
1sió 576[FEBRER 2012]

Massiu i espectacular Carnaval 2012

Descobrim els orígens musicalsDescobrim els orígens musicals
d’Agramunt del s. XVIId’Agramunt del s. XVII

Robert Ibarz: el centaureRobert Ibarz: el centaure
agramuntí del Dakar americàagramuntí del Dakar americà

la revista d’Agramunt
i de la Ribera

Núm. 576 • Any XLIX • Febrer 2012www.revistasio.cat • redaccio@revistasio.cat



Núm. 576 - Any XLVII - Febrer 2012

PORTADA:
La imaginació dels agramuntins sembla que 
no tingui límits a l’hora de confeccionar les 
carrosses i les comparses del Carnaval. La 
foto de la portada és una mostra representati-
va del conjunt dels participants que no estal-
vien esforços per una superació constant.
(Josep Bertran)
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Reportatge de divuit pàgines per deixar 
constància del que ha estat el multitudinari 
Carnaval a la nostra Vila.

4 a 22

Entrevista amb el nostre convilatà Ro-
bert Ibarz, en la qual ens explica la seva 
aventura en el Dakar i les sensacions 
que li han quedat després de la prova.
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CRÈDITS

LA 3...

Com no podia ser d’altra manera, 
aquest mes la gran protagonista és la 
informació del Carnaval que acabem de 
celebrar durant tot el tercer cap de set-
mana de febrer, espe-
cialment de la rua del 
dissabte, l’acte més 
multitudinari i parti-
cipatiu de tot el pro-
grama. En publiquem, 
com fem cada any, un 
ampli reportatge gràfi c 
i les informacions més 
destacades.

A més d’aquesta ex-
haustiva informació 
carnavalesca i de les 
seccions habituals de 
la revista, el lector hi 
trobarà altres contin-
guts de singular in-
terès. Per exemple la 
que fa referència a la 
troballa d’un document notarial sobre 
la formació d’una agrupació orquestral 
per part de quatre músics agramuntins. 
És una aportació inèdita i molt impor-
tant per conèixer l’origen de la nostra 

tradició musical, que es remunta a 400 
anys enrere. 

També és inèdita la fotografi a que 
publiquem sobre els estralls que van 

provocar els bombardejos feixistes du-
rant la darrera Guerra Civil. Hi veiem un 
carrer Castell en runes i un jove, el Joa-
net Pallejà, en una imatge, malgrat tot, 
optimista per encarar el futur.

El nostre convilatà Robert Ibarz ens 
explica la seva experiència com a par-
ticipant en la darrera edició del Dakar. 
Tot un repte personal que, malgrat no 

poder acabar la pro-
va, l’ha assaonat  
d’experiències hu-
manes i esportives 
difícilment repeti-
bles, com ell mateix 
explica. Feu atenció 
a l’anècdota viscuda 
al Perú.

 En aquest número 
encetem una nova 
secció com a pròleg 
a la commemoració 
del 50 aniversari de 
SIÓ que ja tenim 
a tocar. Cada mes 
farem un cop d’ull 
al “retrovisor” per 
veure alguns dels 

aspectes més destacats d’aquest mig 
segle d’història agramuntina que ha 
quedat recollida en els milers de pàgi-
nes que s’han publicat des del llunyà 
1964.   ■

Ajuntament
d’Agramunt
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La carrossa del Rei Carnestoltes amb tots els seus espadatxins en una La carrossa del Rei Carnestoltes amb tots els seus espadatxins en una 
foto de grup poc abans de començar la rua que va encapçalar.foto de grup poc abans de començar la rua que va encapçalar.
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▼

ACTUALITAT FETS DEL MES per JOSEP BERTRAN

Carnaval d’espadatxins

Malgrat els temps de 
crisi i recessió eco-
nòmica que patim, la 

darrera edició del nostre Car-
naval va ser més lluïda que 
mai. Després de 26 anys, els 
agramuntins continuen cele-
brant la festa de forma mul-
titudinària amb els eixos de 
la rua i el ball de disfresses 
com a principal atractiu. Cen-
tenars de persones hi partici-
pen activament i altres com a 
espectadors. El lluïment en la 
confecció de carrosses i com-
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Presentació de la Xurripampi
a la plaça de l’Església.

La presentació va anar amenitzada amb l’actuació dels joves grallers 
agramuntins.
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ACTUALITAT FETS DEL MES

▼

parses és cada dia més desta-
cat. En algunes sembla difícil 
superar-se, però estem segurs 

que l’any vinent ho tornaran a 
fer.

Malauradament la desfi la-

da nocturna i sense pausa no 
permet que els espectadors 
puguin apreciar la minuciosi-
tat de molts detalls que pas-
sen desapercebuts i que són 
la culminació de l’esforç ima-
ginatiu dels seus creadors. Tal 
volta es podria estudiar fer, 
unes hores abans, una expo-
sició de les carrosses perquè 
el públic, fi ns i tot atenent les 
explicacions dels responsa-
bles, pogués apreciar aquests 
detalls amb tota la seva mag-
nitud.

De la rua d’enguany des-
tacar la presència, per pri-
mera vegada, dels torrons i 
la xocolata, dos dels nostres 
productes gastronòmics més 
genuïns. D’aquest segon pro-
ducte una de les carrosses, 
“Iabadagramuuuunt” en dis-
tribuïa entre els espectadors. 
La comparsa dels torrons “El 
Capità Agramunt”, estava pa-
trocinada per una empresa 
particular, “Torrons Vicens”, 
com es podia apreciar en l’es-
cut del “Capità”.

Un grup d’animació infan-
til va obrir el divendres a la 
tarda els actes del Carnaval. 
Després de l’actuació es va 
presentar el Xurripampi amb 
la seva colla, acompanyats 
pels joves grallers agramun-
tins. Al vespre, en 14 locals 
de restauració es va celebrar 
el concurs de tapes de ceba. 
El dissabte, la companyia 
Tea tredetics va distribuir per 
la Vila el tradicional “cagarro” 
de xocolata. Per la seva ban-
da, el Grup Escènic Agramun-
tí feia un recorregut per valo-
rar i puntuar els participants 
en els concursos de botigues i 
balcons guarnits.

De la rua, que obria la 
carrossa de S.M. el Rei Car-
nestoltes amb el seu seguici 
d’espadatxins, destacar com 

Els menuts s’ho van passar bé
amb el grup d’animació.
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a novetat l’actuació d’un animador-pre-
sentador, l’Àngel Pellicer, a la plaça del 

Pou. En aquest indret també algunes 
de les comparses van oferir balls amb 
música i escenografi es pensades per a 
l’ocasió. A la nit, el ball al Pavelló va 
ser amenitzat per l’orquestra Anònima, 
i en el decurs de la vetllada es van do-
nar a conèixer les classifi cacions dels 
participants a la rua.

Com és costum, els actes del diu-
menge es van centrar al Mercadal amb 
la Sardinada com el més multitudinari. 
Paral·lelament es va fer el concurs de 
ploraners/es. Es tractava de premiar a 
qui més quantitat de llàgrimes reco-
llia en un petit recipient. Per plorar en 
abundància res millor que passar-se 
ceba pel voltant dels ulls.

Dorsal NOM DEL VEHICLE Punts

23

AI PERDÓ EN PRIMERA POSI-
CIÓ: QUÈ ÉS AQUELL PUNT? ÉS 
UN OCELL? ÉS UN AVIÓ? ÉS EL 
CAPITÀ AGRAMUNT

86

Dorsal NOM DE LA CARROSSA Punts
31 IABADAGRAMUUUUUUUNT 83
21 LA NOSTRA RAMBLA 80
5 THE KRUSTY KRAB 29
12 LES NENES DEL SALOON 24
19 ANGRY BIRDS IN FESTIVAL 17
25 ARRIBEM MOLT LLUNY 7

Dorsal NOM DE LA COMPARSA Punts

23

AI PERDÓ EN PRIMERA POSICIÓ: 
QUÈ ÉS AQUELL PUNT? ÉS UN 
OCELL? ÉS UN AVIÓ? ÉS EL CAPITÀ 
AGRAMUNT

184

27 SALMONELOSIS 173
3 LA LLEGENDA DE... 152

26 QUINA GALETA QUE PORTA
EL MONSTRE 145

28 ESTEM PER ESTRENAR 140

38 DOTZE A TRAÏCIÓ... LA FRUITA MÉS 
TEMPTADORA 135

17 O PLOU O NO SORTIM 107

6 CANGRE BURGER DEL COL·LEGI 
MACIÀ-COMPANYS 101

20 MAMMA QUI COSA FAI? 97

1 DIMONIETS, DIMONIS
I DIMONIASSOS 91

8 DRAK CATADRAK 81
36 L’EIXAM DEL SIÓ 72

39 PIM, PAM, PIM, PAM, PINYES
VÉNEN, PINYES VAN 67

29 XIQUES, TIQUES, MIQUES, POWER 
RANGERS I BUNIQUES 59

9 AGRAMUNT AMUNT 57
10 TAN “CUENTO” PER UNA FLOR 57
11 LES AMIDALINES & COMPANY 44
14 ESPARTANS A LA ROMANA 42

37 ELS BUFONS DE LA FESTA
I LA GRESCA 40

24 NOCTÀMBULS 37

7 OCELL QUE NO VOLI, OCELL
AL MANICOMI 35

16 NO HI HA QUI ENS DESMUNTI 29
34 AIXÒ SÍ QUE ÉS UNA POLLADA 28
13 FOTEM-LI ROSCA 19
35 SPRINGFILDIANOS 18
22 ENS FALTA OXIGEN...LDP 16

32 ALICIA SE HA ESCAPADO
DEL CUENTO 15

33 ZOMBIE PARTY 13
18 SOMNIS DE NOTRE DAME 11
15 HOMO CARNAVAL 10

2
SÍ, SÍ, PERÒ EL QUE INTERESSA SÓN 
ELS JOCS OLÍMPICS. AGRAMUNT 
2012: POBLE OLÍMPIC

5

30 CHULAPOS D’AGRAMUNT 4
40 ANÒNIMUS 2
41 PAVA, PAVA, AI SI T’ENGANXO 2
4 LA CORRUPCIÓ A AGRAMUNT 1

El Rei Carnestoltes.

La carrossa del Rei Carnestoltesva encapçalar la rua.

▼
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ACTUALITAT FETS DEL MES

“La corrupció a Agramunt”

“Dimoniets, dimonis i dimoniassos”

“Sí, sí, però el que importa

són els Jocs Olímpics.

Agramunt 2012: Poble olímpic”

▼
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“La llegenda de...”

“Drak Catadrak”

Carrossa “The Krusty Krab”

Detall de la carrossa “The Krusty Krab”

“Cangre Burguer
del col·legi Macià-Companys”

▼
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ACTUALITAT FETS DEL MES

▼

“Ocell que no voli, ocell al manicomi”

“Fotem-li rosca”

“No hi ha qui ens desmunti”

“Agramunt amunt”

“Tan «cuento» per una fl or”

“Les Amidalines&company”
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Carrossa “Les nenes del saloon”

“Espartans a la romana”

“Homo Carnaval”

“Somnis de Notre Dame” “O plou o no sortim”

▼
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ACTUALITAT FETS DEL MES

Carrossa “Angry Birds in Festival”

Acompanyants de la carrossa

“Angry Birds in Festival”

Part posterior de la carrossa
“Angry Birds in Festival”

“Mamma qui cosa fai?”

“Ens falta oxigen... LDP”

Detall de la carrossa
“Arribem molt lluny”

▼
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Detall de la carrossa
“La nostra rambla”

▼

Part de la carrossa
“La nostra rambla”

Un altre detall de la carrossa
“La nostra rambla”

“Ai perdó, en primera posició:
Què és aquell punt? És un ocell?
És un avió? És el Capità Agramunt”
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ACTUALITAT FETS DEL MES

“Noctàmbuls”

“Quina galeta que porta
el monstre” “Salmonelosis”

Vehicle de la comparsa
“Salmonelosis”

▼
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Carrossa guanyadora “Iabadagramuuuuuuunt”

Detall de la carrossa
“Iabadagramuuuuuuunt”

Complement de la carrossa
“Iabadagramuuuuuuunt”

▼
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ACTUALITAT FETS DEL MES

“Estem per estrenar”

“Chulapos d’Agramunt”

Detall de “Chulapos d’Agramunt”

“Xiques, tiques, miques,
Power Rangers i buniques”

“Zombie party”

▼
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“Alicia se ha escapado del cuento”

“L’eixam del Sió”

“Això sí que és una pollada”
“Els bufons de la festa i la gresca”

“Springfi ldianos”

“Pim, pam, pim, pam, pinyes vénen, pinyes van”

▼
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ACTUALITAT FETS DEL MES

RELACIÓ GUANYADORS
CONCURS DE BALCONS

1r premi: EL PALAU DELS MOSQUETERS
FAMÍLIA CARRASCO MARTÍNEZ

2n premi: TOTS PER AGRAMUNT, AGRA-
MUNT PER TOTS

MARIA PILAR SANGRÀ

3r premi: EL CARNAVAL CONTINUA
RAMONA TUGUES

RELACIÓ GUANYADORS
CONCURS D’ESTABLIMENTS

PREMI A LA MILLOR AMBIENTACIÓ
DEL LOCAL:

CAL SERRA, LES MÉS DOLCES

PREMI A LA MILLOR ORNAMENTACIÓ
DE L’APARADOR:

CAL COTS

PREMI ESPECIAL A LA MILLOR
AMBIENTACIÓ DE CARRERS:

BOTIGUERS DE LES PLANES

CONCURS DE PLORANERS/ES

ELS i LES MILLORS PLORANERS/ES:

1r Mariona Escolà i Sofi a Renda
2n Guillem Olaya i Mariona Vilaró
3r Noemí Bosch i Cyntia Lopera

“Dotze a traïció... la fruita més temptadora”

“Anònimus”

“Pava, pava, ai si t’enganxo”

▼
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Primer premi concurs de balcons.

Tercer premi concurs de balcons.

Segon premi concurs de balcons.

Premi a la millor ornamentació
de l’aparador.

Premi a la millor ambientació del local.

▼
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ACTUALITAT FETS DEL MES

Premi especial a la millor ambientació de carrers.

Àngel Pellicer fou l’animador-presentador de la rua.

Ball al pavelló fi ral
amb l’orquestra Anònima.

Concurs de ploraners/es.

Sardinada al Mercadal.

Lliurament de premis
a la mitja part del ball.
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La celebració del Mercat de 
les Rebaixes, el diumenge 

12 al matí, va coincidir amb 
el dia més fred de l’hivern el 
que va restar participació de 
parades i de públic. Amb tot, 

un total d’onze parades es van 
instal·lar al mig del Pou.

L’organització, la Unió de 
Botiguers, va repartir coca 
amb xocolata desfeta per a 
tothom i entre els compradors 

es va sortejar un parell de 
pernils. També hi havia instal-
lada una tauleta on es reco-
llien fi rmes contra les reta-
llades, per part del col·lectiu 
d’indignats.

Mercat de les Rebaixes

Els centenaris ens deixen

Amb molt pocs dies de di-
ferència ens han deixat 

tres agramuntins centenaris. 
Primer va ser la Maria Cahe-
lles i Ripoll, de cal Petera, 
que morí el 27 de gener. Te-
nia 109 anys llargs. Era con-
siderada com l’àvia de Catalu-
nya i una de les persones de 

més edat de l’Estat. 
L’endemà ho va fer Rosa 

Lluelles i Cases, de cal Que-
leto. En tenia 101 i des de 
feia uns quants anys residia 
a la ciutat de Mollerussa amb 
la seva fi lla Neus. Era la ví-
dua de Fernando Ros, músic 
i lletraferit, i durant molts 

anys les seves col·laboracions 
a SIÓ van deixar constància 
d’una sèrie de vivències agra-
muntines del primer terç del 
segle XX. 

Encara que no arribava a 
centenari, els complia aquest 
any, també ens ha deixat en 
Joan Fa, de ca l’Enraní.   ■

D’esquerra a dreta, Maria 
Cahelles, Rosa Lluelles i 
Joan Fa.

Amb molt pocs 
dies de diferència 
ens han deixat 
tres agramuntins 
centenaris.

L’organització va 
repartir coca amb 
xocolata desfeta 
per a tothom.
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HISTÒRIA
AGRAMUNTINA COP D’ULL AL RETROVISOR

De la visita de Fraga Iribarne Josep Bertran

El dia 15 del mes de gener d’enguany 
morí als 89 anys el polític Manuel Fra-
ga Iribarne. Nosaltres recollim la notícia 

a partir de la relació directa que va mantenir 
amb Agramunt, que va ser breu, però intensa.

 El dia de Sant Jaume de 1966, en aque-
lla època era festiu, el ministre Fraga Iribarne 
va visitar Agramunt. Ho testimonia la imatge 
que il·lustra aquest article. Va ser una estada 
molt breu que va ser recollida en el SIÓ del 
mes d’agost, a través d’una breu crònica i en 
la secció d’informació municipal, que publi-
cava l’Ajuntament en la darrera plana de cada 
número, amb el llenguatge propi de l’època.

L’Ajuntament va aprofi tar la fotografi a que 
va publicar el diari La Mañana, per il·lustrar 
la portada del programa de la Festa Major 
d’aquell any. En aquells temps, a SIÓ en prou 
feines es publicaven fotografi es. Ni la revista 
tenia fotògraf ni era fàcil fer-ho amb els mit-
jans tècnics d’impressió de l’època.

L’anunci de la presència de Fraga, tot aprofi -
tant el viatge cap a Cervera, on tenia una visita 
ofi cial, va causar una gran expectació entre els 
agramuntins. Era una personalitat molt desta-
cada i coneguda del Govern. Com a ministre 
d’Información y Turismo encarnava una tímida 
obertura política del Règim, més aparent que 
real. El dia senyalat es va arreplegar una gran 
quantitat de públic al Pou i a la plaça de l’Es-
glésia. Els curiosos, entre els quals no hi ha-
via els veïns més contraris al Règim, van haver 
d’esperar molta estona en ple migdia, 2/4 de 3, 
ja que el polític va arribar amb molt de retard. 

Se’l va rebre a la plaça del Pou amb la pre-
sència de les autoritats locals i els alcaldes de 
la Ribera. Es desplaçà a peu, amb grans gam-
bades, fi ns l’Església que visità per dintre i per 
fora i s’interessà per les obres de restauració. 
Com diu la nota municipal, la seva estada va 
ser breu i la promesa que va fer de tornar no 
es va complir mai, almenys que se’n tingui no-
tícia.   ■

D’aquí poc, l’any 2014, SIÓ arribarà als cinquanta anys. Ja hi som a tocar. És un aniversari prou signifi catiu 
per a celebrar amb certa magnifi cència tan llarga trajectòria. Durant mig segle la nostra revista ha estat 
testimoni, i també protagonista, d’un dels períodes més interessants de la història comuna.
En la secció que avui encetem, a mode de pròleg dels actes a celebrar en el seu moment, farem un cop 
d’ull enrere per repassar, succintament, el que han estat els darrers cinquanta anys a la nostra Vila. Des 
dels fets més quotidians i anecdòtics fi ns als més rellevants que s’han recollit en els milers de pàgines 
que SIÓ ha publicat durant aquest mig segle de vida.

El ministre Manuel Fraga Iribarne 
dalt el cambril de la Mare de Déu 
del Socors. L’acompanya el rec-
tor, Josep Sala; l’alcalde, Manuel 
Mazón, i altres autoritats.
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Activitats de l’Escola

ENTITATS ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA

Activitats de l’Escola

Ja som a la segona meitat 
del curs i deixem endarre-
re una primera meitat de 

la qual podem estar molt sa-
tisfets, malgrat les difi cultats 
que vivim actualment. 

Audicions
A la setmana del 30 de ge-

ner vàrem fer tres audicions 
d’alumnes: el mateix dilluns 
dia 30, i els dies 1 i 2 de fe-
brer. Tots tres dies hi va haver 
molts alumnes amb diferents 
instruments que pujaven a 
l’escenari de la Sala d’Audi-
cions. Alguns més nerviosos 
que d’altres, però també es 
tracta de superar-se i deixar 

els nervis a casa. Quan més 
sovint es toca en públic, mi-
llor! Els pares dels alumnes es 
mostren contents i orgullosos 
després de l’actuació dels fi lls.

Caramelles
Ja hem engegat els assajos 

de les Caramelles. Al fi nal, en 
comptes de dilluns com inici-
alment s’havia anunciat, els 
assajos els fem els divendres 
de 9 a 10 del vespre, sota el 
lideratge de Mariana Grosu. Ja 
s’hi ha apuntat gent de la nos-
tra vila, entre ells alguns alum-
nes de l’Escola i també pares 
d’alumnes. Però si us hi voleu 
afegir, encara que no tingueu 

lligams a l’Escola de Música, 
sereu benvinguts! Segur que 
tots plegats ens ho passarem 
molt i molt bé!

Activitats previstes
El mes que ve tenim previst 

fer tres audicions d’alumnes, 
de les quals una serà d’alum-
nes adults: el dilluns 5 de 
març. Les altres dues tindran 
lloc el dia 2 (divendres) i el dia 
21 (dimecres).

A la setmana del 12 de març 
sortirem de la rutina i can-
viarem les classes habituals 
per tallers especials. Ja serà 
l’onzena edició de la Setmana 
Musical! Hi haurà tallers per a 

Els assajos de 
caramelles 
fi nalment els fem 
els divendres  de 
9 a 10 del vespre. 
Encara que no 
tingueu lligams 
amb l’Escola, 
sereu benvinguts 
si us hi apunteu.
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tots els alumnes, des dels més 
petits fi ns als adults. Hi haurà, 
entre d’altres, un taller de Mú-
sica Minimalista, que portarà 
el nostre professor de percus-
sió, Ildefons Alonso; tallers lú-
dics com per exemple Música, 
Colors i Bombolles de Sabó, a 
càrrec de la professora de fl au-
ta travessera, Susanna Villarra-
sa. També hi haurà temps per 
fer un partit de futbol al pati 
(vents contra cordes; alumnes 
contra professors)!

La mateixa setmana serà la 
Setmana Solidària: es tracta 
d’una col·laboració amb Cà-
ritas i el Banc d’Aliments de 
l’ajuntament d’Agramunt. Du-
rant aquesta setmana ajuda-
rem entre tots plegats a omplir 
el Banc d’Aliments. A l’Escola 
hi haurà dos contenidors, per-

què tothom qui vulgui ajudar 
hi posi aliments i d’altres co-
ses útils per als que més ho 
necessiten. El que més es 
necessita és el següent: llet, 
cereals, galetes, conserves, 
fruites en conserva o en “al-
mívar”, fruits secs envasats, 
melmelades de fruites, sucre, 
farina, productes higiènics 
(detergents per netejar roba, 
productes d’higiene personal), 
llet i cereals per a nadons.

A més, aquest any l’AMPA 
organitza un programa peda-
gògic i podrem comptar amb 
la col·laboració especial de 
l’Orquestra Julià Carbonell de 
Lleida. Durant la Setmana Mu-
sical vindran a fer un conte per 
als més petits, una classe ma-
gistral de música de cambra i 
un concert al Casal Agramun-

tí en què alguns alumnes de 
l’Escola actuaran de teloners. 
L’orquestra ens oferirà un dels 
seus clàssics, amb un nou fi lm 
d’un dels grans còmics de la 
història del setè art: Harold 
Lloyd. La pel·lícula Speedy 
(1928), ofereix un retrat de 
la ciutat de Nova York i de la 
seva gent un any abans de la 
gran depressió, amb grans 
gags aparentment bojos i im-
provisats que aconsegueix un 
ritme trepidant in crescendo al 
llarg de tot el fi lm. La data del 
concert està prevista pel 18 de 
març, l’hora encara està per 
determinar. Aquest concert 
estarà obert per a tothom, així 
que us hi esperem!

Serà una setmana plena 
d’alegria i també profi tosa per 
als nostres alumnes!   ■

Enguany compta-
rem amb la col-
laboració especial 
de l’Orquestra 
Julià Carbonell de 
Lleida. Durant la 
Setmana Musical 
vindran a fer un 
conte per als més 
petits, una classe 
magistral de músi-
ca de cambra i un 
concert al Casal 
Agramuntí.
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ENTITATS GRUP SARDANISTA ESTOL

Premi Rotllana
al grup sardanista Estol

El grup sardanista Estol 
ha estat guardonat amb 
un dels premis Rotlla-

na 2011 durant la 17a Nit 
de la Sardana celebrada a la 
localitat de Linyola. El premi 
Rotllana és un reconeixement 
anual a alguna entitat o per-
sona que treballa per la sar-
dana i que destaca en el món 
del sardanisme. 

El grup sardanista Estol és 
una entitat que va néixer el 
1997 amb l’objectiu de treba-
llar per la sardana i organitzar 
diferents actes, com la rea-
lització anual del concurs de 
colles sardanistes de la Terra 
Ferma, la Cloenda del Cam-
pionat de Catalunya o alguns 
concursos de sardanes reves-
ses que s’han dut a terme. 
Des d’aleshores, hem anat 

creixent, aprenent, innovant, 
aportant idees i creacions, 
però sempre amb el mateix 
objectiu: seguir difonent la 
nostra dansa arreu gaudint-ne 
al màxim.

La colla Estol-Espígol forma 
part del grup i és la fusió de 
dues colles de la vila (l’Estol 
i l’Espígol) que va començar 
com a tal un 29 de febrer de 
2004. Actualment, i malgrat 
les obligacions personals i els 
obstacles de la distància (te-
nim dansaires d’altres pobla-
cions), ens continuem trobant 
setmanalment per assajar i 
per assistir, gairebé també 
cada setmana, a algun con-
curs per les nostres contrades 
o a exhibicions, ja que sovint 
actuem en festes majors, ca-
saments o d’altres tipus de 

celebracions.
Hem rebut aquest premi 

Rotllana amb molta il·lusió 
i ens ho hem pres com una 
recompensa per tota la fei-
na realitzada, però al mateix 
temps, ens ha servit per do-
nar-nos força per seguir treba-
llant per al futur. 

Finalment, només voldríem 
dir que aquest premi és per 
a tots i totes: per als que se-
guim en aquest vaixell, però 
també per a aquelles persones 
que han format part del Grup 
Sardanista Estol en algun mo-
ment o altre al llarg d’aquests 
15 anys. I, en especial, el 
volem dedicar a l’Antonie-
ta Tella, principal impulsora 
del grup i de la colla, perquè 
encara segueix sent el nostre 
pilar bàsic.   ■

El grup sardanista 
Estol és una entitat 
que va néixer el 
1997. Des d’ales-
hores, hem anat 
creixent, aprenent, 
innovant, aportant 
idees i creacions, 
però sempre amb 
el mateix objectiu: 
seguir difonent la 
nostra dansa ar-
reu gaudint-ne al 
màxim.
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199€
Unitats limitades

marçmesdesuperpreus

Conjunt Easy: 
Moble 80 + mirall 80x80 cm + lavabo de porcellana.

 · Moble color roure gris.
 · Portes amb tancament amortit.
 · També disponible en wengué.

Només fins al 31 de març

pretensats cuñat
C/ Capella, 6 Agramunt ( Lleida ) Tel. 973 390 115 Fax. 973 392 810 www.cunyat.com 
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ENTITATS CENTRE EXCURSIONISTA D’AGRAMUNT

Activitats del desembre i gener

Durant els mesos de desembre i gener hem 
efectuat les següents activitats:

11 de desembre, volta circular a Montser-
rat: matinal lleugera i sense difi cultat tècnica 
que començava sortint de l’aparcament de Can 
Massana, passant pel refugi Vicenç Barbé fi ns 
arribar al “Coll del Porc”, que travessa la ser-
ralada cap a la cara nord, fi ns a tornar al punt 
inicial per l’obaga. L’excursió va ser agrada-
ble, sense desnivells importants, amb el gran 
atractiu d’accedir a la serralada de Montserrat 

per la part menys concorreguda ja que l’iti-
nerari succeeix lluny de la zona del monestir, 
sense renunciar al paisatge característic de les 
muntanyes.

21 de desembre, Torronada: Vàrem aprofi tar 
per reunir-nos, repassar els millors moments 
fotogràfi cs i explicar el pla d’activitats del pri-
mer semestre del 2012.

22 de gener, sortida circular pel Montsec de 
Rúbies: Volta circular per la serralada de Rú-
bies, excursió llarga que ens va ocupar unes 7 
hores. Començà pujant pel pas de les Eugues, 
pas en el qual s’accedeix a la part alta de la 
serra, continuant després fi ns assolir el cim 
del Mirapallars i el Tossal de la Torreta. Vam 
caminar al llarg de tota la cresta (molt visible 
des d’Agramunt estant) fi ns a baixar al poble 
de Rúbies. La tornada al punt inicial el và-
rem recórrer per la pista que passa justament 
per sota del recorregut anterior. La sortida té 
l’atractiu de passar per llocs poc concorreguts 
i molt feréstecs, amb unes vistes impressio-
nants tant de la plana com del Pirineu i d’in-
drets més propers com la conca de Tremp i 
Isona. Destacar que durant el recorregut vam 
trobar moltes restes de la guerra civil en forma 
de trinxeres i nius de metralladores. 

Us volem recordar que si voleu més informa-
ció podeu entrar a la nostra pàgina web www.
ceagramunt.com o enviar-nos un correu elec-
trònic a l’adreça ceagramunt@gmail.com   ■
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Durant el recorre-
gut  pel Montsec de 
Rúbies vam trobar 
moltes restes de 
la guerra civil en 
forma de trinxeres 
i nius de metralla-
dores.
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ENTITATS COLÒNIES BASTANIST

Activitats realitzades

Els tres esplais de colò-
nies Bastanist (Esplai 
Sió d’Agramunt, Xino-

Xano de Bellvís i El Doll de 
Guissona) tenim ganes d’ex-
plicar-vos les activitats que 
hem realitzat durant aquestes 
vacances de Nadal.

El cap de setmana del 17 
i 18 de desembre del 2011 
vàrem aportar el nostre granet 
de sorra col·laborant amb La 
Marató de TV3 organitzant, 
en cadascun de les tres po-
blacions (Agramunt, Bellvís 

i Guissona) tallers, jocs, for-
mació i un mural amb missat-
ges d’ànim relacionats amb 
la temàtica “Regeneració i 
trasplantament d’òrgans i 
teixits”. La recaptació a Agra-
munt i Bellvís va ser de 158 
euros. En el cas de Guissona, 
participàvem dins la fi ra d’en-
titats del poble i la recaptació 
es feia amb l’adquisició de 
l’entrada a 4 euros per part 
de visitants i entitats. Les ac-
tivitats organitzades van ser 
tot un èxit i ens van permetre 

col·laborar en una bona causa 
i alhora retrobar-nos amb els 
infants de colònies per passar 
una bona estona plegats.

Per altra banda, el dia 28 
de desembre, uns 40 nens 
i monitors dels tres esplais 
disfressats amb ulleres de 
bussejadors ens vam cap-
bussar en una aventura ben 
divertida a Barcelona. Amb 
una llufa penjada al coll, en 
motiu del dia dels Sants Inno-
cents, vam fer cap al Parc de 
la Ciutadella. Allà, els nens 
havien de trobar uns animals 
marins amagats al parc a tra-
vés d’endevinalles i superant 
unes proves relacionades amb 
l’animal marí que buscaven. 
Després de dinar, la jornada 
es va completar amb una vi-
sita a l’Aquàrium de Barcelo-
na. A través d’un qüestionari 
a omplir per tots els nens, 
aquests van observar de ben a 
prop els animals marins i van 
descobrir moltes curiositats!

Aprofi tem l’ocasió per do-
nar-vos les gràcies per la vos-
tra participació i confi ança i 
us esperem a la propera!   ■
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Les activitats 
organitzades van 
ser tot un èxit i 
ens van permetre 
col·laborar en una 
bona causa i al-
hora retrobar-nos 
amb els infants de 
colònies per passar 
una bona estona 
plegats.

" GlopGlops & Tapes "
especialitats de la casa

Plaça Mercadal, 19  -  25310 Agramunt

Caragols a la llauna
Tapes casolanes

Esmorzars Plats combinats

600 700 202



34 [FEBRER 2012]sió 576

Amics
de
l’Espai
Guinovart

INDÚSTRIES

JOVÉ-BALASCH, S.L.

HORARI D’HIVERN (Del 12 de setembre al 20 de juny):

De dimarts a divendres, de 10h a 13h i de 16h a 19h,
Dissabtes d’11h a 14h i de 16h 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

Cicle Impossibilitats, supervivències
extremes en art

impossibilitats.wordpress.com

Josep Guinovart:
Refugis: projeccions i refl exions

8 octubre 2011 / 4 març 2012

Mireia C. Saladrigues
Akron

27 novembre 2011 / 18 març 2012

AMICS DE L’ESPAI GUINOVART,
adreçat a particulars, col·lectius i empreses
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ENTITATS AGRUPACIÓ SARDANISTA BARRETINA

Ara fa un any
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La Junta

Ara fa un any vam accep-
tar encapçalar l’Agru -
pació Sardanista i po-

dem dir que estem contents 
d’haver-ho fet. Ho vam em-
prendre amb moltes ganes i 
il·lusió i així continuem. La 
resposta rebuda per part del 
poble i el suport que ens han 
proporcionat els socis ha es-
tat encomiable. Sembla que 
la fl ama sardanista revifa a 
Agramunt. 

El dia 28 de gener vam 
celebrar l’assemblea anual, 
on vam fer balanç de les ac-
tivitats dutes a terme durant 
l’any anterior i també va servir 
per planifi car les del nou curs.

Dins del calendari d’activi-
tats programat, destacar que 
els dissabtes del mes d’abril 
tornarem a realitzar els cur-
sets de sardanes amb dife-
rents nivells lectius: iniciació, 
perfeccionament i comptar-

repartir. També organitzarem 
l’aplec anual que celebrarem 
el dia 30 de juny (tarda-nit). 
Les ballades dels diumenges 
d’estiu, que omplen la vila 
d’alegria i transformen la pla-
ça del Mercadal en un punt 
de trobada únic per la gent 
del poble, transcorreran de la 
mateixa manera que els anys 
anteriors.

Finalment, avançar-vos que 
aquest any l’agrupació sar-
danista celebra el 25è ani-
versari, i per aquest motiu 
organitzarem un acte especial 
que serà anunciat en el seu 
moment. Totes aquestes ac-
tivitats i la informació d’inte-
rès referida a l’agrupació pot 
ser consultada al bloc (http://
agrupaciosardanistabarretina.
blogspot.com/) o a través del 
facebook (Agrupació Sarda-
nista Barretina).

Per acabar, agrair un cop 
més la vostra col·laboració. 
Comptem amb tots vosaltres 
en totes les activitats que or-
ganitzem durant l’any. Si su-
mem, podem, entre tots, fem 
sardana!   ■

Aquest any l’agru-
pació sardanista 
celebra el 25è 
aniversari, i per 
aquest motiu
organitzarem un 
acte especial que 
serà anunciat en 
el seu moment.
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Que la feina et faci feliç!

OPINIÓ LA CLARABOIA per JOAN PUIG i RIBERA

Fa una colla d’anys es va 
projectar en sessió de 
cine fòrum la pel·lícula 

“El director d’orquestra” del 
polonès Andrzej Wajda. En-
cara que no la recordo fi l per 
randa, sé que em va impactar 
un aspecte que s’hi plantejava 
paral·lel a l’argument. Hi apa-
reixien dos directors d’orques-
tra. La diferència entre ells, 
però, era notable. Mentre el 
més jove feia l’ofi ci mecànica-
ment, forçat i fi ns i tot a dis-
gust; el més gran, que havia 
obtingut fama mundial, l’exer-
cia amb entusiasme i dedica-
ció. Aquest estimava la feina 
i apreciava les persones amb 
qui treballava. L’altre treballa-
va amb irritació i s’enfadava 
amb els seus músics. 

Els ofi cis que fem s’han 
d’estimar, s’han de fer perquè 
els volem fer, sinó la vida, la 
nostra pròpia vida, pot ser un 
martiri. Ens hem parat mai a 
pensar quina part de l’exis-
tència la passem treballant (la 
majoria dels mortals, és clar)? 
Si descomptem les hores de 
dormir i de menjar, de ben 
segur que en passem un ga-
vadal al peu del canó. Quina 
part de la vida representen al 
capdavall? Un terç? La mei-
tat? Tant s’hi val. Un munt 
d’hores. La qual cosa hauria 
de ser un factor que ens em-
penyés a buscar una feina que 
ens agradés, que ens vingués 
de gust o que, si més no, no 
ens fes venir urticària. Encara 
que també pot ser a l’inrevés, 
fer que ens vingui de gust la 
feina que hem trobat, perquè 
en els moments actuals no és 

que hom pugui escollir gaire, 
sinó més aviat esperar que els 
altres t’escullin a tu.

Treballar amb entusiasme 
sempre suposa millors fruits; 
per nosaltres i pel resultat del 
mateix treball. En canvi, quan 
a una persona se li fan molt 
costa amunt les hores de la 
feina, dia sí i dia també (per-
què un dia dolent el podem 
tenir tots), vol dir que alguna 
cosa no marxa bé. Qui treballa 
a disgust, ni en surt content ni 
viu la vida. Treballar a disgust 
sí que és un càstig bíblic. Qui-
na sort tenen els qui gaudei-
xen del treball que fan!

Heus ací, doncs, un consell 
que es pot donar a tots: bus-
ca una feina que et faci feliç 
i que t’hi sentis còmode i bé; 
sinó, refusa-la. És clar que no 
tots els ofi cis són iguals i que 
alguns fi ns i tot es poden fer 
amb un grau de rutina supe-
rior. Potser aquells en què hi 
ha un tracte directe amb altres 
persones són els més delicats 
i els que demanen un grau 
més alt d’implicació personal. 
Anys enrere en deien vocació. 
Per ser mestre, per ser sacer-
dot o religiosa, per ser artista 
o actriu de teatre s’havia de 
tenir vocació, sinó, més valia 
deixar-ho córrer. Quan un vai-
let anava al seminari es deia 
que tenia vocació i, si durant 
el període d’internat en sor-
tia, era perquè havia vist clar 
que no en tenia. La vocació es 
considerava com una crida o 
fl ama interior que et predis-
posava. Àdhuc, en el cas reli-
giós, es deia que era Déu qui 
encenia aquesta fl ameta dins 

el cor. Ell d’alguna manera 
escollia i predisposava, i els 
escollits seguien simplement 
el camí assenyalat.

Avui en dia no es parla en 
termes de vocació. El qui fa 
de mestre, de metge o de mú-
sic és perquè vol, perquè així 
ho ha escollit, i punt. Tanma-
teix ningú no pot negar que hi 
ha d’haver un grau d’implica-
ció important per part de qui 
exerceix aquestes feines. Un 
grau d’implicació que a ve-
gades va més enllà de l’ofi ci 
estricte.

Aquest mes de febrer han 
començat per TV3 un progra-
ma dedicat als mestres, que 
ha tingut força èxit. S’hi re-
traten molts professionals de 
l’ensenyament que passen ho-
res i hores amb nens i nenes, 
adolescents o joves amb el 
propòsit d’educar-los i incul-
car-los coneixements. Molts 
dels professionals fi lmats per 
les càmeres demostren un 
alt grau d’implicació envers 
aquelles personetes que els 
envolten durant el seu treball. 
Molts demostren pel que diuen
i fan que són feliços amb la 
seva feina malgrat que tam-
bé reconeguin tenir estones 
difícils. Quina joia veure com 
alguns es jubilen contents i 
afi rmen que trobaran a faltar 
el contacte amb els nens i 
els altres companys d’escola. 
La feina que els ha marcat al 
llarg de la vida i els ha om-
plert de felicitat, ara, de jubi-
lats, l’enyoraran. I no pot ser 
altrament, quan s’ha treballat 
amb satisfacció i s’ha donat 
tot el que portaves dins.   ■

Els ofi cis que fem 
s’han d’estimar, 
s’han de fer 
perquè els volem 
fer, sinó la vida, 
la nostra pròpia 
vida, pot ser un 
martiri.
Qui treballa a 
disgust, ni en 
surt content ni 
viu la vida. Tre-
ballar a disgust sí 
que és un càstig 
bíblic. Quina sort 
tenen els qui 
gaudeixen del 
treball que fan!
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Ocells: l’enganyapastors i el siboc

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

L’enganyapastors i el si-
boc són dos ocells insec-
tívors d’espècies molt

semblants de la mida d’una 
merla amb la cua i les ales 
llargues, esvelts i de vol ràpid 
a l’estil d’un petit falcó.

Tots dos solen sortir els 
capvespres del bon temps a 
caçar les seves preses que 
són els insectes, amb prefe-
rència per les papallones que 
voleien quan la llum del dia 
comença a fondre’s per deixar 
pas a l’obscuritat profunda.

L’enganyapastors el podem 
trobar en zones més altes i 
humides del nostre país que 
el siboc, no obstant això, a la 

Plana de Lleida hi és present, 
encara que no gaire abundant 
i, segons confi rmen algunes 
dades de no fa gaire temps, 
la població total del nostre 
territori confi rmaria que oscil-
la entre vint-i-cinc i vint-i-set 
mil parelles i, a més a més, 
en clara tendència positi-
va, la qual cosa mostraria la 
tendència negativa en què es 
troba en la majoria d’altres 
països europeus.

Quant al siboc, es pot dir 
que és una mica més gros que 
l’enganyapastors, amb el plo-
matge també semblant, però 
amb una mena de collar ro-
genc que trenca la uniformitat 
i el diferencia. Ell és caracte-
rístic d’ambients mediterranis 
oberts i, segons sembla, no es 
pot trobar en gaires altres in-
drets en tot el món. Pel que fa 
a les comarques lleidatanes 
en concret, apareix a la pla-
na i, sobretot, a la serra del 
Montsec on es troben la major 
part dels efectius. Ací, la ten-
dència resulta força estable, 
però amb l’amenaça latent de 
la progressió continuada dels 
regadius.

Tant l’enganyapastors com 
el siboc són ocells que tenen 
la boca desmesuradament 
gran, la qual cosa els repre-
senta certs avantatges, tant 
pel que fa poder caçar els 
insectes amb relativa facili-
tat, com per poder canviar la 
ubicació del niu cada dos per 
tres quan els interessa i sense 
problemes de transport. Així, 
amb la boca oberta de bat a 
bat i amb l’inestimable ajut 
d’una mena de bigoti que fa 

la funció d’un embut que està 
situat sobre el bec per encarar 
les preses cap a l’interior de 
la boca i voleiant amb rapide-
sa s’atipen en un tres i no res.

Els agrada especialment 
posar-se al mig dels camins, 
i com que confi en tant en el 
seu plomatge per camufl ar-se, 
no arrenquen el vol fi ns a 
l’últim moment quan estan 
a punt d’ésser trepitjats per 
algú o algun vehicle i, és clar, 
sovint moren atropellats. Però 
de vegades només queden fe-
rits i és aleshores quan obren 
la seva boca impressionant i 
amenaçadora si de cas els vol 
agafar algú, una reacció que 
fa dubtar de tocar-los o no, 
cosa que es pot fer tranquil-
lament sense perill de rebre 
cap picada perquè són com-
pletament inofensius.

Normalment la seva posta 
sol ser de dos ous, i els dipo-
siten directament al terra sen-
se gairebé fer res de niu, no-
més n’aparten la fullaraca i ja 
està. Total per què, si després 
el canviaran diverses vegades 
de lloc?

I acabaré amb un parell 
d’anècdotes relacionades amb 
cadascun d’ells: la del siboc 
agafa forma quan una perso-
na canvia reiteradament les 
coses de lloc habitualment i 
se la compara amb l’ocell que 
canvia el niu. I el nom d’enga-
nyapastors es deu a la creença 
que aquests ocells saben mu-
nyir el bestiar i s’atipen amb 
aquella llet, però el cert és 
que entren als estables i s’ati-
pen amb la infi nitat d’insectes 
que hi voleien.   ■

L’enganyapastors i el siboc 
respectivament.

Tant l’enganya-
pastors com el 
siboc són ocells 
que tenen la boca 
desmesuradament 
gran, la qual cosa 
els representa 
certs avantatges.
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Carta oberta a l’Ajuntament

OPINIÓ ELS LECTORS ESCRIUEN

En l’entrevista que la re-
vista SIÓ va fer al senyor 
Alcalde amb motiu d’ha-

ver ocupat el càrrec es parlava, 
entre altes temes, de la situa-
ció del trànsit de camions per 
la travessia de la carretera de 
Cervera, des del Control fi ns al 
Polígon.

És sabut per tothom que el 
pas constant de camions de 
grans dimensions, a més de ser 
una molèstia posa en perill les 
persones i altres vehicles me-
nors que més d’una vegada han 
patit ratllades als laterals. Quan 
es creuen dos d’aquests masto-
donts la feina és seva per pas-
sar. I si n’hi ha un altre aparcat, 
descarregant o sobresortint a 
la calçada, ja tenim muntat el 
xou.

A la pregunta de per què no 
es fan passar els camions per 
la desviació del polígon, com es 
fa durant la Fira del Torró per 

exemple, l’Alcalde contestà que 
l’Ajuntament no té competèn-
cies sobre aquest tema, ja que 
la circulació de la carretera cor-
respon a la Generalitat i que els 
responsables de trànsit diuen
que els camions no es poden 
desviar fi ns que no hi hagi 
construïda la variant entre les 
carreteres de Cervera i Tàrrega-
Artesa.

A mi em sembla que aquest 
és un problema prou important 
tant per les molèsties contínu-
es com per les conseqüències 
d’algun previsible accident. A 
més el problema s’agreuja ja 
que molts dels vehicles, gros-
sos i petits, circulen a una velo-
citat forassenyada. 

 Hem vist en altres pobla-
cions com s’han pres mesures 
més radicals per controlar la 
circulació pel casc urbà, prohi-
bint o limitant la presència de 
vehicles de gran tonatge. Tam-

bé caldria més presència visi-
ble de la Policia Local i fer anar 
el radar amb contundència fi ns 
que se circulés amb la velocitat 
moderada.

Però el que de veritat faria fal-
ta és treure els camions de gran 
tonatge del centre urbà com 
han fet en altres pobla cions. 
Hi ha d’haver una solució. Cal 
una entesa entre Ajuntament 
i Trànsit de la Generalitat per 
solucionar el greu problema. 
L’Ajuntament ha de fer mans 
i mànigues per aconseguir-ho. 
Si hem d’esperar treure els ca-
mions fi ns que es faci la variant,
anem llestos.

Els commino a ser valents i 
decidits i plantejar aquest tema 
amb contundència. Segur que 
la majoria de veïns els donaria 
suport, fi ns i tot al carrer.

Atentament,

Un veí preocupat

Al fons de tot hi havia l’esperança

Però és que després de 
l’any que hem passat i el 
que ens espera, no parlar 

d’economia és gairebé una fri-
volitat. Recordeu sinó la quan-
titat d’esdeveniments moneta-
ris i fi nancers que han saturat 
la nostra vida. Els bancs i les 
caixes de Pandora s’han obert 
i han deixat sortir tots els fan-
tasmes i mal auguris que des 
de fa dies ens temíem. De di-
ners potser no ens en quedarà 
ni cinc, però de vocabulari de 
termes d’economia n’anirem 

plens. Qui no ha sentit a parlar 
de “prima de risc”, “agència de 
qualifi cació”, “diferencial d’in-
fl ació”, “mercat secundari”, 
“apalancament”, “eurobons” 
i un llarguíssim etcètera que 
s’han inventat els poderosos 
per a deixar-nos sense ni cinc 
i acabar amb gran part de les 
conquestes socials que tants 
esforços va costar d’aconseguir.

Els que manen diuen que 
això no pot seguir així, que hem 
viscut per damunt de les nos-
tres possibilitats i que això no 

pot continuar, que cal agafar les 
tisores i començar les retallades 
que des de la capital alemanya, 
i amb rigor i meticulositat prus-
siana, ens va dictant la mes-
tressa i senyora de l’Europa Co-
munitària, que no és altra que 
Angela Merkel, o Frau Merkel 
per als amics i deutors. Potser 
caldria anar pensant d’afegir a 
les llengües estrangeres l’idio-
ma alemany, i és que el que no 
van aconseguir els pànzers, ho 
ha fet l’economia.

Les retallades ens han arribat 

El que de veritat 
faria falta és 
treure els ca-
mions de gran 
tonatge del 
centre urbà com 
han fet en altres 
pobla cions. Hi 
ha d’haver una 
solució. Cal una 
entesa entre 
Ajuntament i 
Trànsit de la 
Generalitat per 
solucionar el 
greu problema.

Els que manen 
diuen que això 
no pot seguir 
així, que hem 
viscut per da-
munt de les nos-
tres possibilitats 
i que això no pot 
continuar.

▼
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al damunt i afecten fi ns el racó 
més impensable de les nostres 
vides. Frau Merkel exigeix als 
estats retallades i austeritat, els 
estats exigeixen a les adminis-
tracions territorials retallades i 
austeritat, les administracions 
territorials exigeixen a les ad-
ministracions locals retallades 
i austeritat, i els pobres ciuta-
dans que són a la base de la 
piràmide, es carreguen les exi-
gències de totes aquestes ad-
ministracions.

El passat mes de novembre 
hi van haver eleccions i ja es 
parla de noves mesures d’aus-
teritat per a l’any que acabem 
d’encetar.

Però abans de començar a 
patir “volem dir... viure” el dos 
mil dotze, per cert que aquest 
2012 s’acompleixen els cent 
anys de l’esfondrament del Tità-

nic –esperem que això no sigui 
cap premonició– abans d’això, 
hem tingut les festes de Nadal. 
L’any no ha estat bo. La collita 
ha estat un desastre i les pers-
pectives no inviten a l’optimis-
me. Tot i això, recordeu que a 
la caixa de Pandora, entre totes 
les fatalitats que en van sortir, 
també hi havia l’esperança, i 
això convida a una rialla.

Ningú no sap com aniran les 
coses, però no permetem que 
els núvols negres de l’horitzó 
ens amarguin les nostres fes-
tes. Seiem al voltant de la taula 
familiar, ataquem un bon àpat 
i encetem l’ampolla de cava. 
Que el tap faci un bon pet –ja 
ens anem acostumant a sen-
tir-les petar per tot arreu. Es-
perem que l’entrada d’any hagi 
estat feliç i els reis moderada-
ment generosos, diu que millor 

que anem acostumant els nos-
tres fi lls a viure amb austeritat, 
que els temps que nosaltres els 
adults hem viscut, ja s’han aca-
bat i no tinguem cap esperança 
que es repeteixin. Però per uns 
dies, procurem oblidar tot això 
i vivim intensament. Per tal de 
consolar-nos tenim un munt 
d’expressions que ens poden 
anar bé. Trieu:

1. Més es va perdre a Cuba
2. Sempre ens quedarà París. 

O bé
3) Més fotut ho tenen els 

grecs.
Esperem que hàgiu gaudit de 

les festes, i que el gener hagi 
estat suau.

Streben, glücklich zu sein.
Perdó, vull dir:
Esforcem-nos a ser feliços.

Manel Mazón

Coses de la vida Jordi Viladot Puig

LOTERIA AMB PREMI
Suposem que quatre amics 

acorden comprar un dècim de la 
loteria de Nadal a parts iguals. 
Un d’ells s’encarrega de la com-
pra, tots paguen, però un no ho 
fa. Si el bitllet surt pre miat, el 
que no ha pagat pot exigir la 
quarta part del premi? Hi ha 
qui opina que no, però també hi 
ha qui opina que sí ja que, dit 
en termes empresarials, ell ha 
passat la comanda, encara que 
sigui morós. Deixem de banda 
que el prudent és cobrar abans 
de comprar el bitllet.

IMPOSSIBLE
El meu pare explicava que 

quan estudiava a la universitat, 
un dels catedràtics deia que hi 
havia tres coses impossibles: la 

quadratura del cercle, el movi-
ment continu i la desintegració 
de l’àtom. L’últim impossible ja 
fa temps que s’ha superat.

RIC O RUC
Diuen que el qui té un habi-

tatge en propietat, va bé; si en 
té dos, és ric; si en té tres, és 
ruc. Què és el qui en té més de 
tres?

INFORMACIÓ TURÍSTICA
EN CATALÀ

En un viatge a França, en ar-
ribar a Albi, el poble de Toulou-
se Lautrec, vaig anar a l’ofi cina 
de Turisme a demanar infor-
mació. Ho vaig fer amb el meu 
precari francès i amb accent 
català. La resposta va ser: la 
vol en francès, en castellà o en 

català? Davant la meva sorpre-
sa que la tinguessin en català, 
em varen donar la següent ex-
plicació: Albi està agermanada 
amb Girona i quan això es dóna, 
l’Ofi cina de Turisme d’ambdues 
poblacions ho fan també amb 
la llengua de l’altra.

MANERES DE DONAR
EL CONDOL

Vaig enterrar un familiar a 
Agramunt. A l’hora del condol 
em va dir “per molts anys”. 
Deu ser dels pocs que encara 
ho diuen. Em va recordar temps 
llunyans. Pel qui no ho sap, la 
frase completa és “per molts 
anys puguem pregar per ell”. En 
retallar-la pot sorprendre que en 
un moment de dolor rebis una 
felicitació.   ■

▼

L’any no ha 
estat bo. La 
collita ha estat 
un desastre i 
les perspectives 
no inviten a 
l’optimisme. Tot 
i això, recordeu 
que a la caixa 
de Pandora, 
entre totes les 
fatalitats que 
en van sortir, 
també hi havia 
l’esperança, i 
això convida a 
una rialla.

Si quatre perso-
nes compren un 
bitllet de loteria 
i surt pre miat, i 
un dels quatre 
no ha pagat, 
aquest que no 
ha pagat pot 
exigir la quarta 
part del premi?
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Per la mare i gràcies a tothom

OPINIÓ ELS LECTORS ESCRIUEN

El dia 26 de gener vam fer 
el funeral de la mare. El 
dia abans el mossèn em 

va dir si volia dir algunes pa-
raules a l’acabament de la ce-
rimònia. Li vaig contestar que 
tenia molt per a dir de la mare, 
i també per agrair les mostres 
de suport de la gent, però que 
em veia incapaç de parlar de 
manera serena, ja que l’emoció 
i la pena que m’envaïa m’ho 
impedien, però que ja trobaria 
el moment i el lloc per dir-ho. 
Ho faig ara, doncs.

I mama, només podia ser a 
la nostra revista, aquesta que 
tenies tant d’interès a llegir i 
que aquests últims dos mesos, 
quan te la duia a l’hospital, em 
demanaves que et fes un resum 
del que hi deia, i t’ensenyava 
algunes fotos, ja que en la po-
sició que estaves no la podies 
llegir. És des d’aquí, doncs, 
que vull dir-te allò que sem-
pre he admirat de tu: la teva 
valentia, la teva empenta, i en 
aquests últims temps he des-
cobert també la teva gran força 
mental. En la teva feina, l’espe-
rit de treball, de superació, de 
responsabilitat i gran professio-

nalitat que has demostrat. Amb 
la família l’estimació, el com-
promís, la generositat, i també 
l’exigència com a mare envers 
nosaltres (preguntant-nos les 
capitals d’Europa i tot el que 
fes falta a les vuit del matí, 
encara que estiguessis cansa-
da perquè la nit anterior ha-
vies hagut d’assistir un part). 
Aquesta constància, dedica-
ció i interès, juntament amb 
el suport del papa, ha fet de 
nosaltres el que ara som. Amb 
el temps, i ja adults, les teves 
paraules d’ànim no han mancat 
mai; això sí, dient sempre i de 
manera clara el que pensaves, 
interessant-te per la nostra 
feina i les entitats a les quals 
participàvem, estant al cas de 
tot, sense demanar res a canvi. 
Amb les teves amistats i amb 
la gent que t’envoltava, sempre 
mostraves el teu costat alegre, 
encomanant ànims i despre-
nent honradesa.

De tot això, i de moltes més 
coses que ens has transmès, 
no sé si serem capaços de ser-
ne mereixedors, de fer-ho nos-
tre, però segur que sempre ho 
tindrem present.

Vaig comentar amb un  amic, 
de quina manera es podia viu-
re amb tant de dolor, com es 
podia gestionar aquesta pena 
per la teva pèrdua... i saps 
què? ja ho estic descobrint. 
Estic segura que amb el temps 
i el teu gran record, tot es farà 
més suportable. Vagi aquest 
escrit com a petit homenatge 
per a tu, com a mare i com a 
persona. Per tot el que ens has 
deixat em sento molt orgullosa.

Agraïment
Volem donar les més expres-

sives gràcies per les mostres de 
condol rebudes. Per les expe-
riències explicades relaciona-
des amb la meva mare, per les 
anècdotes, pels qualifi catius i 
superlatius que ens heu trans-
mès i que també formaran part 
del nostre bagatge personal. 
Gràcies al poble d’Agramunt, 
al de Puigverd i als habitants 
d’altres poblacions de la co-
marca.

En nom de tota la família 
MOLTES, MOLTES GRÀCIES.

Carme (la fi lla petita 
de l’Angelina)

Estic segura que 
amb el temps i el 
teu gran record, 
tot es farà més 
suportable. Vagi 
aquest escrit 
com a petit 
homenatge per a 
tu, com a mare i 
com a persona.

Gràcies al poble 
d’Agramunt, al 
de Puigverd i als 
habitants d’al-
tres poblacions 
de la comarca.

pintura i decoració

Roman Serra
695 558 383
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Ar... o guitarra?

OPINIÓ ELS LECTORS ESCRIUEN

Tots sabem, per pròpia 
experiència, que en els 
temples més antics, com 

el nostre, el que més sorprèn 
no és tant l’arquitectura com la 
seva acústica. La raó és molt 
simple:

Des del principi dels temps 
i seguint el manament de Crist 
“Aneu i prediqueu” l’Església 
era conscient que calia cons-
truir edifi cis on cabessin tots 
els seus fi dels i, una vegada 
reunits, era imprescindible 
“emocionar-los”, fer-los sentir 
un tast de la felicitat del cel 
amb els sentits més primaris: 
amb els ulls (el resplendor de 
les espelmes, la lluïssor dels or-
naments i tota la litúrgia esca-
ient en cada moment); amb el 
nas (cremant encens, poc per-
què era i és molt car) i de ma-
nera molt especial amb les ore-
lles (escoltant cants i sentint la 
veu, la paraula que introdueix 
directament al pensament –ja 
predisposat per les altres sen-
sacions– els principis evangè-
lics i les normes de conducta 
elaborades per la Jerarquia).

Tant és així (no oblidem que 
d’altaveus no n’hi havia) que 
quan l’edifi ci era molt gran i 
no es tenia la seguretat que la 
veu del predicador arribavés a 
tothom, s’inventà una solució 
magnífi ca: el púlpit o la trona. 
Situada a un dels laterals de 
la nau central, a uns dos me-
tres d’altura i a una distància 
equidistant entre el presbiteri i 
l’entrada, que feia possible que 
una veu ben temperada omplís 
l’espai aeri de tot el temple i 
quedava ressonant, meravello-
sament, l’última paraula pro-
nunciada mentre el predicador 

callava (ai, els silencis...!) i la 
deixava perdre’s fi ns a l’últim 
racó.

Per completar la litúrgia i se-
guint el costum hebraic de par-
lar amb Déu cantant, primer és 
el celebrant qui ho fa, després 
s’amplia amb un cor (cant gre-
gorià) i a principis del segle XV 
s’hi van afegir variants musi-
cals com la polifonia, i entre 
els segles XVII i XVIII s’hi suma 
el gran instrument: l’orgue, que 
en mans d’un bon instrumen-
tista, un home sol, fa sentir, 
junts, la més gran orquestra i 
la coral, ja mixta, que hom es 
pugui imaginar.

Passen els anys i l’Església 
s’adona que el barroquisme 
liturgià ha arribat a un extrem 
que les meravelles musicals 
són molt cares de mantenir (no 
sempre es disposa de músics i 
cantants prou qualifi cats) i els 
orgues deixen de funcionar i 
es desafi nen, al mateix temps 
que els fi dels se senten aliens 
a tanta meravella de la qual 
no poden participar personal-
ment.

I és el Concili Vaticà II qui 
canvia la litúrgia fent-la molt 
més senzilla i donant l’entra-
da al poble perquè hi participi, 
fi ns al punt que s’admet, amb 
els braços oberts, l’entrada 
a l’església d’un instrument 
musical que converteix el cant 
litúrgic (introspectiu i emotiu 
per si mateix) en una festa 
campera que té alegria, ritme 
(tal com la toquen la majoria 
de les vegades) i que fa ballar 
però no meditar: la guitarra.

He donat molta volta, però 
aquí volia arribar. Confesso que 
fi ns ara em sentia fatal cantant 

a l’església acompanyat amb 
aquest instrument (per altra 
banda riquíssim amb valors 
sonors i emotius), fi ns… el dia 
26 de gener passat durant la 
celebració del funeral per l’àni-
ma de l’Angelina San Agustín.

Estava assegut en un banc 
del lateral de l’Epístola, molt 
a prop de la porta del carrer 
Sabateria, i tot d’una sento 
uns arpegis (de guitarra…?, 
d’arpa…?) que em tensionen i 
posen en alerta tot el meu es -
perit per la seva perfecta exe-
cució (aquí sí que hi ha inti -
misme…!) i perquè anun cien 
l’entrada d’una veu que… sí, 
també és magnífi ca… ten-
dra, clara… que em sorprèn i 
m’emociona. I que bé els arpe-
gis de la guitarra embolcallen 
la melodia…!

En volia més… i arriba “Pa-
nis Angelicus”… Magnífi c. Mai 
la guitarra no se sent més que 
la veu, però els acords sonen al 
temps just i l’acompanyen deli-
cadament… i allí, de tot cor, em 
reconcilio amb la guitarra, ara 
sí, litúrgica.

Vaig provar de veure tan 
excel·lents artistes sense cridar 
l’atenció, però no fou possible 
i més tard no vaig preguntar a 
ningú qui eren. Després vaig 
pensar –“que afortunat és el 
meu poble que els té de veïns i 
els pot sentir tot sovint…!”

En fi , vaig tornar a Barcelo-
na a exercir d’avi respectable, 
segons diuen els del SIÓ, amb
el cor entendrit pensant que 
amb aquests “arguments” 
Sant Pere obrirà a l’Angelina 
les portes del cel de bat a bat.

Joan Almarcha

Confesso que 
fi ns ara em sen-
tia fatal cantant 
a l’església 
acompanyat amb 
aquest instru-
ment (per altra 
banda riquís sim 
amb valors so-
nors i emotius), 
fi ns… el dia 26 
de gener passat 
durant la cele-
bració del fune-
ral per l’ànima 
de l’Angelina
San Agustín.

Mai la guitarra 
no se sent més 
que la veu, però 
els acords sonen 
al temps just i 
l’acompanyen 
delicadament… 
i allí, de tot cor, 
em reconcilio 
amb la guitarra, 
ara sí, litúrgica.



45sió 576[FEBRER 2012]

Austeritat

OPINIÓ ELS LECTORS ESCRIUEN

Diria que, actualment, 
molta gent desco-
neix el signifi cat de 

la paraula auster/austeritat, 
immersos en el món del con-
sumisme desenfrenat que 
vivíem. Frenat, brutalment, 
per la gran crisi econòmica 
que estem sofrint, que ens 
fa pagar durament aquests 
anys d’irresponsabilitat col-
lectiva. D’una despesa pú-
blica incontrolada.

Diria, també, que estem 
molt mal acostumats. Venim 
d’un temps de disbauxa, 
d’un viure feliç, edènic, en 
què tot s’obtenia sense es-
forç. Estigmatitzat l’estalvi, 
el gastar era la consigna im-
perant i estava titllat de xa-
lat el qui intentava frenar-ho. 
Molts desconeixien i altres 
no volien recordar aquella 
sentència bíblica: “anys de 
vaques grasses i anys de va-
ques magres”.

Crèiem que havíem trobat 
el cel a la terra. I no. Tot té 
un preu, i més aviat o més 
tard s’ha de pagar. És evi-
dent, doncs, que aquest 

món de pur gaudi insubstan-
cial s’ha acabat.

Fruit d’aquestes teories, 
amb els anys s’ha creat una 
massa social sense princi-
pis, sense valors, sense es-
crúpols, fi ns al límit de clas-
sifi car els bandarres com a 
llestos i les bones persones 
com a rucs, de no aprofi tar 
les ocasions fraudulentes 
per enriquir-se. Així hem 
anat.

Aquesta crisi tan virulen-
ta ha infectat tothom, i més 
d’una vegada sense ser-ne 
responsables, però, dissor-
tadament, ens ha tocat pa-
gar les conseqüències i a 
un preu molt car. Val a dir 
també que, en el fons del 
fons de les nostres cons-
ciències, tots sabem que 
ens hem passat de la ratlla, 
que vivíem per damunt de 
les nostres possibilitats. Cal 
tornar-nos més puritans en 
les formes, més austers en el 
viure, saber renunciar a co-
ses supèrfl ues que no donen 
qualitat a la nostra vida, sols 
mostres de vanitat.

El que sí és imprescin-
dible és exigir als de dalt, 
als poderosos, responsabi-
litats, noves fórmules per 
sortir d’aquest atzucac. És 
vital trobar el desllorigador 
d’aquest desastre fi nancer 
que estem passant, per po-
der tornar la tranquil·litat als 
milers de famílies afectades 
que estan perdent l’esperan-
ça d’un futur més estabilit-
zat, més segur.

Una vegada estroncada 
l’hemorràgia dels milions de 
calés volatilitzats. Qui els 
té? Potser fóra hora de posar 
seny. Minimitzar la cultura 
de l’oci. Prioritzar els valors 
ètics al caos d’idearis actual. 
Establir clarament quins són 
els drets i els deures (exigim 
massa els primers i oblidem 
fàcilment els segons) dels 
ciutadans, de la societat, 
dels qui manen –el sector 
econòmic, els polítics– i 
aquests drets i deures apli-
car-los amb saviesa i contun-
dència.

Jaume Cots

Venim d’un temps de 
disbauxa, d’un viure 
feliç, edènic, en què 
tot s’obtenia sense 
esforç. Estigmatitzat 
l’estalvi, el gastar era 
la consigna imperant 
i estava titllat de 
xalat el que intentava 
frenar-ho.

Potser fóra hora de 
posar seny. Minimitzar 
la cultura de l’oci. 
Prioritzar els valors 
ètics al caos d’idearis 
actual. Establir cla-
rament quins són els 
drets i els deures...
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Moisés Cases

Tel. 973 39 00 74
Mòbil 636 604 824

C. Control, 5, 3r, 1a
AGRAMUNT

Pintura decorativa i revestiments de tots tipus
Pedra artificial - Moquetes - Parquet Vesscon

Estocats a la calç, etc.
Sostres desmuntables i Pladur

Imitacions de fusta, marbre i oxidats

Sempre al millor preu! Màxima qualitat!

Ca la Rosa
Menjars casolans

per emportar

- L’Estoneta -
bar cafeteria

973 390 468
Menú diari

8,50 
Per emportar

5,50 
C/ Pau Casals, 12
AGRAMUNT
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CULTURA ELS ORÍGENS MUSICALS D’AGRAMUNT JOSEP BERTRAN

Una orquestra del segle XVII
Quatre segles d’agrupacions musicals a Agramunt
La localització d’un contracte notarial subscrit entre quatre músics agramuntins on consta que l’any 1657 
van acordar la creació d’un grup estable, fa una important aportació documental inèdita que reafi rma que 
la tradició musical de caràcter popular a casa nostra es remunta a molts anys enrere. Quant a la música 
religiosa se sap que l’any 1612, enguany es compleixen els 400 anys, el nostre temple parroquial ja 
disposava d’un organista professional.

Des de fa molts segles 
la música ha estat pre-
sent en totes les festes 

i festanyals profans i religio-
sos. La primera notícia que 
tenim que relaciona la músi-
ca i Agramunt es remunta a 
1612, enguany se’n compleix 
el 400 aniversari, a través 
d’un contracte en el qual 
s’estipulen les obligacions del 
nou organista de Santa Maria, 
Joan Casanova. El seu sou el 
pagaven l’Ajuntament, la Co-

munitat de religiosos del tem-
ple i les diverses confraries, 
segons explica Mn. Joan Pons 
en el seu llibre sobre la nostra 
església parroquial. Amb tot, 
abans d’aquesta data ja es 
feia música a la Vila, almenys 
de religiosa.

La nova aportació a la histò-
ria de la música ha estat loca-
litzada en el fons notarial de 
Josep Soler, que va ser notari 
d’Agramunt durant una colla 
d’anys. Allí es conserva un 

contracte de l’any 1657 subs-
crit per quatre músics locals 
en el qual s’estableixen una 
sèrie de clàusules relatives a 
formalitzar una “companyia” 
estable. Avui en dirien una 
orquestra, en aquest cas un 
quartet.

L’any 1657 els músics Jo-
sep Baudina, Jaume Vall, 
Pere Escrivà i Ramon Mari-
mon, tots veïns d’Agramunt, 
van fi rmar davant el notari 
Soler la creació d’una socie-

La nova aportació 
a la història de la 
música ha estat lo-
calitzada en el fons 
notarial de Josep 
Soler, que va ser 
notari d’Agramunt 
durant una colla 
d’anys.

▼
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CULTURA ELS ORÍGENS MUSICALS D’AGRAMUNT

La música per a con-
junts instrumentals 
que es feia al s. XVII 

a Catalunya està molt poc 
documentada, per això és 
tan important qualsevol 
document que n’aporti 
informació. 

Ja sabíem que, durant 
el segle XVII, l’església 
d’Agramunt tenia llogats 
un organista i un intèr-
pret de baixó. Però no 

teníem constància que hi 
hagués grups de músics 
agramuntins que toques-
sin plegats. Gràcies al 
document notarial que es 
conserva hem sabut que 
la tradició d’agrupacions 
musicals d’Agramunt es 
remunta, com a mínim, a 
mitjan segle XVII.

En aquella època a Ca-
talunya cap celebració 
pública no era imaginable 

sense músics que toques-
sin a l’aire lliure. I no cal 
dir que la dansa, tant en 
l’àmbit popular com en 
les cases senyorials, ne-
cessitava instruments que 
l’acompanyessin. A cada 
lloc les danses tenien les 
seves característiques pe-
culiars, que al segle XVII 
encara no estaven tan di-
ferenciades com ara po-
dríem creure. 

D’altra banda, dins el 
món religiós la música 
instrumental pren relleu 
i deixa de ser un simple 
acompanyament de les 
melodies cantades. En 
conseqüència apareixen 
noves formacions i gène-
res musicals. Els instru-
ments més importants 
d’aquesta època són els 
de vent, a part de l’orgue. 
Serà en dècades poste-
riors, ja al tombant de se-
gle, quan els instruments 
de corda agafaran el pro-
tagonisme. 

Les institucions religio-
ses importants, com ara 
catedrals i grans basíli-
ques, tenien un grup d’ins-
trumentistes en plan -
tilla. En el cas de tem-
ples més modestos, com 
podia ser el d’Agramunt, 
s’augmentava el número 
de músics en ocasions 
especials. Normalment la
contractació no es feia 
de manera individual, 
sinó com a cobla o grup 
constituït formalment. 
Així, el document notari-
al que hem localitzat seria 
un exemple de grup for-
malment constituït per

donar servei a institu-
cions i particulars que re-
querissin els seus serveis. 
Aquests grups es devien 
llogar per a tocar músi-
ca religiosa a l’església 
d’Agramunt i també en 
poblacions veïnes, sense 
descartar la música pro-
fana per a celebracions de 
caire civil.

En aquella època els mú-
sics s’anomenaven mi  nis-
trers o ministrils. S’agru-
paven en conjunts que re-
bien el nom de cobla, pel 
fet d’acoblar-se o ajun-
tar-se per fer música. Els 
instruments més utilitzats 
per les cobles eren la xiri-
mia, el sacabutx, la corne-
ta i el baixó. En destacava 
la xirimia, que és l’ances-
tre de l’actual tible de la 
cobla catalana. Aquests 
conjunts, a part de la 
música religiosa, feien el 
que s’anomenava “música 
alta”, és a dir, música per a 
l’aire lliure executada per 
instruments amb un vo-
lum sonor important. La 
cobla actual és la versió 
moderna d’aquests con-
junts instrumentals. 

Aquest document il-
lustra una part de la histò-
ria de la música catalana. 
També ens informa de 
l’antiguitat de la tradició 
d’agrupacions musicals a
Agramunt. Una tradició 
que es remunta a més de 
400 anys i que encara per-
dura amb les diferents enti-
tats musicals que conviuen 
actualment a la nostra vila.

J. Bertran Mitjavila 

El naixement dels grups musicals

Imatge de principis del segle XX de la nau dreta de l’església, on es pot veure l’orgue 
que hi havia al cancell de migdia. Aquest instrument musical datava de l’any 1760.
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▼
tat que tenia com a objecte 
formalitzar una “companyia 
de música”, amb una durada 
determinada fi ns el primer dia 
de Quaresma. 

Entre altres acords es con-
creta que els guanys que 
s’obtinguin, en totes i cadas-
cuna de les actuacions, es 
distribui rien a parts iguals en-
tre els quatre components de 
la formació, “sens que y haje 
entre ells differència alguna 
de desigualtat”.

Una altra de les clàusules 
estableix que si algun dels 
músics no pot actuar, per al-
guna causa justifi cada, cobra-
rà també la seva part. “Quan 
per algun, legitimament im-
pedit per malaltia corporal o 
altrament per qualsevol antre 
causa iuste, de tal manera 
que no porà assistir asonar en 
dita companya dels demés, 
que lo tal impedit tindrà y se 
li donarà la part i portió igual 
als demés que se aurà de la 
lloga la qual no porà assistir 
personalment”.

S’adverteix, i es deixa molt 
clar, que cap dels músics es 
podrà llogar separadament 
de la resta dels companys de 
la formació i que, sempre, 
hauran de tocar junts. Si hi 
ha algú que se saltés aques-
ta regla serà penalitzat amb 
l’import de la tocada perduda 
que haurà de pagar als seus 
companys... “en aquest cas 
dega pagar y satisfer als de-
més en lo valor que de aque-
lla, restant lo tal també exclús 
de la part li poria tocar per 
la tall lloga perduda per sa 
part”. També se li imposarà 
una sanció de 25 lliures bar-

celoneses. Van actuar com a 
testimonis de l’acord els veïns 
d’Agramunt Joan Cros i Pau 
Corberó.

Aquesta és una aportació 
inèdita que ens confi rma que 
la música, ja sigui profana o 
religiosa, fa molt de temps 
que és present a casa nostra, 
molt probablement des de 
l’Edat Mitjana, i que les au-
toritats eclesiàstiques o civils 
han tingut cura que així fos, 
aportant una part del fi nança-
ment, de forma directa o bé 
amb sovintejats contractes 
d’actuacions.

Les imatges que il·lustren 
aquest article són rajoles de ce-
ràmica catalana contemporànies 
dels fets que s’hi relaten (s. XVII). 
Representen uns músics tocant 
uns instruments de l’època. Són 
peces originals i úniques que te-
nen un gran valor històric, artís-
tic i documentada en haver estat 
confeccionades el mateix segle 
del que parlem en l’article. 

Estan incloses en el llibre “Les 
rajoles catalanes d’arts i ofi cis, 
ca tàleg general (1630-1850) 
obra d’Albert Telese, Miquel Sa-
lomó, Fran cesc Farnés i Manel 
Sànchez.   ■

Aquesta és una 
aportació inèdita 
que ens confi rma 
que la música, ja 
sigui profana o 
religiosa, fa molt de 
temps que és pre-
sent a casa nostra.
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ENTREVISTA ROBERT IBARZ ALZURIA ANNA SANTACREU

Somni complert: EL DAKAR
Robert Ibarz Alzuria, jove agramuntí de 37 anys, decideix, junt amb el seu amic 
Marc de Pablo, de Terrassa, com a copilot, emprendre la seriosa aventura de 
participar a la cursa del DAKAR.

– Què ha signifi cat per a tu 
participar al Dakar?

– Per començar, he vist 
complert el somni de la meva 
vida. Després de formar una 
família i el naixement de la 
meva fi lla Martina, és el mi-
llor que m’ha pogut passar. 
Per altra banda, l’impacte 
social que ha tingut la meva 
participació a la cursa ha 
estat molt gratifi cant i sor-
prenent. He rebut el suport 
i el reconeixement d’amics, 
clients, coneguts i també de 
gent que no havia tingut mai 
una paraula. Han fet que a la 
tornada em sentís amb més 
il·lusió que abans d’haver 

marxat. Em consta que cada 
dia, a través d’Internet, se’m 
seguia l’evolució de la cursa.

– Ets aventurer de mena?
– La veritat és que sí. Em 

van les experiències amb un 
risc afegit. El meu pare als 19 
anys va marxar de casa i es va 
espavilar. El meu germà tam-
bé ha fet de les seves i jo als 
25 anys vaig agafar una mot-
xilla i cap a Austràlia s’ha dit. 
M’hi vaig estar tres mesos, i 
d’allí vaig passar a Nova Ze-
landa.

En el món dels quads he 
participat en el Campionat 
d’Espanya de raids. He estat 
sis vegades al Marroc, dos 

vegades al Senegal, Malàisia, 
Islàndia, Romania; a Xipre 
vaig fer un curs de conducció 
WRC (World Rally Car). He fet 
la Baja Aragón dues vegades, 
una d’elles la vaig guanyar 
en la categoria de quads. De 
totes maneres he fet totes 
aquestes aventures perquè 
m’agrada, sempre en la dis-
creció de la competitivitat.

– On vas conèixer el teu 
company Marc?

– El Marc és de Terrassa. Jo 
hi tinc família, i es coneixien 
entre ells. Tant el Marc com 
el seu pare estan molt posats 
en el món dels quads, i orga-
nitzen sortides al Marroc. Ens 
vam conèixer i va començar la 
nostra relació-amistat. Tant el 
meu germà com jo hem fet al-
gunes sortides amb ells.

– Quan vas veure la possi-
bilitat de participar al Dakar?

– Ja fa uns anys que quan 
arriben els primers dies de 
desembre, aquell pont que 
diem de la Constitució, apro-
fi to per anar al Marroc o al 
Senegal i córrer pel desert. 
Allí ens trobem amb el Marc 
i altra gent. Va ser allí on per 
primera vegada vam veure un 
BUGY i el vam provar. Va anar 
de meravella i en arribar a 
l’hotel vam veure que podíem 
fer un bon equip i que podíem 
intentar participar al Dakar. 
Tu t’atreviries, em va dir? Per 
mi endavant, li vaig contestar. 
I així es va començar a posar 
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Presentació de l’equip 
a Terrassa.

L’impacte social 
que ha tingut la 
meva participació 
a la cursa ha estat 
molt gratifi cant 
i sorprenent. He 
rebut el suport i 
el reconeixement 
d’amics, clients, 
coneguts i també 
de gent que no 
havia tingut mai 
una paraula.
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fi l a l’agulla de la nostra par-
ticipació a la cursa. El 24 de 
juny vam rebre la confi rmació 
de l’acceptació per part de 
l’organització.

De totes maneres el fet 
de participar en una prova 
d’aquesta envergadura, amb 
la convivència i el risc que 
comportava no podíem per-
metre que interferís en la nos-
tra amistat. Això ho vam pac-
tar i ho vam aconseguir.

– I la família què hi va dir?
– Tant la meva dona com els 

meus pares sabien la il·lusió 
que em feia aquesta fi ta. Da-
vant de la duresa de la prova 
uns i altres em van parlar de 
responsabilitats, tant en la vida 
familiar com en la professional, 
i a partir d’aquí que fes el que 
volgués. La decisió era meva.

– De què constava la vostra 
expedició?

– Per tal d’abaratir despe-
ses, el nostre equip constava 
de tres bugys i un camió d’as-
sistència. Els cotxes érem: el 
Marc i jo, un conduït per pilot 
i copilot andorrans i un altre, 
pilot andorrà i copilot català. 
Tots tres compartíem el camió 
on anaven un pilot i dos me-
cànics. El camió portava tota 
mena de recanvis dels bugys: 

tendes de campanya, maletes 
i alguna que altra cosa. I tam-
bé la publicitat dels nostres 
patrocinadors.

– Parla’ns del tema alimen-
tació i del dia a dia.

– D’aquest apartat també 
se’n cuida l’organització, amb 
l’agreujant que tu no pots por-
tar res que no et donin ells, 
tot i que els torrons d’Agra-
munt no hi van faltar. Abans 
de sortir es feia diguem-ne un 
esmorzar-dinar-sopar preparat 
de manera excel·lent. Un bu-
fet magnífi c a base de pasta i 
hidrats. Com dic, tot preparat 
de forma deliciosa. Després 
ens preparaven per emportar, 
sucs, fruita, barretes... això 
per poder passar el dia, que 
podia ser la sortida a les 11 
del matí i nosaltres arribàvem 
molts dies de matinada. No 
complíem els horaris d’arri-
bada, teníem penalitzacions, 
però no forçàvem el vehicle 
perquè el que ens interessava 
era acabar la cursa. 

De dormir dormíem poc, de 
2 a 3 hores al dia. En fi nalit-
zar la ruta del dia aparcaves el 
bugy, cap a la tenda de cam-
panya i a dormir.

– No vàreu poder acabar el 
Dakar.

– La veritat és que no. Va 
ser una llàstima, perquè ens 
va faltar poc. Com he dit, el 
vehicle responia molt bé i 
tampoc no el vàrem forçar. Va 
ser la nostra persona la que el 
desè dia va dir prou. El meu 
company, el Marc, es va trobar 
malament i encara que durant 
un parell de dies vam aguan-
tar, va arribar un moment que 
vàrem decidir abandonar. Ens 
va saber molt de greu, però 
primer era la salut de tots dos.

– Què passa si guanyes?
– Més que res, és la satis-

facció personal. En fi nalitzar 
la cursa fan entrega d’uns 
trofeus, que nosaltres no vam 
tenir. Però l’important ve des-
prés. Trucades de felicitació, 
marques de cotxes interessa-
des, patrocinadors... És a dir, 
si guanyes el Dakar hi podràs 
tornar sense preocupar-te de 
res. I aprofi to per dir que de 
cara a l’any vinent si no tro-
bo uns bons patrocinadors no 
hi podré tornar. Val massa di-
ners per un particular costejar 
aquesta cursa.

– Què vol dir massa diners?
– Parlem d’un pressupost 

d’uns 100.000 euros, sense 
comptar el vehicle i recanvis, 
facilitats per Polaris.
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Robert Ibarz i Marc de Pablo 
passen les verifi cacions a Mar 
de Plata.

A la dreta, el Robert i un mecànic 
fent els últims retocs el dia 
abans de la sortida.

Va ser una llàs-
tima no poder 
acabar el Dakar, 
perquè ens va 
faltar poc.
Ara bé, profi to per 
dir que de cara a 
l’any vinent si no 
trobo uns bons 
patrocinadors no 
hi podré tornar. 
Val massa diners 
per un particular 
costejar aquesta 
cursa.

▼
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– Algun patrocinador hi va 
haver, no?

– La meva sorpresa va ser 
que sense demanar res a nin-
gú (perquè em costa molt), 
vaig rebre la col·laboració d’al-
gunes empreses d’Agramunt. 
Les anomeno i els dono les 
gràcies públicament, van ser: 
El Porquero, J. Torné, S.L., 
Pub Mai Tant - Itzel, Matade-
ro Figuera, Pretensats Marina 

i Ibasan. També l’Ajuntament 
em va donar el seu suport i 
em va dirigir a la Diputació de 
Lleida que, així mateix, van 
fer la seva aportació. Aprofi to 
l’ocasió per donar les gràcies 
a tots els particulars que varen 
comprar la camisa de d’equip. 
Moltíssimes gràcies a tots i 
cadascun d’ells.

– Sens dubte, ens podràs 
explicar alguna anècdota cu-
riosa, no?

– Tantes com vulguis, però 
totes no les explicaré pas. 
Una va ser que vam inten-
tar negociar amb un camió 
andorrà la seva col·laboració 
com a camió de serveis. Va 
resultar que el preu que ens 
demanava era prohibitiu per 
a nosaltres. Doncs veuràs 
que en un dels dies de ruta 
el vam trobar avariat. El pro-
blema era una roda i alguna 
cosa més. Doncs vam parar 
i reparar la roda, ells sols no 
ho haguessin pogut fer. Vam 
dedicar una hora i mitja de 
la cursa a aquesta reparació. 
No cal dir que en acabar no 
tenien paraules per agrair-nos 

el que havíem fet i a més que-
daven a la nostra disposició.

Una altra molt curiosa ens 
passar a Lima. Lima era la 
meta del Dakar. Allí ja dispo-
sàvem d’hotel. Als seus vol-
tants vam aparcar tots els ve-
hicles. En un moment donat 
se’ns va presentar un senyor 
que feia quatre hores que ens 
esperava. Era aragonès i resi-
dent al Perú i de cognom es 
deia De Agramunt. En veure 
aquest nom als patrocinadors 
del camió, va fer mans i mà-
nigues per trobar-nos. L’home 
havia estat a Agramunt més 
d’una vegada, on havia com-
prat torrons i xocolata per a la 
família. Vam parlar una esto-
na i l’home, molt il·lusionat, 
ens va dir que si mai podia 
tornar a la nostra Vila, ens 
vindria a visitar. L’endemà, 
abans de marxar, tornava a 
ser a l’hotel per acomiadar-se.

També puc dir que hem 
dormit a les dunes. Un dia 
s’havia fet fosc i la ruta era 
una mica complicada, pre-
cisament a causa de les du-
nes, i vam decidir quedar-nos 
a dormir allí mateix fi ns que 
claregés el dia per poder con-
tinuar i arribar.

– Quines temperatures tro-
bàveu?

– Durant el dia feia una ca-
lor aclaparadora de 49º i a la 
nit baixava a 10º. En un dels 
dies que vam haver de creuar 
una frontera, i érem a 4.600 
m. d’altitud, la temperatura 
era de –8º. Nosaltres anàvem 
vestits d’estiu i circulàvem 
amb neu. Ho vàrem aguantar 
perfectament.

– Devíeu estar preparats fí-
sicament i psicològicament.

– Doncs sí. Durant l’any an-
terior a la cursa vam preparar 
el cos per aguantar alguna 
cosa seriosa i la veritat és que 

ENTREVISTA ROBERT IBARZ ALZURIA
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Al mig del desert esperant 
que es refredi el vehicle.

Ajuda solidària a un camió 
avariat.
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va anar bé. De totes maneres 
en aquells dies jo vaig perdre 
set quilos, però reconec que 
estàvem en plena forma. De 
poc l’hi va anar de poder aca-
bar la cursa.

– Sé d’una festa de comiat?
– De fet jo no sabia res. Em 

van portar venut fi ns al seu 
moment. Enganyat vaig en-
trar a l’Itzel i allí vaig trobar 
la meva família i molts amics, 
en total unes 40 persones, 
que s’havien reunit per cele-
brar la meva marxa al Dakar. 
No puc descriure l’emoció i la 
il·lusió tot alhora que em va 

provocar aquella trobada. No 
m’ho podia creure. Encara ara 
en parlar-ne se’m fa un nus a 
la gola.

– Com va ser la tornada?
– Des de l’arribada a Lima 

fi ns al dia de volar cap a casa 
ens quedaven tres dies. No 
tenia ganes de fer turisme. La 
veritat és que només pensava 
en Agramunt i veure la meva 
fi lla Martina. I així va ser. A 
l’aeroport de Barcelona, una 
pancarta de l’equip Polaris ens 
donava la benvinguda, també 
amics d’Agramunt i de Terras-
sa. Va ser una emoció més.

– Quines sensacions t’han 
quedat després d’aquesta 
aven tura?

– Després de la duresa 
que ha comportat participar 
en aquesta mena de curses, 
perquè de dura ho ha estat, 
ho haig de reconèixer, el que 
m’ha sorprès molt gratament 
és la part humana que he tro-
bat els dies anteriors i poste-
riors a la gran aventura.

Abans de marxar estava 
molt endurit, ja que pensava 
que només a base de duresa 
i concentració podia comen-
çar i acabar la cursa que era 
la il·lusió de la meva vida. En 
canvi ara he de reconèixer 
que la part afectiva, humana 
i emocional s’ha apoderat de 
mi i ha fet que em quedi una 
sensació tan agradable i gra-
tifi cant que no tinc paraules 
per descriure aquestes sensa-
cions. A tota la gent que ha 
estat amb mi, els dono les 
gràcies de tot cor.

Aquesta experiència encara 
és molt recent i això fa que 
el Robert expliqui les sensa-
cions obtingudes amb gran 
sensibilitat i il·lusió.

La idea de convertir una 
proesa molt dura en una rea-
litat humana, és possible.   ■
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Robert Ibarz al pòdium 
abans de la sortida.

He de reconèi-
xer que la part 
afectiva, humana 
i emocional s’ha 
apoderat de mi 
i ha fet que em 
quedi una sensa-
ció tan agradable i 
gratifi cant que no 
tinc paraules per 
descriure aques-
tes sensacions.
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ENSENYAMENT FINESTRA EDUCATIVA

Celebració del dia de la pau Institut Ribera del Sió

El dilluns 30 de gener 
els alumnes de l’insti-
tut van fer un acte rei-

vindicatiu per commemorar el 
dia de la pau. Feia dies que el 
preparaven a  les classes de 
religió i plàstica. Per una ban-
da van dissenyar i retallar uns 
“menjacocos” que s’empassa-

ven uns fantasmes amb noms 
com “pugna, lluita, destruc-
ció, disputa, brega...” al·lusius 
a la violència i a la guerra. Els 
fantasmes i els menjacocos 
foren repartits per tot l’edifi ci. 
Per altra part van preparar un 
conjunt molt ampli de frases 
al·lusives a la pau i a la no-vio-

lència extretes de personatges 
famosos i que han treballat en 
favor de la pau com Gandhi, 
M. Luther King, Joan XXIII, 
Einstein, Teresa de Calcuta, 
M. Martí i Pol, etc. Aquestes 
frases escrites en cartells tam-
bé foren repartides i enganxa-
des per tot l’edifi ci.

Per portar a terme l’acte rei-
vindicatiu en favor de la pau 
s’aturà l’activitat escolar du-
rant vint minuts; moment en 
què els alumnes i professors 
sortiren al pati i entre tots 
donaren forma al dibuix d’un 
gran menjacocos que es crus-
pia el fantasma de la guerra. 
Entretant, un representant de 
cada classe va anar llegint 
una frase al·lusiva al tema. 
La novetat fou que uns alum-
nes s’encarregaren de gravar 
l’acte per tal de difondre’l a 
través de Ràdio Sió. Fou un 
acte reivindicatiu molt alegre 
i vistós que es confi a tornar a 
repetir en els propers anys i 
fi ns que la pau regni de veri-
tat en aquest món.    ■

La novetat fou 
que uns alumnes 
s’encarregaren de 
gravar l’acte per 
tal de difondre’l a 
través de Ràdio Sió.
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ENSENYAMENT FINESTRA EDUCATIVA

Celebració del dia escolar
de la no-violència i la pau

Col·legi Mare de Déu del Socors

Com ja s’havia fet en 
anys anteriors ens vam 
adherir a la celebració 

del dia escolar de la no-vio-
lència i la pau (DENIP), que 
enguany va ser el dia 30 de 
gener.

La comissió de Pastoral de 
l’escola va programar dife-
rents dinàmiques per tal de 
refl exionar i treballar sobre el 
tema, amb el lema: “Canvi-
em l’actitud. Un altre món és 
possible”.

Des dels més menuts de 
la Llar fi ns als més grans de 
l’escola hi vam participar: uns 
decorant un estol de colo-
mets, altres amb la construc-
ció d’un mural amb les seves 
mans pintades de colors, i 
els de cicle superior amb una 
penjada de postals amb mis-
satges pacifi stes.

Al pati ens esperava un co-
lom gran dibuixat, que vam 
omplir d’allò que voldríem fer 
realitat, el colom dels desit-
jos.

Musical sobre la pau
Per acabar, vam prepa-

rar un musical sobre la pau, 
que el vam oferir als avis de 
les residències de la vila, als 
quals vam obsequiar amb una 
manualitat: un colomí a ca-
dascun, com a missatgers de 
pau.   ■

Al pati ens esperava 
un colom gran dibui-
xat, que vam omplir 
d’allò que voldríem 
fer realitat.

FONT: COL. M.D. SOCORS

FONT: COL. M.D. SOCORS FONT: COL. M.D. SOCORS
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Tot un mal son

COL·LABORACIONS
LITERÀRIES EL CONTE per J. PIJUAN

L’habitació romania a les fosques. El Ra-
mon es va despertar i va encendre el llum 
de la tauleta de nit, va agafar el rellotge 

que havia deixat allà sobre i va mirar l’hora, 
després es va aixecar del llit i es dirigí cap a 
la fi nestra. La persiana restava abaixada i la 
va apujar permetent així que la claror de l’ex-
terior accedís lliurement a l’interior esvaint 
d’una vegada la foscor de la nit que hi planava. 
Aleshores va aixecar la mirada cap al cel i el 
va veure tan serè i radiant que va decidir que 
sortiria a donar un tomb. Es va vestir i va sortir 
de l’habitació. El passadís era buit. Algunes 
habitacions restaven tancades, altres estaven 
obertes però a dins no s’hi veia ningú i s’ima-
ginà que ja devien ser al menjador esmorzant 
o bé a la sala d’estar a passar l’estona. A me-
sura que avançava pel passadís s’alegrava de 
no trobar-se amb algú pel camí –sobretot si era 
algun dels uniformats que tot el sant dia ron-
daven per allà a l’aguait–, ja que estava ben tip 

que sempre l’aturessin per 
preguntar-li on anava. Mal-
grat tenir la sort de cara 
sabia que quan arribaria 
al vestíbul encara li que-
daria la part més difícil: 
creuar la porta d’entrada, 
la qual sempre estava tan-
cada i ben custodiada per 
impedir tota fugida dels in-
terns. Va arribar al vestíbul 
plenament satisfet d’haver 
passat desapercebut, i en-
cara se’n va alegrar més 
quan va veure la porta 
oberta i sense ningú a la 
vista. Davant d’aquest mi-

racle no s’ho va pensar dos cops, va creuar la 
porta ben decidit i va començar a allunyar-se 
d’aquest lloc.

A fora l’ambient era gelat però no tant com 
per fer-lo desdir de la passejada. Va començar 
a recórrer els carrers sense trobar pràcticament 
cap ànima. Era tal la quietud que s’hi respira-
va que tenia la sensació de trobar-se passejant 
enmig d’un poble fantasma. Amb el silenci 

agafat de bracet va arribar als afores del poble. 
Notava com la fredor de l’ambient començava 
a aferrar-se lentament als seus ossos, però tot 
i així va continuar avançant camí enllà. I va 
caminar i caminar tan absort en els seus pen-
saments que quan se’n va adonar ja es trobava 
al capdamunt d’un turó. Aleshores es va sentir 
tan cansat que no podia donar ni un pas més 
i va seure en una gran pedra que va veure a 
la vora del camí. Malauradament es va haver 
d’aixecar de seguida en notar la seva fredor a 
la carn. Estant allà dalt la percepció del fred 
va començar a accentuar-se, així que un cop 
recobrades les forces va emprendre la retirada 
si no volia quedar-se allà dalt ben encarcarat 
del fred.

A mitja baixada el temps va canviar de sobte 
i va començar a nevar. De primer eren unes pe-
tites volves que no hi donà importància, però 
a poc a poc va anar a més i ben aviat va co-
mençar a quallar al terra cobrint el camí d’una 
fi na catifa, i aleshores és quan va començar 
a preocupar-se. Davant d’aquesta situació 
va apressar el pas per poder arribar al poble 
abans que la nevada no anés a més. Però la 
neu es va anar intensifi cant augmentant ràpi-
dament el seu gruix. Els seus peus s’enfonsa-
ven a cada passa difi cultant el seu avanç. Ben 
aviat el camí desaparegué completament sota 
un bon gruix de neu. La visió es va reduir tant 
que al fi nal es va desorientar. Caminava tan a 
cegues que en fer una de les passes va notar 
que el terra cedia sota els seus peus i queia 
per un abisme. Aconseguí subjectar-se al vol 
però quan intentà sortir d’allà dins va rellis-
car i s’enfonsà encara més. I es va espantar. 
I enmig d’aquest espant va sentir la seva prò-
pia veu cridant demanant ajuda, però l’ajut no 
acabava d’arribar i es va convèncer que ningú 
no el podia sentir, perquè estava completa-
ment sol allà. La neu no parava de caure i el 
va començar a cobrir, i quan ja veia venir el 
punt fi nal, va sentir la sacsejada i va obrir els 
ulls, i aleshores va veure la Ramoneta, una de 
les auxiliars de la residència, dreta al seu cos-
tat amb les pastilles que s’havia de prendre a 
aquella hora.   ■

El temps va canviar 
de sobte i va co-
mençar a nevar. De 
primer eren unes 
petites volves que 
no hi donà impor-
tància, però a poc 
a poc va anar a 
més i ben aviat va 
començar a quallar 
al terra cobrint el 
camí d’una fi na ca-
tifa, i aleshores és 
quan va començar 
a preocupar-se.
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Xavier Junyent Sangrà
Tel.  625 119 990

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

xavie_reformes@hotmail.com
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La comadrona

COL·LABORACIONS
LITERÀRIES EL CONTE

Ricard Bertran

Després de dotze hores de vol es trobava 
cansat, però tot i així, ara que s’havia de-
cidit, estava impacient. Va trucar a l’hotel 

per anular la reserva i cridà un taxi. Durant el 
trajecte continuà teclejant a l’ipad les seves teo-
ries sobre la investigació que en aquest moment 
l’ocupava, i que el duien al poble després de cin-
quanta anys. L’última vegada que hi havia estat, 
per l’enterrament de l’avi, tenia uns deu anys. 
Tot i així, i encara que ja no hi tenia cap propie-
tat, sempre l’havia considerat el “seu” poble, i 
així ho feia constar en la seva biografi a.

En passar pel túnel del Bruc, va recolzar el cap 
al seient i tancà els ulls. El jet lag estava fent 
efecte. No s’adormí, però repassà mentalment els 
arguments que properament hauria d’exposar en 
un congrés de ginecologia en els que demostra-
va que néixer a casa, a la pròpia llar, té múlti-
ples avantatges per a la mare; és on se sent més 
segura, envoltada dels seus, té intimitat, i és el 
centre de totes les atencions. Mentre que en un 
hospital, el part sovint es converteix en un mer 
acte mèdic que consisteix a “extirpar” el nadó 
del ventre de la mare, a la qual moltes vegades no 
se li respecta el ritme de les contraccions, admi-
nistrant-li fàrmacs per tal d’accelerar el procés.

Aquesta part de la investigació, la que feia re-
ferència a la mare, que havia començat el mateix 
dia que es jubilà de la feina de professor de la 
universitat, ja estava enlles tida. Però ara estava 
immers en la continuació d’aquest treball, en el 
qual plantejava una teoria molt més complexa i 
difícil de com provar; els efectes o benefi cis que 
tenen per al nadó el néixer a la pròpia llar. No 
volia només veure les conseqüències immedia-
tes al part, sinó a llarg termini, és a dir, si en el 
desenvolupament emocional es notava d’alguna 
manera; serien més amables? Més intel·ligents? 
Més extravertits?... La difi cultat més gran esta-
va en aïllar la llista inacabable de variables que 
s’havien de considerar.

Fou en plantejar-se aquesta part de la inves-
tigació que pensà en iniciar-la al seu poble. Ell 
mateix havia nascut a casa, com feia tothom en 
aquella època, per tant podia convertir-se en un 
element de la investigació. També l’ajudà a de-
cidir-se el que en una comunitat més o menys 
petita, on tothom es coneix, és més fàcil la com-
paració. Però sobretot venia per parlar amb la 
llevadora que el va dur al món. Sabia que encara 

residia al poble, i si era veritat el que li havia 
explicat d’ella la mare, no tindria inconvenient a 
ser entrevistada. Per altra banda aprofi taria per 
donar-li les gràcies, ja que va néixer amb el cordó 
voltant-li el coll, estava morat i no respirava. Tot 
i la poca experiència que tenia en aquell mo-
ment, seixanta anys enrere, el va salvar. La mare 
li havia contat moltes vegades, sembla que la 
llevadora era com de casa, entrava sense trucar, 
anava a l’habitació i remenava els nounats amb 
una lleugeresa que posava l’ai al cor a les mares 
jovencelles.

El taxista l’avisà, ja arribaven i li demana-
va on l’havia de deixar. Mirà per la fi nestreta
intentat quadrar el que veia amb els vagues re-
cords que encara guardava, res no li era familiar.

– A la plaça de l’Església –va dir fi nalment. 
“Segur que l’església sí que la reconec”, pensà.

Baixà, pagà al taxista i es quedà mirant la por-
talada romànica. “Sí, això sí que ho recordo”.

Va veure que molta gent pujava les escales i 
mirava un cartellet penjat de la porta. Encurio-
sit deixà la maleta al peu de les escales i s’hi 
acostà. En veure el cartell es quedà petrifi cat, 
s’hi anunciava la defunció de qui havia estat la 
seva llevadora! Si no fos que era un home prag-
màtic, hauria dit que allò era cosa de bruixes. 
Un viatge tan llarg, i el motiu principal s’acabava 
d’esfumar.

Palplantat sense saber què fer, es va treure 
l’abric, tot i ser en ple mes de gener no feia el 
fred que recordava. Preguntà on es podia allotjar 
i caminà pesadament arrossegant la maleta.

Ja a l’habitació, decidí assistir a l’enterrament. 
Seria també com una manera d’agrair-li tot el 
que va fer per ell.

Va ser puntual en arribar a l’església, tot i això 
gairebé era plena. Mentre la cerimònia s’anava 
desenvolupant, va anar analitzant les persones 
que l’envoltaven. Els anys com a investigador el 
feien fi xar-se en detalls que per als altres passa-
ven desapercebuts. Va anar passejant la mirada 
de rostre en rostre i el cor li féu un salt; sí, hi ha-
via alguna cosa de diferent en molts d’ells. Una 
llum especial en la mirada, potser en el gest... 
no ho sabia encara, però del que estava segur és 
que la seva investigació tenia futur.

Dedicat a l’Angelina,
que em va ajudar a néixer.

SERAFINA BALASCH

Va anar passejant la 
mirada de rostre en 
rostre i el cor li féu 
un salt; sí, hi havia 
alguna cosa de dife-
rent en molts d’ells. 
Una llum especial en 
la mirada, potser en 
el gest... no ho sabia 
encara, però del que 
estava segur és que 
la seva investigació 
tenia futur.

Repassà mental-
ment els arguments 
que properament 
hauria d’exposar 
en un congrés de 
ginecologia en els 
que demostrava que 
néixer a casa, a la 
pròpia llar, té múlti-
ples avantatges per 
a la mare.
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ESPORTS CLUB FUTBOL AGRAMUNT «ESCOLA GERARD GATELL»

C.
F.

AG
RA

M
UN

T ESCOLA
G.GATELLwww.cfagramunt.cat

Resultats i classifi cacions R. Mendoza

Segona Catalana
Tremp 2 Agramunt G. Gatell 1
Agramunt G. Gatell 3 Mollerussa 0
Artesa de Segre 2 Agramunt G. Gatell 1
Alpicat 2 Agramunt G. Gatell 0

Classifi cació J GF GC Punts
Cervera 18 52 18 41
Artesa de Segre 18 39 26 33
Tremp 18 34 27 31
Agramunt G. Gatell 18 32 26 31
Andorra 18 28 25 31
Borges Blanques 18 31 22 28
Organyà 18 31 27 27
La Seu d’Urgell 18 32 24 26
Alpicat 18 28 25 26
L’Albi 18 25 25 25
Juneda 18 27 25 25
Alcarràs 18 29 33 22
Linyola 18 19 27 22
Mollerussa 18 21 24 20
Balàfi a 18 28 44 17
Guissona 18 15 39 16
Mangraners 18 27 48 13
Solsona 18 22 35 12

R
. M

E
N

D
O

Z
A

Equip Aleví-A (2011-12). Jugadors: Ruben Burgués, Genís Jubete, Pep Marco, Òscar Manias, Armand 
Ortiz, Sergi Porta, Raul Popa, Robert Robredo, Jordi Romeu.
Entrenador: Denís Buireu. Delegat: Xavier Porta.

Equip Aleví-B (2011-12). Jugadors: Joan Manuel Bàrrios, Eudalt Brils, Ivan Clotet, David 
Dodut, Gener Escolà, Adrià Figueres, Pau Gimbert, Adrià Jiménez, Isaac Jiménez, Marc 
Nadal, Joan Pijuan, Danny Plaza, Albert Saball.
Entrenador: Gerard Creus. Delegat: Jaume Nadal.

Juvenil
Agramunt G. Gatell  1 Bellpuig 4
Pla d’Urgell 2 Agramunt G. Gatell 2
Balàfi a 4 Agramunt G. Gatell 2

Classifi cació J GF GC Punts
Bellpuig 12 50 10 36
Pla d’Urgell 13 32 25 22
Tremp 13 26 21 22
Artesa-Ponts 12 32 33 18
Escola F. Urgell 13 35 36 16
Balàfi a 12 21 34 16
Guissona 13 30 31 15
Agramunt G. Gatell 12 27 36 10
Fondarella 12 12 39 3

Cadet
Tàrrega 3 Agramunt G. Gatell  1
Agramunt G. Gatell 1 AEM 5
Bordeta 1 Agramunt G. Gatell 0
Agramunt G. Gatell 1 Orgel·lia 2

Classifi cació J GF GC Punts
At. Segre 14 51 12 34
Andorra 14 51 13 34

Balàfi a 14 60 18 29
Les Garrigues 14 39 12 27
AEM 14 42 21 26
Bordeta 14 29 17 26
Orgel·lia 14 21 23 25
Guissona 14 31 38 24
Tàrrega 14 25 24 19
Mollerussa 14 20 19 16
Almacelles 14 19 18 15
Lleida 14 24 46 15
Mig Segrià 14 20 69 9
Agramunt G. Gatell 14 17 35 7
Balaguer 14 12 41 5
Pardinyes 14 10 65 4

Infantil
Rialp 2 Agramunt G. Gatell 4
Balaguer 0 Agramunt G. Gatell 4
Agramunt G. Gatell 10 Linyola 0

Classifi cació J GF GC Punts

At. Segre 12 58 6 33

Tàrrega 13 57 18 31

E. F. Urgell 13 50 25 29

FO
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Z

A
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AGENDA DEL MES DE MARÇ AL CAMP D’ESPORTS 

SEGONA CATALANA:
 Dia   4, a les 16,00 h Agramunt G. Gatell - Guissona
 Dia 18, a les 16,00 h Agramunt G. Gatell - Balàfi a

CADET: Dia 11, a les 12,00 h Agramunt G. Gatell - Guissona
 Dia 18, a les 12,00 h Agramunt G. Gatell - Pardinyes

INFANTIL: Dia   4, a les 10,30 h Agramunt G. Gatell - Mollerussa
 Dia 18, a les 10,30 h Agramunt G. Gatell - Cervera

ALEVÍ A: Dia 10, a les 11,00 h Agramunt G. Gatell - Bordeta
 Dia 24, a les 11,00 h Agramunt G. Gatell - Baix-Segrià

ALEVÍ B: Dia 10, a les 11,00 h Agramunt G. Gatell - Artesa-Ponts

BENJAMÍ A: Dia 10, a les 10,00 h Agramunt G. Gatell - Mollerussa
 Dia 24, a les 10,00 h Agramunt G. Gatell - At. Segre

BENJAMÍ B: Dia 10, a les 12,00 h Agramunt G. Gatell - At. Segre
 Dia 17, a les 12,00 h Agramunt G. Gatell - Baix-Segrià

PRE-BENJAMÍ: Dia 10, a les 12,00 h Agramunt G. Gatell - Tàrrega
 Dia 24, a les 12,00 h Agramunt G. Gatell - At. Segre

Rialp 13 41 22 25

Agramunt G. Gatell 12 45 20 24
Tremp 12 42 17 23

Bellpuig 13 39 39 18

Mollerussa 13 22 49 9

Cervera 13 13 69 6

Balaguer 12 16 42 6

Linyola 12 6 82 0

Aleví - A
Agramunt G. Gatell 3 At. Segre 11
Lleida 9 Agramunt G. Gatell 5
Agramunt G. Gatell 5 Intercomarcal 4
Tàrrega 5 Agramunt G. Gatell 2

Classifi cació J GF GC Punts

Mollerussa 13 78 13 37

Bordeta 13 60 24 34

At. Segre 13 73 16 33

Guissona 13 65 50 26

Aitonenc 13 39 42 25

Lleida 13 57 28 24

Tàrrega 13 44 37 23

Agramunt G. Gatell 13 46 74 16

Artesa-Ponts 14 46 63 12

Balàfi a 13 35 52 12

AEM 13 46 65 11

Baix Segrià 13 35 57 11

Lleida 13 30 52 10

Intercomarcal 13 34 78 9

Alpicat 13 21 58 4

Aleví - B
Agramunt G. Gatell 3 Bordeta 3
Pobla de Segur 11 Agramunt G. Gatell 4
Agramunt G. Gatell 0 At. Segre 8
Cervera 7 Agramunt G. Gatell 1

Classifi cació J GF GC Punts

At. Segre 14 81 7 42

Rialp 13 89 18 36

Artesa-Ponts 13 71 38 31

Cervera 13 69 34 25

Guissona 13 60 37 23

Mig Segrià 13 53 63 23

Pobla de Segur 14 60 76 22

Lleida 13 53 38 19

Pardinyes 13 41 47 17

Tremp 13 42 67 12

Pla d’Urgell 13 29 56 12

Tàrrega 13 25 52 12

Baix Segrià 13 38 70 12

Oliana 13 34 50 10

Fondarella 13 30 54 10

Bordeta 14 45 67 9

Agramunt G. Gatell 13 35 81 8

Benjamí - A
Cervera 3 Agramunt G. Gatell 1
Bellpuig 0 Agramunt G. Gatell 4

Benjamí - B
Agramunt G. Gatell 4 Linyola 5
F. Futbol Urgell 3 Agramunt G. Gatell 2
Agramunt G. Gatell 4 Bordeta 4

Pre-Benjamí
Agramunt G. Gatell 7 Fondarella 0
Bellpuig 4 Agramunt G. Gatell 1
Agramunt G. Gatell 1 Les Garrigues 4

Aquestes categories no tenen classifi cació.
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TEL 973 39 06 31  -  FAX 973 39 23 07
ESTUDIS NOUS, 21  -  25310 AGRAMUNT         
ASSESSORIA-AGRAMUNT.COM

JOSEP ORTIZ LLENA
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ESPORTS ATLETISME

Proves de cros
E

S
C

AT
X

IC
S

E
S

C
AT

X
IC

S

E
S

C
AT

X
IC

S
CROS DE VIC. 15-1-2012

Aquesta prova és el primer gran 
cros de l’any nou i al mateix temps 
la darrera prova abans del campionat 
de Catalunya. Així que tots els atle-
tes intenten participar-hi per veure 
com estan envers la competència. Al 
mateix temps tenia lloc el campionat 
de Catalunya de veterans individual 
i per clubs.

El dia anterior cinc famílies dels 
Escatxics es van veure involucrades 

en un accident múltiple de trànsit a l’A2, quan 
anaven a Mataró a disputar el campionat de 
Catalunya infantil de clubs en pista coberta. 
Per sort no passà gran cosa als nens i pares 
que els acompanyaven, al contrari que als cot-
xes implicats que quedaren molt malmesos.

Per aquesta raó el diumenge es desplaçà una 
colla més reduïda d’escatxics cap a Vic. Tot i 
això, cal destacar el cinquè lloc aconseguit per 
la Gabi Karseska en el campionat de veterans. 
Va mostrar un gran esperit competitiu i més te-
nint en compte que 24 hores abans havia estat 
implicada en l’accident abans esmentat, i sen-
se que el cros sigui la seva millor especialitat.

GABRIELA KARSESKA VETERÀ 5

POL MORELL SOLÉ JUVENIL 21

ORIOL VALLS TREPAT CADET 22

GERARD FÍGOLS GINÉS ALEVÍ 42

MAR GODOY KARSESKA ALEVÍ 21

MARIA VILANOVA LÓPEZ BENJAMÍ 10

PAULA BELTRAN BLANCO BENJAMÍ 24

QUIM GODOY KARSESKA PREBENJAMÍ 12

PAU VILANOVA LÓPEZ PREBENJAMÍ 15

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE CROS. 
MATARÓ 29-1-2012

Finalment arribava la gran cita anual dels 
amants del cros, el Campionat de Catalunya. 
La prova aquest cop tingué lloc a Mataró, en 
un circuit conegut pels Escatxics, doncs hi 
han participat en diverses ocasions. La par-
ticipació dels Escatxics, que com a totes les 
proves federades corrien amb el nom de Lleida 
U.A., fou nombrosa.

La prova reuní un cop més els millors atletes 
catalans de l’especialitat lluitant per un lloc 
al podi.

La majoria dels nostres atletes enguany es-
trenaven categoria, per això eren dels més pe-
tits en cadascuna d’elles. Amb tot, els resultats 
aconseguits foren força bons. Cal destacar els 
atletes infantils Marina Súria, que ocupà un 
molt meritori 17è lloc en el seu debut a la ca-
tegoria, i molt especialment l’actuació de nou 
de Pau Godoy, que en una cursa molt disputa-
da i amb un fi nal d’infart, creuava la línia de 
meta en tercer lloc, aconseguint pujar al podi i 
endur-se cap Agramunt la medalla de bronze.

Felicitats, Pau, per aquest merescut premi.
Després de tots els ensurts que havia tingut 
darrerament i amb la falta d’entrenaments per 
recuperacions, aquesta medalla ha de tenir sa-
bor a or.

NAIMA BARKANE AMAROUCH CADET 45 (103)

ORIOL VALLS TREPAT CADET 73 (119)

MARINA SÚRIA ASENSIO INFANTIL 17 (211)

MARINA MORELL SOLÉ INFANTIL 109 (211)

PAU GODOY KARSESKA INFANTIL 3 (215)

MAR GODOY KARSESKA ALEVÍ 73 (229)

MARIA VILANOVA LÓPEZ BENJAMÍ 49 (158)

PAULA BELTRÁN BLANCO BENJAMÍ

ROGER SÚRIA ASENSIO BENJAMÍ 37 (160)

PAU VILANOVA LÓPEZ PREBENJAMÍ 39 (48)

QUIM GODOY KARSESKA PREBENJAMÍ 21 (48)

1) Pau Godoy fent l’últim esforç 
per arribar al podi.
2) Gabriela corrent en el cam-
pionat de Vic.
3) Marina Súria lluitant per un 
lloc a Mataró.

1 2

3

Pau Godoy, en una 
cursa molt dispu-
tada i amb un fi nal 
d’infart, creuava 
la línia de meta en 
tercer lloc, acon-
seguint pujar al 
podi i endur-se cap 
Agramunt la meda-
lla de bronze.
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ESPORTS CLUB HANDBOL AGRAMUNT

Resultats dels equips d’handbol
Nou any, algunes competicions s’acaben, altres continu-

en i n’hi ha que comencen. Tot torna a la normalitat 
després de l’aturada nadalenca.

Sènior Masculí (Tercera Catalana - Grup A)
Sembla que l’equip ha passat la seva particular costa de 

gener. L’equip no acaba de rutllar, baixes inesperades, pri-
mera derrota a casa en molts mesos, i un empat en l’última 
jornada disputada. Tot plegat fa que l’equip perdi un lloc en 
la classifi cació general.

Resultats:
14/01/2012 SANT OT, CLUB ESPORTIU 19 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP C.H.A. 23
21/01/2012 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP C.H.A. 25 SANPEDOR, CLUB D’HANDBOL 27
28/01/2012 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP C.H.A. 27 BALSARENY HANDBOL 26
05/02/2012 SALLE MONCADA 23 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP C.H.A. 23

CLASSIFICACIÓ J G E P Punts

IGUALADA, CLUB HANDBOL 12 9 1 2 19

PARDINYES B, CLUB HANDBOL 11 9 1 1 19

SANTPEDOR, CLUB HANDBOL 12 7 3 2 17

TORRÓ D’AGRAMUNT IGP-AGRAMUNT CH 12 8 1 3 17

BALSARENY, HANDBOL 12 7 1 4 15

SANT QUIRZE, HANDBOL 10 6 0 4 12

PARDINYES C, CLUB HANDBOL 12 4 2 6 10

SALLE MONTCADA 12 4 2 6 10

SABADELL HANDBOL 12 2 1 9 5

SANT OT, CLUB ESPORTIU 11 1 0 10 2

CONCÒRDIA, CLUB HANDBOL 12 1 0 11 2

Juvenil Masculí (Segona Catalana - Grup A)
Primera victòria de la temporada per a l’equip Juvenil, 

després d’una primera volta en què no es va aconseguir cap 
resultat positiu, l’equip demostra la seva millora guanyant 
clarament el seu encontre contra el Berga.

Resultats:
14/01/2012 SANT OT, CLUB ESPORTIU 20 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP C.H.A. 17
21/01/2012 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP C.H.A. 12 SANT JOAN DESPÍ HANDBOL 30
28/01/2012 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP C.H.A. 27 HANDBOL BERGA 19

CLASSIFICACIÓ J G E P Punts

TERRASSA, CLUB HANDBOL 11 9 1 1 19

SANT JOAN DESPÍ, HANDBOL B 10 9 0 1 18

SANT ESTEVE SESROVIRES, CLUB HANDBOL 10 9 0 1 18

PARDINYES, CLUB HANDBOL 11 7 1 3 15

EPIC CASINO 10 5 0 5 10

HC CONCÒRDIA (S/D) 11 4 0 7 8

HANDBOL BERGA, (S/D) 10 3 0 7 6

IGUALADA, CLUB HANDBOL 11 2 1 8 5

CE SANT OT (S/D) 10 1 1 8 3

TORRÓ D’AGRAMUNT IGP-AGRAMUNT CH 10 1 0 9 2

Sènior Femení (Primera Catalana - Grup A)
No ha pogut ser, petits detalls algunes jornades i falta de 

punteria en altres, continuen evitant aconseguir resultats po-
sitius a l’equip.

Resultats:
21/01/2012 ALCARRÀS, CH 25 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP C.H.A. 15
28/01/2012 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP C.H.A. 15 HANDBOL BANYOLES-RIUDELLOTS 18
04/02/2012 SANT ESTEVE PALUTORDERA, C.H. 21 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP C.H.A. 11

CLASSIFICACIÓ J G E P Punts

VILAMAJOR, CLUB HANDBOL 11 11 0 0 22

KH-7 BM. GRANOLLERS ATL 11 10 0 1 20

CANOVELLES, CLUB HANDBOL 11 8 1 2 17

HANDBOL LA GARRIGA-DISELMATIC 11 7 1 3 15

ALCARRÀS CH 11 7 0 4 14

CARDEDEU, HANDBOL 11 6 0 5 12

SANT ESTEVE PALAUTORDERA, CLUB HANDBOL 11 5 1 5 11

HANDBOL BANYOLES-RIUDELLOTS 11 3 2 6 8

SANT QUIRZE, HANDBOL 11 3 1 7 7

SANT CUGAT, HANDBOL 11 2 0 9 4

TORRÓ D’AGRAMUNT IGP-CHA 11 1 0 10 2

CERVERA, CLUB HANDBOL FEMENÍ 11 0 0 11 0

Juvenil Femení (Primera Catalana - Grup únic)
L’equip ha aconseguit millorar en defensa, però les errades 

en atac continuen condemnant-lo a patir resultats negatius. 
Tot i els entrebancs es continua treballant bé en els entrena-
ments, cosa que ens fa ser optimistes de cara al futur.

Resultats:
15/01/2012 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP C.H.A. 10 CH PALAUTORDERA 32
29/01/2012 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP C.H.A.   9 MONTBUI, CLUB D’HANDBOL 25
04/02/2012 CH MARTORELL 37 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP C.H.A.   9

CLASSIFICACIÓ J G E P Punts

EH SANT VICENÇ 11 10 1 0 21

SANT JOAN DESPÍ, HANDBOL 12 9 2 1 20

VILAMAJOR, CLUB HANDBOL 12 9 1 2 19

CH MONTBUI, (S/D) 12 9 0 3 18

CH PALAUTORDERA 12 7 2 3 16

CH MARTORELL (S/D) 12 6 3 3 15

RIUDELLOTS, CLUB HANDBOL 12 6 1 5 13

VILANOVA DEL CAMÍ, CLUB HANDBOL 12 5 0 7 10

CERDANYOLA, CLUB HANDBOL 12 4 0 8 8

BCN-SANTS UBAE CEH 11 3 0 8 6
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ASSOCIACIÓ LLEIDATANA D’HANDBOL 12 3 0 9 6

CANOVELLES, CLUB HANDBOL 12 1 0 11 2

TORRÓ D’AGRAMUNT IGP-AGRAMUNT CH 12 0 0 12 0

Cadet Femení “A” i “B” (Copa Federació)
Els equips cadets del club acabaren la participació en la 

fase regular amb un duel local en què s’imposaren les cadets 
de segon any del “A” per 5 a 8. Ara comencen nova competi-
ció, la copa federació; aquets cop, però, amb desplaçaments 
més llargs i en grups diferents.

Resultats cadet “A”:
28/01/2012 C.H. VIC 38 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP. C.H.A. 9
04/02/2012 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP. C.H.A. 10 IGUALADA, CLUB D’HANDBOL 24

CLASSIFICACIÓ J G E P Punts

IGUALADA, CLUB HANDBOL 2 2 0 0 4

CH CAMBRILS (S/D) 2 2 0 0 4

CH VIC (S/D) 2 1 0 1 2

SANT CUGAT, HANDBOL 2 1 0 1 2

MOLINS DE REI, CLUB ESPORTIU 2 0 0 2 0

TORRÓ D’AGRAMUNT IGP-AGRAMUNT CH 2 0 0 2 0

Resultats cadet “B”:
29/01/2012 CERDANYOLA C.H. 17 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP. C.H.A.    8
04/02/2012 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP. C.H.A.  14 HANDBOL RUBÍ 21

CLASSIFICACIÓ J G E P Punts

HANDBOL BALSARENY, (S/D) 3 3 0 0 6

HANDBOL RUBÍ (S/D) 1 1 0 0 2

CERDANYOLA, CLUB HANDBOL 2 1 0 1 2

MONTBUI, CLUB HANDBOL 2 1 0 1 2

CH MONTGRÍ 1 0 0 1 0

TORRÓ D’AGRAMUNT IGP-AGRAMUNT CH B 3 0 0 3 0

Infantil Femení
(Campionat Catalunya Central - Fase fi nal)

Com a punt i fi nal de la competició, es disputaren les fases 
fi nals per tal de decidir el campió. El fet d’enfrontar-se al 
líder de la fase regular, no ha deixat cap opció a les agra-
muntines de donar la sorpresa.

Resultats:
28/01/2012 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP. C.H.A.   3 CEACA TÀRREGA 21
04/02/2012 CEACA TÀRREGA 16 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP. C.H.A.   3

Aquest diploma de la dreta 
acredita el Club Handbol 
Agramunt com a club gua-
nyador de la copa catalana 
Supermotard, gràcies al 
campionat aconseguit la tem-
porada passada pel corredor 
pertanyent al nostre club 
Joan Serra “Johnny”.
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ESPORTS CLUB HANDBOL AGRAMUNT

Secció de Futbol Sala A. Guerrero

SÈNIOR - PRIMERA DIVISIÓ GRUP 5
Resultats
J. 10  BELLCAIRE 5 - 5 AGRAMUNT
J. 11  CASTELLÓ 5 - 5 AGRAMUNT
J. 12  PONT DE SUERT 7 - 5 AGRAMUNT
J. 13  AGRAMUNT 2 - 3 PENYA GERARD PIQUÉ SANT GUIM

CLASSIFICACIÓ Punts J G E P
FUTBOL SALA DENTAL LINYOLA “A” 33 12 11 0 1
PONT DE SUERT CLUB FUTBOL SALA “A” 30 12 10 0 2
CASTELLFOLLIT RIUBREGÓS C.F.S “A” 27 12 9 0 3
DOMENECH SERRALLERS “A” 25 8 5 2 1
BELLCAIRE F.S. “A” 13 8 4 1 3
C.F.S. PENYA GERARD PIQUÉ SANT GUIM “A” 13 9 4 1 4
F.S. ORVEPARD “A” 12 8 4 0 4
AGRAMUNT C.H., FS “A” 13 8 4 1 3
C.F.S. NAVÈS LLAC DE LINNYA “A” 4 8 1 1 6
ALPICAT F. CF. SALA “A” 6 8 2 0 6
ALCOLETGE CLUB FUTBOL SALA “A” 9 8 3 0 5
LA SENTIU, O.C. “A” 6 8 2 0 6
CASTELLÓ CFS “A” 3 9 1 0 8

MOLT MAL INICI D’ANY
L’equip sènior no ha iniciat el 2012 amb bon peu. Ans al con-

trari. El mes de gener s’ha saldat amb dos empats i dues derro-
tes. Uns resultats que, evidentment, no han permès a l’equip de 
Josep Maria Viladevait escalar posicions a la taula. Ara ocupen 
la 8a posició.

El primer partit de l’any va ser un duel molt intents contra 
el Bellcaire (5-5). L’empat entre els dos equips va ser el resul-
tat més just després de 40 minuts amb moltes alternatives al 
marcador. En canvi, en la següent jornada, amb idèntic resul-
tat contra el Castelló, les sensacions van ser més amargues. 
L’equip agramuntí esperava sumar els tres punts contra el cuer 
de la categoria. El mal joc mostrat només va permetre sumar un 
punt. El següent rival va ser el Pont de Suert, el segon classi-
fi cat i en un partit disputat a la capital de l’Alta Ribagorça. La 
derrota (7-5) va ser el signe del desplaçament més llarg de la 
temporada. Tot i això, les sensacions que va oferir l’equip van 
ser molt bones malgrat la desfeta fi nal. 

Les males sensacions van tornar en la jornada 13. I és que 
després de tres partits com a visitant, l’Agramunt esperava su-
mar una nova victòria a casa contra la Penya Gerard Piqué de 

Sant Guim. Va ser tot el contrari. Els visitants es van endur els 
tres punts en un molt mal partit dels nostres, que tot i que van 
remuntar un 0-2 advers i, quan semblava que podien sumar 
els tres punts, van encaixar el gol de la derrota en una acció 
desafortunada (2-3). En defi nitiva, l’equip continua mostrant-se 
molt irregular alternant fases de bon joc amb accions pèssimes 
i d’una falta d’intensitat alarmant.

CADET – PRIMERA DIVISIÓ CADET
Resultat
J. 10  MARISTES 9 - 0 AGRAMUNT
J. 11  AGRAMUNT 3 - 5 ARC D’ADA
J. 12  AUTOESCOLA PALLARS BALAGUER 7 - 2 AGRAMUNT
J. 13  AGRAMUNT 4 - 2 ACLE GUISSONA

CLASSIFICACIÓ Punts J G E P
ESCOLA F. SALA ALTA SEGARRA “A” 27 9 9 0 0
AUTOESCOLA PALLARS BALAGUER, C.F.S. “A” 24 12 7 3 2
MARISTES MONTSERRAT LLEIDA 21 11 6 3 2
ARC D’ADA EFS “A” 21 10 7 0 3
ALCARRÀS, F.S. “A” 20 11 6 2 3
CASTELLSERÀ, F.S. “A” 8 12 2 2 8
ACLE GUISSONA, U.E. “A” 8 10 2 2 6
AGRAMUNT C.H., FS “A” 7 12 2 1 9
CONCA D’ALLÀ FUTBOL SALA “A” 4 11 1 1 9

UN ALTRE TRIOMF DESTACAT
L’equip cadet, que també entrena Josep Maria Viladevait, 

continua amb la seva línia ascendent. Així, l’equip ja ha sumat 
la primera victòria del 2012. És la segona de la temporada i 
va ser en la jornada 13 contra l’Acle Guissona (4-2). Va ser un
triomf molt treballat i que ha donat molta moral als joves juga-
dors de la secció de futbol sala.

En canvi, en la resta de partits disputats (jornades 10, 11 i 
12), l’equip va sumar tres derrotes contra rivals de la part alta 
de la classifi cació. Eren desfetes previsibles i que van arribar 
contra Maristes, Arc d’Ada i Autoescola Pallars de Balaguer, 
respectivament. Aquests equips ja fa algunes temporades que 
disputen aquesta categoria i van fer valer la seva experiència.

Tot i això, el triomf contra el Guissona, un dels rivals d’un ni-
vell similar, no podia arribar en millor moment. Els agramuntins 
ja sumen dues victòries i un empat a la classifi cació i, en conse-
qüència, s’han allunyat del darrer classifi cat de la categoria.  ■
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Partit del Sènior jugat a casa contra el Sant Guim. Partit del Cadet jugat a casa contra l’Arc d’Ada.
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ESPORTS BÀSQUET AGRAMUNT CLUB

El BAC progressa adequadament

Ens trobem en l’equador de la 
temporada pel que fa als qua-
tre equips del BAC immersos 

en competició. És un bon moment 
per tal de fer repàs de les diferents 
trajectòries i destacar allò digne de 
menció.

El Sènior Masculí ha tingut força 
alts i baixos durant la temporada, 
però es manté ferm en la catego-
ria. Amb un equip format per 12 
membres, ocupa la desena posició 
en la taula de classifi cació i fi ns al 
moment ha assolit victòries de pres-
tigi com l’aconseguida davant el CB 
Juneda (64-59), davant el CB Torà 
(52-50) i l’assolida a una pista sem-
pre difícil com la del CB Balaguer 
(46-50). Esmentar també el triomf 
amb una solvència inqüestionable 
que es va aconseguir tombant un 
sempre difi cultós i lluitador CENG 
Artesa de Segre (63-43). L’únic as-
pecte a millorar és la concentració 
en els darrers minuts dels partits 
que han costat derrotes doloroses 
com la de la pista del CB Cervera, 
on després d’anar guanyant durant 
39 minuts, el tempteig es va tancar 
amb un 55-50 en contra, o la derrota 
a casa en el darrer instant davant el 
CB Maristes (63-64). En línies gene-
rals bon treball de l’equip d’en Javi 
Salat que, partit a partit, va agafant 
confi ança en les seves possibilitats i 
consolida el sistema de joc en atac.

El Sènior Femení està resultant 
l’equip revelació de la temporada. 
Amb només vuit efectius, estan 
portant a terme una temporada re-
eixida amb un nivell de joc força 
elevat i una intensitat defensiva 
encomiable. En aquests moments 
l’equip ocupa la sisena posició en 
la classifi cació amb un bagatge de 
vuit victòries i sis derrotes. Destacar 
els triomfs obtinguts contra el CEP 
Vallfogona (48-37) fent palès que 
la superioritat en el joc s’ha de de-

mostrar amb actitud a la pista i no 
pas amb males arts i reclamacions 
fora d’aquesta. També les victòries 
davant el CB Bellpuig (49-55), el 
CB Bellvís (44-31) o el CB Bala-
guer (48-41) van ajudar l’equip a 
iniciar una etapa molt positiva que 
esperem que entre totes es pugui 
allargar fi ns al fi nal de temporada. 
Un equip que en els darrers anys ha 
anat millorant i que en tot moment 
s’ha esforçat dins la pista per dei-
xar el llistó agramuntí força alt. La 
Zaida, la Lídia, la Laia, la Chari, la 
Marta Canes, l’Esther Mora, la Mar-
ta Cama, la Maria Trepat i l’aporta-
ció de les Júniors són grans actius 
del Club i un exemple de treball i 
sacrifi ci pel bé comú. Temporada 
fantàstica en tots els aspectes.

El Júnior Masculí ha revertit la 
dinàmica negativa de resultats que 
havia obtingut a la primera fase de 
la competició. La victòria obtinguda 
contra el CB Torà (56-52) va actuar 
com un bàlsam per a la confi ança 
dels nois en les seves possibilitats 
en la categoria. 

Aquest fet els va servir per corro-
borar que amb esforç als entrena-
ments i criteri en el joc d’atac en 
els partits, no hi ha rival que no hagi 
de suar per aconseguir la victòria. El 
treball de Víctor Puebla ha obtingut 
els seus fruits i l’equip intenta ar-
ribar als trams fi nals de partit amb 
opcions en el marcador. Jugadors 
com Oriol Farràs, Andrés Vadillo, 
Miquel Guixé i Roger Clotet s’han 
consolidat en la competició i mos-
tren detalls de força qualitat. La 
segona fase de la competició ha de 
servir per millorar els registres ob-
tinguts en la primera i buscar un 
punt d’equilibri entre la transició 
defensa-atac i el balanç defensiu 
per evitar els contraatacs.

El Júnior Femení tot i patir el 
handicap de les nombroses absèn-

cies en els partits, està donant la 
cara com mai en la Tercera Catala-
na. Les dues victòries davant el CB 
Secà (41-46 a la seva pista i 37-
29 al pavelló municipal) han estat 
el punt àlgid de la temporada, en la 
qual malgrat obtenir uns resultats 
irregulars, l’actitud mostrada ha es-
tat molt positiva. Ara toca continuar 
treballant aspectes tècnics i tàctics 
per poder superar rivals com el CB 
Bellvís (32-33) o el CEP Vallfogona 
(32-53) que a punt van estar de ser 
derrotats en el primer tram de la 
competició.

Pel que fa a l’Escola de Bàsquet 
Lludribac, el Club valora molt positi-
vament el treball que es duu a terme 
per part dels monitors-entrenadors, 
Sergi Llop i Javi Salat, que amb el 
seu fervor pel bàsquet i el caràcter 
cordial i constructiu han estat ca-
paços d’assolir que una trentena de 
nois i noies s’hagin inscrit a l’Esco-
la. Tot un èxit que caldrà consolidar 
amb el pas del temps i que servirà 
per posar una base sòlida en el pro-
jecte de les categories de formació 
del Club. Els nois i noies tenen 6, 7 i 
8 anys i de ben segur que s’estudia rà 
la fórmula perquè puguin participar 
a les Trobades Obertes que organitza 
la Federació de Bàsquet.

Tanmateix no ens voldríem aco-
mia dar sense tenir un sentit record 
per als familiars de l’Assun Grau, 
que malauradament ens ha deixat 
en aquests dies. Un altre cop la in-
justícia de la mort prematura ha cai-
gut damunt de la família basquet-
bolística. L’Assun va formar part de 
la Junta Directiva del BAC i el seu 
somriure, la seva motivació i la seva 
constància en el treball pel Club 
sempre romandrà present entre nos-
altres. Des d’aquí el nostre condol 
als familiars i en especial a l’Olga i 
l’Ester, ambdues també vinculades 
al Club. Descansi en pau!   ■
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ESPORTS OLÍMPIC 92

Nous patrocinadors i nou programa

Les darreres setmanes 
l’activitat esportiva ha es-
tat nul·la. Des que Marc 

Viles guanyés l’Open de Tennis 
Taula a la Penya Barcelonis-
ta, cap equip de l’Olímpic ha 
disputat cap més competició. 
Tot i així, aquestes setmanes 
desèrtiques esportivament par-
lant, han servit per millorar i 
posar en marxa altres aspectes 
extraesportius que us comen-
tarem tot seguit:

Nous patrocinadors
El primer d’aquests aspec-

tes és el tema del patrocini. El 
‘Blanc i Negre 2’ va facilitar 
l’any 2009 uns equipaments a 
l’Olímpic que han lluït i segui-
ran lluint els equips de Futbol 
7 i Futbol Sala Femení. 

Durant el passat mes de ge-
ner, alguns establiments del 
municipi d’Agramunt van ofe-
rir-se per patrocinar-nos, en 
una petita quantitat, per tal 
d’ajudar i contribuir al creixe-
ment de la nostra formació. 
Una contribució que es veurà 
recompensada ja que els ju-
gadors de diferents equips de 
l’olímpic lluiran uns polos amb 

tots els noms dels nous patro-
cinadors.

Els membres de l’Olímpic 
92 voldríem donar el més 
sincer agraïment i gratitud a 
tots ells, perquè hagin cregut 
en aquesta idea i apostin per 
nosaltres. Molts agraïments a 
Modes Margarita, Establiments 
Silvestre, Old Dreams, La Re-
pesca, Bar More, Més Cafè i 
Casal Agramuntí.

A més, comentar que s’està 
acabant de parlar amb un pa-
rell de patrocinadors més.

‘El Cafè de les 7’
a Ràdio Sió

L’altre assumpte a tractar és 
el de posar en marxa un nou 
magazín de caire esportiu a 
Radio Sió, al 107.9 de la FM.
I és que des de mitjans del mes 
de febrer, tots els divendres a 
partir de les 19h de la tarda, 
comença una nova iniciativa 
en forma de programa de ràdio. 

El magazín serà setmanal, 
durarà aproximadament una 
hora. Presentat per Jordi Martí, 
amb Emili Caparrós a la zona 
tècnica i la col·laboració espe-
cial de Sergi Valls, més altres 

tertulians que anirà convidant 
el programa. ‘El Cafè de les 7: 
Un programa de moltes pilotes’ 
tindrà un apartat que portarà el 
nom de ‘minut 92’, en el qual 
s’informarà de totes les nove-
tats que hi hagin respecte a les 
curses, milles, opens o tornejos 
socials on hi hagi presència de 
l’Olímpic 92. A més, tractarà 
els temes més importants de 
l’actua litat esportiva estatal, 
prestant certa atenció a les no-
vetats sobre el futbol, en espe-
cial el Barça i el Madrid; sense 
oblidar, és clar, altres esports 
com futbol sala, handbol, etc.

Per tant, us convidem a tots 
a seguir-nos, els divendres a 
les 7 de la tarda al 107.9 de 
la FM!

Altres notícies
Pel que fa als equips, tot i 

no competir, s’ha començat a 
preparar amb molta il·lusió la 
plantilla pel Torneig de Futbol 
7 i l’equip de futbol sala fe-
mení iniciarà entrenaments en 
breu per començar a agafar el 
to físic.

Us seguirem informant amb 
molt de gust!   ■

Durant el passat 
mes de gener, 
alguns establi-
ments del muni-
cipi d’Agramunt 
van oferir-se per 
patrocinar-nos, 
en una petita 
quantitat, per 
tal d’ajudar i 
contribuir al 
creixement de la 
nostra formació.

Des de mitjans 
del mes de fe-
brer, tots els di-
vendres a partir 
de les 19h de la 
tarda, comença 
una nova inicia-
tiva en forma 
de programa de 
ràdio.

Marc Roig 
Pl. La Muralla, 5

25316 PREIXENS (Lleida)

Mòbil  616 03 42 91 

jardinsroig@gmail.com

Assessorament

  Jardineria d’interior

    Educació ambiental

      Construcció de jardins

       Manteniment de Jardins

         Instal·lacions de reg

         Esporgues i tractaments

            Disseny 3D, d’espais naturals i jardins
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PINTURA I DECORACIÓ

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

JAUME VILLALTA
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El febrer ens ha congelat l’aigua

GRUPS POLÍTICS
MUNICIPALS ACORD D’ESQUERRA

Aquest mes de febrer ens ha dei-
xat la vila ben glaçada durant una 
bona colla de dies. En canvi, les 

fortes nevades que tant s’havien anun-
ciat han estat més presents als mitjans 
de comunicació que als carrers i les pla-
ces de la majoria de poblacions.

Per altra banda, aquest mateix mes de 
febrer ens ha portat fi nalment el preu de 
l’aigua del Canal Segarra-Garrigues. Per 
sorpresa de tots, la Conselleria d’Agricul-
tura anunciava una nova tarifa que incor-
porava una quota fi xa de 181€/hectàrea 
de la qual fi ns ara mai no se n’havia parlat 
i uns descomptes durant els primers anys 
que qui coneix el sector sap que aquestes 
inversions i el seu fi nançament es plan-
tegen a llarg termini i no en els primers 
quatre anys. En defi nitiva, en el millor 
dels casos –per a regs d’alta dotació– el 
preu de l’aigua acabarà sortint a 11 cèn-
tims el metre cúbic i en el pitjor dels 
casos –per a regs de suport– el preu de 
l’aigua pot arribar als 20 cèntims el metre 
cúbic, a més dels 3.100€/hectàrea pels 
drets de connexió. Si aquesta és l’aposta 
del nostre Govern per a construir el país 
territorialment equilibrat, no anem bé. 
Aquests preus fan inviables les inversions 

que els nostres pagesos ja tenien al cap 
i en aquests moments es posa en perill 
l’aposta del reg per a les nostres terres. 
Sempre ens quedarà utilitzar aquest ca-
nal per aigua de boca a la zona metropoli-
tana de Barcelona, però aquest no és pas 
el model que Catalunya necessita.

I si us hem fet aquesta refl exió tan ex-
tensa, estimats lectors, és perquè el Ca-
nal Segarra-Garrigues és cosa de tots i ha 
de suposar la transformació de les nos-
tres terres i una important font de riquesa 
per a les futures generacions, com en el 
seu moment va ser el Canal d’Urgell. En 
aquests moments i amb les condicions 
que es donen, ho veiem difícil. Esperem 
que la Conselleria d’Agricultura refl exioni 
i aposti perquè aquest gran projecte es-
devingui viable.

A casa nostra, l’any s’ha iniciat amb 
l’aprovació dels pressupostos per al 
2012, després d’un mes durant el qual 
els diferents partits a l’Ajuntament han 
tingut temps per a fer les seves aporta-
cions. Algun partit com CiU ha qualifi cat 
aquests pressupostos d’irregulars pel fet 
que l’Equip de Govern hagi previst uns 
ingressos a la baixa. De ben segur que 
és el primer cop que un partit a l’opo-

sició s’oposa a uns pressupostos per 
aquest motiu. De fet, un augment en 
els ingressos suposaria automàticament 
un augment en les despeses i és evident 
que no són temps per infl ar partides més 
enllà de la realitat. Ara bé, sembla que 
en menys d’un any alguns han capgirat 
totalment el discurs que havien fet du-
rant els darrers quatre anys.

Per altra banda, també reclamen un 
crèdit de 120.000€ concedit l’any 2010 
per a les reformes del carrer Sió, quan 
tothom ben bé sap que aquesta obra no 
es va fer durant la passada legislatura. 
Hagués estat molt més responsable que 
l’anterior govern hagués tancat la liqui-
dació de l’any 2010 tenint en compte 
aquest fet, en lloc de gastar-se aquest 
crèdit en despesa corrent. No serem pas 
nosaltres qui qüestionem la seva gestió, 
ja que som conscients que –governi qui 
governi– és prou difícil tirar endavant 
l’Ajuntament amb els temps que corren, 
però considerem un acte de demagògia 
política retreure una “irregularitat” que 
s’havia d’haver resolt l’any 2010 i una 
manca de respecte per tots els professi-
onals de l’Ajuntament que han treballat 
per elaborar uns pressupostos ajustats a 
la realitat. En fi , tothom sap quin és el pa-
per que vol jugar en la política municipal.

Finalment, des d’Acord d’Esquerra 
volem destacar l’acte de presentació de 
l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) 
que va tenir lloc el passat diumenge 5 de 
febrer a Tàrrega en un Ateneu ple de gom 
a gom. Alguns membres d’Acord d’Es-
querra i força agramuntins vam assistir 
a l’acte, que comptà amb la presència i 
les paraules de l’escriptora d’origen ar-
gentí i establida a casa nostra, Patrícia 
Gabancho. L’ANC vol ser una organitza-
ció unitària i transversal que treballa per 
l’assoliment d’un estat propi. Celebrem 
que aquell clam que durant tants anys ha 
liderat Esquerra Republicana de Catalu-
nya en aquests moments s’hagi convertit 
en un moviment transversal a tots els ni-
vells de la societat catalana. Alguna cosa 
deu voler dir.   ■

PREU DE L'AIGUA - CANAL SEGARRA-GARRIGUES

* Condicions previstes adquirint els dret de reg l'any 2012 amb un cost de 3.100€/ha

Dotació (m3/ha)

1500 m3/ha

Any

1r any

2n any

3r any

4t any

0,08 €/m3

0,08 €/m3

0,08 €/m3

0,08 €/m3

0,1102 €/m3

0,1403 €/m3

0,1705 €/m3

0,2007 €/m3

181 €/ha

181 €/ha

181 €/ha

181 €/ha

75%

50%

25%

0%

Preu inicial Quota fixa Descompte Preu final

Dotació (m3/ha)

3500 m3/ha

Any

1r any

2n any

3r any

4t any

0,08 €/m3

0,08 €/m3

0,08 €/m3

0,08 €/m3

0,0929 €/m3

0,1059 €/m3

0,1188 €/m3

0,1317 €/m3

181 €/ha

181 €/ha

181 €/ha

181 €/ha

75%

50%

25%

0%

Preu inicial Quota fixa Descompte Preu final

Dotació (m3/ha)

6500 m3/ha

Any

1r any

2n any

3r any

4t any

0,08 €/m3

0,08 €/m3

0,08 €/m3

0,08 €/m3

0,0870 €/m3

0,0939 €/m3

0,1009 €/m3

0,1078 €/m3

181 €/ha

181 €/ha

181 €/ha

181 €/ha

75%

50%

25%

0%

Preu inicial Quota fixa Descompte Preu final
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Demanar per Josep Mª  600 446 600600 446 600

SERVEI de TAXI
Dos vehicles de 5 i 7 places
climatitzades
Lloguer de remolc tancat de grans dimensions

per a turismes

24 hores - Tots els dies24 hores - Tots els dies

Curt i llarg recorregut
Passeig Lluís Companys, 2

(Ctra. C-53 Tàrrega-Balaguer, km. 124)
25331 EL TARRÒS

Tel. 973 713 050  -  Mòbil 647 801 845

TORRONS I XOCOLATES 

ARTESANS, 

ESPECIALITATS DE 

XOCOLATA, TORRONS I 

XOCOLATES ECOLÒGICS 

TORRONS I XOCOLATES 

ARTESANS, 

ESPECIALITATS DE 

XOCOLATA, TORRONS I 

XOCOLATES ECOLÒGICS 

  
Vine a la nostra botiga i descobreix,...

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

Av. Jaume Mestres, 15
25310 AGRAMUNT

Matins de 10:30 a 1
Tardes de 6 a 8:15
Dijous tancat
Dissabtes d’11 a 1

centre veterinari d’Agramunt
Anna Eroles
Veterinària

Urgències 670 22 10 37
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PARTITS POLÍTICS
MUNICIPALS CiU

L’alcalde d’Agramunt es tanca en banda
Grup Municipal de Convergència i Unió

El passat dijous 26 de 
gener es va celebrar el 
primer Ple ordinari de 

l’any, que tenia com objectiu 
principal debatre i aprovar de-
fi nitivament els pressupostos 
del 2012. Els pressupostos van 
passar el tràmit amb només el 
suport de l’equip de govern i els 
vots en contra dels tres partits 
de l’oposició.

Pressupostos: Ni consens, 
ni informació, ni respostes

En l’aprovació defi nitiva dels 
pressupostos vàrem poder com-
provar que les nostres afi rma-
cions del passat escrit eren cer-
tes i, per tant, que la retirada 
no seria per buscar el consens. 
A més, per sorpresa de tots, 
l’alcalde va negar-se a contes-
tar totes les preguntes que se li 
van formular des de l’oposició. 
Això posa en dubte la voluntat 
de l’Alcalde al diàleg, que re-
cordem que va ser una de les 
coses que va prometre al poble 

que canviaria si ell era alcalde 
d’Agramunt. 

El nostre grup va mostrar-se 
fi del a l’argumentari ja exposat, 
i va tornar a expressar que és 
impossible buscar acords amb 
l’oposició sense que se’ns fa-
ciliti cap informació, en aquest 
cas el tancament provisional del 
2011.

Els pressupostos que s’han 
aprovat no són correctes, no sa-
bem en què estan fonamentats 
i segueixen contenint els ma-
teixos errors que ja vàrem ma-
nifestar. A més, són uns pres-
supostos que no contemplen els 
ingressos reals previstos i que 
ens endeuten més, demanant 
un crèdit no necessari. 

En relació a l’endeutament, 
inexplicablement l’Alcalde no 
va saber respondre a la pregun-
ta de quin era l’endeutament 
previst al tancament del 2011. 

CiU, PP i PSC presenten 
un recurs conjunt a les 
ordenances Fiscals

El passat 28 de desembre, 
en Ple Ordinari es van aprovar 
defi nitivament les taxes amb les 
abstencions de CiU i PSC, i el 
vot en contra del PP.

Aquestes taxes s’havien apro-
vat inicialment a l’octubre, però 
degut a les al·legacions del par-
tit popular es van haver d’apro-
var defi nitivament el mes de 
desembre.

L’equip de govern va deses-
timar les al·legacions, però va 
aprofi tar la conjuntura per aug-
mentar l’increment inicial de la 
taxa de recollida d’escombrari-
es del 3,1% al 5,5%. Posteri-

orment es van aprovar aquestes 
taxes, però sense obrir un nou 
període d’informació pública tal 
i com exigeix la llei. 

Degut a aquesta irregularitat, 
tots els regidors de l’oposició và-
rem presentar, el 24 de gener, 
un recurs de reposició per dema-
nar la nul·litat d’aquesta taxa.

Nova llar d’infants. L’Al-
calde critica però no 
argumenta

Després d’assabentar-nos per 
la premsa que s’havia inaugu-
rat la nova llar d’infants, ens 
van sorprendre molt les decla-
racions de l’Alcalde carregant 
contra la redacció del projecte, 
justifi cades segons ell per defi -
ciències. 

En dues ocasions, a la Comis-
sió Informativa i al Ple, s’ha pre-
guntat a l’Alcalde quines eren 
aquestes defi ciències, i ell ens 
va contestar que això ho sabi-
en els tècnics i que en aquell 
moment no disposava d’aquella 
informació.

No entenem com es pot cri-
ticar un projecte a la premsa 
i després no tenir prous argu-
ments per defensar-ho davant 
dels regidors de l’oposició. 
Aquest fet demostra l’afany per 
criticar els projectes fets per 
l’anterior govern, encara que els 
arguments siguin mitges veri-
tats i mitges mentides.

Tot plegat ens porta a la con-
clusió que l’Alcalde s’ha tancat 
en banda, que la informació no 
hi serà i que escrit rere escrit 
tenim cada cop més arguments 
per qüestionar la veracitat del 
projecte que ens van vendre.   ■

No entenem 
com es pot criti-
car un projecte 
a la premsa 
i després no 
tenir prous 
arguments per 
defensar-ho 
davant dels re-
gidors de l’opo-
sició. Aquest fet 
demostra l’afany 
per criticar els 
projectes fets 
per l’anterior 
govern.

FONT: CiU
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Joan Fa Fauria

Que morí cristianament el dia 4 de febrer de 2012,
havent rebut els S.S. i la B.A.

A.C.S.

Els teus familiars i amics et tindrem sempre present
en el nostre record i estima.

Agramunt, febrer de 2012

Vidu de Maria Freixes Dalmases
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La llar d’infants s’ha renovat Grup Municipal

Quan el nostre grup compartia les funcions de govern vam 
preveure la necessitat d’ampliar la llar d’infants, sobretot el 

servei de menjador, que per falta d’espai no era possible.
Vam començar les gestions per fer una rehabilitació total, ate-

nent les necessitats presents i futures de la població. La tasca 
s’havia iniciat. El següent equip de govern va prendre el relleu. 
Calia trobar fi nançament i seguir.

Tot això no s’ha fet ni en un any ni en dos. Han estat vuit 
anys des que es va plantejar el projecte fi ns que al fi nal ha estat 
possible la seva reobertura.

És un equipament que acull els més menuts dels nostres es-
colars, els petitets de quatre mesos fi ns a tres anys. Ha costat, 
però per fi  les famílies podran deixar els seus fi lls en el lloc més 
adient, en mans de professionals que vetllaran pel seu desenvo-
lupament i pel seu benestar.

Tots ens hem de felicitar, sense oblidar-nos de les successives 
AMPAs que durant molt de temps van insistir manifestant el 
problema que suposava la falta d’espais i de llocs que s’oferien.

I al fi nal s’ha acabat. Això és el que importa. Però el nos-
tre grup se sent menystingut per l’actual equip de govern que, 
potser en un lapsus, s’ha oblidat de convidar els regidors de 
l’oposició a visitar el centre. Per tant, poc podrem opinar si no 
sabem com ha quedat. Ens hauria agradat aquest petit detall, 
ja que precisament els grups que ara són a l’oposició en foren 
els iniciadors i van treballar per tirar-ho endavant.

Bé, no passa res, esperarem el dia de “portes obertes” per 
fer-hi la visita i poder donar la nostra opinió.

Entenem que amb el temps que s’ha tardat s’hagi hagut de 
modifi car el projecte, s’hagin hagut de resoldre imprevistos i 
buscar solucions a problemes que van sorgir sobre la marxa fent 
variar el pressupost, però entre tots s’ha de fer, és tal com ho 
entenem nosaltres. La qüestió és quan no ens deixen, i si es 
desconeixen els problemes no es poden donar solucions.

Són els petits detalls els que demostren la sensibilitat, l’ele-
gància i la manera d’actuar de les persones. Tots volem el millor 
per al nostre poble, però no veiem la mà estesa enlloc. Serà 
veritat això que les majories absolutes no són mai bones?

Volem agrair la bona disposició del sector educatiu de l’escola 
de música i de la guarderia, professors i AMPAs, per haver com-
partit l’edifi ci de l’EMMA amb aquests menuts, que van haver 
d’adaptar-se a una instal·lació que no estava pensada per a ells. 
Veieu com amb bona voluntat tot es resol?

I ara desitgem que la població pugui gaudir d’aquest centre 
que, en un entorn alegre, compta amb nous serveis i espais aco-
llidors i esperem que les retallades que sembla que ens amena-
cen per totes bandes no afectin el seu bon funcionament.

Municipis per a la Independència
El passat mes d’octubre es va aprovar l’adhesió del nostre 

ajuntament a l’Associació de Municipis per a la Independència, 

l’estatut de la qual ha quedat reafi rmat en l’última sessió del 
ple celebrat el passat dia 26 de gener.

Com ja vam expressar en el seu moment, el nostre grup s’ha 
posicionat i manifestat en contra de les retallades de la sentèn-
cia del tribunal constitucional a l’Estatut, amb les consegüents 
limitacions que han representat per a les nostres velles aspira-
cions i per tant considerem que hem de treballar per trobar les 
vies per a la millora del nostre autogovern i el reconeixement ple 
dels nostres drets, la nostra identitat, llengua, cultura, costum 
i esforç fi scal.

És legítim que es puguin fer consultes a nivell popular sobre els 
nostres drets, però correspon al Parlament de Catalunya, on són 
representades totes les forces polítiques, la competència i decisió 
de gestionar a nivell general i autonòmic aquesta proposta.

Entenem que des dels ajuntaments podem manifestar les 
nostres inquietuds i aspiracions per una àmplia autonomia, 
però la nostra competència és treballar per la millora del benes-
tar i servei del poble i no la de prioritzar línies de caràcter polític 
que corresponen als nostres representants al parlament.

Pressupostos 2012
En aquest últim ple, l’equip de govern actual va aprovar els 

pressupostos per al 2012 amb el vot en contra dels tres partits 
de l’oposició.

Cal destacar negativament l’actitud de l’alcalde, primerament 
negant-se a facilitar cap tipus d’informació per poder presentar 
uns comptes alternatius a l’inicial, després perquè durant la 
celebració del ple es va negar a contestar les preguntes que se li 
van formular, adoptant una posició molt distant del seu habitual 
discurs de consens i de mà estesa a l’oposició.

Quina és lectura que s’ha d’extreure d’aquest comportament? 
Nosaltres veiem que és la seguretat que dóna una majoria ab-
soluta per fer al seu antull, o potser la inseguretat de reacció 
davant les propostes dels altres partits que conformen el con-
sistori. No serà que ara ens mostra el seu veritable tarannà i no 
el que pregona en els mitjans de comunicació?

Hem de recordar que un equip de govern ha de treballar pels 
interessos i necessitats de tot un poble, independentment de la 
seva idiosincràsia i ideologia. Volem confi ar que aquesta actitud 
respon més a una falta d’experiència que no pas als dubtes que 
van sorgint. Esperem que sàpiga rectifi car a temps la postura i 
forma d’actuar.

S’incrementa el temps presencial de l’ambulància
Celebrem que el servei d’ambulància s’hagi incrementat en 

vuit hores diàries més i permeti tenir un tracte més apropat a 
les necessitats dels usuaris. Els professionals de la medicina i 
altres entitats ho veníem demanant des que es va suprimir el 
passat estiu. En això hi hem apostat tots els grups municipals. 
És una molt bona notícia.   ■
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L’Ajuntament comunica

REGIDORIA DE MEDI AMBIENT

CANVIS EN EL SISTEMA DE PODA

L’equip de serveis aquests últims dies ha dut a terme la poda 
dels plataners del carrer del Passeig Nou. El sistema de poda 
que s’ha realitzat és diferent al que s’havia fet fi ns ara i consis-
teix en una formació tipus eix central per descarregar el bran-
catge dels arbres i acotar-ne així l’alçada.

Amb aquest nou sistema es millorarà l’exposició a la inso-
lació, un dels condicionants als que està exposat aquest tipus 
d’arbre, una acció que repercutirà directament en la brotació 
de les noves branques i el rejoveniment de la fusta, així com la 
millora de la circulació de la saba fi ns a la part més alta dels 
arbres. Uns altres avantatges que aporta aquest sistema són 
una millor prevenció enfront la formació de zones necròtiques, 
que poden provocar la fractura de les branques i una major con-
centració del volum de la copa de l’arbre a la part dels vianants 
garantint l’ombra i deixant més lliure la part dels vehicles.

REGIDORIA DE BENESTAR SOCIAL

PRESENTACIÓ GUIA PER A NOUVINGUTS “VIU AGRAMUNT”

El passat divendres 27 de gener a la Sala de Conferències 
del Casal Agramuntí, la Regidoria de Benestar de l’Ajuntament 
d’Agramunt va organitzar l’acte de presentació de la guia cultu-
ral per a nouvinguts “Viu Agramunt”. Aquesta guia està dirigida 
a totes aquelles persones que vulguin conèixer els espais més 
emblemàtics de la nostra vila que formen part de la cultura 
local.

Després de la presentació per part de l’Alcalde, Bernat Solé 
i Barril i la regidora de Benestar, Sílvia Fernàndez i Tarragona 
es va projectar un power-point sobre l’evolució de la immigració 
dels últims anys a Agramunt i les tècniques de turisme van fer 

una breu explicació sobre els indrets que formen part d’aquesta 
guia.

A l’acte van assistir els representants de les associacions 
d’immigrants d’Agramunt: “La Comunitat Islàmica d’Agra-
munt”, l’Associació d’africans “Dentel Africen” i l’Associació 
d’africans “Penya Tammba Counda” i una representació del col-
lectiu llatinoamericà que fi ns ara no havia estat partícip a les 
activitats realitzades per part de l’Ajuntament. Cal destacar que 
la presentació de la guia ha estat una bona oportunitat per esta-
blir una línia de contacte entre l’Ajuntament i el teixit associatiu 
d’origen immigrant de la vila.

PRESENTACIÓ DE LES PARELLES VOLUNTARIAT PER LA
LLENGUA A AGRAMUNT

Després de fi nalitzar amb èxit els cursos de català B1 i B2 
que s’estaven realitzant per part de l’Ajuntament d’Agramunt 
i el CNL, el pròxim dijous 1 de març a les 7 de la tarda, a la 
Sala de Conferències del Casal Agramuntí, tindrà lloc l’acte de 
presentació d’una nova edició del programa “Voluntariat per la 
Llengua”.

En total es preveu la formació d’unes set parelles, les quals 
s’han format a partir de les compatibilitats d’horari i altres pre-
ferències que se sol·licitaven a la fi txa d’inscripció. Aquestes 
parelles es trobaran una hora a la setmana durant deu setmanes 
per practicar el català. Així mateix, des de la Regidoria es vol 
informar que si hi ha algú que està interessat a participar-hi 
encara ho pot fer, ja que només cal inscriure’s a les ofi cines de 
l’Ajuntament d’Agramunt.

REGIDORIA DE SERVEIS MUNICIPALS

CANVIS DE CIRCULACIÓ A DIFERENTS CARRERS D’AGRAMUNT

Arran de les peticions dels veïns de les zones afectades s’han 
dut a terme diferents accions que han canviat la circulació en 
alguns trams del poble. 

Un dels canvis s’ha fet a la travessia de la carretera de Cer-
vera, direcció al CAP, on a partir d’ara estarà prohibit aparcar 
a la vorera de la dreta. Amb aquesta mesura es millorarà la 
circulació de vehicles en aquest carrer i es previndran possibles 
accidents de trànsit i de vianants.

Una altra mesura que s’ha dut a terme al poble és al carrer 
del Riu. En aquest cas s’ha prohibit la circulació des del car-
rer Control, motiu pel qual s’han col·locat els senyals corres-
ponents que indiquen aquest canvi. Els motius que han portat 
a fer aquesta acció han estat, entre altres, el fet que el carrer 
és molt estret i això difi culta la circulació de vehicles en doble 
sentit. A més, la sortida a l’avinguda Marià Jolonch per aquesta 
via no té la visibilitat adequada, fet que signifi cava un risc de 
seguretat per als veïns. Amb aquesta mesura es dóna resposta a 
la petició dels residents d’aquesta zona i es millora la seguretat 
dels vianants. 

Els canvis al carrer Ensenyament també són evidents. S’ha 
prohibit els pas dels vehicles convertint aquesta via en un espai 
de vianants. Per aquest motiu s’ha col·locat un senyal de pro-
hibit circular i s’ha tancat el pas als cotxes amb una jardinera. Presentació de la guia Viu Agramunt.
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Amb aquesta mesura es pretén millorar la seguretat de tots els 
agramuntins, però sobretot de tots els escolars i estudiants que 
freqüenten aquest carrer per desplaçar-se als diferents centres 
educatius.

REGIDORIA D’EDUCACIÓ

L’OBRA SOCIAL LA CAIXA FA UNA DONACIÓ D’INSTRUMENTS

La regidoria de Cultura i Educació de l’Ajuntament d’Agra-
munt i l’Obra Social de “La Caixa” han signat un conveni mit-
jançant el qual l’entitat bancària fa el pagament de dos pianos 
elèctrics i una trompeta per al fons instrumental de l’Escola 
Municipal de Música d’Agramunt. L’import de la dotació és de 
2.000€.

Prohibida la circulació al carrer Ensenyament.

JUNTES DE GOVERN LOCAL

BAIXA ACTIVITATS

S’acorda donar de baixa del Registre d’Activitats les següents 
activitats: 

- Activitat de l’empresa VIATGES GRIS EXPRES, SL, dedica-
da a l’agència de viatges situada a l’Av. Marià Jolonch,4, baixos.

- Activitat del Sr. Ramon Carulla Castellà, dedicat a l’activitat 
de botiga de mobles situada a la Av. Jaume Mestres, 30 baixos 
i del taller de fusteria situat a la Ctra. de Cervera, 13, baixos.

- Activitat de l’empresa DEVEDE, SCP, dedicada al lloguer de 
pel·lícules de vídeo situada a l’Av. Catalunya, 1, Esc. A, baixos 3. 

ADQUISICIÓ FORN ELÈCTRIC I TAULELL REFRIGERADOR

S’acordà aprovar l’adquisició d’un forn elèctric i un taulell 
refrigerador per al bar del Casal Agramuntí, que s’adjudicà a 
l’empresa DETERCOM, SL, per un import de 1.659,55, inclòs 
IVA i 1.437,71€, inclòs IVA, respectivament.

SENYALITZACIÓ DE TRÀNSIT PER LA VIA PÚBLICA

S’aprovà l’adquisició de material per la senyalització de tràn-
sit en vertical per diferents indrets de la via pública, que s’ad-
judicà a l’empresa SERVEIS VIALS DEL VALLÈS, SL, per la 
quantitat de 1.099,34€, exclòs IVA.

ADQUISICIÓ DE PAPERERES PER A LA VIA PÚBLICA

S’acordà l’adquisició de 10 papereres per diferents indrets de 
la via pública, que s’adjudicà a l’empresa ENTORN URBÀ, per 
la quantitat de 519,20€, inclòs IVA.

LLAR D’INFANTS “NINS”

S’aprovà l’adquisició i la col·locació de dues cortines de pa-

nell japonès, que s’adjudicà a l’empresa CORTINATGES SAN-
GRÀ per la quantitat de 925€, inclòs IVA.

S’aprovà l’adquisició de 32 protectors per als radiadors, 
que s’adjudicà a l’empresa J. TORNÉ, SL per la quantitat de 
2.422,95€, inclòs IVA.

ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS
S’aprovà l’adhesió al Servei de mediació i assessorament als 

Municipis i ens locals de Catalunya de l’Associació Catalana 
de Municipis i Comarques adjudicat a Ferrer&Ojeda, i per tant, 
Ferrer&Ojeda passa a tenir la condició de Mediador de l’Ajun-
tament d’Agramunt.

CERTIFICACIONS
Es van aprovar les següents certifi cacions:
- Certifi cació núm. 1 de l’obra denominada “Projecte d’instal-

lació elèctrica de reforma de l’enllumenat públic al tercer tram de 
la travessera est-oest d’Agramunt (Ctra. L-303 de Cervera a Agra-
munt) - Fase C” lliurada per l’arquitecte municipal i executada 
per l’empresa INSTALACIONES Y PROYECTOS DE VANGUAR-
DIA, SL, per un import de 54.093,45€.

- Certifi cació extra primera i última de l’obra denominada 
“Annex al projecte bàsic i d’execució de reforma i ampliació de 
l’Ajuntament per obres complementàries” lliurada per l’arquitecte 
municipal, i executada per l’empresa GARROFÉ-ROCA,SA, per 
un import de 14.713,90€.

APARELL DE RECEPCIÓ DE SENYAL
S’acordà autoritzar la instal·lació d’un aparell de recepció de 

senyal per poder prestar serveis de telecomunicacions a l’em-
presa NXT-Telecom, a la zona dels Dipòsits Municipals situats al 
nucli agregat de Montclar, d’acord amb les condicions establer-
tes en els antecedents de l’acord i per una vigència de 5 anys, 
prorrogable per mutu acord. 

CONTRACTACIÓ SERVEI WEB
Aprovar la contractació per a la consulta dels tràmits d’in-

tervenció administrativa a què resta subjecta l’exercici d’una 
activitat econòmica a Catalunya i de la documentació bàsica 
preceptiva per a l’inici dels expedients de llicències/comunica-
cions preceptiva per a l’exercici d’activitats a l’empresa Agrigest 
Enginyeria SC Professional que ofereix el servei a Internet a 
través de la pàgina web www.acticlic.cat, per la quantitat d’una 
quota inicial de 550€ i una quota mensual de 50€, exclòs IVA.

PLE, 26-1-2012

APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL DE LA CORPORACIÓ 
PER A L’ANY 2012

S’acordà aprovar inicialment el Pressupost Municipal conso-
lidat per a l’exercici econòmic de l’any 2012, juntament amb 
les seves bases d’execució, restant fi xats els estats d’Ingressos 
i Despeses i en els termes que expressa el resum per capítols 
següents:

Vots a favor: Acord d’Esquerra (7). Vots en contra: CiU (4), 
PP (1) i PSC (1)
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CAP DENOMINACIÓ
PRESSUPOST
MUNICIPAL

PRESSUPOST
MAS VELL

ENTITAT PÚBLICA
EMPRESARIAL 

TOTAL
CONSOLIDAT

1 Despeses de personal 1.936.701,81 205.437,87 2.142.139,68

2 Despeses corrents i serveis 1.333.444,00 75.700,00 1.344.388,00

3 Despeses fi nanceres 115.000,00 600,00 115.600,00

4 Transferències corrents 439.200,00 0,00 439.200,00

6 Inversions reals 607.402,88 3.000,00 610.402,88

9 Passius fi nancers 514.419,00 0,00 514.419,00

TOTAL PRESSUPOST DESPESES 4.946.167,69 284.737,87 200.550,00 5.431.455,56
      

CAP DENOMINACIÓ
PRESSUPOST 
MUNICIPAL

PRESSUPOST
MAS VELL

ENTITAT PÚBLICA 
EMPRESARIAL

TOTAL
CONSOLIDAT

1 Impostos directes 2.293.036,00 0,00 2.201.000,00

2 Impostos indirectes 32.700,00 0,00 32.700,00

3 Taxes, preus públics 689.142,00 284.687,87 1.001.109,87

4 Transferències corrents 1.155.941,00 0,00 1.155.941,00

5 Ingressos patrimonials 173.488,81 50,00 173.538,81

7 Transferències de capital 410.310,73 0,00 410.310,73

9 Passius fi nancers 191.549,15 0,00 191.549,15

TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 4.946.167,99 284.737,87 200.550,00 5.431.455,56

Donar compte de la previsió de l’estat d’ingressos i de despeses de l’Entitat Pública Empresarial ”Agramunt Serveis”, i que és 
el següent:

6260000 Serveis bancaris 500,00

6270000 Publicitat, propaganda i relacions 
públiques

2.000,00

6280000 Despeses telèfons 3.000,00

6280001 Subministrament combustibles 28.000,00

6280002 Subministrament material ofi cina 700,00

6280003 Subministraments diversos 14.000,00

6290001 Despeses diverses d’activitats 12.500,00

TOTAL 128.200,00

64. DESPESES DE PERSONAL

COMPTE CONCEPTE EUROS

6400000 Sous i salaris 30.500,00

6420000 Seguretat social 10.500,00

TOTAL 41.000,00

65. ALTRES DESPESES DE GESTIÓ

COMPTE CONCEPTE EUROS

6590001 Subvencions entitats 14.000,00

TOTAL 14.000,00

TOTAL GRUP DE DESPESES 200.550,00

DESPESES

Grup 2 – ACTIU NO CORRENT

21. IMMOBILIZAT MATERIAL

COMPTE CONCEPTE EUROS

2130000 Maquinària 15.000,00

2140000 Material esportiu 1.850,00

2190000 Altre material 500,00

TOTAL 17.350,00

Grup 6 – COMPRES I DESPESES

62. SERVEIS EXTERIORS

COMPTE CONCEPTE EUROS

6210000 Lloguer instal. Cànon Ajuntament 
d’Agramunt

50.000,00

6210001 Lloguer material 200,00

6220000 Manteniment piscines 5.400,00

6220001 Manteniment pavellons 8.300,00

6230000 Serveis professionals independents 1.500,00

6240000 Transport 2.000,00

6250000 Assegurances 100,00
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INGRESSOS

Grup 7 – VENDES I INGRESSOS

70. VENDA DE SERVEIS

COMPTE CONCEPTE EUROS

7050001 Quotes activitats piscines 60.500,00

7050002 Quotes activitats 23.000,00

TOTAL 83.500,00

74. SUBVENCIONS

COMPTE CONCEPTE EUROS

7400000 Aportació Ajuntament 115.000,00

TOTAL 115.000,00

75. ALTRES INGRESSOS DE GESTIÓ

COMPTE CONCEPTE EUROS

7520000 Lloguer instal·lacions 2.000,00

TOTAL 2.000,00

76. INGRESSOS FINANCERS

COMPTE CONCEPTE EUROS

76900000 Altres ingressos fi nancers 50,00

TOTAL 50,00

TOTAL GRUP D’INGRESSOS 200.550,00

APROVACIONS PADRONS FISCALS 2012 I PERÍODES DE CO-
BRAMENT

S’aprovaren els padrons de les taxes i impostos municipals 
corresponents a l’exercici de l’any 2012: 

- El període comprès entre els dies 15 de març de l’any 2012 

i el 16 de maig de l’any 2012, ambdós inclosos, per a la co-
brança de la taxa de guals corresponents a l’exercici econò-
mic de l’any 2012, en període voluntari, fi xant-se el període de 
constrenyiment amb recàrrec del 10% (període executiu) a par-
tir del dia 17 de maig de l’any 2012 i amb recàrrec del 20% + 
interessos de demora, a partir de la notifi cació de la providència 
de constrenyiment i inici del procediment executiu.

- El període comprès entre els dies 12 de setembre de l’any 
2012 i el 14 de novembre de l’any 2012, ambdós inclosos, 
per a la cobrança de les taxes de la recollida d’escombraries, 
clavegueram i cementiri municipal (nínxols i panteons) corres-
ponents a l’exercici econòmic de l’any 2012, en període volun-
tari, fi xant-se el període de constrenyiment amb recàrrec del 
10% (període executiu) a partir del dia 15 de novembre de l’any 
2012 i amb recàrrec del 20% + interessos de demora, a partir 
de la notifi cació de la providència de constrenyiment i inici del 
procediment executiu.

Vots a favor: Acord d’Esquerra (7), CiU (4), PP (1) i PSC (1)

DESAFECTACIÓ ESCOLES DE MONTCLAR

S’acordà aprovar inicialment la desafectació del bé immo-
ble situat a la plaça de l’Església, núm. 3 en la planta prime-
ra, urbà, amb referència cadastral 7649701CG3374 canviant 
la seva qualifi cació de bé de domini públic a bé patrimonial. 
Aquest edifi ci resta inscrit en el Registre de al propietat de Ba-
laguer, Tom 2207, llibre 96, folio 200. Finca 5272 inscripció 
2a.

Vots a favor: Acord d’Esquerra (7), CiU (4), PP (1) i PSC (1)

MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA

S’aprovaren els estatuts, que s’adjunten com annex pels 
quals se’n regirà l’actuació que regulen l’Associació “ Municipis 
per la Independència” aprovats per l’Assemblea General que es 
va celebrar a Vic el passat dia 14 de desembre de 2011.

Vots a favor: Acord d’Esquerra (7) i CiU (4)
Vots en contra: PP (1) i PSC (1)

Com molts de vosaltres ja heu comprovat, els horaris i 
els telèfons del CAP s’han anat modifi cant en els darrers 
mesos, per les indicacions que s’han rebut des del De-
partament de Salut de la Generalitat de Catalunya, per 
això, per tal d’evitar confusions a continuació us detallem 
l’horari d’atenció del CAP i els telèfons on heu de trucar 
en casos d’urgències:

Actualment, l’horari del CAP és:

• De dilluns a divendres:
 L’horari d’obertura és de les 8h a les 21h,

per Urgències podeu trucar al

 973 39 20 20
• De 21h a 8h:
 El CAP està tancat i per urgències heu de trucar al 

061

 - Els dissabtes, diumenges i festius:
• De les 9h a les 14h i de les 17h a les 21h: El CAP 
estarà obert, per Urgències trucar al 973 39 20 20
• De les 14h a les 17h: El Cap romandrà tancat i els 
professionals estaran localitzats, per Urgències trucar 
al 973 39 20 20
• La resta d’horari, de 21h a 9h quan el CAP estigui 
tancat per urgències s’haurà de trucar al 061 on us 
posaran en contacte amb el metge i infermera que 
estan de guàrdia a Agramunt i si s’escau, us enviaran 
una ambulància o avisaran al SEM (ambulància me-
dicalitzada).

Donat que el servei 061 està perfeccionant-se en la zona rural, 
i per tal de millorar el servei, us preguem que davant qualsevol 
anomalia que detecteu ho comuniqueu al CAP a traves del full 
de suggeriments.

El CAP i la Regidoria de Salut de l’Ajuntament d’Agramunt informen:
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ALMANAC
I SERVEIS

INSTITUCIONS i SERVEIS

Ajuntament
 Ofi cines 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’ofi cina Tel. 973 390 843
Emergència o problema de circulació 
 Tel. 670 234 394

Mossos d’Esquadra  088

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

Creu Roja Tel. 973 390 880

CAP Tel. 973 390 635
Urgències (quan el CAP és obert)
 Tel. 973 39 20 20
Urgències (quan el CAP és tancat) 
 Tel. 061

Ambulàncies
Emergències mèdiques (SEM)   061

Farmàcia Esteve Tel. 973 390 428

Farmàcia Viladot Tel. 973 390 087

Funerària Tel. 973 390 862

ESPAI DE CULTURA

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

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

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

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

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

Visites concertades per grups

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

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

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

CENTRES D’ENSENYAMENT

Escola Municipal
de Música Tel. 973 390 536

CEIP Macià-Companys Tel. 973 390 668

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

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

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

TRANSPORTS DE VIATGERS

Estació d’autobusos de Tàrrega
Tel. 902 42 22 42

Agramunt-Lleida
A les 7 del matí i a les 14:30h

Agramunt-Barcelona
De dilluns a divendres, a les 7:55h
De dilluns a diumenge, a les 10,22h
De dilluns a dissabte, a les 17,13
Diumenges, a les 19,43h i 20,23h

EFEMÈRIDES DEL MES

Gener-febrer de 1939: Les noves au-
toritats agramuntines passada la Guer-
ra Civil (i 2)

Una de les difi cultats del nou consis-
tori és la manca de recursos econòmics 
i el dia 4 de febrer aproven demanar 
un crèdit de 46.226,72 pessetes al 
Banc d’Espanya Local que equival al 
50% del pressupost. Les raons per les 
quals necessitaven els diners eren ben 
evidents: “(...) después de detenido re-
sumen de la situación económica del 
municipio, de las urgentes necesidades 
en el mismo originadas por la guerra y 
de una manera especial el casi total 
derrumbamiento de casas y edifi cios 
de la población, así como la completa 
desnormalización de la vida doméstica 
de los vecinos en general originada du-
rante la etapa marxista (...)”.

El 22 de febrer l’alcalde nomena 
com a secretari de l’Ajuntament Emi-
li Solsona Fa, tot adduint les raons 
següents que ens dóna idea de com 
anaven les coses en aquells moments: 
“El Sr. Ros propone la designación del 
vecino de esta villa D. Emilio Solsona 
Fa al que cree con la sufi ciente acti-
tud para desempeñar esta Secretaría y 
todas las demás condiciones necesa-
rias, y de una manera especial la de 
haber sido siempre perteneciente a las 
agrupaciones de derechas españolas y 
absolutamente adicto y entusiasta del 
Glorioso Movimiento Nacional desde el 
día de su iniciación hasta el momento 
presente, motivo por el cual fue no-
tablemente perjudicado y perseguido
por las ordas marxistas, hasta haberse 
visto obligado a abandonar su familia 
para evadirse de tal persecución, des-
pués de haber sido arrojado por los 
rojos de su cargo en propiedad de Se-
cretario de Juzgado Municipal de esta 
villa al día siguiente de la iniciación del 
expresado Glorioso Movimiento Nacio-
nal”.

El 25 de febrer, el governador civil 
de la província nomena com a nou al-
calde d’Agramunt en Silvestre Bonet 
Pascual.

Bibliografi a: La Guerra Civil a Agramunt. Col-
leccionable de la revista SIÓ

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

Demografi a

(Mes de gener de 2012)

NAIXEMENTS
Christian Tasnadi dia   1
Nisrin Bouchateb dia 11

DEFUNCIONS
Anna Maria Ramos Morente dia   9
Teresa Carreras Esteve 85 anys, dia   9
Encarnació Bernaus Marva 93 anys, dia 16
Ramona Penella Balasch 86 anys, dia 21
Pere Castellà Mallol 82 anys, dia 21
Angelina San Agustín Bernaus dia 25
Maria Cahelles Ripoll 108 anys, dia 27
Rosa Lluelles Cases 101 anys, dia 28
Modesta Vellecillos Garcia 85 anys, dia 29

Informació facilitada pel Registre Civil amb les dades conve-
nientment autoritzades.

Temps

PLUJA CAIGUDA DURANT EL GENER

Dia 12 ......................................... 1,0 l./m2

Dia 27 ......................................... 1,5 l./m2

TOTAL ......................................... 2,5 l./m2

TEMPERATURES EXTREMES DEL GENER

Màxima del mes ............................... 15°, dia 6
Mínima del mes ........  –4°, dies 11, 12, 30 i 31
Oscil·lació extrema mensual ........................19°
Mitja de les màximes .............................7,741°
Mitja de les mínimes ........................... –0,806°
Mitja de les mitjanes .............................3,467°

L’observador: Deudat Pont

MARÇ 2012

Mes de 31 dies, tercer del nostre calendari.
El dia 1 el sol surt a les 6h 26m, i es pon 

a les 17h 42m. El dia 31 el sol surt a les 5h 
36m, i es pon a les 18h 15m.

El dia 20 el sol entra a la constel·lació 
d’ÀRIES. Entrem a la PRIMAVERA, a les 5h 
14m. És l’equinocci de primavera en què la 
nit i el dia tenen 12 hores.

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

l./m2

DATES ASSENYALADES
I COSTUMARI

El març és el mes dels vents. De la inseguretat 
climàtica del març la veu popular n’ha arribat a 
crear el verb marcejar que s’utilitza per indicar 
la seva variabilitat. Hom té el sol de març com 
a molt calent o dolent per la salut. En aquesta 
època de l’any ja han nascut moltes males her-
bes als sembrats que se li mengen l’adob i no el 
deixen créixer amb ufanor. Antigament que no hi 
havia les màquines de sulfatar amb herbicides, 
passaven a arrencar-les (birbar) les dones i la 
canalla. Generalment triaven les herbes arrenca-
des per donar-les al bestiar. També era aquesta 
època de l’any en què els carboners comença-
ven a fer el carbó i els calciners començaven a 
encendre els forns de calç. També s’adjudicava 
a aquest moment de l’any la millor època per 
esquilar el bestiar.

Dia 7: Sant Tomàs d’Aquino. Era el patró dels 
estudiants, per això tal dia com avui les aules 
de les universitats eren tancades i era festa. 
A la nostra adolescència, quan estudiàvem el 
batxillerat, encara era la Festa dels estudiants. 
Contra el perill i les temptacions diabòliques 
oposades a la castedat i a la puresa, reclamaven 
el seu ajut, sobretot els estudiants que cursaven 
la carrera sacerdotal.

Dia 19: Sant Josep. Era el pare natural de 

Crist i durant molts anys ha restat oblidat per 
l’Església occidental i la seva devoció no va 
adquirir importància fi ns al segle XIII. Aquesta 
tardana devoció fa que quasi no es troba cap lle-
genda ni tradició del sant pare de Jesús i que la 
veu popular el tingui tan desconsiderat. Una de 
les representacions iconogràfi ques més antigues 
d’aquest sant a les nostres terres data del 1327 
i es troba a la Porta Baix (portal gòtic) de l’esglé-
sia de Vilanova de Meià, on en un grup escultò-
ric molt semblant al d’Agramunt, al costat dret 
de la Verge i el Nen Jesús hi ha representada 
també l’Epifania i a la seva esquerra, a més de 
l’Anunciació a Maria, també hi ha l’Anunciació 
a Sant Josep. L’ofi ci de fuster té com a patró 
sant Josep des del segle XVI. El dia d’avui no 
fou festiu fi ns l’any 1890, que va decretar-ho 
el papa Lleó XIII, però des de temps molt an-
tics era tingut com a mitja festa i hi havia molts 
obradors que tal dia com avui no treballaven. 
Una de les coses típiques del dia d’avui era la 
pastisseria casolana feta a base de llet, sobretot 
mató i crema.

Dia 25: Encarnació de la Mare de Déu. És 
també conegut com la Mare de Déu de Març. 

Ramon Bernaus i Santacreu
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Quart
creixent

Lluna
plena

Quart
minvant

Lluna
nova

Quart
creixent

el dia 1, a la 1:22 h
Algunes pluges

el dia 8, a les 9:39 h
Núvols

el dia 15, a la 1:25 h
Variable

el dia 22, a les 14:37 h
Alguna nevada

el dia 30, a les 19:41 h
Algun xàfec
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Pregueu a Déu per

Rosa Lluelles Cases
(Vídua de Fernando Ros Pijuan)

que morí cristianament el dia 28 de gener de 2012,
a l’edat de 101 anys, havent rebut els S.S. i la B.A.

A. C. S.

Els qui l’estimen: fi lls, † Maria, † Ferran i M. Neus i Jaume; néts, besnéts, nebots, 
cosins, familiars, amics i coneguts, us preguem una oració pel seu descans etern.

La família agraeix les mostres de condol rebudes.

Al llit em poso
set àngels trobo
tres als peus i quatre al cap,
la Verge Maria al meu costat.
Rosa, dorm, reposa no tinguis por
de cap mala cosa.
Si cap mala cosa et vol tocar
la Verge Maria et guardarà.
I com aquesta moltes altres que
tu ens vas ensenyar.
Sempre et recordaré,
mare, padrina, yaya.
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per
Ricard Bertran

Les 7
diferències

La fi gura del personat-
ge del Xurripampi s’ha 
tornat a vestir de gala 
per celebrar el Carna-
val agramuntí, aquesta 
vegada dedicat als mos-
queters. 

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

A veure si les tro beu!

LLEURE AMENITATS
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❚ Coordina Rosa Maria Sera

Solució a les
7 diferències:

SOPA DE LLETRES

En aquest embolic de lletres que hi ha, 
hi trobareu dotze noms de pila feme-
nins els quals comencen i acaben amb 
la vocal A.

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

Adela, Adelina, Adriana, Àgata, Agustina, 
Alexandra, Alícia, Amàlia, Angelina, Anna, 
Antònia i Aurora.

 A A I C I L A A A E A B

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

Solució a
l’ARITGRAMA:

ARITGRAMA

Ompliu el gràfi c perquè es compleixin
les igualtats.

8+2–3=7

+++

4+3+2=9

–++

6+1+1=8

=6=6=6

+ – =7

+ + +

+ 3 + =9

– + +

+ + =8

=6 =6 =6



84 [FEBRER 2012]sió 576

Trobem a faltar
       el teu somriure...

Joan Ramon Gallart i Huguet
A. C. S.

Quinzè Aniversari
(22 de febrer de 1997)
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LA FOTO

LA CALAISERA per SERAFINA BALASCH

per JOSEP BERTRAN

Coincidint amb l’entrada al 
mes de febrer també ho van 

fer les baixes temperatures. Fins 
al moment d’escriure aquesta 
nota la punta s’ha registrat en 10 
graus sota zero a la canal del Sió. 
Ha estat un fred amb una humi-
tat molt baixa, motiu pel qual no 
hem vist la blancor que acostuma 
acompanyar aquestes fredorades 
matineres. La foto correspon a 
la “nevada” que va caure a mig  
matí del dia 2, primer dia de la 
revessia. El que preocupa més 
ara és l’extrema sequera que pa-
tim des de fa mesos que ja afecta 
els sembrats que, entre una cosa 
i l’altra, no tenen gaire bona cara.

Nit de carnaval, nit de disbauxa i alegria,
la disfressa he deixat damunt la cadira,
dins el cor he guardat la follia.
                                                                (Núria Sorribes)
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Cinquè aniversari

Antònia Fornells i Musoles
nascuda a Agramunt i vídua de Narcís Pujadas

que morí cristianament a Barcelona,
el dia 18 de febrer de 2007,

a l’edat de 98 anys.

A. C. S.

Les seves germanes i els seus nebots la recordarem sempre.

No és un adéu per sempre,
és tan sols l’adéu per un instant.
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D’esquerra a dreta:

  1) Maria Brils
  2) Bepeta Riera
  3) Jerònima Solé
  4) Consol Cases
  5) Maria Solé
  6) Antonieta Barnola
  7) Josefi na Sans
  8) Teresina Qué
  9) Maria Ros
10) Angelina San Agustín
11) Montserrat Piqué
12) Palmira Areny
13) Isabel Bàrrios

Grup d’ex-alumnes del Col·legi de les Monges d’Agramunt durant els actes celebrats el maig del 1981 en 
motiu del seu centenari (4-6-1880). Després d’un ofi ci religiós, presidit pel Bisbe Joan Martí Alanis, 

s’inaugurà una placa commemorativa a la nova plaça dedicada a Montserrat Pons, fundadora del centre. Pos-
teriorment se celebrà un berenar de germanor al pati del col·legi, indret on correspon la fotografi a que aquest 
mes posem a l’àlbum dels agramuntins.

L’àlbumL’àlbum ���� ����

1

2 3 4
5 6

7 8

9

10
11

13

12
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IMATGES  D ’AH IR  i  D ’AVU I per JOSEP BERTRAN

Una imatge inèdita 
de les destrosses que 
van fer a Agramunt els 
bombardejos franquis-
tes durant la Guerra 
Civil (1936-39) a càrrec 
de l’aviació alemanya 
i italiana. Des de SIÓ 
hem anat documentant 
aquest històric episodi. 
Avui hi aportem un altre 
testimoni. Un jove Joan 
Pallejà posa enmig del 
carrer Castell. La pa-
ret del fons és la de 
Cal Pedret, l’únic edi-
fi ci que quedà dret en 
aquell tram del carrer. 
Un entramat de puntals 
aguanten els malmesos 
edifi cis del fons.




