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LA 3...
L’immoble es construí al voltant de
l’any 1761 en l’indret on ja hi havia
un altre edifici, en el marc d’una
època d’efervescència constructora

JOSEP BERTRAN

En aquest número tornem a publicar un ampli reportatge, a mode de
dossier monogràfic, amb motiu de
la inauguració de les darreres obres
de remodelació i ampliació de l’edifici de
l’Ajuntament. Una
inauguració que coincideix amb el 250
aniversari de la seva
construcció. El nostre
edifici Consistorial
completa amb el temple de Santa Maria, un
tàndem monumental
extraordinari i que els
agramuntins potser no
sabem valorar en la
seva justa mesura.
El lector trobarà en
el reportatge informació documental i gràfica sobre les vicissituds
que va comportar la
seva construcció i els grans canvis
que ha experimentat l’edifici des de
l’arribada de la democràcia municipal
l’any 1979 fins l’actualitat.

gràcies a la millora de l’economia que
va experimentar el conjunt de Catalunya. A la nostra Vila es construí el
monument del Pou, es va ampliar Cal

Siscar, es projectà la gran expansió
urbanística del Mercadal i es van aixecar i millorar nombroses masies dels
voltants d’Agramunt, entre altres.
En aquest número també es dóna
informació de les
principals activitats
de la Setmana Santa
i altres esdeveniments socials, festius
i culturals d’aquestes
darreres setmanes.
També mereixen
la nostra atenció els
treballs que s’han
fet per evitar que les
orenetes tornin a fer
els nius a la portalada principal de Santa
Maria i la seva conseqüent degradació.
S’ha instal·lat una
xarxa molt fina, que
passa molt desapercebuda, però que
es preveu el mètode més eficaç pel
seu objectiu. Això és el que han dit
polítics i tècnics. ■
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ODONTOLOGIA

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

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

clinicariberadelsio@infomed.es

www.centresodontologiaintegrada.com

la vida en suspensió...
enric escribà sanglada
1 d’abril - 29 de juny 2012
1/04/2012 12h.

INAUGURACIÓ

ENTRADA
LLIURE

VICENS

MAQUINÀRIA AGRÍCOLA, S.A.

Està preparat per la
R- Evolució?

Noves sèries:
6R - 7R - 8R

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

4

sió 578

[ABRIL 2012]

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

L’històric pendó presideix la
cantada dels “Aires del Sió”.

[ABRIL 2012]

sió 578

5

T’ABAIXEM ELS PREUS
perquè ens dóna la Gamma!

5,99
RAJOLA

Metro relleu
vermell 25x40
9,50€/m2

CONJUNT
EASY

€/m2

Metro blanc 25x40

199

€

moble 80x46 cm + lavabo código 2
+ mirall jam 80x50 cm

Disponible també
en taronja i marengo.

Taronja

Marengo

CONJUNT
DE DUTXA

5,99
GRES

299

€/m2

€

Mulhacen 31x31
Arena

mampara 72x90 cm + plat de
ceràmica + conjunt dutxa

Sòcol de 8x31
0,99€

En 80x100 cm: 349€

També disponible
en color Rústic

ceràmiques
banys
construcció
eines

6

sió 578

[ABRIL 2012]

NOMÉSMAIG

pretensats cuñat

C/ Capella, 6 Agramunt (Lleida)
Tel. 973 390 115 Fax 973 392 810 www.cunyat.com

A C T UA LITAT FETS D EL M E S

per JOSEP BERTRAN

JOSEP BERTRAN

De Rams a Pasqua
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mb un inici de Setmana
Santa freda i plujosa el
temps es va anar temperant just en la celebració
de les dues festes de Pasqua,
Diumenge i Dilluns. Els actes
religiosos, actualment més
nombrosos que els profans,
van començar el Diumenge de
Rams amb la benedicció de
les palmes a la plaça del Mercat. El Divendres Sant va tenir
lloc el tradicional Via Crucis i
a la nit la Processó. La resta
de celebracions religioses es
van fer a l’interior del temple.

7

A C T UA LITAT FETS D EL M E S

1. La colla caramellaire durant la
seva cantada principal.
2. Els cantaires i els músics conformen les nostres caramelles.
3. La zona del Pont de Ferro s’ha
convertit en un lloc habitual per
menjar-se la mona els Dilluns de
Pasqua.
4. La plaça del Mercat va ser
l’escenari de la benedicció de les
palmes.
5. L’arribada del Via Crucis del
Divendres Sant al matí.
6. La processó de l’Enterrament
passa pel carrer Sió.

8
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Cal destacar que els fidels,
i visitants en general, ja van
poder contemplar els diversos
panells informatius sobre el
temple, el retaule del Socors
i del Roser i una mostra de
goigs. El text i les imatges
han estat aportades, majoritàriament, per la nostra revista,
en el marc de l’esperit de collaboració que SIÓ manté amb
les institucions i entitats agramuntines.
El Grup Caramellaire “Aires
del Sió” i l’Escola de Música
van protagonitzar la tradicional cantada de caramelles del

JOSEP ROVIRA
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Diumenge de Pasqua. Cantaires i músics van recórrer
Agramunt, en un circuit no
tan llarg com anys enrere, interpretant quatre cançons: la
sardana És la moreneta, d’Antoni Carceller i Tosca; l’havanera La poma; el vals Així ho
sento jo!! de Juli Delcós, i una
cançó popular de les illes Hawai Dolç el núvol, amb adaptació d’A. Galí i J. Argimon.
El bon temps facilità que
els agramuntins poguessin
anar a menjar la mona distribuint-se per bosquets, cabanes, masies i altres indrets de

les nostres contrades i de més
enllà.
De totes maneres no tothom
va descansar aquests dies de
Setmana Santa. Un grup indeterminat de persones van
entrar a robar en diversos establiments de la Vila. Segons
les autoritats se’ls segueix la
pista i s’espera que puguin
ser detinguts per evitar nous
robatoris. Se sospita que algun podria ser de la nostra
població, pel coneixement
que tenien els lladres de les
característiques dels locals
objecte de la seva atenció.

JOSEP BERTRAN
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1. Una veïna travessa el pas de
vianants sota la pluja.
2. Àngel Guimerà tallat a la
circulació.
3. El Pou amb l’única pancarta
penjada.

L’argument per
organitzar el “Dia
sense cotxes” era
el de “conscienciar
de la necessitat
d‘utilitzar menys
els vehicles, especialment per part
dels pares en portar els alumnes als
centres escolars”.

1. L’aigua ha arribat
Els primers dies de la Setmana Santa van arribar les
esperades pluges. Van caure
en el moment just per salvar,
de moment, els sembrats de
cereals. Després la pluja ha
caigut de forma intermitent,
el que ha anat afavorint que
la collita pugui espigar i, més
endavant, granar com Déu
mana. Segons el nostre collaborador, Deudat Pont, entre els dies 3 i 13 d’abril van
caure un total de 61,5 litres.

2. Dia sense cotxes
Durant les hores centrals
del dimarts 27 de març els

3
JOSEP BERTRAN

principals carrers de la Vila
van estar tallats a la circulació rodada amb motiu del
“Dia sense cotxes”, una jornada sorgida i organitzada
per les associacions de pares
dels centres de primària amb
la col·laboració del Patronat
d’Esports de l’Ajuntament.
Des de quarts de nou del
matí fins a les sis de la tarda
la circulació va estar tallada
totalment o parcial des de la
rotonda del Polígon Industrial al Control, incloent-hi
la plaça del Pou i l’avinguda
Agustí Ros, davant la sorpresa i indignació generalitzada
de la majoria de conductors
que ignoraven la mesura i el
seu motiu. Un parell de dies
abans es van distribuir per la
zona uns folis anunciant els
talls de carrers.
L’argument per organitzar
aquest “Dia sense cotxes”
era el de “conscienciar de la
necessitat d’utilitzar menys
els vehicles, especialment
per part dels pares en portar
els alumnes als centres escolars”. Aquell dia molts dels
alumnes hi van anar en bicicleta i durant la jornada es
van organitzar diverses activitats en l’escenari dels carrers
tallats. Els organitzadors van
dir que faran una valoració

del resultat i estudiaran la
continuïtat de la jornada, si
l’Ajuntament l’autoritza com
ho ha fet en aquesta primera
edició.

3. Vaga general
La vaga general, celebrada
a tot l’Estat el dijous 29 de
març, va ser molt poc seguida
a Agramunt en tots els sectors laborals. No tenim notícia
que cap empresa agramuntina deixés de treballar. En
alguna firma els treballadors
van aparcar els seus vehicles
en indrets apartats de la fàbrica. Sí que van parar les
empreses forasteres com les
que aquests dies treballen en
les obres de la carretera d’Almenara i en el Segarra-Garrigues. També afectà el sector
del transport. La incidència
en el d’ensenyament va ser
mínima, tant en el professorat
com entre els alumnes El comerç va obrir amb normalitat.

4 a 6.
Carretera d’Almenara
Després de mesos d’obres,
van començar al juliol, l’empresa concessionària ha acabat les obres de rehabilitació
d’un tram de 5 quilòmetres de
la carretera d’Almenara. Mentre han durat els treballs el
[ABRIL 2012]
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4. Les màquines treballant en la
zona de connexió amb la C-14.
5. El desviament pel camí
de Ca l’Isidori.
6. Les obres ja acabades prop
de la Vila.

trànsit s’havia de desviar per
trajectes alternatius aprofitant
els camins de la concentració

parcel·lària. El de pujada es
feia pel camí de la Serra i en
el de baixada pel camí de Ca

l’Isidori. Les obres han estat
finançades per la Diputació
i únicament han afectat el
tram que arriba a l’inici de la
recta de sota el Pilar. Inicialment s’havia informat que es
faria fins l’encreuament de la
Carrerada on s’habilitaria una
zona d’aparcament per als
visitants del Pilar. La rehabilitació ha suposat ampliar la
calçada fins a 7 metres, dos
carrils de 3 i 0,5 de vorals. La
inversió ha estat de 978 mil
euros. És evident que la carretera ha quedat a mig fer, ja
que si la millora no es completa fins a Tornabous no serà
prou vàlida per connectar fins
a la zona del Pla.

JOSEP BERTRAN

7. Inauguració “Nins”

10

En la represa del curs escolar va entrar en servei l’ampliació de les instal·lacions
de la Llar d’Infants “Nins”,
de la qual SIÓ en va publicar un ampli reportatge en
el número del mes de gener.
Amb tot, la inauguració oficial es retardà fins el dissabte
24 de març amb la celebració
d’una jornada de portes obertes. El cap de Servies d’Ensenyament a Lleida, Àngel
Cullerés, va presidir aquesta
inauguració que comptà amb
la presència del Consistori,

7

sió 578

[ABRIL 2012]

8

La darrera setmana de març
uns operaris especialitzats
van instal·lar una xarxa davant
la part superior de la portalada principal de Santa Maria.
L’objectiu és el d’evitar que
les orenetes tornin a instar-hi
els nius que fa unes setmanes es van retirar. L’operació,
que ha tingut un cost superior
als tres mil euros, ha estat

JOSEP BERTRAN

JOSEP BERTRAN

9
7. La directora del centre, Magda
Miró, va obrir els parlaments oficials.
8. Els operaris van treballar sobre
una plataforma.
9. Conferència informativa a
l’Ajuntament.

JOSEP BERTRAN

10. L’artista al costat d’una de les
seves obres.

10

encapçalat per l’alcalde Bernat Solé i nombrosos representants d’entitats de la Vila.
Hi varen assistir nombroses
famílies amb els respectius
infants, alumnes del centre.

sufragada per la Parròquia,
segons va explicar mossèn
Llorenç. Fa temps que des
de SIÓ s’havien denunciat
reiteradament el danys, que
podien ser irreparables, que
aquests nius ocasionaven
al conjunt de les escultures
de la portalada. Finalment,
a partir de les gestions fetes
per part de l’Ajuntament i
del Bisbat d’Urgell davant el
Departament de Cultura, s’ha
pogut fer aquesta operació.
Pocs dies després, el 3
d’abril, es va celebrar a la
sala de sessions de Ca la Vila
una conferència informativa
sobre aquest tema amb la
intervenció de la directora

del Centre de Restauració de
Béns Mobles de la Generalitat, Àngels Solé; l’alcalde,
Bernat Solé, i mossèn Llorenç Utgés. La representant
de Cultura va explicar la greu
situació de deteriorament en
què es troben moltes de les
escultures amb danys que
podrien ser irreparables. Es
va passar una col·lecció de
fotografies que formen part
d’un estudi que es fa des de
l’Institut Ribera del Sió. Es va
anunciar la restauració de la
portalada d’aquí a un parell
o tres d’anys. Mentrestant la
xarxa continuarà instal·lada.
També es va dir que s’havia
estudiat la possible aplicació
d’altres mètodes, però que els
tècnics es van decidir pel de
la xarxa per considerar-lo el
menys agressiu i més segur.
L’alcalde va explicar les gestions fetes i va reiterar la necessitat d’una ràpida actuació a tenor de la precarietat
de la portalada, un dels béns
patrimonials més importants
d’Agramunt.

10. Enric Escribà
a la Galeria
Fins al 29 de juny es pot
visitar a la Galeria d’Art una
exposició d’obres de l’artista
Enric Escribà. La mostra es
va inaugurar el diumenge 1
d’abril. “Mai no podem recordar el moment exacte en què
ens adormim. Ens submergim
en la fosca al tancar els ulls,
sentim a poc a poc com la
nostra ment es relaxa, com
ens abandona lentament al
tornar-se cada com més lleugera...”.

11. “Barcelona balla”
Aquest és el títol del llibre que el seu autor, Ferran
[ABRIL 2012]
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8 i 9. Protecció
per la portalada

11
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11. L’autor flanquejat pels dos
presentadors.
12. L’artista amb l’històric
projector.
13. Els visitants al voltant
de l’Era.

L’obra d’Aisa presenta dos segles
de societats, balls i
músiques.

JOSEP BERTRAN
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Aisa, va presentar a l’Espai
Guinovart el dissabte 24 de
març. A més d’ell van intervenir el nostre company de
redacció, Joan Puig, i Jaume
Jovell. Ambdós van presentar,
respectivament, l’autor i el
seu treball, mentre que Aisa
va explicar als assistents les
característiques més destacades del llibre “Barcelona
balla” acompanyat d’un au-

diovisual. L’obra presenta dos
segles de societats, balls i
músiques que, si bé se centra especialment a la ciutat
de Barcelona, en alguns aspectes serveix també per descriure el que passava arreu de
Catalunya, especialment en la
darrera part del llibre quan els
balls i la música van ser els
grans protagonistes de l’esbarjo popular.

12. L’Espai tanca l’“Akron”
Mireia C. Saladrigues projectà un petit fragment d’una
pel·lícula per mitjà de l’històric projector de cinema original del Foment i que es guarda al nostre Museu Etnològic.
L’acte serví per clausurar la
mostra que es va poder veure
al mateix Espai fins el dia 25
de març.

JOSEP BERTRAN

13. La UdL visita l’Espai

12

Els membres del Consell
Social de la Universitat de
Lleida, UdL, que presideix
l’agramuntí Ramon Roca i
Enrich, amb el seu Rector
Roberto Fernández al capdavant, van fer una visita a Agramunt. Entre altres indrets es
va fer un recorregut per l’Espai Guinovart. Els integrants
de l’expedició van seguir
atentament les explicacions
que se’ls van donar sobre el
contingut del nostre singular
equipament cultural.
En relació a la Fundació
Privada Espai Guinovart cal
informar que en la seva darrera reunió, celebrada el 30 de
març, s’estudià les diverses

13
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14
14. Els veïns més grans i més
joves homenatjats a Butsènit.
15. Els cuiners i cuineres de
Montgai repartint les mongetes
amb llonganissa i botifarra a tots
els assistents.

LAIA PEDRÓS

Unes 700 persones
van assistir diumenge 25 de març
a la 29a edició de
la Matança del
Porc de Montgai.

15

possibilitats de fer front a la
davallada d’ingressos a causa
de la disminució de les aportacions per les retallades de
les administracions. Aquesta
possibilitat passa, fins i tot,
per presentar un expedient de
regulació d’ocupació (ERO),
de tres mesos de durada, a
l’esperada de trobar solucions
a aquesta crisi.

14. Butsènit d’Urgell
Els veïns de Butsènit d’Urgell van celebrar, diumenge

25 de març al matí, el 150è
aniversari de l’arribada de l’aigua del Canal d’Urgell plantant dos moreres a la plaça
de l’Església. L’acte també va
servir per homenatjar els veïns
més grans i més joves de la
població. Concretament es va
retre homenatge als veïns majors de 85 anys: Pepe Huguet,
Isabel Ripoll, Cecília Segalà,
Tresa Guasch i Neus Mallol, i
als infants de menys de tres
anys: Laia Menchón, Maria
Boix, Ferran Timoneda, Gerard

Cuñé, Anna Galceran, Ariadna
Lorenzo i Aina Sorribes.
S’ha de recordar que l’aigua
procedent del Canal d’Urgell
va començar a regar la primera finca el dia 26 de març
de 1862 a Tarassó, concretament es tractava d’una finca
de Jaume Mestres d’Agramunt. Les diverses localitats
que reguen els seus camps
gràcies a l’aigua d’aquest canal es van posar d’acord el
mateix diumenge per repicar
les campanes a la mateixa
hora com a acte simbòlic.

15. Montgai
Unes 700 persones van assistir, diumenge 25 de març,
a la 29a edició de la Matança
del Porc de Montgai. L’alcalde, Jaume Gilabert, va atribuir
l’èxit de la jornada al temps
primaveral de diumenge i que
la festa ja està consolidada a
la comarca.
La festa va començar a
primera hora del matí amb
l’elaboració del tradicional
mondongo a la plaça Prat de
la Riba a càrrec dels veïns de
la població. Les centenars de
persones que es van acostar
fins a aquesta població de la
Noguera van poder veure com
es fa el mondongo, a la vegada
que esmorzaven gratuïtament
pa torrat amb arengades. Al
migdia va tenir lloc el dinar
popular a base de mongetes,
llonganissa i botifarra.
Per acabar, va tenir lloc un
concert al bar Disbarat amb
el grup targarí La cruz de mi
vecino.
La Matança del Porc a
Montgai se celebra per recordar el treball que antigament,
a l’hivern, es feia a casa de
pagès per la supervivència de
la família durant tot l’any. ■
[ABRIL 2012]
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A C T UA LITAT SA LUT

Cribratge de càncer de còlon a Agramunt
Hi han participat el 55,6% de les persones convidades a fer-ho. La taxa de
positivitat ha estat del 9,2%, amb 74 casos a tractar.
4%

1.445
PERSONES
CONVIDADES

PÒLIPS

4%

7%
TUMOR
D’ALT RISC

ALTRES

30 %
NEGATIVA

35 %
TUMOR DE
RISC MITJÀ

20 %
TUMOR DE
BAIX RISC

804
PARTICIPANTS

La nostra Vila va aconseguir una de les participacions més altes de Catalunya (55,6%),
amb 804 veïns que van participar al programa de cribratge. D’aquests, 74 es van sotmetre a una colonoscòpia (resultats de la dreta).
Font: Departament de Salut de la Generalitat

La participació,
55,64 per cent, va
ser una de les més
altes de Catalunya.

M

és de 800 persones han participat en
el programa pilot de detecció precoç
del càncer de còlon i recte a l’àrea
bàsica de salut (ABS) d’Agramunt des del novembre passat. La prova anava dirigida a homes i dones d’edats compreses entre els 50 i
els 69 anys (un total de 1.445 persones). Es
tracta de la continuació de les proves iniciades
a finals del 2010 a l’ABS de la Granadella pel

Vas néixer l’any 1967?
Doncs estem preparant un sopar-trobada. Ens fa molta il·lusió saber què s’ha fet de nosaltres aquests anys.
Marca a l’agenda el dia 4 de maig i truca als telèfons
665319538 (Mª Josep) 617299491 (Anna) abans
del dia 30 d’abril. Tenim sorpreses a l’hora del sopar… APUNTA’T!!

departament de Salut i en què van participar
més de 500 persones.
Al març, finalitzada la prova de l’ABS
d’Agramunt, havien lliurat la mostra de prova
de detecció de sang oculta en excrement 804
usuaris, xifra que suposa el 55,64 per cent de
participació, una de les més altes de Catalunya (a la Granadella va arribar al 80%). Els
veïns de la Vila susceptibles de participar al
programa van rebre una carta individualitzada
indicant que podien recollir el kit per a la prova
al CAP. Una vegada allà, el personal d’atenció
primària els va donar les indicacions oportunes. Després d’analitzar les mostres, Salut va
informar per carta dels resultats negatius, als
quals va emplaçar a efectuar-la altra vegada al
cap de dos anys. Els usuaris amb resultats positius, en canvi, van ser citats per telèfon perquè anessin a l’Hospital de Santa Maria, on es
porta a terme la cita prèvia a la colonoscòpia.
La taxa de positivitat va ser del 9,20%. Dels
74 casos que van resultar positius, el 98,6% van
rebre indicacions per sotmetre’s a la colonoscòpia. D’aquests, 69 van resultar diagnòstiques i
terapèutiques, és a dir, es va portar a terme el
diagnòstic i es van tractar, en el mateix moment,
les lesions que presentaven els pacients.
El càncer de còlon i recte és la segona causa
de mort a Catalunya i s’ha demostrat que el
diagnòstic precoç redueix la mortalitat en un
17 per cent. ■

Assemblea Nacional Catalana
Presentació a Agramunt
Diumenge 6 de maig,
a les 12 del migdia,
al Casal Agramuntí

Userhei m!
esp
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Amics
de
l’Espai
Guinovart
Cicle Impossibilitats, supervivències
extremes en art
impossibilitats.wordpress.com

Josep Guinovart:
Refugis: projeccions i reflexions
AMICS DE L’ESPAI GUINOVART,
adreçat a particulars, col·lectius i empreses
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
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H I STÒR IA
A G R A M U N TIN A CO P D ’U LL A L RETROVISOR

Josep Bertran

De quan el Pou era la “Plaza de Oriente”

ARXIU SIÓ

La plaça del Pou ha tingut altres noms oficials. Per inversemblant que en pugui semblar
durant un temps va portar el mateix que el de la seva homònima madrilenya, “de Oriente”.
També va estar dedicada al polític conservador Ramon Soldevila i fa uns anys SIÓ va reivindicar recuperar el nom amb què la coneixien els nostres avantpassats, El Pla del Pou.

Una imatge de la plaça del Pou
a primers del segle XX.

E
En una de les
seves habituals
col·laboracions
a SIÓ, J. ViladotPuig no troba cap
motiu que justifiqui aquest nom,
“en tot cas en el
fet que en realitat
sols tenia una
cara amb cases
i aquestes totes
amb la façana mirant a sol-ixent”.

l Pla del Pou era una
àmplia zona que anava
des de les muralles fins
al Sió. No sabem si el nom
que se li donava ve d’abans
de la construcció de la gran
estructura barroca, l’any
1764-1769.
Sigui com sigui a primers
del segle XIX es comencen a
construir alguns habitatges.
En el cadastre de 1850 n’hi
consten quatre, a partir de la
cruïlla amb l’actual avinguda
Marià Jolonch. La denominació popular del Pla del Pou va
agafant forma de plaça i, per
tant, se li dóna el nom oficial
de Plaça del Pou.
En un moment determinat del segle XIX, i per cau-

ses totalment desconegudes,
l’Ajuntament decideix canviar-li el nom i posar-li el de
“Plaza de Oriente”. En una
de les seves habituals collaboracions a SIÓ, J. ViladotPuig (1886-1973) escriu que
“Encara recordem la rajola de
València encastada a la paret de cal Beleta (Boter del
Pou) –avui l’Espiga– que deia
Plaza de Oriente”. El nostre
il·lustre col·laborador no troba cap motiu que justifiqui
aquest nom, “en tot cas en el
fet que en realitat sols tenia
una cara amb cases i aquestes totes amb la façana mirant a sol-ixent”.
Passen els anys i als voltants del segle XX es torna a

canviar el nom del Pou i passa a denominar-se, oficialment, “Plaza de D. Ramon
Soldevila”, un líder conservador de la província de Lleida.
Soldevila (1828-1908) va
ser un advocat i polític lleidatà que va ocupar diversos
càrrecs a la Diputació i a
l’Ajuntament de Lleida fins
arribar, el 1874, a ser-ne l’alcalde.
Durant els primers anys
d’aquest segle la política municipal és molt compulsa amb
greus enfrontaments entre
partits que porten, fins i tot, a
alguns veïns a la presó. Escriu
el nostre cronista, que “uns
esdeveniments locals porten
a l’Alcaldia a un individuo
que acabdillava aquí el caciquisme conservador. Aquest
alcalde substituí la rajola de
cal Beleta per un altra que
pregonava “Plaza de D. Ramón Soldevila”.
Segons explica en J. Viladot-Puig “La política nova
iniciada amb el moviment
de la Solidaritat Catalana
(1906), acabà arreu de Catalunya amb els partits tornats
i portà aquí la conseqüència
de fer desaparèixer el nom del
cacic lleidatà amb la retirada
de la placa”. En aquest escrit
publicat el mes de gener del
1970 en Viladot reivindica
el nom de Pla del Pou o, “en
tot cas, Plaça del Pla del
Pou”. ■
[ABRIL 2012]
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E N TITATS LA C O R A L

DOLORS RICART

Concert de Pasqua

Actuació de la Coral d’Avui.

E

Actuació del grup petit
de la Coral Bon Cant.

l diumenge de Rams,
1 d’abril, el temple de
Santa Maria d’Agramunt va acollir de nou les actuacions de la Coral d’Avui i
la infantil Bon Cant en el seu

J.M. RIBALTA

Concert de Pasqua.
La coral infantil va ser la
primera d’actuar amb acompanyament de piano per la
Dolors Ricart. En primer lloc
ho va fer el grup dels “petits” dirigit per l’Esther Cabós
amb cinc cançons: El mussol,
amb música d’Ireneu Segarra i lletra de Francesc Bofill;
Kokoleoko, tradicional africana; El meu coet, popular anglesa; Lluna, amb música de
Josep M. Torrents i lletra de
Núria Albó; i per acabar una
peça titulada Cançó (Xina xin)
d’Urbieta.
Després va actuar el grup
dels “grans” sota la direcció
de la Joana Tolmos amb quatre cançons: Cànon del molí,
de Francesc Vila; Strada, una
cançó popular d’Itàlia; El tiller, de Franz Schubert; i Estima, estima, de Xesco Boix.

per J. Pijuan

Dirigits per l’Anna Gascón,
la Coral d’Avui va oferir les
següents cançons: Hallelujah, popular cançó adaptada
a coral de Leonard Cohen i
My Sister’s Hands, una cançó
a tres veus blanques de Sally
DeFord, amb acompanyament
de piano per la Tere Torné; a
continuació Singa Yesu Singa (Glòria), arranjament d’un
gospel africà d’Uganda, correspon a un fragment de la
Missa per la Pau de Lorenz
Maierhofer; Neigen sich die
stunden de Lorenz Maierhofer; Gabriel’s oboè, de la pellícula “La Missió” composada
per Ennio Morricone; M’aturaré un instant, una harmonització de Joan Asín amb lletra
de Lluís Folch; Los pájaros
perdidos, un arranjament coral de Carmelo C. Fioriti; Canzone gondoliera, una harmonització de Ruskoni Kubik; i
per acabar Onomatopeic una
cançó popular del Brasil.
El concert va ser seguit per
un nombrós públic que va
gaudir plenament dels cants
i va aplaudir amb entusiasme
cada una de les cançons interpretades.

Properes activitats
El grup petit de la Coral Bon
Cant participarà al 38è Juguem Cantant que aquest any
es farà a Cervera el diumenge
27 de maig.
Pel que fa a la Coral d’Avui,
participarem al 31è Aplec de
Corals de la Zona Nord de
Lleida que es farà a Sant Julià
de Lòria (Andorra) el diumenge 20 de maig. ■
[ABRIL 2012]
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E N TITATS C EN TR E EX C URSIONISTA D’AGRAMUNT

Al naixement del riu Sió (Gàver)

FONT: CENTRE EXCURSIONISTA

E

l Centre Excursionista Agramunt tenia la intenció
de descobrir la vall que, aigües amunt d’Agramunt, al llarg de la història, ha modelat el recorregut del riu Sió. El passat 25 de març va programar
una sortida fins al seu naixement.
La ruta es va fer pràcticament tota per camins, excepte el tram final que es va aprofitar la carretera. Vàrem
caminar paral·lels al riu, creuant-lo en diferents punts.
Els camins, suficient allunyats de la llera del riu per
protegir-los de riuades, recorren tota la vall i permeten
fer-se una idea clara de la importància que ha tingut pel
nostre territori el riu que dóna nom a la nostra comarca
natural. En el recorregut vàrem poder reconèixer la traça exacta del riu, marcada per una vegetació de ribera
que destaca per sobre el perfil dels camps de cereals.
Va ser l’ocasió perfecta per visitar alguna de les peixeres recentment recuperades i per veure centenars de
pous que al llarg dels anys els assentaments humans
de la seva ribera han fet per aprofitar l’aigua del riu Sió.
El nostre recorregut va creuar els municipis d’Agramunt, Puigverd d’Agramunt, Castellnou d’Ossó, Bellver
d’Ossó, Mont-roig de Segarra, Ossó de Sió, les Pallargues, Pelagalls, Sisteró, Ratera, Concabella, Hostafrancs, Riber, Sedó, Tarroja de Segarra, la Prenyanosa,
Malgrat, Castellnou d’Oluges, les Oluges, Santa Fe,
Estaràs i Gàver. Per molts de nosaltres va ser tota una
descoberta del nostre entorn més proper.
La caminada és força llarga, uns 35 km, nou hores
amb les parades incloses. Això sí, refrescar-se i beure
de l’aigua al naixement del riu Sió ens va recuperar
instantàniament de l’esforç. Recomanem aquesta experiència a tothom. ■
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E N TITATS ESC O LA MU N ICIPAL DE MÚSICA

FONT: EMMA

Activitats de l’escola

La Setmana Musical ha arribat a
l’onzena edició,
i enguany va ser
plena d’activitats
divertides, interessants i lúdiques
per als alumnes de
totes les edats.
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Audicions
El divendres 9 de març,
alumnes de violoncel, flauta
travessera, piano, trompeta i
percussió van fer una audició,
oferint al públic un programa
variat amb obres de diferents
estils i èpoques.

XI Setmana Musical
La Setmana Musical enguany ha arribat a l’onzena
edició, i es va celebrar entre
els dies 12 i 18 de març. Va

ser una setmana plena d’activitats divertides, interessants
i lúdiques per als alumnes de
totes les edats. Destaquem
especialment un concert didàctic a càrrec de professors
de l’Escola, i també els tallers
que van fer membres de l’Orquestra Julià Carbonell de les
Terres de Lleida, en un projecte educatiu que va organitzar l’AMPA. Van venir a fer
un conte musical per als més
petits de l’Escola, una clas-

se magistral de cambra, una
Performance, i un concert de
vent metall amb el grup Sporadik Brass (tots músics de
l’Orquestra).
El diumenge dia 18, al
Casal Agramuntí, l’Orquestra Julià Carbonell va oferir
el concert de cloenda de la
Setmana Musical, juntament
amb els alumnes que formen
l’Orquestra Vivace de la nostra Escola que van actuar de
teloners. Al repertori de l’Or-

FONT: EMMA

FONT: EMMA

L’Orquestra Julià Carbonell va
oferir el concert
de cloenda de la
Setmana Musical,
juntament amb
l’Orquestra Vivace
de la nostra Escola.

questra Vivace hi va haver un
moviment de la Petita Serenata Nocturna de Mozart, i un
moviment del concert en Sol
per a dues guitarres de Vivaldi, amb Sergi Repilado i Gerard Miralles de solistes.
L’Orquestra Julià Carbonell,
sota la batuta d’Alfons Reverté, ens va ensenyar una pellícula del cine mut d’Harold

Lloyd: “Speedy!”. La música
d’aquesta pel·lícula és del
compositor Carl Davis, i l’Orquestra la va tocar mentre el
públic gaudia de la pel·lícula.
Durant la Setmana Musical es va fer un concurs de
disseny de la samarreta de
l’EMMA. El professorat va actuar de jurat, i el guanyador
fou Guillem Catalan, alumne
d’Iniciació 3!

Setmana Solidària
Simultàniament amb la
Setmana Musical, l’AMPA,
amb col·laboració de Càritas,
va organitzar una Setmana
Solidària: a l’entrada de l’Escola hi havia uns contenidors
on tothom hi podia posar diversos productes per ajudar
els que més ho necessiten.
Va tenir molt èxit, ja que els
contenidors van quedar ben
plens!

FONT: EMMA

Trobada de Guitarres
El dissabte 24 de març, els
alumnes de guitarra de Nivell
Mitjà de l’EMMA van participar a la vuitena edició de
la Trobada de Guitarres, que
enguany va tenir lloc a Ivars
d’Urgell.
Hi vàrem ser presents els
alumnes de les Escoles Municipals de Música d’Agramunt,

Artesa de Segre, Cervera,
Guissona, Ivars d’Urgell, Sant
Guim de Freixenet i Tàrrega.
És una iniciativa que té com
a objectiu compartir i gaudir
d’un dia amb els alumnes de
diferents escoles i treballar
aspectes relacionats amb la
interpretació de la guitarra.
Durant el dia hi va haver assajos per grups i a la tarda va
tenir lloc l’audició de cloenda amb una interpretació de
cada Escola i una obra final
interpretada pels 40 guitarristes participants.

Activitats previstes
El 5 de maig es durà a terme un intercanvi de conjunts
instrumentals amb l’EMMA i
l’Escola de Música de Sant
Guim de Freixenet.
El dia 26 de maig tindrà
lloc el primer concert del nou
cicle de Joves Intèrprets: a Lo
Pardal 3 tocaran dos alumnes de l’EMMA: Josep Guixé
(saxo) i Marina Solà (piano).
Recordem que els concerts
del cicle de Joves Intèrprets
comencen a les vuit de la tarda i són oberts a tothom.
Aquests concerts s’allargaran fins al mes de juny, i de
l’evolució dels quals us anirem informant en properes
edicions de la revista. ■
[ABRIL 2012]
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pintura i decoració

Roman Serra

695 558 383

24

sió 578

[ABRIL 2012]

E N TITATS P EN YA B A R C EL ONISTA D’AGRAMUNT I COMARCA

FONT: PENYA BARCELONISTA

Primera sortida al Mini Estadi

Tots els assistents a la sortida del Mini Estadi.

FONT: PENYA BARCELONISTA

P

Aleví “A” de l’Escola de Futbol d’Agramunt.

er una banda el dia
18 de març, com ja us
vam informar, la Penya Barcelonista d’Agramunt
i Comarca va organitzar un
autocar per anar a veure el
partit entre el Barça “B” i
l’Alcorcón. El matx es va disputar a tres quarts de vuit del
vespre, i el resultat final va
ser favorable a l’equip blaugrana.
La sortida va ser organitzada per dos membres de l’ac-

tual Junta Directiva: el Genís
Guixé i el Gerard Vicens.
De la quarantena d’assistents, la major part eren adolescents. El preu de la sortida era de 15€ per als socis
i 16€ per a la resta. Al preu
hi anava inclòs el transport i
l’entrada. A més, durant el
trajecte de tornada, es van
sortejar regals de la botiga del
FC Barcelona i els que es van
quedar sense van rebre una
bossa amb diversos obsequis
del Club.
Volem donar les gràcies a
tots ells i en especial a Ràdio Sió per emetre la publicitat, ja que sense la seva
col·laboració no hauria estat
possible tirar-ho endavant.

V Torneig de les Penyes
del Barça
Per altra banda, el dijous
5 d’abril, l’Aleví “A” de l’Escola de Futbol d’Agramunt
va tornar a participar, en representació a la nostra Penya
Barcelonista, al V Torneig de
les Penyes del Barça de Lleida Sud. ■

Glops & Tapes "
" Glop
especialitats de la casa
Caragols a la llauna
Tapes casolanes
Esmorzars
Plats combinats

Plaça Mercadal,19 - 25310Agramunt
600 700 202
[ABRIL 2012]
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E N TITATS B IB LIOTEC A MUNICIPAL D’AGRAMUNT

Club de lectura

E

FONT: BIBLIOTECA MUNICIPAL

l dimarts 10 d’abril, els
membres del club de lectura, vàrem tenir el privilegi de poder comentar el darrer
llibre llegit amb el seu autor (Dreceres al bosc de Màrius Blàvia).
El que havia de ser una tertúlia
va acabar convertint-se en una
classe magistral sobre literatura
universal contemporània.
Des de la Biblioteca volem
agrair la presència i predisposició de Màrius Blàvia. Així com
la col·laboració de Jaume Jovell,
conductor del club de lectura i
els assistents que van fer possible que aquesta sessió fos tan
profitosa.

Des de la Biblioteca volem agrair la
presència i predisposició de Màrius
Blàvia. Així com
la col·laboració
de Jaume Jovell,
conductor del club
de lectura.

Xerrada - col·loqui
de Maria Barbal

Divendres
11 de maig,
a les 8
del vespre

La reconeguda escriptora de Tremp ens oferirà una xerrada sobre la seva obra.
amb la col·laboració de

[ABRIL 2012]
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>amm.cat

Elaboració Artesanal

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

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

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

AGRAMUNT

TALLERS

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

ARTESA DE SEGRE - TEL
TEL. 973 40 01 48
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O P IN IÓ LA C LAR A B O IA

per JOAN PUIG i RIBERA

Per Sant Jordi... un llibre
Qui podrà passar
el dia de Sant
Jordi sense comprar-se un llibre?
Qui deixarà d’adquirir aquest objecte tan peculiar
que és un retall de
memòria, d’història, de fantasia,
de sentiments, de
passió, de pensaments, de paraules ordenades, de
vida en definitiva?

R

egalar roses i llibres
el vint-i-tres d’abril ha
esdevingut un costum
tan arrelat a la nostra terra
que fins i tot s’ha exportat a
altres latituds. Si el temps
acompanya, és agradable
sortir una estona i anar de
llibreries a veure i tocar les
novetats editorials per acabar
comprant algun exemplar que
esperem llegir els pròxims
mesos.
No tothom llegeix, però,
sinó que hi ha moltes persones que els llibres se’ls miren
de lluny; pel folre, que se sol
dir. Què podem dir, doncs, a
aquells que no tenen la lectura com una activitat habitual? Com els podem captivar perquè agafin un llibre i
s’estiguin una bona estona
degustant-lo i gaudint-lo amb
plaer?
Heus ací, doncs, algunes
idees extretes de La lectura i la vida d’Emili
Teixidor, autor d’un
grapat de novel·les
infantils i juvenils,
que obtingué un
gran èxit literari amb Pa negre,
novel·la adaptada
al cinema amb un
ressò mediàtic considerable:
“¿Us imagineu una
vida sense llibres? Ara
mateix, si desapareguessin
tots els llibres de la Terra, seria com si el món hagués perdut la memòria. ¿Us imagineu
a vosaltres sense memòria,
sense records, sense passat,
sense coneixements... amb

el cervell en blanc, ben buit?
No sabríeu ni qui sou, ni d’on
veniu, ni res de res. Els llibres
són la memòria del món, i
gràcies als llibres podem saber un munt de coses...
Els llibres ens porten a
mons imaginaris, inventats,
fantàstics, que només existeixen gràcies a les paraules que
encenen la nostra imaginació.
La gent que llegeix viu més:
viu la seva vida i la dels llibres
que llegeix i per això té més
experiències, més emocions,
més vides...
La lectura ens dóna l’aliment que fa viure el cervell:
les paraules, els signes, les
idees, el pensament. Som humans perquè tenim paraules i
podem parlar amb els altres i
amb nosaltres mateixos. Com
més paraules tenim, més humans som. ¿Us imagineu que
no poguéssim dir a ningú allò
que ens passa?
Llegir i parlar ens dóna felicitat, ens fa sortir de nosaltres
mateixos i ens allibera.
Les paraules, la lectura, a
més, ens ordenen el cap. Tenir un bon vocabulari és com
tenir un armari ben endreçat:
de seguida trobem allò que
busquem. Les persones que
llegeixen i tenen moltes paraules al cap són més ordenades, més sanes i més felices.
I els que no llegeixen, solen
tenir el cap més esbarriat, els
pensaments més confosos i
equivocats, i els costa molt
més expressar-se.
Cada cop que llegim un
llibre, les paraules reviuen,
i el cap se’ns omple de vida

i per això podem dir que els
llibres són com conserves de
vida que guardem a les biblioteques i a casa per alimentar
el cervell: els pensaments, la
fantasia, les emocions...
Llegir és viure molt més i
millor!
Llegir omple i afegeix valor
a la meva vida!
Després d’aquestes eminents paraules tan encertades, qui podrà passar el dia
de Sant Jordi sense comprar-se un llibre? Qui deixarà
d’adquirir aquest objecte tan
peculiar que és un retall de
memòria, d’història, de fantasia, de sentiments, de passió,
de pensaments, de paraules
ordenades, de vida en definitiva? I tot plegat a un preu
tan extraordinàriament efímer
de quinze, vint o vint-i-cinc
euros!
Els llibres ens distreuen
quan ens avorrim, ens ensenyen el que no sabem, ens informen i recorden el que hem
oblidat, ens fan riure si estem
tristos i ens mantenen els
ànims si la vida ens aclapara. Són un antídot de moltes
malalties fins al punt que ens
poden ajudar a superar crisis,
neures i depressions. Un bon
llibre és un company inestimable que mai no ens falla
ni ens deixa al marge; sempre
es manté fidel i predisposat
perquè el llegim i puguem
extreure’n la seva saviesa, els
seus consells, la seva companyia.
Ja ho hem apuntat suara,
quan llegim vivim més plenament. ■
[ABRIL 2012]
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PINTURA DECORATIVA
PARQUET
REVESTIMENTS PARETS DE FUSTA
COL·LOCACIÓ DE PLADUR

C/ Clos, núm. 11-E
25310 AGRAMUNT

Tel. 973 391 161
Mòbil 650 281 161

Ca la Rosa
Menjars casolans
per emportar

- L’Estoneta bar cafeteria

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

8,50

%

Per emportar

5,50

%

O P IN IÓ GEN T, FETS, COSES. . .

per A. PONSA

Ocells: astor

L
L’astor és més freqüent del que pot
semblar, i al nostre
país és sedentari,
però no cria a les
zones de boscos
privats, com és
ara a la Plana de
Lleida; on sí ho fa
és a les comarques
boscoses del centre i orientals.

’astor és un ocell rapinyaire de distribució eurosiberiana i d’Amèrica
del Nord que pot arribar a fer
més d’un metre i vint centímetres d’envergadura (o sigui
la distància que hi ha entre
les puntes de les dues ales
quan vola regularment) i, com
és normal en tots els falcons,
la femella és bastant més
grossa que el mascle i pot arribar a pesar un quilo i mig.
Pel que fa al plomatge, té la
part superior del cos de color
gris i el dessota blanc ple de
ratlles negres transversals.
Els joves tenen el pit de color clar esquitxat de taquetes
més fosques, però al cap d’un
any ja prenen la coloració pròpia dels adults.
L’astor és més freqüent del
que pot semblar, i al nostre
país és sedentari, però no
cria a les zones de boscos privats, com és ara a la Plana de
Lleida; on sí ho fa és a les comarques boscoses del centre
i orientals, que és allà on

ateny la major densitat.
La dieta de l’astor es basa
en petits i mitjans mamífers
que caça amb extrema facilitat. Quan caça de vegades
se’l veu parat en suspensió a
l’espai, simplement movent
les ales per mantenir el cos
immòbil i esperant el moment adequat per llençar-se
en picat sobre la presa que,
gràcies al seu excel·lent camp
de visió, ha estat seguint en
el decurs d’un temps més o
menys prolongat; un temps
que s’ha pogut allargar fins
a diversos minuts per assegurar-se que l’embranzida
final fos efectiva. Arribat el
moment es llença com si fos
un projectil i atrapa la presa,
la qual esquartera en breus
moments, però no sempre
se la menja al lloc on ha estat caçada, sinó que moltes
vegades se’l veu que torna a
remuntar el vol amb l’animaló
queixant-se atrapat entre les
urpes fèrries tot buscant un
lloc tranquil per cruspir-se’l

amb tot el delit del món.
Encara que sigui al marge de l’empara de la llei, en
falconeria s’utilitza per caçar
conills, i d’aquesta modalitat
de caça es pot dir que en resulta una batussa espectacular, que no és altra que la produïda entre l’astor i el conill.
Aquest, el conill, més robust
que l’altre, per desgràcia seva
sempre li toca el perdre i acabar dins el sarró del caçador.
Vegem doncs, com es desenvolupa l’acte. El falconer
ha d’anar necessàriament
proveït, a més a més, d’una
fura, i ha de triar un cau de
conills situat al peu d’un marge o riba, i com més net d’arbres i tota mena de matolls sigui el seu entorn, molt millor.
Llavors el caçador introdueix
el mustèlid al forat del cau,
mentre l’astor espera expectatiu sobre el puny de l’amo
esperant l’aparició del conill
fugint de casa seva esperitat
i mig masegat a causa de les
mossegades i esgarrapades
rebudes del malvat hoste. De
sobte, quan el veu, se li precipita a sobre i intenta agafar-lo
fort pel cap, i si ho aconsegueix, es pot dir que la juguesca ja s’ha acabat perquè
el conill, tal com era previst
farà cap al fons del sarró.
En tot cas, si l’astor l’ha
enganxat per l’esquena, la
contesa encara no s’ha acabat perquè el conill segueix
corrent arrossegant-lo entre
els matolls i les pedres, però
l’ocell mai no afluixa si no és
que alguna rama o altre obstacle imprevist el deixi fora de
combat. ■
[ABRIL 2012]
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L’Assemblea Nacional de Catalunya

El proper 6
de maig es
presentarà
l’Assemblea a
Agramunt per
eixamplar la
base social
de l’independentisme i
convèncer els
que encara no
s’han sumat al
projecte amb
arguments
clars i senzills.

l fet d’adonar-nos que
ens estan estafant com a
ciutadans, a hores d’ara,
és clamorós. El desplegament
innecessari i ruïnós d’autovies,
ferrocarrils d’alta velocitat, aeròdroms..., es va destapant a
cada dia que passa. Bé; diem
innecessari, però això depèn de
com es miri, ja que la idea que
engendra aquest despropòsit és
consolidar una metròpoli amb la
corresponent capital, erigint un
artificiós estat modern a l’estil
tercermundista, és a dir, magnificant-ne les aparences. Tot
això té un cost, que en alguns
països va a càrrec del poble ras,
o bé es carrega a les espatlles
de certs territoris i minories. És
clar que l’ingredient essencial
perquè el muntatge funcioni és
el centralisme exhaustiu d’una
dictadura de facto que ha jerarquitzat el territori, i que no
es podrà mantenir en l’actual
societat de la informació. Tota
l’aigua ha de passar pel seu
molí, tot moviment comercial,

E

tota decisió política, tota relació cultural ha de moure les
seves lleves i no cap altra dins
de l’espai geogràfic que consideren seu –propi o assimilat,
com reflecteix un conegut mapa
d’Espanya. Quan, fa anys, vaig
necessitar un petit recanvi per
al meu Peugeot 205, la peça
venia de França, però va haver de passar per Madrid per
fer cap a Tàrrega. Un transport
innecessari perquè a la capital
espanyola poguessin fer la sucada, a pagar pel client.
I aquest és el muntatge. Totes
les grans empreses internacionals han de fer cap a Madrid,
que se’n queda la part del lleó.
I quan aquí es dóna una iniciativa que funciona, tard o d’hora
és xuclada pel remolí centralista on, si no hi arriba amb presència física –o sigui, llocs de
treball–, com a mínim, la seu
social hi tributarà. Aquest és
el cas de FECSA, entre altres.
Sembla que, de moment, La
Caixa se n’escapa, però ja veurem, perquè l’Estat té una especial debilitat en desballestar
Catalunya, que si no ho fa més
efectiu és perquè encara en
treu profit. Fins quan? Perquè
la idea de pressionar Europa un
cop i un altre perquè doni prioritat al corredor central, deixa
les coses ben clares. Retardaran tant com puguin l’eix mediterrani per mirar de sortir-se’n.
I mentrestant, aquí, veient-les
passar. La Via Augusta, avui no
es faria.
Si en una època Catalunya
era país d’innovacions i progrés
–la “Canadiense” o el mateix
Canal d’Urgell, per no parlar del

primer ferrocarril, i altres particularitats que l’esperit català i
la proximitat a Europa van fer
possibles, ja fa anys que se’ns
té a ratlla perquè això no succeeixi més. La volta ciclista a Catalunya és 24 anys més antiga
que la vuelta a España. Es feia
al setembre fins que, l’any 95,
a la 75a edició, li van permutar el calendari en benefici de
l’espanyola. I així és com es va
traient d’aquí per posar-ho allà,
a cop d’autoritat. Una autoritat
que nosaltres no tenim.
L’Assemblea Nacional de Catalunya és una organització unitària i transversal que treballa
per aconseguir la independència de Catalunya, en el convenciment que l’única manera de
sobreviure com a poble és aconseguir un estat propi com el
que tenen les altres nacions del
món. El proppassat dia 10, al
Palau Sant Jordi, es va fer l’Assemblea Constituent que menarà el procés per a aconseguir
la independència l’any 2014
per vies democràtiques i pacífiques. El país és la seva gent
i només l’actitud decidida de
la societat civil catalana podrà
empènyer la classe política a
aconseguir allò que és un clam
majoritari: la independència. El
proper 6 de maig es presentarà l’Assemblea a Agramunt per
eixamplar la base social de l’independentisme i convèncer els
que encara no s’han sumat al
projecte amb arguments clars i
senzills.
Vicent Loscos,
Membre de l’Assemblea
Nacional de Catalunya
[ABRIL 2012]
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SERVEI de TAXI
24 hores - Tots els dies

Dos vehicles de 5 i 7 places
Curt i llarg recorregut
climatitzades
Passeig Lluís Companys, 2
(Ctra. C-53 Tàrrega-Balaguer, km. 124)

25331 EL TARRÒS
Tel. 973 713 050 - Mòbil 647 801 845

Anna Eroles
Veterinària

centre veterinari d’Agramunt
Urgències 670 22 10 37

Matins de 10:30 a 1
Tardes de 6 a 8:15
Dijous tancat
Dissabtes d’11 a 1
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Av. Jaume Mestres, 15
25310 AGRAMUNT

Lloguer de remolc tancat de grans dimensions
per a turismes

Demanar per Josep Mª

600 446 600

O P IN IÓ ELS LECTO R S ESCRIUEN

Retalls
Els maltractaments econòmics, aquestes
radicalitzacions
sense dignitat
porten als més
pacifistes a
tornar-se rebels,
a voler el que
no pensaven: la
independència.

UJOL ENANO HABLA CRISTIANO”.
Crits en manifestacions de gent del PP.

“P

GATORIO ESTUDIAR EN CATALÁN Y NO SE PUEDE EN
ESPAÑOL”. Falques, a la ràdio, del PP d’Andalusia.

“LA MINORÍA O MAYORÍA
CASTELLANOHABLANTE DE
CATALUÑA ES LA MÁS DESPROTEGIDA, MALTRATADA,
INCOMPRENDIDA, SILENCIADA Y MACHACADA”.

“EN CATALUÑA ESTÁN HACIENDO CON EL CASTELLANO LO QUE EN ÉPOCA DE
FRANCO HICIERON CON EL
CATALÁN”. Paraules de Mariano Rajoy, actual president del
govern espanyol.

“EN CATALUÑA LOS TERRORISTAS MANDAN”.
“EL GOBIERNO ESPAÑOL
SOLO HABLA CON TERRORISTAS, HOMOSEXUALES Y
CATALANES. A VER CUANDO
DECIDE HABLAR CON GENTE NORMAL”. Temàtica que
encantava al rei de la COPE,
Federico Jiménez Losantos.
“ESPAÑA CORRE RIESGOS
DE DESINTEGRACIÓN Y DE
BALCANIZACIÓN”.
Raonament del home dur del PP,
José Mª Aznar.
“EN CATALUÑA ES OBLI-

“EN CATALUÑA NOS TRATAN COMO SI FUÉRAMOS
JUDÍOS EN LA ALEMANIA
NAZI”. Expressió d’Esperanza
Aguirre, la dama de ferro de
Madrid.
*****
Aquí tenen una petita mostra de les moltes “lloances”
que ens ha dedicat –durant
aquests últims anys i sempre– l’espanyolisme més carca. Aquestes expressions sols
poden ser fruit de ments ma-

laltisses o d’un cinisme recargolat. No es pot anar pel món
sembrant aquestes mentides,
aquests odis vers una gent,
un país que sols intenta viure
i que el deixin viure amb la
seva identitat.
Els maltractaments econòmics, aquestes radicalitzacions sense dignitat porten
als més pacifistes a tornar-se
rebels, a voler el que no pensaven: la independència.
Cal ésser conscients que
si es perd l’idioma es perd la
identitat, i si aquesta es perd
no es parlarà mai més d’una
Catalunya independent.
Ells –de totes les tendències a nivell espanyol i algunes d’aquí– això ho saben i
per això lluiten: per acollonir-nos i, a l’ensems, amb
subtilesa per anul·lar-nos.

Jaume Cots

Presentació del llibre
Recuerdos de mi vida
De la aventura americana
a la empresa agramuntina
de

JOAN LLURBA VICENS

Dia: dissabte 12 de maig
Hora: 12 del migdia
Lloc: locals de l’empresa Consist
d’Agramunt

om
Tothi és
h idat
v
con
[ABRIL 2012]
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Alumnes del Col·legi Mare de Déu del
Socors participen en l’enregistrament
d’un videoclip

Els alumnes de
2n de l’escola van
participar en l’enregistrament del
videoclip que va
fer-se al centre.

l dilluns 19 de març va aparèixer a la
xarxa la cançó “El català, llengua vehicular!” composta pel mestre de música
de l’escola, Josep M. Porté. Es tracta d’un videoclip on l’autor demostra la seva disconformitat a la sentència sobre l’ús del català a les
escoles emesa recentment pel Tribunal Constitucional i que defensa el model d’immersió
lingüística actualment vigent a Catalunya.
Els alumnes de 2n de l’escola van participar
en l’enregistrament del videoclip que va fer-se
al centre. Per un dia l’aula ordinària es conver-

E

tia en escenari/plató de filmació i les classes
de matemàtiques i llengua eren substituïdes
per interpretacions dels alumnes dirigides per
la directora balaguerina Maria Tuset. Aquests
van haver d’interpretar situacions quotidianes
de treball dins l’aula, representar danses, jocs
al pati, etc.
El videoclip pot visualitzar-se al bloc de música de l’escola
(http://musiquetesescolars.blogspot.com)
o accedint al portal Youtube cercant-hi el títol de la cançó. ■

Assessorament

Manteniment de Jardins

Jardineria d’interior
Educació ambiental
Construcció de jardins

Instal·lacions de reg
Esporgues i tractaments
Disseny 3D, d’espais naturals i jardins

Marc Roig
Pl. La Muralla, 5
25316 PREIXENS (Lleida)
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Mòbil 616 03 42 91
jardinsroig@gmail.com
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Esports, viatges i plantes
Activitats esportives

Els alumnes de
l’Aula Oberta
han construït un
hivernacle amb
materials reciclats
amb el propòsit
de poder ampliar
la zona de l’hortet
i gaudir de més
possibilitats quant
al planter.

Dins el Pla Català d’Esport
a l’Escola s’ha organitzat un
campionat intern de futbol
sala a l’hora del pati durant
els mesos de primavera. Hi
participen equips de tots els
cursos a més d’un de professors. Els alumnes que són
monitors esportius s’encarreguen del desenvolupament,
mentre els alumnes de l’Aula
Oberta porten el control dels
resultats que publiquen al
web del centre dins l’apartat
“El full del dilluns” on també
es poden veure reportatges fotogràfics de cada partit.
El darrer dia abans de les
vacances de Setmana Santa
també es va organitzar com a
cloenda del trimestre natural
una hora i mitja d’activitats
esportives en què no solament van participar els alumnes, sinó també un equip
de professors. Es van jugar
partits de bàsquet, voleibol,
futbol, tenis taula... Tots s’ho

van passar d’allò més bé i els
que no jugaven es van encarregar de mirar i animar els esportistes.

Uns a Itàlia
i uns altres a França
És pràcticament una tradició que els alumnes de final
d’ESO organitzin un viatge
per commemorar l’acabament
de la secundària. L’excursió
normalment se solia fer abans
de la Setmana Santa, però
el curs passat i aquest s’han
canviat les dates i s’ha passat a després d’aquesta setmana, perquè el pressupost
s’abarateix considerablement.
Així, doncs, la major part dels
alumnes de quart, que han
preparat durant un any el
viatge organitzant una tómbola, venent roses per Sant
Jordi, números de loteria de
Nadal i altres productes a fi
d’obtenir diners i rebaixar el
cost de l’activitat, han visitat
Itàlia de l’11 al 16 d’abril, en
un trajecte que ja s’ha convertit en “clàssic” perquè amb
petites variacions ja fa molts
anys que els nostres alumnes
el van repetint. Les principals
ciutats que visiten són: Pisa,
Florència, Verona, Venècia i
Milà. El transport el fan en
vaixell, autocar i avió.
Coincidint en part amb l’activitat extraescolar anterior se
n’ha fet una altra per terres
de França. Concretament, de
l’11 al 14 d’abril La majoria
dels alumnes de 1r, 2n i 3r
d’ESO que estudien francès
han participat en un viatge
que els ha portat a terres gal-

JPR

les per tal que hi puguin fer
un tast directe del francès.
Enguany s’han endinsat una
mica més endins aprofitant
que se celebren els 25 anys
de Futuroscope i que hi ha
una oferta per a la gent jove.
Els punts més atractius del
trajecte, tot en autocar, han
estat Poitiers, Futuroscope,
Limoges, le Gouffre de Padirac, Rocamadour, Montauban
i Toulouse. Durant l’excursió
els alumnes no només han
admirat una terra, una gent
i una parla, sinó que també
han fet un treball de l’assignatura en relació als punts
turístics visitats.

Hivernacle
Els alumnes de l’Aula Oberta han construït un hivernacle
amb materials reciclats amb
el propòsit de poder ampliar
la zona de l’hortet i gaudir
de més possibilitats quant al
planter. Després d’haver preparat el terreny, molt pedregós i amb arrels d’arbres que
hi foren eliminats, han bastit
amb fusta i plàstic l’hivernacle a tocar de l’antiga caseta
del conserge. La part superior
l’han cobert amb peces de
plàstic ondulat i a l’interior hi
han instal·lat un sistema de
reg. A finals de març hi van
plantar algunes hortalisses
que esperen que ben aviat
donin fruit. Tot plegat forma
part d’un dels projectes que
porten a terme en el present
curs. Qui desitgi més informació la podrà trobar en la
web del centre esmentada
més amunt. ■
[ABRIL 2012]
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Els 250 anys de Ca la Vila

Escut que presideix la façana
de l’edifici de l’Ajuntament.
[ABRIL 2012]
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La plaça ha estat sempre un indret ple de vida.

Una de les imatges més antigues que es coneix, 1907, del conjunt monumental.
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R E P O RTATGE ELS 250 A N Y S DE CA L A VIL A

per JOSEP BERTRAN

Crònica de la seva construcció,
ampliacions i restauracions

L

Una històrica vista de l’Ajuntament
des del carrer Sant Joan un dia de
mercat de primers del segle XX.
A la dreta Cal Siscar.

es darreres obres d’ampliació i remodelació de
l’edifici de l’Ajuntament
ja s’han donat per acabades
del tot després de molts mesos de treballs i aquest abril

s’han inaugurat oficialment.
Com totes les obres que s’hi
han fet al llarg dels anys, han
estat llargues i costoses, com
ja va passar durant la seva
construcció a mitjans del se-

gle XVIII. La llinda de la gran
portalada d’accés a l’edifici
duu la data de 1761, és a dir
ara fa 250 anys, però sabem
que encara va tardar un temps
a acabar-se del tot, com més
endavant explicarem.
El nostre Ajuntament és un
gran i magnífic edifici que
té la “desgràcia” d’estar al
costat de l’església de Santa
Maria i, per tant, d’un difícil competidor. Aquest gran
temple romànic s’emporta
les primeres mirades i els primers grans elogis. A Ca la Vila
li toquen les engrunes. Amb
tot, és també una molt bona
mostra de la construcció de la
seva època, segle XVIII, amb
algunes característiques que
el fan singular en el seu disseny d’estil gòtico-renaixentista i diversos elements de gran
vàlua artística. Per això la panoràmica conjunta dels dos
edificis és d’una gran bellesa
arquitectònica i monumental
que s’incrementa quan hi posem l’afegit d’una plaça plena
de gent, és a dir, de vida.
L’any 2002 la Generalitat va
declarar el nostre Ajuntament
com a Bé Cultural d’Interès
Nacional en la categoria de
monument històric. La ma[ABRIL 2012]
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▼

L’actual edifici de l’Ajuntament compleix el 250 aniversari de la seva construcció. Aquesta efemèride
coincideix amb l’estrena de la darrera ampliació i remodelació del que ha estat objecte els darrers 30
anys. Aquest edifici d’estil gòtico-renaixentista, declarat monument històric d’interès nacional, va substituir el que es va enderrocar durant la Guerra dels Segadors (1640-1652) que, al seu torn, s’aixecava
sobre altres d’anteriors que van ocupar successivament, qui sap des de quan, el punt més estratègic de
la població. En aquest reportatge fem la crònica d’aquests fets.
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▼
La Paeria de l’època es va vendre
aquests dos patis de la cruïlla de
la plaça l’Amball amb Estudis Vells,
per poder continuar les obres de
construcció de l’edifici municipal.

A baix, picaporta de la portalada.
Duu la data de mig segle després.
A la dreta, cimbori original del saló
se sessions, avui ja desaparegut.
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teixa declaració inclou la protecció de l’espai comú amb
l’església de Santa Maria que,
recordem, va ser declarada
monument d’Interès Nacional
l’any 1931 pel govern de l’Estat. També cal tenir en compte la importància del conjunt
de la plaça amb la resta de les
cares, nord i ponent, també
porticades. Malauradament
tots els edificis van ser destruïts per l’aviació feixista du-

rant la Guerra del 1936-39 i
reconstruïts al llarg dels anys,
algun fins fa ben poc.

La ubicació
L’edifici de l’Ajuntament
s’aixeca en un punt estratègic de l’orografia de la zona
urbana d’Agramunt. La plaça és una cruïlla de camins
i el punt més accessible per
travessar la petita serra, que
té en els turons del Castell i

dels Dipòsits els punts més
elevats, per passar de la vall
del Sió a la del reguer Salat.
Els camins que hi arriben des
dels quatre punts cardinals
convergeixen amb naturalitat
en aquest punt central.
Per això no és d’estranyar
que des de temps immemorials en aquest indret s’ubiqués algun tipus d’edifici o
equipament. D’abans de la
construcció de l’edifici actual
ben poca cosa en sabem fins
ara. Tot fa pensar, però, que
l’actual edifici en va substituir un altre, que tenia la mateixa funció, després de patir
els estralls de la Guerra dels
Segadors (1640-1652), que
va ser greument afectat per
aquesta contesa.
Però l’existència d’algun
edifici públic, militar, civil o
religiós, es pot remuntar molt
més enllà fins arribar a l’època dels romans i, fins i tot,
anterior. Un dels indicis que
ens ho fa pensar és el tipus de
construcció de la paret que hi
ha a la part esquerra de l’entrada de Ca la Vila. Són diverses filades de grans carreus
de pedra molt ben escairats a
l’estil de l’època romana.

El disseny del nou
edifici segueix la
tònica de les grans
construccions
civils de l’època.
Pany de la portalada
principal.

Un altre dels indicis és la
localització d’una sèrie de
tombes excavades directament a la pedra que es van
trobar, ja buides, en el solar
resultat de l’enderroc de l’edifici que va servir per ampliar
l’ajuntament a primers dels
vuitanta del segle passat. A la
vista d’això no és estrany que,
en alguna època, la construcció fos algun edifici religiós
donat que els enterraments se
situaven al voltant dels temples. Sigui com sigui tot això
són només hipòtesis, encara
que molt versemblants, que
s’haurien de confirmar.

La construcció
La llinda de la portalada duu
la data de 1761. Per tant es
de suposar que ja feia temps
que l’obra havia començat.
Amb tot, els treballs van continuar encara bastant temps
per les dificultats que tenia
l’ajuntament per fer front a
les despeses de construcció.
Un any abans, el 3 d’agost de
1760, D. Pere de Gomar, que
ostentava l’Alcaldia Major,
va proposar “echar mano de

ciertos arbitrios para adelantar y concluir la obra de las
Casas Capitulares de la Villa
que, empezadas hacia años,
estaban suspendidas desmejorandose cada día las parades construïdas y no teniendo
el Ayuntamiento sitio donde
reunirse y custodiar sus papeles”. Pere de Gomar era
un hisendat agramuntí que
va finançar importants obres
públiques com l’empedrat de
la plaça de l’Església. Sembla
que a causa de serioses desavinences amb les autoritats va
abandonar Agramunt.
El 15 de novembre de
1762, els regidors aproven
la venda d’una pati per aconseguir ingressos i pagar les
obres per tal d’intentar acabar-les d’una vegada. El pati,
que va comprar el pagès Jaume Viladàs, estava situat en
uns terrenys comunals sota
el castell, concretament al
començament de l’actual carrer d’Estudis Vells, aleshores
anomenat Carrer Nou del Castell, cantonada amb la plaça
l’Amball, a l’època Placeta
del Castell.

[ABRIL 2012]
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▼

Estructura i mobiliari del saló
de sessions fins l’any 1982.

Sembla que ja som a la recta final perquè aquest mateix
any l’Alcalde Major, Gaspar
Jover i Terés anunciava que
les obres de la Casa de la
Vila estaven a punt d’acabar
i demana l’aplicació de més
arbitris per tal de poder fer els
balcons i la barana de l’escala. Amb tot, nou anys després, el 1771 l’Ajuntament
es ven a Jaume Serra i Escolà, un altre pati dels terrenys
comunals del Castell, just al
costat de l’anterior.
Segons tots els indicis,
malgrat que no es pot dir
amb tota seguretat, el mestre
d’obres de l’edifici va ser el
cerverí Joseph Reyt, que també fou el contractista principal de la nova casa de Cal Siscar situada al començament
del carrer de Sant Joan, avui
corresponent als números 3 i
5. També hi van participar els
mestres de cases, també de
Cervera, Francesc, Pau i Tomàs Gautier i Francesc i Jaume Orobig. Josep Reyt, era el
que ara en diríem empresari
d’obres públiques. Es creu
que va arribar a Cervera procedent de Barcelona, per treballar en la construcció de la
Universitat i altres grans edificis de la capital de la Segarra.
El disseny del nou edifici
segueix la tònica de les grans
construccions civils de l’època gòtico-renaixentista com,
per exemple, l’ampliació de
la Paeria de Cervera. L’immoble original tenia tres plantes
d’alçada. Cal senyalar també
l’existència d’un petit habitacle situat entre la planta baixa
i la primera. S’hi accedia per
mitjà d’una mena de finestra des del primer replà. La
seva alçada no permetia que
una persona es posés dreta
i, segons sembla, s’utilitzava
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▼

El saló de sessions
acabava amb un
majestuós cimbori,
“demostrant un
passat d’esplendor
i importància”.

com a lloc de càstig complementari a la presó que hi ha
a la planta baixa. Les parets
tenien gravats una colla de
graffitis que, malauradament,
no es van transcriure abans
d’enderrocar-se o tapiar-se.
El saló de sessions acabava
amb un majestuós cimbori,
“demostrant un passat d’esplendor i importància”, se-

gons Joan Puig i Ball. Aquest
sostre ha desaparegut amb
la darrera reforma. Sembla
que les obres obligaven a
enderrocar-lo i es va optar
per no reconstruir-lo malgrat
les queixes d’alguns veïns expressades a través d’aquesta
revista.
Durant els darrers anys les
golfes, amb obertures en for-

ma d’arquetes de mig punt,
que antigament havien acollit
l’arxiu municipal i l’habitatge
del conserge, eren una mena
de quarto dels mals “endreços”, mai millor dit. El seu
aspecte feia veritable pena
amb els llegats de documents
municipals, alguns de caràcter històric, amuntegats de
qualsevol manera.

La “febre constructora” del segle XVIII
D

urant la segona meitat del segle XVIII, coincidint amb la
construcció de l’Ajuntament, Agramunt viu una mena de
“febre constructora” amb l’execució i projecció de nombroses i
importants obres tant de caràcter particular com civil i religiós.
Senyalar que durant aquest període l’economia catalana gaudeix d’un gran impuls i per tant, malgrat la precarietat tradicional de l’erari públic, es vivia una època d’expansió.
L’any 1763 Manuel de Siscar i Fivaller inicia l’ampliació de
la seva casa pairal situada al carrer Sant Joan número 3 amb la
compra de la número 4. Entre les dues en fa un gran casalot que
va pervenir fins a la seva destrucció el 1938. L’immoble ja no es
va refer donat que feia molt poc havia mort sense descendència
directa el darrer membre d’aquesta important nissaga. Aquesta
obra va estar íntimament lligada amb la de l’Ajuntament ja que
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es creu que el seu constructor, Joseph Reyt, va ser el mateix
que el de Ca la Vila com expliquem en aquest mateix reportatge.
L’any 1764 el mestre de cases agramuntí, Joan Brunet, és
l’encarregat de construir la cúpula de la capella del Socors.
Paral·lelament, i en companyia dels mestres d’obres Joan i Joseph Poch treballen en la construcció del col·legi de Sant Bonaventura d’Agramunt.
El mes de juliol d’aquest mateix any se signa un contracte
per a les obres de reparació del pont principal de la vila. Se
n’encarrega el paleta Geroni Calvet. Aquestes obres es fan per
rehabilitar el pont medieval que les successives rubinades sofertes a través dels segles havien malmès.
Una de les obres públiques més significatives d’aquesta època és la rehabilitació de l’aqüífer del Pou i la construcció mo-

Dormitori principal de la masia del Mas Nou, construïda l’any 1795.

Capitell sobre la porta d’entrada amb la data de 1761.

clau de volta de la llinda de
la porta té la forma d’un cap
d’un personatge que sembla
un soltat. Al mig del rostre hi
ha entaforat un tac de fusta
que cal suposar que, originàriament, devia servir per
penjar-hi algun element, possiblement un llum.
Són també importants i singulars arquitectònicament,

zona on ara s’aixeca el Casal. Per aquella època també es dedicà un pressupost per millorar la Segla del Molinal que portava
l’aigua del Sió des de la Peixera de Puigverd fins al molí.
El 1776 el Capità General, Felip de Cabanes, autoritza a
l’Ajuntament a vendre les parcel·les dels carrerons de l’antic
pas de ronda de les muralles. No va ser fins al 1782 quan es van
començar a vendre, el que va suposar uns importants ingressos
per a les arques municipals. Aquest mateix any els regidors van
posar punys de plata a les espases de cerimònia que utilitzaven
en els dies senyalats.
El 1777 l’Estat aprova el projecte constructiu de la urbanització de la plaça del Mercadal que havia estat presentat per
l’Ajuntament sis anys abans. En total el projecte preveia 42 patis. Recordem que no es van començar a construir fins a primers
del segle XIX i que no es va fer tal com establia aquest projecte.
El 1792 es presenta un ambiciós projecte per empedrar, i
millorar si ja ho estaven, els principals carrers i places de la Vila.

▼

numental que va arribar fins l’any 1936. Segons algunes fonts,
l’obra, que va suposar un cost de gairebé 1.000 lliures, una
xifra molt considerable, va ser finançada per D. Pere de Gomar,
mentre que altres diuen que va ser pagada per l’Ajuntament, el
que sembla més provable.
La construcció devia començar l’any 1764, segons constava
sobre l’escut principal. El responsable d’aquesta obra, que es
va enllestir cinc anys més tard, va ser l’arquitecte de Manresa
Miquel Padró. Les bombes d’extracció d’aigua van ser construïdes per l’empresa Mestres de Calaf i el paleta constructor fou
Jaume Tarragó. Segons les mides que es van donar aleshores
el pou tenia 15 metres de profunditat, 9 dels quals d’aigua i 3
metres de diàmetre.
El 1776 s’acordà fer obres al molí fariner que, es diu, estava
mig enrunat. Possiblement qui necessitava una rehabilitació era
la casa ja que el molí devia funcionar igual donat que era l’únic
que hi havia a Agramunt. Es tracta del molí que hi havia a la

Del disseny de la façana
destacar que, contràriament
als edificis similars, la porta
d’entrada queda en un segon terme, a l’interior dels
tres coberts formats per arcs
de mig punt mentre que són
les balconades i el gran escut d’Agramunt que hi ha al
damunt qui la presideix. La

▼

La façana

Celler de la casa pairal de Cal Siscar d’Agramunt, 1760.

Pedra sobre la porta de la capella de la masia del Mas Vell. “ANY 1780 RAMON
VILAdOT, HAMO deCASAFRANCICICAMESTRESA’JOSEPH,ANTON’MESTRESGASPAS
[ABRIL 2012] sió 578
SANRAMONNONAT”
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El rínxol de l’àngel de l’escut de
la façana encara té la policromia
original.

Pintura restaurada dedicada
a Isabel II.

les cantoneres o angles de
l’edifici que apareixen molt
treballades amb carreus encoixinats i decorats amb alter-

nança de rectangles i rombes.
La gran porta de fusta està
clavetejada amb claus de cap
piramidal.
L’escut d’Agramunt de sobre el balcó central serveix
com a eix vertebrador del
conjunt de la façana amb la
decoració encoixinada amb
dovelles a saltacavall. Dues
grans aus sostenen amb el pic
un tros de roba que aguanta
una placa que té gravada la
data de 1703. És evident que
aquest gran escut provenia
d’algun altre indret doncs la
façana es construí una seixantena d’anys més tard. La magnificència escultural d’aquest
escut devia destacar molt
més amb la pintura original
que l’adornava. Durant la restauració de la façana es van
detectar restes de pigments
en els llocs més arrecerats de
les inclemències meteorològiques. Com es pot veure en
la imatge que publiquem en
el reportatge, a l’interior dels
rínxols dels àngels es conserva mostra de la pintura daurada que devia adornar el seus
cabells.

Cal Siscar com a model
El 26 de setembre de 1762
es firma el següent contracte. “En nom del senyor sia a
tots notori com nosaltres Dr.
Joseph Vilaplana y Matheu,
Bonaventura Bertran, cirurgià, Jaume Joan Valls, pagés,
Francisco Vilarrúbies, negociant y Pere Bragós, pagés, lo
present i corrent any Regidors
del magnífich Ajuntament
de la referida vila de Agramunt...... De nostre grat y
certa sciència concedim la fàbrica y obra de fer los balcons
y balustrada de la escala de la
casa que lo magnífich Ajuntament està construhint en
46
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la referida vila de Agramunt
y en la Plassa Major de ella,
a favor de Magí Magre farrer
de la vila de Santa Coloma de
Queralt Bisbat de Vich
“......deurà fer los tres balcons del modo que està la
planta del balustre o montant
que sels ensenya, ben entés
que los dits balustres han de
tenir la alsada de sisch palms
i mig quart, comprés lo passamà y peu de baix....”
“........lo ferro que gastarà
per dita obra haurà de ser bó
y de la fàbrica de Martinet o
bé de la de Fornlas. Sapia que
los dia de Nadal prop vienent
deuran ser plantats tots tres
los balcons y ho farà fer los
los Srs. Regidors a sos gastos...”
“....sapia lo impresari que
daurà fer los balustres de dita
balustrada de la mateixa forma que estan los balustres
del balcó de la casa de Dn.
Manuel de Sicar esto es en
quant a la doblaria y figura
y lo embalustre de per altre
te de esser entorxat. Han de
tenir quatre palms i mig de
llarch cada un amb lo passamà y lo peu de baix....”.
Aquestes són algunes de les
condicions de la concessió de
l’obra per construir la barana
dels balcons i les escales. Cal
destacar que una de les condicions era que havien de ser
iguals que els de Cal Siscar,
segurament l’immoble més
important que hi havia a la
Vila i que en aquelles dates
també estava en obres per
ampliar la seva casa pairal a
càrrec del contractista Josep
Reyt, com ja hem dit. Malauradament no disposem de
cap fotografia d’aquesta antiga casa pairal que va quedar greument afectada pels
bombardejos del 1938 i en-

derrocada definitivament els
anys setanta del segle passat.

més compulsos de la nostra
història: carlins, isabelins,
radicals, republicans, conservadors i totalitaris. També han
servit per a temes més domèstics i anecdòtics. Fins als
anys seixanta quan el guarda
municipal enxampava la mainada fent alguna malifeta els
tancaven al balcó on tothom
els pogués veure per escarni i
vergonya seva.
La plaça que delimiten l’Església i Ca la Vila ha tingut diversos noms al llarg de la història. A l’Edat Mitjana era la
Plaça Major, com Major era el
nom del carrer Sió; durant el
segle XIX va passar a anomenar-se oficialment Plaça de la

▼

Escala d’accés a la primera planta.
La barana de ferro és igual a la que
hi havia a Cal Siscar.

Recordem però que va passar
molts anys en estat de ruïna i
que la mainada hi entrava a
jugar. Molts recordem encara
la gran escalinata que portava
fins al primer pis.
Aquests balcons han estat
l’escenari de tot tipus de celebracions populars ja siguin
polítiques o festives. Tres
presidents de la Generalitat
s’han dirigit als agramuntins,
Francesc Macià, Josep Tarradelles i Jordi Pujol, des del
balcó principal es va llençar
el retrat d’Alfons XIII el dia de
la proclamació de la República i s’hi han fet innombrables
i controvertides proclames
polítiques durant els episodis

Visita del president Francesc Macià el mes de maig de 1932 durant la campanya de l’Estatut.

[ABRIL 2012]
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▼

El nou règim portarà els grans canvis
en aquest històric
edifici amb diverses ampliacions i
modificacions.

La plaça es va omplir de gom
a gom per escoltar i veure al
president Tarradellas.
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Constitució i durant la República va portar el nom del nou
Règim. Si l’edifici de Santa
Maria va ser objecte de nombroses modificacions al llarg
dels segles, el Consistorial
es va mantenir sempre igual,
quant a estructures. Les modificacions van ser puntuals
com les pintures de parets,
façanes, finestres i balcons,
il·luminació i poca cosa més.
Amb tot, cal destacar els dos
grans escuts pintats a cada

costat de la façana que hi foren col·locats l’any 1834 poc
després de l’entronització de
la Reina Isabel II com a mostra de la lleialtat liberal de la
Vila.

Arriba la democràcia
L’any 1979 se celebren les
primeres eleccions democràtiques després de la llarga
dictadura franquista. El nou
règim portarà els grans canvis en aquest històric edifici

amb diverses ampliacions i
modificacions. El nou Consistori ocupa un ajuntament
en què en prou feines s’hi
ha fet obres des de la seva
construcció. A finals dels
seixanta s’ocupa un celobert
per situar-hi l’espaiós despatx
de l’alcalde. S’obren dues
obertures, una que comunica
directament a l’escala i una
altra a l’oficina. L’estança,
situada en el petit vestíbul
d’entrada a la sala noble, que

L’edifici de Cal Rius que es va comprar per ampliar l’Ajuntament.

Ca la Vila guarnida amb les banderes del règim franquista. L’espanyola, la de la Falange i la del Requetè.
Als coberts es veu una estrella de
Nadal i un petit pessebre.

s’utilitzava fins aleshores com
Alcaldia passa a ser ocupada
pel Jutjat de Pau.
Amb el nou ajuntament democràtic que presideix Josep
Huguet es van creant i assumint nous serveis i compe-

Les obres d’enderroc van començar el mes de març de 1981.

tències amb el conseqüent
augment de plantilla. La zona
destinada a l’oficina municipal es queda petita per donar
cabuda al personal que s’hi
anava incorporant. Per això es
decideix traslladar les oficines
a la sala de sessions, mentre
que els plens municipals se
celebren a la petita estança
que es converteix en polivalent. Així acull tant els estudis
de les emissions de “Ràdio

Sió, la Veu de la Festa Major”, la redacció de la nostra
revista o reunions d’entitats,
entre altres. De cara l’atenció
al públic es col·loca un taulell
de punta a punta de la sala,
darrere del qual s’instal·len
les taules dels funcionaris.
Era evident que aquesta
havia de ser una solució provisional i que era urgent una
remodelació de Ca la Vila que
comportés també una ampli[ABRIL 2012]

sió 578

▼

El president Josep Tarradellas,
acompanyat per l’alcalde Josep Huguet, al balcó de Ca la Vila durant
la Festa Major de 1979.
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A dins de la casa es va trobar un forn tapiat amb un escrit al seu interior.

Originals de les notes trobades a l’interior del forn.
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ació de les instal·lacions i per
aquest motiu s’entra en contacte amb els propietaris de
l’edifici adossat de Cal Rius
situat a la cruïlla dels carrers
Sabateria de Baix, Travessia i
Sió.
La compra es formalitza
l’any 1981. Es redacta el
projecte de remodelació i ampliació que a finals d’any es
presenta a la Generalitat. El
mes de gener següent s’adjudiquen les obres per un
import de 26 milions de pessetes, al final pujaran més, i
al març comença l’enderroc
de l’edifici. Les obres duraran
un any i mig aproximadament
i representaran un canvi espectacular en relació a l’edifici anterior.
L’ampliació dota a la Casa
Consistorial de suficient dependències per atendre totes
les necessitats de l’època.
De l’estructura del vell edifici
se’n modifica la coberta amb
la construcció d’una gran
torre-mirador a la qual s’accedeix amb la prolongació de
l’escala. Les oficines d’atenció al públic es traslladen al
nou edifici i queden a peu de
carrer on també hi ha la Consergeria i la Policia Municipal. Es transforma la sala de
sessions i desapareix el centenari entarimat on s’asseia
el Consistori en les seves sessions plenàries. Es doten de
despatxos i sales de reunions
en la mateixa planta. La planta de sobre, nova, es destina
a Jutjats de Pau i la redacció
de Sió i la tercera acull l’Escola Municipal de Música. En
un pis entremig de les dues
primers plantes de l’edifici
històric hi ha el despatx de
l’alcalde, Secretaria i altres.
Es construeix un ascensor i
diversos serveis a més d’al-

El president Jordi Pujol va inaugurar
les obres d’ampliació i remodelació
el mes de maig de 1985.

guna dependència per arxius
municipals. L’antiga presó
queda per restaurar i més
endavant s’hi situa el dipòsit
del gasoil. El tema de la calefacció no es va resoldre bé

Restauració de la façana
De les obres de remodelació de l’Ajuntament va quedar
pendent la restauració de la
façana que urgia una actuació

donat que es trobava en una
situació lamentable de deteriorament, especialment les
parts més baixes que es veien
afectades per la humitat que
pujava de terra. Finalment
l’any 1998 es decideix escometre aquesta obra.
Els treballs comencen pels
tres pilars dels arcs dels coberts que sostenen l’edifici.
Es comença rebaixant els
carreus més desgastats sense
tenir en compte que d’aquesta manera es debiliten. Efectivament, aquesta actuació
afecta l’estructura de l’edifici en la qual apareixen unes
esquerdes i cedeix part del
sostre de les golfes. Ràpidament es desallotja l’entitat
que l’ocupava, l’Associació
de Dones l’Esbarjo, que es
traslladen a Cal Mas Vell. Per
seguretat s’apuntalen amb
obra els tres arcs de la façana
a l’espera de la rehabilitació
de tot el conjunt.
Les obres no comencen fins
l’any 2000. Se n’ocupa, ara
sí, una empresa especialitzada en aquest tipus de treballs
amb una llarga experiència
en nombrosos monuments
catalans. S’instal·la una gran
bastida que cobreix tota la façana i s’inicien les feines que
es faran de forma intermitent
ja que l’empresa té molta feina arreu.
Una vegada assegurat l’assentament de l’edifici amb la
restauració dels pilars dels coberts, calia continuar la rehabilitació de la darrera planta,
concretament de l’estructura
del trebol de sobre la cúpula
de la sala de sessions. Ens trobem en plena època de la voràgine immobiliària i no hi ha
empresaris que concursin pel
projecte que l’Ajuntament va
traient periòdicament a sub[ABRIL 2012]
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El pati resultant sobre el que es va
construir el nou edifici municipal.

i sempre va portar problemes.
L’ampliació es va inaugurar
per la Festa Major de 1984
amb la presència del conseller d’Industria Joan Hortalà.
Amb aquest motiu es va installar a les golfes una exposició
de Josep Guinovart. L’any sobre, maig de 1985, hi va haver una reinauguració amb la
presència del president de la
Generalitat, Jordi Pujol.
Amb els anys, l’Ajuntament
va creant i assumint nous
serveis o competències que
comporten un augment de la
plantilla i, en conseqüència,
les necessitats d’espai. En
aquest sentit el govern municipal, que presideix Josep M.
Fernández, trasllada la redacció de SIÓ a l’edifici de les
antigues Escoles del Passeig
que s’han convertit en Escola
de Música.
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R E P O RTATGE ELS 250 A N Y S DE CA L A VIL A

Les reconstruccions dels elements malmesos o desapareguts es van fer utilitzant una pasta
que reprodueix la pedra.

El 1998 es vol restaurar la façana.
Els primers treballs obliguen
a apuntalar l’edifici donat que
afecten l’estructura.

L’any 2000 una empresa especialitzada s’encarregà de les obres.

hasta. Malgrat la falta d’espai
que pateix l’Ajuntament no es
pot utilitzar el darrer pis pel
perill que representa la seva
malmesa estructura.

Prospeccions per veure les esquerdes de la darrera planta.

Segona ampliació
Entre tant l’Ajuntament,
encapçalat per l’alcalde Ramon Muixí, decideix una nova
ampliació amb la compra de
l’edifici adossat del carrer
Sabateria de Baix. L’immoble
té tres plantes que s’enderroquen en la seva totalitat i se’n
construeix un d’annex amb el
que s’amplien les dependències administratives de les
diverses plantes i que passa
pràcticament desapercebuda
pels veïns, ja que no afecta
les que el públic hi té un accés directe.
52
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Mentre, van passant els
anys sense que es puguin fer
les obres de rehabilitació de
la tercera planta. Com passa
en aquests casos el retard serveix perquè el Consistori, amb
Amadeu Padullés a l’alcaldia,
vagi madurant la idea de millorar el projecte i, finalment,
s’opta per un de més ambiciós que l’inicial amb l’ampliació de l’edifici fins allà on es
pugui. Amb tot, encara sofrirà
modificacions que afecten
especialment infraestructures
de serveis
Aquestes darreres obres

D’esquerra a dreta i de dalt a baix:

Les obres de rehabilitació dels
desperfectes de 1998 comencen
11 anys més tard.
Es completa el projecte inicial
amb l’ampliació de l’edifici amb
tres habitacions. Vista des del
carrer Sió.
Es canvia tot el sostre de la
darrera planta.

s’inicien a mitjans de l’any
2009 quan ja hem entrat en
l’actual crisi econòmica i es
donen definitivament per acabades a principies del 2012
amb un nou Ajuntament que
encapçala l’alcalde Bernat
Solé. El projecte afecta, en
major o menor mesura, totes
les plantes de l’edifici. En
destaca la polèmica substitució del “majestuós cimbori”,
com el qualifica J. Puig i Ball,
sobre la sala de plens; l’ampliació de la segona planta
amb la creació de tres despatxos destinats a Jutjat de
Pau; es restaura tota la fusta
dels balcons; se substitueixen
totes les finestres de la zona

històrica de l’edifici; es canvia l’ascensor i el sistema de
calefacció, entre altres remodelacions.
En definitiva, actualment
les obres de rehabilitació i
ampliació han permès reordenar i estructurar l’edifici
d’una forma racional i dotar-lo
d’espai suficient per a les seves necessitats. Les dues primeres plantes estan destinades a les oficines d’atenció al
públic i oficines municipals;
La planta noble a dependències institucionals com la
sala de sessions, Alcaldia,
Grups Municipals i Agregats.
Els serveis tècnics ocupen la
tercera planta i la darrera està

distribuïda entre les oficines
de Fires, Festes i Cultura, Arxiu Històric i Jutjat de Pau.
En el moment de tancar
aquest reportatge hi ha anunciada la inauguració oficial
de les obres i una jornada de
portes obertes per al dia 21
d’abril, amb la presidència
del Director dels Serveis Territorials de Lleida del departament de Governació, Jordi
Souto.

Fotografies i fons documentals
Josep Bertran, Hemeroteca, Arxiu i Col·leccionables
de Sió, Maria Garganté, Lluís
Pons, Arxiu Siscar
[ABRIL 2012]
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L’Ajuntament compra un edifici
al carrer Sabateria de Baix per
ampliar Ca la Vila.
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FA ÇANA ACTUAL DE L’AJUNTAMENT
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R ECULL D’IMATGES DE L’INTERIOR

Escala segon pis.

Ull d’escala.

Entrada oficines.

Oficines d’atenció al públic.

Jutjats.

Escala principal

Grups municipals i agregats.

Sales de reunions i regidors.

Sala de sessions.

Última planta: fires, festes i cultura.
[ABRIL 2012]
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PINTURA I DECORACIÓ

JAUME VILLALTA
Avinguda dels Esports, 6, 2n, 2a
Tel. 973 39 08 10 - Mòbil 626 92 97 51
25310 AGRAMUNT (Lleida)
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C O L · L A B O R AC IO N S
L I T E R À R IES EL C O N TE

per J. PIJUAN

Assedegats

J. PIJUAN

El sol continuava
manifestant-se
amb tot el seu esplendor i la seva
escalfor quallava
en els nostres
delicats cossos
xuclant-nos la
poca aigua que
contenien. De
seguida la set
se’ns va apoderar
de tots nosaltres
i vam iniciar el
declivi cap a un
abisme sense
aturador.

E

l pare fa una bona estona que resta dempeus
contemplant la blavor
del cel. No sé pas d’on ha
tret les forces per incorporar-se, doncs tots estem tan
deshidratats que cada cop
ens anem encongint més i
més cap al terra que ens ha
vist créixer, però ell ha aconseguit redreçar-se. Estic tan
desvalgut que en prou feines
puc mantenir uns instants el
cap enlaire per contemplar la
seva fesomia amb detall, així
que sols em queda l’esperança d’observar-lo de tant en
tant de reüll. L’instant que el
puc mirar percebo en el seu
rostre l’esforç que està fent
per mantenir-se dret i aquesta
visió de dolor m’indica clarament que no tardarà gaire
a precipitar-se de nou cap a
l’abisme en què ens trobem
submergits la resta.

Des de fa mesos que restem a la intempèrie. D’ençà
que un bon dia van venir a
casa i ens van instar a sortir
del nostre recer adduint que
ja era hora que ens obríssim
al món. Malgrat que en un
principi ens vam mostrar reticents a abandonar la comoditat que ens oferia el nostre
aixopluc per molt obscur i
pobre que era, ens van atabalar tant perquè marxéssim de
casa que al final, cansats de
tenir-los tot el sant dia a sobre
burxant-nos sense parar, no
ens va quedar altre remei que
acatar la seva voluntat si volíem que ens deixessin d’una
vegada en pau. Davant la seva
atenta mirada vam emprendre l’exili amb el cor encongit d’haver de deixar enrere la
nostra llar. Tan bon punt vam
treure el cap al carrer vam
quedar momentàniament enlluernats de la gran claror que
hi havia a fora. De seguida
que la vista es va habituar a
aquella resplendor, ens vam
trobar plantats al bell mig
d’una gran esplanada observats des de les altures per un
radiant sol que ens mostrava
la seva satisfacció, i aleshores
ens vam quedar meravellats
de tal visió. Immediatament
els seus braços ens van abraçar fortament en senyal de
benvinguda i tot d’una vam
percebre l’escalfor que irradiaven, i a l’instant ens vam
sentir esperonats a créixer
allà mateix. Durant un temps
ens vam sentir animats per la
seva companyia i vam començar a desenvolupar-nos amb

tota normalitat com havia de
ser, no obstant ben aviat vam
notar l’escassesa d’aigua. El
terra es tornava cada dia més
àrid i polsegós i no va tardar
gaire a envair-nos la preocupació pel nostre futur immediat. Alçàvem la mirada cap
al cel i sols vèiem un cel ben
clar sense ni un trist núvol que
ens pogués infondre esperança. El sol continuava manifestant-se amb tot el seu esplendor i la seva escalfor quallava
en els nostres delicats cossos
xuclant-nos la poca aigua
que contenien. De seguida la
set se’ns va apoderar de tots
nosaltres i vam iniciar el declivi cap a un abisme sense
aturador. La manca d’aigua
va provocar que els nostres
cossos perdessin el vigor per
tirar endavant i van començar a encongir-se lentament.
Clamàvem al cel per una mica
d’aigua però no obteníem resposta. Mentrestant el sol continuava observant-nos amb un
gran somriure que ens donava
la impressió que es burlava de
tots nosaltres.
El temps va passant. La
pluja no acaba d’arribar. L’escalfor del sol s’aferra a les
nostres demacrades pells i
n’accentua el seu marciment.
El pare ha tret forces per aixecar-se i contempla la blavor
del cel esperant un canvi.
L’espera es fa eterna, però tot
d’una l’aparició d’un núvol en
la llunyania l’omple d’alegria
i ens l’encomana. Aixequem
les nostres mirades i el contemplem esperant que no
passi de llarg. ■
[ABRIL 2012]
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Resultats i classificacions

G. GATELL
LA

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

AGRAMU
C.F.

ES
NT CO

R. Mendoza

Segona Catalana

Classificació
Cervera
Andorra
Artesa de Segre
La Seu d’Urgell
Alpicat
Borges Blanques
Agramunt G. Gatell
Tremp
Organyà
Juneda
Linyola
L’Albi
Alcarràs
Mollerussa
Mangraners
Guissona
Balàfia
Solsona

J
25
25
25
24
25
25
24
24
25
25
25
25
25
25
25
25
24
24

GF
65
43
49
42
42
41
47
38
39
37
27
32
37
29
43
27
40
31

GC
28
36
36
29
35
26
43
37
39
35
39
34
42
35
62
52
59
42

Punts
56
47
43
41
41
41
41
35
34
33
31
31
27
27
26
24
23
19

Equip Cadet (2011-12). Jugadors: Josep Avellana, Robert Creus, David Díaz, Moha Douz, Rafa Gascon, Amín Madji, Arnau Martínez, Jordi Noguera, Braham Novoa, Mauricio Orozco, Manuel Pacubaru, Jordi Palomino, Xavi Pedrol, Gabriel Piqué, Eduard
Ros, Ivan Sementé, Alex Tapia, Javi Tomàs, Oliver Vadillo, Andreu Vinelles.
Entrenadors: Xavi Pedrol i Hèctor Deyby. Delegats: Rafa Vadillo i Àngel Tapia.

Juvenil

Infantil

(Partits amistosos)
Agramunt G. Gatell 2 Bellpuig
Agramunt G. Gatell 10 Pla d’Urgell

Agramunt G. Gatell
At. Segre
Agramunt G. Gatell
Tàrrega

5
4

Cadet
Andorra
Agramunt G. Gatell
Agramunt G. Gatell
Lleida Esportiu
Classificació
Andorra
At. Segre
Les Garrigues
Balàfia
Orgel·lia
AEM
Bordeta
Tàrrega
Guissona
Almacelles
Mollerussa
Lleida
Agramunt G. Gatell
Mig Segrià
Balaguer
Pardinyes
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R. MENDOZA

Organyà
0 Agramunt G. Gatell 1
Agramunt G. Gatell 4 Guissona
2
Mangraners
3 Agramunt G. Gatell 3
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1
5
1
4

Agramunt G. Gatell
Guissona
Pardinyes
Agramunt G. Gatell

J
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

[ABRIL 2012]

GF
74
74
69
74
36
56
46
38
40
29
27
30
25
27
15
13

GC
17
14
19
25
28
32
28
26
58
26
27
63
45
103
74
92

1
1
0
0

Punts
50
49
43
40
37
36
35
33
30
26
21
16
15
9
5
4

Classificació
At. Segre
Tremp
Escola F. Urgell
Tàrrega
Rialp
Agramunt G. Gatell
Bellpuig
Balaguer
Mollerussa
Cervera
Linyola

4
4
5
4

Mollerussa
Agramunt G. Gatell
Cervera
Agramunt G. Gatell

J
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

GF
76
70
70
90
65
58
55
29
38
17
10

GC
15
21
37
25
30
43
51
66
72
101
117

3
0
2
1

Punts
48
44
44
43
40
30
30
12
12
9
0

Aleví - A
AEM
Agramunt G. Gatell
Balàfia
Agramunt G. Gatell

6
2
1
3

Agramunt G. Gatell
Bordeta
Agramunt G. Gatell
Baix Segrià

4
11
5
7

At. Segre

19

114

26

46

Guissona

20

101

75

44

Aitonenc

18

53

54

34

Lleida

19

71

44

30

Tàrrega

19

61

52

30

AEM

20

74

87

23
20

Baix Segrià

20

55

88

Agramunt G. Gatell

19

63

119

19

Balàfia

20

52

77

18

Artesa-Ponts

20

63

89

17

Lleida

20

43

88

16

Intercomarcal

19

52

115

16

Alpicat

19

37

90

8

Aleví - B
Baix Segrià
Agramunt G. Gatell
Oliana
Lleida

10
3
10
8

Agramunt G. Gatell
Artesa-Ponts
Agramunt G. Gatell
Agramunt G. Gatell

3
3
0
0

Classificació

J

GF

GC

Punts

At. Segre

21

131

14

63

Rialp

19

133

26

54

Classificació

J

GF

GC

Punts

Mollerussa

20

127

19

58

Artesa-Ponts

20

105

56

44

Bordeta

20

94

37

47

Lleida

21

94

62

37

AGENDA DEL MES DE MAIG AL CAMP D’ESPORTS

Cervera

20

95

57

37

SEGONA CATALANA:
Dia 6, a les 16,00 h Agramunt G. Gatell - La Seu d’Urgell
Dia 20, a les 16,00 h Agramunt G. Gatell - Tremp

Mig Segrià

20

77

88

36

JUVENIL:

Pardinyes

21

76

82

32

Tremp

21

77

106

30

Torneig Primavera
Dia 5, a les 18,00 h Agramunt G. Gatell - E.F. Urgell
Dia 19, a les 18,00 h Agramunt G. Gatell - Guissona

Guissona

19

90

70

29

Pobla de Segur

21

78

106

28

CADET:

Baix Segrià

21

78

98

22

Dia 6, a les 12,00 h Agramunt G. Gatell - Tàrrega
Dia 20, a les 12,00 h Agramunt G. Gatell - Bordeta

Pla d’Urgell

19

47

74

21

Bordeta

21

68

91

18

ALEVÍ A:

Tàrrega

21

43

92

18

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

Fondarella

21

44

87

13

ALEVÍ B:

Oliana

20

54

91

13

Dia 5, a les 11,00 h Agramunt G. Gatell - Pardinyes
Dia 19, a les 11,00 h Agramunt G. Gatell - Pobla de Segur

Agramunt G. Gatell

20

47

137

9

BENJAMÍ A:

Dia 5, a les 10,00 h Agramunt G. Gatell - Tàrrega
Dia 19, a les 10,00 h Agramunt G. Gatell - Bellpuig

BENJAMÍ B:

Dia 5, a les 11,00 h Agramunt G. Gatell - E. F. Urgell

Benjamí - A
Intercomarcal
Agramunt G. Gatell
Guissona
Agramunt G. Gatell

0
9
0
4

Agramunt G. Gatell
Mollerussa
Agramunt G. Gatell
At. Segre

3
2
8
6

Benjamí - B
Rialp
11 Agramunt G. Gatell 6
Agramunt G. Gatell 5 At. Segre
5
Pla d’Urgell
3 Agramunt G. Gatell 2

PRE-BENJAMÍ: Dia 5, a les 12,00 h Agramunt G. Gatell - Mollerussa
Dia 19, a les 11,00 h Agramunt G. Gatell - Bellpuig

Pre-Benjamí
E.F. Urgell
Agramunt G. Gatell

8 Agramunt G. Gatell 1
5 Tàrrega
5

Artesa-Ponts
14 Agramunt G. Gatell 0
Agramunt G. Gatell 2 At. Segre
5

Aquestes categories no tenen classificació.

[ABRIL 2012]
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E S P O RTS C LUB H A N D B OL AGRAMUNT

Secció de Futbol Sala

A. Guerrero

imatge que va protagonitzar un jugador del Castellfollit que
va ser expulsat després d’agredir un jugador local.
I en la jornada prèvia a l’aturada de la Setmana Santa,
l’equip va aconseguir un triomf èpic contra l’Alpicat (5-6),
sobretot si tenim en compte que al descans el resultat era
desfavorable per un clar 5 a 1. Va ser un partit amb dues
cares contraposades. En definitiva, l’equip es continua mostrant irregular i això provoca que els partits siguin molt oberts
i que, per l’espectador, siguin vibrants i del tot imprevisibles.
Els agramuntins, a més, afronten ara el final de temporada
amb l’objectiu de sumar el màxim de punts possibles per
millorar la 8a posició actual.

SÈNIOR - PRIMERA DIVISIÓ GRUP 5
Resultats
LA SENTIU 3 - 3 AGRAMUNT
AGRAMUNT 6 - 5 CASTELLFOLLIT DE RIUBREGÓS
ALPICAT 5 - 6 AGRAMUNT
CLASSIFICACIÓ
FUTBOL SALA DENTAL LINYOLA “A”
CASTELLFOLLIT RIUBREGÓS C.F.S “A”
BELLCAIRE F.S. “A”
PONT DE SUERT CLUB FUTBOL SALA “A”
DOMENECH SERRALLERS “A”
C.F.S. NAVÈS LLAC DE LINNYA “A”
F.S. ORVEPARD “A”
AGRAMUNT C.H., FS “A”
ALPICAT F. CF. SALA “A”
C.F.S. PENYA GERARD PIQUÉ SANT GUIM “A”
ALCOLETGE CLUB FUTBOL SALA “A”
LA SENTIU, O.C. “A”
CASTELLÓ CFS “A”

Punts
44
42
35
34
33
25
22

J
18
18
19
18
17
19
18

G
14
14
10
11
9
7
7

E
2
0
5
1
6
4
1

P
2
4
4
6
2
8
10

21
19
17
16
15
14

17
18
19
18
18
19

6
6
5
4
4
4

3
1
2
4
3
2

8
11
12
10
11
13

CADET – PRIMERA DIVISIÓ
Resultat
J. 17 ALCARRÀS 7 - 0 AGRAMUNT
J. 18 AGRAMUNT 10 - 6 CASTELLSERÀ
CLASSIFICACIÓ
ESCOLA F. SALA ALTA SEGARRA “A”
AUTOESCOLA PALLARS BALAGUER, C.F.S. “A”
MARISTES MONTSERRAT LLEIDA
ALCARRÀS, F.S. “A”
ARC D’ADA EFS “A”
ACLE GUISSONA, U.E. “A”

CONTINUA LA IRREGULARITAT
L’equip sènior va tancar el mes de març amb tres resultats
diferents: empat, derrota i triomf, per aquest ordre. És a dir,
els homes que entrena Josep Maria Viladevait van tornar a
demostrar que són un equip molt irregular. Tot i això, cal
destacar que la sort no acompanya l’equip. Així, per exemple, contra La Sentiu (3-3) es van deixar escapar dos punts
en els últims instants del partit. I és que els agramuntins van
arribar al descans perdent 2-0 i va aconseguir donar la volta
al marcador en una gran segona part. Els de la Noguera van
aconseguir l’empat ‘in extremis’ en una jugada aïllada.
La derrota va ser el signe contra el Castellfollit de Riubregos (5-6). El C.H. Agramunt va posar les coses molt difícils
al segon classificat. De fet, les alternances en el marcador
van ser constants i la balança es va decantar a favor dels
visitants. D’aquesta partit, també cal destacar la lamentable

FONT: FUTBOL SALA

AGRAMUNT C.H., FS “A”
CONCA D’ALLÀ FUTBOL SALA “A”
CASTELLSERÀ, F.S. “A”

Punts
36
30
27
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24
11
7
7
8

J G
12 12
14 9
14 8
13 7
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13 3

E
0
3
3
2
0
2

P
0
2
3
4
6
8

14
12
14

1
1
2

11
9
10

2
2
2

TRIOMF PER ACABAR LA LLIGA
L’equip cadet ha aconseguit acabar la seva primera participació en una lliga amb una meritòria 7a posició i tres
victòries. Els agramuntins van tancar la competició amb una
clara derrota contra l’Alcarràs (7-0) i una golejada al Castellserà (10-6).
D’aquesta forma, els joves jugadors han tancat la lliga regular amb els objectius inicials assolits. És a dir, millorar a
mesura que passaven les jornades i aconseguir bons resultats davant dels equips de característiques similars. De fet,
la categoria ha estat dividida en dos blocs d’equips: els més
experimentats i els més novells. Així, la diferència dels cinc
primers equips classificats amb la resta ha estat clara i manifesta. Tot i això, els agramuntins han demostrat que cada
cop són més competitius.
I ara, un cop finalitzada la lliga, toca disputar la Copa
Primavera Lleida-Tarragona. L’Agramunt, que ha quedat enquadrat en el grup 3, s’enfrontarà en aquesta competició al
Playas de Salou, Mediterrani Cambrils, Mora Nova, Conca
d’Allà i Castellserà. La Copa és una única volta i els guanyadors de la lligueta passaran a la següent ronda. ■
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E S P O RTS C LUB H A N D B OL AGRAMUNT

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

IGUALADA, CLUB HANDBOL

17

4

1

12

9

Bones jornades on s’han guanyat tots els partits disputats, però no ha estat possible recuperar posicions per la
igualtat màxima que hi ha al capdamunt de la classificació.
Recordem que els dos primers ascendeixen de categoria, i
a falta de l’última jornada per disputar encara no està clar
quin equip acompanya l’Igualada, ja matemàticament de 3ª
Preferent. L’Agramunt depèn d’una complicada carambola
per aconseguir-ho, que a l’hora de la publicació d’aquestes
línies ja se sabrà si ha estat possible.
Resultats:

HANDBOL BERGA, (S/D)

17

4

0

13

8

10/03/2012 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP C.H.A. 32 SABADELL, HANDBOL
24
24/03/2012 CONCÒRDIA, CLUB D’HANDBOL 21 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP C.H.A. 32
01/04/2012 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP C.H.A. 29 SANT OT, CLUB ESPORTIU
13
CLASSIFICACIÓ

J

TORRÓ D’AGRAMUNT IGP-AGRAMUNT CH

16

2

0

14

4

CE SANT OT (S/D)

17

1

1

15

3

Sènior Femení (Primera Catalana - Grup A)
L’equip ha lluitat i en més d’un partit s’han mantingut
opcions fins al final d’aconseguir alguna victòria, però finalment no ha estat possible sumar més punts al caseller.
Resultats:
10/03/2012
18/03/2012
24/03/2012
31/03/2012

TORRÓ D’AGRAMUNT IGP C.H.A.
HANDBOL LA GARRIGA-DISELMATIC
TORRÓ D’AGRAMUNT IGP C.H.A.
KH-7 BM GRANOLLERS ATL.

18
20
20
26

SANT QUIRZE, HANDBOL
TORRÓ D’AGRAMUNT IGP C.H.A.
SANT CUGAT, HANDBOL
TORRÓ D’AGRAMUNT IGP C.H.A.

24
16
27
9

G

E

P

Punts

G

E

P

Punts

IGUALADA, CLUB HANDBOL

19 15

1

3

31

VILAMAJOR, CLUB HANDBOL

18 18

0

0

36

SANT QUIRZE, HANDBOL

19 14

0

5

28

KH-7 BM. GRANOLLERS ATL

17 15

0

2

30

PARDINYES B, CLUB HANDBOL

19 13

2

4

28

CANOVELLES, CLUB HANDBOL

16 12

1

3

25

TORRÓ D’AGRAMUNT IGP-AGRAMUNT CH

18 12

2

4

26

ALCARRÀS CH

17 11

0

6

22

SANTPEDOR, CLUB HANDBOL

19

8

4

7

20

CARDEDEU, HANDBOL

17 10

PARDINYES C, CLUB HANDBOL

19

8

3

8

19

SANT ESTEVE PALAUTORDERA, CLUB HANDBOL 19

CLASSIFICACIÓ

J

0

7

20

9

1

9

19
18

BALSARENY, HANDBOL

18

8

1

9

17

HANDBOL BANYOLES-RIUDELLOTS

18

8

2

8

SALLE MONTCADA

18

7

2

9

16

HANDBOL LA GARRIGA-DISELMATIC

18

8

1

9

17

SABADELL HANDBOL

19

6

1

12

13

SANT QUIRZE, HANDBOL

18

5

1

12

11

SANT OT, CLUB ESPORTIU

19

3

0

16

6

SANT CUGAT, HANDBOL

17

4

0

13

8

CONCÒRDIA, CLUB HANDBOL

19

1

0

18

2

TORRÓ D’AGRAMUNT IGP-CHA

17

2

0

15

4

CERVERA, CLUB HANDBOL FEMENÍ

18

0

0

18

0

Juvenil Masculí (Segona Catalana - Grup A)
Bon final de lliga també per als juvenils, tot i la clara
derrota a Andorra, on problemes externs varen fer jugar la
meitat del partit un menys, i només es va perdre de 10, i a
falta també d’un últim partit per acabar la temporada. S’ha
demostrat que l’equip, si continua treballant, té potencial
per créixer molt més en un futur pròxim.
Resultats:
11/03/2012 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP C.H.A. 26 EPIC CASINO
27
24/03/2012 CONCÒRDIA, CLUB D’HANDBOL 22 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP C.H.A. 12
01/04/2012 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP C.H.A. 26 SANT OT, CLUB ESPORTIU
21
CLASSIFICACIÓ

62

Resultats:
10/03/2012
18/03/2012
24/03/2012
01/04/2012

TORRÓ D’AGRAMUNT IGP C.H.A.
VILANOVA DEL CAMÍ, CLUB D’HANDBOL
TORRÓ D’AGRAMUNT IGP C.H.A.
BCN SANTS UBAE CEH

13
19
13
29

SANT JOAN DESPÍ HANDBOL
TORRÓ D’AGRAMUNT IGP C.H.A.
VILAMAJOR, CLUB HANDBOL
TORRÓ D’AGRAMUNT IGP C.H.A.

33
9
31
13

G

E

P

1

1

33

CLASSIFICACIÓ

G

E

P

Punts

SANT ESTEVE SESROVIRES, CLUB HANDBOL 17 15

0

2

30

EH SANT VICENÇ

19 18

1

0

37

SANT JOAN DESPÍ, HANDBOL B

17 13

0

4

26

VILAMAJOR, CLUB HANDBOL

18 14

2

2

30

PARDINYES, CLUB HANDBOL

17 11

2

4

24

CH PALAUTORDERA

19 13

3

3

29

EPIC CASINO

17 10

0

7

20

CH MONTBUI, (S/D)

20 14

0

6

28

HC CONCÒRDIA (S/D)

17

1

10

13

SANT JOAN DESPÍ, HANDBOL

18 12

2

4

26
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6

Punts

L’equip té clar els objectius, i continua treballant amb la
vista posada en la propera temporada, on s’integrarà amb el
sènior actual per, totes juntes, crear un equip més competitiu. Per tant, tot i els resultats negatius, es continua entrenant igual de bé que el primer dia.

18 16

TERRASSA, CLUB HANDBOL

J

Juvenil Femení (Primera Catalana - Grup únic)

J

19

9

4

6

22

RIUDELLOTS, CLUB HANDBOL

18

9

1

8

19

VILANOVA DEL CAMÍ, CLUB HANDBOL

19

8

1

10

17

BCN-SANTS UBAE CEH

19

5

1

13

11

CERDANYOLA, CLUB HANDBOL

18

4

3

11

11

ASSOCIACIÓ LLEIDATANA D’HANDBOL

17

5

0

12

10

CANOVELLES, CLUB HANDBOL

19

1

0

18

2

TORRÓ D’AGRAMUNT IGP-AGRAMUNT CH

19

0

0

19

0

Cadet Femení “A” i “B” (Copa Federació)

Components de l’equip Juvenil Femení.

Final de la primera fase de la copa per als equips cadets
femenins, un empat del “A”, i un quasi a Sant Cugat, on
només les decisions arbitrals varen evitar la victòria. Pel que
fa al “B”, destacar el bon paper en l’últim partit davant el
Montgrí, on es va estar més a prop que mai de guanyar. Ara
a començar la segona fase, on es retrobaran vells coneguts i
hi tornarà a haver duel local.
Resultats cadet “A”:
11/03/2012
17/03/2012
25/03/2012
31/03/2012

IGUALADA, CLUB D’HANDBOL
TORRÓ D’AGRAMUNT IGP. C.H.A.
SANT CUGAT HANDBOL
TORRÓ D’AGRAMUNT IGP C.H.A.

28
15
15
19

TORRÓ D’AGRAMUNT IGP C.H.A.
C.H. CAMBRILS
TORRÓ D’AGRAMUNT IGP C.H.A.
MOLINS DE REI, CLUB ESPORTIU

CLASSIFICACIÓ

J

11
15
14
30

G

E

P

Punts

IGUALADA, CLUB HANDBOL

10 10

0

0

20

MOLINS DE REI, CLUB ESPORTIU

10

7

0

3

14

SANT CUGAT, HANDBOL

10

6

0

4

12

TORRÓ D’AGRAMUNT IGP-AGRAMUNT CH

10

5

0

5

10

CH CAMBRILS (S/D)

9

0

1

8

1

CH VIC (S/D)

9

0

1

8

1

Resultats cadet “B”:
10/03/2012
17/03/2012
25/03/2012
31/03/2012

HANDBOL RUBÍ
24 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP. C.H.A. 6
TORRÓ D’AGRAMUNT IGP. C.H.A. 6 BALSARENY HANDBOL
31
MONTBUI, CLUB D’HANDBOL
29 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP. C.H.A. 10
TORRÓ D’AGRAMUNT IGP. C.H.A. 20 C.H. MONTGRÍ
23

CLASSIFICACIÓ

J

G

E

P

Punts

MONTBUI, CLUB HANDBOL

10

9

1

0

19

CH MONTGRÍ

8

5

1

2

11

CERDANYOLA, CLUB HANDBOL

9

4

0

5

8

TORRÓ D’AGRAMUNY IGP-AGRAMUNT CH B 9

4

0

5

8

HANDBOL BALSARENY, (S/D)

8

1

1

6

3

HANDBOL RUBÍ (S/D)

8

1

1

6

3

Infantil Femení (Jocs escolars Consell Esportiu
Baix Llobregat - 2a Fase grup B)
Res a fer contra els rivals més forts de la categoria, i lleugera millora en el partit contra les guissonenques. Aquest
podria ser el resum del que, de moment, ha donat de si la
competició.
Resultats:
10/03/2012 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP. C.H.A.

5 CEACA TÀRREGA

FONT: CLUB HANDBOL

CH MARTORELL (S/D)

36

18/03/2012 VILANOVA DEL CAMÍ, CLUB D’HANDBOL 23 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP. C.H.A. 1
24/03/2012 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP. C.H.A.
8 ACLE GUISSONA
16
CLASSIFICACIÓ

J

G

E

P

Punts

CEACTA TÀRREGA

4

3

0

1

10

CH VILANOVA DEL CAMÍ B

4

3

0

1

10

CH LA SALLE MONTCADA AMPA

3

3

0

0

9

H.C. VILANOVA

4

2

0

2

8

CH AGRAMUNT

4

0

0

4

4

ACLE GUISSONA

3

0

0

3

3

Copa de les Nacions
La propera temporada el club complirà oficialment el seu
40è aniversari. Com a principi dels actes de celebració i punt
i final a la temporada actual, volem avançar que ja està pràcticament confirmat que Agramunt acollirà, els propers dies 9
i 10 de juny, un torneig d’handbol femení del màxim nivell.
Si res no es torç, la Federació Catalana d’Handbol té previst celebrar al Pavelló d’Agramunt la V Copa de les Nacions
d’Handbol de categoria Sènior Femení.
Està prevista la participació de les Seleccions Nacionals
d’Euskadi, Galizia, Catalunya i de la Gran Bretanya, aquesta
darrera participarà en el torneig com a preparació prèvia a
les olimpíades de Londres del mes de juliol.
La competició s’estructura en un cap de setmana, amb
unes semifinals el dissabte 9, normalment a la tarda, i els
partits finals el diumenge al matí. Almenys un d’aquests
partits serà retransmès en directe pel canal de televisió Esports 3.
Des la FCH, i en col·laboració amb el club, també està
prevista la realització d’activitats de promoció de l’handbol
de tot tipus, i podem anticipar la més que probable presència de jugadors i jugadores de l’handbol català de màxim
nivell.
A falta de concretar els darrers detalls, podem dir que tot
això serà possible gràcies al suport de l’Ajuntament d’Agramunt i la Diputació de Lleida, així com dels patrocinadors
del club.
A tots ells els agraïm d’antuvi el seu suport al llarg
d’aquests 40 anys. ■
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E S PO RTS O LÍM PIC 92

A pas ferm

Jordi Martí

SECCIÓ FUTBOL 7
Bon inici de temporada de l’equip de futbol 7 que ha començat a pas ferm i amb un balanç de zero derrotes per
tres victòries, comptant també la pretemporada. Tot seguit
us informem detalladament de tot el relacionat amb l’equip
i el torneig:

El Torneig
L’equip va disputar un amistós contra els Veterans de
l’Agramunt abans que el torneig comencés el 21 de març.
El sorteig, realitzat dies abans, va deparar que el debut fos
molt complicat, contra un dels favorits, l’equip dels Galaxy.
Va ser un molt bon partit. Emocionant fins al final. Es va
patir bastant ja que el marcador va ser igualat, tot i que en
l’últim instant els nostres van aconseguir anar-se’n de dos,
concloent el partit amb un 5 a 3 final.
La segona jornada no havia de ser més fàcil, sinó al contrari, tocava un altre os dur, el Makoki. El Makoki, rival que ve
a jugar des de Tàrrega, havia aconseguit guanyar un torneig i
quedar sots-campió d’un altre. Tot i el gran rival que es tenia
davant, l’equip va seguir en la seva línia de joc i ho va aprofitar per aconseguir un resultat absolutament estratosfèric, 1 a
10. Una línia de joc que es reflexa mot bé en la classificació,
en la qual som líders amb 6 punts, i també som, juntament
amb el Firal, els únics equips que han aconseguit guanyar els
dos primers partits. Els pròxims rivals del nostre equip seran,
per aquest ordre, contra Benjamins, Sado i Age of futbol.
Resultats:
Veterans 1 - 5 Olímpic 92 (Pretemporada)
Olímpic 92 5 - 3 Galaxy
Makoki 1 - 10 Olímpic 92
CLASSIFICACIÓ

64

PUNTS

PJ

PG

PE

PP

GF

GC

DF+

OLÍMPIC 92

6

2

2

0

0

15

4

16

SUPERFIRAL

6

2

2

0

0

6

4

2

BENJAMINS

3

2

1

0

1

2

1

1

SADO

3

2

1

0

1

3

3

0
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FONT: OLÍMPIC 92

Plantilla Equip de Futbol 7
L’equip s’ha reforçat bastant bé enguany i s’ha acabat
formant una plantilla molt competitiva, la qual ens permet
somiar en arribar lluny en aquest III Clausura, que és l’únic
títol de Futbol 7 que l’Olímpic encara no ha guanyat.
Per intentar aconseguir-lo, Ramon Eroles, entrenador/jugador de l’equip, comptarà amb els següents jugadors:
Eduard Eroles, Tonet Nogales, Javi Alvarez, Jordi Martí,
Josep Rovira, David Marsol, Sergi Valls, Josep M. Coll i Raul
Caparrós.

Albert Figuera recollint el Trofeu Martí-Caparrós.

AGE OF FUTBOL

3

2

1

0

1

2

2

0

PREIXENS

3

2

1

0

1

6

7

-1

GALAXY

0

2

0

0

2

6

9

-3

MAKOKI

0

2

0

0

2

6

16

-10

SECCIÓ FUTBOL SALA
Pel que fa a la Secció de Futbol Sala, el passat dia 24
de març es va disputar la primera edició del Trofeu amistós
Martí-Caparrós en commemoració als dos anys i mig de la
creació de l’Olímpic. Els encarregats de disputar aquesta
final van ser l’equip femení i l’equip júnior. Així, a part de
passar una bona estona, guanyaven minuts d’experiència de
cara a preparar els seus diversos tornejos estiuencs.
El guanyador final va ser l’Olímpic Júnior, entrenat per
Emilio Caparrós, que va aconseguir un 10 a 1 contundent.
Tot i així, valorar molt l’esforç de les noies, que mica en mica
van millorant i agafant ritme de joc.
Si voleu seguir informats sobre les novetats de qualsevol
dels nostres equips ens trobareu a la nostra pàgina oficial 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! ■

E S P O RTS ATLETISME

Cros, pista coberta i duatló
CROS CULLERÉ MOLLERUSSA 4-3-2012
Normalment la temporada de cros a les comarques de Ponent s’inicia i s’acaba amb un
cros a Mollerussa. El cros anomenat Ignasi
Culleré cada any té més participació de corredors de fora de la comarca i això el fa més
competiu.
Enguany hi van haver petits canvis en el recorregut respecte edicions anteriors, i hem de
lamentar que l’organització no fos tan bona
com ens tenien acostumats.
Però els Escatxics s’adapten a tot i d’aquesta manera aconseguiren uns molt bons resultats i algun que altre lloc al podi.
POL MORELL SOLÉ

OBERTA

CROS DE BELLPUIG 11-3-2012
Aquest any l’últim cros de la temporada fou
el de Bellpuig. Al mateix temps era també
l’últim dels tres crosos comarcals, puntuables
pels jocs escolars de l’Urgell.
En un dia assolellat, hi faltava més d’un Escatxic per la passa de grip i mal de panxa. Però
els pocs que hi participaren pujaren molt sovint al podi i l’equip infantil femení va guanyar
també per equips.
GABRIELA KARSESKA

OBERTA

18

POL MORELL SOLÉ

JUVENIL

1
3

INFANTIL

2

INFANTIL

4

GABRIELA KARSESKA

OBERTA

6

ORIOL VALLS TREPAT

ORIOL VALLS TREPAT

INFANTIL

5

NAIMA BARKANE AMAROUCH

NAIMA BARKANE AMAROUCH

INFANTIL

5

ESTER CORTADELLES GASSÓ

INFANTIL

8

ESTER CORTADELLES GASSÓ

INFANTIL

8

MARINA MORELL SOLÉ

INFANTIL

6

MARINA MORELL SOLÉ

INFANTIL

9

HELENA ZURITA CRESPO

INFANTIL

7

HELENA ZURITA CRESPO

INFANTIL

14

MARINA SÚRIA ASENSIO

ALEVÍ

1

PAU GODOY KARSESKA

ALEVÍ

1

ROGER SÚRIA ASENSIO

BENJAMÍ

8

MARINA SÚRIA ASENSIO

ALEVÍ

3

AINA CORTADELLES GASSÓ

BENJAMÍ

14

BENJAMÍ

32

MAR GODOY KARSESKA

BENJAMÍ

7

15

ALFONS ZURITA CRESPO

PREBENJAMÍ

8

QUIM GODOY KARSESKA

P5

1

GERARD FÍGOLS GINÉS
MAR GODOY KARSESKA

BENJAMÍ

ARIANA LLORENS VILADRICH

BENJAMÍ

16

ROGER SÚRIA ASENSIO

BENJAMÍ

18

PAULA BELTRAN BLANCO

PREBENJAMÍ

7

DUATLÓ AGRAMUNT 1-4-2012

MARIA VILANOVA LÓPEZ

PREBENJAMÍ

2

QUIM GODOY KARSESKA

P5

9

MARC FÍGOLS GINÉS

P4

3

Ja és el cinquè duatló d’Agramunt i cada
cop atrau més gent de fora. L’organització va
a càrrec de diverses entitats d’Agramunt, entre
elles els Escatxics. I com que aquesta organització és gairebé perfecta i l’entorn del poble
molt vistós, és una cursa molt divertida per a
tota mena d’atletes.
Malgrat que enguany només hi havia curses a partir de 14 anys, alguns Escatxics hi
van poder participar. Tots van tenir una actuació força destacada, demostrant que no solament són bons corrent, sinó que també se’n surten força bé damunt la bicicleta de muntanya.

CAMPIONAT DE CATALUNYA INFANTIL
DE PISTA COBERTA. Sabadell 1-4-2012

FONT: ESCATXICS

Moltes felicitats als dos atletes que representaren amb molt d’honor la nostra vila.

Era la primera vegada que dos atletes dels
Escatxics participaven a la final de Catalunya
de pista coberta. La Marina Súria i el Pau Godoy s’havien classificat per les finals de 1.000
m llisos, entre les 12 millors marques de la
temporada.
Primer va ser el torn dels nens amb la participació del Pau Godoy, que no va tenir el seu
dia i es va quedar en un 8è lloc, la qual cosa li
va semblar poc.
La Marina Súria, que va sortir just després,
va arribar també en un merescut 8è lloc.

RAMON FITÓ

VETERÀ M45

2

MANEL LLORENS

VETERÀ M35

10

POL MORELL SOLÉ

JUVENIL

1

ORIOL VALLS TREPAT

JUVENIL

2

GABRIELA KARSESKA

VETERÀ F

1
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E S PO RTS C LUB C IC LISTA AGRAMUNT

FONT: CLUB CICLISTA

Primera “Brevet”

El Club Ciclista
Agramunt està
preparant la seva
primera participació a la cicloturista
Mallorca312 i
també la tradicional sortida a Montserrat en bicicleta
de muntanya.

E

l Club Ciclista Agramunt
va participar, el dissabte
31 de març, en la primera “Brevet” organitzada a la
província de Lleida per l’Sprint
Ciclo Club Pobla de la Pobla de
Segur. Un total de 72 ciclistes
formàvem l’expedició que a les
7 del matí va sortir de Tàrrega
direcció Vilagrassa, per enfilar
cap a Balaguer, Tremp, la Pobla
de Segur, i tornada a Balaguer,
Agramunt i arribada a Tàrrega,

Junta Directiva

completant un total de 206
km. Els sis ciclistes del nostre
Club van realitzar el trajecte en
10 hores i 43 minuts, ja que
s’ho van prendre amb calma,
gaudint del paisatge i parant a
menjar i recuperar forces.
Una Brevet és una “excursió”
de ciclisme de gran fons, mínim 200 km, no competitiva
i que s’ha de completar en un
temps prefixat. Les distàncies de les brevets són de 200,
300, 400, 600 i 1.000 km,
a més de les superBrevets de
1.200 km, essent la més famosa la Paris-Brest-Paris, i que es
disputa a França cada quatre
anys. La Brevet catalana més
coneguda és la BPB (Barcelona-Perpinyà-Barcelona) de 600
km i que es fa, cada any, a
finals de maig. A Espanya, la
més coneguda és la superBrevet MGM (Madrid-Gijón-Madrid)
de 1.200 km.
Com a properes activitats,
el Club Ciclista Agramunt està
preparant la seva primera participació a la cicloturista Mallorca312 que, com el seu nom indica, es una cursa de 312 km
i que dóna la volta a l’illa de

Mallorca, vorejant-la perimetralment en un temps màxim
de 14 hores. Aquest és un gran
repte per als nostres ciclistes
que de ben segur hi faran un
molt bon paper.
També s’està preparant la
tradicional sortida a Montserrat
en bicicleta de muntanya pel dia
12 de maig, on enguany està
previst canviar de ruta i aprofitar una part del camí de Sant
Jaume. La sortida a Montserrat
d’aquest any s’està preparant
amb la intenció que hi participi el major nombre de ciclistes
possibles, i que també hi participin els més joves, doncs hi
haurà cotxe escombra per si
cal carregar-ne algun. La tornada està prevista que es faci
en autocar i d’aquesta manera
ningú no s’haurà de preocupar
per tornar. Tot plegat fa que
sigui una sortida molt bonica i familiar, així que animen
tots els ciclistes del Club que
s’apuntin a qualsevol de les
sortides programades, i als ciclistes i amants de la bicicleta que no són socis del Club,
que s’animin també i vinguin a
Montserrat. ■
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Xavier Junyent Sangrà
Tel. 625 119 990
xavie_reformes@hotmail.com
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Av. dels Esports, 8, 2n, 1a

E S PO RTS EP E (A G R A MUNT SERVEIS)

FONT: EPE (AGRAMUNT SERVEIS)

5a Duatló d’Agramunt

FONT: EPE (AGRAMUNT SERVEIS)

Aquest any han
participat a la
prova 83 atletes.

A

gramunt va viure el
diumenge 1 d’abril la
cinquena edició de la
Duatló. Aquest any han participat a la prova 83 atletes
que s’han desplaçat fins a
casa nostra de diferents localitats i clubs.

La prova esportiva, que inicialment s’havia de disputar
el 18 de març, es va ajornar
per raons de seguretat per als
participants en no tenir disponibilitat d’una ambulància
i serveis mèdics.
Per aquest motiu l’organització va decidir canviar
la data de la prova, pel dia
1 d’abril. El canvi de data
ha fet possible també que el
nombre d’inscrits augmentés
i finalment hi hagués una major participació. Una de les
novetats d’aquest any és que
la prova no es va obrir a categories infantils com es feia
en edicions anteriors i només
podien participar-hi atletes a
partir de 14 anys.
El recorregut de bicicleta es
va desenvolupar pel bosc del
Siscar i incloïa alguna trialera, mentre que el primer tram
de cursa a peu va discórrer

per la zona urbana d’Agramunt i camins propers, i el
segon tram de cursa a peu es
desenvolupà en un circuit de
cros per la zona del passeig
del Sió.
La prova fou organitzada
per EPE Agramunt Serveis,
amb la col·laboració del Club
Ciclista Agramunt, l’Assoc.
Atlètica Escatxics i el Centre
Excursionista Agramunt, a
qui des d’aquí volem agrair la
seva important col·laboració,
tant en la preparació com
en el desenvolupament de la
prova. També volem donar les
gràcies al Consell Esportiu de
l’Urgell, Ajuntament d’Agramunt, Creu Roja, Bombers
voluntaris, Policia Local, Motards, AEE Institut Ribera del
Sió, Ràdio Sió i tots aquells
voluntaris que han fet possible una nova edició de la
duatló. ■
[ABRIL 2012]
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Pregueu a Déu per l’ànima de

Inés Escolà Gasol
(Vídua de Ramon Escué Pujol)
Que morí cristianament el dia 10 d’abril de 2012,
als 75 anys d’edat.
A.C.S.

La família agraeix les mostres de condol rebudes.

AGRAMUNT, abril de 2012

Preguem a Déu per

Ramona Rubió Rovira
Que morí cristianament el dia 7 d’abril de 2012,
a l’edat de 76 anys, havent rebut els S.S. i la B.A.
A.C.S.

Els qui l’estimen: espòs, Jaume Niubó Segura; fills, Jaume Anton i Carme, i Teresita i Xavier; nétes, Àurea, Núria, Marta i Ester; germana i
família tota, us demanen una oració pel seu descans etern.
Bellver d’Ossó, abril de 2012
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G R U P S P O LÍTICS
M U N ICIPALS A C O R D D ’ESQUERRA

Amb les idees clares
PLA D’AJUST

hesió als ajuts FEDER per al projecte
de rehabilitació del casc antic. Cal
recordar que a inicis de legislatura,
Acord d’Esquerra va optar per renunciar a aquesta obra i destinar els
diners del PUOSC a l’enllumenat de
la zona nord d’Agramunt, tenint en
compte que el projecte presentava

És ben cert i palpable que el govern de l’estat, governat pel Partit
Popular, ha fet ben seu el discurs
d’intervenir en les comptes tant de
les comunitats autònomes com dels
ajuntaments. Mitjançant el Reial Decret 4/2012, l’executiu central exigia
els ajuntaments a presentar les factures pendents a
31 de desembre de 2011
i establia els mecanismes
de pagament a proveïdors.
En el cas de l’Ajuntament
d’Agramunt, com en la
majoria de consistoris, es
va optar per l’aprovació
d’un pla d’ajust que preveu les mesures a aplicar
per tal de fer front al crèdit
a 10 anys que permetrà el
pagament d’aquests proveïdors. Una mesura que,
en el cas d’Agramunt, ve
FONT: ACORD D’ESQUERRA
a ser més un pla de tresoreria que un pla d’ajust, ja que en mancances importants i que calia
aquests moments, amb les subven- executar-lo i pagar-lo abans del 31 de
cions que l’Ajuntament té pendents desembre de 2011. Els ajuts FEDER
de cobrament, es podrien pagar els solen arribar al cap de dos anys i els
913.022€ que es deuen. Ara bé, si del PUOSC el Govern de la Generaliaixò ha de servir per poder dur a ter- tat no posa un calendari concret. Per
me els pagaments el més aviat pos- tant, haver dut a terme aquesta obra
sible, entenem que es tracta d’una hagués suposat, a part del sobrecost
bona mesura per a Agramunt i per a per l’Ajuntament, un endeutament
les seves empreses i autònoms. En que ens hagués obligat a fer un Pla
aquest sentit, des d’Acord d’Esquerra d’Ajust encara més exigent. Per tant,
agraïm el vot favorable del PP i del sorprèn que aquells que no han donat
PSC, que hi van donar suport, i la- suport al Pla d’Ajust haguessin exigit
mentem que CiU no hi hagi votat a l’execució de l’obra. Estem segurs i
favor, tenint en compte que es tracta convençuts que l’Equip de govern and’una mesura que dóna sortida a un terior, tot i disposar de dos anys per
deute acumulat en els darrers anys fer l’obra, no la va dur a terme per
i del qual tots ens n’hem de sentir prudència i responsabilitat, motius
responsables. Estem segurs que qui pels quals mai no es va qüestionar
des de l’oposició anterior i que ara
cobri aviat ho agrairà.
trobem en falta en el grup de CiU.
CASC ANTIC
Com s’explica aquest canvi en menys
En el mateix Ple, s’aprovava l’ad- de sis mesos?

CARRETERA D’ALMENARA
Després de mesos de treballs per
part de l’empresa constructora, les
obres a la carretera d’Almenara ja es
troben al seu punt final. Durant tot
aquest temps, s’ha disposat d’uns
itineraris alternatius que han permès
que les obres avancessin amb normalitat i generessin les
mínimes molèsties
als conductors que
utilitzen aquesta carretera. És ben cert
que era una obra esperada i reclamada
des de feia anys i el
govern de la Diputació anterior va adjudicar-ne la primera
fase que tot just
s’acaba abans d’arribar al Pilar d’Almenara. En aquest
sentit, des d’Acord
d’Esquerra instem
a l’actual Diputació a dur a terme la
segona fase que deixaria la carretera
enllestida fins a Tornabous.

ASSEMBLEA NACIONAL CATALANA A AGRAMUNT
Si el passat 5 de febrer es presentava l’Assemblea Nacional Catalana
a Tàrrega, des de fa uns mesos, un
grup de persones està treballant per
a la presentació de l’ANC a Agramunt
amb un full de ruta ben clar: Constituir un nou Estat d’Europa, de caràcter independent, democràtic i social. Des d’Acord d’Esquerra donem
suport a la iniciativa i treballarem
perquè aquest objectiu sigui una realitat. Per aquest motiu, des d’aquestes línies animem els lectors a participar activament en aquest projecte
i a assistir a l’acte de presentació de
l’Assemblea que tindrà lloc el proper
6 de maig al Casal Agramuntí. ■
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PRIMER ANIVERSARI

Miquel Creus Santesmases
Que morí cristianament el dia 17 d’abril de 2011,
a l’edat de 89 anys, havent rebut els S.S. i la B.A.
A.C.S.

Els qui t’estimen: esposa, Teresa Tresánchez Farré; fills, fills polítics,
néts, besnéta i família tota, us agrairan una oració pel seu descans etern.

Agramunt, abril de 2012
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PA RT I T S P O LÍTICS
M U N ICIPALS C iU

Pla d’ajust: el per què de l’abstenció
Pla d’ajust: El perquè de l’abstenció

Recuperem la voluntat de rehabilitar el casc antic

Tal com molts ajuntaments han fet
arreu del país, el nostre també s’ha
acollit als plans d’ajust del govern de
l’estat per poder rebre ajuts econòmics que permetin fer front als deutes amb proveïdors. En el nostre cas,
aquest preveu un crèdit per valor de
650.000€.
Aquest Pla d’ajust es va aprovar el
passat dia 29 en el Ple Ordinari del
mes de març amb l’abstenció del nostre grup.
La justificació d’aquesta posició rau
que aquest document incorpora un full
de ruta polític pel que fa a l’augment
considerable d’algunes taxes pels propers anys i pels crèdits per inversió que
es preveuen.
A més, tot i que els tècnics de l’Ajuntament han hagut de fer-lo en pocs dies
degut als plaços que ha donat el govern
i tot i que han fet molt bona feina, el
nostre equip només ha disposat de tres
dies per analitzar-lo.
Per tots aquests motius el grup de
CiU va abstenir-se, donant un vot de
confiança a la gestió de l’actual consistori però no lligant-se a una declaració
d’intencions polítiques per als propers
anys.

Després de debatre fa uns mesos la
necessitat o no de realitzar el projecte
de remodelació del casc antic que havia projectat l’anterior consistori i que
per a nosaltres era de vital importància,
ens alegrem molt que l’actual equip de
govern torni a tenir-lo com una prioritat.
En aquest últim Ple va presentar-se
el nou projecte i la sol·licitud un altre
cop dels ajuts econòmics europeus del
FEDER per realitzar aquesta obra.
El nostre equip lamenta que no
s’hagués fet els esforços necessaris
en el seu moment per no perdre els
221.000€ ja concedits per aquest
projecte i esperem que el fet d’haver-hi
renunciat no comporti que no obtinguem aquest ajut ara que el tornarem a
sol·licitar per fer la mateixa obra.

Un nou espai web per un nou
projecte
Fa temps que la presència a Internet i a les xarxes socials està convertint-se en una eina bàsica per la comunicació entre els partits polítics i la
ciutadania.
Aquest mes d’abril aprofitem el nostre escrit per presentar oficialment la

nostra pàgina web (http://www.ciu.cat/
agramunt).
Aquest vol ser un espai que, sumat
a les xarxes socials que ja tenim en
funcionament (Facebook i Twitter), faci
que els vilatans d’Agramunt es puguin
informar de l’actualitat del poble, de
les nostres propostes com a grup municipal i també que esdevingui un espai
d’interacció entre la gent i el nostre
equip.
Volem que tothom aporti el seu granet de sorra fent-nos propostes, crítiques o simplement seguint l’actualitat
d’Agramunt.
Esperem que us sigui útil i que us
arribi amb la mateixa il·lusió amb què
l’hem creat. ■
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Trobem a faltar el
teu somriure.
Dius que ens deixes
te’n vas lluny d’aquí.
Però el record de la
vall on vas viure
no l’esborra la pols
del camí.

Vintè Aniversari

Amadeu Amigó Pla
12 de novembre 1912
27 d’abril 1992
La família mai no l’oblidarà.
AGRAMUNT

Catorzè i Quart aniversari
de la mort dels esposos

Josep Ros i Coma
8 de febrer 1998
i

Maria Torres i Pintó
10 d’abril 2008

Trobem a faltar el vostre somriure
i enyorem els moments tan feliços que vàrem passar junts.
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PA RT I T S P O LÍTICS
M U N ICIPALS P SC

Els arbres no ens deixen veure el bosc

L

FONT: PSC

Aquests arbres són els que no ens
deixen veure el bosc i aquesta situació
traslladada a la política municipal provoca una actuació de mínims, de fer l’im-

prescindible i ajornant les coses per quan
arribin temps millors.
Hi ha infinitat de temes i problemes
a resoldre pels quals no són necessaris
grans recursos, però sí hi ha d’haver voluntat de fer-los perquè són importants
per a la millora de la vida ciutadana i per
tant s’ha de treballar per a això amb la
màxima dedicació.
Per exemple, en períodes electorals
està establert que la propaganda dels diferents partits que concorren als comicis
sigui retirada després d’acabar el procés
electoral, regulació que es compleix normalment en pocs dies, no obstant això és
habitual trobar en moltes façanes d’edificis de la vila una quantitat de cartells i
propaganda d’activitats culturals, esportives i de tot tipus que es mantenen collocades fins i tot diverses setmanes després de celebrada, donant-nos als veïns
i visitants una imatge d’abandó i deixa-
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es constants notícies i debats diaris sobre l’actual crisi econòmica
mundial en general i del nostre país
en particular que ens envaeixen a través
de tots els mitjans de comunicació han
provocat un descoratjament i desinterès
en la població que és difícil posar-li un
qualificatiu en la seva justa mesura.
Són molts els que veuen com els governants actuals estan aprofitant aquesta
psicosi col·lectiva per atemptar contra els
drets socials fonamentals aconseguits
durant les últimes dècades, emprenent
les majors retallades en els àmbits de
la sanitat, l’educació, la seguretat social, entre altres sectors, aplicant mesures
neoliberals seguint els dictats i consignes
dels grans mercats i bancs.
D’una banda aquesta situació està creant en alguns sectors un estat de resignació i descoratjament a acceptar l’aplicació d’aquestes polítiques perquè entenen
que durant anys hem viscut per sobre de
les nostres possibilitats i que necessàriament s’han de prendre certes mesures
per poder reconduir l’economia ajustant-la a les possibilitats reals actuals.
Altres, en canvi entenen igualment
la importància de fer certs ajustos en
l’economia però no comparteixen que
aquestes polítiques s’apliquin justificant
i descarregant la responsabilitat d’aquesta crisi als treballadors, pensionistes, les
classes baixa i mitjana de la població
sense enfrontar-se als veritables culpables d’aquesta situació.
Molts es pregunten i amb tota raó per
què el poble ha de pagar amb el seu sacrifici els deliris de grandesa de molts
polítics i gestors que han malbaratat els
diners públics en la construcció d’obres
faraòniques que han anant encaminades
més a satisfer el seu ego personal que a
les necessitats reals del poble.
Aquest sentiment col·lectiu de preocupació i dificultats en ocasions ens condiciona a emprendre nous projectes per por
de no poder enfrontar-nos a les despeses
que ens crearan i en molts casos ens pot
portar a la inanició i fer el mínim o absolutament res.

Grup Municipal

desa a la qual ja ens estem acostumant.
És important elaborar unes normes
de convivència ciutadana on es regulin
aquests temes, igual que els relacionats
amb la tinença d’animals de companyia, el respecte als senyals de circulació, els llocs d’aparcament, horaris
de recollida d’escombraries i tots
aquells aspectes que han de garantir
les normes de comportament i respecte cap als nostres conciutadans.
El nostre grup entén que més que
recursos econòmics el que es necessita és tenir voluntat de fer-ho, dedicar el temps necessari per aconseguir-ho i des d’aquí oferim a l’equip
de govern la nostra col·laboració desinteressada per treballar en aquest
propòsit.
En ocasions es requereixen alguns recursos econòmics, però no sempre és imprescindible fer grans despeses, com és
el cas del Club de Bitlles que des de fa
ja bastant temps han informat a l’Ajuntament que necessiten que se’ls repari el
paviment, que pel seu estat ja ha provocat algun accident, i fins al moment segueixen esperant resposta i solució.
Igualment ara que estem a la primavera l’àrea de joc infantil del Passeig J.
Brufau requereix un important treball de
manteniment, substituint els pneumàtics
fets malbé, reposant l’àrea amb més sorra, fins que es pugui col·locar paviment
de cautxú, reparant els bancs, etc. amb
l’objectiu de garantir la seguretat dels
nens i nenes que allí juguen, així com
dels familiars que ells acompanyen.
Totes aquestes qüestions ens fan
dubtar si la distribució de responsabilitats dels càrrecs polítics es correspon al
temps efectiu de dedicació que realment
tenen, és a dir si no s’està produint la
paradoxa que el que té més feina disposa
de menys hores de treball i pel contrari
aquella persona que no està sobrecarregada de feina compta amb més temps de
dedicació. Si volem que la feina i resultat del consistori sigui efectiu i àgil s’ha
de fer una anàlisi seriosa d’aquest tema
i esperem que es faci a consciència. ■
[ABRIL 2012]
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L ' A J U N TA MEN T
I NFO R MA

L’Ajuntament comunica
REGIDORIA DE MEDI AMBIENT
NOU ACCÉS A LA BASSA MUNICIPAL D’AIGUA

Aprofitant les obres de la concentració parcel·lària s’ha obert
un nou accés a la bassa municipal d’aigua. Aquest accés ha
estat possible gràcies a la permuta acceptada pel propietari de
la parcel·la veïna. El cost del moviment de terres ha estat assumit per Regsega-Asg i el nou tancament per l’Ajuntament.
Agrair públicament a totes aquelles persones i empreses que
han treballat per dur a terme aquesta obra i al propietari que ha
fet possible la permuta.

partir d’ara, els cotxes no podran aparcar davant de l’escola sinó
que ho hauran de fer a la part del darrere que s’ha habilitat com
a zona d’aparcament. Els motius que han portat a fer aquests
canvis han estat, entre altres, el de centralitzar en un mateix
lloc tots els vehicles que accedeixen a l’escola i prevenir així
possibles accidents als usuaris, tenint en compte l’afluència
d’infants a la zona.
L’accés a la zona d’aparcament es realitzarà per la porta
situada al carrer Passeig Nou. D’aquesta manera la porta gran
que queda davant de l’escola de música es tancarà perquè no
s’hi pugui accedir amb vehicle. La zona d’aparcament només
està destinada a professors, pares, alumnes i entitats que fan
ús de les instal·lacions de l’edifici de l’EMMA ja que el pàrquing
quedarà tancat fora de l’horari d’utilització de l’EMMA. El canvi
es va fer efectiu el passat dilluns dia 26 de març.

REGIDORIA DE CULTURA

FONT: AJUNTAMENT

EL BISBAT D’URGELL I EL CENTRE DE RESTAURACIÓ DE BÉNS
MOBLES DE CATALUNYA ACTUEN SOBRE LA PORTALADA DE
L’ESGLÉSIA DE SANTA MARIA D’AGRAMUNT

REGIDORIA D’EDUCACIÓ I REGIDORIA DE VIA
PÚBLICA

El Bisbat d’Urgell i el Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya han instal·lat un sistema de protecció a la
portalada de l’Església de Santa Maria d’Agramunt per evitar
l’imminent deteriorament de la seva imatgeria i que en aquests
moments posa en perill tot el conjunt. Per aquest motiu, el
Centre de Restauració s’ha compromès a realitzar una restauració de la portalada durant el 2013. L’actuació ha consistit a
col·locar una malla a la part superior de la portalada per evitar
l’entrada d’orenetes i està previst que romangui instal·lada fins
a la seva posterior restauració. Després d’estudiar diverses opcions per a la protecció de la portalada, l’actuació duta a terme ha
comptat amb el vistiplau de la Comissió Territorial del Patrimoni

NOVA ZONA D’APARCAMENT

FONT: AJUNTAMENT
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La zona de pàrquing que hi havia a l’interior de l’Escola Municipal de Música a la part del davant es canviarà d’ubicació. A
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Cultural de Lleida i, en conseqüència, dels SSTT de Cultura a
Lleida. Davant l’estat tan avançat de deteriorament en què es
troba actualment la portalada, el consistori s’ha vist obligat a
acceptar la decisió a l’espera de la restauració que el Centre
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de Restauració de Béns Mobles s’ha compromès a fer de cara
al 2013, ja que es tracta d’un valor patrimonial que no es pot
posar en perill i cal fer el que calgui per conservar-lo.
Els treballs els ha dut a terme una empresa especialitzada
i s’han utilitzat materials i mètodes avalats i supervisats per
Departament de Cultura. Cal recordar que l’Ajuntament d’Agramunt ja va procedir a la tardor a retirar els nius d’orenetes amb
previ permís dels Departaments de Cultura i de Medi Natural.
Per altra banda, el passat dimecres 4 d’abril va tenir lloc a
la Sala de Plens de l’Ajuntament un conferència a càrrec de la
Sra. Àngels Solé, Directora del Centre de Restauració de Béns
Mobles de Catalunya, en la qual es van donar els arguments
tècnics per a dur a terme la protecció de la portalada. L’acte
també va comptar amb l’Alcalde Bernat Solé i el rector de la
Parròquia Mn. Llorenç Utgés.

del Torró amb la proposta de renovació del reglament d’aquest
organisme amb la intenció d’adequar-lo a l’actualitat ja que
des de la seva creació l’any 1996 no s’havia modificat i alguns
punts havien quedat obsolets. Després de rebre les diferents
propostes dels membres del Comitè es va aprovar el nou text.
Aquest reglament es va presentar al ple i va ser aprovat per 9
vots a favor dels regidors d’Acord Esquerra, PP i PSC i 4 abstencions de CiU.
Per altra banda, en la reunió del Comitè Organitzador també
es va donar compte dels números de la passada fira 2011. Números que es presenten a continuació:
FIRA DEL TORRÓ 2010

DESPESES

L’EMMA FA UNA DONACIÓ DE PRODUCTES PER AL BANC
D’ALIMENTS

En motiu de la Setmana Musical de l’EMMA també es va
organitzar la setmana solidària on es va fer una recollida d’aliments i productes bàsics per al Banc d’Aliments de l’Ajuntament d’Agramunt i Càritas.
Per aquest motiu durant la setmana musical l’EMMA va habilitar un punt de recollida a la mateixa escola i un punt al Casal
durant el concert de l’orquestra Julià Carbonell. Aquesta iniciativa va ser proposada i duta a terme per l’AMPA de l’EMMA i la
mateixa escola. En total, es van recollir 90 kg de productes alimentaris i 8 kg de productes higiènics i de neteja. Tots aquests
productes han estat donats al Banc d’Aliments municipal. Des
de l’Ajuntament volem agrair aquesta iniciativa que ens ajuda a
ser una mica més conscients de la situació en què actualment
es troben algunes famílies agramuntines.

REGIDORIA DE BENESTAR
PROGRAMA D’ACTIVITATS AL CASAL D’AVIS

Després de la gran participació a les activitats programades
al Casal d’Avis, en aquests moments s’està treballant en el programa d’aquest trimestre.
Per al mes d’abril s’ha previst un taller de gimnàstica, i una
xerrada sobre la nova llei del servei domèstic. De cara al maig,
es farà una xerrada sobre el dol, un taller de manualitats, i
una xerrada de seguretat. I per acabar, al mes de juny es farà
una xerrada de salut relacionada en fer-se gran i una jornada
de cloenda. Properament es concretaran els horaris i el dies
d’aquestes activitats.

REGIDORIA DE FIRES
NÚMEROS FIRA DEL TORRÓ I LA XOCOLATA A LA PEDRA 2011

El mes passat es va reunir el Comitè Organitzador de la Fira

ASSESSORS EXTERNS

28.065€

INFRAESTRUCTURES I SERVEIS

68.361€

CUITA DEL TORRÓ

8.167€

ESPAI INFANTIL

5.760€

AULA DEL GUST

34.244€

ACTIVITATS VÀRIES

8.053€

PUBLICITAT

20.052€

IMPREMTA I DISSENY GRÀFIC

8.416€

HOSTESSES I VIGILÀNCIA

21.281€

ALTRES DESPESES

911€

TOTAL DESPESES FIRA 2010

203.310€

INGRESSOS
01. INGRESSOS PREUS PÚBLICS

55.675€

02. INGRESSOS VARIATS

6.822€

03. INGRESSOS SUBVENCIONS

24.250

TOTAL INGRESSOS FIRA 2010

86.747€

04. APORTACIÓ MUNICIPAL

116.563€

FIRA DEL TORRÓ 2011

DESPESES
ASSESSORS EXTERNS
INFRAESTRUCTURES I SERVEIS
CUITA DEL TORRÓ
ESPAI INFANTIL
AULA DEL GUST
ACTIVITATS VÀRIES
PUBLICITAT

17.346€
48.233€
4.205€
5.287€
25.696€
3.754€
9.952€
[ABRIL 2012]
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IMPREMTA I DISSENY GRÀFIC
HOSTESSES I VIGILÀNCIA
ALTRES DESPESES
TOTAL DESPESES FIRA 2011

4.542€
8.739€
1.616€
129.370€

JUNTA DE GOVERN LOCAL, 27-2-2012
SUBVENCIÓ AMPA DEL CEIP MACIÀ-COMPANYS

Es concedí a l’AMPA del CEIP Macià-Companys i a l’AMPA
de l’IES “Ribera del Sió”, una subvenció de 330€ respectivament per a les activitats realitzades durant aquest curs.

INGRESSOS
01. INGRESSOS PREUS PÚBLICS
02. INGRESSOS VARIATS
03. INGRESSOS SUBVENCIONS
TOTAL INGRESSOS FIRA 2011

49.708€
2.570€
36.475€
88.753€

S’acordà concedir la Sra. ESTER BETRIU PIQUÉ, amb
Llicència municipal núm. 1, el canvi de vehicle destinat a
Servei d’Auto Turisme marca: RENAULT, Model: LAGUNA.

04. APORTACIÓ MUNICIPAL

40.617€

S’aprovà estimar el recurs de reposició interposat per la
Comunitat de Regants del canal d’Urgell contra l’acord de
l’Ajuntament Ple de data 28.12.2011 on s’acorda iniciar
l’expedient de la declaració com a bé cultural d’interès
nacional el Pont de Ferro d’Agramunt.
Es deixà sense efecte el punt on s’acorda iniciar l’expedient de la declaració com a bé cultural d’interès nacional
el Pont de Ferro d’Agramunt i donar tràmit d’audiència als
interessats de l’expedient iniciat i obrir un període d’informació pública.
Se sol·licità al Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya que iniciï l’expedient la declaració de bé d’interès
nacional.
Es mantení la vigència del punt on es declara com a bé
cultural d’interès local el Pont de Ferro d’Agramunt.

LLICÈNCIA D’AUTO TURISME

REGIDORIA DE CULTURA
DONACIONS DEL SR. PALLEJÀ I EL SR. TORRES

Des de l’Ajuntament s’informa de les donacions que alguns
vilatans han fet desinteressadament i que a partir d’ara passaran a formar part del patrimoni d’Agramunt.
La família del Sr. Joan Pallejà ha donat una sèrie d’objectes
i utensilis relacionats amb l’elaboració i venda dels torrons. Entre aquests, una vitrina que s’utilitzava per a vendre torrons a
Barcelona abans de la guerra, un neuler, tres caixes per guardar
torrons, una torradora d’avellanes, una sotana (per ventar les
avellanes i pelar-les), una barra de barrejar, una pala de coure
pels torrons al perol i tres motlles de torrons.

ESTIMAR EL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PER LA
COMUNITAT DE REGANTS DEL CANAL D’URGELL

JUNTA DE GOVERN LOCAL, 12-3-2012
SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ SARDANISTA ESTOL

Es concedí un ajut econòmic al Grup Sardanista Estol, de
1.500€, per satisfer les despeses que comporten l’organització del concurs de colles sardanistes de competició, de
l’any 2012.
ADQUISICIÓ CARRO DE NETEJA VIÀRIA

S’aprovà l’adquisició d’un carro de neteja viària i els seus
accessoris pels treballs dels Serveis Municipals que s’adjudicà a l’empresa FÈLIX GIRALT, per un import de 595€,
exclòs IVA.
ADQUISICIÓ PRESTATGERIES PER A LES OFICINES DE L’AJUNTAMENT

D’altra banda, el Sr. Ramon Torres Solà, ha fet entrega d’uns
bitllets antics encunyats per l’Ajuntament d’Agramunt que daten del 1937. Concretament són un bitllet de 20 cèntims, del
setembre del 1937 amb numeració 9748, un bitllet de 20 cèntims amb numeració 2614, i un bitllet d’1 pesseta del març de
1937 amb numeració 3608.
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S’aprovà l’adquisició de prestatgeries per als arxius de les
noves instal·lacions de les oficines municipals de l’Ajuntament que s’adjudicà a l’empresa FERRETERIA MOLINET,
SL per un import de 3.273,97€, exclòs IVA.
CÀNON CIRCUIT URGELLENC PER SERVEI DE CINEMA DE LA
SALA DEL TEATRE DEL CASAL

S’aprovà el cànon del CIRCUIT URGELLENC, empresa

concessionària del servei de cinema de la Sala Teatre del
Casal Agramuntí, pels anys 2003 al 2010, que ascendeix
a un import total de 1.041,01€, a favor de l’Ajuntament
d’Agramunt.
PLE, 29-3-2012
MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP DEL PARTIT POPULAR PER
SOL·LICITAR LA PUBLICACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS PLENÀRIES I DE LA JUNTA DE GOVERN A L’ESPAI WEB
MUNICIPAL

Proposa l’adopció dels següent acord:
- El Ple de l’Ajuntament d’Agramunt acorda publicar periòdicament a la pàgina web municipal: http://agramunt.cat,
un resum de les actes del ple, tant de les sessions ordinàries com les extraordinàries i un resum de les actes de les
actes de la junta de govern local, una vegada hagin estat
aprovades per la sessió següent, garantint en tot moment el
compliment de la Llei Orgànica 15/99, de 13 de desembre
de Protecció de dades de caràcter personal.
Aprovat per unanimitat (7 d’Acord d’Esquerra, 4 de CiU, 1
del PP i 1 del PSC).

MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP PP PER SOL·LICITAR LA PARTICIPACIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS EN L’ESPAI WEB MUNICIPAL

Proposa l’adopció del següent acord:
Primer.- El ple de l’Ajuntament d’Agramunt acorda crear un
espai a la pàgina web municipal http://agramunt.cat/ on tots
i cadascun dels grups polítics amb representació en aquest
Ajuntament puguin inserir un enllaç dirigit al seu espai web.
Aprovat per unanimitat (7 d’Acord d’Esquerra, 4 de CiU, 1
del PP i 1 del PSC).
EXPEDIENT EXPROPIACIÓ FORÇOSA POLÍGON 14, PARCEL·LA
89 D’ALMENARA ALTA

S’acordà iniciar l’expedient d’expropiació forçosa dels
béns i drets afectats per a les obres d’urbanització del carrer
Circumval·lació d’Almenara Alta aprovat per l’Ajuntament Ple
de data 29-9-2011 i es declarà la utilitat pública a l’efecte
d’ocupació dels esmentats béns i drets, de conformitat amb
la Llei d’expropiació forçosa. Així mateix, s’aprovà amb caràcter inicial la relació concreta i individualitzada dels béns i
drets objecte d’expropiació forçosa i la relació de propietaris
afectats, i es declara la necessitat d’ocupació de les finques.
Aprovat per unanimitat (7 d’Acord d’Esquerra, 4 de CiU, 1
del PP i 1 del PSC). ■
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A LMA N A C
I SER V EIS

INSTITUCIONS i SERVEIS
Ajuntament
Oficines Tel. 973 390 057 / 973 390 632
Fax: 973 390 040
e-mail: ajuntament@agramunt.cat
web: www.agramunt.cat
Jutjat de Pau Tel. 973 392 465
Consell Comarcal Tel. 973 500 707
Fax: 973 500 666
e-mail: consell@urgell.cat
web: www.urgell.cat
Rectoria Tel. 973 390 239
Correus

Tel. 973 390 081

CASSA

Tel. 973 391 627 / 973 392 732

FECSA-ENDESA Tel. 973 392 005
SEGURETAT i ASSISTÈNCIA
Policia Municipal
En horari d’oficina Tel. 973 390 843
Emergència o problema de circulació
Tel. 670 234 394
Mossos d’Esquadra 088
Bombers 085
Tel. 973 391 080
e-mail: bombers1602@hotmail.com

EFEMÈRIDES DEL MES

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

Tel. 973 390 536

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

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

Ambulàncies
Emergències mèdiques (SEM) 061

Col·legi Mare de Déu
dels Socors

Tel. 973 390 083

Creu Roja Tel. 973 390 880

Farmàcia Esteve Tel. 973 390 428
Farmàcia Viladot Tel. 973 390 087
Funerària

Tel. 973 390 862

ESPAI DE CULTURA
Oficina de Turisme Tel. 973 391 089
e-mail: turisme@agramunt.cat
Horari: de dilluns a divendres, matí de 9h
a 13h i tarda de 16h a 19h
dissabtes, 10:30h a 13h
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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

Abril de 1934. Fundació del Casal Agramuntí. Durant els primers mesos de 1934
es creà una entitat molt arrelada a la vida
cultural i quotidiana d’Agramunt: La Societat Recreativa Casal Agramuntí. Era
formada per la gent de les dretes que es
reunien al cafè Salon, i volien construir-se
un edifici per desenvolupar les seves activitats socials, com també feien ja la gent
d’esquerres a La Barretina des del 1926.
El dia 28 d’abril de 1934 es van presentar
els nous estatuts de l’entitat, la qual presidia una Comissió Gestora formada per:
Benjamí Ramírez, Ramon Penella, Ramon
Ros, Màrius Mestres, Miquel Gasull, Ramon Torné, Ramon Figuera, Emili Solsona,
Josep Folguera, Ramon Vilalta, Miquel Artigues, Josep Gassó, Marià Bernaus, Josep
Ros, Francesc Inglés i Ricard Ros.
A l’article 3 dels estatuts consta textualment: “Com a domicili social, el CASAL
AGRAMUNTÍ tindrà interinament el local
conegut per CAFÈ SALON, situat a la plaça d’En Francesc Macià, núm. 17 i 18
d’aquesta vila”. El Salon estava situat a
l’actual núm. 1 de l’actual plaça del Mercadal, l’edifici que fa cantonada amb el
carrer de la Sabateria de Dalt.
Per l’acta núm. 2 de la reunió de la nova
societat recreativa que es va celebrar el
dia 13 de maig de 1934 ens assabentem
que: “L’objecte de l’actual sessió es per
a tractar de la compra del pati nomenat
Bassa del Molí, d’aquesta vila, propietat
de les cases Siscar i Jolonch, o sigui una
gran part d’aquest pati que es composa
d’uns vuit-cents metres quadrats aproximadament”.
El dia 2 de juny de 1934 comuniquen
oficialment a l’Ajuntament la constitució
de la societat, i en el seu nom el regidor
Ramon Ros planteja al consistori la compra dels terrenys de la Bassa del Molí, dels
quals en principi la propietat no queda
clara entre el municipi i les cases Siscar
i Jolonch. Finalment, i quan ja tot el terreny és de propietat municipal, en una
sessió extraordinària de l’Ajuntament celebrada el dia 2 de juliol s’acorda la venda
de 25.000 pams de terreny de la Bassa
del Molí a la societat Casal Agramuntí pel
preu de 70.000 pessetes. També compren
la casa que fa cantonada per tenir accés a
la plaça del Mercadal.
(Continuarà)
Bibliografia: Revista SIÓ núm. 250. Article signat per Cots.

Ramon Bernaus i Santacreu

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

Mes de 31 dies, cinquè del nostre calendari.
El dia 1 el sol surt a les 4h 48m, i es pon
a les 18h 48m. El dia 31 el sol surt a les 4h
20m, i es pon a les 19h 17m.
El dia 20 el sol entra a la constel·lació de
GÈMINIS.

Lluna
plena

el dia 6, a les 3:35 h
Serè

Quart
minvant

el dia 12, a les 21:47 h
Variable

Lluna
nova

el dia 20, a les 23:47 h
Augment de la temperatura

DATES ASSENYALADES
I COSTUMARI

Quart
creixent

el dia 28, a les 20:16 h
Nuvolades

A les comarques de ponent era costum al mes de maig que els xicots fessin
una ronda de nit pel poble visitant les
cases de les xicotes casadores, especialment de les promeses o simpatitzants
dels fadrins que formaven la ronda i els
dedicaven unes quantes cançons que
sempre cantava el promès de la noia a
qui anaven dirigides o que tenia simpatia per ella, els companys repetien a cor
tota la cançó o només els darrers versos. La ronda solia durar fins a punta de
dia. L’endemà cada noi anava a veure
la noia a qui havia dedicat la cantada.
Si la cantada era dedicada a una noia
que no festejava, era una declaració de
simpatia amorosa.
Allí dalt de la muntanya
el cucut hi ha cantat;
quan les cabres trauran llana
les dones faran bondat.
Per més que em cantis aubades
casada amb tu no em veuran;

(Mes de març de 2012)
NAIXEMENTS
Yeray Garrido Pérez
Omar Jallow

Dia 1: Festa del Treball.
Dia 3: Invenció de la Santa Creu. Avui
l’Església commemora la troballa o invenció de la Santa Creu, perduda durant els primers temps del cristianisme
i trobada per santa Elena. Avui té lloc la
benedicció del terme des de les creus
termenals. A les terres de l’Urgell avui
els pagesos sembraven l’escarola de
Santa Creu, perquè sembrada avui no
s’espiga.
Per la Santa Creu
a sembrar enciam per tot arreu.
Dia 15: Sant Isidre Llaurador.
Dia 20: L’Ascensió del Senyor.
Dia 27: Pasqua de Pentecosta.
Dia 28: Dilluns de Pasqua Granada.
Ramon Bernaus i Santacreu
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dia 28-2
dia 23

DEFUNCIONS
Jaume Samarra Isanta
Jesusa Pou Golet
Joan Alberich Vidal
Josep Somion Salse
Josep Bernaus Alsina
Angela Garcia Clavijo
(Missionera Religiosa)
Joan Sera Castellà
Jesús Veiga Alonso
Francesc Ros Vila
Baldomero Esteban Lombardo

abans me’n faré una truita
que per l’aigua irà nedant.

GRÀFICA DE LES TEMPERATURES MÀXIMES I MÍNIMES I DE LES PRECIPITACIONS CORRESPONENTS AL MES DE MARÇ

1

Demografia

91 anys, dia 5
80 anys, dia 10
70 anys, dia 11
74 anys, dia 13
92 anys, dia 14
78 anys, dia 17
87 anys, dia 21
97 anys, dia 25
78 anys, dia 27
50 anys, dia 27

Informació facilitada pel Registre Civil amb les dades convenientment autoritzades.

JOSEP ROVIRA

MAIG 2012

Temps
PLUJA CAIGUDA DURANT EL MARÇ
Dia 20.........................................
Dia 21.........................................
Dia 22.........................................
TOTAL .........................................

1,2 l./m2
1,9 l./m2
0,8 l./m2
3,9 l./m2

TEMPERATURES EXTREMES DEL MARÇ
Màxima del mes ...............24°, dies 29, 30 i 31
Mínima del mes .................... –1°, dies 6, 7 i 8
Oscil·lació extrema mensual ........................25°
Mitja de les màximes ..................................18°
Mitja de les mínimes .................................... 4°
Mitja de les mitjanes ..................................11°

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

Temperatura màxima:

Temperatura mínima:

Precipitacions:

L’observador: Deudat Pont
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Vas ser una gran esposa, millor mare i àvia
La teva vida ha estat un exemple d’afecte i sobretot d’humanitat.
Ens has ajudat a formar una família, a aconseguir el present i a preparar el futur
Has estat un exemple de lluita i de com estimar la vida
Has fet bé els deures i ja pots descansar tranquil·la
Nosaltres sempre estarem al teu costat, no t’oblidarem mai.

Cinquè Aniversari de la mort de

Teresa Vicens Carbonell
Nascuda a Agramunt, morí cristianament a Barcelona a l’edat de 88 anys, el dia 27
d’abril de 2007, confortada amb els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica.
(ACS)

Els seus afligits: espòs, Josep Mª Lailla Torres; fills, Josep Mª i Mª Assumpció;
nétes, Assumpció, Teresa i Anna; nebots i tota la família junt amb la
seva fidel Esther, ho fan saber a llurs amics i coneguts
i els preguen de voler-la tenir present en les seves oracions.
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L LEUR E A MEN ITATS

Les 7
diferències
per
Ricard Bertran

Seguint la tradició,
el Dilluns de Pasqua
molts agramuntins
van anar al defora a
menjar-se la mona.
La imatge de l’esquerra és l’original,
mentre que a la de
la dreta s’han fet set
modificacions.
A veure si les trobeu!
❚ Coordina Rosa Maria Sera

SUDOKU

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

En

les

i

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

Solució a les
7 diferències:

2
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5
no

mans.

guis
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tre
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6

1

9
8

car

ger

6
6
7
3

4

9

3

5

6

8

1

4

9

1

5

2

7

5
9
1
2
4
7
8
3
6

4
1
2
8
7
9
3
6
5

3
6
9
5
1
4
7
2
8

7
5
8
6
2
3
1
4
9

2
4
7
1
9
5
6
8
3

1
8
5
7
3
6
2
9
4

9
3
6
4
8
2
5
7
1

Solució al SALT DE CAVALL, per P.R.:

2

pa

1

4

3

5

8

5

2

9

8

8

fi

7
1

Solució al
SUDOKU:

mans

3

4

7

7

8
5

2
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Entre pares i germans no hi vulguis
ficar les mans.

Padrí, estimat padrí.
M’hagués agradat acomiadar-me de tu i poder-te
fer l’última abraçada, però no ens has avisat, has
marxat sense fer soroll, com ho has fet al llarg de
la teva malaltia.
Cada dia demanaves poder descansar en pau. Em
consola saber que ho estàs fent, que ja no pateixes.
Ja sé que ens vas dir que no ploréssim per tu perquè
hauries acabat de patir, però les llàgrimes ens cauen
soles, et trobem molt a faltar.

Has estat una persona meravellosa, un exemple a
seguir, parlaré molt de tu a les meves filles, ja que
no han pogut gaudir de tu, tant com ho he fet jo.
Ens vas demanar que quan tu no hi fossis cuidéssim
la padrina, que no la deixéssim sola, no sé si ho
sabrem fer tan bé com ho has fet tu tots aquests
anys, però farem tot el possible, no pateixis.
La Laura pregunta per tu, li he dit que ets al cel
descansant, que te l’has ben guanyat.
Mai no t’oblidaré. T’estimo molt, padrí.
La teva néta Sònia

Francesc Ros Vila
Que morí cristianament el dia 27 de març de 2012,
als 78 anys d’edat.
EN PAU DESCANSI

La família i tots els qui l’hem conegut i estimat us agraïm les mostres de condolença i la vostra pregària.
Volem agrair als familiars i amics la companyia que li heu fet durant aquests anys de la seva malaltia.
De tot cor, moltes gràcies.
Agramunt, abril de 2012

SEGON ANIVERSARI

Tresina Boncompte Tarragona
Que morí víctima d’accident el dia 9 d’abril de 2010.
A.C.S.

Els seus apenats: espòs, Josep Mª; germans, Marcel·lí, Maria i Carme,
i altres familiars i amics us agrairan una oració.

AGRAMUNT, abril de 2012
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LA FO TO

per JOSEP BERTRAN

A

questa és una imatge que poques
persones acostumen a veure. Primer perquè és en un lloc de difícil
accés. Després perquè habitualment
està envoltat per un herbassar. Es
tracta del pont que hi ha sobre el Reguer Salat que serveix perquè les aigües d’aquest torrent passin per sota
del Canal d’Urgell. A la vista de com
està, segurament li caldria dragar-lo
ja que si arribés alguna rubinada difícilment s’empassaria tota l’aigua i
convertiria tots els Salats en un gran
llac, com ja va passar l’any 1941,
quan l’aigua va saltar per sobre el
canal i va envair tota l’horta fins la
carretera d’Artesa.

L A C A LA ISER A

per SERAFINA BALASCH

Tinc ganes de dibuixar amb llapis de tendresa
i la rosa serà la meva inspiració.
Tinc ganes de dibuixar un poema senzill,
senzill de gestos, senzill de traços,
senzill d’amor.
(Núria Sorribes)

[ABRIL 2012]
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Jo veig la fi sense temença
com un descans per al meu cos,
i veig venir la recompensa
per Déu promesa al meu esforç.
Me’n vaig allà, al sojorn dels Àngels,
on no rebré cap més refús,
per cantar amb ells goigs i lloances
eternament al bon Jesús.

Ha pujat a la casa del Pare

Joan Sera Castellà
Que morí cristianament el dia 21 de març de 2012,
als 87 anys d’edat, havent rebut els S.S. i la B.A.
(A.C.S.)

Els qui l’estimem: esposa, Isabel Solé Santamaria; fills, Magda i Joan
Ramon; néta, Ariadna; germans, Fina i Ramon; cunyades, Magdalena i
Isabel; nebots, cosins i família tota, us preguem una oració pel seu descans
etern.
La família agraeix les mostres de condol rebudes
i també vol donar les gràcies al personal de la Residència
Ribera del Sió pel tracte exquisit que ens ha dispensat a tots.

Agramunt, març de 2012
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l’Àlbum d’aquest mes hi posem una fotografia de Puigverd. Es tracta de la colla de
caramellaires que l’abril del 1953 van sortir als carrers i places a felicitar la Pasqua de Resurrecció als veïns del poble. El grup de caramellaires estava format pels 37
alumnes de les Escoles Nacionals. Van interpretar tres peces: l’himne Sempre avant; la
sardana Vol d’ocells i el vals El bon temps.
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Grup de nens:
1) Mariano Teruel. 2) Tomàs
Balasch. 3) Antonio Mallol.
4) Josep Sánchez. 5) No identificat. 6) Alfonso Agulló.
7) Amadeu Pérez. 8) Miquel
Arnau. 9) Joan Añé. 10) Ramon
Bobet. 11) Ramon del Pau.
12) Manuel Guixé. 13) Ramon
Vila. 14) Pere Añé. 15) Josep
M. Corrales. 16) Xavier Santamaria. 17) Ramon Andreu.
18) Agustí Corrales. 19) Josep
Piqué. 20) Antonio Sánchez.
Grup de nenes:
1) Inés Piera. 2) Teresa Boixadera. 3) Teresa Abellana.
4) Ramona Muixench. 5) Dolors
Benet. 6) Dolors Pérez. 7) Mercè Gomà. 8) Conxita Marsà.
9) Carme Vila. 10) Ramona
Piqué. 11) A.N. Mitjavila.
12) Cristina Prat. 13) M. Cruz
Teruel. 14) Antonieta Bobet.
[ABRIL 2012]
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I M AT G E S D ’ A H I R i D ’ AV U I

Aquest mes els presentem una foto inèdita de
la plaça del Mercadal.
És una imatge acolorida de principis del
segle XX. Com es pot
veure, la plaça estava
encara sense urbanitzar amb el terra a un
mateix nivell. Destacar
també la presència de
molts carros, donat
que hi tenien el seu taller diversos carreters.
Durant molts anys Cal
Falsé va ser la seu de
cafès i centres recreatius i culturals. En la
imatge s’anuncia, amb
lletres ben grans, el
CAFE GUAU.
88
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per JOSEP BERTRAN

