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LA 3...
directiva de la qual ja no forma part, per
voluntat pròpia, Josep Maria Lluch, que
durant més de 30 anys n’ha estat l’ànima. Antic company de redacció, sabem
de la seva bonhomia, la seva dedicació,
responsabilitat i seriositat al front de
l’agrupació caramellaire. Que els seus
successors en prenguin exemple.

JOSEP ROVIRA

El número d’aquest mes l’obrim amb
les informacions relacionades amb les
festes nadalenques. Es tracta d’informacions eminentment gràfiques amb
imatges de la majoria dels actes com la
Cavalcada de Reis, el Teatre o l’Actinadal, entre altres. Encara s’informa de
les activitats organitzades per diverses
entitats relacionades amb la
darrera Marató de TV3.
En el primer número de l’any
és costum de fer un repàs al
que ha donat de si, climatològicament parlant, el que acabem
de deixar enrere. Sens dubte el
fet més destacat va ser la pedregada del dia 5 de juliol. La seva
intensitat, ningú no en recorda
una d’igual, malmeté desenes
de teulades, canaleres, claraboies, persianes, horts i arbres.
De la resta destacar una pluviometria per sota del normal i, en
canvi, una mitjana de les temperatures
per sobre. Menys pluja, més calor.
Entre les col·laboracions que ens arriben de les entitats socials, culturals
i esportives, cal destacar la de l’Agrupació Caramellaire “Aires del Sió”.
Ens anuncien que han renovat la junta

Aquest mes també publiquem un dels
reportatges extraordinaris que periòdicament oferim sobre temes agramuntins,
majoritàriament de caràcter històric. El
que podran llegir els nostres lectors en
les pàgines centrals té com a protagonista la bicicleta. Fem un repàs, no pas

exhaustiu però sí prou representatiu, de
la història a casa nostra d’aquest mitjà
d’automoció que va començar com un
espectacle multitudinari de Festa Major
fa més de 120 anys.
També destaquem la informació, no
podria ser d’altra manera, la TorronadaPresentació que la nostra revista organitzà per donar a conèixer el
llibre “Agramunt: Torronaires
i Xocolaters”. Estem molt
contents de la resposta dels
nostres lectors, que ompliren
el Foment, i del desenvolupament de l’acte. Agraïm el
suport de la IGP Torró d’Agramunt i de les persones que
ens van acompanyar.
Aquest llibre és el número
dotze de la col·lecció que SIÓ
ha editat al llarg dels darrers
25 anys sobre temes relacionats amb Agramunt. En conjunt configuren una bona part del nostre
passat. Fins ara mai no s’havia treballat
i publicat tant sobre temes de la nostra
Vila. La majoria de llibres encara es
poden trobar en format físic, però tots
en digital. Són obres que tots els agramuntins haurien de tenir a casa. ■
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Multitudinària visita de SS.MM.
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om des de temps immemorials els
Reis d’Orient van arribar a Agramunt
el vespre del dia 5 de gener. Hi va haver una certa confusió en l’anunci de l’hora, però tot queda oblidat quan la gentada
congregada a les avingudes Marià Jolonch,
Àngel Guimerà cruïlla amb el Pou van veure
arribar el seguici reial.
El públic es congregà darrere unes tanques tapades amb roba per donar més magnificència a l’arribada. En la cavalcada hi
participaven les tres carrosses dels Reis,
una que portava els regals, patges a peu
amb torxes, un grup de percussió, i vehicles
dels Bombers i la Creu Roja.
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JOSEP BERTRAN
JOSEP BERTRAN

La seva arribada a la plaça
de l’Església per anar a adorar
el Nen Jesús i després desplaçar-se fins a l’Ajuntament, estava flanquejada per unes cadenes per facilitar-los el pas
entre la multitud desitjosa de
tocar SS.MM.
El rector, Llorenç Utgés, els
oferí el Nen per adorar. L’alcalde, Bernat Solé, els donà
la benvinguda a Agramunt,
i el Rei Baltasar es dirigí als
centenars de persones congregades a la plaça. Com ja
es va fer l’any passat el parlament començà enumerant
els nous agramuntins nascuts
durant l’any 2012.
Posteriorment van dirigir-se
al Pavelló on, sol·lícits, van
atendre tots els infants que
se’ls atansaven a qui obsequiaven amb caramels. Després començà el repartiment
dels regals casa per casa. Els
Reis Mags també van fer acte
de presència a tots i cada un
dels pobles de la Ribera del
Sió.
[GENER 2013]
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Vídeo concert Cobla Jovenívola.

JOSEP BERTRAN
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1. Els Reis
amb sardanes
Una vegada més la Cobla
Jovenívola d’Agramunt celebrà el Concert de Reis. Una
audició que l’entitat ofereix
gratuïtament als seus seguidors i als agramuntins en general. Un centenar de persones hi varen assistir la nit del
dia 5 de gener a la sala teatre
del Casal. La cobla, sota la direcció d’Esteve Molero, interpretà un programa de deu sardanes d’estils diferents com a
mostra de la riquesa i varietat
d’aquesta música tradicional
i genuïna catalana.

1

JOSEP BERTRAN

2 i 3. L’Home dels
Nassos a l’Actinadal
La gran novetat de l’edició
d’enguany de l’Actinadal va
ser la presència de l’Home
dels Nassos, el personatge
que porta tants nassos com
dies té l’any. El gran ninot
que el representa va ser confeccionat pels propis infants
que participaven al certamen

2

JOSEP BERTRAN

3
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4
1) La Cobla Jovenívola actuà
al Casal.
2) Els infants van recuperar
la tradició.
3) Sortida en cercavila des
del Pavelló.
4) Els participants envoltant
l’Arbre de l’Espai

JOSEP BERTRAN

5) La Isabel Paul acompanyada
de la família i autoritats.

5

nadalenc. El darrer dia de
l’any va sortir a passejar pels
carrers de la Vila.
Sortí del poliesportiu, després de la lectura d’un manifest, acompanyat pels Grallers i els Capgrossos d’Agramunt. La cercavila passà per
la plaça del Pou i carrer Sió
fins a la plaça de l’Església.

4. Nadal a
l’Espai Guinovart
Una vegada més els escolars més menuts dels centres
d’Agramunt i de la Zer del Sió
acompanyats per un grup de
l’Escola de Música, van participar en el guarniment de
l’Arbre de Nadal que cada
any es planta a l’interior de

l’Espai. És una celebració i
un arbre creats pel Guino
amb l’objectiu d’atansar i fer
participar de la seva obra als
més petits.

5. La Isabel fa 100 anys
L’agramuntina Isabel Paul
va complir el centenari el dia
30 de desembre. Coincidint
amb la celebració, les autoritats li van retre un homenatge en nom de tots els convilatans i catalans. En aquest
sentit l’alcalde, Bernat Solé,
acompanyat de la regidora
Sílvia Fernández, li va lliurar
un ram de flors. Per la seva
part, el Delegat de Benestar
Social de la Generalitat, Joan
Ramon Saura, li lliurà la Medalla Centenària que es dóna
a tots els catalans que arriben
al segle de vida. Per part del
Consell Comarcal se li feia
entrega d’una placa com a record de l’efemèride. Hi eren
presents la petita de les tres
filles, Rosario, i la seva família. La Isabel va néixer a la població d’Ilche, a la província
d’Osca.
[GENER 2013]
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Pedra de Tartera
Resum de l’obra teatral.

JOSEP BERTRAN

Adaptació teatral de Marc Rosich de la novel·la homònima
de Maria Barbal amb muntatge del Grup Escènic Agramuntí

JOSEP BERTRAN

Es van oferir tres
representacions
amb molt bona
assistència d’espectadors.

10
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a tradicional representació teatral de les
festes de Nadal, que des de fa més de 40
anys ens ofereixen els nostres grups, va anar
a càrrec del Grup Escènic Agramuntí que ens
va presentar l’adaptació teatral, feta per Marc
Rosich, de la reeixida novel·la de l’escriptora
trempolina Maria Barbal. Com és ja habitual
des de fa molts anys, es van oferir tres repre-

L

sentacions, els dies de Nadal i Sant Esteve a
la nit i el diumenge a la tarda, amb molt bona
assistència d’espectadors.
Repartiment: Conxa, Dolors Ginestà; tia
Encarnació, Antonieta Canosa; pare / oncle
Ramon, Joan Ribalta; Jaume, Joan Francesc
Puig; Delina, Àngels Ribalta; Conxa petita /
Angeleta, Noemí Bosch; Conxa adolescent

RICARD BERTRAN

A C T U ALITAT FETS D EL M ES

JOSEP BERTRAN

JOSEP BERTRAN
JOSEP BERTRAN

/ Elvira jove, Maria Pijuan; mossèn Miquel,
Francesc Bullich; Mateu jove, Miquel Marsol;
Mateu petit / Jaumet, Frank Bullich; mare a
gravació de vídeo, Pilar Lago.
Realització i muntatge escènic: Jaume Villalta, Honest Valentines, Francesc Cifuentes,
Joan Garcia, Amadeu Balasch, Ramon Bernaus.
Llum i so: Ramon Roqué, Rossend Carrera,
Joan Jubete.
Fotografia i vídeo: Ricard Bertran
Perruqueria i estilisme: Imma Guerrero.
Vestuari: Pilar Lago i Rosa Omedes.
Apuntadores: Anna Santacreu i Dolors Pedrol.
Direcció: Carme Vicens.

A la venda el 12è col·leccionable de SIÓ

Agramunt:
Torronaires i Xocolaters

18€

Un magnífic exemplar de 184 pàgines, amb tapa dura
i 325 il·lustracions i fotografies.
Noves aportacions documentals i gràfiques i nou disseny!

El podeu adquirir a les llibreries de la Vila
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Un nou llibre sobre Agramunt

SIÓ presenta el llibre
sobre els torrons i la xocolata

Acte de presentació del llibre.

El diumenge 23 de desembre la nostra Revista va presentar el 12è llibre de la seva col·lecció,
“Agramunt: torronaires i xocolaters”, en un acte al Foment que es va omplir d’amics de SIÓ

JOSEP ROVIRA

C

Els tres oradors, Ramon Bernaus, Àngel Velasco
i Josep Bertran. Les tovalles de la parada són
autèntiques de l’època.

Creiem que va ser
una presentaciótorronada agradable per a tots els
assistents als quals
agraïm de tot cor
la seva presència
i el seu escalf.
Públic assistent
a l’acte.

12
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om ja vàrem informar en el
darrer número, SIÓ ha editat,
amb el patrocini de la IGP Torró
d’Agramunt, un volum que recull
el contingut del col·leccionable
Agramunt, una dolça tradició:
Xocolata i Torrons ampliat amb
noves aportacions documentals
i gràfiques i un nou disseny. Es
tracta d’un llibre a tot color de
185 pàgines amb un total de
325 il·lustracions i fotografies.
Com és costum en la nostra
revista la presentació es va fer
al Foment, un local que reuneix
unes molt bones condicions per
aquest tipus d’actes per la capacitat i instal·lacions. Agraïm
a la Parròquia les facilitats que
ens dóna cada vegada.
L’acte pròpiament de presen-

JOSEP ROVIRA

A C T U ALITAT FETS D EL M ES

JOSEP ROVIRA
JOSEP BERTRAN

Josep Bertran presentà el contingut gràfic del llibre.

JOSEP ROVIRA

Manel Pedraza repartint les cartes del catxo.

tació comptà amb els parlaments de Ramon Bernaus i
Josep Bertran, autors del llibre
juntament amb Jaume Cots.
Cal destacar també el treball
de Joan Puig i Josep Rovira
en la correcció ortogràfica i
en el disseny, respectivament.
Reiterem el nostre agraïment
a totes les persones, que han
estat moltes, que ens han facilitat, ara i en la primera edició,
informacions i material per la
redacció d’aquestes dues històries tan agramuntines.
Ambdós autors van explicar
algunes de les característiques i continguts de l’obra.
També intervingué Àngel
Velasco en qualitat de president de la IGP, l’organisme
regulador que agrupa els quatre torronaires. La presentació
pròpiament dita finalitzà amb
el passi comentat d’una sèrie
de fotografies antigues, especialment referides a la projecció arreu de Catalunya del
nostre torró des del segle XIX.
La part festiva de l’acte
va ser una torronada amb la
inclusió del Catxo, el tradicional sorteig que feien els
nostres torronaires. Manel
Pedraza s’encarregà, amb el
seu característic dinamisme,
de fer participar el públic assistent. Com a premi, a més
dels nostres torrons, també es
van regalar ampolles de cava
i de mistela i diversos volums
del llibre. Paral·lelament, el
públic podia degustar a pleret
torrons i xocolata gràcies a les
aportacions de la IGP i Xocolata Jolonch.
En definitiva, creiem que va
ser una presentació-torronada
agradable per a tots els assistents als quals agraïm de tot
cor la seva presència i el seu
escalf.
[GENER 2013]
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Serafí Miret Cuenca

Lídia Martorell Soldevila

Núm. Col. 1256

Núm. Col. 4483

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

ODONTOLOGIA

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

I N T E G R A D A

Av. d’Agustí Ros, 5, 1r, 2a - Tel./Fax 973 39 01 40 - AGRAMUNT

CENTRE DE LA RIBERA DEL SIÓ

clinicariberadelsio@infomed.es

VICENS

MAQUINÀRIA AGRÍCOLA, S.A.

www.centresodontologiaintegrada.com

Està preparat per la
R- Evolució?

Noves sèries:
6R - 7R - 8R

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

A C T U ALITAT FETS D EL M ES

Unió de Botiguers
C

dal, un sorteig de sis vals de
compra entre els clientes dels
establiments adherits a l’en-

JOSEP BERTRAN

om cada any la Unió de
Botiguers ha dut a terme,
durant la campanya de Na-

titat, a partir de les butlletes
que aquests els facilitaven en
el moment de la compra. En
total tres mil euros distribuïts
en sis premis de 500 euros
cadascun, en vals de diversos imports. S’han d’utilitzar
per comprar en establiments
que siguin membres de la
Unió de Botiguers. A la foto
els guanyadors després de
rebre el premi de mans dels
representants de l’entitat, Josep Esteve i Anna Santacreu.
D’esquerra a dreta, Ramon
Martínez, Albert Delgado,
Maria Farreny, Jordi Carabassa, Montse Serra i Francesca
Coll. Els comerços d’on es
van retirar les butlletes van
ser Òptica Esteve, 2; Unipost,
Llibreria Vicens, Ferreteria Firal i Tabacalera número 2.

Associació de Dones de Preixens

MAITE MONNÉ

Apreciada Matilda, per
molts anys.
Ens omple de satisfacció haver-te acompanyat
en la celebració del teu
85è aniversari. Aquest
dia, el 12 de gener, ha
estat molt especial, pel
motiu que ens véns del
poble de Montclar.
Moltes gràcies per
haver-nos donat la teva
amistat i haver volgut
compartit amb nosaltres
aquest dia tan emotiu.
La Junta

[GENER 2013]
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E N T ITATS LA C O R A L

DOLORS RICART

Concert de Sant Esteve

Actuació conjunta de
les dues corals.

D

J. PIJUAN

Actuació del grup petit
de la Coral Bon Cant.

urant les passades
festes nadalenques no
podia faltar la felicitació de l’entitat de la millor
manera que podia fer-ho: cantant. El dia de Sant Esteve, a
la una del migdia, el nostre

16
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magnífic temple de Santa
Maria va acollir les actuacions
de la Coral Infantil Bon Cant
i de la Coral d’Avui en el seu
Concert de Nadal.
Encetà el concert la Coral
Bon Cant amb acompanyament de piano a càrrec de la
Dolors Ricart. En primer lloc
actuà el grup petit format per
una vintena de cantaires que
comptà amb la col·laboració
en els assajos de la Laura
López. Dirigits per l’Esther
Cabós ens cantaren quatre
cançons: Aviram, tradicional
grega; Poc a poc, tradicional
francesa harmonitzada per
Josep Baucells; Pastora feinera, d’Antoni Jorquera; i per
acabar La festa dels Reis, de
Joan Llongueres.
Després va venir l’actuació
del grup gran que també està
format per una vintena de
cantaires. Dirigits per la Joa-

per J. Pijuan

na Tolmos ens van delectar
també amb quatre peces: El
son del petit Jesús, tradicional francesa, de Sandro Filippi; Els sons del silenci, de Simon i Garfunkel; M’agrada el
Nadal, de Dàmaris Gelabert,
amb acompanyament també
de percussió a càrrec de la
Laura Cabós, Mariona Cots i
Alba Valls; i per acabar L’arbre de Nadal, una peça d’Antoni Tolmos.
Continuà el concert la Coral
d’Avui que enguany compta
amb nova direcció, la Dolors
Piñol, amb set cançons: De
gli occhi, de Luca Marenzio;
Només tu (Only you), de Vince Clarke i This little light of
mine, un jazz espiritual de
Harry Dixon, totes dues acompanyades al piano per la Dolors Ricart; O-re-mi, popular
de Nigèria; La pastora Caterina, popular catalana; Dolça cançó de la nit de Nadal,
popular alemanya; i Joia en el
món, de G.F. Haendel.
El concert finalitzà amb
l’actuació conjunta de les
dues corals i la participació
del públic assistent amb la
interpretació de la nadala El
noi de la mare dirigida per la
Dolors Piñol.
El concert va ser seguit per
un nombrós públic que va
gaudir plenament dels animats cants i va aplaudir amb
entusiasme cada una de les
cançons interpretades.

Col·laboració
de la coral infantil
Una altra actuació de la
Coral Bon Cant en aquestes

J.M. RIBALTA

Actuació de la Coral Bon Cant en el
Concert de Reis del grup “Quico el
Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries”.

festes va ser per la diada de
Reis, en què va col·laborar en
el Concert de Reis: Lo misteri de Nadal que va realitzar
el conegut grup de folk tortosí Quico el Cèlio, el Noi i
el Mut de Ferreries al Casal
Agramuntí.
Aquest grup de folklore de
les Terres de l’Ebre format
l’any 1992 ha fet una gran

ferreteria

FIRAL

varietat d’espectacles i concerts al llarg de la seva trajectòria musical, de gran èxit
per tot arreu gràcies a l’alta
comicitat de la interpretació
de les seves obres, combinada amb un alt compromís social i d’estima a la terra.
El seu objectiu ha estat
sempre treballar per recuperar i difondre la cultura po-

C/ Firal, 21
25310 Agramunt
973 39 23 90
Įral@cifec.es
www.cifec.es

pular, la jota, cançons sobre
reflexions socials, i fer que la
música tradicional tornés a
ser popular.
En aquest concert, Lo misteri de Nadal, ens oferiren,
amb humor deliciós i un
magnífic tractament musical, una selecció dels millors
temes del cançoner nadalenc: històries màgiques,
poesia i també alguna que
altra rumba. Un treball fresc
i totalment innovador en el
terreny de la música popular,
que ens va fer viure les estones divertides i entranyables
d’aquestes festes. La primera versió d’aquest espectacle
s’estrenà el 1992, va ser el
primer muntatge del grup
i ara ha esdevingut tot un
clàssic nadalenc. ■

vine a
veure la
nova secció

ELECTRODOMÈSTICS – IMATGE

t’esperem
[GENER 2013]

sió 587

17

18

sió 587

[GENER 2013]

E N T ITATS C A R A MELLES “AIRES DEL SIÓ”

Canvis a la junta

ARXIU SIÓ / JOSEP BERTRAN

Josep M. Lluch deixa la presidència del grup després de 31 anys

Fem una crida
i encoratgem
tots/es els
agramuntins/
es i els vilatans/nes de la
Ribera del Sió a
formar part de
les cantades de
caramelles.

E

ns adrecem a tots per comunicar-vos que en Josep
M. Lluch, president del
Grup de Caramelles “Aires del
Sió”, després de 31 anys com
a tal, va creure que ja era hora
d’un canvi, i per tant ha calgut
organitzar una nova junta.
Per aquest motiu, i arran del
dinar que es va dur a terme després de les cantades de caramelles, es va proposar la incorporació de noves persones, i allí mateix es va decidir qui volia formar

part de la nova junta.
Les persones que van voler-hi
entrar són:
Jaume Escolà Solà, Paulí Ribera Marquilles, Josep Manel
Farré i Vilalta, Rosalia Ginestà
Perearnau, Joan Ribes Freixes,
Ramon Vila Melero i Josep Marsà
Coromines.
Posteriorment, en una reunió
efectuada el dia 2 de novembre,
aquestes persones van decidir la
formació de la nova junta, que
quedà de la següent manera:
President: Jaume Escolà Solà.
Vicepresident: Paulí Ribera Marquilles. Tresorer: Josep Manel
Farré i Vilalta. Secretària: Rosalia Ginestà Perearnau. Vocal 1r:
Joan Ribes Freixes. Vocal 2n: Ramon Vila Melero. Vocal 3r: Josep
Marsà Coromines.
El president, Jaume Escolà
Solà, en nom de tota la junta entrant, agraeix al president sortint,
Sr. Josep M. Lluch, i a tots els
membres que han format part de
la junta, l’esforç que han fet al
llarg de 31 anys de manera ininterrompuda per tal de tirar endavant el Grup de Caramelles “Aires del Sió”, i per mantenir les

nostres tradicions. Ens deixen un
llegat responsable i un exemple a
seguir. Moltes gràcies a tothom.
Per poder fer un portal de les
caramelles a la web de l’Ajuntament, agrairem als que tingueu
informació i/o fotografies sobre
les caramelles que les porteu a
l’Oficina d’Informació per tal que
les escanegin.

CARAMELLES 2013
Fem una crida i encoratgem
tots/es els agramuntins/es i els
vilatans/nes de la Ribera del Sió
a formar part de les cantades de
caramelles per a aquest any, i fer
que siguem molt nombroses tal
com es mereix la nostra Vila.
Assajos: a l’Escola de Música
d’Agramunt, tots els divendres
de 21 a 22 h.
Dia d’inici: 11 de gener de
2013, a les 21 hores
Agraïm la vostra col·laboració i
esperem fer una bona colla. Moltes gràcies.
Jaume Escolà
President del Grup
Caramelles “Aires del Sió”
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PNEUMÀTICS

FRENS

AMORTIDORS

ALINEACIÓ

OLI

Ctra. Tárrega, s/n. Agramunt. Tel: 973 390 734

Amics
de
l’Espai
Guinovart
Agramunt a Guinovart
15 desembre 2012 / 24 març 2013

AMICS DE L’ESPAI GUINOVART,
adreçat a particulars, col·lectius i empreses

INDÚSTRIES

JOVÉ-BALASCH, S.L.

HORARI:
Dijous i divendres, de 10h a 13h
Dissabtes d’11h a 14h i de 17h a 19h,
Diumenges d’11h a 14h.
Plaça del Mercat, s/n. 25310 Agramunt
info@espai.guinovart.es
Visites concertades per a grups. Tel. 973 39 09 04
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E N T ITATS ESP LAI SIÓ

FONT: ESPLAI SIÓ

Activitats hivern 2012-2013

Excursió a Guimerà.

A Guimerà hi vam
passar tot el dia,
on ens vam poder
endinsar al món
medieval a través
d’una visita guiada pel poble i
al Museu.

’Esplai Sió d’Agramunt
va organitzar, el dia 15
de desembre, la primera
caminada solidària per la Marató de TV3.
Ens vam reunir a la plaça
Fondandana d’Agramunt i vam
iniciar la caminada direcció
Gorga. A mig matí vam arribar
a Gorga on vam poder menjar
pa amb xocolata a la pedra,
de la casa Jolonch, i també

L

vam escriure els nostres millors desitjos per a la marató.
Tot seguit vam desfer camí per
tornar cap a Agramunt.
Van participar-hi una seixantena d’agramuntins i la recaptació va ser de 214 euros.
Gràcies per la vostra participació!
El dijous 3 de gener l’Esplai
Sió, juntament amb el Xinoxano de Bellvís i el Doll de

Guissona, vam anar d’excursió a Guimerà.
Vam passar tot el dia al conegut poble medieval on ens
vam poder endinsar en aquest
món a través d’una visita
guiada pel poble i al Museu.
També vam poder passejar
pels estrets i costeruts carrers fins arribar a la torre de
guaita.
A la tarda vam fer algunes
activitats (com per exemple
representacions, cantar, el
mocador, la paraula prohibida) per poder aconseguir el
mapa del tresor! Finalment,
entre tots el vam trobar i estava boníssim!
L’Esplai Sió el dia 4 de gener va col·laborar amb l’Actinadal d’Agramunt. Vam preparar-nos disfresses i crit de
guerra per després fer jocs de
competició, com el mocador i
cursa de relleus. Vam gaudir
molt i vam rebre molt bona
resposta.
Podeu seguir-nos a: http://
coloniesbastanist.blogspot.
com.es/
L’equip de monitors
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E N T ITATS R ESID ÈN C IA RIBERA DE SIÓ

Activitats festives

FONT: RESIDÈNCIA RIBERA DEL SIÓ

Celebració del Nadal
El dimecres 19 de desembre a
la residència Ribera de Sió vam
celebrar la festa de Nadal. Després de gaudir d’un bon berenar
vam poder escoltar l’actuació
de la coral de la residència. Van
cantar diverses nadales que portaven assajant des del mes de
setembre, amb la professora de
música Joana Tolmos. Un cop finalitzada l’actuació, es va repartir els detalls de manualitats que
diversos residents havien estat
preparant fins aquesta data.

FONT: RESIDÈNCIA RIBERA DEL SIÓ

Celebració dels Reis
Anticipant-se a la cavalcada
celebrada l’endemà a la nostra
vila, el divendres 4 de gener
vam rebre la visita de S. Majestats els Reis Mags d’Orient. Com
ja és tradició al centre, els reis
Melcior, Gaspar i Baltasar van
venir acompanyats de dos patges.
Primerament ens van saludar
i explicar que havien recorregut
un llarg viatge per arribar. En
nom de la residència els vam
donar la benvinguda i vam collaborar a repartir els obsequis
que duien. ■
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Elaboració artesana de
torrons i massapans

Obrador:
C. Comtessa Aurembiaix, 5
Tel. 973 390 319 - AGRAMUNT
www.torronsfelix.com
torronsfelix@yahoo.es

pintura i decoració

Roman Serra

695 558 383
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E N T ITATS A SSO C IA C IÓ DE DONES L’ESBARJ O

Marató 2012

MAITE MONNÉ

MAITE MONNÉ

Pilar Marquilles i Mora

Benvolguts lectors,
Primerament, desitjar-vos
un bon any de salut, treball i
comprensió entre la família.
Com ja és tradició, un any
més, el grup d’escala en hi-fi
ha fet les seves representacions i amb un ple total del
Casal Agramuntí els tres dies.
Aquest any el grup va celebrar
el 15 aniversari. Ho vam fer
amb senzillesa, il·lusió i companyonia i també amb moltes
ganes de poder celebrar-ne
molts més, si podem confiar

amb tots vostès. Són molts
milers d’euros, concretament
72.000 (12.000.000 de pessetes) que hem donat a La
Marató per a la investigació
de tantes i tantes malalties,
diners de tots vostès que, any
rere any, dipositen la confiança en nosaltres.
Aquest any, La Marató anava destinada al càncer i l’eslògan era prou evident: La mort
ha de ser el final de la vida,
el càncer no. Amb l’esforç de
tots els científics trobaran la
fórmula per a vèncer aquesta
terrible malaltia. Com sempre,
donem la confirmació bancària de l’ingrés que ha estat de
6.100 euros, comptant que
aquest any tan sols es van fer
tres representacions, en lloc
de les quatre com molts anys
passats. Volem donar les gràcies des d’aquí a totes aquelles persones que desinteressadament han treballat molt.
Gràcies a tots i fins la propera
Marató! Salut!
Aclariment: demanem disculpes al Frankfurt del Sió
que no van ser anunciats i
també van ser col·laboradors.
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>amm.cat

Elaboració Artesanal

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

NATURA Dietètica
Montse Serra i Pijuan
ALIMENTACIÓ i COMPLEMENTS DIETÈTICS
HERBES MEDICINALS
CONTROL DE PES I DIETES A LA TEVA MIDA
AMB DIETISTA DIPLOMADA

’t
Informa

Ens trobareu a:

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

AGRAMUNT

TALLERS

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

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

per JOAN PUIG i RIBERA

L’amic invisible

A

Hom assegura que
l’inventor d’aquest
sistema de regalar
ha estat un xinès
per tal de promocionar les botigues que
han obert a tots els
pobles (excepte, de
moment, a Puigverd,
Montclar, Mafet,
la Donzell i algun
altre) perquè venen
productes a un preu
molt baix i la gent
s’hi aboca com si tot
fos una autèntica
ganga.

lguns no s’ho creuran
o ho trobaran extemporani, però la veritat és
que a casa nostra ja no passen els Reis ni el Pare Noel.
Ara passa l’amic invisible. No
sé a qui se li va acudir la idea
d’inventar l’amic invisible,
però segur que va ser un geni.
Com que tots sabem que
l’economia familiar no està
per bròquils ni es poden fer
gaires filigranes, vam decidir
que ens faríem un regal amb
el sistema de l’amic invisible;
així estalviaríem perquè només sortiríem a regal per barba i “tira que te va”. A més,
aquest sistema de “regalar”
et permet cenyir-te al pressupost fixat prèviament perquè
abans, quan anaves a comprar un regal per a algú que
t’estimaves, sempre acabaves
gastant més del que havies
pressupostat en un principi.
En canvi, ara, amb l’amic invisible hi ha un topall del qual
hom no es pot excedir i, per
tant, quan es busca un obsequi ja es fa en consideració al
límit establert; més ben dit,
ja no busques “un regal per
a...”, sinó “què li puc comprar per tants euros?”. El punt
de partida és, doncs, del tot
diferent.
He suposat d’entrada que
tots els lectors sabien en què
consisteix el sistema de fer
obsequis mitjançant “l’amic
invisible” però tal volta no
he pensat en aquells que no
l’han fet servir mai. L’explico. Quan hi ha una colla de
persones que celebren una
efemèride com Nadal, Cap
d’Any, Reis o Pasqua Florida,
posem per cas, decideixen

que es faran l’amic invisible.
Uns dies abans de la trobada
escriuen per separat el nom
dels participants en uns paperets que són curosament
doblegats. Després, cadascú
n’agafa un i mira a qui li ha tocat en sort, però sense dir-ho
a la resta, perquè, si no, ja no
seria “invisible”. També, com
he apuntat abans, es limita la
quantitat que s’ha de destinar
al regal. Així doncs, cadascú
compra un obsequi per a la
persona que li ha sortit apuntada al paperet. El dia de la
trobada, tots el porten amb el
nom escrit a qui va destinat
i es col·loca en un lloc on el
deixen discretament a mesura
que arriben. Després només
cal que se’ls reparteixin...
Es diu “invisible” perquè
teòricament no se sap qui t’ha
fet el regal, encara que si he
de confessar la veritat, sovint
s’acaba sabent qui te’l fa perquè o t’ho diu la mateixa persona o hi deixa algun senyal
que t’ho fa entendre. També
es dóna el cas que al cap
d’un temps que s’han repartit
les paperetes, hi ha persones
que ja saben qui són tots els
amics invisibles. No sé pas
com s’ho fan...
Hom assegura que l’inventor d’aquest sistema de regalar ha estat un xinès per tal de
promocionar les botigues que
han obert a tots els pobles
(excepte, de moment, a Puigverd, Montclar, Mafet, la Donzell i algun altre) perquè vénen productes a un preu molt
baix i la gent s’hi aboca com
si tot fos una autèntica ganga.
Qui hi va anar les vigílies de
Reis va poder comprovar que

hi havia tanta clientela que
semblava que tot ho regalessin. Per altra part, els productes xinesos tenen l’avantatge
que són bastant fungibles, i
això és d’agrair, perquè qui
no té prestatges farcits de
regalets dels amics invisibles
que no sap què fer-ne i que
no li agraden, però que conserva amb amor i amistat? En
canvi, segons quins productes
vinguts de les nostres antípodes porten data de caducitat
i a vegades bastant avançada
fins al punt que un cotxet per
jugar la canalla, posem per
cas, pot ser que no arribi a
l’endemà perquè de seguida
deixa de funcionar. I això també és un avantatge en una societat en què tenim les cases
plenes de joguines i objectes
inútils. Quan passo per davant
d’un establiment oriental no
sé per què em ve a la memòria “Invasió subtil”, un conte
divertidíssim de Pere Calders
on ja pronosticava l’allau migratòria dels orientals.
De totes formes, per tal que
no passin fets com els que
acabo d’apuntar, l’amic invisible de veritat, és aquell que
et pregunta, confidencialment
i mig d’amagatotis, quin és
l’objecte del teu desig. En el
qual cas, és aconsellable no
només que se li reveli allò que
cobegem, sinó que un mateix
se’l compri i llestos. D’aquesta manera segur que l’amic
misteriós encerta el gust. En
aquest cas, després de desembolicar el regal, només
cal dir dissimulant davant de
tots: “Oh, quin regal més encertat; és precisament el que
jo m’hauria comprat!” ■
[GENER 2013]
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OP IN IÓ G EN T, FETS, COSES. . .

per A. PONSA

Ocells: pinsans

Tot i que és força
difícil amansir-lo,
se l’aprecia bastant com a ocell de
gàbia, sobretot pel
cant harmoniós i
sense estridències,
i al nostre país és
molt comú.

E

l pinsà comú és un
ocell que té una franja de plomes blanques
a l’inici de cada ala i també
unes ratlles blanques que segueixen al llarg de l’exterior
d’aquestes, molt visibles quan
l’ocell no està volant però no
tant quan vola. El mascle es
distingeix perquè té la part
de davant del cap negre i el
clatell d’un blau pissarra, les
galtes, la gola i el pit rosats,
el carpó de color tirant a verd,
les parts superiors castanyes
i el dessota blanquinós. En
canvi, la femella, a més a més
de les marques blanques, té
les parts superiors d’un color
que tira a rovellat.

Tot i que és força difícil
amansir-lo, se l’aprecia bastant com a ocell de gàbia,
sobretot pel cant harmoniós i
sense estridències, i al nostre
país és molt comú. Malgrat
tot, és un ocell no gaire abundant com a nidificant, i és
més fàcil veure’l com a ocell
de pas o hivernant quan voleia formant esbarts de desenes d’exemplars que busquen
el menjar, tant en zones obertes com en camps i prats, sovint barrejats amb altres dels
seus parents més propers.
No cal dir que per arribar al
lloc d’hivernada sovint els cal
viatjar milers de quilòmetres,
la qual cosa sembla ser que
l’assumeixen plenament sense massa entrebancs. De fet,
està demostrat amb l’anellament que ocells nascuts a
l’extrem nord d’Europa ens
visiten per passar l’hivern ací
a les nostres latituds.
És ben cert que els humans
hem tingut la gran dèria de
capturar com sigui els pinsans, sobretot els mascles,
per gaudir amb el seu cant.
Un cant que varia segons els
seus orígens, de la qual cosa,
els bons ocellaires en donen
fe tot reconeixent-ne molta
varietat.
Bé, fins aquí he parlat del
pinsà que és més comú a les
nostres contrades, ara toca
parlar, encara que sigui breument, també del seu parent
més proper: el pinsà borroner.
Aquest és un ocell de la
mida d’un pardal però una
mica més arrodonit. El mascle també té el pit de color ro-

sat tirant a vermell. La femella, més discreta, vesteix un
to marronós apagat i tots dos
sexes tenen el cap negre i el
carpó blanc, cosa molt visible
quan estan volant, en canvi,
el seu cant no es pot dir que
sigui cap cosa de l’altre món,
més aviat una monotonia que
t’acaba cansant, un xiulet
curt que es va repetint a intervals de poca durada.
Els pinsans borroners solen habitar boscos humits i
frescals on s’alimenten amb
llavors, herbes, insectes i aranyes. Són força territorials, i
el niu el fan en arbres o arbustos, normalment a poca
distància del terra. De la incubació dels ous se n’encarrega la femella tota sola; no
obstant això, la parella té cura
de portar-li el menjar puntualment al niu.
Quan a l’hivern la cosa
està fumuda és normal veure
aquests ocells en petits grups
buscant-se la vida fora dels
seus llocs habituals de cria
arribant, fins i tot, a l’interior
de pobles i ciutats sense manies. Aquell moment decisiu
de la vida el resolen menjant-se els borrons dels arbres
de fulla caduca, d’on, és clar,
els ve el nom de borroners.
Una curiositat és que dins
el món ocellaire, en algunes
comarques de l’interior del
país el borroner és conegut
com el canonge, la qual cosa
és perquè els colors del plomatge del mascle recorden
la vestimenta que aquests
religiosos portaven ja fa molts
anys. ■
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www.molinet.cat
Obert 24 hores
Entra, tria, compra
i t’ho portem a casa!
Ctra. d’Artesa, 1
AGRAMUNT

ferreteria@molinet.cat

PINTURA I DECORACIÓ

JAUME VILLALTA
Avinguda dels Esports, 6, 2n, 2a
Tel. 973 39 08 10 - Mòbil 626 92 97 51
25310 AGRAMUNT (Lleida)
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Tel. 973 390 458
Fax 973 390 662

OP IN IÓ ELS LEC TO R S ESCRIUEN

Ja tenim el 2013

E

ncetem l’any 2013 i no podem ignorar que
el temps de canvis que ens ha tocat viure,
encara que temps d’esperança per a molts
de nosaltres, és temps de confusió per a d’altres
que es resisteixen a entendre que la realitat fa el
seu camí de la mà dels que accepten els reptes
que la història planteja, i això és així tant si ens ve
de gust com si ens estimem més jugar a la petanca
o mirar cap a una altra banda. Les ocasions s’han
d’aprofitar, perquè no es presenten casualment.
Si avui parlem d’independència és perquè ha
arribat el moment que aquesta via se’ns ofereix
com a sortida a una situació enquistada en un
imperialisme actualment caduc. La civilització
mundial que coneixem, i la cultura que l’acompanya, han nascut i s’han desenvolupat a Europa.
I això ha estat possible gràcies, no a la unitat,
sinó a la diversitat característica de pobles que
han conviscut efectivament en un espai relativament reduït i amb una conflictivitat contínua.
Aquests pobles bel·licosos van integrar imperis, com l’imperi romà o el carolingi, decisius
en la identitat europea. El que avui és Catalunya hi va néixer i en formava part. Com també
va formar part de l’imperi àrab i ara de l’imperi
espanyol, que va sorgir d’una monarquia compartida, però que aviat va passar a ser un imperi castellà, d’on deriva la nostra situació actual.
Els imperis es fan i es desfan, però els pobles perduren, a no ser que hi hagi una voluntat d’assimilació o de destrucció per part dels qui detenen el
poder, i aquest és el fet que aquí se’ns presenta

de forma diàfana cada cop que hi ha canvis a la
vista. Des de Felip V –i d’abans, encara– fins al
ministre Wert, hi ha tot de maniobres per eliminar
i substituir la nostra catalanitat. Aquí n’hi ha que
els ajuden sota la curiosa síndrome d’Estocolm,
que afecta tanta gent d’aquest pobre país, i que
juntament amb els que practiquen l’autoodi per
migradesa intel·lectual, fan que aquest poble es
trobi a les portes de no ser-ho.
És molt correcte invocar la igualtat entre tots,
molt correcte i molt maco. I és ben cert que tots
som iguals. Però com diu l’acudit, a la pràctica
sempre n’hi ha que són més iguals que els altres.
I aquests són els que es posen a devaluar els nacionalismes sense parlar del seu, que és el que
s’exerceix efectivament i amb voluntat d’eliminar
els altres, llengua i cultura inclosos. Aquests són
els nacionalismes rebutjables, els imperialistes;
perquè els que corresponen a cada poble, per petit que sigui, són els que han fet aflorar una bona
colla d’estats independents a l’Europa actual, i
aquesta és també la nostra il·lusió, que volem
encomanar a molta més gent. Perquè Europa és
precisament això: la riquesa de la llibertat dels
pobles. És en aquesta línia que des de l’ANC fomentem activitats per mantenir aquest objectiu.
I esgrimim les nostres banderes, no faltaria més.
La quadribarrada és una bandera d’existència
ben antiga, i sempre s’ha identificat amb el poble
més senzill. No confonguem ara les coses.
Tornant, finalment, a les activitats, la darrera
ha estat la presència al partit Catalunya - Nigèria, que va acabar amb empat a un gol. S’hi van
desplaçar unes 30 persones amb ambient festiu,
com és normal en aquests casos. Per altra banda,
hi ha prevista una exposició que ens cedeix l’AT
d’Artés i que portarem a diversos indrets d’Agramunt durant la setmana del Carnestoltes. També
tenim en preparació una sèrie de cartells propagandístics que integraran un itinerari dins de la
població i segurament per altres municipis de la
Ribera. Amb això volem animar la gent que se
sumi a l’Assemblea en qualsevol de les seves modalitats, de les quals pot rebre informació al correu <agramunt@assemblea.cat>, o directament
al web http://www.assemblea.cat.
FONT: ANC

És molt correcte
invocar la igualtat entre tots,
molt correcte i
molt maco. I és
ben cert que tots
som iguals. Però
com diu l’acudit,
a la pràctica
sempre n’hi ha
que són més
iguals que els
altres. I aquests
són els que es
posen a devaluar
els nacionalismes sense parlar
del seu, que és
el que s’exerceix
efectivament
i amb voluntat
d’eliminar els
altres, llengua i
cultura inclosos.

Assemblea “Agramunt, Ribera del Sió
per la independència”
[GENER 2013]
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OPIN IÓ ELS LEC TO R S ESCRIUEN

MAITE MONNÉ

La Marató de TV3,
les Dones de l’Esbarjo i Agramunt

Durant quinze
anys, un nombrós grup de dones pertanyents
a l’Esbarjo, amb
el seu esforç,
dedicació, i,
sobretot, amb
un esperit molt
magnànim, han
contribuït a
recaptar fons
destinats a diferents programes
d’investigació
dedicats a palliar infermetats
greus.

C

om la majoria de convilatans saben, els dies 6, 8
i 9 del passat mes de desembre, les Dones de l’Esbarjo,
com és habitual any rere any,
oferiren la representació de la
seva Escala en Hi-Fi a favor de
la Marató de TV3 (en aquesta ocasió fou la del 2012). I,
de passada, commemoraven
el 15è Aniversari de la seva
contribució a aquest esdeveniment. Això no és poca cosa i,
per tant, particularment, crec
que cal ressaltar-ho.
Durant quinze anys, un nombrós grup de dones pertanyents
a l’Esbarjo, amb el seu esforç,
dedicació, i, sobretot, amb un
esperit molt magnànim, han
contribuït a recaptar fons destinats a diferents programes
d’investigació dedicats a palliar infermetats greus. I ho han
fet d’una manera alegre, cordial, creativa i elegant. Oferint un
espectacle musical d’alt voltat-

ge, un autèntic show. Cada any
superen el llistó. Tant pel que
fa a l’exhibició dalt l’escenari
com a la recaptació. En les paraules d’introducció d’enguany,
abans de començar, se’ns va
assabentar que durant els 14
anys anteriors, s’havien recollectat 72.000 (setanta-dos
mil) euros. És a dir, dotze milions de les antigues pessetes.
Total: una xifra molt important.
De la qual han de sentir-se’n
molt orgulloses. Igual que tots
els agramuntins i espectadors
assistents. Elles, en aquest
cas, ens representen. Conformen l’ambaixada de les coses
que som capaços de fer unintnos per una bona causa.
Aquesta actuació anyal de
les dones de l’Esbarjo, amb
el temps, s’ha convertit en un
clàssic. El temps que tot ho
esborra, també referma tot allò
que és consistent, bo i veritable. En certa manera, l’espec-

tacle que ofereixen té quelcom
d’evangèlic: donar temps i esforç amb liberalitat i alegria per
la causa de mitigar el dolor aliè,
sense esperar-ne res a canvi,
anònimament, posant en pràctica allò de: “que la teva mà esquerra no sàpiga el que dóna la
teva mà dreta”... Com podran
saber mai els malalts tractats
que, una part de la seva curació, l’ha possibilitat un espectacle desimbolt, espurnejant, lluminós, ple de vivacitat, música
i colorit? Aquest és un petit miracle de la vida quotidiana que
passa desapercebut; com tants
i tants. Els miracles existeixen; n’hi ha, però cal saber-los
veure, mantenir-se alerta per a
copsar-los.
Algunes estrofes de la lletra
d’una de les cançons reproduïdes en l’Escala en Hi-Fi, si
estem atents al seu significat,
poden resumir la interrelació
entre les Dones de l’Esbarjo,
els agramuntins i la Marató de
TV3: Oh! Benvinguts! Passeu,
passeu / de les tristors en farem fum / que casa meva es
casa vostra / si és que hi ha...
cases d’algú / ...També pots
venir si vols / T’esperem, hi
ha lloc per tots / El temps no
compta ni l’espai... / Qualsevol
nit pot sortir el sol/.
Feliç aniversari! Enhorabona a totes sense distinció,
a tothom que us ha ofert collaboració, i un prec: l’any que
ve torneu-hi!!... Procurarem no
faltar-hi!
Ot d’Acrimonts
[GENER 2013]
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120 anys de ciclisme
a Agramunt
[GENER 2013]
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Carta que l’organització de la Volta a Catalunya envià a l’Ajuntament d’Agramunt de cara la preparació del final de l’etapa de la 33 edició de la popular cursa.
sió
Foto
gran587
pàgina[GENER
anterior:2013
Joan] Carulla, “Lo Panyer”, en una demostració d’equilibri sobre la barana del pont de la carretera de Puigverd. Les anotacions són originals de la fotografia.

R E P O RTATGE 120 A N Y S D E CICL ISME A AGRAMUNT

per JOSEP BERTRAN

Del velocípede a la BTT,
del Velòdrom a la Transiscar
Crònica de 120 anys de ciclisme a Agramunt

L

Els ciclistes en el punt de
sortida d’una prova catalana
de principis del segle XX.

’actual afecció a la bicicleta que tenen una
bona colla d’agramuntins té uns orígens molt llunyans. La referència més antiga del ciclisme a Agramunt
que hem pogut localitzar data
de fa 120 anys. Durant la festa major de 1893 es va cele-

brar una “carrera de velocípedos” a la carretera de Mafet.
A la crònica que se’n fa ressò
no es dóna pas com una novetat. Cal deduir, doncs, que
des de feia uns quants anys
eren habituals aquestes manifestacions, aleshores entre
festives i esportives.

Podem dir que els agramuntins es van enganxar ben aviat a aquesta novetat que era
la bicicleta o velocípede, un
enginy molt rudimentari als
inicis, i la seva pràctica es va
estendre i prosperar molt ràpidament arreu de Catalunya.
L’any 1884 es va fundar a
Barcelona el Club Velocipèdic
i poc després l’Sport Ciclista
Català. El primer velòdrom
que es construí a Catalunya
va ser el 1893 i tres anys més
tard s’aixecà el de Lleida.
També aquest any es va
construir un velòdrom a Agramunt, tanta era l’afecció entre els veïns. Les curses de bicicletes eren obligades en els
programes d’actes de les festes majors i altres festenyals.
Hi participaven corredors forasters i també agramuntins,
encara que amb unes bicicletes molt més rudimentàries.
En una cursa de l’any 1915
el ciclista Boncompte de Mafet s’hagué de retirar perquè
[GENER 2013]
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▼

Aquest any s’escau el 120 aniversari de la primera referència que hem localitzat de les competicions
ciclistes a Agramunt. A finals del segle XIX la bicicleta era un modern i revolucionari, i fins i tot estrafolari, mitjà de locomoció que es va estendre per tot Catalunya amb una forta incidència a casa nostra.
L’època a cavall dels dos segles les curses de bicicletes eren una part imprescindible de la programació
de les principals festes agramuntines. Per gaudir-ne amb més intensitat es creà un club ciclista, l’Sport
Club Agramunt, i es va construir un velòdrom, un dels primers dels molts que hi ha hagué a Catalunya. Al
llarg del segle XX van sovintejar les competicions ciclistes. En els últims decennis, quan la bicicleta ha
passat de ser un mitjà de transport a gairebé un vehicle d’esbarjo i esportiu, continua tenint protagonisme
a casa nostra, però aquesta ja és una altra història.
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els espectadors s’avorrien en
l’interval del pas dels corredors.

Els amos de la pista,
el Velòdrom

Imatge d’un dels primers velòdroms
que es construïren a Catalunya.

L’estrena del velòdrom se celebrà
enmig d’una gran
expectació durant
la Festa Major de
1896. Va ser tot
un esdeveniment
popular. Fins i tot
va venir expressament el Governador Provincial.
Es van aixecar
unes tarimes o
tribunes per a les
autoritats –Governador i Ajuntament–, i una altra
per a les senyores i senyoretes.
38
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“los forasteros llevaban bicicletas que desarrollaban 7
metros, cuando las pocas que
había por aquí desarrollaban
solo 4,5 metros”. Segons les
cròniques, dos dels corredors
més destacats eren els lleidatans Coll i Serra.
Una vintena d’anys abans,
però, molts afeccionats agramuntins encara ho feien amb
un material molt més precari.
Les rodes anaven amb unes
llantes fabricades per un dels
ferrers de la Vila, en les quals
un sabater encaixava unes
gomes rodones massisses.
És evident que amb aquests
estris no es podia competir ja
que sovint la goma sortia de la
llanta. Més tard ja van arribar
els tubulars i les cobertes.
Tornem però al segle XIX,
als ciclistes pioners i a les
competicions-espectacles
que es feien a Agramunt. Per
a les curses s’havien de buscar indrets adequats, prop del
centre urbà, per facilitar el
desplaçament dels espectadors, i on es poguessin traçar
els corresponents circuits. Un
d’aquests era el que formava
la carretera i el camí Vell de
Mafet. Sorties per una i tornaves per l’altre, o a l’inrevés.
Tenia la pega que era llarg i

Un altre de més a prop era
el que formava l’actual Ronda
dels Comtes d’Urgell, Baixada
dels Safarejos i el carrer dels
Teixidors. La meta era on ara
hi ha l’establiment “Natura”,
aleshores ocupat per l’hort
del Cendrós i posteriorment
pel molí d’oli del Sindicat.
Cal tenir en compte que en
aquella època no existia, no
s’havia obert encara, l’actual
avinguda de Marià Jolonch
que durant molts anys ha format part del circuit natural
que s’utilitza per a les curses
i Tres Tombs.
Amb tot, als espectadors els
continuava cansant l’espera
per l’espaiada freqüència
de les passades dels participants. Aleshores, i seguint la
moda de la construcció de velòdroms, una colla d’afeccionats van crear el primer club
esportiu agramuntí l’Sport
Club Agramunt i impulsaren
la iniciativa de construir un
velòdrom. S’escollí una zona
propera al centre de la Vila
com era el camí de darrere del
Sindicat –aleshores Camí dels
Rentadors i ara carrer dels Teixidors–, a l’interior del tancat
de l’hort del Mas Vell. Va tenir
uns cinc anys de vida durant
els quals també s’utilitzà per
altres activitats festives, com
una cursa de braus. D’això ja
en parlarem més endavant.
En aquest tancat es va
construir un velòdrom provisional però amb totes les
instal·lacions corresponents.
Tenia 56 metres de llarg, 26
d’ample i una pista de 3 metres amb un peralt de 2,5 me-

tres d’alçada. S’hi van aixecar
grades i una tribuna. Durant
molts anys aquest indret era,
encara és, conegut com el
velòdrom en record d’aquesta instal·lació que mantingué
l’activitat ciclista durant cinc
anys. Posteriorment encara
s’utilitzà per organitzar-hi altres esdeveniments. Més de
cent anys després aquells terrenys encara no s’han ocupat
del tot i la major part del sòl
continua sent terra campa.

Inauguració accidentada
L’estrena del velòdrom se
celebrà enmig d’una gran
expectació durant la Festa
Major de 1896. Va ser tot un
esdeveniment popular. Fins
i tot va venir expressament
el Governador Provincial. Es
van aixecar unes tarimes o
tribunes per a les autoritats
–Governador i Ajuntament–, i
una altra per a les senyores i
senyoretes.
La inauguració va ser un xic
accidentada ja que enmig de
l’espectacle una de les tribunes, la de las senyores, va cedir ja sigui per l’excés de pes
o per deficiències constructives. Segons la crònica que
en va fer el corresponsal de
l’època del diari La Vanguardia, “en una de las tribunas,
donde lucían sus hermosos
vestidos un crecido número de
señoritas, de pronto rompiose
el tablón en que descansava
todo el peso del entarimado,
derribándose por completo
la tribuna; no hubo afortunadamente ninguna desgracia
grave; solo hay que lamentar
algunos rasguños que recibieron varias señoritas al derribarse la tribuna, sin faltar
por esto el correspondiente
susto”. Segons altres fonts de
l’època a qui més tocà el re-

Circuit urbà

VEL
ÒDR
OM

SINDICAT

A més de les
curses de velocitat es feien altres
especialitats ciclistes com les de
lentitud, obstacles
i de cintes.

1
2
3
4
5
6
7

Plaça Mercadal
Plaça Major
Plaça del Pou
Plaça Nova
Plaça de l’Om
Plaça de l’Hospital
Carrer del Castell

8
9
10
11
12
13
14

Carrer de Sió
Carrer de la Plaça
Carrer de l’Aspi
Carrer de Vilavella
Carrer de la Mercè
Carrer de la Carabassa
Carrer de Sant Joan

bre va ser a la senyora Josefa
Mitjans de Torrents.
A més de les curses de velocitat es feien altres especialitats ciclistes com les de lentitud, obstacles i de cintes. Es
feien proves específiques per
a corredors forasters i per als
corredors locals, ja que per
general les guanyaven sempre
els primers. La prova que despertava més interès entre els
espectadors era la de les cintes, donat que del resultat de
la mateixa en depenia l’elecció de la Reina de la Festa.
Enmig de la pista es collocava un enfilat de rodets de

15
16
17
18
19
20
21

Carrer de la Saleta
Raval de Sant Francesc
Raval de Puigverd
Travessia del Forn
Carrer dels Estudis Vells
Carrer de la Cúria
Carrer de la Sabateria

fil cadascun amb una cinta
enganxada i numerada. El
número agraciat era el de la
cinta que el primer corredor
aconseguia estirar del rodet.
Calia tenir velocitat i equilibri. La jove posseïdora del
mateix número seria proclamada Reina de la Festa. El
corredor guanyador acompanyava la noia agraciada fins a
la tribuna d’autoritats on era
investida, ocupant seguidament un lloc d’honor al costat
de la primera autoritat local.
L’any de la inauguració va recaure el títol en la jove Paula
Brufau Solé i el corredor gua-

22
23
24
25
26
27

Carrer dels Estudis Nous
Castell
Dipòsit d’aigua
Safareig públic
Carretera
Travessia de l’Aspi

nyador va ser el lleidatà Coll.

La polèmica
Per participar en les competicions que s’organitzaven
a Agramunt venien corredors
d’arreu de les comarques de
Lleida i, fins i tot, de la ciutat
de Barcelona. L’any 1906 una
delegació del Atlético Club de
la Ciutat Comtal integrada
pels corredors Àngel Cisneros,
Modesto Torrens i J. Farigola
es desplaçà fins la nostra Vila.
Així ho recollia la revista Los
Deportes: “El 8 de septiembre salen de esta varios ciclistas del «Atlético Club», en di[GENER 2013]
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Mapa d’Agramunt de fa més de 100
anys. Hi hem situat on era, aproximadament, el velòdrom. També
el circuit que es feia servir per les
primeres curses que es van fer a
Agramunt. La sortida se situava a
la zona del portal de Sant Joan i els
corredors circulaven per l’actual
Ronda del Comtes d’Urgell, Baixada
del Safareig i carrer dels Teixidors.
Cal tenir en compte que el terreny
comprès entre aquestes vies no
estava ni ocupat ni urbanitzat com
ho és ara.
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Capçalera dedicada al ciclisme dins
la revista Los Deportes.

Es va improvisar
una gran plaça de
braus al Velòdrom,
construïda amb
bigues i taulons
de fusta: al voltant
del ruedo hi havia
les barreres, los
graderíos, una
cantina, un bar.
Dibuix de Ramon Creus per
il·lustrar la crònica que Fernando
Ros va fer sobre una corrida
de toros que hi va haver a la
Vila, en el seu llibre Miscel·lània
Agramuntina.

rección á Agramunt, provincia
de Lérida, para concurrir a la
Fiesta Mayor”.
Paral·lelament a aquesta
notícia la mateixa revista es
fa ressò i comenta una carta
apareguda al Diario de Lérida
en la qual s’explica que als
afores del pont de Lleida un
ciclista atropellà un nen de
pocs anys i un altre es va fer
ferides a conseqüència d’una
caiguda que va patir. “Este
ridículo «sport» se ha puesto
tan de moda en Lérida, que
constituye un verdadero peligro para los pacíficos transeuntes”, comentava el lector
del diari lleidatà.
Aquest comentari va encendre els ànims d’un altre

lector, Modesto Torrens, que,
com hem vist anteriorment,
és també corredor, i comenta:
“Llama dicho periódico ridículo al deporte ciclista porque
atropella a un niño. Muy bién
que dé un aviso, una queja;
pero llamar ridículo a un deporte como la bicicleta... “no
cuela, ni que lo diga el «Diario
de Lérida». Sepan los señores
de esta casa que, si atropellamos, no es por gusto,... y esto
de que «es un verdadero peligro para los pacíficos transeuntes»... hombre: ¡ni que
fuéramos la peste!”. El firmant acaba dirigint-se al diari
lleidatà ironitzant que “dentro
de poco tendrán el «disgusto»
de ver en esta capital á varios
ciclistas que saldrán en dirección á Agramunt”.
La mateixa revista Los Deportes comenta més tard que
els components de l’expedició
ciclista barcelonina van estar
molt ben atesos a Agramunt,
on van visitar “la Farinera”
con “sus preciosas máquinas propiedad del señor Gelonch (sic); el convento (el
de la Mercè); los depósitos
del agua, que por medio de
una bomba sube del canal
de Urgel y abastece á todo
el pueblo; el célebre Puente
de Hierro que une el canal,
modificado completamente,
etcètera”. Finalment, com
no podia ser d’altra manera,
explica que varen menjar torrons.

“La Corrida”
Com hem dit abans, el Velòdrom també era l’escenari
d’alguns altres esdeveniments que precisaven de molt
d’espai. Aquest és el cas de
la corrida de toros, que es va
celebrar durant la Festa Major de 1919. En aquella èpo40
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ca Agramunt vivia una mena
d’època daurada. Els treballs
de construcció de les grans
centrals elèctriques del Pallars varen comportar un inusitat moviment i una eufòria
econòmica. La nostra Vila
era pas obligat del transport
de la maquinària que des de
l’estació de tren de Tàrrega es
conduïa amb carros fins a les
grans centrals elèctriques.
També era punt d’aturada
del gran nombre de traginers
que feien nit a casa nostra.
Això motivà que, com hem vist
en moltes pel·lícules del Fart
West, s’obrissin cafès, cafès
concerts i “cases de barrets”,
establiments tots molt concorreguts. Un d’aquests establiments, el Cafè l’Enric o de
l’Arturo, era el centre d’una
colla de joves agramuntins
que un any es van empescar
organitzar una corrida de toros durant la Festa Major, un
esdeveniment que mai no
s’havia vist a Agramunt,... i
que mai més no s’ha tornat a
veure.
Es va improvisar una gran
plaça de braus al Velòdrom,
construïda amb bigues i taulons de fusta: al voltant del
ruedo hi havia les barreres,
los graderíos, una cantina,
un bar,... en fi tots els ets i
uts. L’anunci de l’esdeveniment va atreure gent de tota
la Ribera que arribà amb carros, tartanes, amb bicicleta i
caminant. L’èxit de taquilla va
sorprendre els propis organitzadors. El cartell el formaven
els toreros Pedrucha i Cuatro
Dedos. No ens consta el nom
de la ramaderia.
No se sap si per les precàries instal·lacions o per quin
altre motiu, el cert és que a
mitja corrida un dels toros
es va escapar de la plaça. Va

Cartell anunciant el Tour de 1923.
Es pot apreciar l’estampa pròpia
dels ciclistes de l’època a través
d’un dibuix molt característic.

El pilot d’una cursa a les primeres
dècades del segle passat. Aleshores, com ara, el pas per l’interior de
les poblacions despertava una gran
expectació.

saltar enmig del públic que
fugí esparverat, a l’igual que
el pobre animal, que encarà
el camí de la Donzell empaitat per una colla de joves i la
Guàrdia Civil. Com sia que
es veia difícil capturar-lo, la
Benemèrita li va disparar i el
matà a trets. El pobre animal
no va tenir una mort gaire
“digna” com diuen els taurins, però va deixar tranquil el
públic que tornà cap a casa a
mig espectacle.

Agramunt ha vist en moltes
edicions el pas de la Volta a
Catalunya, la tercera cursa
més antiga del món després
del Tour i el Giro. Fins i tot
en va ser, l’any 1953, un final d’etapa. La primera constància d’aquesta relació la
trobem el 1928 en el decurs
de la quarta etapa de la X
edició, Gran Premi Citroën,
amb sortida des de Tàrrega
i arribada a Puigcerdà. A la
capital de l’Urgell es va crear
una comissió especial per
organitzar l’esdeveniment esportiu i ciutadà i per recabar
fons per cobrir les despeses
que ocasionava. En aquella
època acollir alguna etapa, o
simplement el pas de la Volta a Catalunya, era una gran
festa popular. Per als catalans
aquesta prova va ser, durant
molts anys, alguna cosa més
que una simple cursa ciclista.
Per veure passar els corredors i la caravana publicitària
pel mig de la Vila, Agramunt
va muntar “un cuidadísimo
Servicio de vigilancia” per
part d’una bona colla d’afeccionats voluntaris que cobrien
el traç en tot el terme municipal. També es van encarregar

de regar la carretera, ni massa aviat perquè no s’assequés
abans d’hora, ni massa tard
perquè no es fes fang. El dia
que van passar per Agramunt
s’esqueia la Festa Major, l’11
de setembre, i va ser un dels
actes més importants de la
festa.
Per donar més interès al
pas de la cursa es va organitzar una prima pel primer
corredor que passés per Agramunt. Les 40 pessetes amb
què es va dotar, les guanyà
el corredor M. Riera que va
passar amb un minut d’avantatge sobre el pilot. A aquella
hora, les onze del matí, la plaça del Pou era plena de gom
a gom. Cal recordar que en
aquell temps encara estava
trencat el pont de la carretera
de Tàrrega i que tot el trànsit
havia de passar per dins de
la població. El pont es va ensorrar durant la Rubinada de
Santa Tecla, el 1874, i no s’hi
va tornar a circular fins l’any
1929.
Durant aquesta Festa Major
també es van posar els noms
a les avingudes Jaume Mestres i Marià Jolonch, dos agramuntins il·lustres. Aquestes
dues vies urbanes feia pocs
anys que s’havien obert i eren
el resultat de la construcció
de la carretera de Cervera i la
seva connexió amb la de Tàrrega. Malgrat ser a les darreries de la Dictadura de Primo
de Rivera, també es va posar
el nom del militar a la plaça
que forma la part més ampla
de l’actual Estudis Nous.
L’afició dels agramuntins
continuava i de tant en tant
s’organitzaven competicions
d’afeccionats. De totes no en
tenim pas constància. Sí que
sabem, però, que el dia 29 de
juny de 1934 es va organit[GENER 2013]
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Volta a Catalunya
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▼
Mariano Cañardo va ser un mític
ciclista amb una gran popularitat
especialment abans de la Guerra
Civil.

L’any 1953 els
agramuntins van
aconseguir un
somni. La nostra
Vila va acollir l’arribada del sector
contrarellotge de
la desena etapa
de la 33 edició de
la Vuelta Ciclista
a Catalunya amb
el recorregut
Oliana-Agramunt,
de 47 quilòmetres,
que se celebrà
al matí del dia 9
de setembre. A la
tarda tingué lloc el
sector en línia fins
a Lleida.

Cartell de la primera prova ciclista
de després de la Guerra Civil, l’any
1942.
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zar una cursa per a principiants “que estará dotada con
valiosos premios cedidos por
la casa Ciclos Segarra de Tàrrega”.
Després del parèntesi de la
Guerra Civil, l’any 1942, també durant la Festa Major, es
tornà a organitzar una “Gran
Carrera Ciclista, Primer Circuito Urbano de Agramunt”,
segons s’informava en el
cartell que anunciava la prova organitzada per la F.E.T. y

las J.O.N.S., els organismes
juvenils franquistes als quals
tots els joves havien d’estar
inscrits si volien participar en
competicions. Es recorda com
un gran esdeveniment. Hi van
participar alguns dels corredors catalans de primera línia,
i el “Panyer” (personatge del
qual parlarem més endavant),
va fer unes reeixides demostracions d’equilibri sobre la
bicicleta enfilat a sobre d’una
taula.
Era de categoria lliure i s’havien de donar 60 voltes al circuit que estava equipat amb
“una magnífica instalación de
altavoces”. Per mitjà d’aquesta megafonia s’anunciaven les
primes que s’anaven donant.
Aquestes eren la salsa de la
competició, ja que motivaven
els corredors a esforçar-se per
guanyar-les i els espectadors
veien sovint els corresponents
esprints. Els premis en metàllic eren de 700, 500, 300,
150 i 100 pessetes per als
cinc classificats en primer

lloc. Els primers en passar per
la meta en les voltes 10, 20,
30 i 40 s’endurien 40 pessetes També hi havia premis en
espècie com components de
les bicicletes i un parell de sabates. Eren temps de misèria.

Final d’etapa
Per a qualsevol poble on
hi hagi afeccionats al ciclisme poder organitzar el final
d’etapa d’una gran volta internacional com la Volta és
gairebé un somni. L’any 1953
els agramuntins van aconseguir aquest somni. La nostra
Vila va acollir l’arribada del
sector contrarellotge de la
desena etapa de la 33 edició
de la Vuelta Ciclista a Catalunya amb el recorregut OlianaAgramunt, de 47 quilòmetres,
que se celebrà al matí del dia
9 de setembre. A la tarda tingué lloc el sector en línia fins
a Lleida. Amb tot, val a dir
que l’important de cara a la
classificació va ser el primer
sector ja que el de la tarda fou

Cartell de la XXXIII edició de la
Volta a Catalunya.

un pur tràmit per als primers
classificats de la general.
Com recordaran molts dels
lectors, “la Volta” l’organitzava la Unió Ciclista de Sants.
Adjuntem, a la pàgina 36,
la carta original que un mes
abans de la prova van enviar

a l’Ajuntament amb les instruccions pertinents de cara
a l’arribada de la caravana
ciclista. Hi anaven 60 corredors i 250 seguidors als quals
s’hagué d’organitzar el dinar distribuint-los “de forma
equànime” entre els hotels,
fondes i restaurants.
Com era habitual, l’arribada
s’instal·là a la plaça del Pou
que era plena de gom a gom.
Com es pot apreciar en la foto,
es van col·locar unes tanques
facilitades per l’organització
que també dictà la normativa
d’arribada de corredors i cotxes seguidors. Publiquem la
pàgina de El Mundo Deportivo
on s’informa de l’etapa amb
fotografia inclosa del vencedor rebent la felicitació de
l’alcalde, Benjamí Ramírez.
Al seu costat Guillem Viladot,
Joan Panadés, Pasqual Castellà i Martí Riera, entre altres.
El guanyador de l’etapa va
ser el corredor ampostí Josep
Serra, amb un temps d’1 h.25m-45s, que ostentava el
liderat de la prova, amb 41
segons menys que Massip, el
segon classificat. En aquella
edició hi participaven corredors de talla internacional
com Bover, Botella, Bernardo
Ruiz, Massip i Gelabert, entre
altres.

El guanyador de l’etapa contrarellotge,
Tremp-Agramunt, va ser Josep Serra.

El periodista de El Mundo
Deportivo que seguia la Volta descriu d’aquesta manera
el guanyador i la seva gesta.
“José Serra, el bravo ampostino de pelo rubio y cara pecada, ese corredor a primera vista desgarbado en el que hay
una auténcia clase, ha sido el
mejor cuando los corredores,
cara al viento, desgarrados en
un rosario de esfuerzo individual, no han podido seguir el
ritmo del «Maillot» amarillo”.
L’any 1972, el propietari
del complex Kipps, Josep Maria Panadés, surt a la premsa
esportiva catalana en motiu
d’haver presentat la seva candidatura a acollir la sortida
de la Volta a Catalunya de
l’edició de 1973. En una informació a tota pàgina, amb
tres fotografies incloses, del 8
de maig aquest diari informa
d’aquest tema. El titular principal diu que “Agramunt, segundo relevo del Cinturón de
Cataluña”. Com a subtítol “Lo
patrocina un leridado de estirpe: Don José Mª Panadés”.
“Ha alzado la candidatura de
Agramunt para la salida de la
«Volta» 1973”.
Era, sens dubte, una gran
[GENER 2013]
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L’arribada de l’etapa es va situar al
final de la recta de l’avinguda Marià
Jolonch. L’organització de la cursa
instal·là unes tanques protectores
i la senyalització que s’aprecia a
la foto. Tant unes com l’altra eren
de fusta.
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▼
Una informació a tota pàgina a El Mundo Deportivo sobre la pretensió d’Agramunt d’organitzar la sortida de la Volta del 1973.
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Miquel Poblet ha estat el ciclista
català més internacional. Participà
en moltes edicions de la Volta,
creada i organitzada per la Unió
Esportiva Sants.

aposta que únicament s’explica en el context en què es va
fer. En un moment molt dolç
per a la nostra discoteca i de
tot el complex lúdic. El periodista que firma la informació,
R. Torres, fa una detallada explicació de la discoteca, fins
i tot diu que hi ha 80.000

metres de fil elèctric. El reportatge es va fer amb motiu
de la visita que el president i
vicepresident de la UD Sants,
Quirze Martí i Damià Onsés,
van fer a Agramunt per entrevistar-se amb Josep Mª Panadés. Era una bona aposta, que
tenia el suport de l’Ajuntament i del conjunt d’entitats
de la Vila, que no es va arribar a complir. El que sí que
s’aconseguí és que Agramunt
fos una meta volant de la 52
edició de la Volta l’any 1972
amb la pancarta instal·lada
davant la Gasolinera.

Gran Circuit Urbà
d’Agramunt
L’any 1969 es va celebrar
una competició ciclista a casa
nostra. Formava part del calendari festiu de la Fira de Primavera que organitzava la dinàmica Delegació de la Cambra
de Comerç. El primer Gran
Circuito Urbano Villa de Agramunt se celebrà el diumenge
9 de maig amb una gran assistència de públic. El circuit era
ja el tradicional Àngel Guimerà - Estudis Nous - Mercadal
- Ronda dels Comtes d’Urgell carretera - Marià Jolonch, amb
sortida i arribada a la cruïlla de

la Plaça del Pou, on hi havia
instal·lada la tribuna d’autoritats. Es feren 30 voltes amb
un total de 45 quilòmetres
que el guanyador fa a una mitjana de 35,123 quilòmetres/
hora. De l’organització tècnica
en tingué cura la Penya Ciclista Colomina de Lleida.
Hi van participar 14 corredors afeccionats dels clubs
Colomina, Natació Tàrrega i
PC Reus. Guanyà Xavier Monzó del PC Colomina de Lleida
amb 1h-19’-10” que s’endugué com a premi 2.500 pessetes, a més de les primes i
la copa de l’Ajuntament. Diverses cases comercials van
aportar diners en metàl·lic i
obsequis, especialment lots
de torrons. Segons les cròniques hi assistí molt públic,
majoritàriament concentrat
a la zona d’arribada, tal com
s’aprecia en les fotos que publiquem d’aquella jornada.
L’any sobre, 1970, se celebrà la segona edició de la
prova ciclista amb el mateix
recorregut i distància. El
guanyador tornà a ser Xavier
Monzó. A més dels tres clubs
de l’any anterior hi participaren altres corredors a nivell
individual procedents de les
[GENER 2013]
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Retall d’una pàgina de El Mundo Deportivo on s’informa de l’etapa amb
una fotografia del guanyador rebent
el trofeu de mans de l’alcalde,
Benjamí Ramírez.
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▼

A primers dels anys 60 del segle XX
les bicicletes deixen paulatinament
d’utilitzar-se com a vehicle de
transport popular per passar a
les motos, pas previ als cotxes.
La vorera del “bicicliste” Vilella,
n’és una imatge representativa
del canvi.

L’any 1969 es va celebrar la
primera edició del Circuit Urbà que
s’organitzava amb motiu de la Fira
de Primavera. En la fotografia el
moment de l’arribada.
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comarques tarragonines. El
1971 s’organitzà la tercera
edició de la cursa pràcticament calcada a les anteriors.
El guanyador, però, fou Joan
Fernández. Destacar que la
sortida d’honor la donà Ama-

deu Amigó, en qualitat de
corresponsal de El Mundo
Deportivo. Hi van assistir la
Pubilla i les Dames d’Honor.
A la IV edició del Circuit
Urbà de 1972 hi participaren
molts més corredors, 48, amb

clubs de Lleida Manresa, Tarragona i Rubí. Amb tot, el mal
estat del terra del circuit –al
matí havia plogut–, va ocasionar moltes caigudes i fins a
13 abandonaments. Es va disposar de l’assistència d’una

L’any 1970 la Volta a Lleida va
fer final d’etapa a Agramunt. A la
tribuna l’alcalde Josep Maria Inglés i
les joves representants de diverses
entitats agramuntines.

ambulància de la Creu Roja
i la Guàrdia Civil de Trànsit.
Un dels patrocinadors, Xampany Castellblanch, oferí un
vi d’honor a Ca la Vila.
La competició ciclista agramuntina arribà l’any 1973
a la V edició amb el trasllat
de l’arribada al Mercadal. Hi
van participar 44 corredors de
categories Juvenils A i Amateurs A. Els equips van ser els
de CIFE de Reus, Moritz de
Barcelona, Almogàvarez Militar de Barcelona i Bonavista
Kanos de Manresa. També
hi participaren corredors per
lliure. Que sapiguem ni en
aquesta ni en les curses anteriors no n’hi havia cap d’Agramunt o de la comarca.
A la sisena edició hi varen
participar 25 corredors i es va

desenvolupar si fa o no fa com
les cinc anteriors. Va mantenir el recorregut, mentre que
el recinte firal es traslladà des
de l’interior del centre urbà al
Passeig del Sió. L’edició de
l’any 1975 va ser la darrera.
La cursa havia nascut a partir de l’empenta de la Fira de
Primavera i quan aquesta va
anar perdent força fins a morir, també ho va fer la prova
ciclista. Aquesta darrera, la
setena, va ser una de les més
participatives, 45 corredors
distribuïts entre una dotzena
d’equips d’arreu de Catalunya. Per primera vegada hi
participà la Creu Roja local
amb una ambulància pròpia
que feia poc havia estrenat.
No tenim constància que
a Agramunt s’hagin tornat a

La Volta a Lleida
El 26 de maig de 1970,
Agramunt acull per primera
vegada el final d’etapa de la
Volta a Lleida. És la XVIII edició. Els corredors van sortir de
les Borges Blanques i, després
de recórrer 146 quilòmetres,
van arribar a la Vila al voltant
de les 8 del vespre, tots en un
sol pilot. Als locals de la Delegació Sindical es va habilitar
un centre de premsa i a la tribuna, a més de les autoritats
locals, hi havia representants
d’entitats com Georgina Omedes, del grup sardanista; Tere
Villegas, de les Majorettes;
Carme Vázquez, de la Coral
d’Avui, i Rosa Añé, de la Tuna.
[GENER 2013]
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Tribuna d’autoritats i organització.
L’alcalde, Manuel Mazón, i el president de la Cambra de Comerç, Josep
Porta, i el guanyador, Xavier Monzó.

organitzar curses ciclistes en
ruta. El ciclisme de competició, començat més de vuitanta anys abans, va morir amb
aquest setè circuit urbà. Però
uns anys després, el 1982,
noves generacions d’afeccionats a la bicicleta, que es tornà a posar de moda amb més
practicants que mai, funden
un altre club amb seccions
de cicloturisme i BTT. Curiosament va ser a partir d’una
altra fira, la del Torró, que es
recuperà la competició ciclista. Des de l’any 1993 s’organitza la Transiscar amb una
afluència massiva de participants locals i forasters.
Des de fa molts anys la gent
ja no es desplaça en bicicleta
per necessitat, ho fa per plaer,
per esbarjo, perquè està de
moda, per fer salut o per una
mica de tot. Aquesta, però, és
una altra història una part de
la qual el lector la pot trobar
en el col·leccionable de SIÓ
“Les entitats culturals d’Agramunt” i en l’entrevista al Club
Ciclista que es publicà el mes
de desembre de 2010.

47

R E P O RTATGE C IC LISM E

▼
Una demostració de la gran habilitat
del “Panyer” sobre la bicicleta la
tenim en aquesta foto a la cuneta del
Canal, a l’entrada del Pont de Ferro.
Les seves exhibicions creaven molta
expectació i eren molt seguides pels
agramuntins.
A dalt, a la dreta, anunci del seu
taller en el programa de la Festa
Major de 1946.

Al costat, la seva vídua Maria Torres
el dia del seu centenari, l’any 2003.
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El Carulla amb una altra moto, anys quaranta, a la punta d’Àngel Guimerà. Al fons es veu la
plaça del Pou. El noi del “bocata” sembla hipnotitzat contemplant admirat l’estrany vehicle.

Joan Carulla, “lo Panyer”, totalment
equipat de motorista amb una de les
seves espectaculars motocicletes en
un indret no identificat.

El “Panyer” era un gran enamorat
de les motos. Amb la seva habilitat
com a mecànic les modificava, les
“tunejava” diríem ara, fins a fer-ne
un model únic i espectacular. La
fotografia està feta al Passeig als
anys 30. La noia que duu al darrera
segurament és la seva dona Maria
Torres.

“Lo Panyer”
Joan Carulla, conegut popularment com “Lo Panyer” va
ser un personatge polifacètic
que se’l recorda especialment
per la seva habilitat a sobre
la bicicleta. Juntament amb
el seu germà Pere, regentava un establiment mecànic a
l’avinguda d’Àngel Guimerà,

Ciclos Carulla. Se’l recorda
també com un gran mecànic
amb unes bones qualitats per
fer anar el torn, reparar escopetes -era també un hàbil
caçador-, construir bicicletes
a mida de molta qualitat, reparar bicicletes i motos entre
altres. Tenia passió pel que
ara es diu “tunejar” motos.
Les seves causaven admiració
allà on anava. Motocicletes
de gran cilindrada que el Joan
complementava amb profusió
d’elements que les convertien
en màquines úniques i espectaculars. Hem tingut la sort

Joan Carulla era un bon constructor de bicicletes. En cadascuna hi posava el seu nom i
el del propietari gravat en la part davantera
del quadre.

de recuperar algunes fotografies de l’època una selecció
de les quals publiquem en
aquest reportatge.
Fotografies i fons documentals:
Josep Bertran, Arxiu i Hemeroteca de SIÓ; hemeroteca
de La Vanguardia i El Mundo
Deportivo; J. Viladot-Puig;
Fernando Ros, Ramon Creus,
Família Guixé-Solé, Geografia General de Catalunya de
Carreras y Candi, mapa Josep
Bayer, Fotos Font. ■
[GENER 2013]
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R E P O RTATGE METEO R O LOG IA

per JPR

Climatologia del 2012
El 2012 ha estat un any de poca aigua, quasi igual com l’anterior. Plogué poc i de manera
desigual. En general, les temperatures han estat més altes del que és habitual. La forta
pedregada del 5 de juliol és el fet meteorològic més destacable de l’any per les conseqüències que va tenir.

precipitacions
2012
gener
febrer
març
abril
maig
juny
juliol
agost
setembre
octubre
novembre
desembre
Total
Mitjanes
Màxima

dies

litres

1
2
3
14
5
3
5
3
4
9
8
3

2,5
12,1
3,9
93,3
25,9
15,2
36,5
25
61,6
72,6
36,5
6
391,1

60

temperatura exterior
mitjana mitjana mitjana
màxima mínima mitjanes
7,7
-0,8
3,5
10,0
-3,3
3,3
18,0
4,0
11,0
18,3
6,3
12,3
26,4
11,6
19,0
32,0
17,0
24,5
31,8
17,3
24,5
34,3
20,10
27,2
26,3
14,0
20,1
20,0
10,4
15,2
12,6
5,1
8,9
9,0
0,5
4,7
20,5

8,5

màxima
del mes
15
19
24
27
33
39
37
39
32
27
18
13

temperatures màximes i mínimes
dia de la
mínima dia de la diferència
màxima
del mes
mínima
màx./min.
6
-4
11, 12, 30, 31
19
27
-9
12
28
29, 30, 31
-1
8, 9, 10
25
26
1
7, 17
26
11,30,31
5
1
28
28
11
12, 13
28
18,19,26
12
2
25
18,20,21
13
31
26
8
8
27
24
8, 9
0
29, 30
27
14
-1
30
19
16, 21
-4
2, 3
17

14,5
39

24,3
48

-9
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JOSEP ROVIRA

TEMPERATURA: si el 2011
fou un any poc fred, el 2012
va continuar pujant el termòmetre.
El mes de febrer va ser molt
gelat amb una temperatura
mitjana de 3,3 que va estar
per davall de la de gener; el
febrer va tenir la major part
dels dies (de l’1 fins al 24)
temperatures mínimes negatives. Respecte la mitjana
dels darrers dotze anys, el
febrer va ser 2,5 graus més
gelat. Que faci més fred al febrer que al gener no és gaire
habitual. Un fet semblant es
va repetir els mesos de juny
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Temperatures mitjanes 2011
40
Mitjana màximes

35

34,3

Mitjana mínimes
32,0

Mitjana mitjanes

31,8

30
27,2

26,4
24,5

25

20,1

20

18,3

18,0

19,0
17,0

20,1

14,0
11,0

10,0

12,3

20,0

17,3

15
10

26,3

24,5

15,2
12,6

11,6
10,4

8,9

7,7

9,0

6,3

5

5,1

4,0

3,5

0,5

0
-0,8

-5

4,7

3,3

gener

-3,3

febrer

març

abril

maig

juny

juliol

agost

setembre octubre novembre desembre

anteriors havia estat de 19,6 i
8,6 respectivament, cosa que
indica que fou un any més càlid; la temperatura pujà quatre dècimes respecte aquests
altres anys.
La temperatura màxima de
l’any va ser de 39 graus (els
dies 18, 20 i 21 d’agost) i la
mínima fou de -9 (el 12 de febrer). L’oscil·lació entre la màxima anual i la mínima va ser
idèntica a la dels dos anys anteriors: 48 graus. L’oscil·lació
mitjana entre les màximes i
mínimes mensuals va ser de
24,3 graus; més d’un grau superior a la mitjana dels darrers
dotze anys que fou de 23’2.

JOSEP ROVIRA

Temperatures mitjanes
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i juliol les temperatures mitjanes dels quals foren idèntiques: 24,5 graus.
Sis mesos van situar-se
clarament per damunt de la
temperatura mitjana: març,
maig, juny, agost, novembre
i desembre. Per contra, tres
mesos estigueren per davall
de la temperatura mitjana: febrer, ja esmentat, abril i juliol.
Si comparem la temperatura de l’any passat amb la dels
dotze anteriors (del 2000 al
2011) veiem que la mitjana
màxima de tot el 2011 fou
de 20,7 graus i la mínima de
9’4, mentre que els onze anys

gener
febrer
març
abril
maig
juny
juliol
agost
setembre
octubre
novembre
desembre
Mitjana

2000-2011

2012

3,7
5,8
9,7
13,0
17,9
22,8
25,1
24,8
19,7
14,7
7,8
3,7
14,1

3,5
3,3
11,0
12,3
19,0
24,5
24,5
27,2
20,1
15,2
8,9
4,7
14,5

JOSEP ROVIRA

JOSEP ROVIRA

Precipitacions en litres
100

Any 2012

93,3

Mitjana 1968-2009

90
80

72,6

70
61,6

60

56,9
47,8

50
40

46,6
39,2

35,4

45,1

36,5

35,6
33,3

30,7

32,5
36,5

30

25,9
18,3

15,2

20
12,1

25,0
15,3

10

6,0
2,5

3,9

0
gener

febrer

març

abril

maig

juny

juliol

Comparativa pluja

gener
febrer
març
abril
maig
juny
juliol
agost
setembre
octubre
novembre
desembre

mitjana pluja
1968-2009
35,4
18,3
30,7
47,8
56,9
39,2
15,3
33,3
46,6
45,1
35,6
32,5

total

436,7

pluja 2012

Diferència

2,5
12,1
3,9
93,3
25,9
15,2
36,5
25,0
61,6
72,6
36,5
6,0

-32,9
-6,2
-26,8
45,5
-31,0
-24,0
21,2
-8,3
15,0
27,5
0,9
-26,5

391,1

-45,6

agost

setembre octubre novembre desembre

PRECIPITACIONS:
segon
any consecutiu de poca pluja
i en mesos puntuals. Cal destacar la pedregada de principis
de juliol.
El 2012 ha estat una semblança del 2011 pel que fa a
precipitacions; va ser un any
amb poques precipitacions.
No va nevar en cap ocasió,
però va pedregar amb unes
pedres grosses com un ou la
tarda del 5 de juliol, cosa que
provocà molts desperfectes a
les teulades i trencadissa de
fanals, vidres dels cotxes, etc.
En tot l’any es van enregistrar

391’1 litres (poc més de 4 litres respecte el 2011), mentre
que la mitjana de 1968-2009
és de 436,7 litres. El repartiment de les precipitacions fou
molt diferent respecte anys
anteriors: el gener, febrer,
març i desembre van ser molt
secs; a més a més, maig, juny
i agost també estigueren per
davall de la mitjana quant a
precipitacions. Per contra, els
mesos d’abril, juliol, setembre
i octubre foren plujosos i salvaren en bona part l’eixutesa;
en aquest sentit, l’abril, mes ja
de per si plujós, fou generós i
ens obsequià amb 93,3 litres.
Es van produir precipitacions en 64 dies (l’any 2011 van
ser 60), si bé en 4 la quantitat
fou inapreciable. Aquesta dada
es pot comparar amb la mitjana de 86 dies de precipitació
que hi hagué en els anys anteriors del dos mil. Per tant, es
pot dir, com l’any anterior, que
va ploure menys dies i menys
quantitat. El dia que va ploure
més va ser el 29 de setembre
amb 59’5 litres.
Aquest informe ha estat
elaborat a partir de les dades
facilitades per l’observador
Deudat Pont al llarg de l’any i
publicades mensualment a la
nostra revista. ■
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CO L · L A B O R ACIO N S
L I T E RÀ R IES EL CO N TE

per J. PIJUAN

Els viatgers

Davant la imatge
de defalliment i
de fred que mostraven els seus
rostres, no va
dubtar en fer-los
entrar a casa i
acompanyar-los
de seguida davant
la llar de foc. La
llar encara tenia
brases enceses i
les va atiar per tal
que la seva escalfor els retornés
els colors.

A

vançaven lentament cap
al seu destí. La seva marxa des de terres llunyanes anava precedida per una
gran llum que els guiava en el
camí. El seu guiatge els havia
dut a endinsar-se en aquell recòndit paratge immers en una
gran quietud. Les hores anaven
passant i la claror del dia s’anà
esvaint a poc a poc per donar
pas a una nit il·luminada per
un mantell de petits brillants
que s’expandien per tot el cel,
la visió dels quals els feia un
poc més agradable el camí.
Seguien avançant com si res
quan de sobte el cel s’ennuvolà i començà a nevar. Petites volves s’anaren dipositant
al seu voltant fins que al cap
de poc transformaren el terra
en una enorme catifa de blancor. Al començament era poca
cosa i no hi donaren gaire importància, fins i tot acceptaren
la seva presència. Però a poc a

poc la nevada s’anà intensificant augmentant el gruix de la
neu que trepitjaven llurs muntures. La precipitació va reduir
considerablement la visibilitat
de l’entorn. No obstant la llum
que els precedia es va fer pas
entre els núvols i els continuà
guiant cap endavant. Atiaren
els animals per apressar el
pas davant la possibilitat de
trobar-se estancats al bell mig
d’aquell solitari paratge, però
ben aviat es veieren obligats
a alentir-lo davant la quantitat
de neu que ja s’hi havia acumulat al terra. Les bèsties es
mostraven cansades. L’esforç
que estaven fent per avançar
en aquelles condicions les
estava deixant baldades. Davant d’aquesta situació els tres
viatgers pensaren deixar-se
anar allà mateix i reposar una
mica, però aquella llum dalt
del firmament els empenyia
a seguir avançant tant sí com
no, fins que tot d’una divisaren
els llums d’aquella casa i s’hi
encaminaren.
Arribaren a la casa que les
cavalcadures ja no podien donar un pas més d’exhaustes
per l’esforç que havien hagut
de fer per caminar per la neu.
A l’interior no s’hi veia cap signe de vida però la il·luminació
que hi havia als porxos els confirmava que no estava buida.
Van trucar a la porta però no
obtingueren cap resposta. Van
insistir de nou i aquest cop van
sentir soroll de moviment dins
la casa. Transcorreguts uns
minuts perceberen passes que
s’apropaven a la porta i aquesta es va obrir.
La percepció que algú truca-

va a la porta el va despertar.
Durant uns instants va dubtar
d’aixecar-se del llit. No podia
creure’s que a aquelles hores
intempestives hi hagués algú
voltant per allà fora amb la
nevada que estava caient. Des
que havia començat amb la
posta de sol que no havia deixat de nevar, sinó que encara
havia anat a més. No obstant
en sentir de nou que trucaven
a la porta, no tingué més remei
que admetre que hi havia algú
a fora. Es va aixecar i es dirigí
cap a la finestra, va apujar la
persiana que tenia abaixada i
comprovà que encara estava
nevant copiosament, i acte
seguit baixà a veure qui trucava. Quan va obrir la porta una
alenada d’aire gèlid s’esmunyí
cap dins i el va deixar glaçat,
ja que la temperatura havia
baixat considerablement. Aleshores es va sorprendre de veure aquells individus plantats
davant la porta completament
coberts de dalt a baix d’una
crosta de neu gelada. Davant
la imatge de defalliment i de
fred que mostraven els seus
rostres, no va dubtar en fer-los
entrar a casa i acompanyar-los
de seguida davant la llar de
foc. La llar encara tenia brases enceses i les va atiar per
tal que la seva escalfor els retornés els colors. Tan bon punt
es recobraren del fred els tres
viatgers van emprendre de nou
el viatge. La nevada havia cessat. Des del llindar de la porta els va acomiadar, i mentre
s’allunyaven es fixà encuriosit
en aquella llum resplendent
del firmament que els precedia. ■
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Xavier Junyent Sangrà
Tel. 625 119 990
xavie_reformes@hotmail.com
25310 AGRAMUNT
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Av. dels Esports, 8, 2n, 1a

E N S E N YAMEN T FIN ESTR A ED UCATIVA

Activitats nadalenques

Col·legi Mare de Déu del Socors

MAITE MONNÉ

això fa deu anys, onze exactament, que fem tota la vetllada
amb músiques diverses.
Vam fer un recordatori
d’alguns dels temes que havíem desgranat durant aquest
temps, que havien estat eixos
centrals i que sempre hem
escollit en funció d’una sèrie
de valors que volem treballar.
Valors que cal transmetre de
manera insistent, pautes de
convivència que regulen la
vida en comú basada en el
respecte i la tolerància.

15 de desembre: Es va celebrar la Vetllada de Nadal
com cada any al pavelló firal.
El tema d’aquest any va ser
“10 anys de Nadals Musicals”
i volíem explicar que feia
aquest temps que ens vam
traslladar al pavelló per celebrar la festa, ja que abans se

celebrava al Casal Agramuntí.
En fer el canvi d’escenari, degut a la grandària de l’edifici i
a la sonoritat de l’espai, no es
podia fer el format de sempre:
cantada de nadales, concerts
de flauta, obretes de teatre...
i es va haver de pensar en un
altre tipus d’espectacle. Per

21 de desembre: Arribada
del patge Jalim a l’escola,
amb l’entusiasme que això
suposa per part de tots els
alumnes i professors.
Ens vam desitjar unes bones festes cantant i recitant
poesies. ■

FONT: COL. M.D. SOCORS

El tema d’aquest
any de la Vetllada
Nadalenca va ser
“10 anys de Nadals
Musicals”.

20 de desembre: Els alumnes de sisè van anar a les residències geriàtriques de la
població, a compartir amb els
nostres avis una cantada de
nadales i una estona de convivència.

FONT: COL. M.D. SOCORS
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Resultats i classificacions

G. GATELL
LA

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

AGRAMU
C.F.

ES
NT CO

R. Mendoza

Segona Catalana

Classificació
Alpicat
Alcarràs
Almacelles
Mollerussa
Linyola
L’Albi
Borges Blanques
Agramunt G. Gatell
Organyà
Artesa de Segre
La Seu d’Urgell
Guissona
Pardinyes
Juneda
Balaguer
Miralcamp
Tremp
Bellcairenc

J
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

GF
46
34
28
28
23
32
27
19
24
24
25
20
27
20
22
15
16
25

GC
20
16
13
22
21
21
22
14
23
21
29
24
36
30
36
29
25
53

Punts
37
29
28
26
26
24
23
23
23
22
21
18
17
14
14
12
11
8

Juvenil
Tàrrega
0 Agramunt G. Gatell 3
Agramunt G. Gatell 1 Balaguer
1
Miralcamp
2 Agramunt G. Gatell 7
Classificació
E.F. Urgell
La Noguera
Pla d’Urgell

J
11
9
10

GF
47
31
40

GC
11
13
24

Punts
31
25
21

Agramunt G. Gatell
Ponts
Tremp
Miralcamp
Balaguer
Tàrrega
Balàfia
Artesa
Ivars d’Urgell
Pardinyes

10
9
11
10
10
10
10
10
10
10

33
34
24
22
25
21
16
26
6
12

17
20
19
19
20
29
22
34
59
50

19
19
12
12
11
11
8
8
4
3

Infantil
Bordeta
1 Agramunt G. Gatell 3
Agramunt G. Gatell 0 Balaguer
5
Pardinyes
6 Agramunt G. Gatell 1
Classificació
AEM
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GF
29

GC
7

Punts
30

R. MENDOZA

Tremp
0 Agramunt G. Gatell 1
Agramunt G. Gatell 0 Artesa de Segre
2
Alcarràs
1 Agramunt G. Gatell 0

Components de l’equip Aleví A, primera divisió - grup 3, per aquesta temporada.

Pardinyes
Orgel·lia
Baix Segrià
Tàrrega
At. Segre
Guissona
FIF Lleida
Balaguer
Lleida
Mollerussa
Bellpuig
Balàfia

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

49
57
38
26
24
24
19
29
15
15
18
16

11
14
15
10
13
17
19
24
25
33
45
40

28
26
24
22
21
19
16
15
13
12
8
7

Agramunt G. Gatell
Bordeta
Pla d’Urgell

11
11
11

14
13
15

42
38
48

5
4
2

Aleví - A
Bordeta
22 Agramunt G. Gatell 2
Agramunt G. Gatell 0 AEM
12
ENFAF
13 Agramunt G. Gatell 2
Classificació
Mollerussa
At. Segre
Cervera
Bordeta
Tàrrega

J
12
12
12
12
12

GF
99
86
60
67
60

GC
7
9
31
28
27

Punts
33
31
27
26
24

Balàfia
AEM
Lleida Esportiu
ENFAF
Intercomarcal
Guissona
Orgel·lia
Les Garrigues

12
12
12
12
12
13
13
12

47
45
58
53
30
42
31
24

39
37
24
29
40
72
72
77

22
20
19
19
16
13
7
7

Agramunt G. Gatell
Lleida

12
12

15
19

150
94

3
0

Aleví - B
Agramunt G. Gatell 2 Balaguer
7
At. Segre
11 Agramunt G. Gatell 1
Agramunt G. Gatell 3 AEM
2
Classificació
Miralcamp
Balaguer
At. Segre
Lleida
Pardinyes
Pla d’Urgell
Alpicat
Lleida Esportiu
Tàrrega
Bellpuig

J
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

GF
81
81
98
52
68
56
50
52
39
45

GC
35
22
22
22
41
38
37
31
40
54

Punts
30
28
27
23
19
19
19
18
17
16

AGENDA DEL MES DE FEBRER AL CAMP D’ESPORTS

Agramunt G. Gatell
AEM
Cervera
Mollerussa
Bordeta
Baix Segrià

11
11
11
11
11
11

44
30
20
20
28
26

45
56
69
73
86
119

SEGONA CATALANA:
Dia 3, a les 16,00 h Agramunt G. Gatell - Miralcamp
Dia 24, a les 16,00 h Agramunt G. Gatell - Alpicat

15
9
6
6
6
0

JUVENIL:

Dia 2, a les 16,00 h Agramunt G. Gatell - La Noguera
Dia 23, a les 16,00 h Agramunt G. Gatell - Pardinyes

INFANTIL:

Dia 24, a les 10,45 h Agramunt G. Gatell - Tàrrega

ALEVÍ A:

Dia 2, a les 11,00 h Agramunt G. Gatell - Lleida
Dia 23, a les 11,00 h Agramunt G. Gatell - At. Segre

ALEVÍ B:

Dia 2, a les 11,00 h Agramunt G. Gatell - Gardeny
Dia 16, a les 11,00 h Agramunt G. Gatell - Mollerussa

BENJAMÍ A:

Dia 2, a les 12,00 h Agramunt G. Gatell - Orgel·lia
Dia 23, a les 11,00 h Agramunt G. Gatell - Tàrrega

BENJAMÍ B:

Dia 16, a les 12,00 h Agramunt G. Gatell - Linyola

Benjamí - A
Pobla de Segur
2
Agramunt G. Gatell 2
Tremp
1

Agramunt G. Gatell 5
Intercomarcal
2
Agramunt G. Gatell 5

Benjamí - B
Agramunt G. Gatell 4
Agramunt G. Gatell 6

Pla d’Urgell
Lleida

2
5

Pre-Benjamí - A
Balaguer
6
Agramunt G. Gatell 5
Lleida
4

Agramunt G. Gatell 0
Mangraners
5
Agramunt G. Gatell 2

Pre-Benjamí - B
Ponts
3
Agramunt G. Gatell 8
Ivars d’Urgell
4

Agramunt G. Gatell 2
Balàfia
2
Agramunt G. Gatell 1

Aquestes categories no tenen classificació.

PRE-BENJAMÍ A: Dia 2, a les 12,00 h Agramunt G. Gatell - Tàrrega
Dia 23, a les 12,00 h Agramunt G. Gatell - At. Segre
NOTA DE CONDOL:
El dia 4 de gener ens va deixar el
Josep M. Figuera, ex-president, soci,
company i amic. D’ell volem destacar

la seva passió pel futbol, i per veure
l’Agramunt a primera.
Aprofitem aquesta pàgina per donar
el nostre condol i suport a la família.

I
Ilerpellet

60

Estalvïi fins a un
%
en la seva factura
vers el gasoil, gas i llum

Venda de biomassa.

Obertura de la nova tenda
de productes alimentaris de “Qualitat”
al millor preu:

Pernils, Embotits, Mel, Oli, etc.

Tenim representació directa de
fàbrica.
Venda al major i al detall, per a
particulars, distribuïdors, granges i
empreses. Es venen calderes,
estufes i cremadors, generadors
d’aire calent.
Es fan projectes d’instal·lacions.

Agramunt (Lleida):
Ctra. Cervera km.19 (Edifici Agra)
Tel. 973 391 016
Horari: de 9 a 14 h. i de 17 a 21 h.
(de dilluns a dissabte)

Es fan assortiments del nostre producte
per encàrrec

BIOMASSA
Web www.ilerpellet.com
Mail info@ilerpellet.com
Tels. 973 39 07 53 - 656 43 44 18 - 673 84 74 36
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Glops & Tapes "
" Glop
especialitats de la casa
Caragols a la llauna
Tapes casolanes
Esmorzars
Plats combinats

Plaça Mercadal,19 - 25310Agramunt
600 700 202
Assessorament

Manteniment de Jardins

Jardineria d’interior
Educació ambiental
Construcció de jardins

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

Marc Roig
Pl. La Muralla, 5
25316 PREIXENS (Lleida)

60
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Mòbil 616 03 42 91
jardinsroig@gmail.com

E S PO RTS ATLETISME

2) La Marina Morell i l’Ester
Cortadelles disputant la cursa cadet
a Granollers.
3) El Pau Godoy patint la forta
pujada en la cursa infantil de la Seu
Vella a Lleida.

PUJADA A LA SEU VELLA DE LLEIDA
(16-12-12)

El diumenge dia 9 se celebrà un any més
una de les curses més rellevants de l’àmbit nacional en el món del cros.
El Cros Ciutat de Granollers en la categoria
sènior acull els millors corredors de l’elit mundial. Durant tot el matí se celebren totes les
curses inferiors on els Escatxics d’Agramunt
participen. És per a nosaltres una cursa preparatòria pel campionat de Catalunya de cros,
ja que el nivell dels nombrosos participants és
molt alt.
Els nostres corredors van assolir unes bones
classificacions.

Curses en una matinal assolellada a la Seu
Vella, marc immillorable per a la celebració de
curses urbanes a la ciutat de Lleida. Els Escatxics, aquest cop corrent a les nostres terres,
van demostrar el seu bon estat de forma en un
dur circuit degut a les fortes pujades que hi
ha a la Seu Vella, que obligava els corredors
a fer canvis de ritme molt forçats, que posaven
a prova constantment la seva capacitat d’esforç.
ORIOL VALLS TREPAT

CADET

4

MARINA MORELL SOLÉ

INFANTIL

6

ESTER CORTADELLES GASSÓ INFANTIL

8

ORIOL VALLS TREPAT

CADET

18

MARINA SÚRIA ASENSIO

INFANTIL

1

ESTER CORTADELLES GASSÓ

CADET

51

PAU GODOY KARSESKA

INFANTIL

2

MARINA MORELL SOLÉ

CADET

61

AINA CORTADELLES GASSÓ

ALEVÍ

11

PAU GODOY KARSESKA

INFANTIL

5

ROGER SÚRIA ASENSIO

ALEVÍ

3

MARINA SÚRIA ASENSIO

INFANTIL

6

MARIA VILANOVA LÓPEZ

BENJAMÍ

4

ROGER SÚRIA ASENSIO

ALEVÍ

32

CESC BARÓ

PREBENJAMÍ

3

MAR GODOY KARSESKA

ALEVÍ

42

ARNAU ARENYS

PREBENJAMÍ

5

AINA CORTADELLES GASSÓ

ALEVÍ

108

JOAN PUIG VICENÇ

PREBENJAMÍ

16

MARIA VILANOVA LÓPEZ

BENJAMÍ

5

JORDI SALA PASCUET

PREBENJAMÍ

12

PAU VILANOVA LÓPEZ

PREBENJAMÍ

13

QUIM GODOY VILANOVA

PREBENJAMÍ

9

QUIM GODOY KARSESKA

PREBENJAMÍ

8

PAU VILANOVA LÓPEZ

PREBENJAMÍ

10

2

FONT: ESCATXICS

1) L’Oriol Valls lluitant en la disputada cursa cadet a Granollers.

CROS INTERNACIONAL
CIUTAT DE GRANOLLERS (9-12-12)

FONT: ESCATXICS

1

FONT: ESCATXICS

Dues curses per acabar l’any

3
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E S PO RTS C LUB H A N D B OL AGRAMUNT

Resultats dels equips d’handbol
Sènior Masculí (Tercera Catalana preferent - Grup B)
Per fi una victòria. Les lesions continuen castigant l’equip,
i les nombroses derrotes semblaven pesar en el desenvolupament dels partits, però finalment l’equip s’ha imposat a tots
aquests contratemps, ha trencat la mala ratxa i ha aconseguit
guanyar un rival directe, cosa que permet ser més optimistes
de cara a les properes jornades.
Resultats:
15/12/2012 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP C.H.A. 30 HANDBOL LA GARRIGA-DISELMATIC 33
22/12/2012 OAR GRACIA SABADELL
34 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP C.H.A. 30
29/12/2012 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP. C.H.A. 28 AE AULA
26
CLASSIFICACIÓ
A.E. XARXA A
AEH LES FRANQUESES
HANDBOL CARDEDEU B
CEH BCN SANTS UBAE
HANDBOL PARDINYES LLEIDA B
CE TORTOSA
HANDBOL LA GARRIGA-DISELMATIC
CE VILANOVA I LA GELTRÚ HIPERSIMPLY
HANDBOL CLARET
OAR GRACIA SABADELL
AE AULA
TORRÓ D’AGRAMUNT IGP C.H.A.
TERRASSA CLUB HANDBOL
HANDBOL BERGA

J
G
13 11
13 9
13 9
13 8
12 8
12 7
12 7
12 5
11 5
13 3
13 4
12 3
13 2
12 1

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

P Punts
1
23
3
19
3
19
4
17
4
16
5
14
5
14
6
11
6
10
7
9
9
8
9
6
11
4
9
4

Sènior Masculí (Tercera Catalana - Grup A)
Només dos partits abans de Nadal. En el desplaçament a
Rubí, l’equip va demostrar una vegada més que els diumenges no són el seu dia. El cap de setmana següent, la veterania dels visitants va acabar decidint un partit molt igualat.
Resultats:
16/12/2012 RUBÍ HANDBOL
31 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP. C.H.A. ‘B’ 9
29
23/12/2012 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP. C.H.A. ‘B’ 25 SANT SADURNÍ ATLÈTIC
CLASSIFICACIÓ
JOVENTUT HANDBOL LA LLAGOSTA
HANDBOL SANTPEDOR
H PROCER CERDANYOLA
BALSARENY, HANDBOL
HANDBOL RUBÍ
CLUB HANDBOL RIPOLLET
BM PAU CASALS
SANT SADURNÍ ATLÈTIC
TORRÓ D’AGRAMUNT IGP C.H.A.

J
8
8
8
8
8
8
8
8
8

G
8
6
5
5
5
3
3
1
0

E
0
0
0
0
0
0
0
0
0

P
0
2
3
3
3
5
5
7
8

Punts
16
12
10
10
10
6
6
2
0

Sènior Femení (Primera Catalana - Grup A )
L’equip només ha disputat un encontre abans de les vacances nadalenques, doncs la següent jornada tocava des62
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cans. Res a fer contra un dels primers de la categoria.
Resultats:
16/12/2012 TARRAGONA HANDBOL CLUB 43 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP. C.H.A. 10
CLASSIFICACIÓ
CH MONTBUI
TARRAGONA HANDBOL CLUB
HANDBOL CLUB PERELLÓ
CH ALCARRÀS
HANDBOL SANTPEDOR
CLUB HANDBOL CAMBRILS
CE TORTOSA
TORRÓ D’AGRAMUNT IGP C.H.A.
CLUB HANDBOL CERVERA

J
7
7
8
8
7
7
7
8
7

G
6
5
5
5
4
3
2
1
0

E
0
1
1
1
1
0
0
0
0

P
1
1
2
2
2
4
5
7
7

Punts
12
11
11
11
9
6
4
2
0

Juvenil Femení (Primera Catalana)
Una altra victòria per a l’equip juvenil abans de les merescudes vacances. Res a fer en els altres dos encontres, contra equips molt més rodats de la categoria, tot i demostrar
que amb un any més d’experiència es podrà plantar cara a
tothom.
Resultats:
15/12/2012 MONTBUI, CLUB D’HANDBOL
15 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP C.H.A. 16
22/12/2012 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP. C.H.A. 17 SANT CUGAT, HANDBOL
36
29/12/2012 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP. C.H.A. 24 CE TORTOSA
33
CLASSIFICACIÓ
CH. SANT ESTEVE SESROVIRES
HANDBOL SANT CUGAT
CH VILAMAJOR
CE TORTOSA
CEH BCN SANTS UBAE (S/D)
H. PALAUTORDERA - SALICRÚ
SALLE MONTCADA ISTE
ACLE GUISSONA CLUB HANDBOL
BALSARENY, HANDBOL
TORRÓ D’AGRAMUNT IGP C.H.A.
HANDBOL RIUDELLOTS
CH VIC
CH MONTBUI

J
8
8
8
8
8
8
7
8
7
7
8
8
9

G
7
7
7
7
4
4
4
3
2
2
2
1
0

E
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1

P
1
1
1
1
4
4
3
5
4
5
6
7
8

Punts
14
14
14
14
8
8
8
6
5
4
4
2
1

Cadet Femení (Primera Catalana - Grup A)
Només dos encontres és el que ha donat de si aquest mes,
i en cap dels dos no es va aconseguir resultat positiu. En el
primer, derbi contra el Tàrrega, es va donar la cara en tot
moment i només accions puntuals varen decantar el partit
cap a les visitants, i mal partit en el desplaçament a Sant
Pere de Ribes.
Resultats:
15/12/2012 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP. C.H.A. 17 CEACA TÀRREGA
22
22/12/2012 HANDBOL RIBES
27 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP. C.H.A. 19

CLASSIFICACIÓ
CLUB HANDBOL ASCÓ
ASSOCIACIO LLEIDATANA
CEACA TÀRREGA
CLUB HANDBOL VILANOVA
HANDBOL RIBES
CH MONTBUI
ACLE GUISSONA CLUB HANDBOL
TORRÓ D’AGRAMUNT IGP C.H.A. (S/D)

J
9
9
9
9
8
9
8
9

G
9
7
5
4
2
2
2
1

E
0
0
1
0
2
2
0
1

P
0
2
3
5
4
5
6
7

Punts
18
14
11
8
6
6
4
3

Infantil Femení (Primera Catalana - Grup A)
I les petites del club, també només han disputat un encontre,
al ser jornada de descans la última abans de Vacances. Bon
partit tot i la derrota, la temporada passada, directament eren
escombrades de la pista per les Targarines, aquest any, varen
suar de valent per emportar-se els punts.
Resultats:
15/12/2012 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP. C.H.A. 8
CLASSIFICACIÓ
CLUB HANDBOL IGUALADA
CEACA TÀRREGA
CLUB HANDBOL AMPOSTA
TORRÓ D’AGRAMUNT IGP C.H.A.
ASSOCIACIÓ LLEIDATANA A
ACLE GUISSONA CLUB HANDBOL

CEACA TÀRREGA 17
J
6
7
7
6
6
6

G
6
5
4
2
2
0

E
0
0
0
0
0
0

P
0
2
3
4
4
6

Punts
12
10
8
4
4
0

Ex-jugadores del Club:
Pel que es veu, estan agafant gust a això de recordar els temps
en què competien oficialment. Així, doncs, el 22 de desembre es
tornaren a retrobar per disputar un altre encontre, aprofitant la jornada de descans del sènior femení. Al partit hi regnà el bon humor
i les “grans” varen demostrar que encara poden donar molta guerra.

Jornades de Tecnificació:
Des del Club posem en marxa una nova iniciativa per als nois i
noies de 8 a 12 anys. Aquells a qui la visita de l’Andrei Xepkin va
despertar l’interès pel nostre esport, el club posa en marxa unes
jornades de Tecnificació, en què els entrenadors dels equips sèniors, continuant la tasca del visitant il·lustre, ensenyaran els principis bàsics d’aquest bonic esport.
L’activitat es realitzarà els dissabtes 12, 19, 26 de gener, de
9:30 a 13:00 a les instal·lacions del pavelló esportiu municipal,
pista esportiva o annex, depenent de la disponibilitat; i si té bona
acollida continuarà en els propers mesos.
Aquesta activitat serà gratuïta per als nens/nenes que ja estiguin
inscrits al Club, i un únic pagament de 10€ per a la resta. Amb
aquest preu donarem cobertura als menors amb l’assegurança de
la Federació Catalana d’Handbol, per cobrir les possibles incidències que el nen/nena pogués patir en forma d’alguna lesió.
Com sempre podreu trobar tota la informació del que passa al
club, resultats notícies etc., a la nostra web, www.handbolagramunt.org i també a la nostra pàgina de facebook http://www.
facebook.com/Club.Handbol.Agramunt ■
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E S PO RTS C LUB H A N D B OL AGRAMUNT

Secció de Futbol Sala

FONT: FUTBOL SALA

A. Guerrero

Foto de grup de la trobada de veterans amb els sèniors actuals.

encontres menys. Cal destacar que la dinàmica de l’equip,
entrenat per Gerard Fontanet, és molt positiva i l’objectiu de
cara al 2013 és el de seguir amb la bona ratxa de joc i de
resultats.

SÈNIOR - PRIMERA DIVISIÓ GRUP 5
Resultats
J. 7 AGRAMUNT 9 - 1 BALAGUER
J. 8 GOLMÉS 5 - 14 AGRAMUNT
CLASSIFICACIÓ

Punts

J

G

E

P

AGRAMUNT C.H., FS “A”

19

8

6

1

1

MARISTES MONTSERRAT LLEIDA “A”

19

8

6

1

1

J. 7 ALCOLETGE 4 - 2 AGRAMUNT
J. 8 AGRAMUNT 2 - 5 PENYA BARCELONISTA SOLSONA

SEDÓ CLUB FUTBOL SALA “A”

18

8

6

0

2

LA SENTIU, O.C. “A”

18

6

6

0

0

ALPICAT F. CF. SALA “A”

13

6

4

1

1

CLASSIFICACIÓ
ANDORRA, F.C. “A”

ALCOLETGE CLUB FUTBOL SALA “A”

11

7

3

2

2

PENYA BARCELONISTA SOLSONA “A”

18

8

6

0

2

16

8

5

0

2
2

Punts
24

J
8

G
8

E
0

P
0

SANT RAMON PUJALT C.F.S. “A”

10

8

3

1

4

ALCOLETGE CLUB FUTBOL SALA “A”

BELLCAIRE F.S. “A”

6

7

2

0

5

BALAGUER, C.F.S. “A”

13

7

4

1

BALAGUER, C.F. “A”

6

6

2

0

4

AUTONAYOX TÀRREGA “A”

13

7

4

1

2

12

7

4

0

3

F.S. ORVEPARD - LA PERFUMERIA - “A”

5

6

1

2

3

AGRAMUNT C.H.,FS

MAIALS FUTSAL “A”

4

8

1

1

6

VEDRUNA BALAGUER C.E. “A”

10

7

3

1

3

9

7

3

0

4
4

AUTO NAYOX TREBI GOLMÉS “A”

3

7

1

0

6

TORRES DE SEGRE, CLUB AT. “A”

CASTELLÓ CFS “A”

1

7

0

1

6

MARISTES MONTSERRAT LLEIDA “A”

7

7

2

1

ESCOLA F. SALA ALTA SEGARRA “A”

6

7

2

0

5

ALCARRÀS, F.S. “A”

5

7

1

2

4

CONCA DELLÀ FUTBOL SALA

3

8

1

0

7

ESCOLA F. POBLA SEGUR I COMARCA “A”

1

6

0

1

5

GOLEJADES I LIDERAT PROVISIONAL
L’Agramunt va demostrar en les darreres jornades de l’any
que és l’equip més en forma de la categoria. Dues golejades,
contra el Balaguer i el Golmés, van servir als agramuntins
per situar-se en el liderat provisional. Tot i això, cal destacar
que la Sentiu, que ha guanyat tots els partits, suma dos
64

JUVENIL - PRIMERA DIVISIÓ
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MALS RESULTATS PER ACABAR L’ANY
L’equip juvenil va tancar l’any amb dues doloroses der-

rotes. L’Alcoletge i la Penya Barcelonista Solsona, dos dels
rivals de la part alta de la taula, van aconseguir doblegar
els agramuntins, encara que per un estret marge. Malgrat
les dues desfetes, les sensacions en aquesta primera part
de la temporada és que l’equip pot millorar molt. De cara
al nou any, l’objectiu és aconseguir ser un equip més sòlid
per poder plantar cara als rivals en els partits més compromesos.

CADET - PRIMERA DIVISIÓ
J. 7 AGRAMUNT - ALCARRÀS (Ajornat)
J. 8 SÍCORIS 6 - 2 AGRAMUNT
CLASSIFICACIÓ

Punts

J

G

E

P

ESCOLA F. POBLA SEGUR I COMARC

15

6

5

0

1

SANT JULIÀ, C.E. “A”

13

5

4

1

0

BALAGUER, C.F.S. “A”

12

5

4

0

1

ARC D’ADA EFS “A”

12

5

4

0

1

SÍCORIS CLUB “A”

10

6

3

1

2

BALAGUER, C.F. “A”

6

6

2

0

4

AGRAMUNT C.H.,FS “A”

6

5

2

0

3

ALCARRÀS, F.S. “A”

3

5

1

0

4

MARISTES MONTSERRAT LLEIDA “A”

3

5

1

0

ESCOLA F. SALA ALTA SEGARRA “A”

3

4

1

0

4
3

AUTONAYOX TÀRREGA “A”

0

4

0

0

4

DESFETA A LLEIDA
L’equip cadet va perdre, en el darrer partit de l’any, en una
de les pistes més complicades, la del Sícoris Club (Lleida).
Malgrat la derrota, l’equip continua en fase de creixement i
les millores en el joc són constants. L’objectiu per al 2013
és sumar el màxim de victòries possibles i escalar posicions
a la classificació.
PRIMERA TROBADA DE VETERANS
Aprofitant les Festes de Nadal, el dissabte 28 de desembre es va decidir organitzar la primera trobada de veterans.
Així, es va celebrar un partit que va enfrontar l’equip sènior
i una dotzena de jugadors veterans convocats per celebrar
la trobada. Va ser un gran èxit de participació i, malgrat que
l’equip sènior va emportar-se la victòria, el resultat va ser el
de menys. Tots els participants van coincidir en apuntar que
aquesta trobada serà la primera de moltes. ■

Electromecànica
cà ca

MUI I
Josep Anton Muixí
c/ Indústria, 15 - 25310 AGRAMUNT
Tel. 973 390 363 - Mòbil 696 458 713
e-mail electromecanicamuixi@gmail.com
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SERVEI de TAXI
24 hores - Tots els dies
Menús especials per a colles i empreses
a partir de 16 €. Tot inclòs
Mínim 6 persones. Reserva la teva taula
Passeig Lluís Companys, 2
(Ctra. C-53 Tàrrega-Balaguer, km. 124)

25331 EL TARRÒS

Tel. 973 713 050
Mòbil 647 801 845

Dos vehicles de 5 i 7 places
climatitzades Curt i llarg recorregut
Demanar per Josep Mª

600 446 600
perruqueria unisex - estètica

Anna Eroles
Veterinària

centre veterinari d’Agramunt

CARME i MAITE
ffotodepilacio
otodep laacc o´ 29’50
9 5500€ per zona

Urgències 670 22 10 37
Matins de 10:30 a 1
Tardes de 6 a 8:15
Dijous tancat
Dissabtes d’11 a 1
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Av. Jaume Mestres, 15
25310 AGRAMUNT

Dimarts a dijous:
9:30 a 1 h i 4 a 8 h.
Divendres i dissabtes:
Hores convingudes

Tel. 973 39 27 17

AGRAMUNT

NOVA ADREÇA:

Av. Marià Jolonch, 4 baixos

G R U P S P O LÍTIC S
M U N I CIPALS A C O R D D ’ESQ UERRA

Surten els números
En el Ple celebrat el passat
27 de desembre
tots els grups
municipals
van aprovar
per unanimitat
el tancament
del pressupost
presentat per
Acord d’Esquerra. Un tancament que ha
estat fruit de la
contenció i de
la bona gestió
i control que
s’està duent
a terme des
de l’Equip de
Govern.

En el mateix Ple
es va aprovar
el pressupost
per a l’exercici
vigent, amb els
vots a favor
d’Acord d’Esquerra i del PP
i l’abstenció
del PSC.

Tancament del pressupost
2012
En el Ple celebrat el passat
27 de desembre tots els grups
municipals van aprovar per
unanimitat el tancament del
pressupost presentat per Acord
d’Esquerra. Un tancament que
ha estat fruit de la contenció i de
la bona gestió i control que s’està duent a terme des de l’Equip
de Govern i que ha permès
que el pressupost es tanqués
amb una modificació de crèdit
de 105.024,41€ provinents
d’altres partides no gastades i
dels quals únicament 60.696€
van provenir del romanent de
tresoreria.
Romanent de tresoreria destinat
a tancar l’any
2007
212.260€
2008
227.604€
2009
255.323€
2010
59.555€
2011
83.000€
2012
60.696€
Si aquests darrers números
justifiquen aquesta bona gestió,
encara més ho justifica el fet de
no haver hagut de demanar el
crèdit de 191.549€ que estava
previst inicialment al pressupost i haver fet front a despeses
no previstes inicialment com
ara l’adquisició de la Caserna
de la Guàrdia Civil (21.900€),
l’avançament del pagament dels
desperfectes ocasionats per les
pedregades (21.595€) o el pagament del deute acumulat des
del 2008 amb la Societat General d’Autors i Editors (SGAE)
de 15.260€ i pel qual l’entitat
ja ens havia interposat una demanda.

Per altra banda, això també
ha estat possible gràcies al bon
tancament de l’any 2011 que
ja vam comentar en el seu moment amb un romanent de tresoreria de 449.976€, molt superiors als 83.723€ del 2010 o
els 66.525€ del 2009.
Finalment, aquest esforç també ha permès reduir el termini
de pagament a proveïdors de 8
a 4 mesos, fet que de ben segur s’agrairà en aquests moments tan complicats que estem vivint.

vable si s’haguessin comptat a
l’alça!
En fi, entenem que aquest vot
en contra és una mostra més de
l’oposició frontal a la qual CiU
s’ha instal·lat. Tal com els hem
demanat en diferents ocasions i
aprofitant la seva experiència en
el govern, seria d’agrair tant per a
l’Equip de Govern com per a tots
els agramuntins, que el seu paper en la política municipal anés
més enllà de la confrontació, la
crítica i el desgast i es basés en
la proposta i en el consens.

Pressupost 2013 aprovat
En el mateix Ple es va aprovar el pressupost per a l’exercici vigent, amb els vots a favor
d’Acord d’Esquerra i del PP i
l’abstenció del PSC. Un pressupost basat en la contenció,
en donar rellevància a les actuacions i el manteniment dels
serveis bàsics i en no haver de
demanar crèdit per a fer les inversions previstes per aquest
any, com ara la substitució de la
passera pel pont romànic.
En aquest cas i responent a la
petició dels grups municipals,
es va fer una reunió unes setmanes abans per tal que cada grup
pogués analitzar la proposta de
l’Equip de Govern i presentar
més propostes o alternatives.
CiU va tornar a votar en contra
dels pressupostos, talment com
l’any passat, sense aportar cap
alternativa i justificant el seu vot
en contra en el fet que els pressupostos preveien uns ingressos
d’IBI a la baixa, quan tots sabem que des del govern central
i des de la Generalitat se’ns està
demanant als ajuntaments que
quantifiquem els ingressos a la
baixa. En tot cas, seria repro-

Acord per liquidar el deute
de 310.475€ pendents amb
CASSA
Després de mesos de negociacions, l’Equip de Govern ha
signat un acord amb l’empresa
concessionària d’aigües (CASSA) per a liquidar el deute que
aquesta tenia pendent amb
l’Ajuntament des de l’any 2007
i que ascendia a 310.475€
dels quals 225.335€ ja es van
pagar aquest passat 23 d’octubre i la resta es faran efectius
el 28 de febrer de 2013. Cal
recordar que aquest deute prové
de la posició taxativa de l’anterior Equip de Govern que va decidir congelar el rebut de l’aigua
durant 4 anys, tot i la sol·licitud
de revisió de tarifes presentada
per l’empresa, confrontació entre ambdues parts que es va arrossegar durant aquests 4 anys i
que l’Equip de Govern actual va
trobar-se sobre la taula, deute
inclòs.
Finalment i en nom del Grup
Municipal d’Acord d’Esquerra
i de la Secció Local d’Esquerra Republicana de Catalunya,
volem desitjar-vos un bon any
2013. ■
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Ca La Rosa
L’Estoneta
El Jardí Chill-Out
Menjars casolans per emportar
Cafeteria - Bar - Restaurant
Per festes familiars - Catering

C/ Pau Casals, 20 / 973.390.468
calarosajardi@gmail.com

Ha pujat a la casa del Pare

Jaume Tomàs Espinal
que morí cristianament el dia 19 de desembre de 2012,
a l’edat de 72 anys, havent rebut els S.S. i B.A.
A. C. S.

Els qui l’hem estimat: esposa, Paquita Jiménez; fills, Jaume i Mercè, Xavier i
† Carlos; nét, Arnau; germanes, Mercè i Paquita; cunyats, nebots, cosins i família tota, us preguem un record i una oració pel seu descans etern.
La família vol agrair al Dr. Loscos, infermera Irene i personal sanitari
del CAP d’Agramunt, la seva atenció i professionalitat.

Agramunt, desembre de 2012
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G R U P S P O LÍTIC S
M U N I CIPALS C iU

FONT: CiU

Substitució de la passera sobre
el riu Sió: ara és el moment?

Considerem que
ara no és prioritari
executar aquesta
inversió, i a més
tenint en compte
que una promotora
té el compromís
d’urbanitzar la
zona. Segurament
seria lògic esperar
i substituir la passera en el moment
que aquesta es
realitzi.

S

egurament la majoria
d’agramuntins coincidirem en la necessitat
que en algun moment Agramunt haurà de substituir l’actual passera sobre el riu Sió
per una de nova, però nosaltres pensem que ara no es
dóna la conjuntura adequada
per realitzar aquesta inversió
que costarà 248.000 €, i així
ho vàrem manifestar a l’alcalde en l’últim ple del consistori.
Considerem que ara no és
prioritari executar aquesta
inversió, i a més tenint en
compte que una promotora té
el compromís d’urbanitzar la
zona. Segurament seria lògic
esperar i substituir la passera en el moment que aquesta
es realitzi i, així, s’adequaria
a l’entorn i es podria incloure
en el pla urbanístic, encara
que fos l’Ajuntament qui es
fes càrrec del cost de l’obra.

No seria més important
destinar aquests diners a reparar la xarxa de clavegueram
de l’avinguda Catalunya com
ja vàrem defensar? Gastarem
gairebé el 50% del que costava arreglar tota la xarxa de
clavegueres d’aquesta zona
amb una passera? Què passarà si arriben pluges fortes i
la xarxa no absorbeix l’aigua
com és previsible?
Aquesta passera presenta
dos tipus d’inconvenients,
uns tècnics i els altres visuals. Pel que fa als inconvenients tècnics, teníem el
problema del lliscament del
terra quan gelava , que l’actual regidoria de medi ambient
ha solucionat amb bon criteri aplicant una capa antilliscant, i tenim el problema del
pendent. Aquest problema el
podríem solucionar actuant
sobre l’actual passera amb un
cost molt inferior al de la nova
inversió. És cert, també, que
la passera ocasiona un impacte visual negatiu sobre el pont
romànic.
És per tots aquests motius
que nosaltres també pensem
que, quan es donin les circumstàncies adequades, aquesta
obra s’ha de dur a terme.
En els moments actuals, on
les ajudes per fer inversions
són poques, hem de ser capaços de prioritzar i escollir molt
bé on destinem els diners.
Les obres que afecten els serveis bàsics de les persones i
la reparació d’edificis antics
amb riscos evidents pensem

que han de tenir preferència
davant obres on es prima el
criteri visual.
Nosaltres, tal com vàrem
manifestar en el ple, demanem a l’alcalde que reconsideri aquesta obra i ens posem a
la seva disposició per estudiar
la fórmula per actuar sobre la
passera actual per solucionar,
de la millor manera, el problema del pendent fins que arribi
el moment adequat per executar aquesta obra i poder destinar aquesta gran quantitat de
diners a obres més prioritàries
per Agramunt.

Replantejament
de la nit de Cap d’Any
Referent a la celebració de
la nit de Cap d’Any, una de
les coses que demanarem a la
regidoria de Festes és un canvi de plantejament d’aquesta
festa. Creiem que hem de recuperar el ball tal i com s’havia entès en un inici. La nostra proposta és que aquesta
celebració comenci amb una
sessió llarga de ball després
de la mitja nit; o inclús incorporar les campanades al mateix pavelló, i deixar la festa
del jovent per a més tard, que
és l’hora que habitualment
arriba. D’aquesta manera
evitarem tenir el pavelló buit
les primeres hores de la nit i
oferirem ball a molta gent que
ara no té la possibilitat de ferlo al poble.
Grup Municipal de Convergència i Unió d’Agramunt
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Quart aniversari

Antonio Utgès Gené
Primer aniversari

Cecília Solé Plana
Els qui els estimem, us preguem un record i una oració.
Agramunt, gener de 2013

Gràcies a tots per la vostra assistència als actes que han donat per
acabada la meva estada en aquest món.
Gràcies sobretot a les persones que m’han ajudat a bé morir.
He conegut penes i alegries, he estat petit i he estat gran, he passat
pels camins de la vida com vosaltres.
Tot això em servia d’entrenament per a la vida que ara he començat.
Feu tot el bé que pugueu al voltant vostre.

Ha pujat a la casa del Pare

Jaume Areny Guàrdia
que morí cristianament el dia 12 de desembre de 2012,
a l’edat de 95 anys, havent rebut els S.S. i B.A.
A. C. S.

Els qui l’estimem: esposa, Montserrat Solà Junyent; fills, Jaume i Remei; néts,
Remi i Toni, Jaume i Anna i Jordi i Maribel; besnéts, nebots, cosins i família
tota, us preguem una oració pel seu descans etern.
La família agraeix les mostres de condol rebudes.
Agramunt, desembre de 2012
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PA RT I T S P O L ÍTIC S
M U N I C IPALS PSC
Grup Municipal

La revisió cadastral, una necessitat,
una realitat
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El grup del PSCPM considera
imprescindible ajustar a
la realitat els
valors dels sòls i
dels béns immobles i per això
presentarem
una proposta
per aplicar una
rebaixa del tipus
impositiu de
l’IBI.

D

es de fa ja cinc anys estem immersos en
una duríssima crisi econòmica i encara
que el govern central i el de la Generalitat intenten donar missatges encoratjadors, es
preveu que durant el present any 2013 no es
recuperin els mercats i es continuï el 2014 amb
la incertesa de què passarà amb la consulta sobiranista.
No cal recordar les conseqüències de les retallades a educació, a sanitat amb el copagament
de medicaments, a l’assistència social, i la greu
situació en què es troben moltes famílies amb la
totalitat o part dels seus membres a l’atur, l’aplicació de noves taxes a la justícia, increments de
preus i una llarga llista de dificultats.
L’any 2007, quan encara en plena bombolla
immobiliària estàvem immersos en un període
a l’alça en tots els preus dels béns immobles,
inclòs el del sòl urbà, el ministeri d’Hisenda va
instar l’Ajuntament d’Agramunt a fer una revisió
obligatòria dels valors cadastrals i es va aprofitar
per situar el càlcul dels rebuts de l’IBI, patrimoni
i plusvàlues en aquest àmbit expansiu.
Com a resultat d’aquest increment hem vist
com any rere any els rebuts signifiquen una
càrrega excessiva als contribuents d’Agramunt.

2005

A les comarques
de Lleida molts
municipis amb
la mateixa situació que el nostre
s’han acollit a
fer revisions
a la baixa del
cadastre en els
seus respectius
territoris per
adequar-ho a la
realitat econòmica actual.

Evolució del preu mitjà de l’habitatge a la demarcació de Lleida segons
dades del ministeri de Foment i l’IESE de la Universitat de Navarra.

I com bé sabem tots, els valors cadastrals reals dels immobles han tingut disminucions des
d’aleshores a causa de la forta crisi en què estem
immersos fins a totalitzar caigudes del 30% o en
alguns casos superiors.
A les comarques de Lleida molts municipis
amb la mateixa situació que el nostre s’han acollit a fer revisions a la baixa del cadastre en els
seus respectius territoris per adequar-ho a la realitat econòmica actual.

L’impost de l’IBI representa el 38,06%
del pressupost del 2013
En el cas d’Agramunt seguim aplicant uns valors que no són els que realment tenen catalogats i per tant la pressió fiscal als contribuents
del municipi està del tot desfasada i suposa una
clara discriminació respecte al que creiem hauria de ser una participació més ajustada a la realitat dels preus de les finques.
Al municipi d’Agramunt l’impost de recaptació per concepte de béns immobles representa
el 38,06% del seu pressupost per a l’any 2013
i el 41,08% sumant els de naturalesa rústega.
Davant d’aquesta situació el grup del PSC-PM
considera imprescindible ajustar a la realitat
els valors dels sòls i dels béns immobles i per
això presentarem una proposta per aplicar una
rebaixa del tipus impositiu de l’IBI per tal que es
demani al ministeri d’Hisenda la revisió per actualitzar a preus de mercat els valors cadastrals.
Entre les altres propostes estan les d’acollir-nos
a la sol·licitud de poder instaurar un coeficient
reductor que seria aplicat l’any 2014, així com
implantar mesures de bonificació per a les famílies que demostrin trobar-se en una posició econòmica molt precària o que tots els seus membres actius estiguin a l’atur, accions que haurien
d’ajudar a pal·liar la difícil situació en què es
troben.
La nostra voluntat, la nostra preocupació és
treballar per a millorar la situació dels veïns i
confiem que en aquest objectiu trobarem la disposició dels altres grups municipals per a aconseguir-ho.
[GENER 2013]
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Maria Roig Balasch
(Vídua de Miquel Bertran Torné)
descansà en la pau del Senyor el dia 19 de desembre de 2012,
a l’edat de 93 anys, havent rebut els S.S. i la B.A.
E. P. R.

Els qui l’estimem: filla, cunyats, nebots, cosins i família tota,
us demanem una oració pel descans etern de la seva ànima.
La família agraeix molt sincerament tota l’ajuda i les mostres d’afecte rebudes.
Gràcies a tothom.
Agramunt, desembre de 2012

Ha pujat a la casa del Pare

Jordina Sera Prat
que morí cristianament el dia 8 de desembre de 2012, a l’edat de 66 anys,
havent rebut els S.S. i B.A.
A. C. S.

Els qui l’estimem: espòs, Josep; fill, Jordi; germana, Nuri; cunyats i família
tota, us preguem una oració per a l’etern descans de la seva ànima.
La família agraeix les mostres de condol rebudes.

Montgai, desembre de 2012
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NOVA ZONA BLAVA A LA CARRETERA DE CERVERA
Aprofitant els treballs d’asfaltatge que s’han dut a terme al
marge esquerre de la carretera de Cervera durant les obres d’enllumenat, els Serveis
Municipals de l’Ajuntament han habilitat una nova àrea
d’aparcament
de
zona blava. L’objectiu
d’aquesta mesura és
donar més mobilitat
als vehicles estacionats en aquesta zona
en horari comercial.
Cal recordar que fa
uns mesos es va prohibir l’aparcament a la Travessera de la Ctra. de Cervera per millorar-ne la circulació i facilitar així, el pas als vehicles sanitaris
del CAP i als Bombers.

REUBICACIÓ DE CONTENIDORS
Seguint amb el procés de reordenació dels contenidors municipals a proposta de les Regidories de Medi Ambient i Via Pública, s’ha creat una nova illa amb tots els contenidors d’escombraries a la cantonada entre el carrer Firal i el carrer Control,
aprofitant l’amplada de la vorera en aquesta zona. D’aquesta
manera, s’ha millorat la circulació i la seguretat al carrer Firal
i els veïns disposen d’una illa sencera on poden dipositar totes les escombraries en un sol desplaçament.
CANVIS DE CIRCULACIÓ AL CARRER DE LES PISCINES
Degut als problemes de circulació i de seguretat al carrer de
les Piscines, aquest vial s’ha limitat a un sol sentit en el tram

FONT: AJUNTAMENT

NOVA TANCA DE SEGURETAT A LA
SORTIDA DEL CAMP DE FUTBOL
Amb l’objectiu de millorar la seguretat a la sortida del camp de futbol,
s’ha instal·lat una tanca de protecció
entre la vorera i la carretera de Cervera. D’aquesta manera s’evitarà possibles accidents entre els usuaris més
joves de la instal·lació i els vehicles
que circulen pel vial. D’altra banda i
seguint amb el pla de manteniment
de les instal·lacions esportives municipals, s’han dut a terme un conjunt
de millores dins el camp municipal
d’esports. Entre altres mesures s’han
arranjat les xarxes de darrera les porteries i s’han arreglat les portes dels
lavabos. A més, s’està treballant per
posar un plafó amb les normes i indicacions d’ús del camp.

REGIDORIA DE BENESTAR SOCIAL
I MEDI AMBIENT
TREBALLS EN BENEFICI DE LA COMUNITAT
L’Ajuntament d’Agramunt disposa de tres persones que fan
treballs en benefici de la comunitat. Les persones que realitzen aquests treballs han estat penades amb delictes o faltes
menors i se’ls ofereix aquesta alternativa. Entre altres, aquests
convenis afavoreixen la reinserció social d’aquestes persones i
ofereixen la possibilitat de conciliar el règim penal amb la vida
familiar, laboral i social. La durada de les accions varia en funció de la condemna assignada a cada persona i no reben cap
prestació econòmica a canvi. Concretament, aquestes persones
estan duent a terme accions com tasques de neteja a l’edifici
de l’escorxador, fer els escocells als arbres de la zona del Clos,
classificar els lluernaris antics i fent l’acondiciament de la part
del darrera de l’oficina de la deixalleria. Aquestes tasques són
possible gràcies al conveni de col·laboració que l’Ajuntament té
signat amb el Departament de Justícia.
[GENER 2013]
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CANTADA DE NADALES AL MAS VELL
El dia 20 de desembre va tenir lloc
a la Residència Mas
Vell la cantada de
Nadales a càrrec dels
alumnes de l’Escola Mare de Déu del
Socors i de l’Escola
de Música Municipal
d’Agramunt.
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comprès entre l’avinguda dels Esports i el
carrer Urgell. Per tant, els vehicles que circulin pel carrer de les piscines des del Passeig hauran de seguir
circulant cap al carrer Urgell, enlloc de fer-ho en línia recta com
fins ara.

REGIDORIA DE SERVEIS I URBANISME

73

L ' A J U N TAM ENT
I N FOR MA

▼

ACTES
ARRANJAMENT MUR A LA DONZELL D’URGELL
S’acordà aprovar els treballs d’obra per l’arranjament del mur
de contenció i la tanca perimetral de l’espai on està ubicat el
consultori mèdic local de la Donzell d’Urgell, i s’adjudicà a
l’empresa CONSTRUCCIONS BALAGUERÓ 4,SL, per la quantitat d’11.603,55€, inclòs IVA.
LLICÈNCIES D’AUTO-TURISME CLASSE “B”
S’aprovà el nou ordre numèric correlatiu de les llicències
municipals d’Auto Turisme, classe “B” del Registre Municipal
d’Agramunt, amb els corresponents titulars de la llicència de
taxi i amb els vehicles adscrits a la llicència:
Ester Betriu Piqué. Llicència 1. Renault Laguna (4942 FZP)
Josep M. Bertran Buliart. Peugeot 607 (2374 FJB)
Taxis de la Ribera del Sió. Volkswagen (7153 BZH)
ESTUDI GEOTÈCNIC
S’aprovaren els treballs de la realització d’un estudi geotècnic per dur a terme les obres de la substitució de la passera
sobre el riu Sió d’Agramunt, i s’adjudicà a l’empresa TECSÒL,
Assessoria tècnica del sòl, SL, per la quantitat de 1.189,19€,
inclòs IVA.
PARC RIELLA
Atès que l’Ajuntament d’Agramunt té atorgada pel projecte
d’“Implantació d’una exposició de poesia visual de Guillem Viladot al parc de Riella” una subvenció del Departament de Cultura de la Generalitat dins la línia de subvencions de l’àmbit de
la llengua, la literatura i l’edició: activitats de promoció i difusió
de la literatura en català-2012, per un import de 2.000€ i un
CAP

DENOMINACIÓ

ESCOLES DE MAFET
S’aprovà el projecte d’obres denominades: “Restauració de
les Escoles de Mafet” redactat per l’arquitecte Sr. Josep Àngel
Corbella i Garcia amb un pressupost d’execució per contracte
(PEC) de 123.050,84€.
APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL 2013
S’aprovà inicialment (per vuit vots a favor: set d’Ad’E i un del
PP, una abstenció del PSC i tres vots en contra de CiU), el Pressupost Municipal consolidat per a l’exercici econòmic de l’any
2013, juntament amb les seves bases d’execució, restant fixats
els estats d’Ingressos i Despeses i en els termes que expressa el
resum per capítols del requadre inferior.
Així mateix, s’aprovà les Bases d’Execució del Pressupost, segons el text redactat i que s’adjunta a l’expedient, i la plantilla
de personal corresponent a l’exercici econòmic de l’any 2013 i
la relació de llocs de treball.
Atesa la petició manifestada pels grups municipals en la Comissió Informativa per a disposar de més temps per a estudiar
les diferents propostes presentades, es retira de l’ordre del dia
el punt núm. 9/9.- Aprovació inicial de la modificació de l’orde-

PRESSUPOST
MUNICIPAL

PRESSUPOST
MAS VELL

PRESSUPOST
EPE

PRESSUPOST
CONSOLIDAT

1

Despeses de personal

1.877.381,94

206.285,37

41.000,00

2.124.667,31

2

Despeses corrents i serveis

1.426.560,00

79.400,00

145.550,00

1.651.510,00

3

Despeses financeres

100.000,00

600,00

4

Transferències corrents

449.211,90

0,00

6

Inversions reals

168.684,04

1.000,00

9

Passius financers
TOTAL PRESSUPOST DESPESES

CAP

DENOMINACIÓ

0,00
200.550,00

PRESSUPOST
MUNICIPAL

PRESSUPOST
MAS VELL

PRESSUPOST
EPE

Impostos indirectes

3

Taxes, preus públics

4

Transferències corrents

5

Ingressos patrimonials

167.243,00

7

Transferències de capital

80.205,84

9

Passius financers

463.211,90
169.684,04

287.285,37

Impostos directes
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100.600,00

4.520.737,88

1

TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS
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ajut directe de la Diputació de Lleida per un import d’11.500€.
- S’aprovaren els treballs per a la fabricació i col·locació de
sis faristols i s’adjudicaren a l’empresa INDÚSTRIES JOVÉ BALASCH, SL, per la quantitat de 2.550€, exclòs IVA.
-S’aprovaren els treballs d’elaboració de lletres en pedra i
s’adjudicà al Sr. Jordi Martí Castellà, per la quantitat de 600€,
exclòs IVA.
- S’aprovà l’adquisició de pedra tallada i s’adjudicà a l’empresa BUJEDA, SL, per la quantitat de 375€, exclòs IVA.

498.900,00
5.008.573,25

2.401.972,23

0,00

0,00

2.401.972,23

33.700,00

0,00

0,00

33.700,00

752.650,00

287.235,37

85.500,00

1.125.385,37

1.084.966,81

0,00

115.000,00

1.199.966,81

50,00

0,00

167.293,00

0,00

0,00

80.205,84

0,00

0,00

50,00

50,00

4.520.737,88

287.285,37

200.550

5.008.573,30

nança fiscal núm. 20 Reguladora del servei de distribució d’aigua inclosos els drets de connexió i utilització de comptadors:
2013 aprovació tarifes aigua.
CONVENI URBANITZACIÓ
S’acordà aprovar el conveni d’urbanització amb el senyor Víctor Delgado i Espinal per a la realització de les obres a l’habitatge unifamiliar entre mitjaneres sobre una estructura existent al
C. Ronda Comtes d’Urgell, 39. Es realitzaran les obres d’urbanització de l’accés posterior a l’habitatge pel C. Ponç de Cabrera.
CONVENI DE COL·LABORACIÓ
S’aprovà l’adhesió al conveni de col·laboració entre l’Agència
de Residus de Catalunya, la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis per a l’establiment
d’un acord marc en la prestació del servei de gestió de residus
especials municipals que es recullen a les deixalleries.
MOCIÓ
El Grup municipal de l’Ajuntament d’Agramunt Acord d’Esquerra, sotmet a la consideració de l’Ajuntament Ple la següent
moció: referent al “REBUIG A L’AVANTPROJECTE DE LLEI ORGÀNICA DE MILLORA DE LA QUALITAT DE L’EDUCACIÓ”.
Aquesta moció és aprovada per unanimitat pels membres presents.

Agramunt homenatjarà Guinovart 5 anys després de
la seva mort amb un seguit d’actes i amb un acte central que se celebrarà el diumenge 17 de març, pel qual
es necessitaran col·laboradors.
Les entitats o persones individuals que vulguin participar s’han de posar en contacte amb Dolors Ricart
a través del correu aguinovart@facebook.com o deixant les dades a l’Oficina de Turisme.
Feu-nos arribar el vostre nom, telèfon i la disponibilitat
que teniu: elaborar materials i/o participar activament
en l’espectacle. Tothom hi és benvingut. Per saber
amb qui comptem, la data límit serà el dia 1 de febrer.
Els assajos s’iniciaran el dissabte 2 de març a les 10
del vespre a la Pl. del Mercat.
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Lluna plena riallera
fanalet del meu camí,
la teranyina matinera
salparà de bon matí.
Pescador sóc d’una cala
al bell mig de l’Empordà,
perla de la Costa Brava,
nina del Mediterrà.

Bufa, bufa Mestral
bufa, bufa Xaloc
bufa, bufa Gregal
bufa, bufa ben fort,
que no tinc vent a la vela
i voldria arribar a port.

Josep M. Figuera i Camats
Que morí el dia 4 de gener de 2013, a l’edat de 63 anys.

La família agraeix molt sincerament les mostres de suport
i d’afecte rebudes aquests dies
i agrairem el tingueu present en el vostre record.

Agramunt, gener de 2013
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A L MAN A C

Les fases de la lluna:

Mes de 28 dies, segon del nostre calendari.
El dia 1 el sol surt a les 7h 03m, i es pon
a les 17h 07m. El dia 28 el sol surt a les 6h
28m, i es pon a les 17h 40m.
El dia 18 el sol entra a la constel·lació
de PEIXOS.

el dia 3, a les 13:56 h

Lluna nova

el dia 10, a les 07:20 h

Quart creixent

el dia 17, a les 20:31 h

Lluna plena

el dia 25, a les 20:26 h

Dia 2. La Candelera. Avui també se celebra Sant Corneli centurió. Diu la llegenda
que centurió Corneli, per ordre de Pilats,
manava les forces romanes que van conduir
Jesús al Calvari, van vigilar la seva crucifixió
i van guardar el sepulcre on fou enterrat. Per
això va assistir a l’execució de la sentència
en compliment d’un deure que el seu càrrec
li imposava. Destinat a guardar el Sepulcre,
va complir la seva obligació, però en veure
que Jesús ressuscitava, va creure que efectivament era fill de Déu. Després va convertir-se al cristianisme, va predicar la nova doctrina i va arribar a sant.
El refranyer, però, només recorda la Candelera.

(Mes de desembre de 2012)
NAIXEMENTS
Alexandra Cañabate Martínez

dia 8

MATRIMONIS
Ignaci Ferrer Pous, i
Olga Maria Martínez Lluch
Marc Serra Abelló, i
Jèssica Viladrich López
Oualid Zahti, i
Nadia Zanzan
Artur García Sáez, i
Sara Jové Balasch

Si la Candelera plora,
l’hivern és fora;
si la Candelera riu,
l’hivern és viu.
Però tant si plora
com si deixa de plorar,
la meitat de l’hivern
encara ha de passar.

DATES ASSENYALADES
I COSTUMARI
Hom considera els trons de febrer com un
mal averany. També s’estableix relació entre
el febrer i la Pasqua i creu que, quan el febrer és bo la Pasqua és borrascosa i rúfola.
Trons de febrer,
dolents per la vinya
i bons pel sementer.
Si pel febrer calent estàs,
per Pasqua tremolaràs.

Demografia

Quart minvant

DEFUNCIONS
Paquita Manuel Prat
Jaume Areny Guàrdia
Jaume Tomàs Espinal
Maria Roig Balasch

Dia 3. Sant Blai. No fa molts anys era costum que la gent portés a beneir una cistella
de fruites que eren consumides amb qualitat remeiera. S’hi portaven amb preferència
pomes, codonys, taronges, peres, llimones i
raïm; però també altres menges com arengades, figues seques que, segons la creença
popular, afavoreixen la veu. Les cases que
tenien bestiar, hi portaven garrofes, i les que
criaven gallines, blat de moro o d’altre gra,
destinat a guarir el brom de l’aviram.
Per Sant Blai, cigonyes veuràs
i si no en veus, mal any passaràs.

dia 1
dia 12
dia 19
dia 28
83 anys, dia 5
95 anys, dia 12
72 anys, dia 19
93 anys, dia 19

Informació facilitada pel Registre Civil amb les dades convenientment autoritzades.

Dia 10. Diumenge de Carnaval.
Dia 13. Dimecres de Cendra.
Adéu Dimecres de Cendra,
que el diable se t’endugui;
per quatre dies de gras,
set setmanes de dejuni.
Ramon Bernaus i Santacreu

GRÀFICA DE LES TEMPERATURES MÀXIMES I MÍNIMES I DE LES PRECIPITACIONS CORRESPONENTS AL MES DE DESEMBRE
°C
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Temps
PLUJA CAIGUDA DURANT EL DESEMBRE
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Dia 13.........................................
Dia 14.........................................
Dia 16.........................................
TOTAL .........................................

0,5 l./m2
4,0 l./m2
1,5 l./m2
6,0 l./m2

TEMPERATURES EXTREMES DEL DESEMBRE
Màxima del mes .................... 13°, dies 16 i 21
Mínima del mes ........................ –4°, dies 2 i 3
Oscil·lació extrema mensual ....................... 17°
Mitja de les màximes ................................... 9°
Mitja de les mínimes ............................ 0,451°
Mitja de les mitjanes ............................ 4,725°

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

Temperatura màxima:

Temperatura mínima:

Precipitacions:

L’observador: Deudat Pont
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CANT DE L’ENYOR
Ni que només fos
per veure’t la claror dels ulls mirant el mar.
Ni que només fos
per sentir el frec d’una presència.
Ni que només fos
poder-nos dir un altre adéu serenament.
Ni que només fos
pel suau lliscar d’un temps perdut al teu costat.
Ni que només fos
recórrer junts el bell jardí del teu passat.
Ni que només fos
perquè sentissis com t’enyoro.
Ni que només fos
per riure junts la mort.
(Lluís Llach)

Ha pujat a la casa del Pare

Josep Carreras Potrony
que morí cristianament el dia 4 de gener, als 95 anys d’edat, havent rebut els S.S. i la B.A.
A. C. S.

Els qui l’estimem: esposa, fills, néts, besnéts i família tota
us preguem una oració pel seu descans etern.
El nostre agraïment al personal de la Residència Ribera del Sió per tot l’afecte i atencions que va
rebre durant la seva llarga estada a la residència. Per tot aquest temps compartit amb alegria i plena
dedicació. Gràcies.
Al Dr. Loscos i la Dra. Felip, que amb el seu esforç i professionalitat van aconseguir que poguéssim gaudir de la seva companyia durant tants anys. Gràcies per aquest regal de vida.
I a tu, pare i padrí, gràcies per haver-nos inculcat, entre altres valors, el respecte i l’estima per la
natura i per tot el que l’envolta. Sempre estaràs en el nostre cor i en aquell lloc on vas ser tan feliç.
La família agraeix les mostres de condol rebudes.
Agramunt, gener de 2013
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L LEU R E AMEN ITATS

Les 7
diferències
per
Ricard Bertran

Muntatge escènic de “Pedra de Tartera”, obra representada pel Grup Escènic
Agramuntí en les passades
festes nadalenques.
La imatge de l’esquerra és
l’original, mentre que a la
de la dreta s’han fet set
modificacions. A veure si
les trobeu!

❚ Coordina Rosa Maria Sera

SALT DE CAVALL

SUDOKU

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

ha,

pols

la

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

Solució a les
7 diferències:

1

Mal

9
4

quan

se’n

hi

la

3
bu

que

és

ta

8
Solució al
SUDOKU:
5
1

4

2
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Solució al SALT DE CAVALL, per P.R.:

3

fant

9

ca
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1

5
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Mal és quan la taca hi ha, que la pols,
bufant se’n va.

Quinzè Aniversari

Natàlia Guau i Gomà
que morí cristianament el dia 26 de febrer de 1998,
havent rebut els Sants Sagraments
E. P. D.

La família la recordarà sempre.

Agramunt, febrer de 2013

Dotzè aniversari de la mort de

Ramon París i Comes
que morí cristianament el dia 21 de gener de 2001,
a l’edat de 96 anys, rebuts els Sants Sagraments.
E. P. R.

La família el recordarà sempre.

AGRAMUNT, gener de 2013
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L A FO TO

per JOSEP BERTRAN

V

oltant per la zona dels
termes afectats per la
concentració parcel·lària,
de tant en tant es poden
veure imatges com aquesta. Són plançons d’arbres,
alzineres majoritàriament,
amb l’objectiu de replantar
part dels indrets afectats
per les xarxes de camins i
de canonades de reg o desguàs. Són una petita reparació dels centenars d’arbres arrencats per les obres
que s’han dut a terme els
darrers anys als termes de
Preixens, Oliola, Puigverd i
Agramunt.

L A C A L AISERA

per SERAFINA BALASCH
Estimat Agramunt i comarca,
acabem de cloure un any on he celebrat
els meus 25 anys de col·laboracions com a
il·lustradora a la revista Sió.
Crec que és el moment d’agrair-vos a tots i
a totes el vostre incondicional suport al meu
treball durant tot aquest temps.
I un agraïment molt especial a la Núria Sorribes
per les seves elegants i càlides paraules que
han acompanyant les il·lustracions d’aniversari
de La Calaisera.
Una abraçada des de la ciutat dels vents.
Serafina Balasch i Puig
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Ramon Roca Sala
Divuitè aniversari

El recorda la família
i us demanen un record
en l’oració.

Agramunt, 17 de febrer de 2013
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er la Segona Pasqua de 1982 es va presentar al Casal un muntatge d’una obra de gran èxit, que havia estat tot
un succés: “El retaule del Flautista”, del dramaturg Jordi Teixidor amb música de Carles Berga. Va ser una collaboració del Grup Escènic i la Coral d’Avui. L’èxit de la representació animà els seus protagonistes a presentar-lo l’any
sobre, però a l’aire lliure. Es va escollir la plaça de l’Església amb la façana de Ca la Vila com a element escenogràfic.
Malgrat el fred que feia aquella nit, hi varen assistir unes 500 persones i tornà a ser un èxit. El dia 7 d’aquest mes
es presentà a TV3 una adaptació televisiva molt renovada. L’argument és tan actual ara com quan es va estrenar. Ho
hem aprofitat per posar a l’Àlbum una foto inèdita de la segona representació. Algú hi tenia un paper premonitori.

P

D’esquerra a dreta:

1

3
2

5
4

6

1) Joan Manuel Jubete
2) Josep Farré
3) Amadeu Padullés
4) Paquito Cifuentes
5) Cisco Porta
6) Xavier Burgués
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I M AT G E S D ’ A H I R i D ’ AV U I

per JOSEP BERTRAN

Fa una seixantena d’anys, Santa Maria va
ser objecte d’importants obres de restauració per part de la Direcció General de
Regions Devastades. Entre altres parts
s’actuà en els absis per tal de rehabilitar
la part superior que estava en molt mal
estat. Com s’aprecia en la imatge d’ahir,
a l’època medieval s’hi van construir
sengles torres de defensa que formaven
part de la muralla. Les tres es van retirar
en aquesta primera actuació a partir del
1953. Ara, a diferència d’aleshores, l’objectiu són els murs i la base del que és
la part més antiga del nostre monument,
donat que els temples romànics es començaven a construir pels absis.
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