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esdevenir en l’onzena edició d’Agr’auto, la 
Fira del Vehicle d’Ocasió. 
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Al llarg de quinze pàgines els lectors 
trobaran un ampli reportatge sobre la 
comunitat jueva agramuntina de l’Edat 
Mitjana.

29 a 43

PORTADA:
La fotografi a que il·lustra la portada corres-
pon a un dels dos fragments de làpides fu-
neràries procedents de l’antic cementiri jueu 
d’Agramunt. Són testimonis excepcionals de 
la cultura hebraica a Catalunya, i del conjunt 
de la península Ibèrica. En aquest número pu-
bliquem un ampli reportatge sobre els jueus 
agramuntins.
(Josep Bertran)
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LA 3...

El plat fort del contingut d’aquest 
número és el reportatge sobre la co-
munitat jueva que va viure a Agramunt 
durant l’Edat Mitjana. D’aquests agra-
muntins no en sabem gran cosa, donat 
que durant segles han 
estat volgudament ig-
norats i, per tant, molt 
poc estudiats. El dos-
sier que presentem pre-
tén ser una aportació, 
de caràcter  divulgatiu, 
per atansar als nostres 
lectors la realitat d’un 
sector dels nostres 
avantpassats.

La troballa, amb 
més de mig segle de 
diferència, de dos seg-
ments de dues làpides 
mortuòries hebrees és 
l’únic element físic que 
confi rma l’existència 
d’aquesta comuni-
tat. Per desgràcia un 
d’aquests segments està il·localitzable 
i l’altre sortosament s’exposa en un 
museu. Pel que fa a les referències 

documentals són més nombroses, tant 
directes com indirectes en diversos 
arxius, especialment en el de la Corona 
d’Aragó. En destaquem un del segle 
XIV que s’ha localitzat a Israel.

Del contingut d’aquest número cal 
assenyalar la col·laboració que un 
lector ens ha fet arribar sobre l’escola 

de la Donzell de fa setanta anys. És 
un sentit homenatge a la mestra que, 
recent acabada la Guerra Civil, va venir 
del País Basc i que per a aquells in-
fants va representar un oasi, un far de 

llum enmig de la foscor 
de la postguerra.

Del repàs de l’actua-
litat en sobresurt la crò-
nica de la darrera edi-
ció d’Agr’auto, la Fira 
del Vehicle d’Ocasió. A 
més del certamen co-
mercial es van celebrar, 
com és costum, un 
seguit d’actes paral·lels 
com la trobada de mo-
toristes organitzada pel 
col·lectiu Motorrons.

 Els nostres col-
laboradors d’esports 
ens aporten, com cada 
mes, el que han donat 
de si els encontres de 
les darreres setmanes. 

Per la seva part els centres d’ensenya-
ment publiquen les darreres novetats 
en equipaments i activitats.   ■

Ajuntament
d’Agramunt
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VICENS
MAQUINÀRIA AGRÍCOLA, S.A.

Ctra. N-II km 483
25244 FONDARELLA
Telf. 973 60 04 50
vendes@vicensmaquinaria.com
www.vicensmaquinaria.com

Ctra. C-13 P.I. La Noguera
C/ 1, Nau 1
25670 TÉRMENS
Telf. 973 18 08 04

Ctra. de la Llacuna, 44
43420 STA. COLOMA
DE QUERALT
Telf. 977 88 04 59

MANRESANA DE MAQUINARIA S.A.
C/ Narcís Monturiol, 1 Pol. Ind. Bufalvent
08240 MANRESA
Telf. 93 874 39 11

Està preparat per la
R- Evolució?

Noves sèries:
6R - 7R - 8R

ODONTOLOGIA
I N T E G R A D A
CENTRE DE LA RIBERA DEL SIÓ

Serafí Miret Cuenca
Núm. Col. 1256

Lídia Martorell Soldevila
Núm. Col. 4483

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

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

Oferim els tractaments d’oclusió i articulació, estètica 
i cosmètica dental, cirurgia bucal i implants dentals, 
odontologia conservadora i preventiva, odontopedia-
tria, ortodòncia, pròtesis dental i periodòncia.

Esther Marot Solé
Núm. Col. 3408

 la vida en suspensió...
enric escribà sanglada
1  d ’ a b r i l  -  2 9  d e  j u n y  2 0 1 2  

ENTRADA
L L I U R E

1/04/2012   12h.

INAUGURACIÓ
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▼

ACTUALITAT FETS DEL MES per JOSEP BERTRAN

Agr’auto

El darrer cap de setma-
na de febrer es va ce-
lebrar l’onzena edició 

d’Agr’auto, la Fira del Vehi-
cle d’Ocasió que a més de 
l’exposició comercial va tenir 
diversos actes paral·lels, com 
és habitual. La inauguració 
ofi cial va anar a càrrec del Di-
rector dels Serveis Territorials 
d’Empresa i Ocupació, Octavi 
Miarnau.

Es van exposar uns 120 ve-
hicles de preus molt va riats, 
dels 4 als 50 mil euros, a
càrrec de cinc dels concessio-

1) L’exposició de vehicles va ocupar 
els dos pavellons.

2) Parlament del Director dels
Serveis Territorials d’Empresa
i Ocupació, Octavi Miarnau, durant 
l’acte d’inauguració.

3) Una de les atraccions fou pre-
sen ciar els vehicles amb què Robert 
Ibarz va participar en la darrera 
edició del Dakar.

4) Un dels actes paral·les va ser 
aquest circuit per als més menuts.

6) Concentració motorista organitza-
da per l’associació local “Motorrons”.

Es van exposar uns 
120 vehicles de 
preus molt va riats.
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ACTUALITAT FETS DEL MES

▼

naris locals, encara que els 
més sol·licitats van ser els 
del voltant dels 6.000 euros. 
També es van exposar diver-

ses autocaravanes i vehicles 
4x4 del Club Land Rover. 
Com en anys anteriors, es va 
fer la revisió de vehicles ITV, i 

els més petits van poder parti-
cipar en el circuit d’educació 
vial.

El diumenge al matí l’actua-
litat estigué marcada per una 
nova edició de la concentració 
motorista organitzada pe l’as-
sociació local “Motorrons”, 
que comptà amb la participa-
ció de més d’un miler de mo-
tos, algunes molt espectacu-
lars. Van celebrar l’esmorzar 
popular i el tradicional recor-
regut per la comarca.

Per la seva part l’agramuntí 
Robert Ibarz va fer una xerra-
da sobre la seva participació 
a la darrera edició del Dakar. 
Recordem que en el passat 
número de SIÓ es publicà 
una àmplia entrevista sobre 
aquesta experiència esportiva.

1. David Ymbernon
Lo Pardal va inaugurar, el 

dia 4 de març, una nova edi-
ció del cicle L’important és 
la Idea que, com saben els 
nostres lectors, són una sèrie 
d’exposicions que tenen com 
a protagonistes les fi nestres 
i balcons dels edifi cis de Lo 

Pardal. La cinquena mostra 
del cicle, que el seu creador 
ha titulat “Latung la la i els 
ocells d’Agramunt”, es pot 
veure a les cinc fi nestres de 
Lo Pardal 1. Cinc grans pla-
fons plens de dibuixos de 
color taronja, el característic 
d’aquest artista, “plens de ga-

nes amb el globus que s’en-
laira vull anar passar portes 
murs i fronteres i no parar”, 
com escriu l’autor.

2. Sopar solidari
La Parròquia agramuntina 

va celebrar, el divendres 2 
de març, una nova edició del 

La cinquena mos-
tra del cicle “L’im-
portant és la Idea” 
es pot veure a les 
cinc fi nestres de
Lo Pardal 1.
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Sopar Solidari en el marc de 
la campanya contra la fam. 
L’acció té com objectiu recap-
tar fons de cara a una acció 
assistencial en un país del 
Tercer Món. Enguany els di-

ners es destinen a la forma-
ció i captació de pagesos a 
Molo, a la regió de Nairobi a 
Kenya, Àfrica. El públic, que 
va omplir el Foment, va poder 
seguir les actuacions de les 
Dones de l’Esbarjo i el Cor 
Parroquial, entre altres.

3. Sequera
En el moment d’escriure 

aquesta nota patim una se-
quera que arrosseguem des 
de tot l’hivern. Si no plou ben 
aviat la collita es podrà donar 
per perduda. La mitjana de 
pluja dels mesos de desem-

bre, gener i febrer (del 2000- 
2010) fou de 31,6; 25,4 i 
19,9 respectivament, és a dir 
de 76,9 litres. En canvi, entre 
el desembre passat, i el gener 
i febrer d’enguany només ha 
plogut 15,9 litres. La diferèn-
cia és considerable. L’última 
pluja consistent va ser el 15 
de novembre. Una altra dada 
curiosa és que la mitjana de 
temperatures del febrer ha 
estat inferior a la del mes de 
gener, cosa que no acostuma 
a ser així. Aquest febrer ha es-
tat 2,5 graus pel davall de la 
mitjana habitual.   ■

El Foment va aco-
llir una nova edició 
de la campanya 
contra la fam.

JO
S

E
P

 B
E

R
TR

A
N

JO
S

E
P

 B
E

R
TR

A
N

JO
S

E
P

 R
O

V
IR

A

1

2

3



8 [MARÇ 2012]sió 577

HISTÒRIA ARRIBADA DE L’AIGUA DEL CANAL per JOSEP BERTRAN

150 aniversari del Canal d’Urgell

Aquest mes de març es 
compleix el 150 ani-
versari de l’arribada de 

l’aigua del Canal d’Urgell a la 
vila d’Agramunt i del reg de la 
primera fi nca, també al nos-
tre terme municipal. L’aigua 
va arribar al nucli urbà el 13 
de març de 1862 i regava la 
primera fi nca el dia 26. L’ar-
genda protagonista era la de 
Tarassó, aleshores propietat 
de la família Mestres d’Agra-
munt. Una placa de pedra col-
locada a la façana d’un dels 
magatzems recorda aquesta 
efemèride.

Setmanes abans de l’ar-
ribada de l’aigua els agra-
muntins vivien en un neguit 
permanent. Quan s’atansava 

tan faust esdeveniment, des 
de Ca la Vila s’anaven anun-
ciant les novetats fi ns que el 
12 de març es va comunicar 
per mitjà d’un solemne pregó 

que l’endemà l’aigua passaria 
pel tram més proper a la Vila.

Es diu que l’expectació era 
enorme. Els més impacients 
remuntaven la banqueta fi ns 
a Mafet per ser els primers 
en veure-la. Quan això s’es-
devingué la notícia va córrer 
de boca en boca enmig d’una 
joia indescriptible. El que tant 
s’havia somiat era una rea-
litat. Del que tant se n’havia 
parlat, ja era un fet.

L’aigua va continuar el seu 
camí i 13 dies després havia 
travessat la Serra d’Almenara, 
passat per la Trinxera i el Ter-
raplè de Castellserà i arribat 
fi ns a la fi nca on havia d’en-
trar per abeurar, per primera 
vegada, les assedegades ter-
res de la Plana de l’Urgell.

Ho va fer a la fi nca de Taras-
só, en el terme d’Agramunt. 
Una gran propietat de la fa-
mília Mestres, avui desapare-
guda, que tenia la casa pairal 
a la cruïlla dels carrers de la 
Mercè i Carbassa de Baix. 
Una gran placa de pedra col-
locada a la façana d’un dels 

Vista general dels magatzems a 
l’argenda de Tarassó.

A baix a la dreta, detall de la 
placa de pedra que recorda 
l’efemèride.
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Des de Ca la Vila 
s’anaven anun-
ciant les novetats 
fi ns que el 12 de 
març es va co-
municar per mitjà 
d’un solemne 
pregó que l’ende-
mà l’aigua passa-
ria pel tram més 
proper a la Vila.
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magatzems de la fi nca recor-
da aquesta efemèride: “Taras-
só, primera hacienda del llano 
de Urgel regada por las aguas 
del Canal, en 26 de marzo de 
1862”.

En aquesta històrica data 
es va donar inici a una de les 
grans epopeies que han viscut 
les nostres contrades. Posar 

en regadiu les terres ermes va 
ser molt difícil. La nul·la cul-
tura de regadiu dels pagesos; 
la falta d’estructures de des-
guassos, que entollà l’aigua i 
la conseqüent aparició d’epi-
dèmies; els confl ictes entre 
la Companyia i els regants; la 
poca aigua disponible abans 
de la construcció de l’embas-

sament d’Oliana, entre molts 
altres temes, van ser els pro-
blemes als quals es van haver 
d’enfrontar els regants.

La Comunitat de Regants 
en prou feines ha celebrat 
aquest 150 aniversari de la 
posada en marxa del canal. 
L’efemèride únicament s’ha 
commemorat amb la inaugu-
ració d’una mostra permanent 
que s’ha instal·lat dins la Sala 
de les Columnes de l’Espai 
Cultural de la Casa Canal. 
L’exposició es titula “La gent 
del Canal” i pretén ser un ho-
menatge a les persones que 
van impulsar aquesta infraes-
tructura. La majoria del ma-
terial gràfi c que es pot veure 
és inèdit i prové de cessions 
particulars i de l’arxiu de la 
Comunitat.   ■

El Canal d’Urgell al seu pas per 
Agramunt, a primers del segle XX.

ARXIU SIÓ

En aquesta històrica 
data es va donar 
inici a una de les 
grans epopeies que 
han viscut les nos-
tres contrades.
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HISTÒRIA
AGRAMUNTINA COP D’ULL AL RETROVISOR

Boicot a les carnisseries Josep Bertran

El mes de novembre de 
l’any 1964 SIÓ feia una 
insòlita proclama als 

seus lectors comminant-los a 
fer boicot a les carnisseries 
d’Agramunt. En la seva secció 
de “Calle Mayor” que es pu-
blicava a portada, el seu autor, 
que utilitzava el pseudònim 
de Noep, denunciava que les 
carnisseries venien la carn 20 
pessetes més cara que en al-
tres poblacions i que, a més a 
més, era a preu únic, fos qui-
na fos la part de l’animal, amb 
os o sense, el que denomina-
ven “tall únic”.

Davant d’aquesta situació 
el cronista llançava la inicia-
tiva per “organitzar un blo-
queig acarnissat, total, a les 
carnisseries, semblant al que 
els nord-americans van posar 

en marxa al Carib”. Es referia 
al confl icte que va tenir lloc 
entre els EE.UU. i la Unió 
Soviètica conegut com el dels 
“Míssils” que va acabar amb 
el bloqueig de l’illa de Cuba 
que, 50 anys més tard, encara 
continua.

Amb tot, Noep exonera 
d’aquest boicot “a aquelles 
persones que no puguin pres-
cindir de la carn durant el 
temps que duri el bloqueig. 
Per això podrien encarregar la 
seva compra en alguna altra 
població veïna, que amb tota 
seguretat, a més d’estalviar-se 
les 20 pessetes, obtindrien un 
article de més qualitat, olfacte 
i gust”.

En números posteriors SIÓ 
continua referint-se al preu de 
la carn, encara que del boicot 

no se’n parla més. En una en-
trevista a l’alcalde de l’època, 
Manuel Mazón, se li pregunta 
l’opinió sobre la preocupació 
dels veïns pel preu de la carn. 
El mandatari municipal diu 
que ell no hi pot fer res perquè 
els preus són lliures. En el cas 
del “tall únic”, que tenen re-
conegut ofi cialment, diu que 
“és un sistema que molts con-
sideren inadequat pels temps 
moderns i veuria amb molt 
bons ulls que es pogués com-
prar la carn a preus diferents, 
d’acord a la qualitat de les di-
verses parts de l’animal”. 

En relació a les queixes so-
bre la “inexactitud de les ba-
lances d’algunes botigues”, 
Mazón recorda de la nota 
publicada a SIÓ “advertint 
als comerciants de l’innoble 
i perillós d’aquesta actuació”, 
però també demana la col-
laboració ciutadana a presen-
tar denúncies, “el que ningú 
ha fet fi ns ara”. Diu que les 
balances de comprovació que 
hi ha a Ca la Vila “s’han fl orit 
de pura ociositat”.

Mesos després es dóna la 
notícia de la baixada del preu 
de la carn en 10 pessetes el 
quilo, fi xant-se en 100 pesse-
tes “i sense que s’hagi baixat 
la qualitat. El fet que baixi el 
preu dels aliments, és consi-
derat com una cosa excepcio-
nal. Amb tot “ens reservem 
els millors qualifi catius per a 
quan sigui abolit el sistema de 
tall únic”.   ■

SIÓ commina els lectors a no comprar carn a les botigues d’Agramunt 
fi ns que baixin els preus

Als anys seixanta hi havia un total 
de set carnisseries, la majoria de 
ramaders locals.

En la seva secció 
de “Calle Mayor” 
que es publica-
va a portada, el 
seu autor, que 
utilitzava el pseu-
dònim de Noep, 
denuncia va que 
les carnisseries 
venien la carn 
20 pessetes més 
cara que en altres 
poblacions.
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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 RESIDÈNCIA RIBERA DEL SIÓ

Activitats primer trimestre

Celebració dels Reis
El dijous 5 de gener a la re-

sidència Ribera de Sió vàrem 
rebre la visita dels S. Majestats 
els Reis Mags d’Orient, acom-
panyats de dos patges. Primera-
ment ens van saludar i explicar 
que havien recorregut un llarg 
viatge per arribar. En nom de 
la residència els vam donar la 
benvinguda i vàrem ajudar-los a 
repartir el gran nombre d’obse-
quis que duien. Cap avi o àvia 
no es va quedar sense els seus 
detalls: un marc amb una foto 
personalitzada, un gerro i un pot 
de crema hidratant. 

Abans que marxessin els vam 
donar les gràcies en nom de tots 
i totes.

Celebració del Carnaval
El dijous 16 de febrer a la resi-

dència Ribera del Sió vàrem ce-
lebrar el Carnaval, avançant-nos 
a la data de la celebració a tot 
municipi. Les treballadores del 
centre ens vàrem transformar en 
un grup de brasileres disposa-
des a fer passar una bona esto-
na a tots els residents. A ritme 
de “Carnaval, carnaval” d’en 
Georgie Dann, i “La vida es un 
carnaval” de Celia Cruz, vàrem 

ballar i fer sonar les maraques 
en una “desfi lada” al matí i una 
altra a la tarda.

Les disfresses varen ser dis-
senyades per la responsable de 
manualitats del centre, Rosa 
Domingo, amb la col·laboració 
d’algunes treballadores. En l’ela-
boració de la disfressa també hi 
participaren els avis i àvies de 
la residència, que pacientment 
elaboraren els volants de tots els 
vestits.

Residents i treballadores ens 
ho vam passar d’allò més bé en 
una diada festiva amb tanta tra-
dició al municipi d’Agramunt.  ■
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Les treba-
lladores del 
centre ens 
vàrem trans-
formar en 
un grup de 
brasileres 
disposades 
a fer passar 
una bona 
estona a tots 
els residents.
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ENTITATS CENTRE EXCURSIONISTA D’AGRAMUNT

Darreres sortides

Els mesos d’hivern des 
del CEA intentem pro-
posar sortides a la neu, 

fi ns i tot en anys de poquís-
sima neu com aquest. El cap 
de setmana de l’11 i 12 de 
febrer, un grup de 14 socis 
vam anar a la Cerdanya a fer 
raquetes de neu i esquí de 
travessa. L’inconvenient fou 

enganxar de ple l’onada de 
fred siberià!

El dissabte a la nit vam 
pujar la Tossa d’Alp, en una 
sortida nocturna de més de 
1.000 m de desnivell fi ns 
al refugi del Niu de l’Àliga, 
on els supervivents que van 
arribar al cim van poder es-
calfar-se. La temperatura ex-
terior era de -23ºC, que amb 
el vent arribava als -30ºC de 
temperatura de sensació.

L’endemà al matí, amb un 
dia molt fred però assolellat, 
vam decidir pujar el Pic de 
la Mina (2.683 m) des del 
coll de Pimorent. El sol va 
fer més agradables els 700 
m de pujada, amb una neu 
en perfectes condicions, però 
molt fred, així que foto de cim 
ràpida i cap a baix, a buscar 
un lloc més calent per poder 
dinar. 

La valoració fi nal de la sorti-
da és molt positiva malgrat el 
mal temps que vam ensope-
gar, i des del CEA estem molt 

satisfets de l’ambient que va 
regnar durant tot el cap de 
setmana i que cada vegada hi 
hagi més socis que s’animin a 
participar.

L’altra sortida programada 
per aquest mes de febrer era 
a Cambrils, que de seguida 
ho relacionem amb la platja, 
però també hi ha el desco-
negut poble de Cambrils de 
muntanya. Integrat al munici-
pi d’Odèn, entre l’Alt Urgell i 
el Solsonès, és molt conegut 
pels seus conreus de patates 
o “trumfos del Pirineu”. Des 
d’aquest poble vam comen-
çar, el passat diumenge 26, 
aquesta ruta enmig de boscos 
i sendes, un recorregut d’uns 
15 km fi ns arribar a Oliana. 
La dada curiosa de la sortida, 
el desnivell global negatiu, és 
a dir, una ruta “de baixada”, 
apta per a tothom.

Per al mes de març, pre-
parem una sortida llarga, des 
d’Agramunt a Gàver, resseguint 
el Sió fi ns al seu naixement.   ■
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CENTRE EXCURSIONISTA

Estem molt satis-
fets de l’ambient 
que va regnar 
durant tot el cap de 
setmana i que cada 
vegada hi hagi més 
socis que s’animin 
a participar.
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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

Finissage de l’exposició Akron, de
Mireia C. Saladrigues

Diumenge 25 de març 2012, a les 12.30h
Col·labora Filmoteca de Catalunya

Josep Guinovart: Refugis: projeccions i refl exions

Presentació del llibre Barcelona balla, de Ferran Aisa
Dissabte 24 de març, a les 19.30h

AMICS DE L’ESPAI GUINOVART,
adreçat a particulars, col·lectius i empreses
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La Penya Barcelonista 
d’Agramunt i Comarca 
vol agrair a tots aquells 

socis que durant els passats 
mesos de desembre i gener 
han estat participant a la 
campanya de captació de so-
cis que va organitzar la nostra 
Junta Directiva.

L’objectiu d’aquesta cam-
panya era aconseguir que els 
socis es moguessin per tal de 
fer socis nous i nosaltres, la 
Junta, a canvi els donaríem 
un deliciós pernil.

Cal dir que els socis han 

respost la mar de bé, per 
tant ha estat un èxit en tots 
els sentits, fi ns arribar a una 
quantitat que ni nosaltres 
preveiem: 20 nous socis apro-
ximadament. 

També ens van arribar els 
calendaris d’aquesta nova 
temporada 2011/2012 del 
Futbol Club Barcelona. Pre-
ferentment són per a tots 
aquells patrocinadors que col-
laboren en la nostra identitat, 
però també hem tingut la 
gran sort de disposar-ne més 
i repartir-los a tots aquells so-

cis que vénen a veure els par-
tits del Barça al nostre local 
social. 

Per l’altra banda aquest 
mes passat s’ha estat organit-
zant una sortida amb autocar 
al Mini Estadi, per presen ciar 
el partit corresponent a la 
Jornada 29, entre els equips: 
Barça “B” vs Alcorcón.

El partit es va disputar el 
diumenge 18 de març, a 
les 19:45 h del vespre i van 
poder anar a veure’l tothom 
qui estava inscrit a les llistes 
blaugrana. 

Els socis pagaven una 
quantitat de 15 euros, men-
tre que la resta un euro més.

En aquest preu hi havia in-
clòs el transport en autocar, 
l’entrada al partit i uns ob-
sequis que van rebre tots els 
assistents. 

A més, durant el trajecte se 
sortejaren diversos obsequis 
de la Botiga del Barça. 

Això és tot, esperem po-
der-vos informar més enda-
vant sobre altres activitats 
que anirem organitzant men-
sualment. 

Som un sentiment...   ■

ENTITATS PENYA BARCELONISTA D’AGRAMUNT I  COMARCA

Captació de socis
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L’objectiu d’aques-
ta campanya era 
aconseguir que els 
socis es mogues-
sin per tal de fer 
socis nous i nosal-
tres, la Junta, a 
canvi els donaríem 
un deliciós pernil.
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ENTITATS BOMBERS VOLUNTARIS

Relació de serveis mensuals

" GlopGlops & Tapes "
especialitats de la casa

Plaça Mercadal, 19  -  25310 Agramunt

Caragols a la llauna
Tapes casolanes

Esmorzars Plats combinats

600 700 202

DATA
INICI

SERVEI
FINAL
SERVEI

TIPUS DE SERVEI

2-2-2012 10:00 20:00 Retén previsió de nevades

4-2-2012 11:30 12:50 Accident laboral al C. del Clos d’Agramunt

4-2-2012 17:35 19:23 Foc de vegetació i canyes a Puigverd d’Agramunt

6-2-2012 20:21 21:10 Obrir un pis al C. Verge del Socors d’Agramunt

7-2-2012 12:11 13:46 Foc de vegetació a Ivars de Noguera

7-2-2012 18:36 21:11 Foc en un molí a Ossó de Sió

9-2-2012 9:34 14:13 Logística Lleida, Ofi cines i magatzem

9-2-2012 14:30 19:50 Retén al Parc per cobrir zona

9-2-2012 15:50 16:08 Revisar contenidor de paper cremat el dia anterior

11-2-2012 11:33 12:18 Obrir la porta d’un pàrquing al C. Pau Casals d’Agramunt

11-2-2012 17:47 19:26 Avís d’un incendi en un garatge del C. Control d’Agramunt

12-2-2012 6:23 7:00 Foc d’un contenidor de brossa a la Pl. Mercadal d’Agramunt

12-2-2012 13:41 15:07 Foc forestal a la L-314 Pk. 5.5 (entre Guissona i Sanaüja)

12-2-2012 15:08 15:51 Foc d’una granja a Sant Guim de la Plana

13-2-2012 16:40 17:12 Foc forestal a Anya

13-2-2012 14:31 16:10 Foc de vegetació a Gerb

13-2-2012 17:12 19:06 Foc de marges entre Preixens i Mafet

18-2-2012 18:20 21:10 Retén Rua del Carnestoltes d’Agramunt

21-2-2012 22:12 22:18 Obrir un pis al C. Portalada d’Agramunt

23-2-2012 10:59 12:51 Rescat d’un gat que fa tres dies que és dalt d’un arbre al Parc del Convent

25-2-2012 19:46 21:49 Foc de rostolls i marges a Castellserà
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De la bona i mala educació

OPINIÓ LA CLARABOIA per JOAN PUIG i RIBERA

En una columna a l’Ara 
Tatiana Sisquella es la-
mentava d’alguns casos 

de mala educació pel que fa 
a gent que atén el públic. La 
mateixa qüestió la vaig portar 
a debat amb joves i la majoria 
es va manifestar en el mateix 
sentit: sovint es troben que hi 
ha persones que, quan han 
anat a comprar en una botiga, 
a beure en un bar o en altres 
establiments, els han trac-
tat amb incorrecció. Qui més 
qui menys explicava alguna 
anècdota en què s’havia sen-
tit maltractat, menystingut o 
fi ns i tot vexat. Hom admetia, 
tanmateix, que en ocasions el 
públic o els clients tampoc no 
es comportaven amb correc-
ció. O sigui, que de manca 
d’educació n’hi sol haver per 
totes bandes i el fet que un 
sigui mal educat pot implicar 
automàticament que l’altre 
també correspongui amb la 
seva quota de mala educació.

Ja se sap que les persones 
que tracten amb una clien-
tela, si volen que el negoci 
no trontolli, han de fer bona 
cara sempre i entomar moltes 
coses que en situacions nor-
mals no deixarien passar. I tot 
perquè els hi va la continuïtat 
del negoci. És clar que aquest 
no és el mateix cas dels que 
serveixen de cara al públic, 
però que ho fan en nom d’un 
amo, empresa o estament que 
és per qui treballen. És en 
aquestes circumstàncies quan 
més apareix la mala educació.

Hi ha qui explica que la 
mala educació ve donada per 
l’estrès a què les persones 
estem sotmeses en un món 

superaccelerat en què no pa-
rem ni per pensar. És plausi-
ble que aquest sigui un punt 
a tenir en compte. En les so-
cietats anteriors a la nostra el 
temps es mesurava amb uns 
altres paràmetres i la gent no 
anava tan de bòlid. Avui en dia 
el rellotge ens empeny i l’obli-
gació de traure rendiment de 
tot el que fem ens obliga a 
córrer, a no parar, a no reposar 
i a no tenir temps moltes ve-
gades ni de fer una rialla o de 
mostrar-nos amables o agraïts 
amb el pròxim.

L’educació (el que abans en 
deien “urbanitat”) és un com-
portament que se sol aprendre 
de petit; a qui no l’han educat 
bé, és molt probable que de 
gran tampoc sigui educat. Hi 
ha països o cultures que tenen 
un concepte de l’educació 
molt més clar i estricte que 
altres. Els anglesos, per exem-
ple, quan demanen quelcom, 
sempre ho acompanyen del 
“sisplau” corresponent, fi ns 
al punt que no fer-ho és con-
siderat una falta de respecte; 
igualment quan hom els fa 
un favor per petit que sigui, 
sempre et responen amb un 
“gràcies”.

En el debat que vaig tenir 
amb els joves, molts lamenta-
ven la manca d’educació que 
alguns companys mostraven 
envers els més grans, espe-
cialment pares, avis i profes-
sors. Sembla que en aquest 
sentit la bona educació ha 
anat a recules, perquè només 
mirant enrere un parell de ge-
neracions hom recorda que 
poques vegades es contesta-
va o maltractava una persona 

gran, un superior o els pares. 
El respecte als més grans era 
una cosa sagrada; una de les 
línies vermelles que no se so-
lien traspassar. Ara, en canvi, 
la franquesa, la companyonia 
i una obertura de mires mal 
entesa han fet que massa so-
vint els més joves faltin al res-
pecte als més grans.

També s’ha d’admetre que 
als menors els mostrem uns 
models públics en què emmi-
rallar-se francament lamen-
tables. Quan per la televisió 
veuen que hi ha uns conter-
tulians que criden, s’insulten 
o s’estiren el cabells, cap-
ten uns exemples de mala 
educació sense pal·liatius. 
Quan veuen que un esportis-
ta n’agredeix un altre i el fet 
queda sense sancionar, cap-
ten un model erroni a seguir. 
Quan un alumne insulta un 
professor i els pares defensen 
l’actitud del seu pobret fi ll ar-
gumentant qualsevol futilesa, 
perceben un mal exemple a 
imitar...

Si, de la mateixa manera que 
fem proves PISA per conèixer 
el nivell de matemàtiques i 
de llengua dels nostres estu-
diants, es fes una prova per 
avaluar-ne el seu grau d’urba-
nitat, possiblement descobri-
ríem alarmats que el nivell 
cada dia és més baix; igual 
com passa en el conjunt de 
la societat. En conseqüència, 
caldria que tots plegats féssim 
alguna cosa per millorar els re-
sultats d’aquesta assignatura. 
Al cap i a la fi , una rialla, un 
gràcies, un sisplau, un bon dia 
o un adéu costen ben poc i no 
fan cap mal a ningú.   ■

Hi ha qui explica 
que la mala edu-
cació ve donada 
per l’estrès a 
què les persones 
estem sotmeses 
en un món supe-
raccelerat en què 
no parem ni per 
pensar. És plausible 
que aquest sigui 
un punt a tenir en 
compte. En les 
societats anteriors 
a la nostra el temps 
es mesurava amb 
uns altres parà-
metres i la gent no 
anava tan de bòlid.
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“Una llum que es deia Sara”
   Recordant la senyoreta Sara de la Donzell

OPINIÓ ELS LECTORS ESCRIUEN

Eren temps de priva-
cions, de restriccions 
de tot, inclosa la lli-

bertat. El menjar era regulat 
per unes cartilles de racio-

nament, amb les quals 
no podia subsistir 

ningú. El tabac, re-
gulat també amb 
cartilla. Sortíem 
d’una guerra ci-
vil, sense sentit 
per a molts, 
que havia sem-
brat la misèria 
i la desolació. 

Eren temps tris-
tos, sense nord 

o amb un nord que 
sols aprofi taven quatre.

A la Donzell hi vivia lla-
vors molta gent, comparat 
amb la que hi viu ara. Sal-
vàvem les restriccions com 
podíem. Pa blanc d’“estra-
perlo”, il·legal. Gairebé era 
la base de l’alimentació. En 
aquestes circumstàncies hi
apareix una mestra jove, 
guapa, basca, que de primer 
cop d’ull donava ja la sensa-
ció d’ésser una persona se-
riosa i preparada, amb ganes 
de treballar. Era als volts de 
l’any 1942, en plena guerra 
mundial. La gent arrossegava 
dins seu el llast d’una  guerra 
que la varen guanyar quatre,
i que aquests quatre contro-
laven i ho violaven tot: els 
drets, les persones, les ins-
titucions, la llibertat, fent-se 
culte a ells mateixos i fent 
agenollar els perdedors. Això 
era molt més accentuat a la 

capital. Als pobles petits  hi 
havia la coneixença, la famili-
aritat i el bon veïnatge que ho 
apaivagaven molt. Sols alguns  
capellans fomentaven la dife-
rència, fent sentir avergonyits 
els que havien tingut la des-
gràcia de perdre la guerra. A 
la Donzell el capellà no vivia 
al poble, i això feia que la 
divisió fos menys profunda. 
Una prèdica cada diumenge 
i prou.

Jo feia d’escolà, i aquell 
enaltiment del feixisme per 
part del capellà, no ho veia 
clar. Era potser perquè havia 
perdut el pare defensant la re-
pública. I com tots,  callava. 
Eren més “arengues” militars 
que prèdiques religioses.

Tan sols la Mestra Sara –li 
dèiem Senyoreta–, posava 
de tant en tant alguna nota 
diferent. Ens ensenyava amb 
autèntica vocació. Els patis 
o moments d’esbarjo eren el 
més alegre que existia al po-
ble. Canalla saltant i jugant. 
Esclats infantils, tan nets 
com innocents. L’única nota 
viva que es reproduïa  al po-
ble, a diari, al mig d’una de-
solació i un pessimisme del 
qual no se li veia ni el fi nal ni 
l’alleugeriment.

De tant en tant represen-
tàvem alguna obra de teatre. 
No deixava d’ésser un respir i 
un trencar amb la monotonia 
diària. La inspiradora, l’àni-
ma, era la Senyoreta Sara. 
Molts érem qui d’ella vàrem 
aprendre les primeres lletres. 
Ben ensenyades, resultaven 

també millor apreses. La seva 
rectitud feia que l’ensenya-
ment fos efi cient. Diverses 
edats, diferents alumnes dins 
de l’única aula, feia que l’es-
cola fos complicada. Penso 
que se’n va sortir amb molta 
efi càcia. Particularment, vaig 
constatar que el canvi d’esco-
la, als onze anys, entrant en 
un internat, també rigorós, 
no em fallaven les bases que 
havia après al poble. Ella va 
ésser l’única mestra que jo 
vaig tenir fi ns als onze anys. 
Per aquest motiu he de con-
fessar que tota la vida li he 
guardat un afecte especial. 
Després d’ella ja vaig tenir di-
versos professors, un per cada 
matèria. 

Dins d’aquest espectacle 
ambiental, qui era capaç de 
fer un tomb a la truita? Ella 
ho intentava –però la truita 
era massa grossa– fent-nos 
representar obres de teatre, 
balls regionals o balls rítmics 
i també organitzant excur-
sions, a Tudela, a Salgar, a 
Montserrat i a altres llocs. Era 
com un intent, digne d’agrair, 
per esbandir aquella espècie 
de boira de desànim que im-
perava per tot arreu.

El seu caràcter recte, amb 
vocació d’ensenyar, feia que 
el que apreníem tingués un 
sentit especial i ens rescatés 
una mica del pessimisme ge-
neralitzat. Els infants, sens 
dubte, no percebíem amb 
tota la seva realitat l’ambient 
i la tibantor social de l’època. 
Passàvem gran part del dia 

La senyoreta Sara. La fotografi a 
amb tots els alumnes es publica 
a la secció de l’Àlbum.

A la Donzell hi
apareix una mes-
tra jove, guapa, 
basca, que de 
primer cop d’ull 
donava ja la sen-
sació d’ésser una 
persona se riosa 
i preparada, amb 
ganes de treballar.
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al col·legi. La mestra ens feia 
d’aïllant de tota aquella mena 
de mals ambients.

L’he recordada tota la meva 
vida. Sempre he tingut la sen-
sació  que li devia quelcom. 
Les primeres sumes, les pri-
meres lectures, els primers 
problemes i tot un llarg et-
cètera. Ella em va obrir una 
porta de la meva infantesa, i 
vaig començar a descobrir el 

món al seu costat. Ella em va 
ajudar molt.

Al costat del pupitre, al cos-
tat de les difi cultats per en-
tendre les primeres lletres, hi 
havia la seva imatge en forma 
d’ajuda amb la seva explica-
ció complementària. Cara se-
riosa, pell blanca, vestida de 
fosc, espolsant-se el guix de 
les mans, quan abandonava 
la pissarra. La recordo can-

tant a l’església, amb una veu 
entonada i nítida. La veig en-
cara dirigint-me en aquelles 
hores d’assaig d’alguna obra 
de teatre. Ensenyant-me a ba-
llar una jota. Gairebé passava 
més hores amb ella que amb 
la meva mare.

En un poble, sense massa 
activitat social i en els temps 
de la postguerra, calia una 
mestra activa, que empenyés, 
que fes moure la gent, que els 
infongués optimisme i acció. 
Ella era tot això i molt més. 

Dins la foscor ambiental, hi 
havia a la Donzell una llum 
que es deia Sara.

Penso que li hem quedat 
a deure un homenatge, tal 
com ella es mereixia. Potser 
cal preguntar el per què no 
s’ha fet. I tots coincidirem en 
la resposta. Que en pau des-
cansi, puix penso que la tenia 
ben guanyada.

Josep de Cal Jaume

P.S.: Crec que aquest escrit 
l’hauria d’haver fet uns anys 
endarrere. Almenys li hagués 
pogut enviar. Sempre arribo 
tard, ja hi estic acostumat. Si 
des de l’altre món em sent, li 
demano perdó.

Pati actual on s’aixecava 
l’antiga escola.

JOSEP BERTRAN

L’he recordada 
tota la meva vida. 
Sempre he tingut 
la sensació  que 
li devia quelcom.
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NATURA Dietètica

Montse Serra i Pijuan
ALIMENTACIÓ i COMPLEMENTS DIETÈTICS

HERBES MEDICINALS

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

OPINIÓ ELS LECTORS ESCRIUEN

El dia 28 de gener vàrem 
celebrar com cada any 
el dinar de germanor 

de tots els participants i col-
laboradors del campionat de 
botifarra del bar “Tres Herma-
nos”.

Aquest any degustàrem 
amb deliri una deliciosa pae-

lla d’arròs amb marisc que 
ens va cuinar el meu gran 
amic i prestigiós xef de Cas-
tellserà, Ermengol Marsinyac. 
De ben segur que alguns dels 
lectors han tastat les seves 
cassoles de tros. 

Aquest any vàrem tenir la 
novetat de comptar amb la 

participació d’una fèmina en 
una de les parelles, la Pilar 
Cirera, veïna d’Artesa de Se-
gre i que formava parella amb 
el seu espòs, Josep Sánchez, 
fi ll d’Agramunt i veí d’Artesa.

Els guanyadors del campio-
nat foren els següents:

En primer lloc la parella: 
Pilar Cirera - Josep Sánchez 
(nen)

En segon lloc la parella 
de Castellserà: Folguera - 
Sánchez

En tercer lloc els agramun-
tins, parella de pare i fi ll: Ri-
card - Ricardo.

Els trofeus i medalles foren 
patrocinats per: Bar Tres Her-
manos, Castro Motor, Vulcani-
zados Ibarz i Feresp. Durant 
el dinar es varen repartir ob-
sequis donats per empreses 
i establiments col·laboradors 
del campionat

 Com sempre, agrair a l’in-
combustible Andreu Ramos el 
seu esforç i dedicació en l’or-
ganització del campionat.

Res més, només resta fe-
licitar tots els participants i 
fi ns l’any vinent.

J. Ribalta

Aquest any vàrem 
tenir la novetat de 
comptar amb la 
participació d’una 
fèmina en una de 
les parelles.

Participants i organitzadors 
del campionat de botifarra.

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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OPINIÓ ELS LECTORS ESCRIUEN

Coses de la vida Jordi Viladot Puig

LA PILAR DE BELLVER
Parlo dels anys trenta. La Pilar de 

Bellver era la minyona de casa. Era 
guapetona i tenia un munt de qualitats, 
però també tenia algun rampell de bon-
homia.

Als anys trenta, les pel·lícules que els 
dies festius passaven a la Barretina so-
vint eren de color rosa amb uns artistes 
que enamoraven. La Pilar estava tan en-
cisada, que un dia agafa la seva maleta 
i diu a la meva mare:

– Senyora, marxo.
– I on vas?
– Me’n vaig a Hollywood a fer cinema.
I va marxar. Però no va passar de Tàr-

rega, on es va casar.

IMPOST ENCOBERT
Tots paguen l’IRPF. Com que Hisen-

da no rebaixa els tipus de gravamen en 
funció de la infl ació, això signifi ca una 
tributació encoberta. Per a un assalariat 
que cobra 24.000 euros a l’any, signi-
fi ca una pèrdua de poder adquisitiu de 
més de 150 euros anuals. I així anem 
fent.

ABSENTISME LABORAL
Expliquen que un estranger va anar 

a treballar a Suïssa. Sovint demanava 
permís a l’encarregat per anar al lavabo 
a fer un pipí. Fins que un dia l’encar-
regat li va dir: ara vas a veure el metge 

perquè el que et passa és anormal. I es 
va acabar el problema.

NADAL EN DILLUNS,
FESTES A MUNTS

Fins a mitjans del segle passat, el 
dissabte era feiner i sols es feia festa 
els diumenges i altres festes de guardar. 
Quan Nadal era en dilluns hi havia tres 
dies de festa: diumenge, dilluns (Na-
dal) i dimarts (Sant Esteve). Aquest és 
l’origen de la dita catalana “Nadal en 
dilluns, festes a munts”.

Això passava quan la gent, sobretot 
la del camp, es guiava més pel santoral 
que pel calendari.

Ara les festes són a munts quan es 
pot fer un llarg pont, com per exemple 
el del desembre de 2011.

MANAR, OBEIR
Sovint l’empleat diu respecte al seu 

empleador: que fàcil és manar!
Quan el fàcil és obeir. L’empleat fa

el que li diuen, l’empleador ha de pren-
dre decisions amb el risc que això com-
porta.

EL RAMON BARBER
A Agramunt, al carrer Sió, hi havia un 

barber que es deia Ramon i per això li 
dèiem “el Ramon Barber”. Era el meu 
barber i quan jo era molt petit em tenia 
encandilat quan, amb un cert misteri, 

m’explicava que tenia un hort amb un 
arbre que feia coques, un altre braços 
de gitano i fi ns i tot un que feia tortells. 
Hi ha gent que no s’haurien de morir.

INCREÏBLE
Si una persona fa una inversió, Hisen-

da vigila de prop si hi ha una notable 
desproporció entre els seus ingressos 
i els estalvis que han permès aquella 
inversió (deixem de banda altres situa-
cions) i si això no queda clar, Hisenda 
pressuposa que ho ha fet amb diners 
d’ingressos no declarats. En tal cas, una 
solució és comprar, abans de la inversió, 
loteria premiada ja que aquests premis 
no tributen. I ara ve l’anècdota.

Un contribuent per IRPF es trobava 
en aquella delicada situació i va com-
prar loteria premiada en la quantia de la 
inversió. Passat un temps, el seu asses-
sor li va preguntar:

– Vas comprar loteria?
– Sí, tot ha anat molt bé.
– Doncs m’hauries de donar fotocòpia 

del justifi cant del cobrament per adjun-
tar-lo a l’expedient.

I així ho va fer.
Però la gran sorpresa de l’assessor va 

ser en veure que li havien encolomat xxx 
de la loteria Nacional, xxx de la loteria 
Primitiva, xxx de l’Onze... fi ns a sumar 
l’import total de la inversió i tots pre-
miats el mateix dia! Increïble.   ■

pintura i decoració

Roman Serra
695 558 383
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Poder

OPINIÓ ELS LECTORS ESCRIUEN

I no em refereixo precisa-
ment al poder de poder anar 
fent, sinó al de tenir poder, 

i d’aquest els catalans no en 
tenim. Per dissort, les circums-
tàncies fa anys que ens són 
adverses i actualment encara 
bufen vents més malastrucs.

En pensar en la nostra mal-
tractada Catalunya –voldria que 
fos un sector ben ampli el que 
es dolgués d’aquest maltrac-
tament–, tinc una dicotomia 
constant; el cor em parla d’inde-
pendentisme i la ment em diu, 
però, pam a pam, com hi anem?

Amb aquests raonaments ja 
tenim iniciada la polèmica. No 
cal parlar dels que creuen que 
aquesta possibilitat, més que 
un disbarat, una utopia, és una 
traició a la pàtria espanyola. 
El que també és segur és que 
els més enquimerats en aquest 
desig de voler ser lliures, posa-
ran el crit al cel si fan una de-
ducció errònia del pam a pam, 
associant-lo amb la política del 
peix al cove.

Hi ha possibilitats reals, le-
gals de poder fer alguna cosa 
més efectiva? Perquè declarar 
la independència així com així, 
no crec que sigui viable.

Els poders de l’estat espa-
nyol són infi nits. Saben un 
munt de maneres per tore-
jar-nos. Les lleis, la Constitu-
ció, les maneguen al seu ca-
prici, i no deixaran fàcilment 
aquest sistema de manar-nos, 
a més tenint present que tenen 
la clau de la caixa. Els dos par-
tits polítics que poden manar 
a Espanya (PP i PSOE) i que, 
políticament, sempre estan 
a mata-degolla, quan tracten 
assumptes relacionats amb Ca-
talunya s’entenen d’allò més, 
i no precisament per afavo-
rir-nos. La Catalanofòbia hi és 
latent. Ens rebutgen però no 
ens repudien, potser perquè 
encara no ens han espremut 
prou econòmicament. Llavors, 
què? Per dolents podrien ex-
pulsar-nos del seu paradís i... 
nosaltres agraïts.

No sé si és por o què, però 
no volen sentir a parlar de re-
ferèndums. Són tan obtusos, 
tan obsessionats amb els seus 
dogmes, que no admeten el joc 
democràtic d’unes eleccions 
que, en els moments actuals, 
fóra bastant possible perdre el 
SÍ en una votació per la inde-
pendència.

Per altra part, majoritària-
ment, volem aquest canvi? Per-
què en aquest cas, és un con-
trasentit el comportament dels 
nostres partits polítics, sucur-
salistes i no sucursalistes, que 
no saben, no volen, no poden 
fer pinya a l’hora de demanar/
reclamar els nostres drets on 
correspongui.

Tampoc no és propici per 
guanyar aquesta causa –cridar 
els ciutadans a les urnes– l’ai-
guabarreig d’identitats, de gent 
no arrelada a Catalunya i que 
estiguin disposats a trencar 
amb Espanya.

Tanmateix, l’altra solució que 
s’ha oblidat i que podria ser, 
és el federalisme. L’esperança 
d’un nexe d’unió que possibi-
litaria respectar les demandes 
catalanes sense separacions 
i... ni això.

Potser sóc excessivament 
pessimista, home de poca fe, 
però és que no veig la solució 
idònia per resoldre la situació 
d’aquesta afeblida Catalunya, 
del reconeixement de la nostra 
identitat nacional.

Voldria equivocar-me.

Jaume Cots

En pensar en la 
nostra maltrac-
tada Catalunya 
–voldria que fos 
un sector ben 
ampli el que es 
dolgués d’aquest 
maltractament–, 
tinc una dico-
tomia constant; 
el cor em parla 
d’independentis-
me i la ment em 
diu, però, pam 
a pam, com hi 
anem?

Els poders de 
l’estat espanyol 
són infi nits. 
Saben un munt 
de maneres per 
torejar-nos.
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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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Uns grans arcs apuntats d’un edifi ci de la travessia de l’Aspi han fet creure en la possibilitat 
de que fossin de l’antiga Sinagoga.

Aquest corriol sense sortida consta com el Carrer dels Jueus en algunes escriptures.

El número de cada foto és una referència per la seva ubicació en el mapa medieval de les pàgines següents.

Un antic edifi ci, avui desaparegut, del Corriol del Forn.

Imatge actual del carrer de l’Aspi, a la Vilanova medieval.
1

2

3 4
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REPORTATGE ELS JUEUS AGRAMUNTINS per JOSEP BERTRAN

Viatge al passat de l’Agramunt jueu
La realitat de la comunitat jueva que durant més de tres segles va residir a Agramunt, amb un pes signifi -
catiu en la societat de l’època, ha estat, és encara, la gran desconeguda. Durant segles la seva memòria 
ha estat injustament oblidada i menystinguda sota el pes de la infl uència de l’Església cristiana que, fi ns 
fa quatre dies, esperonava la mainada a “matar jueus”, en el marc d’uns costums folklòrico-religiosos 
totalment indignes, avui sortosament ja superats. El treball que publiquem aquest mes vol ser una primera 
aproximació a la presència dels jueus a l’Agramunt medieval a partir de les troballes, gairebé úniques a 
Catalunya, com són els dos trossos de làpides funeràries localitzats fa més de cent anys el primer i més 
de cinquanta el segon. La més antiga d’aquestes làpides, 1892, encara es conserva i està exposada al 
públic. La més moderna, 1953, ha desaparegut sense deixar rastre.

El Call
Amb tota probabilitat els 

jueus que durant l’Edat Mit-
jana residien a Agramunt ho 
feien agrupats en un barri 
propi denominat genèrica-
ment “Call”, una paraula 
que prové del llatí “callis” 
que signifi ca carrer. Aquesta 
paraula va designar els barris 
en els quals vivien les comu-
nitats jueves durant l’època 
medieval fi ns la seva expulsió 
l’any 1492. Amb tot, cal 
tenir en compte que 
en les poblacions 
on vivien jueus no 
totes tenien un 
call. En algunes 
vivien barrejats amb els cristi-
ans i en altres s’agrupaven en 
un sol carrer “el carrer dels 
jueus” sense formar un barri 
singular amb característiques 
pròpies.

No és aquest el cas d’Agra-
munt, ja que totes les infor-
macions indiquen que la nos-
tra vila disposava d’un barri 
jueu dotat amb les instal-

lacions i equipaments que els 
eren característics per poder 
viure amb plenitud els seus 
costums, arrelats a través de 
milers d’anys de vida com a 
poble i que es van endur en 
el seu èxode.

Els calls acostumaven a 
situar-se en carrers estrets 
i foscos; tancats en si ma-
teixos en algun dels indrets 

més ocults de 
la població te-
nint en compte 
que, en gene-
ral, procuraven 

passar el més desaperce-
buts possible malgrat 

que en poblacions com 
Agramunt, Tàrrega o Cervera, 
fi ns i tot a Lleida, això era gai-
rebé impossible. En moltes 
poblacions el barri jueu es-
tava envoltat per una muralla 
i amb una sola porta d’accés 
que, en segons quina època, 
tancaven a les nits.

En el Concili Lacetà, 1215, 
es decretà la separació de 
les comunitats jueves i mu-

sulmanes que residien en les 
poblacions cristianes. Amb el 
temps es van anar incremen-
tant les mesures restrictives 
contra els jueus –per exemple 
si sortien del call havien de 
portar un distintiu–, especial-
ment a partir de les darreries 
del segle XIV i durant el XV 
fi ns a culminar amb la seva 
expulsió l’any 1492.

El Call d’Agramunt
Fins ara no se sabia amb 

exactitud on estava situat el 
Call d’Agramunt. En el no-
menclàtor del 1980 es va 
posar aquet nom al carreró 
que va des del carrer Sió fi ns 
al de l’Aspi. Es va fer a partir 
d’algunes informacions en les 
quals es deia que el barri jueu 
agramuntí tenia com a eix el 
carrer de l’Aspi. També s’in-
dicava en aquestes informa-
cions, sense cap confi rmació 
documental, que la Sinagoga 
estaria situada en un gran 
edifi ci ubicat a la cruïlla de 
l’actual Travessia de l’Aspi, 

La foto gran que obre aquest re-
portatge es tracta d’un dibuix que 
recrea Salomó Vidal, jueu prestador 
de Vic (segle XIV). Va ser un dels 
jueus més infl uents de l’època.
Conservat a l’Arxiu Episcopal de 
Vic, Cúria Fumada.

La clau (a la dreta) és el símbol dels 
jueus que van haver d’abandonar les 
seves cases en l’expulsió del 1492. 
Els seus descendents les guarden 
com a record i l’esperança de 
poder-hi tornar.

va expulsió 
tot, cal

que

passar el 
buts po

▼

Arran de les in-
vestigacions fetes 
de cara a la con-
fecció d’aquest 
reportatge estem 
en disposició de 
situar amb molta 
seguretat l’indret 
on hi havia el barri 
jueu agramuntí.
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CULTURA ELS ORÍGENS MUSICALS D’AGRAMUNT
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vila nova de Agremont,
in carrera que pergit

at Cio (1177)

vila vetula Acrimontis,
in barrio de Castel

(1172)

vila vetula Acrimontis,
in barrio de Castel

(1172)

dula

in dicta vila et in loco vocato
lo carrer de la Scola dels Jueus

(1499)

in dicta vila et in loco vocato
lo carrer de la Scola dels Jueus

(1499)Castell

vila Acrimontis i ipso
dominico de Petro de Podio Viride
(1164)

C. dels Jueus
C. del Forn

C
. d

e 
la

 C
ú

ri
a

C. de l’Aspi

Barri jueuBarri jueu

vila nova de Agremont,
in carrera que pergit

at Cio (1177)

2

3

4

Mapa del 1708 sobre el qual hem situat l’urbanisme 
medieval agramuntí amb la zona del Call.
(X. Eritja i I. Piñol)

Els números de l’1 al 4 fan refe-
rència a l’indret on corresponen 
les imatges de la pàgina 30.
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Sancta Maria
de Agremunt
(1080-1100)

vilanova Acrimontis,
prope rivum Cionis

(1160)

t,

vilanova Acrimontis,
in barrio Hospitalis

(1168)

fossar

t,

1

atenent les seves monumentals característi-
ques arquitectòniques que es correspondrien 
amb les dels temples jueus, segons Roderic 
Pita i Mercè.

Cal tenir en compte que a favor d’aquesta 
hipòtesi trobem que el Call estaria enclaustrat 
i delimitat per uns trams de les muralles de 
llevant i aquesta ubicació es basa únicament 
en suposicions i no hi ha cap indici fi able que 
li doni suport.

Situació
D’aquestes especulacions i suposicions po-

dem passar gairebé a les certituds, donat que 
arran de les investigacions fetes de cara a la 
confecció d’aquest reportatge estem en dis-
posició de situar amb molta seguretat l’indret 
on hi havia el barri jueu agramuntí. Els carrers 
on residien i on tenien la Sinagoga, el Forn 
i la Carnisseria, tres equipaments comunitaris 
dels que disposaven totes les comunitats he-
braiques o aljames. 

A l’Arxiu de la Corona d’Aragó es conserva 
un manuscrit on hi ha una referència al bar-
ri jueu d’Agramunt que diu que era al voltant 
dels estudis generals o de l’escola ...in dicta 
vila et in loco vocato lo carrer de la Scola dels 
Jueus. Que ubica en la zona més antiga que 
du, precisament, el nom d’Estudis Vells, situa-
da al peu del turó del Castell.

L’estructura urbana de l’Agramunt medieval 
era una mica diferent a l’actual. El mapa ad-
junt, realitzat l’any 1708 per l’exèrcit francès, 
és la referència més antiga que disposem. En 
aquell moment encara es conservaven les es-
tructures del castell, els seus accessos i l’ur-
banisme que l’envoltava. Observar com encara 
no s’havien construït les actuals illes de cases 
que conformen la plaça de la Dula; les del ves-
sant de llevant del castell i no hi havia l’actu-
al plaça del Pare Gras ni les cases del carrer 
de la Muralla. És molt provable que el nom 
d’Estudis Vells vingui de l’Scola dels Jueus 
Medievals, ja que no es té cap constància d’un 
centre d’estudis posterior.

Prop d’aquest indret hi ha els carrers de la 
Cúria i del Forn. En l’escriptura d’un pati de 
la travessia del Corriol del Forn, consta que 
delimita al nord amb “la Travessia del Horno 
(antes conocida como la calle de los Judíos)”. 
Les escriptures notarials són una de les millors 
fonts d’informació històrica. Si aquesta deno-
minació ha perdurat a través dels segles és evi- ▼
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dent que té uns orígens que 
podem considerar autèntics. 
Per tant és gairebé segur que 
és en aquest indret on residia 
la comunitat jueva.

En relació a l’origen del 
nom del carrer de la Cúria, 
es desconeix l’existència 
d’algun edifi ci que acollís al-
guna mena de cúria, és a dir 
un indret on es reunissin els 
membres d’alguna institució 
religiosa o laica. Podria ser 
molt bé que amb aquest nom 
es referís a l’antiga Sinagoga 
que, de fet, feia les funcions 
d’un lloc de reunió dels jueus, 
a més de les de culte, acadè-
miques, assistencials, entre 
altres.

Quant al Corriol del Forn, 
és obvi que en aquell indret 
hi devia haver un forn públic, 
i no es pot descartar que po-
gués ser el de la comunitat 
jueva ja que es troba en ple 
barri jueu. A l’Edat Mitjana 
els forns de pa eren comuni-
taris, cada família hi portava a 
coure la massa que elaborava 
a casa seva. Els jueus tenien 
un forn propi en el qual coï-
en la seva massa sense llevat. 
També tenien una carnisseria 
pròpia, donat que la mort de 
l’animal s’havia de fer seguint 
un ritus determinat diferent 
del cristià. 

En resum podem dir que, 
malgrat que no es pugui de-
terminar de forma totalment 
certa la ubicació del barri 
jueu agramuntí, totes les in-
formacions obtingudes fi ns 
ara apunten que el Call es 
trobava en una zona entre 
l’esplanada del Castell, actu-
alment les places de la Dula i 
Pare Gras, i els carrers Vilave-
lla, Cúria i Forn.

Quanta gent hi vivia?
No se sap amb certesa el 

nombre de persones que hi 
residien. Com a referència 
podem agafar el document de 
l’any 1316 que es conserva a 
l’Arxiu de la Corona d’Aragó 
en el qual el rei Jaume II dóna 
el vistiplau al Comte d’Urgell, 
l’Infant Alfons, perquè el call 
d’Agramunt pugui tenir fi ns a 
un màxim de quaranta focs o 
llars de jueus, el que podria 
representar fi ns a unes 200 
persones. Això representaria 
una població molt nombrosa 
tenint en compte la demogra-
fi a de l’època, i que en total 
a Catalunya hi residirien uns 
10.000 jueus.

Segons un altre document 
d’aquest Arxiu, el 6 d’abril 

de 1273 el rei Jaume I el 
Conqueridor va promulgar 
una disposició per la qual la 
comunitat jueva agramuntina 
quedava lliure de pagar les 
exaccions o serveis comunals 
d’Agramunt, ja que fi ns ales-
hores estaven subjectes als 
mateixos deures fi scals que la 
comunitat. Cal tenir en comp-
te que les comunitats jueves 
locals pagaven conjuntament 
amb l’aljama dels jueus de 
Lleida ja que, a efectes de re-
captació, depenien d’aquest 
call. L’any 1272 hi va haver 
un desacord entre ambdós 
calls i va ser designat com a 
intermediari el jueu Salomó 
B. Abraham Adret. També 
havien de pagar impostos al 
Comte d’Urgell i al Rei d’Ara-
gó.

Així mateix hi ha referèn-
cies que es va trobar a Agra-
munt nombrosa documenta-
ció medieval, segurament de 
tipus comercial, escrita amb 
caràcters hebreus. Un fons 
documental que sembla que 
va ser venut fora vila i del 
qual se n’ha perdut el rastre. 
Amb tot, és possible que amb 
una recerca a fons en arxius 
públics, privats o comercials 
es pogués localitzar alguna 
part d’aquesta documentació 
amb què es podria investigar 
amb més profunditat sobre la 

El rei Jaume I el Conqueridor (a la 
dreta) va promulgar una disposició 
per la qual la comunitat jueva agra-
muntina quedava lliure de pagar 
les exaccions o serveis comunals.

Corriol que enllaçava l’esplanada 
del Castell amb el carrer de 
Vilavella.

▼
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▼

història dels jueus agramun-
tins. Els jueus catalans utilit-
zaven l’hebreu com a llengua 
de culte i de transaccions in-
ternes, però feien servir el ca-
talà de la resta de la població 
en les relacions quotidianes.

El cementiri jueu 
d’Agramunt

Si els jueus medievals re-
sidien en un barri exclusiu, 
també eren enterrats en un 
cementiri propi. És en aquest 
on s’han trobat les úniques 
proves materials de l’existèn-
cia d’una comunitat jueva a 
Agramunt. Es tracta de part 
de dues làpides amb escrip-
tures hebrees que han estat 
molt estudiades pels especia-
listes i que són, amb unes que 
es van localitzar a Barcelona, 
les úniques de Catalunya i de 
les poques de la península 
Ibèrica.

La necròpolis jueva agra-
muntina es trobava situada, 
amb tota seguretat, en el pri-
mer tossal que hi ha a l’es-
querra del camí de Ca l’Isi-
dori. És un indret que reuneix 

totes les característiques dels 
llocs on les comunitats hebre-
es catalanes instal·laven les 
seves necròpolis. Es tractava 
de llocs elevats, al peu d’un 
camí principal, prou a prop 
del nucli urbà perquè s’hi po-
gués anar a peu i es veiés des 
del Call, però prou lluny per 
poder estar isolat. Cal recor-
dar que en aquelles èpoques 
els cristians feien els enter-
raments dins les muralles, 
als voltants o a l’interior dels 
temples.

Però el que més seguretat 
dóna per creure que és en 
aquest indret on s’enterra-
ven els jueus agramuntins 
és la troballa, amb més de 
cinquanta anys de diferèn-
cia, de dos trossos d’esteles 
funeràries amb inscripcions 
hebraiques. La primera es 
va localitzar a fi nals del se-

Fotografi a aèria de les Fontanilles 
d’abans de la recent urbanització, 
en la qual indiquem l’indret on 
estava situada la necròpolis jueva.

L’arqueòleg Oriol Saula va estudiar 
l’indret on estava situat l’antic 
cementiri hebreu.
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El document adjunt, ori-
ginal del segle XIV, és 

un excepcional testimoni 
de l’Agramunt jueu. No se 
n’ha pogut fer, de moment, 
una traducció literal per les 
difi cultats que presenta ja 
que conté moltes paraules 
en arameu, l’idioma històric 
que es parlava a Israel en 
temps de Jesucrist.

Amb tot, sí que s’ha po-
gut esbrinar el contingut del 
document que parla sobre 
l’elaboració de vi per part de 
la comunitat jueva d’Agra-
munt. El vi es feia seguint el 

mètode “Caixer”, un conjunt de normes 
ortodoxes de caràcter dietètic dels jueus 
que dictamina quins animals es poden 
menjar i quins no, a més d’especifi car els 
sistemes d’elaboració de molts produc-
tes, en aquest cas el del vi.

L’elaboració del vi amb aquest siste-
ma és semblant al mètode convencional, 
però amb una sèrie de peculiaritats que 
han de ser seguides i certifi cades per un 
rabí o persona autoritzada.

En el document es queixen que el vi 
procedent d’Agramunt té un gust poc 
agradable i creuen que és degut a la qua-
litat de les fustes amb què estan fabri-
cades les bótes. Es diu que el problema 
original vindria de l’aplicació d’un greix 
a les corbades i d’aquí que el vi agafi  
aquest paladar desagradable.

Les queixes van més enllà del gust del 
vi, donat que aquest sistema d’elabora -
ció no s’adiu amb la normativa ortodoxa 
hebraica, la “caixrut”, conjunt de normes 
dietètiques que han de complir d’acord 
amb la religió. Una d’aquestes normes 

és l’absoluta prohibició
de barrejar la carn i la llet, 
que sembla que tampoc 
es complia, segons les 
queixes que s’explicita-
ven en aquest document 
excepcio nal que ens ha es-
tat facilitat per Josep París.

També té el valor his-
tòric de demostrar que 
en aquella època a Agra-
munt es conreava la vinya 
en extensió i que hi havia 
elaboració i exportació de 
vi caixer, el vi dels jueus, 
vers altres indrets de Ca-
talunya i, possiblement, 
més lluny i tot.

Testimoni de l’Agramunt jueu

Dones jueves cuinant per la festa del Pésah. Miniatura de 
l’Hagadà de Washington, 1478. Biblioteca del Congrés.

Ritual jueu de sacrifi cis d’animals per al consum. Miniatura d’un manuscrit del segle XIV.
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gle XIX i la segona a mitjans 
del XX. Ambdues formaven 
part d’una paret de pedra 
seca que delimitava la fi nca 
del vessant nord del tossal de 
“Cal Joan Gros”, del camí de 
cal Talladó. Les inscripcions 
de les dues esteles funeràries, 
especialment la primera, han 
estat estudiades a bastament 
i se’ls ha donat una gran im-
portància ja que queden molt 
poques restes d’aquestes ne-
cròpolis hebraiques.

El descobridor de la prime-
ra làpida va ser l’erudit agra-
muntí Frederic Renyé, l’any 

1892. Posteriorment va ser 
regalada per J. Combelles al 
Museu de l’Ateneu de Llei-
da, després passà a l’Insti-
tut d’Estudis Ilerdencs, IEI, 
i actualment està exposada 
al Museu de Lleida Diocesà 
i Comarcal. És l’única peça 
de tot el museu relacionada 
amb la cultura hebraica a les 
nostres comarques. És una de 
les poques restes de làpides 
sepulcrals de Catalunya i de 
tota la Península Ibèrica, i és 
citada en nombroses publi-
cacions especialitzades com 
una de les peces de més va-
lor.

La segona làpida va ser re-
tirada de la paret de pedra 
seca que delimitava el camí, 
pel metge Josep Ball, que era 
arqueòleg afeccionat. L’any 
1955 se’n va fer un estudi 
per part de l’especialista J. 
M. Millàs i actualment està 
desapareguda. Segons les 
informacions que va publicar 
Roderic Pita i Mercè l’agost 
del 1982 a SIÓ, “aquesta 
inscripció està dissortada-
ment desapareguda d’allà on 
es trobava i no sabem en quin 
lloc i en quines condicions 
es conserva”. Amb motiu de 
la confecció d’aquest dossi-

er hem indagat on es podria 
trobar i ningú, ni a l’IEI ni al 
museu de Lleida, no ens han 
pogut donar cap informació 
sobre el tema. Per tant seria 
convenient, donada la gran 
importància històrica i cul-
tural que té, que les nostres 
autoritats indaguessin per in-
tentar localitzar-la.

Un altre dels arguments per 
fonamentar l’existència del 
cementiri jueu en aquest in-
dret és que, a principis del se-
gle XX, s’hi van trobar moltes 
restes òssies i làpides proce-
dents de nombroses tombes. 
Aquestes van sortir a la llum 
amb els moviments de terres 
que es feien per l’extracció 
d’argila destinada a les nom-
broses teuleries que hi havia 
aleshores a la nostra població. 
En aquella època, malaurada-
ment encara passa sovint en 
la nostra, no es va donar cap 
importància a aquesta tro-
balla amb la qual cosa es va 
perdre una gran oportunitat 
per estudiar una part molt im-
portant del passat agramuntí 
i de la cultura hebraica a Ca-
talunya.

Per tal d’intentar trobar al-
gun altre vestigi que es po-
gués detectar sense necessi-

REPORTATGE ELS JUEUS AGRAMUNTINS

▼

L’autor d’aquest reportatge amb 
la làpida que va descobrir l’erudit 
agramuntí Frederic Renyé l’any 
1892.

La làpida que es va descobrir l’any 
1954 formava part de les pedres 
d’un marge al costat del camí de 
Ca l’Isidori, actualment Camí de 
les Masies.

A la dreta un marge similar al que 
es va trobar aquesta làpida.
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tat d’excavar, vàrem convidar 
a visitar la zona dos especia-
listes en el tema, els arqueò-
legs del Museu Comarcal de 
Tàrrega, Oriol Saula i Anna 
Colet. Malauradament els 
grans canvis urbanístics que 
s’han fet en aquest indret en 
els darrers anys fan molt di-
fícil detectar algun vestigi a 
nivell superfi cial. Amb tot, el 
cim del tossal ha quedat res-
guardat en haver-se convertit 
en una zona verda. Destacar 
que, curiosament, durant la 
inspecció es va localitzar un 
tros de ceràmica manual de 
l’Època del Bronze, (1800 
- 1000 aC) un indici que en 
aquest indret hi pot haver un 
jaciment d’aquesta època tan 
remota.

Les inscripcions
hebraiques d’Agramunt

Es tracta de dues inscrip-
cions incompletes que for-

maven part de dues esteles 
de dues tombes diferents. La 
que es va trobar l’any 1892 
és sensiblement més gran i és 
a la que, com hem dit, cien-
tífi cament se li ha donat més 
importància. Els especialistes 
la daten l’any 1297 i la defi -
neixen “com una aportació al 
sistema d’anotar l’any hebraic 
de la Creació en textos bí-
blics, amb lletres puntuades, 
sense perdre el seu sentit gra-
matical”, segons un treball de 
l’especialista Fidel Fita l’any 
1905.

Es tracta d’un bloc irregular 
de pedra calcària trencat pels 
quatre costats; medeix 0,74 
m de llarg; 0,31 m d’ampla-
da màxima i 0,13 m de gruix. 
Aquestes característiques in-
diquen que seria, igual que la 
segona, una estela de pedra 
plantada verticalment al cap-
çal de la tomba.

En un estudi de primers del 

segle XX es transcriu d’aques-
ta manera:

“...amb aquesta pedra se-
pulcral / es conserva l’eco de 
Dom Salomó / Crescas, reposi 
a l’Eden morí / l’any / i la casa 
que / construí Salomó”.

Quan es va col·locar al Mu-
seu de Lleida Diocesà i Co-
marcal es va tornar a estudiar 
amb el resultat d’aquesta tra-
ducció:

(...) l’hora (de la mort) de 
Don Salomó / Cresques, que 
reposi en el Paraddís. Va mo-
rir / l’any i la casa que / va 
construir (=57) Salomó (...)

La traducció es comple-
menta amb aquesta nota: 
“És un recurs freqüent indi-
car la data fent servir el va-
lor numèric d’algunes lletres 
hebrees d’una frase bíblica 
al·lusiva, en aquest cas, al 
difunt (1Reis6,2). En aquest 
text, la suma de les lletres as-
senyalades és de 57 i corres-
pon a l’any hebreu 5057, és 
a dir l’any 1297 del calendari 
cristià”.

La pedra trobada més de 
mig segle després, és enca-
ra més petita i té una forma 
trapezoïdal. La base superior 
té 0,55 m i la base inferior 
0,75. L’alçada mitjana dels 
costats és de 0,21 m el dret i 
0,18 l’esquerra. 

La inscripció, en bastant 
bon estat, podria ser del segle 
XIV i el text diu: 

“.............Senyora Astru-
ga........../............esposa de 
R. Abraham........”

El tros de làpida formava 
part d’una paret de pedra 
seca en el marge esquerre. 
Segons es diu en l’estudi de 
J. M. Millàs, “és possible que 
alguns altres fragments hauri-
en estat utilitzats pel mateix i 
es podrien trobar en altres in-
drets de la paret”, una hipòte-

▼

La directora del Museu de Lleida, 
Montse Macià, al costat de la làpida. 
És l’única peça d’origen hebraic que 
s’hi exposa.

La làpida que es va 
trobar l’any 1892 
és sensiblement 
més gran i és a la 
que científi cament 
se li ha donat més 
importància. Els 
especialistes la 
daten l’any 1297 i 
la defi neixen “com 
una aportació al 
sistema d’anotar 
l’any hebraic de la 
Creació en textos 
bíblics, amb lletres 
puntuades, sense 
perdre el seu sentit 
gramatical”.
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si que mai no es va comprovar 
o almenys no hi va haver re-
sultats positius.

Els enterraments
Com hem dit, cristians i ju-

eus enterraven els seus morts 
en llocs diferents i, fi ns i tot, 
en terrenys molt allunyats uns 
dels altres. Mentre que els 
primers ho feien al voltant o 
a l’interior dels seus temples, 

els segons tenien les seves 
necròpolis fora muralla.

Segons s’ha pogut consta-
tar a mesura que es van des-
cobrint les restes d’aquests 
cementiris jueus, s’observa 
que estaven a una distància 
d’un quilòmetre de la mura-
lla, en uns terrenys elevats i 
de la seva propietat, situats 
prop d’algun camí principal, 
per tenir-hi un accés fàcil, i 
d’un corrent d’aigua.

El cementiri jueu d’Agra-
munt compliria aquestes 
condicions: la distància no ar-
ribava als mil metres; estava 
situat en un turó al peu del 
qual hi passava un dels ca-
mins principals d’accés a la 
Vila, a través del portal més 
important, el de l’Àngel, que 
donava entrada a la pobla-
ció a través dels carrers més 
cèntrics com eren els de Vi-
lavella i Sió. També era con-
venient que el cementiri es 
pogués veure des del mateix 
Call per vigilar que es respec-
tés per part dels cristians, per 
exemple que no hi portessin a 
pasturar els ramats, ni, el més 
importat, profanessin les tom-
bes. Molts d’aquests cemen-
tiris estaven envoltats d’una 
tanca. No sabem si era el cas 
del d’Agramunt.

La cerimònia
La mort d’un jueu i el seu 

enterrament era motiu de 
grans cerimònies, des del mo-
ment que aquesta es presa-
giava. El malalt jueu de casa 
nostra estava assistit per un o 
més metges jueus, de molta 
més qualitat que els cristi-
ans. Si la família del difunt 
era pobra l’assistència era 
gratuïta. A la casa del mort es 
penjaven banderes de dol i a 
l’interior es tapaven tots els 
quadres o ornaments. ▼

Un enterrament jueu excavant en 
la necròpolis de Tàrrega.

El carrer Sió, antic carrer Major 
medieval.



40 [MARÇ 2012]sió 577

REPORTATGE ELS JUEUS AGRAMUNTINS

L’anunci de la mort es feia 
de forma molt sorollosa per 
part de les dones de la casa 
que ploraven, udolaven i xis-
claven. Donaven puntades, 
s’esgarrinxaven la cara i s’es-
tiraven dels cabells. Fins a la 
casa del difunt ràpidament 
acudien parents, amics i veïns.
Començava una llarga ceri-
mònia preparatòria del cadà-
ver que, fi nalment, quedava 
embolcallat amb un sudari
de lli.

La conducció del cadàver 
fi ns al cementi es feia a bra-
ços de familiars, amics i veïns 
fi ns al peu de la fossa. Podia 
anar a l’interior d’un taüt des-
tapat o sobre una llitera. La 
tomba havia estat oberta ex-
pressament aquell mateix dia 
ja que no era permès enterrar 
en una fosa que portés exca-

vada més d’una jornada.
El cadàver es dipositava a 

l’interior en una orientació 
amb el cap a l’oest i els peus 
a l’est, és a dir mirant cap a 
Jerusalem, seguint l’antiga 
tradició medieval. Les tombes 
s’excavaven en fi lera amb una 
separació d’uns 70 o 80 cen-
tímetres. El cadàver era di-
positat amb el cap sobre una 
mena de coixinet format per 
una bossa de lli plena de la 
mateixa terra de l’entorn.

Des de l’arribada de la co-
mitiva al cementiri fi ns que 
s’acabava l’enterrament, la 
gent que l’integrava s’esquin-
çava les vestidures en senyal 
de dol i dolor. Una vegada re-
citades les oracions de rigor 
mentre se sepultava el difunt, 
els acompanyants s’acomia-
daven i retornaven cap a l’in-
terior de la població.

El cementiri jueu de la veï-
na ciutat de Tàrrega ha estat 
excavat i estudiat en profun-
ditat, la qual cosa ens dóna 
molta informació fi able de 
cara a conèixer les caracterís-
tiques de l’agramuntí, donat 
que són molt propers i de la 
mateixa època.

Enterraments cristians
Mentre que els jueus eren 

enterrats lluny de la vila, els 
cristians més benestants re-
bien sepultura a l’interior del 
temple i la resta al cementiri 
que hi havia al seu voltant. 
Als actuals carrers Sabateria 
i Absis s’hi van trobar moltes 
restes òssies durant les obres 
de construcció dels edifi cis 
de la zona i la instal·lació de 
les xarxes de serveis públics. 
Aquest cementiri va estar 
vigent fi ns a fi nals del segle 
XVIII quan se’n construí un 
a fora muralla, a un centenar 
de metres del portal de Sant 

Joan, del qual encara es con-
serva part de l’entrada. Els 
terrenys que es van ocupar 
per construir l’Ajuntament i 
després per ampliar-lo, origi-
nàriament també estaven de-
dicats a necròpolis.

De la mateixa època d’es-
plendor del Call, segles XIII-
XIV, és l’enterrament del sar-
còfag que hi ha a la façana 
principal de Santa Maria. Se-
gons els estudis realitzats, les 
restes de la parella de joves 
que s’hi van enterrar corres-
ponen al segle XIII i molt pro-
bablement van morir d’una de 
les epidèmies de l’època i de 
les quals la societat culpava 
els jueus.

Alguns jueus agramun-
tins que han deixat rastre

Els segles XIII i XIV fou el 
període més important de la 
comunitat jueva agramuntina. 
D’aquesta societat en van sor-
gir grans personalitats en els 
sectors del comerç, la ciència 
i les arts. D’aquests destacats 
jueus agramuntins ja en tenim 
notícia des de molt abans. 
Per exemple a principis del 
segle XIII, concretament l’any 
1210 apareix, com a metge 
del rei Pere II, l’agramuntí 
David Abnadean, que residia 
a la Cort. És la primera notícia 
documentada que s’ha trobat 
fi ns ara sobre un jueu nascut 
a Agramunt. Durant els tres 
segles següents sovintegen 
l’aparició de veïns o origina-
ris del call agramuntí en do-
cuments de tota mena, que 
s’han conservat fi ns ara i que 
hem pogut consultar de forma 
directa o indirecta.

Una d’aquestes persones 
que han deixat rastre és el 
metge Jacme d’Agramunt (s. 
XIV), autor del primer trac-
tat que es va publicar a la 

▼

Les restes dels dos cadàvers que 
varen ser localitzats a l’interior del 
sarcòfag de Santa Maria corres-
ponen a la mateixa època, s. XIV, 
del màxim esplendor del Call Jueu 
d’Agramunt.

Mentre que els 
jueus eren enter-
rats lluny de la vila, 
els cristians més 
benestants rebien 
sepultura a l’inte-
rior del temple i la 
resta al cementiri 
que hi havia al seu 
voltant.
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península Ibèrica sobre les 
epidèmies i la pesta amb un 
caràcter divulgatiu dirigit a la 
població en general. A més 
del seu valor mèdic el “Regi-

ment de preservació a epidè-
mia e pestilència” té el mèrit 
d’haver estat escrit en català, 
el que li dóna un gran valor 
per a l’estudi de la lingüística. 

L’autor és un jueu convers 
d’Agramunt anomenat Yakov 
(Jaume), que es va conver-
tir al cristianisme per tal de 
poder estudiar medicina a 
l’Estudi General de Lleida, 
després d’haver cursat els 
estudis de medecina Hebrea. 
Malgrat que hi ha alguns au-
tors que creuen que era origi-
nari d’aquesta mateixa ciutat. 
La hipòtesi que era agramuntí 
és molt provable pel fet d’ha-
ver escollit Agramunt com a 
cognom.

Un altre jueu convers origi-
nari d’Agramunt és el nave-
gant Joan d’Agramonte des-
cobridor de Terranova, Cana-
dà. L’any 1511 la reina Joana 
confi rma el nomenament, en 
nom del seu pare Ferran II, 
de “Juan de Agramonte, ca-
talan, natural de Lérida, para 
que vos hayais de ir, é vayais 
con dos navios é con la gente 
que vos escogierais.... con-
viene para el dicho viage, es 
mi mercad é voluntad por la 
parte que á mí toca, que vos 
tengais por Nos la capitania, 
aun sí por mar como por tier-
ra, de la gente que fuere con 
vos al dicho viage fasta ser 
vuelto és desembarcado con 
la nueva de lo que en la dicha 

tierranova falláredes”. L’intrè-
pid mariner, que va morir en 
un viatge sense retorn, és re-
conegut pels canadencs com 
el descobridor de Terranova.

També d’origen agramuntí 
és el savi Abraham Abudar-
ham, autor de diverses obres 
de creació i molt conegut per 
ser l’autor d’una traducció a 
l’hebreu de l’“Ètica” d’Aristò-
til, i l’erudit Ezra ben Shelo-
mon Gateño, també un reco-
negut traductor dels clàssics 
fi losòfi cs. 

Vidal Simeó va néixer a 
Agramunt, però ha passat a la 
història per haver estat el dar-
rer Rabí de Santa Coloma de 
Queralt. El decret d’expulsió 
l’obligà a vendre totes les se-
ves propietats, l’import de la 
venda el destinà a benefi cèn-
cia entre la comunitat cristia-
na “...en atenció a que durant 
la meva estada a aquesta vila 
he tingut honrat tracte, no com 
a jueu, sinó com si hagués
estat un germà cristià...”.

Altres noms de jueus agra-
muntins que surten en tota 
classe de documents dels 
segles XIII, XIV i XV són 
Abram Baruch, Isach-Samuel 
Baruch, Perfet Coffe, Bon-
juà Dolcet –pare de la jueva 
Bonadona de Piera, muller 
del metge Josef Caballero–, 
David-Samuel de Piera, Vi-
dal Duran, Samuel de Faro, 
Maymo Zafer, Samuel Sapor-
ta, Isach de Tolosa, Jaffuda 
de Tolosa, entre molts altres.

Els jueus a Catalunya
La presència de comunitats 

jueves a Catalunya està molt 
poc documentada fi ns a la 
meitat del segle XII. Durant el 
segle XIII hi hagué una gran 
immigració israelita proce-
dent d’Occitània. Una arriba-
da que culminà amb l’expul- ▼

Celebració de la Pasqua Jueva. 
Còdex hebreu medieval d’origen 
català o valencià.

Gravat medieval de la comunitat 
jueva de Catalunya.
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REPORTATGE ELS JUEUS AGRAMUNTINS

sió decretada pel Rei de Fran-
ça el 1303. Es calcula que la 
xifra de “jueus catalans” va 
arribar a ser d’uns 12.000, 
distribuïts entre un centenar 
de poblacions arreu de Cata-
lunya. A les nostres contrades 
les comunitats més nombro-
ses van ser Lleida, Cervera i 
Tàrrega.

És en aquella època quan 
un nombre indeterminat s’es-
tableix a Agramunt i creix fi ns 
a confi gurar una comunitat el 
sufi cientment important per-
què pugui tenir una Sinagoga 
i de la qual, amb el temps, 
sorgiran personatges relle-
vants en la cultura, la ciència 
i els negocis.

Els jueus no tenien drets 
de ciutadania i pertanyien, 
en persona i els seus béns, 
directament al Rei. Per a ells 
no hi havia més llei que els 
privilegis reials que els eren 
concedits regularment per la 
Corona que els protegia i els 
utilitzava com a banquers.

Matar jueus
Fins als nostres dies –als 

anys seixanta encara era vi-
gent–, s’ha anat transmetent 
el ritus folklòric de “matar 
jueus” durant la Setmana 

Santa. A Agramunt, com ar-
reu de Catalunya, la mainada 
es portava un bastó com més 
gros millor, i durant una bona 
estona es dedicava a donar 
garrotades al terra de l’atri 
del temple fi ns que el bastó 
es trencava o s’esfi lagarsava. 
Els més jovenets o les nenes 
portaven un carrau per fer 
el màxim de soroll possible. 
N’hi havia d’altres que porta-
ven unes masses de fusta per 
picar al terra.

El gran escriptor Josep Pla 
evocava el 1919 aquest cos-
tum de Dijous Sant: «En tal 
dia com avui, a l’època de la 
meva infantesa, les criatures 
del poble acudíem a l’esglé-
sia havent dinat, a matar els 
jueus. Hi acudíem amb tota 
mena d’estris per fer fressa. 
Els uns, amb els garrots, pi-
caven a terra; els altres per-
cudien una llauna de petroli 
amb un tall de ferro; el petit 

comerç posava en venda unes 
maces ad hoc per picar sobre 
qualsevol cosa; hom podia 
comprar també una joguina 
feta amb un engranatge de 
fusta, que es feia rodar i pro-
duïa un soroll desagradable, 
absolutament molest. A l’es-
glésia, es produïa un xivarri 
enorme, immens. Aquell de-
sori representava una matan-
ça hipotètica de jueus». 

El folklorista Valeri Serra 
i Boldú va publicar la cançó 
que la mainada agramuntina 
cantava durant la celebració 
de Matar Jueus Aígua a les 
basses, / foc a les cunyasses; / 
aigua de Déu, / garrotades ais 
jueus! / Al ofi ci, dones, / po-
gues y bones; / a l’ofi ci anem 
/ garrotades ais jueus!

Aquest costum era una re-
líquia de les ràtzies que pati-
en les comunitats jueves per 
part dels seus veïns cristians. 
Assaltar, saquejar i fi ns i tot 

Castelló
d’Empúries

Besalú

Girona
Vic

Puigcerdà

Berga

la Seu d’Urgell

Manresa

Cardona
Solsona

Guissona
Agramunt

Camarasa

Balaguer

Bellpuig Tàrrega

Cervera

Santa Coloma
de Queralt

Montblanc

Vilafranca
del Penedès

Tarragona
Falset

Tortosa

Lleida

Calls o aljames completes (sinagoga, cementiri, jutges, carnisseria, banys, que existiren
en algun moment al llarg dels segles XIV i XV).

Barcelona

▼

Il·lustració del Costumari Català de 
Joan Amades sobre la tradició de 
“matar jueus” per Setmana Santa.

A la dreta, mapa de la presència 
jueva a Catalunya (segles XIII-XV), 
en el qual també surt Agramunt.
Del llibre “La Catalunya Jueva”. 
Generalitat de Catalunya, 2009.

Els segles XIII i 
XIV fou el període 
més important de 
la comunitat jueva 
agramuntina. Dels 
seus membres 
més destacats ja 
en tenim notícia  
a principis del 
segle XIII, con-
cretament l’any 
1210 apareix, 
com a metge 
del rei Pere II, 
l’agramuntí David 
Abnadean, que 
residia a la Cort.
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destruir els calls era un cos-
tum estès arreu de Catalunya. 
Encara que sigui molt prova-
ble que la comunitat jueva 

agramuntina va patir aquests 
atacs, de moment no s’ha po-
gut saber ni l’abast que van 
tenir.

La matança de Tàrrega
El que sí es coneix amb tot 

detall és la terrible destrucció 
que va partir el call de Tàrre-
ga l’any 1348, amb motiu de 
la pesta negra que va assolar 
tota Europa. Els cristians van 
acusar els jueus d’enverinar 
els pous d’aigua. Una acusa-
ció totalment absurda, fi ns i 
tot en la ignorància de l’èpo-
ca, doncs els propis jueus 
eren víctimes de la malura. 
Amb tot, cal tenir en comp-
te que les comunitats jueves 
tenien uns hàbits alimenta-
ris més sans i disposaven de 
millors metges, amb la qual 
cosa les epidèmies no els 
afectaven tant.

Unes excavacions fetes en 
el cementiri jueu van perme-
tre posar al descobert un total 
de sis foses comunes on van 
ser enterrades les víctimes 
d’aquest assalt. L’estudi dels 
79 esquelets –infants, dones 
i vells–, dipositats de qualse-
vol manera dins les tombes, 
va permetre conèixer amb 
exactitud la causa de la mort. 
Va ser conseqüència de les 
ferides al cap i a altres parts 
del cos que van patir per la
violència desfermada per la 
població cristiana, atiada per 
les autoritats religioses, mal-
grat els intents reials d’apai-
vagar la revolta. També hi
devia ajudar que molts cristi-
ans devien diners als presta-
dors jueus. Si es destruïa el 
Call i per tant també les pro-
ves del deute, aquest desapa-
reixia.   ■

Fonts documentals, fotografi es, col·laboracions i agraïments:
Revista SIÓ, Josep Bertran, “Epigrafi a hebrea”, Roderic Pita i Mercè, Josep M. Millàs, Isidre 
Piñol, Josep M. Llobet, Maria Teresa Llurba, Josep Lladonosa, Josep París, Xavi Santesmases, 
Oriol Saula, Anna Colet, Raül Ripoll, Montse Macià del Museu de Lleida, Josep Ramon Gonzàlez 
de l’IEI.

Una de les sis fosses comunes del 
cementi de Tàrrega on es van trobar 
79 esquelets de les nombroses víc-
times de la matança que tingué lloc 
l’any 1348 per part de la població 
cristiana. Infants, dones i vells, van 
morir a conseqüència de les agressi-
ons de tota mena, segons s’ha pogut 
constatar en les anàlisis fetes a les 
restes per part dels especialistes.

A baix, una delegació de la comunitat 
jueva catalana, encapçalada per un 
Rabí, es van endur a Barcelona una 
bona part de les restes trobades 
a Tàrrega.
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ENSENYAMENT FINESTRA EDUCATIVA

Per continuar amb el nostre 
projecte d’incorporar les TIC 
com a eina d’ensenyament-

aprenentatge, i per poder donar més 
resposta a una de les competències 
bàsiques que hem d’aconseguir a 
tota primària, aquest curs ens han 
dotat de quatre pissarres digitals 
amb els seus canons per instal-
lar-les a les classes, sumant-les a 
les que ja tenim a les aules d’idio-
mes, de música i d’informàtica. 
Aquestes dotacions seran progres-
sives a tots els cursos de primària.

Col·legi Macià-CompanysUs convidem que aneu visitant la nostra web: http://www.xtec.cat/ceipmacia-companys/

Pissarres
digitals
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ENSENYAMENT FINESTRA EDUCATIVA

No tinc deures! JPR

Sovint els alumnes diuen 
que no tenen deures a 
casa. Quan el pare o 

la mare els pregunta si han 
fet la feina escolar, una gran 
majoria acostuma a respondre 
que no en tenen, que no els 

han manat res o que ja l’han 
fet. Cosa que en molts casos 
no sol ser veritat. També hi ha 
vegades que no recorden o no 
s’apunten la feina manada o 
no saben quan tenen els exà-
mens. Per altra part, els pa-
res i mares, quan volen saber 
què han de fer els seus fi lls, 
és difícil que ho puguin esbri-
nar si ells no s’ho han apun-
tat adequadament a l’agenda, 
fet que també sol passar en 
moltes ocasions. La qüestió 
dels deures i dels exàmens a 
partir d’ara, però, ha quedat 
resolta en el nostre institut 
gràcies a un sistema habilitat 
a Internet que s’ha començat 
a aplicar des de febrer per als 
cursos de 1r, 2n i 3r d’ESO.

Tant els pares i educadors, 
com els mateixos alumnes, ara 
disposen d’una pàgina web, a 
la qual tots poden accedir, on 
hi ha apuntats els deures i els 
exàmens dia a dia. D’aques-
ta manera els estudiants si 
s’han “oblidat” de les tasques 
que han de fer o de quan te-
nen una prova, ho poden con-
sultar en qualsevol moment, 
igual com els pares poden 
comprovar si el que diuen
de “tenir o no tenir deures” és 
realment cert.

El sistema de difondre els 
deures/exàmens a partir del 
WEB del centre és innovador 
i relativament senzill. Només 
es tracta de clicar a la icona 
que hi apareix amb un llibre 
obert marcada com “Deures 
alumnes”; després s’escull 
el curs i a continuació s’entra 

com a visitant, sense haver 
de posar cap tipus de con-
trasenya. D’aquesta manera 
qualsevol persona (no sola-
ment els pares) pot consultar 
l’agenda escolar de deures 
i exàmens. El manteniment 
d’aquesta agenda on line el 
fan els propis alumnes, nor-
malment el delegat i subde-
legat de classe, encara que hi 
ha professors que ho super-
visen perquè no els passi res 
per alt.

Amb aquesta nova aplica-
ció, que hom vol perfeccionar 
i ampliar més endavant als 
altres cursos, s’espera que els 
alumnes millorin el seu ren-
diment ja que molts “oblits” 
deixaran de ser-ho i els pares 
podran estimular-los a realit-
zar unes tasques escolars que 
sens dubte els ajudaran en la 
millora del seu aprenentatge 
i, en defi nitiva, dels resultats 
acadèmics.

Treballs de síntesi
Durant el mes de març els 

alumnes més joves fan els tre-
balls de síntesi corresponents 
al present curs. El tema dels 
de tercer d’ESO gira sobre un 
contingut ecològic: “L’aigua, 
un bé escàs”; el de segon 
tracta sobre la vida: “Salut 
i esport”, i el de primer gira 
entorn un aspecte agramun-
tí: “Josep Guinovart”. En 
tots aquests crèdits han de 
sintetitzar i aplicar els conei-
xements apresos en les dife-
rents matèries que es treba-
llen al llarg del curs.   ■

En la pàgina web 
hi ha apuntats els 
deures i els exà-
mens dia a dia.

 

INSTRUCCIONS PARES/ MARES 
 

1  Entreu a la página web de l’Institut: www.xtec.cat/ies ribera del sio/ i cliqueu a DEURES ALUMNES

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2  Escolliu el curs

3  Cliqueu damunt: ENTRA COM A VISITANT

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4  Cliqueu damunt : DEURES QUE S’HAN DE FER
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El sentinella

COL·LABORACIONS
LITERÀRIES EL CONTE per J. PIJUAN

El sol començava a pondre’s. La claror del 
dia s’esvaïa per donar pas a una nova nit. 
L’encarregat va sortir de la seva caseta i 

s’encaminà cap al lloc de guaita per comprovar 
que tot anava bé, però a mig camí s’adonà que 
no hi era i es va estranyar de la seva absència, 
aleshores va donar mitja volta i se n’anà a bus-

car-lo. Va trucar a 
la porta de la seva 
habitació i en veure 
que no contestava 
va entrar dins i se’l 
va trobar dormint 
com si res. Tenia 
el son tan ben aga-
fat que no es va 
adonar de la seva 
presència, així que 
no va tenir altre 
remei que sacse-
jar-lo de valent per 
fer-lo reaccionar. 
La interrupció sob-
tada del son li va 
provocar tal deso-
rientació que en el 
moment d’obrir els 
ulls no va saber on 
es trobava i el cor 
li bategava a cent. 
Transcorreguts uns 

segons de desconcert va començar a recu-
perar-se de l’ensurt i aleshores va reconèixer 
la fi gura que tenia al seu costat i que encara 
l’estava subjectant per les espatlles. En veure’l 
allà amb les mans a sobre va comprendre de 
seguida que s’havia quedat adormit, i per més 
inri es va adonar de la foscor que començava 
a envoltar-los. Aleshores s’incorporà immedia-
tament ple de neguit. Va agafar el fanal que 
havia deixat acabada la jornada anterior vora el 
llit i va sortir corrents cap al seu lloc de guaita. 
Feia tard. Tan bon punt s’hi va posicionar va 
encendre el fanal i el va alçar ben amunt per-
què el resplendor de la llum es pogués veure 
de ben lluny. Tot seguit es va girar cap enrere i 
va veure l’encarregat que l’observava detingu-

dament fent-li senyals d’aprovació, aleshores 
va notar dins seu com si li traguessin un gran 
pes de sobre i va fer un gran sospir d’alleuja-
ment.

De seguida es va fer de nit. El pobre far con-
tinuava immòbil al seu lloc amb el fanal encès 
a la mà. La seva esvelta fi gura es mantenia tan 
tibada que sobresortia clarament del terra i es 
podia veure de ben lluny com un punt de re-
ferència. Les hores de guaita transcorrien tan 
lentament que per trencar la monotonia s’en-
tretenia comptant les estrelles del fi rmament 
d’aquella nit estrellada, ja que no tenia ningú 
més a la vora amb qui poder conversar. Sí que 
tenia l’encarregat, però no comptava amb ell 
perquè solament el visitava de tant en tant no-
més per assegurar-se del bon funcionament de 
la maquinària i res més, la resta del temps el 
passava en completa solitud. Malauradament 
tantes hores dret l’estaven mortifi cant. Al prin-
cipi d’instal·lar-s’hi ni se n’adonava. Les hores 
de treball eren les mateixes que ara, però li 
passaven més ràpidament, potser perquè era 
més jove i quan se n’adonava ja havia acabat 
la jornada. En canvi ara notava que se li fe-
ien interminables potser perquè amb els anys 
la humitat que l’envoltava ja havia quallat en 
els seus ossos i l’havia fet més vulnerable. Les 
hores no acabaven de passar i el cansament 
era a fl or de pell. Se li feia més difícil mante-
nir-se ben dret tota l’estona subjectant el fanal 
ben amunt sense poder canviar de postura. 
Desitjava poder descansar una mica, però el 
reglament li ho prohibia. Temps enrere havia 
volgut agafar uns moments de descans sense 
autorització desconnectant-se de la xarxa lliu-
rement, però de seguida havia tingut la visita 
de l’encarregat que entre malediccions l’havia 
tornat a fer funcionar, però després havia hagut 
de tractar amb el seu mal humor durant uns
dies, cosa que els comportà una convivència 
difícil. Per evitar més mal de caps ho deixà 
córrer. A aquella hora de la nit el far estava 
cansat, però es mantindria ferm al seu lloc 
subjectant el fanal ben enlaire perquè sabia 
que hi havia algú més enllà que depenia de la 
seva llum.   ■

El pobre far con-
tinuava immòbil 
al seu lloc amb el 
fanal encès a la 
mà. La seva esvelta 
fi gura es mantenia 
tan tibada que 
sobresortia clara-
ment del terra i es 
podia veure de ben 
lluny com un punt 
de referència.
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ESPORTS CLUB FUTBOL AGRAMUNT «ESCOLA GERARD GATELL»

C.
F.

AG
RA
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UN

T ESCOLA
G.GATELLwww.cfagramunt.cat

Resultats i classifi cacions R. Mendoza

Segona Catalana
Linyola 3 Agramunt G. Gatell 1
Agramunt G. Gatell 1 Alcarràs 5
Borges Blanques 3 Agramunt G. Gatell 0

Classifi cació J GF GC Punts
Cervera 21 58 23 47
Andorra 21 34 31 37
Artesa de Segre 21 42 32 36
Borges Blanques 21 36 24 34
Organyà 21 35 31 33
La Seu d’Urgell 20 35 25 32
Alpicat 21 32 29 32
Tremp 20 35 32 31
Agramunt G. Gatell 21 34 37 31
Juneda 21 32 29 29
Linyola 21 24 30 28
Mollerussa 21 27 28 26
L’Albi 21 27 29 26
Alcarràs 21 36 39 25
Balàfi a 20 33 47 20
Guissona 21 19 43 19
Mangraners 21 34 53 19
Solsona 20 27 38 15

Juvenil
Agramunt G. Gatell  5 Artesa-Ponts 1
Fondarella 3 Agramunt G. Gatell 2
Agramunt G. Gatell 3 Guissona 1
Escola F. Urgell 3 Agramunt G. Gatell 2

Classifi cació J GF GC Punts
Bellpuig 16 60 14 44
Tremp 16 35 26 27
Pla d’Urgell 16 36 28 27
Artesa-Ponts 16 40 46 22
Guissona 16 37 38 19
Balàfi a 16 30 43 19
Escola F. Urgell 16 40 47 19
Agramunt G. Gatell 16 39 44 16
Fondarella 16 21 52 9

Cadet
At. Segre 3 Agramunt G. Gatell  0
Les Garrigues 4 Agramunt G. Gatell 0
Agramunt G. Gatell 1 Almacelles 1

Classifi cació J GF GC Punts
At. Segre 17 67 12 43
Andorra 17 68 15 43
Balàfi a 17 70 20 36
Les Garrigues 17 50 14 36
AEM 17 49 27 32
Orgel·lia 17 32 27 32
Bordeta 17 42 24 32

Equip Infantil (2011-12). Jugadors: Josep Albareda, Àlex Balasch, Mateu Bonet, Marc Cahelles, Pau Farré, Albert Figuera, 
Jordi Figuera, Frank Mari, Àngel Millat, Guillem Olaya, Marc Orobitg, Denís París, Bogdan Pop, Josep E. Puig, Santi Redondo, 
Ferran Salvador, Àlex Sangrà, Marc Valero, Gerard Vicens, Jesús Vidal.
Entrenador: Marc Puebla. Segon entrenador: Eduard Balagueró. Delegat: Gerard Orobitg.

Tàrrega 17 35 24 28
Guissona 17 33 50 24
Mollerussa 17 25 23 19
Almacelles 17 24 24 19
Lleida 17 27 56 15
Mig Segrià 17 23 89 9
Agramunt G. Gatell 17 18 43 8
Balaguer 17 14 60 5
Pardinyes 17 10 79 4

Infantil
Agramunt G. Gatell 1 Escola F. Urgell 2
Bellpuig 5 Agramunt G. Gatell 1

Classifi cació J GF GC Punts

At. Segre 15 68 9 42

Escola F. Urgell 16 59 32 35

Tàrrega 15 70 23 34

Rialp 16 50 26 31

Tremp 14 49 19 29

Bellpuig 16 49 40 27

Agramunt G. Gatell 14 47 27 24
Mollerussa 16 30 57 12

Balaguer 16 22 51 9

Cervera 15 13 86 6

Linyola 15 9 96 0

Aleví - A
Agramunt G. Gatell 1 Mollerussa 14
Lleida 6 Agramunt G. Gatell 2

Classifi cació J GF GC Punts

Mollerussa 16 101 14 46

Bordeta 16 76 25 41

Guissona 16 83 59 35

At. Segre 14 77 22 33

Aitonenc 15 41 46 28

Lleida 16 64 37 27

Tàrrega 15 47 42 24

Balàfi a 16 46 57 18

Agramunt G. Gatell 15 49 94 16

Artesa-Ponts 16 56 70 15

Baix Segrià 15 42 64 14

Lleida 16 37 63 13

Intercomarcal 16 40 99 12

AEM 15 46 72 11

Alpicat 15 29 70 7

Aleví - B
Rialp 11 Agramunt G. Gatell 0
Agramunt G. Gatell 3 Mig Segrià 5
Agramunt G. Gatell 3 Guissona 9
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AGENDA DEL MES D’ABRIL AL CAMP D’ESPORTS 

SEGONA CATALANA:
 Dia   1, a les 16,00 h Agramunt G. Gatell - Solsona
 Dia 22, a les 16,00 h Agramunt G. Gatell - Cervera

JUVENIL: Torneig Primavera (calendari pendent de la Federació)

CADET: Dia   1, a les 12,00 h Agramunt G. Gatell - Balaguer
 Dia 22, a les 12,00 h Agramunt G. Gatell - Mig Segrià

INFANTIL: Dia   1, a les 10,30 h Agramunt G. Gatell - Rialp

ALEVÍ A: Dia 28, a les 11,00 h Agramunt G. Gatell - Alpicat

ALEVÍ B: Dia 21, a les 11,00 h Agramunt G. Gatell - La Noguera

BENJAMÍ A: Dia 21, a les 10,00 h Agramunt G. Gatell - Artesa-Ponts

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

Classifi cació J GF GC Punts

At. Segre 16 102 9 48

Rialp 16 115 22 45

Artesa-Ponts 16 87 44 37

Mig Segrià 16 62 73 29

Cervera 15 75 40 28

Guissona 16 73 56 26

Lleida 16 67 50 25

Pardinyes 16 58 58 23

Pobla de Segur 16 64 84 22

Bordeta 17 61 75 18

Baix Segrià 16 57 76 18

Tremp 16 52 87 18

Pla d’Urgell 16 38 68 15

Fondarella 16 36 66 13

Tàrrega 16 28 66 12

Oliana 16 38 74 10

Agramunt G. Gatell 16 41 106 8

Benjamí - A
Ivars d’Urgell 0 Agramunt G. Gatell 3
Lleida 5 Agramunt G. Gatell 3
Agramunt G. Gatell 4 FIF Lleida 2

Benjamí - B
Agramunt G. Gatell 4 Lleida 5
Cervera 3 Agramunt G. Gatell 2
Agramunt G. Gatell 3 Arrels 13

Pre-Benjamí
Arrels 5 Agramunt G. Gatell 2
Agramunt G. Gatell 4 Cervera 2

Aquestes categories no tenen classifi cació.
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ESPORTS ATLETISME

Proves de cros

Marta Canes va quedar tercera 
en la seva categoria.

Pau Godoy i Marina 
Súria, ambdós en 
la modalitat de 
1.000 llisos, van 
superar la prova i 
d’aquesta manera 
es van fer un lloc 
per a la fi nal.

PRÈVIA CAMPIONAT DE CATALUNYA 
INFANTIL DE PISTA COBERTA SABADELL 
11-2-2012

Per participar en aquesta fase prèvia s’ha-
via de tenir acreditada una marca mínima. En 
aquest cas accediren a disputar aquesta fase 
prèvia dos Escatxics, el Pau Godoy i la Marina 
Súria, ambdós en la modalitat de 1.000 m lli-
sos. Havien de buscar un lloc entre els dotze 
millors de Catalunya per classifi car-se per a la 
fi nal que s’ha de celebrar a principis del mes 
de març.

Finalment, ambdós atletes van superar la 
prova i d’aquesta manera es van fer un lloc 
per a la fi nal.

Bona sort als dos.

CROS ARBECA  12-2-2012 
Amb una setmana de retard per causa de 

l’onada de fred, que obligà a suspendre totes 
les competicions el dia 5 de febrer, se celebrà 
el cros d’Arbeca, sota un fred i un vent més 
que gèlid que treia a més d’un les ganes de 
córrer.

Molts atletes van córrer força tapats. No es 
van treure ni els xandalls i corrien amb gorres, 
mocadors de coll i pantalons llargs i, sobretot, 
amb guants.

El recorregut pels camps d’ametllers, nor-
malment amb tots els arbres fl orits, aquesta 
vegada semblaven més morts que vius. No 
obstant hi va haver molta participació i els Es-
catxics s’emportaren alguna de les copes cap 
a casa.

MANEL ROIG LLORENS OBERTA 18

ANNA VILADRICH HUGUET OBERTA 6

MARTA CANES NIUBÓ OBERTA 3

GABRIELA KARSESKA OBERTA 2

POL MORELL SOLÉ OBERTA 13

ORIOL VALLS TREPAT INFANTIL 2

NAIMA BARKANE AMAROUCH INFANTIL 5

HELENA ZURITA CRESPO INFANTIL 11

MARINA MORELL SOLÉ INFANTIL 8

PAU GODOY KARSESKA ALEVÍ 1

MARINA SÚRIA ASENSIO ALEVÍ 2

GERARD FÍGOLS GINÉS BENJAMÍ 25

ROGER SÚRIA ASENSIO BENJAMÍ 14

MAR GODOY KARSESKA BENJAMÍ 8

ARIANA LLORENS VILADRICH BENJAMÍ 10

PAULA BELTRAN BLANCO PREBENJAMÍ 14

MARIA VILANOVA LÓPEZ PREBENJAMÍ 3

QUIM GODOY KARSESKA P5 3

MARC FÍGOLS GINÉS P4 5

CROS DE TARREGA  26-2-2012
Aquesta temporada el cros de Tàrrega es 

va traslladar al mes de febrer i a més en un 
lloc diferent. Cal dir amb que el canvi de lloc 
fou encertat, ja que ara hi ha uns serveis que 
abans no disposàvem.

Tot i això el recorregut no variava gaire, doncs 
el lloc era al costat del circuit de motocròs i la 
nova cursa passava quasi tota pel recorregut 
dels anys anteriors. Fins i tot feia un temps 
de primavera amb temperatures altes i un sol 
esplèndid. Com que és una cursa escolar de la 
comarca de Urgell, hi havia premis per equip. 
L’equip infantil femení dels Escatxics es va 
emportar unes motxilles ben maques pel pri-
mer lloc aconseguit.

MANEL LLORENS ROIG OBERTA 13

MARTA CANES NIUBÓ OBERTA 6

GABRIELA KARSESKA OBERTA 3

POL MORELL SOLÉ JUVENIL 4

ORIOL VALLS TREPAT INFANTIL 1

NAIMA BARKANE AMAROUCH INFANTIL 4

ESTER CORTADELLES GASSÓ INFANTIL 7

MARINA MORELL SOLÉ INFANTIL 9

HELENA ZURITA CRESPO INFANTIL 6

PAU GODOY KARSESKA ALEVÍ 1

MARINA SÚRIA ASENSIO ALEVÍ 2

ADRIAN MASCARE MORENO BENJAMÍ 17

ROGER SÚRIA ASENSIO BENJAMÍ 5

MAR GODOY KARSESKA BENJAMÍ 7

ARIANA LLORENS VILADRICH BENJAMÍ 10

PAULA BELTRAN BLANCO PREBENJAMÍ 13

QUIM GODOY KARSESKA P5 3

FONT: ESCATXICS

FO
N

T:
 E

S
C

AT
X

IC
S



51sió 577[MARÇ 2012]

 
ESPORTS CLUB HANDBOL AGRAMUNT

Secció de Futbol Sala A. Guerrero

SÈNIOR - PRIMERA DIVISIÓ GRUP 5
Resultats
J. 14  AGRAMUNT - LINYOLA (Ajornat)
J. 15  ORVEPARD 4 - 7 AGRAMUNT
J. 16  Descans

CLASSIFICACIÓ Punts J G E P
FUTBOL SALA DENTAL LINYOLA “A” 36 14 12 0 2

CASTELLFOLLIT RIUBREGÓS C.F.S “A” 33 15 11 0 4

PONT DE SUERT CLUB FUTBOL SALA “A” 30 14 10 0 4

DOMENECH SERRALLERS “A” 26 14 7 5 2

BELLCAIRE F.S. “A” 25 15 7 4 4

F.S. ORVEPARD “A” 18 14 6 0 8

C.F.S. NAVÈS LLAC DE LINNYA “A” 18 15 5 3 7

AGRAMUNT C.H., FS “A” 17 13 5 2 6
ALPICAT F. CF. SALA “A” 16 14 5 1 8

C.F.S. PENYA GERARD PIQUÉ SANT GUIM “A” 16 15 5 1 9

LA SENTIU, O.C. “A” 14 15 4 2 9

ALCOLETGE CLUB FUTBOL SALA “A” 13 15 4 1 10

CASTELLÓ CFS “A” 10 15 3 1 11

UN MES ATÍTIC
El mes de febrer va ser un mes atípic per l’equip sènior. I 

és que, tot i ser en l’equador de la competició, només va dis-
putar un sol partit. Això sí, es va saldar amb una important 
victòria a domicili contra l’Orvepard (Pardinyes) per un clar 
resultat de 4 a 7. Va ser un partit on els homes que entrena 
Josep Maria Viladevait van recuperar les millors sensacions 
de la temporada, desplegant un gran joc i mostrant-se molt 
superiors contra un rival de la mateixa zona de la classifi ca-
ció.

De la resta del mes, cal destacar l’encontre ajornat contra 
el Linyola i corresponent al primer partit de la segona volta. 

Els del Pla d’Urgell són els líders destacats de la categoria i 
van demanar ajornar l’encontre per motius d’agenda. A més, 
no hi va haver competició durant el cap de setmana de Car-
naval i l’equip va descansar en la jornada número 16 per la 
retirada de la competició del Casa d’Extremadura. D’aquesta 
forma, l’Agramunt és l’equip que ha disputat menys partits 
de tota la categoria amb 13. És a dir, dos menys encontres 
menys que gran part de la resta de clubs. L’equip afronta, 
però, els següents compromisos amb la voluntat d’aconse-
guir bons resultats i escalar posicions a la taula. Esperem 
que aquest descans “forçat” hagi estat positiu.

CADET – PRIMERA DIVISIÓ
Resultat
J. 14  CONCA D’ALLÀ 5 - 3 AGRAMUNT
J. 15  AGRAMUNT 2 - 12 ALTA SEGARRA
J. 16  Descans

CLASSIFICACIÓ Punts J G E P
ESCOLA F. SALA ALTA SEGARRA “A” 36 12 12 0 0

AUTOESCOLA PALLARS BALAGUER, C.F.S. “A” 30 14 9 3 2

MARISTES MONTSERRAT LLEIDA 27 14 8 3 3

ARC D’ADA EFS “A” 24 14 8 0 6

ALCARRÀS, F.S. “A” 23 13 7 2 4

ACLE GUISSONA, U.E. “A” 11 13 3 2 8

CASTELLSERÀ, F.S. “A” 8 14 2 2 10

AGRAMUNT C.H., FS “A” 7 14 2 1 11
CONCA D’ALLÀ FUTBOL SALA “A” 7 12 2 1 9

ELS RESULTATS NO SÓN FAVORABLES
L’equip cadet va disputar dos partits durant el mes de fe-

brer que, malauradament, es van saldar amb dues derrotes. 
L’anàlisi de les dues desfetes és, però, totalment contrapo-
sat. En la jornada 14, els cadets van disputar un interessant 
partit contra el Conca d’Allà (5-3). Va ser un encontre entre 
dos equips d’un nivell similar. De fet, a la primera volta es 
van imposar els agramuntins (7-4). El matx va ser molt dis-
putat però els locals es van mostrar més encertats de cara 
porta i es van endur els tres punts. D’aquesta forma van 
igualar l’Agramunt amb set punts a la classifi cació general. 

L’Alta Segarra, líder destacat de la categoria amb un ple 
de victòries, va ser el rival en la jornada 15. Els pitjors pro-
nòstics es van complir i l’Agramunt va tornar a sortir golejat 
(2-12) contra un equip que no ha tingut rival aquesta tempo-
rada. De fet, el domini dels de l’Alta Segarra ha estat també 
manifest amb la resta d’equips de la categoria. 

Tot i això, l’equip no s’ha desmoralitzat i espera sumar 
algun punt en les dues darreres jornades de campionat. L’ob-
jectiu seria aconseguir una victòria més i poder millorar la 
classifi cació fi nal.  ■FO
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ESPORTS CLUB HANDBOL AGRAMUNT

Resultats dels equips d’handbol
Sènior Masculí (Tercera Catalana - Grup A)

No ha estat un bon mes per al sènior masculí. Un empat, 
una derrota i només una victòria, que no han permès retallar 
les distàncies amb els primers classifi cats, i que allunyen 
l’equip una miqueta més del somni de l’ascens.

Resultats:
11/02/2012 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP C.H.A. 25 PARDINYES B, CLUB D’HANDBOL 25
25/02/2012 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP C.H.A. 27 SANT QUIRZE, HANDBOL 26
04/03/2012 PARDINYES C, CLUB D’HANDBOL 20 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP C.H.A. 14

CLASSIFICACIÓ J G E P Punts

IGUALADA, CLUB HANDBOL 15 12 1 2 25

PARDINYES B, CLUB HANDBOL 16 11 2 3 24

SANT QUIRZE, HANDBOL 15 10 0 5 20

TORRÓ D’AGRAMUNT IGP-AGRAMUNT CH 15 9 2 4 20

SANTPEDOR, CLUB HANDBOL 14 7 3 4 17

BALSARENY, HANDBOL 12 7 1 4 15

SALLE MONTCADA 14 6 2 6 14

PARDINYES C, CLUB HANDBOL 15 5 2 8 12

SABADELL HANDBOL 15 3 1 11 7

SANT OT, CLUB ESPORTIU 13 2 0 11 4

CONCÒRDIA, CLUB HANDBOL 16 1 0 15 2

Juvenil Masculí (Segona Catalana - Grup A)
Aquest mes només dos partits, entre carnaval i jornades 

de descans. Millorant la imatge de la primera volta davant 
els equips primers classifi cats de la competició, però sense 
aconseguir guanyar, a l’espera dels rivals més assequibles en 
les properes jornades.

Resultats:
11/02/2012 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP C.H.A. 20 PARDINYES, CLUB D’HANDBOL 28
03/03/2012 HANDBOL TERRASSA 38 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP C.H.A. 21

CLASSIFICACIÓ J G E P Punts

TERRASSA, CLUB HANDBOL 14 12 1 1 25

SANT JOAN DESPÍ, HANDBOL B 13 12 0 1 24

SANT ESTEVE SESROVIRES, CLUB HANDBOL 13 11 0 2 22

PARDINYES, CLUB HANDBOL 15 9 2 4 20

EPIC CASINO 13 6 0 7 12

HC CONCÒRDIA (S/D) 14 5 1 8 11

HANDBOL BERGA, (S/D) 13 4 0 9 8

IGUALADA, CLUB HANDBOL 14 3 1 10 7

CE SANT OT (S/D) 13 1 1 11 3

TORRÓ D’AGRAMUNT IGP-AGRAMUNT CH 12 1 0 11 2

Sènior Femení (Primera Catalana - Grup A)
Derrota davant el líder de la categoria, i victòria en el des-

plaçament a Cervera, és el balanç de l’equip aquest darrer 
mes. 

Resultats:
25/02/2012 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP C.H.A. 14 VILAMAJOR, CLUB D’HANDBOL 40
03/03/2012 CERVERA, CLUB D’HANDBOL FEMENÍ 10 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP C.H.A. 19

CLASSIFICACIÓ J G E P Punts

VILAMAJOR, CLUB HANDBOL 15 15 0 0 30

KH-7 BM. GRANOLLERS ATL 13 12 0 1 24

ALCARRÀS CH 15 10 0 5 20

CANOVELLES, CLUB HANDBOL 13 9 1 3 19

CARDEDEU, HANDBOL 14 8 0 6 16

HANDBOL LA GARRIGA-DISELMATIC 14 7 1 6 15

SANT ESTEVE PALAUTORDERA, CLUB HANDBOL 15 7 1 7 15

HANDBOL BANYOLES-RIUDELLOTS 15 6 2 7 14

SANT QUIRZE, HANDBOL 14 3 1 10 7

SANT CUGAT, HANDBOL 14 3 0 11 6

TORRÓ D’AGRAMUNT IGP-CHA 13 2 0 11 4

CERVERA, CLUB HANDBOL FEMENÍ 15 0 0 15 0

Juvenil Femení (Primera Catalana - Grup únic)
Tot i les derrotes, l’equip continua entrenant bé, i millorant 

en el dia a dia. Encara que la curta plantilla està passant 
factura en els partits.

Resultats:
12/02/2012 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP C.H.A. 11 RIUDELLOTS CLUB HANDBOL 26
25/02/2012 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP C.H.A. 17 ASC. LLEIDATANA D’HANDBOL 30
04/03/2012 EH SANT VICENÇ 52 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP C.H.A. 13

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

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)
Diferents camins dels equips cadets femenins del club. 

Les grans han aconseguit la seva primera victòria en la com-
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petició, i han estat molt a prop en altres, demostrant una 
clara millora. Per contra les petites continuen sense encetar 
el seu marcador de punts; defensen bé, però en atac conti-
nuen sense trobar el camí.

Resultats cadet “A”:
11/02/2012 C.H. CAMBRILS 24 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP. C.H.A. 10
18/02/2012 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP. C.H.A. 19 SANT CUGAT HANDBOL 18
25/02/2012 MOLINS DE REI, CLUB ESPORTIU 22 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP C.H.A. 20
03/03/2012 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP C.H.A. 14 C.H. VIC 39

CLASSIFICACIÓ J G E P Punts

CH CAMBRILS (S/D) 6 6 0 0 12

CH VIC (S/D) 6 4 0 2 8

IGUALADA, CLUB HANDBOL 6 4 0 2 8

SANT CUGAT, HANDBOL 6 2 0 4 4

MOLINS DE REI, CLUB ESPORTIU 6 1 0 5 2

TORRÓ D’AGRAMUNT IGP-AGRAMUNT CH 6 1 0 5 2

Resultats cadet “B”:
21/01/2012 BALSARENY HANDBOL 18 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP C.H.A.  3
18/02/2012 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP C.H.A.  12 MONTBUI, CLUB D’HANDBOL 24
04/03/2012 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP C.H.A.  11 CERDANYOLA C.H. 21

CLASSIFICACIÓ J G E P Punts

HANDBOL BALSARENY, (S/D) 5 4 0 1 8

MONTBUI, CLUB HANDBOL 5 4 0 1 8

CERDANYOLA, CLUB HANDBOL 5 3 0 2 6

HANDBOL RUBÍ (S/D) 4 2 0 2 4

CH MONTGRÍ 4 1 0 3 2

TORRÓ D’AGRAMUNY IGP-AGRAMUNT CH B 5 0 0 5 0

Infantil Femení (Jocs escolars Consell Esportiu 
Baix Llobregat - 2a fase grup B)

Un cop acabades les competicions organitzades per la Fe-
deració Catalana d’Handbol, i per poder continuar competint 
i aprenent, l’equip participarà en les diferents trobades que 
es fan i faran en dates properes, i a més ha estat inscrit 
en la competició organitzada pel consell esportiu del Baix 
Llobregat.

Resultats:
25/02/2012 H.C. VILANOVA 13 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP. C.H.A. 6
03/03/2012 SALLE MONCADA AMPA 22 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP C.H.A. 7

CLASSIFICACIÓ J G E P Punts

CH LA SALLE MONTCADA AMPA 2 2 0 0 6

H.C. VILANOVA 2 2 0 0 6

CEACTA TARREGA 2 1 0 1 4

CH VILANOVA DEL CAMÍ B 2 1 0 1 4

AGLE GUISSONA 2 0 0 2 2

CH AGRAMUNT 2 0 0 2 2

El Juvenil Masculí 
ha millorat la 
imatge de la pri-
mera volta davant 
els equips pri-
mers classifi cats 
però sense acon-
seguir guanyar.

FO
N

T:
 C

LU
B

 H
A

N
D

B
O

L



54 [MARÇ 2012]sió 577

ESPORTS CLUB DE BITLLES SIÓ D’AGRAMUNT

XXI Lliga de Bitlles Catalanes Ramon Joval

SIÓ D’AGRAMUNT A 351 PUNTS
IVARS C 313 PUNTS

SIÓ D’AGRAMUNT A 316 PUNTS
IVARS C 348 PUNTS

CLARAVALLS 319 PUNTS
SIÓ D’AGRAMUNT A 374 PUNTS

CLARAVALLS 299 PUNTS
SIÓ D’AGRAMUNT A 314 PUNTS

AMETLLERS 360 PUNTS
SIÓ D’AGRAMUNT A 326 PUNTS

AMETLLERS 338 PUNTS
SIÓ D’AGRAMUNT A 332 PUNTS

VILAN. DE BELLPUIG 352 PUNTS
SIÓ D’AGRAMUNT B 313 PUNTS

VILAN. DE BELLPUIG 325 PUNTS
SIÓ D’AGRAMUNT B 282 PUNTS

SIÓ D’AGRAMUNT B 290 PUNTS
VALLVERD A 360 PUNTS

SIÓ D’AGRAMUNT B 310 PUNTS
VALLVERD A 340 PUNTS

EQUIP J G E P PJ BIT P

TORÀ 20 17 0 3 6938 514 34

BELLPUIG A 20 13 0 7 6745 486 26

IVARS C 20 12 0 8 6811 507 24

SOLSONA 20 12 0 8 6802 482 24

AMETLLERS 20 12 0 8 6761 490 24

SIÓ D’AGRAMUNT A 20 8 0 12 6706 486 16

VALL DE LORD 20 5 0 15 6206 431 10

CLARAVALLS 20 1 0 19 5890 384 2

CLASSIFICACIÓ SIÓ D’AGRAMUNT A - GRUP 7

CLASSIFICACIÓ SIÓ D’AGRAMUNT B - GRUP 9 

Integrants del Sió d’Agramunt B. Sió d’Agramunt B amb els components de l’equip del Vallverd.

EQUIP J G E P PJ BIT P

VALLVERD A 20 17 0 3 7050 532 34

CASTELLSERÀ A 18 14 0 4 6209 467 28

VILANOVA DE BELLP. 18 11 0 7 6264 458 22

LA GUÀRDIA 16 11 0 5 5360 392 22

IVARS B 18 10 0 8 5982 426 20

TÀRREGA B 18 6 0 12 5832 412 12

ALCOLETGE 18 3 0 15 5595 377 6

SIÓ D’AGRAMUNT B 18 0 0 18 5132 326 0

PRESENTACIÓ D’ORIGINALS

Recordem als nostres col·laboradors habituals i al públic en general, que el termini de presentació dels originals és 
el dia 6 del mes en què s’ha de publicar. Tots els treballs que es presentin passat aquest termini es publicaran en 
el número del mes següent. Els treballs han de tenir una extensió màxima de foli i mig amb lletra del 12 i a doble 
espai. També han de ser originals i inèdits.
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ESPORTS OLÍMPIC 92

Torna el Futbol 7!

Enguany el 
torneig consta-
rà de 8 equips, 
els quals juga-
ran una fase 
regular on 
s’enfrontaran 
tots contra tots. 
Posteriorment 
es disputarà un 
play off on els
4 primers clas-
sifi cats jugaran 
les semifi nals i 
la gran fi nal.

Jordi Martí

El Futbol 7 és quelcom 
molt especial per l’Olím-
pic 92. Amb ell va néi-

xer aquesta idea l’any 2009 i 
pronunciar el mot ‘futbol 7’ és 
evocar records de tota mena: 
els inicis de l’equip juntament 
amb els últims moments a 
l’institut, les primeres victò-
ries i les primeres derrotes, els 
primers obstacles reconvertits 
en el reforçament d’una gran 
amistat col·lectiva... en defi ni-
tiva, un recull d’anècdotes que 
defi neixen un hivern màgic. 

I ara, després d’uns mesos 
una mica atípics futbolística-
ment parlant, retorna el tor-
neig, i ho fa durant aquest mes 
de març, i s’espera que duri 
aproximadament fi ns a fi nals 
del pròxim mes de juny. 

Enguany el torneig constarà 
de 8 equips, els quals jugaran 
una fase regular on s’enfronta-
ran tots contra tots. Posterior-
ment es disputarà un play off on 
els 4 primers classifi cats juga-
ran les semifi nals i la gran fi nal.

Aviat s’acabarà de tancar 

una plantilla, en la qual Ra-
mon Eroles seguirà al capda-
vant per tercer any consecutiu 
en el paper d’entrenador-juga-
dor que tants bons resultats ha 
donat. I a partir del dia 21 de 
març, es començarà a jugar el 
III Torneig de Futbol 7. L’ob-
jectiu és intentar classifi car-se 
per als play off tot i que el més 
important, per descomptat, és 
que ens ho puguem passar bé i 
gaudim de grans nits de futbol. 
Així que, com va dir un savi: 
“Premem-nos el cinturó… que 
ens ho passarem bé!”

...I TORNA L’OLÍMPIC 
FEMENÍ

El dia 3 de març l’equip de 
futbol sala femení va començar 
a preparar, amb moltes ganes i 
molta il·lusió, les diverses tro-
bades que disputarà durant el 
pròxim estiu i, en especial, la 
que es disputa a la nostra vila. 
Una trobada on l’any passat 
ja vam participar aconseguint 
un 6è lloc contra molt bons 
equips, alguns d’ells vinguts 

de Lleida, Ascó o Tàrrega.
L’objectiu de les nostres noies

no és guanyar cap trobada, ni 
competir al nivell més alt, l’ob-
jectiu simplement és que es 
diverteixin, que s’ho passin bé 
jugant a aquest esport i donin 
una bona imatge dels nostres 
colors tal i com van fer el dar-
rer any.

Plantilla 2012
Respecte a l’any anterior la 

plantilla ha sofert alguns can-
vis que tot seguit comentarem. 
Continuarem comptant amb la 
presència de les dues primeres 
jugadores de l’equip, que van 
fer possible l’any anterior posar 
en marxa aquest conjunt, la 
Meritxell Aleu i l’Helena Esco-
là. També segueixen diversos 
integrants de l’equip del 2011 
com l’Aura Secanell, l’Elisa-
beth Marco o la Carla Alexan-
dra Oliveira.

Les novetats, les cares noves, 
seran majoritàriament d’Agra-
munt i nascudes l’any 1992, 
com l’Alba Valls, l’Anna An-
guera o l’Aurea Niubó. A més, 
també és comptarà amb l’es-
timable col·laboració de l’Ari-
adna Civico, a la qual agraïm
molt les ganes que ha posat 
per formar part de l’equip, ja 
que es desplaçarà des de Bell-
puig per venir a jugar!

Si voleu seguir informats so-
bre les novetats de qualsevol 
dels nostres equips ens troba-
reu a la nostra pàgina ofi cial 
de Facebook, més recentment 
al Twitter o els divendres a les 
7 de la tarda al 107.9 FM al 
‘Cafè de les 7’.

Us seguirem informant amb 
molt de gust!   ■

Helena Escolà i Elisabeth Mar-
co durant la Trobada de futbol 
sala femení, l’estiu del 2011.
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Full de ruta

GRUPS POLÍTICS
MUNICIPALS ACORD D’ESQUERRA

APROVADES LES INVERSIONS
DEL PUOSC 2012

El dia 28 de febrer, mitjançant un 
acord del Govern de la Generalitat, 
s’aprovava el Pla Únic d’Obres i Serveis 
de Catalunya (PUOSC) per a l’any 2012. 
Cal recordar que la planifi cació del
PUOSC és quinquennal (2007-2012). 
De totes maneres, en iniciar aquesta 
legislatura, l’Equip de Govern d’Acord 
d’Esquerra, veient que la planifi cació 
prevista suposava una aportació muni-
cipal inassumible en aquests moments, 
va optar per realitzar canvis en les obres 
previstes per al 2012.

Amb aquests canvis s’ha aconseguit 
que l’aportació municipal sigui molt 
inferior i, per tant, les inversions siguin 
econòmicament viables per les fi nances 
del nostre ajuntament. En concret, es-
tem parlant que amb la previsió inicial 
l’Ajunta ment havia d’aportar 274.739€ 
mentre que amb la nova planifi cació la 
quantitat a aportar serà de 73.206€.
A més, les noves inversions comple-
menten altres actuacions que ja estaven 
previstes com ara la millora del pavi -
ment dels carrers Control, Verge dels 
Socors, Capella, Ronda Molinal, Ronda 
Comtes d’Urgell, Av. dels Esports i l’en-

llumenat de la zona nord d’Agramunt.
Aquests canvis van ser possibles, 

també, gràcies al suport del PP i del 
PSC que hi van votar favorablement. En 
aquest sentit, podem comprendre el vot 
en contra de CiU en el canvi de plani-
fi cació proposat per Acord d’Esquerra 
però el que costa d’entendre és el seu 
vot en contra de l’aprovació dels projec-
tes, com ara la substitució de la passera 
sobre el riu Sió a la zona del pont ro-
mànic, l’adequació de les voreres dels 
carrers Capella i Comtes d’Urgell o la 
millora integral urbana que suposarà la 
reparació o substitució de voreres en mal 
estat de la vila. Creiem que el seu vot
en contra respon més a una oposició 
frontal que a la voluntat de construir 
conjuntament un Agramunt millor. Sota 
aquestes línies us adjuntem un quadre 
resum amb els canvis proposats per 
Acord d’Esquerra i aprovats pel Govern 
de la Generalitat.

INADMISSIÓ DEL RECURS
PRESENTAT PER L’OPOSICIÓ

En el Ple extraordinari celebrat el 
passat 27 de febrer es va desestimar el 
recurs a les ordenances fi scals presen-
tat pels grups a l’oposició. La Llei Re-

guladora de Bases de Règim Local diu 
clarament en el seu article 180, que 
els acords presos només podran ser im-
pugnats pels regidors que hi hagin votat 
en contra. En aquest cas, tant CiU com 
PSC que s’havien abstingut en la vota-
ció no estaven legitimats per presentar 
aquest recurs. La mateixa llei diu que 
contra les ordenances fi scals únicament 
podrà interposar-se recurs contenciós
enlloc d’un recurs de reposició com van 
interposar els grups de l’oposició. Final-
ment, l’estudi eco nòmic aportat per se-
cretaria justifi cava l’augment del 5,5% 
en la taxa d’escombraries tenint en 
compte que tot i la pujada les pèrdues 
anuals per als agramuntins en el servei 
de recollida d’escombraries ascendeixen 
a 38.753€.

MENYS TITULARS
I MÉS PROPOSTES

Aquest fet és una prova més que algun 
grup de l’oposició està més obsessionat 
a desgastar l’equip de govern a base 
de titulars als mitjans de comunicació 
que de treballar per buscar el diàleg i 
el consens que s’ha ofert des del primer 
moment i d’aportar propostes. Quan un 
no en vol, és difícil arribar a acords. 
En el Sió del mes d’agost ja vam poder 
comprovar l’error de més de 40.000€ 
en les retribucions de l’equip de govern 
que CiU publicava en el seu article. 
Mesos més tard, el mateix grup torna-
va a cometre un error en els mitjans de 
comunicació confonent els terminis de 
fi nalització de les obres del FEDER. Tot 
i el seu compromís a fer les rectifi ca-
cions oportunes, encara les esperem. I 
ara presenten un recurs sense preveure 
que la normativa vigent no els legitima 
per presentar-lo. Potser abans de fer 
tant terrabastall i de tant titular sensa-
cionalista caldria que actuessin amb 
més responsabilitat tenint en compte 
que han estat escollits per això, aportant 
propostes concretes que fi ns ara no hem 
vist enlloc.   ■

Planifi cació Equip de Govern anterior

Pressupost Subvenció Aportació
municipal

Substitució col·lector de sanejament Fase 1 579.480€ 376.662€ 202.818€

Instal·lació d’una fossa sèptica a la Donzell 63.352€ 41.179€ 22.173€

Circumval·lació Almenara Alta 60.041€ 39.026€ 21.015€

Planifi cació Equip de Govern actual

Pressupost Subvenció Aportació
municipal

Substitució passera sobre el Riu Sió 241.993€ 229.893€ 12.100€

Adequació voreres C. Capella 95.947€ 91.179€ 4.768€

Adequació vorera Av. Comtes d’Urgell 102.211€ 97.101€ 5.110€

Millora integral urbana 19.891€ 11.880€ 8.011€

Instal·lació d’una fossa sèptica a la Donzell 63.352€ 41.179€ 22.173€

Circumval·lació Almenara Alta 60.041€ 39.026€ 21.015€
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PARTITS POLÍTICS
MUNICIPALS CiU

CiU Agramunt: una oposició responsable

Els pressupostos i les ta-
xes per al 2012 han 
marcat l’agenda del con-

sistori els últims mesos. L’opo-
sició s’ha mostrat molt crítica 
per la falta de voluntat de con-
sens, per la manca d’informa-
ció, per les formes i pel con-
tingut d’aquests documents, 
segurament els més importants 
de l’any. 

Un treball no interessat 
per Agramunt

El dia 27 de febrer es va cele-
brar un Ple Extraordinari per de-
sestimar el recurs conjunt que 
havíem presentat tota l’oposició 
en contra de les taxes, i en es-
pecial de la pujada de 2,4 punts 
de la d’escombraries respecte a 
la pujada inicial (un 77% més), 
en creure irregular les formes 
amb què es va fer.

Els motius per desestimar-lo 
surten de les diverses formes 
d’interpretació de les lleis i 
acollint-se al tipus de recurs 
presentat. Tot i això, nosaltres 
vàrem posar de manifest que 
les interpretabilitats són diver-
ses i que nosaltres vam actuar 
a favor de la lògica i en con-
tra d’unes formes no correctes 
més enllà de les lleis. Al fi nal 
es va desestimar el recurs, 
però sense resoldre la qüestió 

de fons que era que no havien 
complert amb el període d’ex-
posició pública.

L’Alcalde va declarar a la 
premsa que el fet de presentar 
aquest recurs l’únic que supo-
saria seria un cost al municipi 
d’Agramunt. El nostre grup, en 
un gest de responsabilitat, va 
renunciar a cobrar el Ple, cosa 
que demostra que el nostre tre-
ball és per aconseguir que les 
coses es facin correctament i 
no per interessos econòmics 
que potser preocupen més a 
d’altres.  

Al·legacions a la totalitat 
dels pressupostos

Després de la negativa a 
qualsevol tipus de proposta i 
d’explicació per part de l’Alcal-
de en l’aprovació dels pressu-
postos, només ens ha quedat la 
via de les al·legacions per po-
der obtenir explicacions de tots 
els punts en què vàrem trobar 
irregularitats i que ja manifes-
tàrem en escrits anteriors.

Per aquest motiu, el dia 5 
de març vàrem presentar al-
legacions als pressupostos del 
2012, aprovats inicialment 
sense cap suport de l’oposició.

Paral·lelament, l’equip de 
CiU ha sol·licitat per escrit tota 
la informació que no se’ns va 

facilitar en el seu moment i 
que és del tot imprescindible 
per poder realitzar aquests 
pressupostos.

Treball constant, rigorós 
i coherent

Sovint la feina d’oposició és 
desagraïda, i més amb majo-
ries, però el nostre equip ha 
treballat de forma constant des 
del primer dia per aconseguir 
el millor per a Agramunt. Mol-
tes vegades el fet d’interposar 
recursos, demanar explicacions 
a l’Alcalde, sol·licitar informa-
cions per escrit, etc., es ven 
per part dels equips de govern 
com que l’oposició sols ho fa 
per posar traves. Lluny d’això, 
el nostre grup pensa que això 
és un acte de rigor i transpa-
rència necessari en qualsevol 
consistori.

Per coherència amb la nos-
tra idea d’Agramunt, i després 
de veure la demagògia, la poca 
seriositat i les mitges veritats i 
mitges mentides de l’equip de 
govern en l’escrit del passat Sió 
(a vegades fi rmant com Acord 
d’Esquerra, a vegades fi rmant 
com Esquerra Republicana, 
cosa que fa pensar que deu ser 
el mateix), nosaltres seguirem 
interposant tots els recursos 
que facin falta si pensem que 
la tasca de govern no s’està 
exercint de forma correcta, i se-
guirem sol·licitant per escrit tota 
la informació que no se’ns ha 
facilitat per poder dur a terme 
la nostra feina d’oposició i pel 
compromís adquirit amb tots 
els vilatans del nostre poble que 
mereixen conèixer la realitat del 
nostre Ajuntament.   ■FO
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El nostre grup, 
en un gest de 
responsabilitat, 
va renunciar a 
cobrar el Ple, 
cosa que de-
mostra que el 
nostre treball és 
per aconseguir 
que les coses 
es facin cor-
rectament i no 
per interessos 
econòmics que 
potser preo-
cupen més a 
d’altres.  
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PARTITS POLÍTICS
MUNICIPALS PSC

A propòsit de... les escombraries Grup Municipal

El passat dia 27 de febrer, en sessió 
extraordinària del ple de l’Ajunta-
ment, va quedar defi nitivament 

aprovada la taxa per a la recollida de 
les escombraries amb un increment del 
5,1%, amb els vots favorables única-
ment de l’equip de govern en solitari.

Inicialment a l’octubre passat aquesta 
taxa, a l’igual que la resta de la majo-
ria dels impostos, havia quedat aprova-
da, per 8 vots a favor, un dels quals del 
nostre grup, 4 abstencions i un 
en contra, amb un increment del 
3,1% corresponent a l’IPC anual.

Després que el representant del 
Partit Popular en el consistori va 
presentar una al·legació sobre l’in-
crement d’alguns dels impostos ja 
aprovats. Aquest tema va ser no-
vament objecte de debat en el ple 
celebrat a fi nals de desembre i en 
aquesta ocasió l’equip de govern 
va expressar no només la no ac-
ceptació de l’al·legació presentada 
sinó que va presentar un incre-
ment addicional de 2,4 punts, ex-
plicant que l’empresa Urgell Net 
havia augmentat les tarifes per 
sobre del previst.

Davant aquesta sobtada deci-
sió i al fet que l’equip de govern no va 
presentar la documentació requerida, 
nosaltres amb la resta dels partits que 
formen part del consistori vam presentar 
un recurs sobre aquest tema.

No va ser fi ns a la celebració de la re-
unió de la comissió informativa, prèvia 
al ple del mes de febrer, quan l’equip de 
govern ens va fer lliurament de la car-
ta remesa per Urgell Net sobre l’incre-
ment de les tarifes corresponents a l’any 
2012. És ja habitual el comportament 
de l’equip de govern de no facilitar la 
informació a la resta dels partits, mal-
grat les innombrables vegades que hem 
manifestat la voluntat de col·laborar i 
participar en la gestió i resolució dels 
múltiples assumptes i problemes que 
s’acumulen.

Indubtablement que no podem con-
formar-nos amb un increment de taxes, 
donar per acabat aquest tema i que-
dar-nos de braços plegats. Ara és el mo-
ment de treballar i buscar alternatives 
destinades a minvar les despeses de la 
recollida de les escombraries. En aquest 
sentit esperem que la comissió creada 
per tots els partits que formen part del 
consistori sigui capaç de trobar les mi-
llors solucions, sabent per endavant que 

no és una feina fàcil però que hi hem de 
posar tota la nostra voluntat per acon-
seguir-ho.

Serà necessari analitzar com podem 
millorar l’actual sistema mancomunat 
de serveis de recollida de residus, estu-
diant la possible reubicació dels conte-
nidors existents i la instal·lació d’altres 
nous, valorar si és factible, com alguns 
proposen, la implantació d’un servei 
propi de recollida porta a porta dels re-
buigs, valorant tots els seus avantatges 
i inconvenients, entre moltes altres op-
cions.

En aquest sentit el nostre grup aposta 
per fer un estudi més integral, no úni-
cament limitat al tema de la recollida 
d’escombraries, sinó també a altres as-
pectes com són les zones d’aparcament 

i una reordenació del trànsit a la vila, 
ja que l’actual és inefi cient. Sabem que 
aquesta tasca no serà fàcil, però que 
haurem d’afrontar-la amb la màxima de-
dicació i serietat.

El nostre criteri no és només millorar la 
recollida d’escombraries en el municipi i 
reduir els costos d’aquest servei. Apos-
tem també perquè des de l’Ajuntament 
hem d’impulsar la recollida selectiva de 
residus com a forma d’ajudar a la pre-

servació del medi ambient, i per 
aconseguir aquest objectiu de sen-
sibilització haurem d’utilitzar tots 
els mitjans de comunicació al nos-
tre abast (xerrades, ràdio, mitjans 
escrits, internet...) explicant cla-
rament i amb dades contrastades 
què ens costa el reciclatge dels di-
versos residus, les conseqüències 
econòmiques de barrejar els mate-
rials i promocionar l’ús dels serveis 
de la deixalleria municipal. És a 
dir, fer una campanya que permeti 
als nostres veïns comprendre que 
els conceptes de “medi ambient”, 
“recollida selectiva” i altres ex-
pressions semblats no són simples 
lemes sense cap contingut, sinó 
que realment aquest tema té una 

importància cabdal tant des del punt de 
vista econòmic com per al nostre futur i 
el dels nostres fi lls i néts.

Entenem que aquest problema és una 
feina de tots i per aquesta raó hem ex-
pressat a l’equip de govern, com també 
ho han manifestat els altres partits, la 
nostra disposició desinteressada a col-
laborar i treballar amb tota la dedicació, 
serietat i esforç que sigui necessari per 
aconseguir-ho.

Confi em plenament en la maduresa 
del nostre poble. Estem convençuts que 
si totes les parts involucrades: polítics, 
administració, associacions, entitats i 
veïns, treballem colze amb colze, se-
rem capaços, sens dubte, d’aconseguir 
aquest objectiu.

I haurà estat una victòria de tots!   ■

Interior d’un contenidor de fracció orgànica. La distracció o 
equivocació d’una persona pot espatllar el treball de molts veïns.
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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 PP

Pressupost 2012, tot continua igual

Des del meu càrrec de 
regidor del Partit Po-
pular de l’Ajuntament 

d’Agramunt, vull posar de ma-
nifest les raons que han portat 
el meu Grup a no donar suport 
als Pressupostos Municipals 
per a l’any 2012, fonamen-
tades essencialment en la 
nostra responsabilitat política 
i per una simple qüestió de 
sentit comú.

Quan l’alcalde va voler par-
lar amb cadascun dels porta-
veus de l’oposició per escoltar 
les nostres propostes, per-
sonalment vaig creure en la 
possibilitat d’arribar a algun 
tipus d’acord. Però, fi nalment, 
va quedar palès que una cosa 
són les intencions realistes... i 
l’altra la política.

Us faig un resum de les pro-
postes que des de la nostra 
formació vàrem transmetre a 
l’equip de Govern:

– Despesa de personal: donat 
que és una de les més elevades 
de l’estat espanyol, vam propo-
sar un estalvi d’uns 100.000€, 
revisant a consciència les jor-
nades de treball i les hores ex-
tres entre altres mesures.

– Subvencions a Entitats: 
considerem que, en aquesta 
difícil època d’ajustaments, 
cal prioritzar i congelar, de 
manera provisional, aquest ti-
pus d’ajuts.

– Subvencions a Fira del 
Torró i Agr’auto: en la matei-
xa línia anterior, i donat que 
han estat defi citàries, com 
a mínim en els darrers tres 
anys, cal un reajustament dels 
ajuts.

– Escola de Música: la so-
lució passa per la privatització 
de la Gestió de l’Escola.

– Recollida d’escombraries: 
vam proposar diverses solu-
cions, com la Recollida Porta 
a Porta, la negociació amb 
Urgell Net, la subcontractació 
del servei de recollida i tracta-
ment de residus... cal no tan-
car cap porta per evitar més 
despesa de la necessària en 
aquest servei.

– Energia elèctrica: cal una 
millora en la qualitat de l’en-
llumenat pública i una adhe-
sió a l’acord de subministra-
ment d’energia elèctrica.

– Festes: d’acord amb la 
nostra política d’austeritat, la 

nostra proposta ha estat reduir 
aquesta partida en 40.000€.

– Assegurances: cal aco-
llir-se a la Pòlissa General de 
Responsabilitat Civil i Patri-
monial que l’ACM posa a dis-
posició dels ajuntaments.

Aquests serien els punts im-
portants que vam posar sobre 
la taula, i que possibilitarien 
que el pressupost del consis-
tori s’adaptés a les necessitats 
reals del nostre municipi.

Creiem que la postura del 
Partit Popular, amb les pro-
postes que hem plantejat, és 
la de fer una aposta clara per 
afrontar aquests temps difí-
cils, prioritzant les veritables 
necessitats dels ciutadans 
d’Agramunt per encarar el 
futur pròxim amb més garan-
ties. Per desgràcia, l’equip de 
govern tria la via fàcil. És per 
tot això, per pura responsabili-
tat política i sentit comú, que 
ens ha estat impossible votar 
a favor dels Pressupostos del 
2012.

Marcos Gómez
Regidor Partit Popular 
Ajuntament d’Agramunt

Creiem que la 
postura del Partit 
Popular, amb les 
propostes que 
hem plantejat, 
és la de fer una 
aposta clara per 
afrontar aquests 
temps difícils, 
prio ritzant les 
veritables neces-
sitats dels ciuta-
dans d’Agramunt 
per encarar el 
futur pròxim amb 
més garanties.
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L'AJUNTAMENT
INFORMA

L’Ajuntament comunica

REGIDORIA D’EDUCACIÓ

JORNADA DE PORTES OBERTES A LA LLAR D’INFANTS NINS

El proper dissabte 24 de març es farà una jornada de portes 
obertes a la Llar d’Infants Nins. L’acte inaugural tindrà lloc a 
les 12 del migdia i estarà presidit pel Sr. Miquel Àngel Cullerés 
i Balagueró, Director dels Serveis Territorials a Lleida del Depar-
tament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Totes les 
persones que ho vulguin podran veure les instal·lacions durant 
el matí de 10 a 12h i a la tarda de 17 a 19h.

REGIDORIA DE BENESTAR SOCIAL

NOU CURS DE CATALÀ B2

La regidoria de Benestar Social conjuntament amb el Consor-
ci per a la Normalització Lingüística ha organitzat un nou curs 
de català. En aquesta ocasió, es tracta del bàsic 2 que consta 
de 45 hores de formació. Un curs destinat a totes aquelles per-
sones que van acabar el bàsic 1 amb un resultat positiu i que 
podran continuar amb el seu aprenentatge i per a totes aquelles 
que no van poder assolir el nivell del curs i que ara tindran 
l’oportunitat de superar-lo. El període d’impartició del curs és 
del 20 de març al 14 de juny i les classes es faran els dimarts i 
els dijous de 17 a 19h de la tarda. 

PROGRAMA VOLUNTARIAT PER LA LLENGUA

El dia 1 de març es va donar el tret de sortida a la tercera edi-
ció del Programa de Voluntariat per la Llengua. Una nova edició 
que ha augmentat les seves parelles i que enguany comptarà 
amb la participació d’onze parelles que durant deu setmanes es 
trobaran una hora setmanal per parlar en català.

PROGRAMA D’ACTIVITATS AL CASAL D’AVIS

Des de la Regidoria de Benestar conjuntament amb la Junta 
del Casal d’Avis d’Agramunt i comarca hem tornat a programar 
un seguit d’activitats diverses gratuïtes per a tots els socis, les 
quals han tingut molt bona acceptació. En aquest mes de març 
s’ha realitzat una xerrada de Salut titulada: L’alimentació i la 

seva relació amb les malalties, a càrrec d’una professional del 
CAP. Una sessió d’activitat física, un taller de manualitats i un 
taller relacionat amb la Pasqua. Aquest mes d’abril començarà 
un curs d’iniciació a la informàtica i també hi hauran els habi-
tuals tallers, una xerrada relacionada amb la Salut a càrrec dels 
professionals del CAP d’Agramunt entre altres.

▼

Festa de Carnestoltes 2012 a la residència Mas Vell.

REGIDORIA DE CULTURA

DIADA DE SANT JORDI

La regidoria de Cultura ha preparat una sèrie d’actes per ce-
lebrar la Diada de Sant Jordi. 

Entre les diferents activitats, la Biblioteca Municipal ”Guillem 
Viladot” posarà a la disposició de grans i petits una selecció de 
llibres per poder gaudir d’una jornada de lectura a l’aire lliure. 
Durant el dia es podran bescanviar llibres al “Llibre per llibre” a 
la parada que tindrà muntada l’Ajuntament. Tots aquests actes 
es faran a la plaça del Pou. I els més petits podran gaudir d’un 
taller de punts de llibre. Tots els alumnes des de l’escola bressol 
fi ns a sisè gaudiran dels espectacles infantils relacionats amb la 
diada de Sant Jordi a la sala del teatre del Casal. 
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▼

L'AJUNTAMENT
INFORMA

JUNTA DE GOVERN LOCAL, 6-2-2012

ADQUISICIÓ SENYALITZACIÓ

S’acordà aprovar l’adquisició de material per la senyalització 
de carrers en vertical per diferents indrets de la via pública i 
s’adjudicà a l’empresa SERVEIS VIALS DEL VALLÈS, SL, per la 
quantitat de 217,97€, exclòs IVA.

EQUIPAMENT LLAR D’INFANTS “NINS”

S’acordà aprovar l’adquisició d’un equipament d’aigüera per 
les noves instal·lacions de cuina de l’edifi ci de la Llar d’Infants 
“NINS” i s’adjudicà a l’empresa IDEACER INOX, SL per la quan-
titat de 1.080,70€, inclòs IVA.

ALIENACIÓ DIRECTA FINCA MONTCLAR

S’acordà iniciar expedient d’alienació directa de la fi nca rústi-
ca situada al polígon 25, parcel·la 91, a la partida Plantes, amb 
una extensió superfi cial de 0,1112 hectàrees pel preu de 200€ 
de conformitat amb l’informe pericial lliurat als efectes oportuns.

Així mateix, constituir sobre la fi nca descrita, predi servent, la 
servitud de pas a perpetuïtat a persones, animals i vehicles per 
accedir al camí de Montgai fi ns a la fi nca rústica veïna situada al 
polígon 25, parcel·la 95, predi dominant, propietat del Sr. Josep 
Llorens Arriasol, establint-se un pas de 5 metres de llarg per 5 

d’ample que permetrà al predi dominant arribar fi ns al camí i a la 
inversa del camí fi ns al predi dominant passant pel predi servent.

PLE, 27-2-2012

INADMISSIÓ RECURS DE REPOSICIÓ

S’acordà inadmetre el recurs d’un recurs previ i potestatiu de 
reposició contra l’acord de l’Ajuntament Ple de data 28 de de-
sembre de 2011, on es va aprovar amb caràcter defi nitiu entre 
d’altres la taxa per la recollida de les escombraries, atenent que 
contra aquest acord únicament podrà interposar-se recurs con-
tenciós-administratiu davant la sala contenciosa-administrativa 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

L’Ajuntament Ple, en sessió celebrada en data 26 d’octubre 
de 2011 va adoptar l’acord d’aprovació inicial de les ordenances 
fi scals entre les quals hi havia l’Ordenança fi scal núm. 03 regu-
ladora de la taxa per recollida d’escombraries i es va obrir termini 
d’informació pública de trenta dies hàbils mitjançant publicació 
al BOP núm. 156 de data 3 de novembre i en el taulell d’anun-
cis de la Corporació. Durant aquest termini es van presentar al-
legacions, concretament en data 9 de desembre de 2011 per 
part del regidor Sr. Marcos Gómez Barbero.

En aquest acord s’aprovà un augment de la taxa de recollida 
d’escombraries de l’IPC anual del 3,1%, augment de caràcter 
general que es va acordar per a tots els impostos, taxes i preus 
públics de la Corporació.

Per acord de l’Ajuntament Ple de data 28 de desembre de 
2011 es va acordar desestimar majoritàriament les al·legacions 
presentades en data 9 de desembre de 2011 per part del regidor 
Sr. Marcos Gómez Barbero i es van aprovar defi nitivament les 
ordenances fi scals reguladores dels diferents impostos, taxes i 
preus públics de la Corporació per a l’any 2012 i fi ns a la seva 
derogació expressa.

En aquest acord s’augmenta un 2,4% més la taxa de recollida 
d’escombraries respecte el 3,1% ja acordat, atenent que l’em-
presa Urgell Net del Consell Comarcal de l’Urgell que gestiona 
la recollida ha realitzat un augment de tarifes i preus a cobrar 
per aquest servei i després de realitzar el corresponent informe 
econòmic.

En data de 24 de gener de 2012 amb registre d’entrada núm. 
215, els regidors del grup municipal de CiU: Sr. Llop, Sr. Vicens, 
Sra. Vall i Sr. Lluch, el regidor del grup municipal del PP: Sr. 

El dilluns 23 al vespre es durà a terme l’acte de lliurament de 
premis del XXXV Certamen Literari de Sant Jordi.

REGIDORIA DE LA DONA

DIA INTERNACIONAL DE LA DONA

El dia 8 de març, en motiu del Dia Internacional de la Dona, 
a Agramunt també ens vàrem sumar a la celebració d’aquesta 
diada commemorativa amb una caminada i la lectura del ma-
nifest institucional. A l’acte hi van participar una cinquantena 
de persones que van començar a caminar a la plaça del Pou i 
van fer uns quatre quilòmetres. Durant el recorregut es va pas-
sar pels safarejos on es va llegir el manifest. La caminada va 
fi nalitzar al camp municipal d’esports. L’acte es va fer de forma 
conjunta amb l’Associació de Dones l’Esbarjo i les participants 
de l’Activigran de l’EPE.

REGIDORIA DE MEDI AMBIENT

INTERVENCIÓ A LA PASSAREL·LA SOBRE EL RIU SIÓ

Per evitar el tancament de la passarel·la sobre el riu Sió du-
rant els dies de gelades d’aquest hivern als vianants, l’equip 
de serveis municipals va realitzar un seguit de mesures. Es va 
aplicar una pintura específi ca per terres exteriors a la qual se 
l’hi va incorporar un silicat per millorar-ne el contacte amb el 
vianant i evitar així les relliscades. De la mateixa manera, els 
dies de temperatures baixes es completava l’acció amb l’apli-
cació de clorur de calci, un compost molt higroscòpic que quan 
entra en contacte amb l’aigua produeix una reacció exotèrmica 
que desprèn calor i així evita l’aparició de gel.

Lectura del manifest el Dia Internacional de la Dona.
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Gómez, i el regidor del grup municipal del PSC: Sr. López, han 
presentat un recurs previ i potestatiu de reposició contra l’acord 
de l’Ajuntament Ple de data 28 de desembre de 2011, on es va 
aprovar, entre d’altres, amb caràcter defi nitiu la taxa per la reco-
llida de les escombraries.

1.- Procediment per a l’aprovació de les Ordenances
De conformitat amb l’article 19 del Reial decret legislatiu 

2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, contra les ordenances fi scals 
únicament podrà interposar-se recurs contenciós-administratiu 
davant la sala contenciosa-administrativa del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, a partir de la seva publicació en el 
Butlletí Ofi cial de la Província i en la forma i terminis que deter-
mina la Llei 29/1998 de 13 de juliol de 1998, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa.

Només es podrà interposar recurs de reposició (regulat per l’ar-
ticle 14 de la Llei reguladora de les hisendes locals) contra els 
actes d’aplicació i efectivitat dels tributs i la resta d’ingressos de 
dret públic.

2.- Informe econòmic fi nancer
L’art. 25. (TRLRHL) estableix que els acords d’establiment de 

taxes per la utilització privativa o l’aprofi tament especial del do-
mini públic, o per fi nançar totalment o parcialment els serveis 
nous, s’han d’adoptar a la vista d’informes tecnicoeconòmics en 
què es posi de manifest el valor de mercat o la previsible cober-
tura del seu cost, respectivament.

En aquest cas, en data 15 de desembre de 2011, es va ela-
borar l’estudi econòmic quan l’empresa URGELL NET, SA va 
presentar la seva proposta de preus i tarifes a l’Ajuntament aug-
mentat considerablement el cost del servei. D’aquest estudi eco-
nòmic es dedueix que les escombraries són defi citàries, i que 
l’augment del 5,5% de la taxa no cobreix el cost del servei, i 
per tant l’import de la taxa per la prestació d’aquest servei no 
excedeix, en el seu conjunt, del cost real o previsible del servei o 
activitat. Es compleix l’art. 24.2 del TRLRHL.

3.- Aprovació defi nitiva de les ordenances fi scals
L’aprovació inicial d’aquestes ordenances s’ha de publicar al 

tauler d’anuncis de la corporació i al butlletí ofi cial de la provín-
cia. El termini d’exposició pública ha de ser de 30 dies com a 
mínim. Aquests requisits s’han complert tal i com s’indica en els 
antecedents.

En cas d’absència de reclamacions l’aprovació defi nitiva pot 
produir-se de forma automàtica, però si aquestes s’han presen-
tat serà necessari un acord exprés. En aquest cas s’ha procedit 
a desestimar les al·legacions i aprovar defi nitivament les noves 
ordenances.

L’aprovació defi nitiva i el text íntegre de l’ordenança s’han 
de publicar al butlletí ofi cial de la província i l’ordenança entra 
en vigor una vegada publicada, tret que s’hi estableixi una altra 
cosa. S’ha publicat íntegrament el text en el BOP núm. 185 de 
data 31 de desembre de 2011.

4.- Legitimació per reclamar
L’art. 63 de la LRBRL estableix que juntament amb els sub-

jectes legitimats en el règim general del procés contenciós ad-

ministratiu podran impugnar els actes i acords de les entitats 
locals que incorrin en infracció de l’ordenament jurídic els 
membres de les corporacions que hagin votat en contra de tals 
actes i acords.

L’art. 180 del TRLMRLC estableix d’acord amb la Llei de ba-
ses de règim local, i en els termes que aquesta estableix, poden 
impugnar els actes i els acords dels ens locals:

a) L’Administració de la Generalitat, en els supòsits determi-
nats en els articles següents, sense perjudici dels supòsits de 
legitimació establerts amb caràcter general per la legislació regu-
ladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

b) Els membres de les corporacions locals que han votat en 
contra dels actes o dels acords.

Els acords que es prenguin als òrgans col·legiats no podran 
impugnar-se si s’ha votat a favor o abstenció. Només es podran 
impugnar els acords que s’ha votat en contra. STC, Sala Primera, 
Sentencia 210/2009 de 26 Nov. 2009, rec. 7647/2005.

L’acord de l’Ajuntament ple de l’aprovació defi nitiva de les or-
denances fi scals de 2012 que ara s’impugna es va aprovar per 
set vots a favor dels regidors del grup municipal d’Acord d’Es-
querra, cinc abstencions, quatre dels regidors del grup municipal 
de CiU i una del regidor del grup municipal del PSC, i un vot en 
contra del regidor del grup municipal del PP. Entenem una man-
ca de legitimitat en la interposició de recurs per part dels cinc 
regidors que es van abstenir en la votació del mateix.

5.- Actes nuls de ple dret (art. 62 LRJAP)
L’article 62.2 e) LRJAP esmentat preveu que es prescindeixi 

totalment del procediment establert per a la creació de l’acte, 
omissió dels tràmits essencials integrants del procediment, sen-
se els quals aquest és inidentifi cable. Així mateix aquest article 
estableix que ho seran aquells articles que es prescindeixi de les 
normes que contenen les regles essencials per a la formació de 
la voluntat dels òrgans col·legiats. La formació d’aquesta voluntat 
requereix un procediment que es compon:

- Convocatòria
- Quòrum d’assistència
- Debat
- Votació
La “inobservança” d’algunes d’aquestes fases sí que faria que 

l’acord fos nul però en el supòsit plantejat i impugnat s’han com-
plert els tràmits i no es van incomplir cap d’aquestes regles que 
segons la jurisprudència es consideren essencials (SD 25 de ge-
ner de 1961, S 18 de febrer de 1983).

És per aquests motius que no podem considerar nul l’acord 
de Ple aprovant defi nitivament les ordenances fi scals per a l’any 
2012.

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

PLAÇA DEL CLOS

S’acordà aprovar inicialment el projecte d’obres denominades: 
“Urbanització i enjardinament de la Plaça del Clos” redactat per 
l’arquitecta Sra. Sònia Pintó i Grau amb un pressupost d’execu-
ció per contracte de 117.903,05€.

Vots a favor: per unanimitat.
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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

Març de 1937. Els bitllets d’Agramunt du-
rant la Guerra Civil.

Un dels problemes més greus que van tenir 
la gent de la rereguarda durant la Guerra Civil 
foren les difi cultats econòmiques i sobretot la 
manca de diners en circulació, ja que molta 
gent acaparava bitllets i monedes, s’estima-
ven més guardar-los a casa que dipositar-los 
al banc. Per això el mes d’agost de 1936 les 
autoritats d’Agramunt advertien que ningú 
no podia tenir al seu poder més de 500 pes-
setes, fent avinent que es farien escorcolls i 
es castigaria aquells que no complissin. Per 
salvar la difícil situació que creava la manca 
de moneda fraccionària i de diners, el Banc 
d’Espanya va repartir aquell estiu a Agramunt 
unes 150.000 pessetes en bitllets de 25, 50 
i 100 pessetes, i més de 35.000 en mone-
da de plata. A pesar d’aquestes mesures el 
problema s’agreujà, per això el govern va au-
toritzar que els municipis emetessin vals amb 
valor monetari. Aquesta autorització també es 
va estendre a empreses, sindicats, cooperati-
ves i col·lectivitzacions. Per això molts dels 
ajuntament catalans van realitzar emissions 
de paper moneda. Les d’Agramunt foren cinc:

1) El març de 1937 es féu la primera emis-
sió de bitllets d’1 pesseta i de 50 cèntims, 
per un import total de 27.500 pessetes.

2) A l’abril de 1937 es van editar bitllets de 
50 cèntims per un total de 10.000 pessetes.

3) El setembre de 1937 es va fer la prime-
ra emissió de bitllets de 20 cèntims per un 
import de 3.000 pessetes.

4) Amb data sense determinar hi va haver 
una emissió de cartrons amb valor de 5 i 10 
cèntims, per un total de 1.800 pessetes. 

5) Més tard, s’imprimiren per segon cop 
cartrons de 5 i 10 cèntims per un import de 
1.500 pessetes.

En total l’Ajuntament d’Agramunt va eme-
tre 43.800 pessetes en paper moneda, ga-
rantides per la mateixa quantitat de diners 
dipositada a la Banca Arnús, tal i com consta 
imprès en les bitllets. 

Les dues emissions primers de bitllets ana-
ven signades per Pere Vicens com alcalde i 
Joan Carrera Batalla com a encarregat de fi -
nances. La tercera només anava signada per 
Pere Vicens, sense especifi car que era alcal-
de. Els cartons de 5 i 10 cèntims de la quarta 
i cinquena emissió no portaven cap tipus de 
signatura. Es dóna el fet curiós que en la im-
pressió dels bitllets de 20 cèntims, s’imprimí 
la data 31 de setembre de 1937, que no exis-
teix al calendari. Quan ja en portaven impre-
sos 4.000 bitllets amb l’error, se’n van ado-
nar. Van rectifi car la data amb 30 de setembre 
i van continuar la impressió fi ns al fi nal.

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

Ramon Bernaus i Santacreu



69sió 577[MARÇ 2012]

GRÀFICA DE LES TEMPERATURES MÀXIMES I MÍNIMES I DE LES PRECIPITACIONS CORRESPONENTS AL MES DE FEBRER
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Dies

Demografi a

(Mes de febrer de 2012)

NAIXEMENTS
Judith Montesino Sujar dia   2
Annabel Carrasco Cunillera dia   4
Hawa Drammeh dia   9
Aya Bouchatab dia 11
Mariona Alonso Llobet dia 13
Meryem Oucharia dia 14
Nabil Boudina dia 14
Darla Gassó Delgado dia 21
Walid Oufkir dia 21
Lluc Figuera Utges dia 23

DEFUNCIONS
Assumpció Grau Mateu 54 anys, dia   1
Joan Fa Fauria 99 anys, dia   4
Teresa Sala Nadal 81 anys, dia   4
Lluís Armengol Baró 91 anys, dia   8
Manuela Sambola Florensa 91 anys, dia   9
Maria Farré Solé 96 anys, dia 13
Antònia Moron Martín 68 anys, dia 22
Ramona Farré Caballol 93 anys, dia 24
Ramona Huguet Masons 85 anys, dia 26
Cecília Solé Plana 77 anys, dia 26

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

Temps

PLUJA CAIGUDA DURANT EL FEBRER

Dia 1 ........................................... 11,7 l./m2

Dia 2 ........................................... 0,4 l./m2

TOTAL ......................................... 12,1 l./m2

TEMPERATURES EXTREMES DEL FEBRER

Màxima del mes ............................. 19°, dia 27
Mínima del mes ............................. –9°, dia 12
Oscil·lació extrema mensual ........................28°
Mitja de les màximes .............................9,965°
Mitja de les mínimes ........................... –3,344°
Mitja de les mitjanes .............................3,310°

L’observador: Deudat Pont

ABRIL 2012

Mes de 30 dies, quart del nostre calendari. 
És el mes en què la vegetació reviu i s’obren 
les fl ors. Som a la Primavera.

El dia 1 el sol surt a les 5h 35m, i es pon 
a les 18h 16m. El dia 30 el sol surt a les 4h 
50m, i es pon a les 18h 47m.

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

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

l./m2

DATES ASSENYALADES
I COSTUMARI

Malgrat escaure’s en plena Primave-
ra, el refranyer parla de l’abril amb for-
ça duresa, ja que solen produir-se les 
últimes fredorades, prou intenses, que 
perjudiquen la salut i els conreus:

Quan l’abril no sap què fer
pren el dimoni per conseller.

Abril, abrilet;
al migdia calor
i al vespre fred.

L’abril era el mes que espiguen els 
sembrats i que es fa bona la collita:

Per l’abril, blat espigat;
pel maig, granat;
pel juny, segat;
pel juliol, trillat;
per l’agost, mòlt i pastat.

Per l’abril les fl ors,
prometen fruits millors.

Dia 1: Diumenge de Rams.

Dia 6: Divendres Sant.
Dia 8: Diumenge de Pasqua Florida.
Dia 9: Dilluns de Pasqua. Mare de 

Déu de l’Alegria.
Dia 23: Sant Jordi, patró de Catalu-

nya. Amb l’ajut de Sant Jordi el rei Pere 
I, l’any 1094, va guanyar la batalla 
d’Alcoraç al rei moro de Saragossa. Per 
aquest fet el nostre rei el va nomenar 
patró de la cavalleria i noblesa catalana. 
Per celebrar el sant, a Barcelona la no-
blesa realitzava en el Born torneigs, jus-
tes i d’altres jocs d’armes, que revestien 
gran solemnitat. A València la festa de 
Sant Jordi se celebra des de l’any 1343. 
A Mallorca es va començar a celebrar el 
1407. A Catalunya aquesta festa no es 
va generalitzar fi ns l’any 1427.

Dia 27. La Mare de Déu de Montser-
rat, patrona de Catalunya.  

Ramon Bernaus i Santacreu
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Lluna
plena

Quart
minvant

Lluna
nova

Quart
creixent

el dia 6, a les 19:19 h
Nuvolades

el dia 13, a les 10:50 h
Pluges

el dia 21, a les 7:18 h
Serè

el dia 29, a les 9:57 h
Algun xàfec

*
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per
Ricard Bertran

Les 7
diferències

Emblemàtica escul-
tura de Lo Pardal, 
la casa de la poesia 
visual de Guillem 
Viladot 

La imatge de l’es-
querra 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

71sió 577[MARÇ 2012]

❚ Coordina Rosa Maria Sera

Solució a les
7 diferències:

Solució al
JEROGLÍFIC:

(veu) (vis-i-ons)
...veu visions

JEROGRLÍFIC

Molt bé no hi veurà quan...

SALT DE CAVALL

Començant per la síl·laba on asse-
nyala la fl etxa, i fent el moviment 
del CAVALL als escacs, trobareu un 
refrany català.

Solució al SALT DE CAVALL, per P.R.:

Aquell que es vulga casar, abans ho 
deu meditar.

bans vul di A

me quell ho sar,

ga a es tar.

que deu ca
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Joan Rovira Torres
A.C.S.

Cinquè aniversari

(26 de març del 2007)

Sempre estaràs en el cor dels qui t’estimen.

Veus amb els ulls en els ulls
presència de cel i d’ànima.
La vida és un remolí
que el vent te’n llança
lluny.
Ve a atrapar-te altra vegada,
tu només tu, dintre teu,
tu, només altre en els altres.

Pare, has fet una llarga vida en aquest món. Junts amb la mare 
heu fet un llarg camí ple de treballs i difi cultats que heu anat 
superant fi ns arribar a la vellesa.
Tan sols la mort us ha separat durant tres mesos. Ara ella t’espera 
a un món molt millor, per poder estar junts tota l’eternitat.

No us volem dir adéu, perquè sempre estareu entre nosaltres.

Preguem a Déu per l’ànima de

Lluís Armengol i Baró
Vidu d’Àngela Junyent Padullés

que morí cristianament el dia 8 de febrer de 2012,
a l’edat de 91 anys, havent rebut els Sants Sagraments.

E.P.R.

Els seus apenats: fi lls, Josep, Palmira i Teresa; fi lls polítics, Magda, Anton i Joan; néts, Robert i Júlia; 
germanes, Roser, Montserrat i Rosa; cunyats, nebots, cosins i altres familiars, us agrairan una oració 
per a l’etern descans de la seva ànima.

La família agraeix les mostres de condol rebudes, i també vol donar les gràcies a la senyora Xesça per 
la seva feina ben feta i el suport que ha donat a tots.

AGRAMUNT, febrer de 2012
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LA FOTO

LA CALAISERA per SERAFINA BALASCH

per JOSEP BERTRAN

En el número del mes passat 
es publicava una carta públi-

ca dirigida a l’Ajuntament, en la 
qual es reclamava la retirada del 
trànsit de camions per l’interior 
del centre urbà. Es deia que el 
pas constant d’aquests vehicles 
pesats era molestós i perillós i 
que seria molt necessari desvi-
ar aquest trànsit per la zona del 
Polígon. Curiosament, coincidint 
amb la publicació de la carta, va 
aparèixer aquest senyal de prohi-
bició de circulació de camions a 
la zona del Control. Era el cap de 
setmana de Carnaval.

Una mà primerenca, palpitació de somnis,
amb tu he estimat la vida, he dibuixat l’oreneta i la gavina,
les pedres i els sentiments, el meu cor batega.
                                                                                                   (Núria Sorribes)
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Tercer aniversari

Mª Teresa Mir Pons
Que morí cristianament el dia 6 de març de 2009.

Els seus apenats: espòs, Jesús Muñoz García; nebots, Maria i Gonzalo;
cosines i altres familiars i amics, us preguem una oració.

Agramunt, març de 2012
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D’esquerra a dreta i de dalt a baix:

1) Sara Erlanz (mestra). 2) Antònia
Cases. 3) Pepita Marquilles. 4) Ramona 
Cinca. 5) Cecília Solé. 6) Jaume Solé. 
7) Ramon París. 8) Josep Pijuan.
9) Francesc Pijuan. 10) Pere Rovira. 
11) Maria Comella. 12) Núria Roset. 
13) Francesc Bernaus. 14) Ramon Co-
mella. 15) Jaume Solanes. 16) Antoni 
Bellmunt. 17) Miquel Lluch. 18) Joan 
Pijuan. 19) Regina Camps. 20) Lurdes 
Cinca. 21) Palmira Lluch. 22) Rosari 
Pijuan. 23) Josep Bernaus. 24) Josep 
Solanes. 25) Josep Somion. 26) Jaume 
Somion.

En la secció de “Els lectors escriuen” es publica un article en el qual el seu autor, Josep Solanes, ret home-
natge a la memòria de la seva mestra Sara Erlanz de l’escola de la Donzell. En la foto que posem aquest 

mes a l’Àlbum, hi veiem la mestra acompanyada de tots els alumnes que l’any 1942 omplien una escola plena 
de vida i que avui ja ha desaparegut, fi ns i tot físicament.

L’àlbumL’àlbum ���� ����

1

2
3

4 5 6 7
8 9 10

11 1312 14 15 16
17

18

19 20 21 22
26

2423 25
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IMATGES  D ’AH IR  i  D ’AVU I per JOSEP BERTRAN

 La d’aquest mes és 
una imatge bucòlica 
que es remunta a una 
vuitantena d’anys en-
darrere. Vol ser també 
una imatge reivindi-
cativa d’un indret amb 
encant. Han anat pas-
sant els anys i poca 
cosa s’ha fet per mi-
llorar-lo. L’espai, molt 
concorregut els caps 
de setmana gràcies a 
la barbacoa, acull una 
de les infraestructures 
més signifi catives del 
canal d’Urgell, el Pont 
de Ferro, que darrera-
ment s’ha declarat bé 
d’Interès Local.




