el dolor i la
inflamació. És beneficiosa per a la faringitis, asma, bronquitis i
infeccions respiratòries.
Perquè sigui efectiva, s’ha de prendre 2 o 3 cops al dia fins
que desapareguin els símptomes.
Francisca Roigé (Barcelona)

Del llibret “Remeis casolans amb herbes aromàtiques o medicinals
de l’Urgell” editat pel Consell Comarcal de l’Urgell

Direm tres parenostres
a la Santíssima Trinitat
que el treguin d’aquesta infermetat,
si li convé. Amén.»
Antonieta Figueres de Mafet (desembre del 1979).
Diu que la hi donà apuntada una dona vella que ara ja és
morta.
1

Receptes de cuina

Arròs amb bacallà
Ingredients per a 4-5 persones:
200 g de bacallà sec i de qualitat,
1 l d’aigua, 1 vas d’oli de pagès, sal,
una branqueta de safrà, un pessic de
pebre negre, 250 g d’arròs, 3 grans
d’alls, 3 branques de julivert.
Elaboració:
Netegeu el bacallà d’escates, procurant que no en quedi cap, i renteu-lo molt bé amb aigua, per tal que
es dessali una mica.
Quan hagueu esqueixat el bacallà,
deixeu-lo una mica amb aigua.

eguiu
Aconsun

UI

OBSEQ

Mentrestant, prepareu l’arròs de la
següent manera. Primer poseu la cassola al foc amb oli i quan estigui una
mica calent poseu-hi el bacallà ben
escorregut i sofregiu-lo uns 5 minuts.
Seguidament poseu-hi el julivert,
els alls picats i la branqueta de safrà.
Remeneu-ho i afegiu-hi l’arròs i
continueu remenant bé perquè l’arròs
agafi el gust del sofregit.
Deixeu passar tres minuts, poseu-hi
l’aigua, la sal i el pessic de pebre.
Aquesta cassola deixeu-la bullir fins
que veieu que l’arròs estigui ja cuit.
Podeu menjar-ho tot seguit, acom-

panyat d’una bona safata d’enciam o
escarola.
Aquest plat d’arròs s’identifica molt
bé amb la comarca dels Plans d’Urgell.
Josefina Farràs Serentill (Agramunt)

Del llibret “Receptes de cuina tradicional 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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Vine a la nostra botiga i descobreix,..

Som artesans de debò

TORRONS I XOCOLATES
ARTESANS,
ESPECIALITATS DE
XOCOLATA, TORRONS I
XOCOLATES ECOLÒGICS
A.Lluch Camí Vell de Tàrrega 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
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L LEU R E A MEN ITATS

Les 7
diferències
per
Ricard Bertran

Un any més el grup
de caramelles “Aires del Sió” van
amenitzar la Pasqua pels carrers i
places de la Vila.
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
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Ompliu el gràfic perquè es compleixin
les igualtats.
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ARITGRAMA

Solució a les
7 diferències:
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Començant per la síl·laba on assenyala la fletxa, i fent el moviment
del CAVALL als escacs, trobareu un
refrany català.
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Somera que té pollí, no va mai dreta
al molí.

Particular necessita

CUINERA
amb experiència
per ocasions puntuals

Es demana disponibilitat horària
(normalment en caps de setmana)
Es requereix vehicle propi

Els interessats podeu trucar al

973 39 12 67

i preguntar per la Sònia
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L A FOTO

per JOSEP BERTRAN

A

questa és una vista inèdita del canal d’Urgell i del
Pont de Ferro. La foto està
feta en ple esclat de la primavera, quan el Canal encara no
va ple del tot però amb suficient cabal per palesar la importància d’aquesta obra que
l’any que ve celebrarà els 150
anys de la seva posada en
marxa. Durant aquests dies
és un tram ple d’activitat per
part dels hortolans després
d’un llarg hivern.

L A C A L AISERA

per SERAFINA BALASCH
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Pregueu a Déu per l’ànima de

Teresa Puig Guasch
que morí cristianament a Barcelona, el dia 31 de març de 2011,
a l’edat de 83 anys, havent rebut els Sants Sagraments.
A.C.S.

Els seus apenats: espòs, Francesc; ﬁlls, Roser i Jordi; nétes, Sara i Irene, i família tota,
agrairan una oració pel descans etern de la seva ànima.
Barcelona, març de 2011
La vida...
... és una oportunitat, aproﬁta-la.
... és un somni, fes-lo realitat.
... és un repte, afronta’l.
... és un deure, compleix-lo.
... és amor, gaudeix-ne.
... és tristesa, supera-la.
... és un misteri, desvetlla’l.
... és un himne, canta’l.
... és felicitat, mereix-la.
... és vida, defensa-la.
(Mare Teresa de Calcuta)
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Aquesta colla de joves es van reunir a la Rectoria Vella per tal d’acomiadar Mn. Roc, vicari de la Parròquia, que deixava Agramunt per traslladar-se a Claravalls. Era l’any 1966, fa 45 anys.
La col·laboració dels lectors ha donat els seus fruits en la foto del grup caramellaire que publicàvem el mes passat.
Ens han identificat els números 10 i 17 com a Joan Pampalona i Xavier Areny, respectivament.

De dalt a baix, i d’esquerra a dreta:
1

6

3

5

4
2

8
7

9

13

10

11

12

14

19

15
17
16

18

20
21
22

1) Antoni López. 2) Josep M. Farré. 3) (?) Simó. 4) Manuel Mazón.
5) Ramon Inglés. 6) Enric Puebla.
7) Manel Pedraza. 8) Mn. Roc Salvia. 9) Jaume Figueres. 10) Jaume Bonet. 11) Josep Bertran. 12)
Ramon Muixí. 13) Antoni Solans.
14) Josep M. Llenas. 15) Lluís
“Cal Masieta”. 16) Josep Sáez.
17) Pere Delgado. 18) No identificat. 19) Francesc Camats. 20)
Fabio Sánchez. 21) Josep Borges.
22) Pere Castellà.
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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 d’abril on es veia un primer pla de l’antiga masia de la Fondandana, ara
substituïda per un bloc d’habitatges. L’edifici es distingeix al fons a la dreta. Més a l’esquerra es veu el camí transformat en
el carrer Manuel de Pedrolo i al costat l’era de Cal Manon, de la que encara en queda el cobert. La foto la va fer Regions
Devastades en acabar de canalitzar el Sió durant la postguerra. També es va construir el mur de pedra per protegir la finca
en cas de riuades. Són dues petites grans obres civils.
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