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Reportatge sobre la presentació del llibre 
“Recuerdos de mi vida. De la aventura 
americana a la empresa agramuntina”, del 
nostre Fill Il·lustre Joan Llurba i Vicens.

A la nostra Vila es va fer la presentació 
de l’Assemblea Nacional Catalana, amb 
una sèrie d’actes festius i reivindicatius.
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PORTADA:
Joan Llurba el dia de la presentació de la seva 
autobiografi a a les instal·lacions del Consist 
Parc. Està fl anquejat pel seu redactor, Ramon 
Bernaus, a la seva dreta, i per Josep Maria Lai-
lla, autor del pròleg i presentador del treball.
(Josep Bertran)
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Aquest número l’obrim amb la pre-
sentació del llibre biogràfi c de l’em-
presari Joan Llurba i Vicens. L’obra 
ha comptat amb la col·laboració del 
nostre company de redacció, Ramon 
Bernaus i Santacreu. Es tracta d’un 
treball que va molt més enllà del que 
són les vivències personals del seu 
autor. En la major part del 
contingut molts agramun-
tins, moltíssims, s’hi veuran 
implicats ja sigui perquè 
han compartit amb l’autor 
la seva trajectòria empresa-
rial o perquè ho han fet en 
activitats socials i esportives 
en les quals ha participat 
durant molts anys.

La presentació va anar a 
càrrec de l’eminent ginecò-
leg Josep Maria Lailla, que 
va fer una brillant i emotiva 
intervenció que ens referma 
en la petició que vàrem fer 
des de SIÓ perquè se’l nomeni Fill 
Adoptiu d’Agramunt. D’aquí són totes 
les seves arrels familiars. Però el que 
és molt més important, és un agra-
muntí de sentiment i militant.

També donem àmplia informació 
de la presentació de la recent creada 
Assemblea Nacional Catalana que vol 
impulsar un gran moviment apartidista 
amb l’objectiu d’empènyer la indepen-
dència de Catalunya. En gran mesura 
l’èxit d’aquest Moviment dependrà que 
realment sigui independent, unitari i 

transversal, amb una plena separació 
dels partits polítics.

Malauradament, en tan poc temps, 
ja s’han vist actituds d’alguns partits 
polítics que es volen aprofi tar d’aquest 

moviment popular. S’equivoquen els 
responsables de l’ANC de no tallar de 
soca-rel aquesta manipulació que pot 
allunyar del moviment persones que 
també volen la independència de Cata-
lunya, però que rebutgen la manipula-
ció partidista.

Una altra informació destacada és la 
de Sant Jordi, especialment 
la del Certamen Literari, 
des de fa uns anys amb la 
inclusió de l’apartat de poe-
sia visual, amb l’inici de la 
publicació dels treballs gua-
nyadors que veuran la llum 
durant els propers mesos, 
segons les disponibilitats 
d’espai.

No tot són bones notícies 
ja que una de les nostres 
principals infraestructures 
culturals, l’Espai Guinovart, 
ha presentat un expedient 
de regulació d’ocupació 

temporal. La retallada de les aporta-
cions de les administracions –amb tot, 
l’Ajuntament encara hi aporta 13.000 
euros–, l’ha obligat a fer un replanteja-
ment en el seu funcionament.   ■

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

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

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

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

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

Està preparat per la
R- Evolució?

Noves sèries:
6R - 7R - 8R

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

Serafí Miret Cuenca
Núm. Col. 1256

Lídia Martorell Soldevila
Núm. Col. 4483

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

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

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

Esther Marot Solé
Núm. Col. 3408

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

ENTRADA
L L I U R E

1/04/2012   12h.

INAUGURACIÓ
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▼

ACTUALITAT FETS DEL MES per JOSEP BERTRAN

Autobiografi a de l’hereu
de cal Roiget

L’empresari i Fill Il·lustre 
d’Agramunt Joan Llurba, 
va presentar el dissabte 

12 de maig les seves memò-
ries que ha titulat “Recuerdos 

de mi vida. De la aventura 
americana a la empresa agra-
muntina”. L’obra, que ha estat 
escrita en col·laboració amb el 
nostre company de redacció, 

Ramon Bernaus i Santacreu, 
forma un gran volum de 325 
pàgines amb nombroses fo-
tografi es. La presentació, a 
la qual van assistir unes 400 
persones, es va celebrar a les 
instal·lacions del Consist Parc 
de la pròpia empresa.

La presentació del llibre va 
anar a càrrec del prestigiós 
ginecòleg Josep Maria Lailla, 
d’ascendència agramuntina 
i cosí germà de l’autor, que 
també va escriure el pròleg 
del llibre. La seva intervenció 
va estar plena d’emotivitat. 
De forma succinta va fer un 
repàs a la trajectòria humana 
i empresarial de l’Hereu de 
Cal Roiget.

L’escenari estava guarnit amb 
fotos de gran format sobre temes 
familiars i socials.

Joan Llurba durant la seva 
intervenció al costat d’una foto 
històrica de l’equip ciclista.
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ACTUALITAT FETS DEL MES

Lailla resumia la personali-
tat del seu cosí dient que “...
ser profeta a casa seva no ho 
aconsegueix pas tothom. Ser 
estimat, reconegut, admirat i 
respectat com ho és en Joan 

a Agramunt és un privilegi re-
servat a molt pocs, a uns esco-
llits. En Joan és d’Agramunt, 
sent el poble molt dins seu, 
té un amor profund a la terra 
que el va veure nàixer, créixer, 

emigrar i tornar... Agramunt li 
ha reconegut aquesta fi delitat 
i afecte i tot allò que ha fet 
pels seus habitants amb el 
nomenament del títol de Fill 
Predilecte, i em consta que 
és un dels honors que més il-
lusió li han fet...”.

També va intervenir a l’ac-
te, presentat per Xavier Noró, 
el nostre company de SIÓ 
Ramon Bernaus, que és qui 
ha posat en solfa les vivèn-
cies del biografi at. Durant el 
seu parlament explicà com 
s’havia estructurat el llibre i 
en llegí uns petits fragments, 
anècdotes divertides d’aques-
ta llarga biografi a.

Joan Llurba clogué les in-
tervencions amb un breu i 
emotiu parlament. Amb tot, 
en aquesta ocasió no són 
les seves paraules les impor-
tants, sinó els seus escrits. 
En la presentació del volum 
argumenta el per què d’haver 

El Joan, tercer per l’esquerra a la 
fi lera de dalt, amb els seus com-
panys escolars a les Monges.

El Ramon i la Carme de cal Roiget 
davant la botiga del carrer Sió, 
al costat de telèfons. Una de les 
emblemàtiques fotos del llibre.
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estat redactat en castellà: “Jo 
em considero català i molt 
agramuntí, però també espa-
nyol, encara que no sóc ni es-
panyolista ni catalanista”.

L’obra està dividida en tres 
grans apartats subdividits en 
diversos capítols: el primer 
apartat arrenca amb el seu 
naixement a Agramunt l’any 
1933 fi ns que es trasllada a 
Cuba el 1952. El segon està 
dedicat al seu periple americà 
que acaba el 1960. El tercer 
apartat comprèn des d’aquest 
any fi ns ara.

Val a dir que per als agra-
muntins aquesta és també una 
mica la biografi a de tots. En 

aquest llibre recordaran uns i 
coneixeran altres, segons les 
edats, l’Agramunt dels anys 
40, 50 i 60. Molts veïns s’hi 
reconeixeran en les nombro-
ses fotografi es que il·lustren 
el volum: escolar, equips de 
futbol, colles d’amics...

És també especialment in-
teressant per aquells que de 
forma directa o indirecta han 
estat implicats en la llarga 
trajectòria de la principal em-
presa agramuntina. Des dels 
seus orígens, ara fa 55 anys, 
en un petit local al carrer de 
Vilavella, fi ns a les modernes 
instal·lacions del costat del 
Clos. 

Unes 400 persones assistiren a l’acte a les instal·lacions del Consist Parc. A sota, el Joan mostra satisfet el llibre poc després de la presentació.
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ACTUALITAT FETS DEL MES

Constitució Assemblea Nacional Catalana
El diumenge 6 de maig es va presentar a Agramunt l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), que està present 
en unes 300 poblacions d’arreu de Catalunya. El dia 10 de març es constituí ofi cialment la Confederació 
Nacional en un acte celebrat al Palau Sant Jordi de Barcelona.

El dia 6 es convocà els veïns 
d’Agramunt i de la Ribera 

del Sió a l’acte de presenta-

ció de l’Assemblea Nacional 
Catalana amb l’organització 
d’una sèrie d’activitats que se 

celebraren a quarts de dotze 
d’aquest diumenge. S’hi van 
afegir nombroses persones i 
vehicles arribats de les pobla-
cions properes, especialment 

JO
S

E
P

 B
E

R
TR

A
N

JO
S

E
P

 B
E

R
TR

A
N

JO
S

E
P

 B
E

R
TR

A
N

Cercavila amb una estelada 
portada per un grup de bastoners 
de Balaguer i acompanyats per 
un grup de grallers local.
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de Tàrrega, que es van con-
centrar a la Fondandada.

En comitiva es desplaçaren 
fi ns al Casal a peu i en cotxes. 

Al Pou s’hi afegí el nou grup 
de grallers local que presidia 
la comitiva. Seguia una gran 
estelada portada per un grup 
de bastoners de Balaguer i els 
nous gralleres de la Vila. A les 
portes del Casal van ballar di-
verses danses mentre anava 
arribant el públic.

Unes dues-centes persones 
van assistir a l’acte de pre-
sentació que va estar conduït 
per Jaume Jovell. Hi van in-
tervenir, en aquest ordre, Vi-
cent Loscos; l’alcalde Bernat 
Solé; l’històric dirigent de la 
Unió de Pagesos, Pep Rie-
ra, i la presidenta de l’ANC, 
Carme Forcadell. Les diverses 
intervencions van estar prece-
dides de breus actuacions de 

la Coral d’Avui, la Batucada 
l’Espetec, la cobla Vents de 
Riella i el grup Estol-Espígol.

L’Assemblea Nacional Ca-
talana (ANC) és una organit-
zació unitària i transversal, 
democràtica i cívica que tre -
balla per aconseguir una ma-
joria social favorable a la in-
dependència de Catalunya. 
Té seccions locals en totes 
les comarques, en molts mu-
nicipis i també assemblees 
sectorials. ▼
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A dalt, públic assistent. Sobre 
aquestes línies, actuació de la 
cobla Vents de Riella i el grup 
Estol-Espígol. A baix, la Coral.

A la dreta, parlaments de Vicent 
Loscos i Carme Forcadell, 
presidenta de l’ANC.
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199€
Unitats limitades

conjunt matty

Grans ofertes
només fins al 30 de juny

ceràmiques

banys

construcció

eines

pretensats cuñat
C/ Capella, 6 Agramunt (Lleida) 

Tel. 973 390 115 Fax 973 392 810 www.cunyat.com 
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Inauguració 
Ajuntament

Josep Bertran comentant l’audiovisual davant els assistents.
El dissabte 21 d’abril es 

van celebrar els actes 
d’inauguració de les obres 
de remodelació i ampliació 
de Ca la Vila. A les 12 del 
migdia tingué lloc l’acte 
ofi cial d’inauguració, pre-
sidit pel cap dels Serveis 
Territorials del Departa-
ment de Governació, i l’ac-
tual alcalde, Bernat Solé. 

Previ als parlaments ofi -
cials i el tall de la cinta 
inaugural va tenir lloc la 
projecció comentada d’un 
audiovisual sobre els 250 
anys de l’actual edifi ci de 
l’Ajuntament. La presen-
tació va anar a càrrec del 
membre de la redacció de 
SIÓ, Josep Bertran, au-
tor també del dossier que 
sobre aquest tema es va 
publicar en el número de 
la revista del passat mes 
d’abril i al qual ens reme-
tem.

A l’acte hi van assistir 
especialment convidats els 
ex-alcaldes, Josep Huguet, 
Josep Maria Fernàndez i 
Ramon Muixí. No hi era 
present el darrer alcalde, 
Amadeu Padullés, durant 
el mandat del qual, preci-
sament, es van dur a terme 
les obres que es van inau-
gurar.

Els veïns van poder co-
nèixer les noves i remode-
lades dependències en una 
jornada de portes obertes. 
Amb tot, qui volia visitar 
l’edifi ci va haver d’inscriu-
re’s amb antelació.

Foto de família de l’actual Consistori, autoritats convidades i ex-alcaldes.

El públic omplí la sala d’actes.
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ACTUALITAT FETS DEL MES

1. Reajustaments
    a l’Espai Guinovart

Com ja vàrem informar el 
mes passat, la Fundació Es-
pai Guinovart s’ha vist obli-
gada a presentar un expe-
dient de regulació d’ocupació 
(ERO), davant les difi cultats 
econòmiques que pateix a 
causa de les retallades de les 
ajudes institucionals. El dia 
7 de maig la presidenta de la 
Fundació, Maria Guinovart; 
l’alcalde Bernat Solé, com a 
membre de l’entitat, i el patró 
Martí Guinovart, van convocar 
una roda de premsa per infor-

mar dels reajustaments que 
s’han fet en el funcionament 
de l’entitat.

Aquest ERO tindrà, de mo-
ment, una vigència de tres 
mesos, del 15 de maig al 
15 d’agost. De les dues tre-
balladores una passa a l’atur 
i l’altra es queda a mitja jor-
nada. L’Espai estarà obert de 
dijous a diumenge al matí. La 
resta de la setmana les visites 
es faran prèvia concertació i 
s’atendran des de l’Ofi cina de 
Turisme.

De les sis exposicions tem-
porals habituals es passarà a 
tres que seran comissionades 
per un tècnic foraster, com 
fi ns ara. Les altres es mun-
taran amb fons de la pròpia 
fundació. Els membres del 
Patronat van dir que s’inten-
tarà suplir les aportacions de 
l’administració per les de les 
empreses privades. En aquest 
sentit la presidenta destacà la 
bona disposició de les locals 
Palvi i Jové Balasch.

L’Espai Guinovart entrà en 
funcionament el mes de juliol 
de 1994 després de l’adequa-
ció de l’immoble de l’antic 
Mercat Municipal, construït 
els anys quaranta del segle 
passat per Regions Devasta-
des en el lloc on hi havia el 
Convent de la Mercè, que des 
de la Desamortització serví 
com a equipaments munici-
pals i centre d’ensenyament.

2. Maria Barbal
L’escriptora Maria Barbal va 

pronunciar una conferència 
col·loqui a la Biblioteca Muni-
cipal el dia 11 de maig. La xer-
rada, oberta al públic en gene-
ral, però especialment adreça-
da als membres del Club de 
Lectura, va tenir dues parts: 
en la primera l’escriptora va 

parlar de la seva experièn cia 
i la seva obra i després s’obrí 
un col·loqui entre la trentena 
d’assistents. Maria Barbal és 
originària de Tremp (1949) 
però de molt petita es traslla-
dà a Barcelona. Amb tot, el 
paisatge i l’ànima del Pallars 
impregna la seva ja extensa 
obra literària. Va ser la novel-
la “Pedra de tartera” (1984), 
la que la va donar a conèixer. 
Recentment se n’ha fet una 
versió teatral que també ha 
tingut molt èxit.

3. “La via de la plata”
L’agramuntí Joan Garcia i 

Artigues ha editat una publi-
cació mida quartilla i a tot 
color, sobre el viatge en bi-
cicleta que va fer el mes de 
maig de 2007 seguint la ruta 
fi ns a Santiago de Composte-
la i Finesterre des de la ciutat 
andalusa de Sevilla, 1.274 
quilòmetres en total. La pu-
blicació té un centenar i mig 
de pàgines amb un total de 
214 il·lustracions, la majoria 
fotografi es de petit format i 
porta per títol “Fent amics pel 
camí de la via de la plata”. Es 
tracta d’una mena de dietari 
en què el viatger anota, pas a 

1) Els representants de la Fundació 
atenent els mitjans de comunicació.

2) L’escriptora durant la seva 
intervenció.

3) Portada de la publicació.

1
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L’escriptora Maria 
Barbal va pronun-
ciar una confe-
rència col·loqui 
a la Biblioteca 
Municipal el dia 
11 de maig.
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pas, les circumstàncies i les 
vivències del viatge.

4. Bombers a l’Esbarjo
Un parell de bombers de 

Tàrrega van oferir una xerrada 
informativa a la seu de l’Asso-
ciació de Dones Esbarjo a Cal 
Mas Vell. Durant l’acte, els 
professionals van donar una 
sèrie de consells i informa-
cions per tal de poder fer front 
a les emergències que es pre-
senten a la llar, especialment 
sobre temes d’incendi.

5 i 6. Sant Jordi
Les activitats celebrades al 

Pou durant el dia van ser la 
principal novetat de la darrera 
edició de Sant Jordi. Al vespre 
el Casal acollí el lliurament 
dels premis de la XXXV edició 
del Certamen Literari, amb la 
participació del CAU, del qual 
se n’informa en les pàgines 
centrals conjuntament amb la 
publicació d’una primera sè-
rie dels treballs premiats.

L’emissora Ràdio Sió va 
instal·lar els seus estudis a 
la plaça del Pou des d’on va 
emetre una programació es-
pecial. La Biblioteca va posar 
una taula amb llibres perquè 
els més menuts poguessin lle-
gir, mentre que l’Ajuntament 
en va instal·lar una altra amb 
llibres vells que es podien in-
tercanviar amb altres aportats 
pel públic.

7 i 8. ZER del SIÓ
Les Associacions de Pares i 

Mares de les escoles de Prei-
xens i les Ventoses van orga-
nitzar pel dissabte 21 de març 
una matança del porc popular, 
amb l’objectiu de recollir fons 
de cara a poder completar el 
fi nançament dels menjadors 
escolars dels centres respec-
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ACTUALITAT FETS DEL MES

tius. Amb aquest “Dinar So-
lidari” es pretenia aconseguir 
diners per complementar les 
aportacions ofi cials, minva-
des per les retallades, de cara 
a garantir el pagament dels 
monitors necessaris per fer 
funcionar els menjadors. 

Els organitzadors van que-
dar ben contents per la res-
posta popular a aquesta cri-
da. L’objectiu es va complir, 

donat que es van arreplegar 
els diners sufi cients per co-
brir les despeses generades 
durant tot el curs escolar.

9. ‘Net, Fira del Sabó’
    de Montgai

La quarta edició de la fi ra 
d’artesania ‘Net, Fira del 
Sabó’ de Montgai, que se ce-
lebrà el diumenge 29 d’abril 
comptà amb la participació 

d’una trentena d’artesans 
saboners procedents tant 
de Catalunya com de la res-
ta d’Espanya i mig centenar 
d’expositors.

L’Ajuntament organitza 
aquest certamen amb la vo-
luntat de recuperar la tradició 
i fomentar aquest ofi ci artesa-
nal, que en algunes cases de 
la localitat encara es practi-
ca. ‘Net, Fira del Sabó’, que 
és la primera fi ra monogràfi -
ca de Catalunya d’aquestes 
característiques es comple-
mentà amb atractives de-
mostracions dels processos 
d’elaboració del sabó recollits 
en el Costumari Català, des 
de l’arribada de la matèria 
primera (olis i greixos usats) 
amb un carro tirat per un ase, 
fi ns a la bullida d’aquests 
productes i l’obtenció de les 
preuades pastilles de sabó.
Així mateix s’organitzen ta-
llers infantils, representa-
cions de teatre, espectacles 
de bombolles de sabó, un 
esmorzar popular i la segona 
edició d’una cursa i una ca-
minada, activitats esportives 
en les quals van participar 
unes 200 persones.   ■
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4) Un bomber ensenya com 
utilitzar un extintor.

5) Els llibres protagonitzen la 
jornada cultural i cívica.

6) El Pou acollí diverses activitats 
durant el dia.

7 i 8) Mentre uns preparen la 
llonganissa... altres posen a punt 
l’amanida.

9) Dones fent sabó artesanal.
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Amics
de
l’Espai
Guinovart

INDÚSTRIES

JOVÉ-BALASCH, S.L.

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

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

Diumenges d’11h a 14h.
Plaça del Mercat, s/n. 25310 Agramunt

info@espai.guinovart.es

Visites concertades per a grups. Tel. 973 39 09 04

Cicle Impossibilitats, supervivències
extremes en art

impossibilitats.wordpress.com

Josep Guinovart:
Refugis: projeccions i refl exions

CONCERT DIFERENT SOUND BRASS
Xè Cicle Joves Intèrprets

Escola Municipal de Música d’Agramunt
5 de juny, a les 20:30 h

AMICS DE L’ESPAI GUINOVART,
adreçat a particulars, col·lectius i empreses
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HISTÒRIA
AGRAMUNTINA COP D’ULL AL RETROVISOR

Reclamen millores a l’entorn del Pont
de Ferro i a la plaça del Mercadal

Josep Bertran

Rellegint la col·lecció de SIÓ, es constata que hi ha temes, problemàtiques i confl ictes que 
perduren inalterables a través dels anys. Canvien els règims, els Ajuntaments, les persones, 
però alguns problemes són sempre allà sense que ningú no hi vulgui o no hi pugui posar 
remei.

Són qüestions que ales-
hores, fa desenes 
d’anys, eren d’actuali-

tat i avui encara ho conti nuen 
sent. Ho són el soroll que

fan les motos, la velocitat a 
què circulen els cotxes i ca-
mions, la neteja viària, l’ocu-
pació de la via pública, el 
gamberrisme, la millora de 
certs indrets de la vila, entre 
molts altres.

En el número del mes d’oc-
tubre de 1964 es publica una 
carta fi rmada per J. Villalta 
Blanch sobre l’estat d’abandó 
en què es troba la zona del 
Pont de Ferro. Ha passat gai-
rebé mig segle i no em direu 
que no sigui encara un tema 
de plena actualitat. 

No fa gaires mesos des 
de la nostra revista es va fer 
aquesta mateixa reivindicació 
i fa unes setmanes ha estat la 
Unió de Botiguers qui ha fet 
arribar a l’Ajuntament l’inte-
rès i la preocupació pel tema. 
És cert que a la zona s’hi han 
fet algunes millores, però pa-
radoxalment han fet ressaltar 
altres mancances.

El lector de SIÓ escrivia que 
“...este lugar, sombreado por 
más árboles, más bien cuida-
do y con una fuente, la cual 
existe ya y brota del suelo, po-
dría ser un lugar turístico, y si 
esto no fuera posible, al me-
nos sería un lugar de merien-
das y pequeñas excursiones 
por parte de los agramunteses 
que, según tengo entendido, 
tan espléndidamente se cele-

braban antaño y que han ido 
decreciendo al paso de los 
años, hasta quedar ahora casi 
nulas”...

En aquest mateix número 
de la revista un altre lector, 
P. J. V., es lamentava de l’es-
tat d’abandó de la plaça del
Mercadal i reclamava la crea-
ció d’una associació de veïns 
que impulsés la seva millora, 
tant de les façanes com de la 
urbanització de la zona cen-
tral.

“...Una de las obras que en-
tre todos habríamos de esti-
mular, es la restauración de la 
Plaza del Mercadal. Artística 
y técnicamente es una plaza 
de gran valor, así recogida por 
notables arquitectos. Pero es 
una lástima que esté en un 
abandono tan serio...”.

Uns anys després d’aquesta 
carta es va fer una important 
restauració de les façanes. 
També s’han fet diverses ac-
tuacions en el centre de la 
plaça, la darrera no fa massa 
temps. Amb tot, els anys han 
passat i les façanes necessi-
ten una actuació conjunta per 
dignifi car aquest emblemàtic 
espai urbà la importància del 
qual n’hauríem de ser més 
conscients els agramuntins, 
començant per l’Ajuntament 
i els veïns.   ■

Aquest és l’aspecte actual de la 
font a que es fa referència en la 
queixa de fa quasi 50 anys.

JOSEP BERTRAN



18 [MAIG 2012]sió 579



19sió 579[MAIG 2012]

ENTITATS LA CORAL

Primer Concert Ramon Casals per J. Pijuan

El diumenge 22 d’abril 
es va realitzar a l’es-
glésia de Santa Maria 

d’Agramunt la primera edició 
del Concert Ramon Casals 
amb un gran èxit d’assistèn-
cia.

Aquest primer concert va 
anar a càrrec de la Coral Sant 
Jordi dirigida per Lluís Vila i 
Casañas. Ens interpretaren 
un magnífi c repertori de com-
positors del s. XX amb peces 
d’Eric Whitacre, Oliver Mes-
siaen, Samuel Barber, Josep 
Vila, Eduard Toldrà, Lluís 

Llach i Raimon. El públic as-
sistent va gaudir plenament 
amb cada una de les peces 
interpretades.

Amb aquest concert ini ciem 
un projecte amb el nom de 
Ramon Casals amb l’objectiu 
d’organitzar un concert anual 
que ens apropi la música de 
qualitat i ens recordi la fi gura 
del Ramon Casals.

Altres activitats
El divendres 4 de maig es 

va realitzar a la casa de la 
Coral un taller de BODY PER-

CUSSION (percussió corpo-
ral) a càrrec d’Alberto Muri-
llo, un pioner en la creació, 
interpretació i difusió de l’art 
de la percussió a la Patagò-
nia Argentina. “El cos humà 
és el principal instrument. 
Sobresurten aquí, abans que 
tot, la veu amb les seves pos-
sibilitats infi nites de produir 
una àmplia varietat de sorolls 
i sons en conjunció amb els 
pulmons i la respiració, ja si-
gui cantant, vocalitzant, xiu-
lant, gemint o cridant; com 
també els efectes sonors de-
rivats de les extremitats del 
cos. Tan sols ens queda creu-
re en nosaltres mateixos. Tan 
sols ens resta crear”.

El taller va comptar amb la 
presència també de cantaires 
d’altres corals veïnes, i tots 
vam quedar encantats.

El diumenge següent, dia 6, 
la Coral d’Avui va col·laborar 
en l’acte de Presentació de 
l’Assemblea Nacional Catala-
na a Agramunt que es va fer 
al Casal Agramuntí, que va 
comptar amb la participació 
d’altres entitats de la vila.   ■
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Actuació de la Coral Sant Jordi.

Amb aquest con-
cert ini ciem un 
projecte amb el 
nom de Ramon 
Casals amb l’ob-
jectiu d’organitzar 
un concert anual 
que ens apropi la 
música de qualitat 
i ens recordi la 
fi gura del Ramon 
Casals.
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ENTITATS CAU

Garbes Ràngers i Noies Guies

El cap de setmana del 14 i 15 d’abril, uns 
300 escoltes vam omplir la nostra Vila 
de rialles, gresca i il·lusió. Aquell cap de 

setmana es van dur a terme diverses trobades 
en pobles de la demarcació, i a la nostra Vila 
ens va tocar ser acollidors de la branca de Ràn-
gers i Noies Guia (que està formada per nens 
d’entre 11 i 14 anys). Aquestes trobades s’ano-
menen “Garbes” i tenen lloc cada tres anys.
El 14 d’abril, al voltant de les 11 del matí, van 
anar arribant a la plaça Fondandana autocars 
que portaven escoltes d’arreu de la demarcació 
Nord Occidental. Van assistir a la trobada els 
agrupaments AEiG Cal Met de Mollerussa, AEiG 
Mestre Güell/Roger de Llúria de Tàrrega, AEiG 
Coll de les Savines de Cervera, AEiG Lo Merlet 
de Palau d’Anglesola, AEiG Lo Manaix de Llei-
da, AEiG Ramon Folch de Bellpuig, AEiG Ivar-
sec d’Ivars, AEiG Urgellenc de La Seu d’Urgell, 
AEiG Terra Plana de Belianes, AEiG Mare de 
Déu del Pla d’Artesa de Segre, AEiG Marinada 
de Verdú, AEiG Pintor Viladrich de Fraga, AEiG 
La Petjada del Secà d’Arbeca i AEiG d’Agra-
munt. 

Al llarg del matí es van dur a terme activi-
tats de coneixença, després vam dinar tots junts 
al Pavelló, i a la tarda vam pujar al Mercadal 

acompanyats per la batucada de l’Espetec, i hi 
vam fer activitats. La pluja ens va acompanyar 
aquella tarda, però no va ser cap impediment 
perquè la nostra gresca continués. Vam anar a 
fer la gimcana al pavelló, allà mateix vam so-
par el que ens van preparar els pares de l’As-
sociació d’Amics dels Escoltes, i ens vam lle-
par els dits mentre passàvem una bona estona 
tots reunits. Després vam fer un joc de nit, una 
estona de vetllada i, fi nalment, el “Bona nit”.
El diumenge vam esmorzar coca amb xocola-
ta desfeta que ens van preparar les Dones de 
l’Esbarjo, i d’aquesta manera vam agafar forces 
per fer una sèrie de jocs conjunts a la plaça 
Fondandana durant tot el matí. Els pares ens 
van tornar a preparar el menjar, i així ens vam 
poder anar acomiadant mentre menjàvem Torró 
d’Agramunt que les fàbriques ens havien donat 
com a obsequi. Havent dinat, vam fer una gran 
rotllana a la plaça, i envoltats de cares que mos-
traven una barreja de cansament, tristesa i sa-
tisfacció, vam cantar “L’hora dels adéus” amb 
l’esperança de tornar-nos a retrobar ben aviat. 
Des d’aquí volem agrair la col·laboració de 
l’Ajuntament d’Agramunt, dels Bombers Volun-
taris d’Agramunt, dels Diables l’Espetec, de les 
Dones de l’Esbarjo, del Torrons Vicens, Torrons 
Roig, Torrons Lluch, Torrons Fèlix i de l’Associa-
ció d’Amics dels Escoltes.

LA BRANCA DE PIONERS I CARAVEL·LES OR-
GANITZA UN BINGO POPULAR

El passat dia 21 d’abril de 2012, la branca 
de Pioners i Caravel·les de l’Agrupament Escol-
ta d’Agramunt va organitzar un Bingo Popular 
obert a tot el poble a la casa del Cau amb el 
motiu de recollir fons per poder anar de campa-
ments aquest estiu. El Bingo va ser tot un èxit, 
ja que hi van participar una cinquantena de per-
sones i aquestes van poder gaudir, a més, d’un 
servei de bar. No obstant, esperàvem una reac-
ció més interessada per part del poble, ja que 
una gran part del públic assistent eren membres 
de la mateixa entitat. 

Des d’aquí volem agrair la col·laboració dels 
establiments col·laboradors, els quals ens van 
facilitar els productes que es van sortejar en el 
bingo. Sense ells, aquesta activitat lúdica i so-
cial no hagués estat possible.   ■

Aquestes trobades 
s’anomenen “Gar-
bes” i tenen lloc 
cada tres anys. 
A la nostra vila 
ens va tocar ser 
acollidors de la 
branca de Ràngers 
i Noies Guia (que 
està formada per 
nens d’entre 11 i 
14 anys).

FONT: CAU
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ENTITATS AGRUPACIÓ SARDANISTA BARRETINA

Cloenda cursets de sardanes

Durant els dissabtes 
d’abril-maig, un any 
més, l’Agrupació Sar-

danista Barretina ha organitzat 
cursets per aprendre a ballar 
sardanes i a perfeccionar el 
punteig. Aquest any a més s’ha 
dut a terme un curs per apren-
dre a comptar i repartir. La 
tarda del dissabte 12 de maig 

es va celebrar a la plaça del 
Mercat la cloenda d’aquests 
cursets. Els participants van 
fer una exhibició de galop i van 
demostrar les seves habilitats 
ballant sardanes gràcies a l’ac-
tuació en directe de la Cobleta 
de l’Escola Municipal de Músi-
ca. Des d’aquí els volem agrair 
la seva col·laboració. Tots els 

assistents al curset van ser ob-
sequiats amb el corresponent 
diploma. Seguidament, es va 
repartir coca i xocolata per a 
tothom. La valoració que la 
nostra associació fa de l’acte 
és molt positiva: bon ambient, 
molt caliu, molta gent, nova i 
retrobada, i molta il·lusió per la 
dansa nacional.

La sardana continua ben viva 
al nostre poble, per aquest mo-
tiu, la Barretina ja ha planifi cat 
les ballades de l’estiu. Com 
cada any, els diumenges del 
mes de juliol i agost, podreu 
gaudir, ballar i participar de les 
ballades de sardanes a la pla-
ça del Mercadal a les 20h. Us 
animem a participar-hi.

Aplec
Aprofi tem també per infor-

mar-vos que el proper 30 de 
juny se celebrarà el tradicional 
Aplec de sardanes a la plaça 
del Mercadal. Serà una aplec 
de tarda-nit amenitzat per la 
Cobla Jovenívola d’Agramunt 
i la Cobla Contemporània. Us 
hi esperem a tots, per a conti-
nuar ballant sardanes i passar 
una bona estona.   ■
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Vam comptar 
amb l’actuació 
en directe de la 
Cobleta de l’Es-
cola Municipal 
de Música.

LLOGO PLAÇA D’APARCAMENT GRAN

Carrer Asgous, a prop Gasolinera Kipps

         Telèfon 639 097 654Preu
30€



24 [MAIG 2012]sió 579

pintura i decoració

Roman Serra
695 558 383
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ENTITATS UNIÓ DE BOTIGUERS

Rehabilitació entorn Pont de Ferro

Apreciat Alcalde d’Agramunt, 

La Unió de Botiguers i Industrials d’Agra-
munt li sol·licita que s’efectuï la neteja i la 
millora del berenador situat al costat del Pont 
de Ferro d’Agramunt, un espai de gran valor on 
també seria necessari instal·lar un punt d’ai-
gua per als visitants. Aquestes petites actua-
cions permetran que tot l’espai gaudeixi d’una 
bona presència en motiu de la celebració del 
150è aniversari de la construcció d’aquesta 
gran obra d’enginyeria civil que tan benefi cio-
sa ha estat per a les nostres contrades.

Alhora, i tal i com vàrem parlar, des del nos-

tre organisme també proposem que es comple-
ti l’entorn del berenador amb una zona lúdico-
esportiva que ostenti el nom de l’enginyer que 
va crear el Pont de Ferro d’Agramunt, el senyor 
Domingo Cardenal, de forma que es reconegui 
la seva fi gura i la seva labor en pro del desen-
volupament de les nostres terres.

Esperant que sigui atesa la nostra sol·licitud, 
el saluda ben cordialment,

Josep Esteve Rosset

* * * * *

Apreciat Sr. Ramon Carné,

La Unió de Botiguers i Industrials d’Agra-
munt li sol·licita que s’efectuï la neteja i la 
millora de la zona del Pont de Ferro d’Agra-
munt, així com la rehabilitació de la font per 
tal d’adequar tot l’espai i donar al conjunt ar-
quitectònic el valor que es mereix.

Des del nostre organisme considerem que, 
aquest any, en el que se celebra el 150è ani-
versari de la construcció d’aquesta gran obra 
d’enginyeria civil que tan benefi ciosa ha estat 
per a les nostres contrades, la millora d’aquest 
espai suposarà un salt qualitatiu per l’entorn i 
alhora un reconeixement a la fi gura de l’engi-
nyer Domingo Cardenal, del qual la seva Co-
munitat de Regants se’n sent molt orgullós en 
l’exposició que es presenta al Museu de l’Ai-
gua de Mollerussa.

Esperant que sigui atesa la nostra sol·licitud, 
el saluda ben cordialment,

Josep Esteve Rosset 

Durant les darreres setmanes el president de la Unió de Botiguers i Industrials d’Agramunt s’ha dirigit 
a l’alcalde Bernat Solé i al president de la Comunitat dels Canals d’Urgell demanant la rehabilitació de 
l’entorn del Pont de Ferro

Nota de la Redacció
Voldríem recordar que l’enginyer Domingo Cardenal està 

enterrat al cementiri d’Agramunt conjuntament amb la seva 
muller. També advertir que la nostra Vila li té dedicat un car-
rer en la zona de l’eixample del Clos. Es tracta de la via que 
comunica el carrer del Clos amb el del Camí Vell de Tàrrega, 
a la cruïlla amb el pont metàl·lic sobre el Sió.

Finalment, per aclariment de conceptes històrics, el Pont 
de Ferro no és l’aqüeducte original a través del qual el
canal salva el riu Sió. Aquest era de pedra i va ser des-
truït per la rubinada de Santa Tecla, l’any 1874. L’actual el
construí l’empresa Maquinària Marítima i Terrestre de Bar-
celona.

L’acumulació de llots sota l’aqüe-
ducte fa que no s’hi pugi passar 
dret. Més de la meitat dels creuers 
dels pilars han quedar submergits.

Proposem que es 
completi l’entorn 
del berenador amb 
una zona lúdico-
esportiva amb el 
nom de l’enginyer 
que va crear el 
Pont de Ferro.
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ENTITATS S.O.  L’ESTESA D’AGRAMUNT

Concurs Ocellaire Federatiu

La societat ocellaire de 
l’Estesa d’Agramunt 
va organitzar, el diu-

menge 22 d’abril, el  Con-
curs Ocellaire Federatiu de 
la Territorial de Lleida, al 
Pavelló Firal. Cal destacar la 
bona organització donat que 
va ser tot un èxit de partici-
pacio i d’assistència d’oce-
llaires. Es van presentar un 
total de 515 ocells repartits 
de la següent manera: 95 

pinsans, 95 passerells, 103 
verdums i 222 caderneres.

La societat ocellaire l’Es-
tesa vol agrair a tots els 
col·laboradors el suport que 
ens han donat i a tots els 
socis que fan possible que 
siguem els millors de la ter-
ritorial de Lleida.

Repartiment
de premis

Cal destacar també la 

presència de l’alcalde de 
la Vila, Bernat Solé, el qual 
es va quedar sorprès de la 
quantitat de gent que hi 
havia i l’afi ció present. Va 
veure de primera línia les 
caderneres guanyadores i el 
ràpid que van cantar i va re-
partir els premis de verdum 
i de cadernera, juntament 
amb la regidora Montse Ca-
nes, que també va ser pre-
sent a l’acte.

Guanyadors cadernera.

Guanyadors passerell. Guanyadors verdum.

Guanyadors dels sortejos.

Cal destacar la bona 
organització donat que 
va ser tot un èxit de 
participacio. Es van 
presentar un total de 
515 ocells.
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Els guanyadors d’aquell dia van ser els següents:

PINSÀ

1) MIGUEL LÓPEZ = 90 ROSSINYOLS (S.O. EL RAM DE LLEIDA)
2) GERARD CARALPS = 84 ROSSINYOLS (S.O. L’ESTESA D’AGRAMUNT)
3) JULIO MERINO = 71 ROSSINYOLS (S.O. EL PASSERELL DE SOLSONA)
4) RAMON CHICO = 70 ROSSINYOLS (S.O. EL VERDUM DE TORREFARRERA)
5) ANTONIO CABALLÉ = 68 ROSSINYOLS (S.O. L’ESTESA D’AGRAMUNT)
6) OCTAVIO SANS = 66  ROSSINYOLS (S.O. L’ESTESA D’AGRAMUNT)

PASSERELL

1) RAMON SALA (S.O. EL PASSERELL DE SOLSONA)
2) JOSE RAMON CORTÉS (S.O. L’ESTESA D’AGRAMUNT)
3) IVAN OROBITG (S.O. L’ESTESA D’AGRAMUNT)
4) MIGUEL FERNÁNDEZ (S.O. L’ESTESA D’AGRAMUNT)
5) JOSE RAMON CORTÉS (S.O. L’ESTESA D’AGRAMUNT)

ELS PASSERELLS VAN FER UN TOTAL DE VUIT REMESES

VERDUM

1) JUAN CARLOS REQUENA (S.O. EL PASSERELL DE SOLSONA)
2) JUAN JOSÉ MARTÍNEZ (S.O. ALT URGELL)
3) ANTONIO SÁNCHEZ (S.O. L’ESTESA D’AGRAMUNT)

ELS VERDUMS VAN FER UN TOTAL DE SET REMESES

CADERNERA

1) MIGUEL LÓPEZ (S.O. EL RAM DE LLEIDA)
2) FRANK GRANERO (S.O. EL VERDUM DE TORREFARRERA)
3) ANTONIO SÁNCHEZ (S.O. L’ESTESA D’AGRAMUNT)
4) MIHAI SALANKI (S.O. L’ESTESA D’AGRAMUNT)
5) ALBERT BORES (S.O. EL PASSERELL DE SOLSONA)
6) JORDI ALARKON (S.O. EL VERDUM DE TORREFARRERA)

LES CADERNERES VAN FER UN  TOTAL DE SIS REMESES

Guanyadors de pinsà.

Un agraiment a 
tots els socis que 
fan possible que 
siguem els millors 
de la territorial de 
Lleida.
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" GlopGlops & Tapes "
especialitats de la casa

Plaça Mercadal, 19  -  25310 Agramunt

Caragols a la llauna
Tapes casolanes

Esmorzars Plats combinats

600 700 202
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NATURA Dietètica

Montse Serra i Pijuan
ALIMENTACIÓ i COMPLEMENTS DIETÈTICS

HERBES MEDICINALS

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

Ens trobareu a:

TALLERS
LLAGUNES

- VEHICLES NOUS
  - Km 0
     - GERÈNCIA

- VEHICLES NOUS
  - Km 0
     - GERÈNCIA

MAQUINÀRIA FORESTAL
AGRÍCOLA - JARDINERIA

ARTESA DE SEGRE  -  TEL. 973 40 01 48

OUUS

A

OUSOUUSSOUS

AA
MAQMA UINNÀRIÀRIA FA FORESTASTAL
AGRÍCOÍCOLALA J- JARDARDINERIA

TEL 973 40 01 48

El millorEl millor
preu!!preu!!El millor
preu!!

Formatges Monber
Elaboració Artesanal

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

>a
m

m
.c

a
t



29sió 579[MAIG 2012]

Loxodonta africana

OPINIÓ LA CLARABOIA per JOAN PUIG i RIBERA

Només de pensar en l’es-
cena ja em tornen a 
venir llàgrimes als ulls. 

Llàgrimes d’emoció i de reco-
neixement! I quin valor davant 
les càmeres. Ben just feia qua-
tre dies que l’havien operat per 
la trompada (paraula que es 
podria prendre al peu de la lle-
tra; no se sap) o la caiguda que 
es va fer anant a l’excusat en 
plena sabana, que va realitzar 
una declaració històrica. Enca-
ra anava amb crosses i ni tan 
sols havia sortit de l’hospital 
quan, girant-se decidit i mi-
rant directe a càmera talment 
amb la vista abracés tota la 
població, va expressar la frase 
més transcendent que mai cap 
monarca hagi fet davant dels 
súbdits. En la llengua de Cer-
vantes i amb un xic de tremolor 
per les circumstàncies del mo-
ment, digué “Lo siento mucho; 
me he equivocado y no volverá 
a ocurrir”.

Si ens hi fi xem bé, amb tres 
oracions clares i contundents 
ho va dir tot. Amb fermesa 
d’esperit. Val la pena, doncs, 
que analitzem el seu missatge 
perquè de manifestacions com 
aquesta se’n pot extraure una 
lliçó. En primer lloc tenim “Lo 
siento mucho”. En aquesta 
oració ens parla d’ell i del seu 
sentiment; un sentiment d’una 
gran profunditat, ratifi cat amb 
el quantifi cador “mucho”; o si-
gui, ni poc ni a mitges, “molt”. 
El que no va dir el primer es-
panyol, nogensmenys, és què 
era allò que “sentia”: si el mal 
que s’havia fet i que encara 
se’l sentia com a conseqüèn-
cia de la ferida i de l’operació; 
si el fet d’haver anat de safari 
per l’Àfrica amb la “querida” 

deixant que la dona se n’anés 
a cals sogres; si el fet d’haver 
marxat sense avisar el presi-
dent del govern; o si el fet de 
matar elefants, que són uns 
animals pacífi cs, herbívors i 
defensats aferrissadament per 
associacions que protegeixen 
la natura... Malgrat el detall 
insignifi cant que no digués el 
que “sentia tant”, podem pen-
sar que era per tots els aspec-
tes que acabem de desgranar 
i que el “lo” neutre d’alguna 
manera ja ho engloba i ho sin-
tetitza tot.

La segona frase, “me he 
equivocado” és també d’una 
excepcionalitat que passarà 
a la posteritat pel fet que un 
rei hagi reconegut que s’ha 
equivocat, quan tots sabem 
prou bé que els reis mai no 
s’equivoquen, sinó que és el 
poble que els mal interpreta. I 
per què no s’equivoquen mai? 
Doncs perquè són reis de nai-
xença; una gràcia que els ve 
donada des del mateix moment 
que els conceben. Així doncs, 
en una oració senzilla de tres 
paraules, manifesta que s’ha 
equivocat (encara que no sigui 
així) perquè el puguem enten-
dre tots els súbdits. Fixem-nos 
en el detall que aquesta frase 
apareix en pretèrit, en referèn-
cia al que dèiem més amunt, 
mentre l’oració anterior es for-
mulava en present.

En canvi, la tercera afi rmació 
apareix en futur: “no volverá a 
ocurrir”. Alguns es pregunten: 
què és el que no tornarà a pas-
sar? Doncs, creiem nosaltres 
que el que no tornarà a passar 
mai més és que demani perdó; 
perquè al cap i a la fi , no es 
pot comprometre amb que no 

l’hagin de tornar a operar, ni 
a deixar la querida ni a caçar 
elefants. I és lògic que no es 
vulgui comprometre a aques-
tes coses, perquè és normal 
que el rei d’un país com el 
nostre tingui una amistançada 
com cal, al marge de l’esposa 
que ja fa de reina, i que pu-
gui anar de cacera els dies que 
no treballa (o sigui el dia que 
li peti). Els que coneixen la 
història saben bé que els reis 
són caçadors per naturalesa. 
Sense anar més lluny, l’últim 
rei que vam tenir els catalans 
va morir caçant, encara que 
males llengües diguessin des-
prés que havia estat a causa 
d’un complot d’alguns nobles 
que no l’apreciaven gaire. Els 
reis, doncs, han d’anar a ca-
çar. És clar que sí. I si van a 
caçar, no poden pas anar al 
Bosc del Siscar a empaitar co-
nills. No! Els reis com el nos-
tre han d’anar de cacera major, 
com és el cas dels exemplars 
de loxodonta africana que va 
abatre a Botswana exposant 
sa integritat reial. I pel que 
fa als amors o lligues que un 
monarca pugui tenir al marge 
del matrimoni, també és un fet 
sabut i comprovat al llarg de la 
història que això és una cosa 
habitual, quasi d’obligació; és 
normal que els reis tinguin fora 
del matrimoni els seus descan-
sos de guerrers-caçadors.

No entenc, doncs, com hi ha 
hagut gent que critiqués les pa-
raules del Borbó, quan el que 
havien de fer en realitat era un 
elogi a sa valentia i senzillesa. 
Tot plegat és pura enveja de 
súbdits. Als que el critiquen, ja 
m’agradaria veure què farien, 
si ells fossin reis!   ■

Els reis com el 
nostre han d’anar 
de cacera major, 
com és el cas 
dels exemplars de 
loxodonta africana 
que va abatre a 
Botswana expo-
sant sa integritat 
reial. I pel que fa 
als amors o lligues 
que un monarca 
pugui tenir al mar-
ge del matrimoni, 
també és un fet 
sabut i comprovat 
al llarg de la his-
tòria que això és 
una cosa habitual, 
quasi d’obligació.
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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
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Ocells: tudó

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

És un fet rellevant que 
tots els coloms i tórto-
res del nostre territori 

els tinguem ací a les comar-
ques de Ponent, i sobretot i 
en primer lloc cal esmentar el 
tudó, el qual és el més gros 
d’aquesta família ornitològi-
ca que viu a Europa. La seva 
envergadura és d’uns 40 a
45 cm, i el seu pes s’apro-
xima als 700 grams. És, per 
tant, una peça de caça molt 
estimada, encara que la bon-
dat de la seva carn no arriba 
a convèncer la major part dels 
paladars, i tampoc no és gens 
fàcil caçar-lo, posat que té un 
caràcter d’extrema malfi ança
i una complexió molt resis-
tent. Això fa que en terreny 
descobert es llevi a cent me-
tres de distància quan se li 
acosta algú, i en zona d’ar-
bres aixeca el vol amb un so-
rollós batec d’ales, marxant 

sempre en direcció oposada a 
la qual creu que li pot venir 
l’hipotètic perill. En canvi, als 
indrets on no és perseguit es 
transforma en un ocell tan re-
fi at que se’l veu peonant en-
mig dels vianants com si res 
o, també, posat en els arbres 
dels voltants tot fent sentir 
la seva forta veu en intervals 
de breu durada. Una veu que 
consisteix en un agut parru-
peig que ressona entre els 
arbres escampant-se en totes 
direccions.

El seu plomatge és de color 
gris tirant a blavós, bastant 
més clar a la part de dessota, 
amb diversos refl exos verds i 
rogencs al voltant del coll, i 
quan vola presenta una franja 
blanca de cap a cap de cada 
ala.

Tot i la persecució i una 
posta minsa de tan sols dos 
ous, com tots els altres co-
loms, el tudó no para d’es-
tendre’s conquerint i ocupant 
nous territoris on s’estableix 
amb relativa facilitat per 
mitjà del seu tarannà excep-
cional del qual es val, la qual 
cosa no li serveix només per 
mantenir la densitat de pobla-
ció, sinó que, a més a més, li 
permet augmentar-la conside-
rablement fi ns a nivells insos-
pitats. Això representaria que 
al nostre país hi viurien de 
dotze a tretze parelles de tu-
dons per quilòmetre quadrat 
d’extensió.

El tudó és un ocell que se’l 
descriu com a au poruga o 
vergonyosa (per la meva part, 
no sabria dir quin dels dos 
adjectius li escau millor) que 
fa el niu sempre als arbres, 

bé siguin dels boscos o dels 
marges, i s’atipa als camps de 
conreu menjant cereals, hor-
talisses o d’altres coses que la 
gent de pagès hi cultiva habi-
tualment.

El niu que fa és tan poque-
ta cosa que moltes vegades 
costa d’assegurar-se si el que 
es veu és de veritat un niu 
o, simplement, es tracta de 
quatre branquillons secs del 
mateix arbre, ja que el niu de 
veritat el construeixen amb 
un grapat de branques primes 
i seques encreuades i amb 
tanta senzillesa que sovint és 
possible veure els ous des de 
sota, la qual cosa fa que quan 
els estan covant i de cop al-
guna cosa els espanta, amb 
l’embranzida que fan quan 
s’escapen, els ous van a parar 
al terra sense remissió,

La baixa productivitat de 
pondre tan sols dos ous, els 
tudons la compensen fent 
més d’una posta. Això com-
porta que de vegades encara 
hi ha novells al niu en ple mes 
d’agost.

És curiós de veure com els 
novells recent nascuts els pri-
mers dies fi quen tot el cap 
dins de la boca dels pares 
per rebre l’aliment necessari 
en forma d’una mena de llet 
espessa que fabriquen a l’in-
terior del seu pap.

Ja hem vist que hi ha tudons 
que fan vida als boscos lluny 
de l’ambient urbà i d’altres 
que els agrada la companyia 
humana. D’aquests últims en
tenim un bon exemple al nostre 
poble amb la quantitat de nius 
que fan als arbres del Passeig i 
places. Fixeu-vos-hi.   ■

El tudó és un ocell 
que se’l descriu 
com a au poruga 
o vergonyosa que 
fa el niu sempre 
als arbres, bé 
siguin dels boscos 
o dels marges, i 
s’atipa als camps 
de conreu menjant 
cereals, horta-
lisses o d’altres 
coses que la gent 
de pagès hi cultiva 
habitualment.
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OPINIÓ ELS LECTORS ESCRIUEN

La Primera Comunió

El dia de la Primera Co-
munió és a prop per 
alguns nens, i personal-

ment opino que ara ja no té 
res a veure en rebre Jesús per 
primera vegada, sinó que es 
tracta de promoure una sèrie 
de guanys dels que se’n bene-
fi cien les cases que subminis-
tren els vestits, els joiers, els 
fotògrafs, els perruquers, els 
restaurants i, per últim, les 
botigues que ofereixen la pos-
sibilitat de realitzar una llista 
de Primera Comunió, com les 
que es fan a les bodes.

Recordo molt bé quan van 
fer-la els meus fi lls. Aleshores 
ja vaig plantejar la possibili-
tat que es realitzés en un dia 
qualsevol, vestits amb roba 
de diumenges i fer-la al col-
legi o, en tot cas, a l’església, 
que és el lloc més adient. Tot 
i no avenir-se, els meus no 
van anar amb aquesta pompa 
d’ara, que semblen núvies. I 
de llistes, res de res. Qui volia 
feia un regal i allò que vol-
gués, perquè mai no he tingut 
en compte el valor material 

sinó el sentimental.
Els nens, a fi  de compren-

dre que és important el que 
rebran, el cos i la sang de 
Jesús, seria també conve-
nient que ho entenguessin. 
Si alguns pares ho volen ce-
lebrar, els fi lls els estarien 
molt agraïts que algun dia els 
obsequiessin amb un berenar, 
junts amb tots els amics de la 
classe.

Crec que pels anys 70 als 
nens se’ls imposava vestir 
una túnica com els frares. No 
sé de qui fou la idea, però era 
horrorosa. Més els hauria val-
gut anar vestits amb la roba 
de mudar d’aquella època.

Molts d’aquesta classe hi 
abunden, aquell qui menys 
pot econòmicament ho cele-
bra amb tota la pompositat/
ostentació possible; fi ns i tot 
n’hi ha que s’hipotequen o 
queden a deure el banquet.

Recordem que Jesús era 
al bàndol dels pobres. No 
vulguem fer d’aquest dia tan 
important una manera d’anar 
a la casa del Senyor com si 

d’una passarel·la de models 
es tractés. En algunes oca-
sions els rics volen avergonyir 
els que no tenen tant, per 
exemple:

Un fi ll que ni tan sols està 
batejat diu a sa mare que 
també vol fer la Comunió. Ella 
li pregunta: per què fi ll?, i ell 
li respon: perquè també vull 
que em facin regals.

En això es converteix la Pri-
mera Comunió, la qual per 
a molts nens serà l’última 
Comunió que rebran. I han 
de fer tanta parafernàlia per 
no assistir més a l’església? 
Crec que seria bo plantejar-se 
aquesta qüestió amb més 
profunditat, i no prendre-ho 
a la lleugera. Vivim en temps 
econòmicament molt dolents, 
i l’Església hauria de modifi -
car una mica tot allò que faci 
falta. Ara bé, està vist que per 
a uns i altres hi ha massa in-
teressos creats, i costarà molt 
i molt veure aquest dia com 
un diumenge qualsevol.

Rosa Maria

Els nens, a fi  de 
comprendre que 
és important el 
que rebran, el 
cos i la sang de 
Jesús, seria també 
convenient que ho 
entenguessin.

Recordem que 
Jesús era al bàn-
dol dels pobres. 
No vulguem fer 
d’aquest dia tan 
important una 
manera d’anar a 
la casa del Se-
nyor com si d’una 
passarel·la de 
models es tractés.

Marc Roig 
Pl. La Muralla, 5

25316 PREIXENS (Lleida)

Mòbil  616 03 42 91

 

jardinsroig@gmail.com

Assessorament

  Jardineria d’interior

    Educació ambiental

      Construcció de jardins

       Manteniment de Jardins

         Instal·lacions de reg

         Esporgues i tractaments

            Disseny 3D, d’espais naturals i jardins
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Música

OPINIÓ ELS LECTORS ESCRIUEN

La fusió d’una orquestra 
simfònica acompanyant, 
amb música sincronitza-

da i en directe, una pel·lícula 
de cinema mut, ha estat una 
experiència molt, molt agrada-
ble, una mostra de creativitat 
dins el món de la música ac-
tual.

Em refereixo al concert sor-
presa que (un diumenge del 
passat mes de març i al Casal) 
va oferir l’Orquestra Simfòni-
ca Julià Carbonell de les Ter-
res de Lleida, sota la direcció 
d’Alfons Raverté, excel·lent 
director. Amb una nova –per 
a mi– modalitat d’interpretar 
música.

Amb el títol de “Speedy”, 
fi lm de l’any 1928 del mític 
actor Harold Lloyd, es va visio-
nar aquesta pel·lícula, amb 
la diferència que, en lloc del 
solitari pianista que en aque-

lla època feia més suportable 
l’aridesa del cinema mut inter-
pretant solos de piano adients 
al tema, aquí teníem tota una 
orquestra per interpretar, i ma-
gistralment, el ritme trepidant 
del fi lm, amb tots els efectes 
i sons especials –executats al 
mil·límetre– que demanava la 
seva dinàmica. Espaterrant!

He de dir, però, que la con-
junció d’aquestes dues arts 
em va deixar, en certa manera, 
perplex. No sabia exactament 
a quin acte assistia, si de mú-
sica, si de cinema. La meva 
intenció era prioritzar la mú-
sica, però la pel·lícula –molt 
bona– desdibuixava aquesta 
intenció. Sols faltava haver de 
llegir els subtítols. En la meva 
ment s’hi va produir un petit 
caos, em costava pair-ho tot a 
la vegada. En el fons em dolia 
el no donar tota la preferència 

a l’orquestra, que tenia davant 
meu creant música en viu.

Deixant de banda aquestes 
petites disquisicions, l’evident 
és que, en fi nalitzar la inter-
pretació musical, els aplaudi-
ments foren abundants, insis-
tents, reiteratius. No podia ser 
d’altra manera.

Cal ressenyar, també, dins 
aquesta vetllada musical, 
l’actuació de l’Orquestra Viva-
ce –formada per alumnes de 
l’Escola Municipal de Música 
d’Agramunt. Un conjunt d’ins-
truments de corda, que va
oferir dos “Allegro” de W.A. 
Mozart i A. Vivaldi, amb els 
quals van demostrar, amb la 
seva molt correcta interpreta-
ció, la bona feina feta per la 
seva directora Virgínia Sana-
gustín.

Jaume Cots

Ens vàrem replegar 
el dia 28 d’abril to-

tes nosaltres, junt amb 
la seva família, per ho-
menatjar la nostra com-
panya més veterana, la 
Sra. Teresa Miralles.

Avui és el seu aniver-
sari, 85 anys, dia de 
felicitacions. Li vam fer 
entrega d’una fl or, una 
placa i un pergamí, de-
sitjant-li un feliç dia i 
el nostre agraïment a la 
seva companyia.

Moltes felicitats.

ASSOCIACIÓ DE DONES DE PREIXENS La Junta
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La fusió d’una or-
questra simfònica 
acompanyant, 
amb música 
sincronitzada i en 
directe, una pel-
lícula de cinema 
mut, ha estat una 
experiència molt, 
molt agradable, 
una mostra de 
creativitat dins el 
món de la música 
actual.
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Un llibre per festejar 10 anys
d’arquitectura popular

OPINIÓ ELS LECTORS ESCRIUEN

El llibre Els materials de l’arquitectura po-
pular és com dos en un. Pesa al voltant 
d’un quilo, té un format A-4 i un total de 

217 pàgines. En el llom apareix el número 10 
de la col·lecció, fet que indica que la publicació 
suposa un esdeveniment singular dins de la col-
lecció iniciada el 2000. Amb aquestes pistes ja 
es pot imaginar que el llibre s’ha condimentat 
com un plat de dia de festa. I per això el reco-
manem a tot tipus de públic.

La primera part mostra què és l’associació; 
s’hi explica els començaments, les activitats: 
cursets d’estiu, concursos, visites i exposicions. 
També s’hi exposa la gènesi de la web www.ar-
quitecturapopular.com i el llistat de socis. Les 
entitats properes i alguns socis hi diuen la seva 
respecte la fi ta assolida. També es recorda els 
amics que ja no estan entre nosaltres. Es fa una 
refl exió sobre els objectius previstos d’aquests 
anys. I fi nalment es descriu la festa de la ce-
lebració del desè aniversari, on es recullen les 
intervencions de Fèlix Martín, Jordi Pàmias i 
Vicent Loscos.

La segona part del llibre és fruit del curset 
que es dedicà al coneixement dels materials. 
Els articles repassen diferents materials bàsics 
i com es troben de plena actualitat amb la crisi 

econòmica i enfront de materials que requerei-
xen molta energia i que són escassos.

La construcció amb terra és una bona solu-
ció, explicat per un bon coneixedor, Albert Puy. 
A nivell històric es descriu els materials utilit-
zats a Cervera a través de documents, des de 
la calç fi ns al vidre, per Josep M. Llobet. De 
l’amfi teatre romà a l’estadi del Nou Camp, és 
un recurs que agafa Joan Rovira per parlar de la 
calç i del pòrtland. L’escultor Gascón alliçona 
de la pedra, com es pot donar forma a una idea. 
D’igual manera Josep Bunyesc tracta sobre la 
fusta aplicada a la construcció i com se n’apro-
fi ten les possibilitats lligades al prefabricat. Les 
possibilitats del ferro són exposades per Àngel 
Eroles amb l’exposició d’eines i tècniques; tot 
una síntesi d’una passió envers la feina creati-
va. Maria Garganté refl exiona sobre un fet col-
pidor: el foc devastador que va començar prop 
de la Donzell i arribà a Sanaüja. Valentina Mai-
ni escriu sobre la necessitat, avui, de l’ús de 
materials i  tècniques tradicionals; aquests ma-
terials suposen una major efi càcia energètica 
i pel medi ambient. Roger Pasqual mostra un 
treball modèlic de coneixement de la comarca 
del Prio rat a través dels materials.

L’altre subapartat del llibre és dedicat a les 
pràctiques del curset: en fusta, es construeix 
una porta per a una cabana; en cistelleria, amb 
el mestratge de Ramon Solé i el seu deixeble 
Alfons Salut; i a la pleta de Mont-roig on es va 
refer una cantonada. En l’apartat de visites, es 
parla de les corresponents a Anglesola, Cervera, 
Massoteres i Montsonís.

Els materials de l’arquitectura popular acaba 
amb el resultat del 9è concurs de conservació i 
manteniment de construccions tradicionals i la 
concessió de col·laborador d’honor a Josep M. 
Llobet. Les conclusions o manifest exposen les 
idees o peticions del curset.

Qui vulgui més informació de l’associació la 
podrà trobar a  www.arquitecturapopular.com 
i per fer una comanda del llibre a correu.arqui-
tecturapopular@gmail.com.

Josep Mora

ACTIVITATS DE LA CELEBRACIO DEL 10È ANIVERSARI 

DE L’ASSOCIACIÓ AMICS DE L’ARQUITECTURA POPULAR

ELS MATERIALS DE L’ARQUITECTURA POPULAR
L’èxit de l’arquitectura popular és degut als materials?

Portada del llibre.

Participants al 5è curset 
l’any 2004.

FONT: AMICS ARQUITECTURA POPULAR

Els articles repas-
sen diferents mate-
rials bàsics i com 
es troben de plena 
actualitat amb la 
crisi econòmica.
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Festa 45 anys

OPINIÓ ELS LECTORS ESCRIUEN

A tots els amics i amigues, com-
panys i companyes del 67, que 
han fet possible retrobar-nos 

després de massa anys, 30, només 
una paraula: gràcies!!

Gracies per aconseguir recor-
dar  moments compartits, moments 
oblidats, moments  que, entre els 
uns i els altres, hem anat recompo-
nent  com un puzle i de nou, per uns 
instants,  reviure els nostres anys 

d’infantesa plens de sentiments i 
records, aventures i jocs, rialles i ba-
ralles… ara ja tots  fets i drets, amb 
una vida consolidada i una família 
pròpia no podem deixar passar tant 
de temps, hi hem de tornar!

 La data 4 de maig del 2012 serà 
recordada per tots nosaltres, i mar-
carà un precedent; i entre els 56 que 
hi érem, més els que no hi van poder 
ser, tots plegats ho repetirem!

Encara que no encerti l’edat, la lle-
tra s’hi escau molt bé, dedicat a tots 
nosaltres:

 “Fa vint anys que tinc vint anys. 
Vint anys i encara tinc força, i no 
tinc l’ànima morta, i em sento bullir 
la sang. I encara em sento capaç de 
cantar si un altre canta. Avui que en-
cara tinc veu i encara puc creure en 
Déu...” (J.M. Serrat).

Anna Martín
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ENSENYAMENT FINESTRA EDUCATIVA

Excursió de la Llar
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Col·legi Mare de Déu del Socors

El passat dissabte 14 
d’abril, els alumnes de 
la Llar d’Infants (P0, 

P1 i P2) del Col·legi Mare de 
Déu del Socors, junt amb les 
seves famílies i les educado-
res vam anar a visitar una lu-
doteca de la ciutat de Lleida.

Vam sortir d’Agramunt a les 
nou del matí en autocar, una 

experiència nova per molts 
dels nens i nenes, ja que era 
la primera vegada que viat-
javen amb un altre transport 
que no fos el cotxe. Els nervis 
els envaïen, però també uns 
ulls plens d’il·lusió i emoció 
per veure què faríem tots 
junts aquell dia. El viatge 
se’ns va fer ben curt i l’auto-
car ens va deixar a la porta de 
la ludoteca, tots estàvem in-
trigats per començar la visita. 
Ens van obrir les portes i vam 
fer dos grups, els alumnes de 
P0 i P1 van anar a la 1a plan-
ta i els alumnes de P2 es van 
quedar a la planta baixa jun-
tament amb les seves famí-
lies. Cada una de les plantes 
estava plena de jocs adreçats 
per la seva edat. Disposàvem 
de diferents espais, entre ells: 
de joc simbòlic, de construc-
ció, de psicomotricitat, de 

música, dibuix i pintura...
Després d’una bona estona 

de joc vam sortir al parc del 
costat de la ludoteca. Entre 
carmanyoles i entrepans vam 
començar a dinar tot pendent 
del cel, els núvols anuncia-
ven pluja. Vam poder dinar 
tranquil·lament i vam jugar 
una estoneta al parc fi ns que 
les gotes de pluja ens van fer 
recollir i anar a buscar l’auto-
car. Havíem de tornar cap a 
casa!

Tant els alumnes, com els 
pares, les mares, els germans, 
les educadores... vam poder 
gaudir d’una jornada lúdica 
molt interessant i diferent a la 
rutina del dia a dia de la llar 
d’infants. Els pares van poder 
compartir experiències amb 
els altres pares, van poder 
observar com els seus fi lls es 
mouen per l’espai, compartei-
xen, juguen... entre iguals. I 
una cosa molt important, el 
fet de poder compartir esto-
nes de joc amb els seus fi lls, 
ja que el joc en aquesta edat 
és l’eina principal per fomen-
tar l’aprenentatge global.

Concursos literaris
Els cursos de Primària tam-

bé han participat aquest any 
al Certamen Literari de Sant 
Jordi. Els alumnes han ma-
nifestat esforç i molt interès 
en fer les obres ben fetes, per 
això volem felicitar-los a tots 
pel seu entusiasme

Per altra banda, l’alumna de 
2n de Primària, Nayeli Reo llo 
també ha estat guardonada 
amb l’accèssit al concurs En-
ric Granados de Lleida amb la 
prosa “Els deures”.   ■

Infants, pares i mares 
gaudint del joc.

A baix, guanyadors Sant 
Jordi 2012.

A la dreta, la Nayeli recollint 
el premi a l’auditori Enric 
Granados de Lleida.
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XXXV Certamen Literari de Sant Jordi 
Vila d’Agramunt

ESPECIAL
SANT JORDI CERTAMEN LITERARI

J. Pijuan

Organitzat per la Regido-
ria de Cultura de l’Ajun-
tament i SIÓ amb la 

col·laboració dels centres d’en-
senyament Mare de Déu dels 
Socors, “Macià-Companys”, 
IES Ribera del Sió i la ZER 
del Sió, la Biblioteca Muni-
cipal “Guillem Viladot” i la 
Fundació Guillem Viladot “Lo 
Pardal”, s’ha celebrat la XXXV 
edició del Certamen Literari 
de Sant Jordi. Els concursants 
van poder participar en les tres 
modalitats del certamen a la 
vegada: prosa, poesia i poesia 
visual. Com en anteriors edi-
cions els alumnes del cicle ini-
cial de Primària han conti nuat 
participant amb un dibuix 
acompanyat d’una frase, però 
a diferència dels anteriors cer-
tàmens en què la visualització 
era sobre un poema i un con-
te, enguany tots han treballat 

la visualització sobre la llegen-
da de Sant Jordi. Els membres 
dels jurats foren Mary Cunille-
ra, Nunci Gatnau, Pere Mora, 
Joan Pijuan, Pepita Reñé i Nú-
ria Sorribes en poesia; i Màrius 
Blàvia, Bepeta Coma, Marga-
ret Palou, Antoni Ponsa, Anna 
Ma. Ribó i Josefi na Viles en 
prosa, els quals van ser el ju-
rat de poesia visual juntament 
amb la Sra. Montserrat Felip. 
Els premis lliurats de poesia 
i prosa consistiren en vals de 
compra per bescanviar per lli-
bres en català i els de poesia 
visual, en un llibre de l’obra 
de Guillem Viladot i un carnet 
d’amics de Guillem Viladot. 
En total es lliuraren 56 premis 
(26 en prosa, 21 en poesia i 9 
en poesia visual) d’un total de 
771 obres que es presentaren 
als jurats.

Les obres presentades han 
estat de 213 en poesia, 350 
en prosa (de les quals 134 
eren visualitzacions) i 208 en 
poesia visual. No obstant s’ha 
de puntualitzar que tot l’alum-
nat de Primària participa en 
les modalitats de prosa i poe-
sia i són els mateixos centres 
que fan una preselecció de les 
composicions que al fi nal arri-
ben als jurats.

Referent a les modalitats de 
poesia i prosa, si l’any passat 
ens queixàvem d’una deixa-
desa bastant gran en la pre-
sentació de les composicions 
i es demanava als interessats 
posar una mica més de volun-
tat en fer el treball; enguany 
hem de tornar a insistir amb 

aquesta manca de revisió en 
algunes de les obres presenta-
des. També continua havent-hi 
gent que fan cas omís de les 
bases i és lamentable veure 
com algunes obres s’han hagut 
de descartar per no complir les 
regles del certamen.

Pel que fa a la poesia visual 
hi va haver treballs per escollir 
els premiats en els cursos de 
Primària, ja que tots tenien el 
seu punt de gràcia. Quant als 
altres cursos, ens vam trobar 
amb obres molt ben treba-
llades i de molt originals que 
de ben segur es mereixien ser 
premiades.

Aquest any el lliurament de 
premis es féu el mateix dia de 
Sant Jordi al vespre a la sala 
del teatre del Casal Agramun-
tí. Abans de començar l’acte 
pròpiament dit, hi va haver la 
projecció d’un curt audiovisual 
realitzat pels grups de Pioners 
i Caravel·les de l’Agrupament 
Escolta CAU, que era un ho-
menatge a tota la gent que ha-
via participat en les successi-
ves edicions del certamen. Es 
van recitar diverses obres pre-
miades en anteriors certàmens 
que feien referència a la vila 
d’Agramunt acompanyades 
amb fotografi es de diferents 
indrets de la vila relacionats 
amb l’esmentada composició. 
Després s’efectuà el lliura-
ment amb la presència de l’al-
calde, la regidora de cultura i 
els membres dels jurats dalt 
de l’escenari. Els guardonats 
van recollir el seu premi amb 
el corresponent diploma.

PARTICIPACIÓ 2012

POESIA PROSA
POESIA
VISUAL

TOTAL

1r curs de primària - 69 - 69
2n curs - 65 - 65
3r curs 35 30 - 65
4t curs 32 30 - 62
5è curs 26 24 50 100
6è curs 31 18 70 119
1r d’ESO 15 22 10 47
2n 10 16 16 42
3r 16 11 18 45
4t 11 17 19 47
1r de BATXILLERAT 20 26 8 54
2n de BATXILLERAT 16 20 15 51
Majors de 18 anys 1 2 2 5

TOTAL 213 350 208 771

Aquest any el 
lliurament de 
premis es féu 
el mateix dia de 
Sant Jordi. Abans 
de començar 
l’acte pròpiament 
dit, hi va haver 
la projecció d’un 
curt audiovisual 
realitzat pels 
grups de Pioners 
i Caravel·les de 
l’Agrupament 
Escolta CAU.
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VEREDICTE

POESIA

3r curs de Primària (8/9 anys)
Premi: El bosc, d’Arnau Riera i Baltral
Accèssit: L’escola, de Neus Silvestre i Gatell

4t curs de Primària (9/10 anys)
Premi: Fora mandra, de Màrius Tàpia i Martínez
Accèssit: La meva gosseta, d’Ivet Solé i Bertran

5è curs de Primària (10/11 anys)
Premi: El diccionari, de Judit Cuberes i Solé
Accèssit: L’ordinador, de Pau Farré i Ariño

6è curs de Primària (11/12 anys)
Premi: Agramunt, de Roger Brils i Creus
Accèssit: Camins, de Marina Súria i Asensio

1r curs d´ESO (12/13 anys)
Premi: Llibertat, de Mariona Escolà i Luque
Accèssit: Hi ha una plaça, de Josep Enric Puig

i Solanilla

2n curs d´ESO (13/14 anys)
Premi: Graller, de Guillem Esteve i Boncompte
Accèssit: Amb tu, de Laia Díaz i Arisa

3r curs d´ESO (14/15 anys)
Premi: La vida..., d’Anivid Pedrós i Faura
Accèssit: Sense tu, d’Andrea López i Ibáñez

4t curs d´ESO (15/16 anys)
Premi: El concert, de Gerard Miralles i Sorribes
Accèssit: El que queda, un record, de Sara Vega i Piña

1r de BATXILLERAT (16/17 anys)
Premi: L’estelada, de Montse Penella i Gené
Accèssit: Tu ets, de Núria Esteve i Planes

2n de BATXILLERAT (17/18 anys)
Premi: Junts, d’Albert Civís i Bellera
Accèssit: Passió, d’Albert Miralles i Sorribes

Majors de 18 anys
Premi: Solitud, de Marta Canes i Niubó

Agramunt, 18 d’abril de 2012

PROSA

1r curs de primària (6/7 anys)
Visualització de l’obra: La llegenda de Sant Jordi
Premi: Aroa Pujol i Calvo
Accèssits:  Pau Alonso i Llobet
 Estefania Luisa Nicoi

2n curs de primària (7/8 anys)
Visualització de l’obra: La llegenda de Sant Jordi
Premi: Judit Esteve i Martí
Accèssits:  Anna Cahelles i Castellà
 Laura Garriga i Solé

3r curs de primària (8/9 anys)
Premi: Una il·lusió, d’Irina Elena i Sandu 
Accèssit: Un bon error, de Siobhan Carrasco i Martínez

4t curs de primària (9/10 anys)
Premi: L’aigua, de Jan Viladomat i Oliva
Accèssit:  Per la meva amiga, de Clara Fernández i Aránega

5è curs de primària (10/11 anys)
Premi: Una elecció intel·ligent, de Gener Escolà i Luque
Accèssit:  El jardí amb vida, d’Alba Pérez i Aragón

6è curs de primària (11/12 anys)
Premi: El cor de diamant, d’Anna Baró i Solé 
Accèssit:  El calendari, de Maria Canes i Ortiz

1r curs d’ESO (12/13 anys)
Premi: El tren que viatjava al futur, d’Esther Silvestre i 

Espinosa

2n curs d’ESO (13/14 anys)
Premi: Coses que s’aprenen..., de Gerard Vicens i Guixé
Accèssit:  El meu millor amic, de Laia Vicens i Moreno

3r curs d’ESO (14/15 anys)
Premi: Cuina de vida, de Maria Puebla i Reñé
Accèssit:  Tresor perdut, de Laia Amores i Mateu

4t curs d’ESO (15/16 anys)
Premi: Jo volia ser escriptor, de Gerard Miralles i Sorribes
Accèssit:  Memòries de la guerra, de Clara Secanell i Perarnau

1r curs de BATXILLERAT (16/17 anys)
Premi: Sentiments ofegats entre l’asfalt i una copa bui-

da, de Joan Vilalta i Gili
Accèssit:  Maleïda tinta, de Núria Tolosa i Badia

2n curs de BATXILLERAT (17/18 anys)
Premi: Estimat diari: no canviïs, de Joan Cama i Ribes
Accèssit: Relat d’un boig, d’Albert Miralles i Sorribes

Majors de 18 anys
Premi: Tendresa, d’Alícia Monterroso i Bastús
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ESPECIAL
SANT JORDI CERTAMEN LITERARI

5è curs de primària (10/11 anys)
Premi: Tània Vidal i Burgos

6è curs de primària (11/12 anys)
Premi: Pau Godoy i Karseska

1r curs d’ESO (12/13 anys)
Premi: Daniela Grosu

2n curs d’ESO (13/14 anys)
Premi: Francesc Bernaus i Concabella

3r curs d’ESO (14/15 anys)
Premi: Laia Amores i Mateu

4t curs d’ESO (15/16 anys)
Premi: Gerard Miralles i Sorribes

1r curs de BATXILLERAT (16/17 anys)
Premi: Sílvia Berenguer i Domingo

2n curs de BATXILLERAT (17/18 anys)
Premi: Mònica Marquilles i Canela

Majors de 18 anys
Premi: Laura López i Cabós

Agramunt, 18 d’abril de 2012

VEREDICTE DE POESIA VISUAL

UNA IL·LUSIÓ

En David i la Laura feia dies que esperaven amb il·lusió la 
nit de Nadal. Havien estat donant de menjar al tió des de 
principis de desembre i estaven segurs que els cagaria força 
coses. Quan ja ho tenien tot a punt, una llum encegadora 
va deixar els nens sense veure res durant uns segons. En 
recuperar la visió en lloc del tió hi va aparèixer un ninot 
vestit de pastoret amb una barretina vermella, i els va dir:

- Com que heu estat bons minyons una cosa us donaré: 
A tu, Laura, un parell de contes perquè puguis viatjar a 
llocs llunyans, i a tu David, una llibreta i uns llapis de 
colors perquè puguis dibuixar tots aquests mons dels 
contes, només haureu de posar-hi un peu.

Un cop dit això va tornar la llum i seguidament el tió. Els 
nens molt contents van començar a llegir i a dibuixar, però 
no acabaven d’entendre què havia volgut dir amb allò de 
“posar-hi un peu...”

De sobte en David va tenir una idea, va començar 
a estendre tots els dibuixos pel terra i li va dir a la seva 
germana: Som-hi!

Tots dos agafats de la mà van trepitjar amb el peu dret un 
dels dibuixos i, en un obrir i tancar d’ulls, es van trobar dins 
del paisatge que havia fet en David, tot escoltant a la Laura 
mentre llegia un dels contes. Els nens estaven encantats, 
podien anar on ells volguessin, només hi havien de fi car un 
peu...

I així ho van fer durant una bona estona. Van anar d’un 
lloc a l’altre sense moure’s de l’habitació. Va ser una nit de 
Nadal màgica, gràcies al seu amic.

I paisatge viatjat, conte acabat.

Irina Elena Sandu

EL DICCIONARI

Tantes paraules s’haurien perdut
a l’univers de l’oblit

si no hagués estat per aquest amic
que guardar-les ha volgut.

Descobreixes un tresor amagat
a aquells que tenen curiositat.

Ulls inquiets que no paren de llegir
i molt de coneixement adquirir.

Ja comença l’intensa aventura
de capbussar-se en la seva lectura.

En aquest món tan divertit
que agrada al més gran i al més petit.

Milers de mots ordenats
amb un grapat de signifi cats.

De la A a la Z m’has de buscar
si fàcilment em vols trobar.

Pàgines plenes de lletres,
signifi cats i frases fetes.
Paraules amb estils fetes.

Paraules amb estils diferents:
subratllades, negretes, cursives...

En fi ! Tot un savi que t’ajuda a entendre
tot el que t’envolta.

Judit Cuberes Solé
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L’AIGUA

Una vegada, i d’això en fa 
molt de temps, el sol cremava 
de valent, era el mes de juny. Tot 
estava ressec: els prats, els camps, 
el gra, les espigues... La gent del 
poble estava desesperada, doncs 
els rierols estaven secs i ni tan 
sols no podien donar de beure al 
bestiar.

En un poblet situat al peu 
de la muntanya la realitat era 
ben diferent. Els prats estaven 
humits, l’herba fresca i els pous 
eren plens d’aigua. Un dia la 
senyora Concepció, veïna del 
poble ressec, va anar a casa del 
senyor Josep a demanar-li una 
mica d’aigua per les seves ovelles 
i el senyor li contestà:

- La compartiré si el teu fi ll 
deixa de ballar amb la meva fi lla.

La senyora li contestà:
- Però si estan enamorats!
I el senyor Josep continuà:
- Jo no vull que la meva fi lla 

es casi amb un noi pobre.
La senyora digué:
- Quan plogui ja no serem 

pobres i potser que els teus 
camps quedin negats per la pluja.

I el senyor respongué:
- No crec que sigui així, 

doncs la pluja porta molt temps 
adormida.

La Concepció va haver 
d’acceptar les dures condicions 
amb tristesa per la felicitat del 
seu fi ll.

Passats uns dies va caure 
un bon ruixat al poble de la 
Concepció, però més en va 
caure al poble d’en Josep, de tal 
manera que els seus camps van 
quedar negats.

No deixem mai d’ajudar i 
compartir el que tenim amb els 
altres perquè no sabem quan 
serà el dia que ens caldrà la seva 
ajuda.

Jan Viladomat i Oliva

AGRAMUNT

A l’església de Santa Maria,
les campanes van tocant,
les velles pedres ens aguaiten
mentre els segles van passant.

Molts quadres hi ha dins una casa
que havia estat un mercat,
en Guinovart ens impressiona
amb les seves obres d’art.

Molta gent passa cada dia
per un vell carrer porticat,
la via més famosa de la vila,
el carrer Sió és el més transitat.

Més enllà del poble,
una torre de guaita hi ha,
és l’empremta dels reis moros
que fa molts anys ens van habitar.

Roger Brils Creus

LLIBERTAT

Llibertat és alegria,
poder riure cada dia.
Llibertat és expressió,
poder riure sense por.

Veure els núvols com passen,
seure sota un arbre,
sentir el vent xiular,
veure un estel volar.

Donar-te la mà
sigui negra o blanca.
Dibuixar un colom

i en el bec una branca.

Deixar de lluitar
per poder-nos abraçar.
Poder-nos expressar
és fet de llibertat.

Mariona Escolà Luque

Nota: Degut a la manca d’espai, la resta de les obres premiades es publi-
caran el mes que ve.

Aroa Pujol Calvo. Premi prosa “visualització de l’obra: 
La llegenda de Sant Jordi”, 1r de primària
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ESPECIAL
SANT JORDI CERTAMEN LITERARI

UNA ELECCIÓ INTEL·LIGENT

Un dia dos companys anaven xerrant pel carrer quan van sentir que a 
la plaça de la vila s’havien reunit els savis adults de la comarca. Volien 
trobar el jove més savi de les contrades de Ponent. Calia apuntar-se 
i al cap de dos mesos anunciarien qui seria el mereixedor d’aquesta 
titulació.

Els dos companys van trobar interessant la proposta. Eren en Quim 
i en Manel. El Quim, fi ll de l’empresari més ric del poble que era 
més agosarat, va anar a apuntar-s’hi ràpidament, pensava que tenia 
possibilitats de ser elegit. El Manel, de casa de pagès, era un xicot 
tranquil i estava dubtant d’apuntar-se o no a l’elecció. Ell pensava que 
potser per cercar la saviesa calia viatjar per tot el món i que ell no 
disposava d’una situació econòmica que li permetés fer-ho, en canvi el 
Quim sí que s’ho podia permetre. Tot i així, després de refl exionar-hi, 
s’hi va apuntar i va pensar que ja pensaria alguna cosa.

El Quim va viatjar per tot el món buscant la saviesa. Va gastar tots els 
diners dels seus pares, però ell no es va preocupar gaire, només pensava 
en guanyar.

El Manel, mentrestant, es va quedar a casa, ajudant al seu pare en 
les tasques de pagès com ara: llaurar la terra, sembrar, adobar i cuidar 
el bestiar. Tot treballant anava pensant i s’adonava que aprenia moltes 
coses que el podien fer savi.

Van passar els dies i va arribar l’hora de triar el guanyador. Els dos 
companys es van retrobar i quan es dirigien cap a la plaça del veredicte 
el Quim va dir:

- Segur que jo guanyo, al cap i a la fi , ningú ha viatjat tant com jo, 
he vist i he trobat tantes coses...

El Manel contestà:
- Doncs jo, no he sortit de casa de tanta feina.
- És clar que no pots guanyar –va dir en Quim.
Van arribar a la plaça i allí els esperaven els savis adults i molta gent 

que estaven impacients per saber qui era el guanyador.
El savi amb més edat va dir:
- Qui de vosaltres ha trobat la saviesa?
I el Quim, com era d’esperar, va cridar amb la veu una mica xulesca:
- Jo he viatjat per tot el món i he trobat i he vist moltes coses i he 

conegut molta gent.
- Què has après durant el viatge? Preguntà el savi.
- Aprendre diu, doncs no ho sé... –respongué el Quim.
- I tu, xicot, què has de dir? Preguntà el savi referint-se al Manel.
- Doncs jo no he fet res especial, tan sols he fet la meva feina de 

cada dia. He après que amb el meu treball i el meu esforç he ajudat als 
meus pares a tirar la casa endavant i tinc la satisfacció de veure créixer 
els camps de blat i ordi...

- Et sembla poc? –va dir el savi– doncs tu ets el guanyador. Has 
trobat la saviesa en les coses senzilles de cada dia.

- Gràcies, estic molt content –va respondre el Manel. Donà mitja 
volta i se’n tornà cap a casa seva, allí l’estaven esperant tots amb els 
braços oberts.

Gener Escolà Luque

EL BOSC

Hi ha pedres, hi ha conills,
hi ha alzineres, hi ha grills,
hi ha bolets, hi ha camins,
hi ha pinyes, hi ha pins.

Veig boletaires i esquirols,
veig caçadors i cargols,
veig llenyataires i rossinyols,
veig garses i nius,
veig senglars i perdius.

Aquest és el bosc,
fer-hi una passejada
és el que més m’agrada!

           Arnau Riera Baltral

GRALLER

M’agradaria ser graller
i la gralla tocar:

un instrument petit
però molt divertit.

I anar tocant.
I anar voltant

pels poblets, pobles,
viles i ciutats.

M’agradaria ser graller
per poder tocar al carrer

amb els tambors i un timbal
fent una cançó tradicional.

Practicar cada dia
i tocar a la cercavila

per poder a les persones
omplir els cors d’alegria.

M’agradaria ser graller
i cançons inventar.

Amb un bon so, harmonia,
amb ritme i melodia.

M’agradaria ser graller
i la gralla tocar.

Guillem Esteve Boncompte
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EL COR DE DIAMANT

Hi havia una vegada en una ciutat una nena de nom Ariadna. 
Pel seu aniversari li van regalar una capseta de vidre amb un 
cor de diamants en el fons. La nena es va enfadar molt perquè 
volia un mòbil, no això. De l’enrabiada que va agafar va tirar 
la capsa per terra tot deixant-ho a trossets. Des d’aquell dia la 
nena va canviar de ser una nena bona a ser una nena dolenta, 
maleducada, irresponsable...

L’endemà en llevar-se es va trobar la mateixa capseta damunt 
del seu llit. Ella va anar al seus pares tot dient:

- Quina gràcia! No? Mai canviaré d’opinió. Jo no vull aquesta 
capsa! Jo vull un mòbil.

I va marxar tot fent un portada. Els pares sorpresos per la 
reacció de la fi lla es van preocupar per ella. Ja a l’escola, a classe 
de matemàtiques, una nena exclamà:  

- Oh! Ariadna! Quina capseta més bonica!
-  No és gens bonica, l’odio!
- Què dius? A mi m’encanta! Però jo pensava que volies un 

mòbil.
L’Ariadna es va enfadar amb les seves companyes. En acabar 

l’escola, farta de la capseta, va anar a la botiga de segona mà 
i la va vendre. Era molt valuosa ja que el cor era un diamant. 
Amb els diners es va comprar el mòbil que tan desitjava. Es va 
passar dia i nit amb el mòbil i enfadada amb els altres. En anar a 
dormir va guardar el mòbil al calaix de la tauleta de nit. La nena 
va despertar-se amb ànsia de jugar amb el mòbil, però en obrir 
el calaix es va trobar la capseta. La nena desesperada va plorar 
amargament. La nena curiosa va obrir la capseta i va veure una 
nota que deia: “Si no em deixes de perdre jo continuaré. Dia i nit 
no pararé. Si el cor de diamant és negre vol dir que tens el cor 
dolent. Però si és blanc vol dir que el teu cor és net i pur.”

La nena espantada i sorpresa va dir:
- Ja, ja, ja! Jo no penso canviar per aquesta ximpleria de cor! I 

el va tirar a terra.
A l’escola una nena li digué:
- És nou el collaret?
Va anar corrents al bany, es va treure el collar tot negre i amb un 

text gravat: “Cas no m’has fet, jo sóc més tossut. No te’n sortiràs 
amb la teva i el teu càstig et mereixeràs.”

La nena plorant i plorant... A l’hora del pati contestava a les 
amigues, era dolenta amb tothom. Tots els dies era així, fi ns que 
es va quedar sola, les seves amigues estaven fartes d’ella, ja no 
tenia ningú i així ella va comprendre els seus errors i tot plorant 
digué:

- Oh no! És veritat, el càstig és aquest! Jo no vull ser així, 
canviaré!

Des d’aquell dia va ser bona persona, solidària, responsable. 
Tenia el cor pur! Va vendre la capsa i amb els diners que en va 
fer ho va donar als necessitats. Ja era una nova Ariadna amb un 
collaret de diamant sempre, sempre blanc.

Anna Baró Solé

FORA MANDRA

Fora mandra
no et vull aquí,
ves-te’n de casa
com ja et vaig dir.

Fora mandra
ves-te’n d’aquí,
vull fer els deures
de demà al matí.

Fora mandra
jo vull treballar,
si aviat acabo
podré anar a jugar.

Mario Tàpia Martínez

LA VIDA...

A somnis aspirem durant tota ella,
a viure en l’èxit i en la fortuna...

Sempre busquem complaure, ser perfectes
en els ulls d’estranys i en els dels altres.

Més llargues en són les hores perdudes
per tan sols aquells breus instants de glòries...

Però el que realment ens inspira
és l’encís que ens dóna i té la vida.

Recordar i anhelar aquells instants
en què els somnis ja no són distants.
Però si més no, deixa de ser un somni

si és a la realitat acostadís.

Viure no és basa sols a existir,
sinó a saber gaudir i patir,

mai deixar de somniar,
mai cessar, mai descansar...

Quan els somnis s’esvaeixen,
la vida perd el seu sentit

i els records s’entenebreixen
tu mateix hi poses fi ...

Què en seria de la vida
sense somnis ni il·lusió?

Possiblement, vida no seria.

                    Anivid Pedrós Faura
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Xavier Junyent Sangrà
Tel.  625 119 990

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

xavie_reformes@hotmail.com

25310 AGRAMUNT
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CULTURA MITJANS DE COMUNICACIÓ per JOSEP BERTRAN

Agramunt a la premsa històrica comarcal

En aquest nú-
mero hi ha 

una crònica sobre 
la nostra vila. El 
corresponsal hi 
refl ectia un Agra-
munt amb em-
penta i un esperit 
renovador, tal com 
corresponia en un 
període, principis 
del segle XX, en el 
qual s’obrien nous 
horitzons de mo-
dernitat amb unes 
grans perspectives 
que s’encetaven 
amb l’arribada de 
la llum i l’aigua 
corrent. A casa 
nostra ja s’havia 
tingut una primera 
experiència de 
premsa local amb 
l’edició de la re-
vista “El Eco del 
Sió”, (1903-04), 
més tard “Ressorgi-
ment”, 1919; “La 
Comarca de Agra-
munt” (1921-22); 
“El Catxepí”; “Jus-
tícia i Llibertat”, 
1933 i “Juliol” del 
1936. L’any 1964 
surt el primer nú-
mero de SIÓ.

Aquest mes el quinzenal “El Pregoner d’Urgell” de Bellpuig celebra el centenari de la premsa 
local amb una exposició retrospectiva i l’edició en facsímil del primer número de la revista “Lo 
Pla d’Urgell” que va sortir al carrer el dia 4 de maig de 1912.
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PINTURA I DECORACIÓ

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

JAUME VILLALTA
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La devastació

COL·LABORACIONS
LITERÀRIES EL CONTE per J. PIJUAN

El Miquel havia acabat 
de fer els deures i esta-
va cansat de romandre 

enclaustrat dins les quatre 
parets de la seva habitació. Va 
tancar la llibreta dels deures, 
va desar el bolígraf dins l’es-
toig i després d’ordenar l’es-
criptori s’aixecà de la cadira 
i es dirigí cap a la fi nestra. 
Es plantà rere el vidre i es va 
posar a contemplar la brillan-
tor que inundava el carrer. El 
cel es mostrava tan serè que 
va pensar d’aprofi tar aquella 
bonança per sortir al carrer a 
donar un tomb per esbargir-se 
una mica, mentre s’ho rumia-
va va dirigir instintivament la 
mirada cap al rellotge de pol-
sera i observà l’hora que indi-
caven els dígits. En veure que 
encara era aviat es disposà a 
sortir a fer la passejada.

Tan bon punt va posar els 
peus al carrer, l’ambient cal-

mós el va agafar del braç i el 
va atraure. Quan va notar la 
suavitat del seu tacte a sobre 
es va sentir encara més ani-
mat a emprendre la passejada 
tot seguit. Transità per carrers 
pràcticament desèrtics fi ns 
arribar als afores del poble. 
Es va aturar a les portes i du-
rant uns instants va dubtar 
si donar mitja volta o conti-
nuar endavant. Va mirar-se 
el rellotge i aleshores decidí 
de continuar avançant endin-
sant-se per un dels camins.

A poc a poc la fesomia del 
poble va anar desapareixent 
en la llunyania. I el Miquel 
continuava avançant com si 
res. A banda i banda del camí 
els sembrats ja començaven 
a espigar mostrant clarament 
en els seus delicats cossos els 
estralls de la sequera. Malgrat 
el seu aspecte delmat, la ver-
dor que encara mostrava en 
aquell moment tota la contra-
da alegrava aquella desagra-
dable visió. El Miquel avan-
çava amb tota naturalitat abs-
traient-se contínuament amb 
el paisatge. De sobte la visió 
llunyana d’uns puntets mo-
vent-se d’un costat a l’altre 
del camí el van fer alentir el 
pas, ja que no es podia creu-
re que aquella visió fos real. 
Però a mesura que s’hi anava 
atansant, la fesomia d’aquells 
puntets va anar agafant forma 
fi ns a distingir-los clarament 
i aleshores va quedar ben 
sorprès de veure tota aque-
lla conillada campant a les 
seves despreocupats de tot. 
Malgrat que avançava lenta-
ment per no fer soroll, la seva 

presència va ser ensumada 
per aquells animalons que 
tot d’una començaren a sor-
tir corrents cap als seus caus. 
Quan va arribar al lloc pràc-
ticament tots els conills ja 
havien fugit i sols alguns, els 
més agosarats, restaven enca-
ra ben tibats davant la porta 
observant-lo atentament, però 
no tardaren gaire a amagar-se 
com la resta. El Miquel s’atu-
rà i contemplà amb els ulls 
ben oberts el panorama que 
tenia al seu davant i aquella 
visió el va esgarrifar, ja que 
veia la devastació que esta-
ven fent aquells animalons al 
sembrat. Transcorreguts uns 
minuts va mirar l’hora que era 
i, en veure que s’estava fent 
tard, va girar cua i s’encaminà 
de nou cap al poble.

No havia fet gaires passes 
que el Miquel es va aturar de 
nou i es va girar per donar una 
última ullada a aquell indret. 
Tot d’una va veure com aque-
lles bestioletes tornaven a 
sortir dels seus caus. Durant 
uns instants romangueren 
a les portes a l’expectativa, 
quan van veure que no hi ha-
via cap perill a la vora comen-
çaren a avançar decidits cap 
a la vegetació que s’estenia al 
seu davant i quan arribaren al 
peu d’aquella verda muralla, 
s’hi llançaren amb ganes.

El Miquel va donar mitja 
volta i començà a desfer el 
camí realitzat. S’estava fent 
tard. Mentre apressava el 
pas no deixava de pensar en 
aquella proliferació de co-
nills que estava malmeten els 
sembrats.   ■

La visió llunyana 
d’uns puntets mo-
vent-se d’un costat 
a l’altre del camí 
el van fer alentir el 
pas, ja que no es 
podia creure que 
aquella visió fos 
real. Però a mesu-
ra que s’hi anava 
atansant, la fesomia 
d’aquells puntets va 
anar agafant forma 
fi ns a distingir-los 
clarament i alesho-
res va quedar ben 
sorprès de veure 
tota aquella coni-
llada campant
a les seves.
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ESPORTS CLUB FUTBOL AGRAMUNT «ESCOLA GERARD GATELL»

C.
F.

AG
RA

M
UN

T ESCOLA
G.GATELLwww.cfagramunt.cat

Resultats i classifi cacions R. Mendoza

Segona Catalana
Agramunt G. Gatell 1 Solsona 4
Albi 4 Agramunt G. Gatell 3
Agramunt G. Gatell 3 Cervera 3
Juneda 1 Agramunt G. Gatell 2

Classifi cació J GF GC Punts
Cervera 29 71 33 62
Andorra 29 49 43 53
Artesa de Segre 29 53 40 47
Alpicat 29 48 40 46
La Seu d’Urgell 29 48 38 45
Agramunt G. Gatell 29 56 55 45
Borges Blanques 29 44 34 43
Tremp 29 48 48 41
Linyola 29 34 42 39
Mollerussa 29 42 41 39
Organyà 29 45 43 38
L’Albi 29 42 43 37
Juneda 29 39 40 37
Balàfi a 29 48 67 33
Guissona 29 39 60 31
Alcarràs 29 44 54 30
Solsona 29 43 48 29
Mangraners 29 47 71 29

Juvenil (Torneig complementari)
Agramunt G. Gatell 2 Almacelles 0
Balàfi a 3 Agramunt G. Gatell 3

Classifi cació J GF GC Punts
Intercomarcal 2 4 1 6
Lleida 2 3 0 6
Agramunt G. Gatell 2 5 3 4
Almacelles 2 5 5 3
Guissona 2 2 2 3
Balàfi a 1 3 3 1
Fondarella 1 1 2 0
E. F. Urgell 2 3 6 0
At. Segre 2 1 5 0

Cadet
Agramunt G. Gatell 1 Balaguer  0
Balàfi a 7 Agramunt G. Gatell 0
Agramunt G. Gatell 1 Mig-Segrià 0
Mollerussa 1 Agramunt G. Gatell 0

Classifi cació J GF GC Punts
Andorra 25 86 21 65
At. Segre 25 93 17 61
Les Garrigues 25 72 25 49
Bordeta 25 60 34 48
AEM 25 67 43 45
Balàfi a 25 83 33 44

Equip Juvenil (2011-12). Jugadors: Facundo Amador, Adrià Castellà, Marc Capacete, Albert Civís, David Galan, Ferran Isla, 
Guillem Jubete, Aleix Mateu, Dani Polo, Ramon Roca, Gener Romeu, Roger Romeu, Dani Sàiz, Sergi Tolosa, Xavier Vera.
Entrenadors: Aleix Miró i Denis Buireu. Delegat Sisco Galan.

Orgel·lia 25 41 42 41
Tàrrega 25 46 36 36
Guissona 24 47 67 34
Almacelles 25 37 33 32
Lleida 25 43 68 28
Mollerussa 24 31 32 27
Agramunt G. Gatell 25 27 57 21
Mig Segrià 25 32 110 15
Balaguer 25 22 80 10
Pardinyes 25 15 104 7

Infantil
Agramunt G. Gatell 2 Rialp 1

Classifi cació fi nal J G E P GF GC Punts
At. Segre 20 16 1 3 79 18 49
Tremp 20 15 2 3 72 21 47
Escola F. Urgell 20 15 2 3 81 37 47
Tàrrega 20 14 1 5 90 27 43
Rialp 20 13 1 6 66 32 40
Agramunt G. Gatell 20 11 0 9 60 44 33
Bellpuig 20 10 1 9 58 54 31
Balaguer 20 4 1 15 30 67 13
Mollerussa 20 4 0 16 38 72 12
Cervera 20 3 0 17 17 112 9
Linyola 20 0 1 19 11 118 1

Infantil (Torneig complementari)
Mollerussa 1 Agramunt G. Gatell 1

Agramunt G. Gatell 5 At. Segre 1
Alpicat 5 Agramunt G. Gatell 2

Classifi cació J GF GC Punts

Bellpuig 3 16 4 9

Mollerussa 3 9 2 7

Alpicat 3 11 7 7

Agramunt G. Gatell 3 8 7 4

At. Segre 3 3 10 3

Gardeny 3 5 14 3

Lleida 3 5 8 1

FIF Lleida 3 4 9 0

Aleví - A
Guissona 7 Agramunt G. Gatell 3
Artesa-Ponts 7 Agramunt G. Gatell 1
Agramunt G. Gatell 4 Alpicat 5

Classifi cació J GF GC Punts

Mollerussa 23 143 25 64

At. Segre 23 133 31 58

Guissona 24 121 89 54

Bordeta 23 112 44 52

Aitonenc 23 73 70 43

Lleida 23 84 53 39

Tàrrega 23 61 71 33

Baix Segrià 24 68 95 30

AEM 23 81 99 24

Artesa-Ponts 24 80 109 21
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AGENDA DEL MES DE JUNY AL CAMP D’ESPORTS 

SEGONA CATALANA:
 Dia   3, a les 17,00 h Agramunt G. Gatell - Artesa de Segre

JUVENIL: Torneig complementari
 Dia   2, a les 16,00 h Agramunt G. Gatell - Intercomarcal

CADET: Dia   3, a les 12,00 h Agramunt G. Gatell - At. Segre

ALEVÍ B: Dia   2, a les 11,00 h Agramunt G. Gatell - Cervera
 Dia 16, a les 11,00 h Agramunt G. Gatell - Rialp

BENJAMÍ A: Dia   2, a les 10,00 h Agramunt G. Gatell - Ivars d’Urgell

PRE-BENJAMÍ: Dia   2, a les 12,00 h Agramunt G. Gatell - Bordeta

Agramunt G. Gatell 23 73 144 19

Lleida 24 50 99 19

Intercomarcal 23 61 138 19

Balàfi a 24 62 101 18

Alpicat 23 48 102 17

Aleví - B
Agramunt G. Gatell 2 Tàrrega 5
Tremp 7 Agramunt G. Gatell 2
Fondarella 1 Agramunt G. Gatell 2

Classifi cació J GF GC Punts

At. Segre 25 156 19 73

Rialp 24 152 33 65

Artesa-Ponts 24 122 64 48

Mig Segrià 24 89 99 42

Lleida 24 102 72 41

Cervera 24 109 68 41

Guissona 23 113 84 41

Pardinyes 25 90 96 38

Tremp 25 90 119 34

Pla d’Urgell 24 64 97 33

Pobla de Segur 25 89 129 28

Baix Segrià 24 84 104 26

Tàrrega 25 57 101 25

Oliana 24 68 108 19

Bordeta 25 75 110 19

Fondarella 25 48 106 13

Agramunt G. Gatell 24 56 155 12

Benjamí - A
Agramunt G. Gatell 7 Baix Segrià 5
Bordeta 6 Agramunt G. Gatell 3
Agramunt G. Gatell 13 Artesa-Ponts 0
Balàfi a 1 Agramunt G. Gatell 4

Benjamí - B
Agramunt G. Gatell 2 Tàrrega 3
Fondarella 3 Agramunt G. Gatell 3
Agramunt G. Gatell 3 Artesa-Ponts 2
Linyola 2 Agramunt G. Gatell 3

Pre-Benjamí
Ivars d’Urgell 1 Agramunt G. Gatell 1
Agramunt G. Gatell 1 Lleida 8
Guissona 8 Agramunt G. Gatell 1

Aquestes categories no tenen classifi cació.
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ESPORTS OLÍMPIC 92

Més, més! Jordi Martí

SECCIÓ FUTBOL 7
Bones sensacions durant els diversos partits disputats du-

rant el passat mes d’abril, on l’equip va obtenir un balanç 
força favorable de tres victòries per només un empat. Ara, 
quan només falta un partit per acabar la fase regular i co-
mençar els ‘play-off, l’equip de futbol 7 afronta amb grans 
aspiracions poder aconseguir aquest torneig que tant es fa 
pregar, ja que la sort no ha anat de cara en els tres tornejos 
disputats anteriorment.

Resultats:

Olímpic 92 5 - 1 Benjamins Team
Sado 1 - 9 Olímpic 92
Olímpic 92 4 - 1 Age of Futbol
Preixens 3 - 3 Olímpic 92

CLASSIFICACIÓ PUNTS PJ PG PE PP GF GC DF+

OLÍMPIC 92 16 6 5 1 0 36 10 26

SUPERFIRAL 16 6 5 1 0 22 13 19

GALAXY 12 6 4 0 2 28 14 14

PREIXENS 8 6 2 2 2 17 15 2

BENJAMINS 7 6 2 1 3 8 14 -6

AGE OF FUTBOL 4 6 1 1 4 12 23 -11

MAKOKI 3 6 1 0 5 14 26 -12

SADO 3 6 1 0 5 7 28 -21

Després de les victòries en les dues primeres jornades, 
l’equip afrontava el mes amb ganes d’intentar seguir amb 
el bon nivell mostrat i s’ha aconseguit; fi ns i tot mantenint 
aquesta primera plaça. El primer partit del mes, davant el 
“Benjamins Team”, va ser bastant igualat en els primers ins-
tants, on el rival va sortir molt tancat esperant a les contres 
i fi ns i tot va aconseguir avançar-se. Tot i així, es va poder 
remuntar i acabar amb cinc gols al marcador. El següent 
rival seria “el Sado”, un equip que sempre havia posat pro-
blemes als nostres, però que en aquest cas no va poder ser 
així. Posteriorment, “l’Age of futbol” es va topar en el camí 
dels nostres, de la qual en sortiríem amb una nova victòria. 
L’única relliscada que s’ha produït fi ns ara va ésser contra el 

Preixens, en un matx on al descans portàvem una renda de 
3 gols de diferència, però que en una segona part per obli-
dar, el rival va aconseguir igualar el partit i fi ns i tot va tenir 
una ocasió per avançar-se en el marcador. Malgrat l’empat, 
l’Olímpic segueix liderant la taula i a falta d’una jornada 
(que es disputarà davant el “Súperfi ral”, segon classifi cat) 
està a un passet de quedar primer i afrontar el camí més 
fàcil als quarts de fi nal del ‘play-off’.

SECCIÓ FUTBOL SALA
Pel que fa a la Secció de Futbol Sala, ja s’ha començat a 

preparar l’equip que disputarà des de fi nals de maig fi ns a 
principis d’agost la XXX edició del Torneig Vila d’Agramunt 
de Futbol Sala, el més prestigiós, per nivell i història, dels 
que es fan al poble i molt aviat ja es tancarà la plantilla. Per 
la seva banda, les noies segueixen entrenant i millorant dia 
a dia a l’igual que fan els més petits.

Si voleu seguir informats sobre les novetats de qualsevol 
dels nostres equips ens trobareu a la nostra pàgina ofi cial 
de Facebook o Twitter i els divendres a les 7 de la tarda al 
107.9 FM a ‘Cafè de les 7’.

Us seguirem informant amb molt de gust!   ■
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Equip Futbol 7: D’esquerra a dreta: A dalt, Tonet Nogales, Eduard Eroles, Raul Caparrós, 
Javi Álvarez. A baix: David Marsol, Ramon Eroles(entrenador), Sergi Valls i Jordi Martí.
Falten a la foto: Josep Rovira i Josep M. Coll.

PRESENTACIÓ D’ORIGINALS

Recordem als nostres col·laboradors habituals i al públic en general, que el termini de presentació dels originals és 
el dia 6 del mes en què s’ha de publicar. Tots els treballs que es presentin passat aquest termini es publicaran en 
el número del mes següent. Els treballs han de tenir una extensió màxima de foli i mig amb lletra del 12 i a doble 
espai. També han de ser originals i inèdits.
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Resultats dels equips d’handbol
Sènior Masculí (Tercera Catalana - Grup A)

Finalment el miracle no ha estat possible, tot i complir la 
part que pertocava, no perdre a Igualada, es va aconseguir 
empatar, i guanyar l’últim partit a Santpedor, el Pardinyes 
va guanyar clarament el seu encontre i va assegurar-se la 
segona plaça que dóna accés directe a preferent, deixant els 
agramuntins a només un punt del somni.

Tot i això ha estat una temporada magnífi ca, i podria ser 
que la insistència tingués recompensa. Per un seguit de 
modifi cacions en la composició de les categories la propera 
temporada, la federació podria aprovar en assemblea el 19 
de maig, l’ascens de més equips, cosa que afectaria molt 
positivament al C.H.A. Restem doncs a l’espera de com aca-
ba tot plegat. Es fi nalitzarà la temporada tot jugant la copa 
federació.

Resultats:
14/03/2012 IGUALADA, C.H. 21 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP-CHA 21
15/04/2012 SANTPEDOR, CLUB D’HANDBOL 26 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP-CHA 34

Classifi cació fi nal: (Igualada i Pardinyes a 3ª preferent)

EQUIP J G E P Punts

IGUALADA, CLUB HANDBOL 20 15 2 3 32

PARDINYES B, CLUB HANDBOL 20 14 2 4 30

TORRÓ D’AGRAMUNT IGP-AGRAMUNT CH 20 13 3 4 29

SANT QUIRZE, HANDBOL 20 14 0 6 28

SANTPEDOR, CLUB HANDBOL 20 8 4 8 20

SALLE MONTCADA 20 9 2 9 20

PARDINYES C, CLUB HANDBOL 20 8 3 9 19

BALSARENY, HANDBOL 20 8 1 11 17

SABADELL HANDBOL 20 7 1 12 15

SANT OT, CLUB ESPORTIU 20 3 0 17 6

CONCÒRDIA, CLUB HANDBOL 20 2 0 18 4

Juvenil Masculí (Segona Catalana - Grup A)
I fi nal de temporada per al Juvenil, en un partit amb 

l’equip sota mínims per les necessitats del Sènior en aquell 
difícil cap de setmana.

Com a resum de la temporada podríem dir que l’equip ha 
anat de menys a més, tot i quedar la sensació que es podia 
haver fet algun puntet més. Ara toca esperar com acaba fi -
nalment el Sènior, per decidir quin és el futur de l’equip la 
propera temporada. 

Resultats:
15/04/2012 SANT JOAN DESPÍ HANDBOL 32 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP-CHA 19

CLASSIFICACIÓ J G E P Punts

TERRASSA, CLUB HANDBOL 18 16 1 1 33

SANT ESTEVE SESROVIRES, CLUB HANDBOL 18 16 0 2 32

SANT JOAN DESPÍ, HANDBOL B 18 14 0 4 28

PARDINYES, CLUB HANDBOL 18 12 1 5 25

EPIC CASINO 18 11 0 7 22

IGUALADA, CLUB HANDBOL 17 7 0 10 14

TORRÓ D’AGRAMUNT IGP-AGRAMUNT CH 17 6 0 11 12

CE SANT OT (S/D) 18 0 4 14 4

HANDBOL BERGA, (S/D) 18 0 4 14 4

HC CONCÒRDIA (S/D) 18 0 4 14 4

Sènior Femení (Primera Catalana - Grup A)
L’equip continua sense aconseguir treure bons resultats, la 

temporada tan llarga sumat a la curta plantilla, estan posant 
les coses molt complicades a l’equip.

Resultats:
14/04/2012 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP-CHA 17 CARDEDEU, HANDBOL 24
29/04/2012 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP-CHA 15 ALCARRÀS, CH 22

CLASSIFICACIÓ J G E P Punts

VILAMAJOR, CLUB HANDBOL 20 20 0 0 40

KH-7 BM. GRANOLLERS ATL 20 17 0 3 34

ALCARRÀS CH 20 14 0 6 28

CANOVELLES, CLUB HANDBOL 19 13 1 5 27

CARDEDEU, HANDBOL 19 12 0 7 24

SANT ESTEVE PALAUTORDERA, CLUB HANDBOL 21 10 1 10 21

HANDBOL LA GARRIGA-DISELMATIC 20 9 1 10 19

HANDBOL BANYOLES-RIUDELLOTS 20 8 2 10 18

SANT QUIRZE, HANDBOL 20 7 1 12 15

SANT CUGAT, HANDBOL 20 5 0 15 10

TORRÓ D’AGRAMUNT IGP-CHA 20 2 0 18 4

CERVERA, CLUB HANDBOL FEMENÍ 21 0 0 21 0

Juvenil Femení (Primera Catalana - Grup únic)
Tampoc no té sort el Juvenil, res a fer contra el tercer clas-

sifi cat de la categoria, i petita decepció contra el Cerdanyola, 
que semblava a priori un partit més assequible. Continuen 
els problemes en atac de l’equip i això al fi nal del partit 
passa factura.

Resultats:
14/04/2012 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP-CHA 11 CERDANYOLA CLUB HANDBOL 26
22/04/2012 CH PALAUTORDERA 38 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP-CHA 19
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CLASSIFICACIÓ J G E P Punts

EH SANT VICENÇ 22 21 1 0 43

VILAMAJOR, CLUB HANDBOL 21 16 2 3 34

CH PALAUTORDERA 22 15 3 4 33

CH MONTBUI, (S/D) 22 16 0 6 32

SANT JOAN DESPÍ, HANDBOL 19 12 2 5 26

CH MARTORELL (S/D) 21 10 4 7 24

VILANOVA DEL CAMÍ, CLUB HANDBOL 22 10 1 11 21

RIUDELLOTS, CLUB HANDBOL 21 9 1 11 19

ASSOCIACIÓ LLEIDATANA D’HANDBOL 21 7 0 14 14

CERDANYOLA, CLUB HANDBOL 22 5 3 14 13

BCN-SANTS UBAE CEH 22 6 1 15 13

CANOVELLES, CLUB HANDBOL 22 3 0 19 6

TORRÓ D’AGRAMUNT IGP-AGRAMUNT CH 21 0 0 21 0

Cadet Femení “A” i “B” (Copa Federació 2ª fase)
Sort diversa per als Cadets en aquesta segona fase, mentre 

l’equip “A” va confi rmant la seva millora, amb algunes victò-
ries, de moment el “B” no ha aconseguit estrenar-se encara, 
tot i l’evident millora en el seu joc, com es va demostrar en 
el duel local on varen posar les coses més difícils que en els 
últims duels al cadet “A”.

Resultats cadet “A”:
15/04/2012 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP-CHA “A” 24 MONTBUI, CLUB D’HANDBOL 22
21/04/2012 ACLE GUISSONA 29 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP-CHA “A” 13
28/04/2012 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP-CHA “A” 15 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP-CHA “B” 9

Resultats cadet “B”:
AJORNAT TORRÓ D’AGRAMUNT IGP-CHA “B”  ACLE GUISSONA
21/04/2012 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP-CHA “B” 15 MONTBUI, CLUB D’HANDBOL 23
28/04/2012 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP-CHA “A” 15 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP-CHA “B” 9

CLASSIFICACIÓ J G E P Punts

ACLE GUISSONA, CLUB HANDBOL 2 2 0 0 4

TORRÓ D’AGRAMUNT IGP-AGRAMUNT CH 3 2 0 1 4

MONTBUI, CLUB HANDBOL 3 1 0 2 2

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

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

La falta de jugadores ha marcat els últims partits, el fet 
de coincidir amb diferents excursions i sortides, ha fet que 
l’equip disputi els últims partits sota mínims.

Resultats:
14/04/2012 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP-CHA 2 H.C. VILANOVA 12
AJORNAT TORRÓ D’AGRAMUNT IGP-CHA  SALLE MONTCADA AMPA 
26/04/2012 CEACA TÀRREGA 23 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP-CHA 5

CLASSIFICACIÓ J G E P Punts

CEACTA TÀRREGA 7 6 0 1 19

H.C. VILANOVA 6 3 0 3 12

CH VILANOVA DEL CAMÍ B 5 3 0 2 11

CH LA SALLE MONTCADA AMPA 4 3 0 1 10

ACLE GUISSONA 5 1 0 4 7

CH AGRAMUNT 5 0 0 5 5

Copa de les Nacions
Finalment la Federació Catalana d’Handbol ja ho ha 

confi rmat, el cap de setmana del 9/10 de juny, el Pavelló 
d’Agramunt acollirà un esdeveniment del màxim nivell de 
l’handbol Femení, la V Copa de les Nacions d’handbol, amb 
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.

 Un cap de setmana d’handbol de gran nivell per posar 
punt i fi nal a la temporada, i marcar l’inici de les celebra-
cions del 40è aniversari de la fundació del Club.

 A falta de confi rmar horaris, doncs tot dependrà dels en-
contres que es retransmetin pel canal Esport 3, ja tenim el 
cartell de l’esdeveniment.   ■

Cartell anunciador de la Copa de les Nacions.
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Secció de Futbol Sala A. Guerrero

SÈNIOR - PRIMERA DIVISIÓ GRUP 5
Resultats
AGRAMUNT 5 - 3 ALCOLETGE
NAVÈS 1 - 3 AGRAMUNT
AGRAMUNT 5 - 4 BELLCAIRE

CLASSIFICACIÓ Punts J G E P
FUTBOL SALA DENTAL LINYOLA “A” 56 22 18 2 2

CASTELLFOLLIT RIUBREGÓS C.F.S “A” 45 21 15 0 6

DOMENECH SERRALLERS “A” 42 20 12 6 2

PONT DE SUERT CLUB FUTBOL SALA “A” 40 21 13 1 7

BELLCAIRE F.S. “A” 35 21 10 5 6

AGRAMUNT C.H., FS “A” 30 21 9 3 9
C.F.S. NAVÈS LLAC DE LINYA “A” 26 21 7 5 9

F.S. ORVEPARD “A” 25 21 8 1 12

LA SENTIU, O.C. “A” 22 21 6 4 11

ALPICAT F. CF. SALA “A” 19 21 6 1 14

ALCOLETGE CLUB FUTBOL SALA “A” 19 21 5 4 12

C.F.S. PENYA GERARD PIQUÉ SANT GUIM “A” 17 22 5 2 15

CASTELLÓ CFS “A” 17 21 5 2 14

PLE DE VICTÒRIES I ESCALANT POSICIONS
Tres victòries en tres partits. El balanç del mes d’abril de 

l’equip sènior no pot ser més positiu. L’equip ha mostrat la 
seva millor imatge de la temporada i s’ha imposat en els tres 
encontres que ha disputat. A més, contra equips de la ma-
teixa part de la taula; un fet que han permès als agramuntins 
escalar un parell de posicions a la classifi cació i situar-se en 
sisè lloc.

L’Alcoletge va ser el primer rival de l’abril. Els del Segrià 
van sortir derrotats del Pavelló Municipal d’Agramunt (5-3). 
La victòria dels nostres va ser molt clara. En canvi, en la 
següent jornada, la número 22, es va patir per tombar el 
Navès (1-3). Va ser una victòria a domicili que es va gestar 
en una molt bona defensa durant els 40 minuts. Aquesta 
dinàmica positiva va continuar contra el Bellcaire (5-4). En 
un partit molt intens i amb moltes alternatives al marcador, 
els agramuntins van saber jugar amb intel·ligència, sobretot 
en els darrers minuts.

D’aquesta forma, l’equip ja suma 30 punts i mirarà d’es-
calar encara alguna posició més en les tres últimes jornades 
de competició. Tot i això, la sensació és que la irregularitat 
i la inestabilitat del vestuari han marcat una temporada que 
s’acabarà sense cap gran fi ta assolida.

CADET – COPA PRIMAVERA LLEIDA-TARRAGONA
Resultat
PLAYAS DE SALOU 6 - 6 AGRAMUNT
AGRAMUNT 4 - 3 MEDITERRANI CAMBRILS
CONCA D’ALLÀ 8 - 5 AGRAMUNT
CASTELLSERÀ 7 - 5 AGRAMUNT

CLASSIFICACIÓ Punts J G E P
MORA NOVA JE “A” 9 9 3 3 0 0

CONCA D’ALLÀ FUTBOL SALA “A” 6 4 2 0 2

PLAYAS DE SALOU F.S. 4 3 1 1 1

AGRAMUNT C.H., FS “A” 4 4 1 1 2

MEDITERRANI CAMBRILS, C.F.S. “A” 3 3 1 0 2

CASTELLSERÀ, F.S. “A” 3 3 1 0 2

IMMERSOS EN UNA COPA MOLT DISPUTADA
L’equip cadet ha disputat ja quatre de les cinc jornades 

de la Copa Primavera Lleida-Tarragona. L’Agramunt, que ha-
via quedat enquadrat en el grup 3, s’enfrontarà en aquesta 
competició al Playas de Salou, Mediterrani Cambrils, Mora 
Nova, Conca d’Allà i Castellserà, ha anat de més a menys 
en la competició. A més, es dóna la circumstància que 
l’equip que entrena Josep Maria Viladevait ha fallat contra 
els equips lleidatans.

Així, es va començar amb un meritori empat (6-6) en la 
visita a la pista del Playas de Salou. Aquesta igualada va 
donar ales a l’equip, que es va imposar en la següent jornada 
contra un altre dels equips tarragonins, el Mediterrani Cam-
brils (4-3). La bona ratxa es va trencar en les dues jornades 
següents, en aquest cas contra Conca d’Allà i el Castellserà. 
Amb derrotes per 8-5 i 7-5. L’equip agramuntí va tenir les 
seves opcions contra els altres dos equips lleidatans del grup 
però no va aconseguir treure cap punt.   ■
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Jugadors de l’equip sènior celebrant un gol en un dels partits disputats a casa.
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Secció de Trial

Francesc Recio al Campionat d’Espanya 2012
TRIAL DE CASTELLOLÍ (BARCELONA)
19 de febrer

Comença el Campionat d’Espanya reprenent 
el reglament que s’havia fet servir sempre, ex-
cepte els darres dos anys. Els pilots, després 
de fer aquest trial amb el “nou reglament”, tro-
ben que el pas per les “fl etxes grogues” (TR3) 
els resulta  una mica massa fàcil, la qual cosa 
no dóna marge per recuperar en cas d’errada i 
demanen a la federació passar per les fl etxes 
verdes (de més difi cultat).

En Francesc Recio acabava de sotir d’una 
lesió i havia pogut entrenar molt poc, cosa que 
es va notar al rendiment de la cursa i al resul-
tat fi nal.

1r HÈCTOR GAIRÍN 8 PUNTS
2n ARNAU  LÓPEZ 13 PUNTS 
3r FRANCESC RECIO 15 PUNTS

TRIAL DE CORDOBA - 4 de març
Continua el problema de les zones grogues 

(la Federació no ha fet el canvi que havien de-
manat els pilots a Castellolí). A conseqüència 
d’això acaba la cursa amb tres pilots empatats 
a sis punts i els fan quedar a tots tres com a 
segon classifi cat. Veuen que els pilots tenien 
raó en la seva demanda i prometen solucions 
per al proper trial.

1r MARC HORRACH 0 PUNTS
2n ADRIAN ARTEDILLO 6 PUNTS

2n FRANCESC  RECIO 6 PUNTS
2n DAVID FERNÁNDEZ 6 PUNTS

TRIAL CIUTAT D’EIVISSA - 25 de març
La Federació canvia el reglament i fa passar 

els (TR3) per les fl etxes verdes “major difi cul-
tat”. Tots els pilots hi estan d’acord. Els resul-
tats, per fi , són més favorables al Francesc i 
gaudeix d’un bon trial.

1r FRANCESC RECIO 24 PUNTS
2n MARC HORRACH 34 PUNTS
3r ARNAU LÓPEZ 54 PUNTS

TRIAL DE LOYOZUELA (MADRID)
15 d’abril

El dia es presentava difícil, doncs la vigília 
va ploure i després va nevar. Comença el trial 
amb neu a les zones, la qual cosa fa que es-
tiguin relliscoses i de molt mal fer. Durant el 
trial “millora” el temps, encara que es gira un 
fort vent que, en assecar una mica les zones, 
afavoreix el pas dels pilots. En Francesc asso-
leix un molt bon resultat.

1r FRANCESC RECIO 14 PUNTS
2n MARC HORRACH 22 PUNTS
3r FAUSTINO BAYON 49 PUNTS

CLASSIFICACIÓ PROVISIONAL:
PRIMER FRANCESC RECIO  72  PUNTS
SEGON MARC HORRACH 67  PUNTS
TERCER ARNAU LÓPEZ 52 PUNTS

El Francesc en plena competició.

Després de quatre 
proves, el Francesc 
Recio és el líder 
provisional del Cam-
pionat d’Espanya.
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Controls, prèvies i campionats
de Catalunya de pista

Una vegada acabada la 
temporada de cros, co-
mencen les competi-

cions en pista. Per començar 
hi ha els controls on s’aga-
fa els temps ofi cials per tal 
d’aconseguir les marques 
mínimes que donen opció a 
participar a les prèvies dels 
campionats de Catalunya.

En aquestes competicions 
els Escatxics formen part del 
club d’atletisme de Lleida i 
participen amb els colors del 
club blau.

Al mateix temps prenen co-
neixements de les diferents 
disciplines de pista que hi ha, 
ja que no tot és córrer. Més 
d’un atleta se sorprèn quan 
descobreix altres habilitats 
com els salts o els llança-
ments.

El primer campionat que hi 
ha és el campionat de Catalu-
nya de relleus. Hi ha relleus 
de curta i de llarga distància 
i els equips estan formats per 

quatre atletes. El club Lleida 
U.A. convoca els millor per 
formar equip i dels Escatxics 
van ser seleccionats Ester 
Cortadelles, Naima Barkane, 
Mar Godoy i Pau Godoy.

La prèvia de relleus tingué 
lloc a Vilanova i la Geltrú amb 
la participació de més de 35 
equips a cadascuna de les ca-
tegories i solament es classifi -
caven per a la fi nal les 16 mi-
llors marques en relleus curts 
i les 8 millors en els relleus 
llargs.

Tant l’equip de la Mar Go-
doy com l’equip de la Naima 
Barkane no van aconseguir el 
passi a la fi nal.

L’equip infantil femení 
4x200 m del qual en forma-
va part l’Ester Cortadelles es 
classifi cava per a la fi nal amb 
el cinquè millor temps.

També es classifi caren per 
a la fi nal els equips infantil 
masculí de 4x80 i de 4x200 
m del qual forma part el Pau 

Godoy, aconseguint en amb-
dues curses el segon millor 
temps.

El 28 d’abril era el dia se-
nyalat pel fi nal del campio-
nat de Catalunya de relleus. 
Aquesta vegada tenia lloc a la 
pista del Prat de Llobregat.

Primer, l’equip havia de cór-
rer la semifi nal del relleu curt 
4x80 m i sense problemes 
es classifi caren per a la fi nal. 
Una hora més tard hi havia la 
fi nal i en un emocional esprint 
s’aconseguia la plata, o sigui 
el segon lloc del campionat.

Una hora més tard el mateix 
equip del qual formava part el 
Pau Godoy disputava la fi nal 
de 4x200 m. Fent un esforç 
enorme també es penjaven la 
medalla de plata quedant se-
gons en el campionat.

Per la seva banda, les ne-
nes amb l’Ester Cortadelles 
quedaven també en un molt 
meritori 5è lloc, en el relleu 
4x200.   ■
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L’equip del Pau Godoy va aconse-
guir la medalla de plata.

A la dreta, Ester Cortadelles amb 
l’equip de relleu que van quedar 
en un meritori 5è lloc.

En aquestes 
competicions els 
Escatxics formen 
part del club d’at-
letisme de Lleida, 
i prenen coneixe-
ments de les dife-
rents disciplines 
de pista que hi ha, 
ja que no tot és 
córrer. Més d’un 
atleta se sorprèn 
quan descobreix 
altres habilitats 
com els salts o els 
llançaments.
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ESPORTS BÀSQUET AGRAMUNT CLUB

Valoració de l’actuació dels equips
Ruben Añé

La temporada 2011-2012 està a punt de 
cloure amb diferents percepcions dels 
equips del BAC. Ha estat una temporada 

llarga i plena de difi cultats, però en línies gene-
rals els equips l’han tret endavant fent palès que 
allò que destaca del Bàsquet Agramunt Club és 
l’entrega, el treball i l’esforç dels seus membres. 
Només amb treball en equip així es pot obtenir 
quelcom que aporti un valor afegit a un Club: una 
manera de ser, una manera de veure i concebre 
l’esport. Anem a destacar les trajectòries de ca-
dascun dels equips remarcant les fi tes més im-
portants.

El Sènior Masculí ha tingut alts i baixos al llarg 
de la temporada, en part per les diverses lesions 
que han patit jugadors importants com Albert 
Fustagueres, Joel Huguet o Sergi Llop. A més a 
més d’aquest handicap, en determinats moments 
ja sigui per manca de sort com en el partit a casa 
contra el CB Maristes (62-63) o el CB Mollerussa 
(62-64) que es van escapar amb dues cistelles 
sobre la botzina, o en la visita del CB Cervera (60-
75) que es va remuntar fi ns a posar-se només tres 
punts per sota, l’equip no ha acabat de trobar el 
camí de la victòria tot i que la millora des del prin-
cipi de la temporada ha estat notable i rellevant. 
Destacar que l’equip s’ha consolidat en la dotze-
na posició de la classifi cació amb un bagatge de 

10 victòries i 19 derrotes. Remarcar els triomfs a 
casa contra el CB Balaguer Sots 21 (76-61), con-
tra el CB Torà (52-50) o el CENG Artesa de Segre 
(63-43) en una allau de joc digne de menció. En 
resum, l’equip ho ha donat tot per assolir els mi-
llors resultats possibles però diversos factors han 
jugat perquè l’equip no acabés de concretar els 
objectius anhelats a principi de temporada. Mal-
grat tot, actuació més que digna d’uns nois que 
de ben segur la temporada vinent tornaran a fer 
gaudir a l’afi ció agramuntina.

El Sènior Femení ha completat una tempo-
rada excel·lent amb un bagatge d’11 victòries i 
13 derrotes, aspecte que permet a l’equip aca-
bar en la zona tranquil·la de la classifi cació (vui-
tena posició). La temporada ha tingut moments 
d’irregularitat en el joc malgrat que en l’aspecte 
defensiu s’ha millorat de manera ostensible. Hi 
ha un aspecte que ho diu tot: El campió de la 
categoria que tenia una mitjana de 75 punts per 
partit va quedar en 44 i 52 punts respectivament 
contra el BAC, demostrant la lluita i l’esforç físic 
en defensa. Pel que fa a les victòries destacar els 
triomfs davant el CB Balaguer B (48-41), el CEP 
Vallfogona (48-37), el CB Bellvís (44-31 i 29-
46), el CEP Vallfogona Junior (45-69 i 40-29) o 
el CB Secà (35-22 i 32-58). En aquest sentit cal 
dir que la constància i el compromís demostrat 
per les jugadores ha estat excepcional i digne de 
reconeixement: l’actuació de la Zaida, la Lídia, la 
Laia, la Chari, la Marta Canes, l’Esther, la Marta 
Cama, la Maria Trepat i la magnífi ca col·laboració 
d’en Marc i en Dani han estat la clau de l’èxit i 
sense els quals res no hagués estat possible. A 
tots moltes gràcies per la dedicació altruista a uns 
colors, a un equip, a un Club!

El Júnior Femení ha acabat la temporada pro-
clamant-se subcampió en categoria Júnior a la 
fi nal a tres, disputada a Vallfogona de Balaguer. 
Juntament amb el Júnior Masculí ha estat l’equip 
que més ha patit durant la temporada per dos fac-
tors: El primer, per haver de jugar davant equips 
de major edat i amb un nivell tècnic i tàctic supe-
rior, i el segon, les nombroses absències al llarg 
de la temporada, que han fet que l’equip conclo-
gués la temporada amb només cinc efectius. És 
per això que les dues victòries assolides contra 
el CB Secà (41-48 i 37-29) s’han de valorar de 

Ha estat una 
temporada llarga 
i plena de difi -
cultats, però en 
línies generals 
els equips l’han 
tret endavant 
fent palès que 
allò que desta-
ca del Bàsquet 
Agramunt Club 
és l’entrega,
el treball i l’es-
forç dels seus 
membres. 
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Equip mixt de l’Escola 
Lludribac participant en una 
trobada, acompanyat pels 
dos entrenadors.
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manera molt positiva, a l’igual que la tasca rea-
litzada al llarg de la temporada. Són les noies del 
futur del BAC i han actuat de manera molt res-
ponsable. Destacar el bon joc aportat per la Laia 
Vidal, la Sara, la Núria i la Ivette Esteve, així com 
les ganes i il·lusió mostrada per la Maria Puebla. 
Davant això, només felicitar les noies i encorat-
jar-les a seguir una temporada més situant el nom 
del BAC en lloc més alt de l’orgull i la dignitat.

El Júnior Masculí també ha sortit força airós 
d’una situació si més no complicada, el debut en 
la categoria Junior. Després d’uns primers mesos 
de lògica adaptació, els nois entrenats per Víc-
tor Puebla van assolir el primer triomf davant el 
CB Torà (55-50) que els va donar molta moral 
de cara a la tercera fase de la competició. Ja en 
aquesta, triomf de prestigi davant el CB Cappont 
(57-52) demostrant que amb joc de combinació, 
d’equip i, sobretot, aïllant-se de la polèmica, es 
pot vèncer qualsevol rival que es posi per davant. 
Sort en el que queda de competició on el CB Torà 
i el CB Cappont es perfi len com a màxims rivals.

Per últim destacar que en la promoció de la 

base del BAC també s’han fet els deures. S’ha 
participat en tres trobades d’escoles de Bàsquet 
(Bell-lloc, Ponts i Balaguer) amb la inscripció 
de tres equips (un de masculí i dos de mixtos) 
destacant el bon paper assolit tant pel que fa al
joc com als resultats obtinguts. També cal remar-
car l’impagable treball que han portat a terme el 
Javi Salat i el Sergi Llop, entrenadors dels nois 
i noies de 6, 7 i 8 anys, que han actuat com a 
pares basquetbolístics amb la mainada i els han 
guiat en la iniciació a l’esport. Chapeau per la 
vostra dedicació i pel bagatge assolit amb els nois 
i noies!

Finalment agrair, des de la Coordinació esporti-
va del Club, la tasca desenvolupada al llarg de la 
temporada pels auxiliars de taula del Club, dele-
gats de camp, ajudants, etc. que han contribuït 
una temporada més a fer possible el desenvolu-
pament del bàsquet a la nostra vila. Gràcies a 
tots per ajudar a tirar endavant el Club, i tan de 
bo que la propera temporada hi puguem seguir 
comptant pel que faci falta.

Salut a tots i força BAC!   ■

En la promoció de 
la base del BAC 
també s’han fet 
els deures. S’ha 
participat en tres 
trobades d’esco-
les de Bàsquet, 
destacant el bon 
paper assolit tant 
pel que fa al joc 
com als resultats 
obtinguts.
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Demanar per Josep Mª  600 446 600600 446 600

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

per a turismes

24 hores - Tots els dies24 hores - Tots els dies

Curt i llarg recorregut
Passeig Lluís Companys, 2

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

Tel. 973 713 050  -  Mòbil 647 801 845

Av. Jaume Mestres, 15
25310 AGRAMUNT

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

centre veterinari d’Agramunt
Anna Eroles
Veterinària

Urgències 670 22 10 37
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Malgrat tot, per bon camí

GRUPS POLÍTICS
MUNICIPALS ACORD D’ESQUERRA

PRESENTACIÓ DE L’ANC A AGRAMUNT
El proppassat diumenge 6 de maig tenia lloc al 

Casal Agramuntí l’acte de presentació de l’Assem-
blea Nacional Catalana per a la propera constitu-
ció de l’Assemblea Agramunt-Ribera del Sió. Val a 
dir que fou un acte molt emotiu i voldríem fer un 
explícit agraïment tant als organitzadors com a les 
entitats participants i als ponents que van inter-
venir. Aquest acte és un pas més en l’assoliment 
de les llibertats nacionals que cada cop estan més 
en perill. Sembla ser que l’onada recentralitzado-
ra del govern del Partit Popular ja ha començat a 
planar. S’està parlant d’eliminar municipis per a 
aglutinar-los en altres de més grans, es qüestiona 
la duplicitat d’administracions, fet que posa en 
perill la poca autonomia de les Conselleries del 
Govern de la Generalitat, i fi ns i tot hi ha una in-
tervenció directa als mateixos Ajuntaments.

LLEI D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA
Prova d’això és l’aprovació de la Llei d’Estabi-

litat Pressupostària per part del govern central, 
amb els vots favorables del Partit Popular, CiU, 
UPN i UPyD. Una llei que obliga els Ajuntaments 
que han fi nalitzat l’exercici anterior amb roma-
nent de tresoreria positiu a invertir-lo íntegrament 
a reduir el deute a llarg termini. És a dir, que aca-
ba penalitzant aquells ajuntaments que han fet bé 
les coses. En el cas de l’Ajuntament d’Agramunt, 
l’any 2011 va fi nalitzar amb un romanent de tre-

soreria positiu de 449.973€, lluny dels 83.722€ 
i dels 66.525€ dels anys anteriors. Això demostra 
que el projecte d’Acord d’Esquerra va en el camí 
correcte, tal i com mostren aquestes xifres i les 
que s’han anat publicant en les darreres edicions 
de Sió.

ANYS DE CONTENCIÓ
És cert que la segona meitat del 2011 ha estat 

un any de contenció, amb molt poca obra nova i 
consolidant i fent front a aquelles obres heretades 
de l’Equip de Govern anterior, com ara l’amplia-
ció de la Llar d’Infants Municipal o les Obres de 
Remodelació de l’Ajuntament. Els extres no pre-
vistos d’ambdues obres que ascendeixen a més de 
118.000€ han hagut de ser assumits per l’actual 
Equip de Govern. Hem fet efectiu el pagament de 
factures pendents de proveïdors gràcies a la con-
certació del crèdit ICO durant el mes de desembre 
i tot just farà un mes que en el Ple de l’Ajunta-
ment, amb els vots favorables d’Acord d’Esquer-
ra, PSC i PP, s’aprovava un Pla d’Ajust que per-
metrà pagar totes les factures pendents a 31 de 
desembre de 2012 i que ja ens ha estat concedit 
pel Govern Central. A tot això, cal afegir el deute 
que les administracions tenen amb l’Ajuntament 
d’Agramunt que en aquests moments se situa als 
342.581,07€.

PER BON CAMÍ
En la línia de contenció de la despesa, s’han 

renegociat gairebé tots els contractes que l’Ajun-
tament té amb empreses externes per tal d’ajus-
tar-ne les condicions, al mateix temps que s’ha 
racionalitzat la despesa en personal i en hores 
extres. Som conscients que els propers anys se-
ran molt complicats i que possiblement s’haurà 
de renunciar a inversions que en situació normal 
s’haguessin dut a terme. Només cal recordar que 
els crèdits per inversions sol·licitats els anys 2009 
i 2010 van ser de 493.365€ i 566.268€ res-
pectivament i que enguany es preveu la concerta-
ció d’un crèdit de 191.549€ per dur a terme les 
obres pendents del Pla Únic d’Obres i Serveis de 
Catalunya que fi nalitza el proper 2013. En defi ni-
tiva, les xifres demostren la feina ben feta durant 
aquest primer any de govern d’Acord d’Esquerra i 
ens queda molt camí per recórrer.   ■FO
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En la línia de 
contenció de 
la despesa, 
s’han renego-
ciat gairebé 
tots els con-
tractes que 
l’Ajuntament 
té amb empre-
ses externes 
per tal d’ajus-
tar-ne les 
condicions, al 
mateix temps 
que s’ha 
racionalitzat 
la despesa en 
personal i en 
hores extres.

Instal·lació d’enllumenat 
efi cient a la Ctra. de 
Cervera.
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Ha pujat a la casa del Pare

Xavier Corts Navarro
que morí cristianament el dia 5 de maig de 2012, als 42 anys d’edat,

havent rebut els S.S. i la B.A.

(A.C.S.)

Els qui l’estimem: pares, Julià i Encarna; fi ll, germans, Pepita i Agustí, 
Pere i Carme, Julià, Sònia, i Ivan; oncles, nebots, cosins i família tota, us 
preguem una oració pel seu descans etern.

AGRAMUNT, maig de 2012

ABS D’AGRAMUNT - 2012
SERVEI DE VACUNES
Tel. 973 390 635

Sabies que en els últims anys estan apareixent brots de xarampió, galteres i rubeola en el 
nostre país?

Per tal d’evitar el contagi, es recomana la vacunació de la Triple Vírica, a totes les persones menors de  
45 anys que no hagin patit almenys alguna d’aquestes malalties:

- Nascuts entre 1967-1981:  2 dosis
- Nascuts entre 1981-1988:  1 dosi

Ull!, perquè les dones s’han de comprometre a no quedar-se embarassades en 3 mesos, ja que podria 
afectar el fetus.

SI TENS DE 24 A 45 ANYS 

VACUNA’T DE LA TRIPLE VÍRICA

Concerta hora per la teva infermera!
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GRUPS POLÍTICS
MUNICIPALS CiU

Turisme i oportunitats en temps difícils

Conegut és per tots el potencial que tenim a 
la nostra vila a nivell d’atractius turístics. 
Tenim referents artístics reconeguts a tot 

el país com són en Josep Guinovart i en Guillem 
Viladot. L’església, el casc antic, la plaça del 
Mercadal, el safareigs, etc. són un patrimoni en-
vejable. Disposem d’un entorn únic per la pràcti-
ca de l’esport i per rutes històriques, i tenim un 
producte gastronòmic, el torró i la xocolata a la 
pedra, que ens atorga una marca única i ens obre 
un món de possibilitats en l’àmbit gastronòmic.

En temps com els que corren i amb un turisme 
local a l’alça hem de ser capaços de potenciar 
tot això, però segurament diferent com ho hem 
fet fi ns ara. No en sortirem si tothom fa la guerra 

pel seu compte. El que hem de fer és ser capa-
ços d’unifi car tots aquests valors per un benefi ci 
comú, Agramunt.

El nostre grup ja portava en el programa elec-
toral fórmules per potenciar de forma conjunta 
el turisme a la vila i actualment continuem tre-
ballant en aquest sentit, i si l’actual consistori té 
ganes d’anar en aquesta direcció, nosaltres es-
tarem al seu costat, però si l’opció és retallar la 
nostra oferta cultural i no veure el potencial que 
tenim, no hi serem.

El turisme, conjuntament amb l’oportunitat 

que ens oferirà el canal Segarra Garrigues a ni-
vell industrial, són dos dels punts forts que te-
nim a Agramunt per tirar endavant i si som ca-
paços de fer-los rutllar, millorarem el comerç, la 
indústria, el mercat de treball i, en defi nitiva, el 
nostre futur com a poble.

Perquè tot això sigui una realitat es necessi-
ta principalment una cosa, creure en Agramunt, 
creure en aquest projecte i tenir una mirada a 
llarg termini, deixant de banda els interessos del 
moment. Nosaltres destinarem tots els nostres 
esforços per aconseguir-ho.

L’Ajuntament, la casa de tots?
El dissabte 21 d’abril es va inaugurar la casa 

consistorial després de les obres de rehabilitació. 
Aquest projecte va ser ideat i executat per l’an-

terior equip de govern a falta dels últims detalls 
que s’han acabat aquesta legislatura.

Pensem que ens hem de felicitar tots plegats 
de com ha quedat aquest emblemàtic edifi ci 
d’Agramunt i que amb aquestes reformes tenim 
ajuntament per molts anys.

Inauguració sense els que van fer
el projecte

El punt negatiu d’aquest esdeveniment va ser 
que no va comptar amb la presència de cap dels 
regidors de l’anterior equip de govern, que van 
ser els qui van executar el projecte, ni de l’ar-
quitecte que el va redactar, ni de moltes associa-
cions d’Agramunt.

Aquesta circumstància es deu que no van ser 
convidats a l’acte, amb l’excepció de l’anterior 
Alcalde, que va refusar assistir-hi per aquest fet.

L’Alcalde ens deia en el seu discurs que l’ajun-
tament era la casa de tots, on eren els que van 
fer el projecte? Va ser un error de protocol? Un 
acte com aquest no mereix una invitació formal?

Respecte a la institució i consciència 
institucional 

Quan un ocupa un càrrec com el d’Alcalde, ha 
de tenir una visió institucional i històrica del lloc 
que ostenta, ja que els alcaldes passen, però les 
institucions es queden, i el que no podem fer és 
obviar la nostra història, i d’agraïts és reconèixer 
la tasca que han fet els nostres predecessors.   ■

El nostre grup 
ja portava en el 
programa elec-
toral fórmules 
per potenciar de 
forma conjunta 
el turisme a la 
vila i actual-
ment continuem 
treballant en 
aquest sentit.

Es necessita 
creure en Agra-
munt, creure en 
aquest projecte i 
tenir una mirada 
a llarg termini, 
deixant de ban-
da els interessos 
del moment.

FO
N

T:
 C

iU



64 [MAIG 2012]sió 579

Josep Rubies Fontanet
Ha mort cristianament el dia 17 d’abril de 2012,

a l’edat de 48 anys.

A.C.S.

La seva esposa, Montse; pares, Francisco i Pepita; germans, Fernando, Anna 
Mª i Albert; cunyats, i la seva fi llola Aurembiaix, i família tota, us agraïm les mos-
tres de condolença rebudes.

Les famílies

Rubies - Roig - Fontanet
volem agrair les mostres de condol rebudes en tan sentida pèrdua.

Et recordarem sempre.

Agramunt, abril de 2012

“La mort no és res: jo tan sols sóc a l’altre costat.
Jo sóc jo, vosaltres sou vosaltres.
El que he estat per vosaltres, ho seré sempre.
Anomeneu-me pel nom que sempre m’heu anomenat.
Parleu com sempre ho heu fet:
no empreu pas un to diferent, ni solemne ni trist.

Continueu rient del que ens rèiem junts.
Reseu, somrieu, penseu en mi.
Que el meu nom sigui pronunciat a casa nostra com
sempre s’ha fet, sense èmfasi ni angoixa.
La vida signifi ca el que sempre ha signifi cat,
l’eix és el que sempre ha estat, el fi l no s’ha tallat.

Per què estar fora del vostre pensament,
simplement perquè sóc fora de la vostra vida?

Jo us espero. Jo no sóc pas lluny,
just a l’altre costat del camí”.

                                                     (Charles Peguy)
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L'AJUNTAMENT
INFORMA
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Un cop fi nalitzades les obres de rehabilitació de l’Ajunta-
ment i de l’ampliació de la Llar d’Infants Municipal, a con-

tinuació s’adjunten els corresponents comptes de tancament 
d’ambdues obres:

REHABILITACIÓ DE L’AJUNTAMENT

PROJECTE INICIAL
Subvenció PUOSC
Subvenció Institut d’Estudis Ilerdencs
Aportació Cassa

294.509€

-138.753€

-30.000€

-80.000€

APORTACIÓ INICIAL AJUNTAMENT
ANNEX 1
ANNEX 2
EXTRES

45.756€

55.986€

80.000€

64.582€

TOTAL APORTACIÓ AJUNTAMENT 246.324€

El projecte inicial preveia la reconstrucció de la Sala de Plens, 
part de la climatització i la remodelació de la segona planta. Els 
annexos, afegits posteriorment per l’anterior Equip de Govern, 
corresponen principalment a l’ampliació de les instal·lacions de 
climatització, a l’ampliació de la tercera planta, a les actuaci-
ons a la teulada, tancaments i serveis i a la caixa d’escala. Els 
extres corresponen a partides no previstes en projecte com ara 
la connexió elèctrica i a la xarxa de gas, la instal·lació informà-
tica de la zona reformada i la pintura dels vestíbuls d’entrada. 
Per tant, l’aportació que ha fet l’Ajuntament en l’obra és de 
246.324€.

AMPLIACIÓ LLAR D’INFANTS MUNICIPAL

PROJECTE INICIAL
Subvenció Departament d’Ensenyament
Subvenció PUOSC

433.218€

-253.617€

-164.514€

APORTACIÓ INICIAL AJUNTAMENT
EXTRES

15.087€

54.103€

TOTAL APORTACIÓ AJUNTAMENT 69.190€

Els extres corresponen principalment al canvi de fonamen-
tació respecte al sistema previst i a les actuacions no previstes 
en el projecte inicial per a l’adequació de les instal·lacions a 
la normativa del Departament d’Educació. Per tant, l’aportació 
que ha fet l’Ajuntament en l’obra és de 69.190€.

REGIDORIA DE BENESTAR

RECAPTE SOLIDARI DE LLEIDA I COMARQUES 2012

El cap de setmana dels dies 4 i 5 de maig, Agramunt va 
acollir-se a la campanya “Recapte solidari de Lleida i Comar-
ques 2012” amb la fi nalitat de recollir aliments per als més 
necessitats. Durant tot el cap de setmana es van recollir 180 
quilos d’aliments que seran destinats al banc d’aliments i que 
posteriorment es repartiran a les famílies més necessitades. Cal 

agrair la col·laboració dels següents es-
tabliments ja que van oferir-se per ser 
punts de recollida, el supermercat Plus, 
Cal Sera, Fruites i Verdures Serra, Dis-
tribucions Farré Serrano, supermercat Pròxim i Ca la Rosa, i 
a totes les persones que desinteressadament han ajudat a fer 
possible la campanya.

DINAR DE GERMANOR AL MAS VELL

El dissabte 21 d’abril va tenir lloc el dinar de germanor a la 
residència geriàtrica Mas Vell. Al dinar s’hi reuneixen els usua-
ris, els treballadors i els membres del Consell Rector del Patro-
nat. Per als avis i les àvies és un dia molt especial. 

Poesia del Dia de Germanor

Avui fem el dinar de germanor. 
Quina alegria reina entre nosaltres!
Unió, alegria, aroma i color de rosa.

L’alegria és com una fl or i no és gens complicada,
somriu la vida i la vida li tornarà el somriure.

Molta rossa i rinxolada amb les galtes rodones,
uns ulls grossos i clars amb el tou de les cames ple.

Porta vestits lleugers i de coloraines. 
Quina felicitat ens dóna aquesta fl or!

És com un brindis de germanor i
que sempre estigui amb nosaltres.

Alexandre Farré Llahí

Agramunt, 21 d’abril de 2012
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▼

L'AJUNTAMENT
INFORMA

REGIDORIA DE MEDI AMBIENT

NOVES MESURES SOBRE ELS ANIMALS DE COMPANYIA

Els propietaris de gossos i gats que estiguin censats a l’Ajun-
tament d’Agramunt, podran recollir de forma gratuïta, a les ofi -
cines de l’Ajuntament, dos paquets de bosses per a la recollida 
de deposicions. Per cada gos censat es donarà un màxim de dos 
paquets al mes. 

Els propietaris que tinguin gossos o gats que encara no estan 
censats podran demanar la informació per poder fer els tràmits 
corresponents. Al mateix temps s’informarà també de la nor-
mativa que es preveu per a la tinença d’animals de companyia. 

Amb aquestes mesures es preveu tenir un millor coneixement 
de la situació, facilitar la millora sanitària i d’higiene dels nos-
tres carrers, i poder ser més exigents amb el compliment de 
la normativa que s’aplicarà pròximament sobre els animals de 
companyia.

REGIDORIA D’ESPORTS

ACTIVITATS D’ESTIU 2012

CURSETS DE NATACIÓ

Torns 1r torn: del 25 de juny al 13 de juliol
 2n torn: del 16 de juliol al 3 d’agost
 3r torn: del 6 al 24 d’agost

Infants Per a nens/es a partir de 3 anys
 Preu torn: 44,80€

 (màxim 100 inscrits/torn)

Joves i adults
Iniciació i manteniment
Per a adults que volen aprendre a nedar. Millora de la condi-

ció física i consolidació dels coneixements aquàtics. Ensenya-
ment individualitzat.

Perfeccionament
Treball de millora de la tècnica de natació en els diferents 

estils.

Preu torn: 44,80€

20 sessions: 57,80€

Gent gran
Iniciació i manteniment. Grups reduïts. Preu: 13€/curset

Carrer de natació
Un carril marcat a disposició dels que saben nedar i volen fer 

metres sense interrupcions ni sobresalts.

Preu: 6,50€/setmana

ACTIVITATS D’ESTIU

Aquafi tness
Treball articular i tonifi cació cardiovascular suau.
Els dimarts i els dijous de 20h a 21h.

Preus: 1 sessió: 3,50€ / 5 sessions: 15€ / 10 sessions: 27€

ACTIVITATS D’ESPORT I LLEURE

En l’activitat d’esports i lleure es combinen les activitats prò-
piament esportives amb els tallers més variats i divertits. Als 
matins realitzarem visites com per exemple al parc de bombers 
d’Agramunt, a la Biblioteca Municipal... i farem tallers de pin-
tura, de màscares i samarretes. Les tardes seran més esportives 
i lúdiques, amb jocs i esports pre-esportius.

Les activitats d’esports i lleure estan destinades a nens/es de 
5 a 12 anys.

Matins i tardes de dilluns a divendres.
Del 2 al 31 de juliol, i de l’1 al 30 d’agost.

Horari: matins de 9 a 13h, tardes de 17 a 19.30h.

Preu Opció A: Matí o tarda
 Matí: - 60 €/mes
  - 22 €/setmana
 Tarda: - 50 €/mes
  - 18 €/setmana

 Opció B: Matí i tarda
 - 95 €/mes
 - 35 €/setmana

JUNTA DE GOVERN LOCAL, 26-3-2012

ADHESIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ
S’acordà que l’Ajuntament s’adhereix al Conveni subscrit 

entre la Generalitat de Catalunya i les Diputacions Provincials 
catalanes, amb què s’estableix el Pla d’Assistència Financera 
Local, i se sol·licità a la Diputació de Lleida un pagament per 
import de 235.187,46€, per compte dels crèdits que aquest 
Ajuntament té enfront la Generalitat de Catalunya que es 
relacio nen en el document adjunt.

Concepte Import Net

Despeses de funcionament
ESCOLA DE MÚSICA

26.240,00€

Despeses de funcionament
ESCOLA DE MÚSICA

49.200,00€

Fons de Cooperació Local - Ajuntament 70.147,46€

Despeses de funcionament
LLARS D’INFANTS

89.600,00€

JUNTA DE GOVERN LOCAL, 11-4-2012

DEVOLUCIÓ FIANÇA
S’acordà que es retorni a l’empresa PROMOCIONS SABALL-

SALA, SL la fi ança defi nitiva en concepte de l’obra de la “Instal-
lació d’un ascensor i substitució de tancaments de la Residèn-
cia Mas Vell” que ascendeix a la quantitat de 5.096,50€.

SUBVENCIÓ “LO PARDAL”
Es concedí un ajut econòmic per un import de 13.000€ a 

la Fundació Privada Guillem Viladot “Lo Pardal” per a la gestió 
dels objectius fundacionals de l’exercici 2012.
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ADQUISICIÓ DE PILONES
S’aprovà l’adquisició de 2 pilones per la senyalització de 

l’espai urbà per diferents indrets de la via pública i s’adjudi-
cà a l’empresa GLS,PREFABRICADOS,SLU, per la quantitat de 
298,80€.

ADQUISICIÓ PORTA BALLESTA
S’aprovà l’adquisició i la instal·lació d’una porta ballesta per 

a l’entrada del bar del Casal Agramuntí i s’adjudicà a l’empresa 
FERRETERIA RAÜL, SLU, per la quantitat de 942,05€, inclòs 
IVA.

TANQUES PROTECTORES
S’aprovà l’adquisició d’unes tanques protectores per la zona 

de jocs del parc infantil ubicada a la Ctra. de Balaguer i s’adju-
dicà a l’empresa TERRITORIO URBANO, SL., per la quantitat 
de 1.152,86€.

SUBSTITUCIÓ DE L’EQUIP DEL SISTEMA SAI
S’acordà l’adquisició d’un nou equip del sistema SAI per les 

ofi cines municipals de l’Ajuntament d’Agramunt i s’adjudicà a 
l’empresa SIMAX, per la quantitat de 1.144,60€, inclòs IVA.

SOL·LICITUD SUBVENCIONS
S’acordà concórrer a la convocatòria per a la concessió

d’ajuts directes de la Diputació de Lleida per a l’anualitat de 
2012, per les despeses de “Telecontrol, PCR i comptadors 
pel municipi “Telecontrol, PCR i comptadors pel municipi 
d’Agramunt”’ i se sol·licità una subvenció per un import de 
40.979,43€.

S’acordà concórrer a la convocatòria per a la concessió de 
subvencions, en matèria cultural per a l’any 2012, dins la línia 
de realització d’activitats de promoció i difusió de la literatura 
en català, per l’actuació “Implantació d’una exposició de poesia 
visual de Guillem Viladot al Parc de Riella” i es sol·licità una 
subvenció per un import de 6.673,30€.

GESTIÓ DE CONSUM I SUBMINISTRAMENTS ENERGÈTICS 

S’acordà aprovar la realització d’un servei de gestió dels con-
sums i subministraments energètics dels equipaments munici-
pals i l’enllumenat públic del municipi d’Agramunt, mitjançant 
el Sistema d’Informació Energètica (SIE), amb la participació 
en el projecte Europeu SMARTSPCES, i s’adjudicà a l’empre-
sa RSM GASSO AUDITORIES per un import de 2.000€, IVA 
inclòs.

PLAÇA DEL CLOS

S’aprovà la realització i la despesa de l’execució del projec-
te d’obres d’urbanització i enjardinament de la plaça de Clos 
redactat per l’arquitecte la Sra. Sònia Pintó Grau amb un pres-
supost de 117.903,05€, essent a càrrec del pressupost del 
2011.

Així mateix, s’aprovà l’expedient de contractació per a l’adju-
dicació del contracte  d’obres per procediment negociat sense 
publicitat.

Ple, 27-4-2012

2.- MODIFICACIÓ PRESSUPOST 1/2012
S’acordà aprovar provisionalment l’expedient núm. 01/12 

de suplement de crèdit i/o crèdit extraordinari que cal fi nançar 
mitjançant romanent de tresoreria per despeses generals, del 
pressupost vigent de la corporació.

DESPESES A FINANÇAR:

1) Suplements de crèdit:

155 21000 Reparació infraestructures 90.000,00

920 22100 Energia elèctrica 43.395,77

171 22709 Enjardinament 173.480,60

231 46102
A Entitats Locals – CCU Pla 
Local Joventut

8.672,00

425 212.12 Energies renovables 102.800,76

155 61902 Reparació infraestructures diverses 50.000,00

920 62701 Projectes tècnics 30.000,00

920 625 Mobiliari 10.400,00

920 626 Xarxa informàtica 25.000,00

Total suplements 533.749,13

2) Habilitacions de crèdit:

342 63203 Vestidors Piscines – extres 6.928,13

155 61915 Substitució passera riu Sió 241.993,31

Total habilitacions 248.921,44

DESPESES TOTALS A FINANÇAR 782.670,57

FINANÇAMENT QUE ES PROPOSA: 

1) Majors ingressos:

7508007
Subv. Generalitat (PUOSC)
Substitució passera riu Sió

229.893,64

420.00
Participació en els tributs
de l’estat (liquidació 2010)

102.800,76

TOTAL MAJORS INGRESSOS 332.694,40

2) Romanent de tresoreria:

Romanent líquid de tresoreria disponible 449.976,17

TOTAL FINANÇAMENT 782.670,57

MODIFICACIÓ DE CRÈDIT MAS VELL 1/2012
Partida Concepte import a suplementar            
312 22105 PRODUCTES ALIMENTARIS 3.212,59€

TOTAL SUPLEMENTAR: 3.212,59€

Procedència de fons:
Romanent de tresoreria: 3.212,59€

TOTAL TRANSFERÈNCIES: 3.212,59€
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ALMANAC
I SERVEIS

INSTITUCIONS i SERVEIS

Ajuntament
 Ofi cines Tel. 973 390 057 / 973 390 632
 Fax: 973 390 040
 e-mail: ajuntament@agramunt.cat
 web: www.agramunt.cat

Jutjat de Pau Tel. 973 392 465

Consell Comarcal Tel. 973 500 707
 Fax: 973 500 666
e-mail: consell@urgell.cat
web: www.urgell.cat

Rectoria Tel. 973 390 239

Correus Tel. 973 390 081

CASSA Tel. 973 391 627 / 973 392 732

FECSA-ENDESA Tel. 973 392 005

SEGURETAT i ASSISTÈNCIA

Policia Municipal
En horari d’ofi cina Tel. 973 390 843
Emergència o problema de circulació 
 Tel. 670 234 394

Mossos d’Esquadra  088

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

Creu Roja Tel. 973 390 880

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

Ambulàncies
Emergències mèdiques (SEM)   061

Farmàcia Esteve Tel. 973 390 428

Farmàcia Viladot Tel. 973 390 087

Funerària Tel. 973 390 862

ESPAI DE CULTURA

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

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

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

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

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

Visites concertades per grups

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

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

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

CENTRES D’ENSENYAMENT

Escola Municipal
de Música Tel. 973 390 536

CEIP Macià-Companys Tel. 973 390 668

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

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

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

TRANSPORTS DE VIATGERS

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

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

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

EFEMÈRIDES DEL MES

Fundació del Casal Agramuntí (2)
Molt aviat comença la construcció del nou 

edifi ci ja que el dia 22 d’agost de 1934 signen 
amb l’empresari de Lleida Joan Cluet i Pedrós 
el contracte per la construcció de l’estatge 
social compost de “teatre, vestíbul i cafè, 
amb totes les dependències interiors pròpies 
d’aquesta classe d’edifi cis”. El preu total de 
l’obra és de 129.683 pessetes, a part els jor-
nals a jova que molts agramuntins hi feren. El 
22 de setembre comuniquen a l’Ajuntament 
que ja s’està treballant en la seva construcció.

Malgrat que solament tenien el pati, els pro-
motors del Casal ja hi celebren la Festa Major 
el mateix 1934. A l’indret de l’actual teatre 
van aixecar-hi un envelat i van programar mol-
tes actuacions, essent l’espectacle més nota-
ble l’actuació d’una companyia de sarsuela.

El Casal Agramuntí i la seva època d’esplendor
Després va venir la Guerra i com que els 

casalistes eren de l’anomenada gent de dre-
tes, els seus locals van ser confi scats i van ser 
ocupats per les organitzacions socialistes i era 
conegut com Casa del Poble (UGT) o Cinema 
del PSUC i competien amb programacions 
d’espectacles, especialment sessions de cine-
ma, amb La Barretina. Aquests anys els agra-
muntins podien anar al cine cada setmana ja 
que els dos locals feien projeccions de fi lms 
els diumenges en sessió de tarda i de nit. Mal-
grat l’esperit catalanista del moment, totes les 
pel·lícules sonores s’havien de fer en castellà. 
També programaven balls, concerts, festivals i 
representacions teatrals de forma conjunta o 
a vegades amb clara competició amb La Bar-
retina.

En acabar la Guerra Civil, però, la gent del 
Casal es va trobar al costat dels guanyadors, 
fet que els va permetre recomençar de segui-
da les seves activitats. En una acta del 20 de 
febrer de 1939, ara ja en castellà, es confi rma 
en els seus càrrecs la Junta d’abans de la guer-
ra i s’augmenta la quota dels socis a 2 pesse-
tes mensuals, més un pagament extra de 10 
pessetes per fer front a les despeses de repara-
ció dels estralls causats pels bombardeigs a la 
sala cafè. Els desperfectes corresponents a la 
sala del teatre anirien a càrrec de l’empresari 
agramuntí d’espectacles Miquel Ribera i Oro-
mí, al qual a canvi se li arrendava el local per 
10 anys. A fi nals de 1939 es compra la casa 
que el senyor Josep Carrera i Ros té al carrer 
Baixada del Mercadal, tocant al Casal. Amb 
aquesta compra queda confi gurat el perímetre 
que encara conserva l’actual edifi ci. Dissorta-
dament les obres especials de reconstrucció 
no s’acaben aquí ja que la gran nevada del 27 
de febrer de 1944 va produir l’enderrocament 
d’una part de la teulada de la sala teatre.

(Continuarà)

Bibliografi a: Revista SIÓ núm. 250. Article signat 
per Cots.

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

Demografi a

(Mes d’abril de 2012)

NAIXEMENTS
Gerard Grau Vicens dia 28-3
Silvana Ortega Sánchez dia 30-3
Wydad Chaichai dia   9
Nayara Rodríguez Sánchez dia 21
Maima Diarra dia 25

MATRIMONIS
Joan Esteve Claramunt, i
Sílvia Fernández Tarragona dia   1

DEFUNCIONS
Inés Escolà Gasol 75 anys, dia 10
Josep Solanes Farran 98 anys, dia 18
Isidre Giribet Teixidó 91 anys, dia 21
Josep Pla Tomàs 81 anys, dia 22

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

Temps
PLUJA CAIGUDA DURANT L’ABRIL

Dia   3 ......................................... 34,7 l./m2

Dia   4 ......................................... 0,3 l./m2

Dia   5 ......................................... 6,5 l./m2

Dia   6 ......................................... 8,5 l./m2

Dia 10 ......................................... 1,3 l./m2

Dia 12 ......................................... 9,2 l./m2

Dia 13 ......................................... 1,0 l./m2

Dia 14 ......................................... 5,0 l./m2

Dia 17 ......................................... 1,5 l./m2

Dia 19 ......................................... 1,0 l./m2

Dia 21 ......................................... 2,7 l./m2

Dia 28 ......................................... 10,0 l./m2

Dia 29 ......................................... 10,6 l./m2

Dia 30 ......................................... 1,0 l./m2

TOTAL ......................................... 93,3 l./m2

TEMPERATURES EXTREMES DE L’ABRIL

Màxima del mes ............................. 27°, dia 26
Mínima del mes ........................  1°, dies 7 i 17
Oscil·lació extrema mensual ........................26°
Mitja de les màximes ...........................18,266°
Mitja de les mínimes .............................6,266°
Mitja de les mitjanes ...........................12,266°

L’observador: Deudat Pont

JUNY 2012

Mes de 30 dies, sisè del nostre calendari.
El dia 1 el sol surt a les 4h 20m, i es pon 

a les 19h 18m. El dia 30 el sol surt a les 4h 
20m, i es pon a les 19h 28m.

El dia 20 és el solstici d’estiu, el dia més 
llarg de l’any. Entrem a aquesta estació a 
les 11h 9m. Avui el sol entra a la constel-
lació de CÀNCER.

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

l./m2

DATES ASSENYALADES
I COSTUMARI

Temps de segar. Antigament se servi-
en per segar de la falç, del volant i de 
la dalla. La més antiga d’aquestes eines 
és la falç, i encara la forma més arcaica 
la falç dentada, usada en molts indrets 
només per les dones. Quan segaven amb 
falç, per cada tres segadors anava una 
lligadora que lligava les garbes segades; 
però quan amb el volant s’anava més de 
pressa, calia una lligadora per cada dos 
segadors. Per lligar les garbes es feien els 
cordills de les mateixes branques que se 
segava, o si la palla era molt seca es feien 
servir branques de sègol que és molt més 
corretjós i no es trenca. Per fer el lligat 
s’utilitzava el garrot, fet de fusta de lledo-
ner i punxegut i que els lligadors portaven 
a la cintura. A les hores de més sol s’ha-
via de parar de lligar ja que es trencaven 
les espigues, per això els segadors sortien 
a lligar de bon matí quan la palla era hu-
mida de la rosada.

Quan el juny entra,
agafa la falç i neteja l’era.
El blat, curt o llarg,
pel juny ha d’estar segat.

Dia 10: Corpus Christi.

Dia 13: Sant Antoni de Pàdua. Era un 
sant molt venerat a Catalunya i el te nien 
com advocat a patró els mestres de cases. 
Les noies solteres creien que sant Antoni 
feia trobar un casador ric a les que el dia 
d’avui li cremaven un ciri. Tal dia com 
avui les esglésies eren freqüentades per 
donzelles que anaven a portar un ciri al 
sant, i en encendre’l parlaven a la imatge 
d’aquesta manera:

Sant Antoni, aquest ciri és meu,
perquè em feu trobar un bon hereu.

Dia 24: La nativitat de sant Joan Bap-
tista.

Dia 29: Sant Pere i sant Pau, apòstols.

Ramon Bernaus i Santacreu
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el dia 4, a les 11:12 h
Alguna tempesta

el dia 11, a les 10:41 h
Augment de les temperatures

el dia 19, a les 15:02 h
Xàfecs.

el dia 27, a les 15:30 h
Serè



70 [MAIG 2012]sió 579

Padrí...
Records, records són l’única 

paraula, que a partir d’ara podré 
fer servir quan vulgui parlar de tu. 
Records de quan venia del col·legi, i 
tu ja m’esperaves a l’escala de casa 
de la padrina, recordo que sempre 
em feies un pessic afectuós a la galta 
i em preguntaves com m’havia anat el 
col·legi. Records de quan passava per 
sota de casa teva, i tu, des de la teva 
tribuna, em saludaves amb la mà i em 
somreies amb una cara molt serena, 
com si per tu els anys no passessin. 
Records de quan et trobava assegut a 
la plaça del Pou i ja em saludaves i em 
cridaves abans que et pogués veure 
amb els meus propis ulls. Tot això són 
alguns dels bons records que encara 
tinc presents quan penso en tu. Però 
això sí, tinguis present que aquests 
records no quedaran oblidats en el 
passat, aquests records sempre estaran 
dins del meu cor, i per suposat del cor 
de tots els que estem avui aquí.

Jo, dono les gràcies personalment 
a tota la família. Aquesta és la gent 
que ha estat a la seva vora en tots els 
moments bons i difícils. La gent que 
l’ha cuidat com un rei, podríem dir, 
i crec que en aquests moments ho 
deuen estar passant molt malament; 
i per aquest motiu dono les gràcies, 

perquè segurament el padrí ha pogut 
passar els seus últims dies de la millor 
manera possible, gràcies a ells.

Per tot això, gràcies als tiets, als 
meus padrins, als seus néts, i per últim 
als seus besnéts.

Jo sóc el besnét més gran i per 
aquest motiu he volgut dedicar-li 
unes paraules; estic convençut que 
si els altres cinc fossin més grandets, 
estarien encantats de fer el mateix que 
jo; perquè tu padrí et mereixes això i 
molt més.

Adéu padrí, et trobarem a faltar.

Preguem a Déu per l’ànima de

Josep Solanes i Farran
Vidu de Carme Puig Boncompte

que morí cristianament el dia 18 d’abril de 2012, 
a l’edat de 98 anys, havent rebut els Sants Sagraments.

E.P.R.

Els seus apenats: fi lls, Gil i Rossenda, Dolors i Francisco; néts, besnéts, nebots, cosins i 
altres familiars, us agrairan una oració per a l’etern descans de la seva ànima.

La família agraeix les mostres de condol rebudes 
i també vol donar les gràcies al personal sanitari.

AGRAMUNT, abril de 2012
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per
Ricard Bertran

Les 7
diferències

Aprendre a pujar 
a cavall s’està po-
pularitzant força. 
Aquí podem veure 
joves jenets practi-
cant a l’hípica de 
les Puelles.

La imatge de l’es-
querra és l’ori-
ginal, mentre que 
a la de la dreta 
s’han fet set mo-
difi  cacions. A veu-
re si les tro beu!

LLEURE AMENITATS
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❚ Coordina Rosa Maria Sera

SALT DE CAVALL

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

Solució al SALT DE CAVALL, per P.R.:

Pa que sobri, carn que abasti i vi que 
no falti.

que Pa bas no

vi fal carn que

bri, a que ti

ti. i so

Solució a les
7 diferències:

SUMES CREUADES

Solució a les
SUMES CREUADES:

Poseu les xifres corresponents (de l’1 al 9) perquè, 
en sumar-les, donin els resultats que apareixen en 
les caselles en negreta. Cap xifra no es repeteix en 
una mateixa suma.
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JAUME MARQUILLES MARQUILLES
Primer aniversari

(25 de maig de 2011)

A.C.S.

Sempre estaràs en el cor dels qui t’estimen.

Agramunt, maig de 2012

CALLADAMENT

Des d’aquesta aspra solitud et penso. 
Ja no hi seràs mai més quan treguin fulles 
els pollancs que miràvem en silenci 
des del portal de casa. 
Tantes coses 
se m’han perdut amb tu que em resta a penes 
l’espai de mi mateix per recordar-te. 
Però la vida, poderosa, esclata 
fi ns i tot en un àmbit tan estricte. 
Tu ja no hi ets i els pollancs han tret fulles, 
el verd proclama vida i esperança 
i jo visc, i és vivint que puc pensar-te 
i fer-te créixer amb mi fi ns que el silenci 
m’engoleixi com t’ha engolit per sempre.

Miquel Martí i Pol
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LA FOTO

LA CALAISERA per SERAFINA BALASCH

per JOSEP BERTRAN

La imatge d’aquest mes és una 
mena de mosaic confeccionat a 

base de diverses fotografi es. És una 
petita mostra del desgavell que hi 
ha en la numeració dels edifi cis de 
molts carrers. Veiem habitatges que 
mantenen un doble distintiu numè-
ric, altres no en tenen cap, alguns 
amb plaques de l’any de la Maria 
Castanya i una gran majoria amb 
un disseny desigual. Aquest desori 
és un tema que no ha preocupat als 
successius ajuntaments des que el 
de l’any 1979 va ofi cialitzar un nou 
nomenclàtor i es van instal·lar pla-
ques amb els noms i els números 
dels carrers i places.

Vet aquí la mare regant els geranis,
vet aquí els matins d’un passat,
vet aquí uns infants que criden,
macedònia de roig i blanc.
                                                (Núria Sorribes)
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Desè Aniversari

Josep Mª Ribó i Bonet
20 d’abril de 2002

Tenim present cada dia l’amor que ens vas donar,
no podrem oblidar-te mai.
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Noms de les persones
identifi cades:

1) Joan Piulats; 2) Cecília 
Jové; 3) Maria Dolors Arria-
sol; 4) Leocàdia Claramunt; 
5) Trinidad Valls; 6) Rosa 
Forns; 7) Jaume Santacreu; 
8) Lluís Escolà; 9) Mercè Vi-
lardosa; 10) Pilar Morros, i 
11) Xavier Piulats.

Des de fa molts anys l’històric 
carrer Vilavella s’ha carac-

teritzat per la participació en la 
festa de Corpus amb la confec-
ció de les tradicionals catifes 
de fl ors emmarcades amb unes 
sanefes fetes amb serradures 
acolorides. En la foto s’aprecia 
aquesta feina tan ben feta. Cor-
respon a l’any 1968. La identi-
fi cació de les persones s’ha fet 
gràcies als veïns actuals.

L’àlbumL’àlbum ���� ����

1 2
3

4
5

6

7
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9
10

11
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IMATGES  D ’AH IR  i  D ’AVU I per JOSEP BERTRAN

Aquesta és una imatge de la plaça del Pou de fa més d’un centenar d’anys. La referència entre les dues imatges és la façana de 
Cal Jolonch, l’única que no ha sofert modifi cacions durant tot aquest temps. L’espai que quedava entre el pou i les façanes era molt 
estret. Per eixamplar el carrer primer es van suprimir les “ales” i únicament hi quedà el cos central. Després, el 1936, va ser ender-
rocada tota l’estructura per ampliar i urbanitzar tota la plaça. És una fotografi a acolorida del mateix autor de la del Mercadal, que 
publicàvem el mes passat. No és d’una gran qualitat tècnica, però sí molt testimonial i il·lustrativa. Fixeu-vos en el cap de la somera 
o el ruc. Avui on hi havia el gran pou hi ha una cabina de l’ONCE.

é é è é




