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S’ha començat a omplir
el Parc de Riella amb escultures sobre elements
viladotians.

24
4 a 23
Ampli reportatge de vint pàgines sobre el
nostre Carnaval, amb la publicació de totes
les comparses que hi van participar.

Als lectors i col·laboradors
En els darrers números de SIÓ
hem ajustat i, fins i tot, suprimit
algunes de les seccions pròpies
de la revista en benefici de poder
continuar acollint totes les collaboracions que ens arriben cada
mes. A partir d’ara, però, aquest
ajustament s’haurà d’incrementar
amb l’objectiu de seguir donant
cabuda a aquestes aportacions
d’entitats i particulars i a la vegada
reduir les despeses d’edició.
Això únicament és possible amb
una reducció en el nombre de pàgines en cada número. En definitiva
es tracta de poder acollir tothom,
mantenir la qualitat de disseny i
contingut, tot assegurant la bona
marxa econòmica de la revista.
D’un temps ençà han disminuït
els ingressos en publicitat i vendes.
No és una davallada important,
però sí constant des de fa uns tres
o quatre anys i, malauradament,
creiem que pot continuar per culpa
de la crisi econòmica. També hi ha

un retrocés en les subscripcions
–les altes no cobreixen les baixes–,
tant en les locals com les de fora
Vila. Creiem que cal atribuir-ho
al relleu generacional. Les noves
generacions no estan acostumades
a pagar, encara que sigui poc, per
rebre continguts culturals o d’esbarjo i això, a la curta o la llarga,
se’ns tornarà en contra.
Però allí on més ens està afectant la disminució d’ingressos és
en la retallada de les subvencions
institucionals. Retallada i retard
en el cobrament. A hores d’ara
tenim un total de 10.912 euros
pendents de cobrament, si és que
els arribem a cobrar del tot. És evident que aquest llast ens obliga a
extremar les precaucions i d’aquí el
reajustament.
Amb tot, la sortida de Sió –mantenint encara un nombre de
pàgines superior al de la majoria
de publicacions del nostre nivell–,
amb l’actual format, disseny i

color, està assegurat. Sabem que
la gran majoria dels nostres subscriptors i anunciants continuaran
fent-nos confiança com ho han
fet des de fa ja 49 anys. El que sí
sembla difícil és poder continuar
amb l’edició dels col·leccionables
de temes agramuntins que vàrem
començar a publicar fa 25 anys.
Recordem que la llarga trajectòria de SIÓ ha estat una eina
important per la recuperació social,
cultural i política d’Agramunt.
Ara que arriben temps de tornar a
posar-hi el coll, per tal d’assolir la sobirania completa,
també hi tornarem a ser,
malgrat les dificultats
i la indiferència de
Ara també
qui més hi hauria
al Facebook
d’ajudar.
A tots, gràcies
pel vostre
suport. ■

Seguiu-nos!
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El Carnaval va ser un circ
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l d’enguany va ser un
dels més matiners, 8,
9 i 10 de febrer. Amb
tot, la fresca no va ser impediment per a la participació
massiva, especialment a la
rua del dissabte. En aquesta
edició es recuperà el Pregó
del Rei Carnestoltes. L’hora,
les nou del vespre del divendres, no va ser l’escaient, a tenor de la resposta del públic.
Un encert la presència de la
xaranga Cafè, Copa i Puro
integrada per músics locals.
Sempre ens hem manifestat
partidaris de la música en directe, ja que dóna vida i color
a qualsevol espectacle.
El Rei Carnestoltes, que
arribà acompanyat per la Xurripampi, pronuncià el pregó,
el text del qual adjuntem en
aquesta crònica. Després,
acompanyat per la sorollosa
xaranga, es desplaçà fins al
Pavelló on presidí la primera
edició del Sopar de Carnaval
que comptà amb la presència
de més de 150 comensals.
Una “currada” per a les Dones de l’Esbarjo. El sarau el
tancà l’actuació de “Miquel
del Roig”.
Durant tota la setmana els
agramuntins podien passar
per la majoria d’establiments
de restauració de la Vila per
participar en el concurs de tapes de ceba. Calia puntuar les
que consideraven les millors.
El divendres, en horari escolar, els més menuts d’Agramunt i la Ribera van participar en el recuperat Carnaval
Infantil amb la presència de
la Xurripampi i el seu seguici que durant la setmana van
fer l’habitual visita als centres
locals.
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Pregó del Rei

▼

Agramuntins i agramuntines, ja la tenim
aquí! Semblava que al principi no estàveu gaire animats. Han hagut de raptar
la vostra reina perquè obríssiu els ulls.
Però, com us agrada fer les coses a última hora, eh gormands! Ja ho diu la meva
dita preferida: el que puguis fer avui, també ho podràs fer demà!
Però venga que anem al gra, que tinc
ganes de gresca. Tal com estan les coses,
aquest any no sabia què portar-vos, però
quan vaig veure la cara de pallassos dels
membres d’aquest Ajuntament aviat ho
vaig tenir aclarit.
Us he portat el circ fidels seguidors.
Trapezistes, domadors, mags i alguns
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Carnestoltes
animals deambularan per la nostra vila durant
aquest cap de setmana. M’han fallat algunes bèsties, però ara que us veig ja em quedo més tranquil. No hi ha dubte que en aquest poble veniu
del Mono, el Darwin aquí la va clavar.
A part de la cara de les autoritats, si a alguna
cosa s’assembla el vostre poble és a un circ.
Teniu el millor trapezista de ponent, el sou de
l’alcalde com s’enfila xiquets...
Esteu construint una de les carpes més espectaculars de la comarca, la plaça on viuen la majoria de regidors. Ja se la saben llarga, ja...
I teniu un magnat torronaire monopolista que
pretén apoderar-se i dirigir tota la vila; bitllets per
aquí, bitllets per allà... que tremoli el Panadés.
Aquest estiu a la Wai Kiki ballarem: “Queremos
turrón, turrón, turrón”.
A tot això només hi falta sumar la incompetència de la vostra policia local. Disfressats de domadors escuren les butxaques dels agramuntins
i agramuntines a base de multes inútils. Que el
porteu vosaltres, el rellotget dels collons?
Aquest cap de setmana mano jo, perquè em
dóna la gana; i si algú té algun problema que
s’abaixi els pantalons mirant cap al Pilar d’Almenara que ja li faré saber qui és el Rei aquí.
Gràcies als domadors, mags, trapezistes i contorsionistes que m’acompanyen instauraré, durant aquests dies, les noves lleis que regiran
aquesta vila.
A partir d’ara mateix està permès:
Aparcar on us roti! Estem fins als collons del
rellotget dels nassos; i si “las autoridades locales”
tenen ganes d’escurar butxaques que se’n vagin
al Blanc i Negre, que sembla que hi tinguin tarifa
plana pel cafetonet de la setmana.
Pixar allà on la mare naturalesa us ho demani,
i sinó anem tots al carrer Sió que, entre les cagades de gos i l’abandó, hi donarem un toc de
color!!!
Us prohibeixo beure aigua, aprofiteu que viviu

al poble amb més bars del comtat i beveu fins
que el fetge us demani pietat.
Pujo la taxa d’alcoholèmia a “dos litros de venas
por alcohol!”. I si algú la supera, tindrà barra lliure
al concert de dissabte per arrodonir la borratxera.
Us volia proposar fumar a tot arreu, però com
que això ja ho feu, folleu fills meus, folleu tant
com pugueu.
El que sí us vull demanar és que dissabte durant la rua us comporteu com a persones; ja sabeu... sense beure, sense cridar i sense putejar
les comparses del davant... JAJAJAJA Aquí m’he
passat, foteu el que us surti dels collons i a veure
qui pot liar-la més.
Dit això, declaro la independència d’Agramunt,
la monarquia absoluta governada per jo mateix
i la reina Xurripampi. Adoreu-nos, adoreu-me i
que es deixin veure les xicotes del poble, que vinc
amb l’escopeta carregada d’amor per repartir.
Visca el Carnaval d’Agramunt!

[FEBRER 2013]
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▼
VISTA GENERAL DE LA CARROSSA
DEL REI CARNESTOLTES.

DETALL DEL DARRERE
DE LA MATEIXA CARROSSA.
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Durant tot el matí del dissabte Teatredetics va oferir
la seva varietat de cagarros a
dos euros la peça a l’interior
del clàssic estoig. Per la seva
part la cercavila del Grup Escènic acompanyà el jurat dels
concursos de balcons i establiments guarnits amb motius
carnavalescos. El carrer de les
Planes va ser el més concorregut del matí per veure l’ambientació. Premi per veïns i
comerciants per la seva tossuderia i esforç.
També se’l mereixen els que
treballen en el guarniment de
balcons i botigues. Són pocs,
mitja dotzena, però s’hi llueixen. Un suggeriment: seria
convenient disposar d’una informació prèvia de quins són
els concursants per tal que el
públic pogués fer un recorregut per a veure’ls. Si no fos

Posició

“PIRATES PIRATS”

Dorsal NOM DE LA COMPARSA

Punts

1

18

AI PERDO, EN PRIMERA POSICIÓ: QUIN MAREIG, QUINA
SENSACIÓ, DAMUNT D’UNA
RUSSA QUINA DIVERSIÓ

2

4

HAKUNA MATATA

3

28

L’EXÈRCIT DE LA WERTGONYA

136

4

33

EL CIRC DEL MIC

113

5

10

ELS MUSSOLS D’EN
GUINOVART

104

6

21

LA MÀGIA DEL CIRQUE DU SIÓ

101

7

12

A LA TAULA I AL LLIT
AL PRIMER CRIT

90

8

13

LO SIENTO NO VOLVERÁ
A OCURRIR

86

9

2

PIRATES PIRATS

63

10

26

#DE COMIC

62

11

3

LOUIS PUTON

59

12

29

100 EUROS I UN CORDER

56

13

20

THE KINGS OF JUNGLE

50

14

14

LE TOUR D’AGRAMUNT

44

15

30

PARDALOTS DE MAL VIURE’SHORE

44

16

8

NI BLANC, NI NEGRE: GREASE

38

17

16

FORA CRISI, AQUÍ TOT A
19’69!

38

18

32

AQUESTA NIT ET FOMBRE
LA DEL POP

37

19

34

CONTRA LA GRIP

32

20

35

NINGÚ VOL JUGAR AMB MI?

32

21

36

TENIM UN PARELL DE ...CORS

32

22

1

MISTER POTATO

30

23

24

LIMFAO ROBOTS

28

24

15

PLOU I FA SOL

25

25

27

COM L’HEM LIAT DISFRESSANT-NOS DE GRANOTES

25

26

22

SOM ELS QUE DUREN...
I DUREN... I DUREN...

23

27

23

AQUESTA NIT ELS TACATS
AGAFAREM UNA BONA CEBA

22

28

37

RONALD MAL DÓLAR

18

29

11

ELS CHAPLINS D’ARA

15

30

17

TIROLEJANT PER AGRAMUNT

14

31

6

LOS KRUEGER

0

32

7

QUE VIENE, QUE VIENE!

0

235
163

“LOUIS PUTON”

que els publiquem a SIÓ alguns els
veuria molt poca gent, especialment
els balcons.
La Rua és el gran esdeveniment de
la festa. Com sempre, centenars de
persones envolten el tradicional circuit
que segueixen comparses i carrosses.
Dorsal NOM DEL VEHICLE
Punts
AI PERDÓ EN PRIMERA POSICIÓ: QUIN MAREIG, QUINA SEN18
53
SACIÓ, DAMUNT D’UNA RUSSA
QUINA DIVERSIÓ
Posició Dorsal NOM DE LA CARROSSA
EL CICLE DE LA VIDA:
1
5
EL REI LLEÓ
2
25 WISMOS WONKA
3
9 L’ERA DEL GUINOVART
4
19 LES POMETES DEL CUQUET
5
31 AQUÍ NO HI PINTEM RES

Punts
72
48
30
28
20

Enguany 37 i la del Rei, quatre menys
que l’any passat. Un fet a destacar és
la desaparició de l’speaker que l’any
passat animava amb els seus comentaris i explicacions la presència de les
comparses i carrosses quan arribaven
al Pou. Explicacions que s’estenien per
tot el recorregut amb el complet i potent sistema de megafonia. Com sempre, lamentar el poc ordre en la desfilada de les comparses que s’amunteguen
unes darrere les altres confonent el públic... i el fotògraf d’aquesta casa.
A la nit, ball de disfresses fins a les
5 de la matinada amenitzat per l’orquestra “Anònima”. A la mitja part,
repartiment dels premis dels diversos
concursos. El diumenge va tocar el torn
al Mercadal amb la tradicional Sardinada, com sempre molt concorreguda,
i una nova edició del concurs de ploraneres.
[FEBRER 2013]
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DETALL DE LA COMPARSA
“HAKUNA MATATA”

“MISTER POTATO”

“HAKUNA MATATA”
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“EL CICLE DE LA VIDA:
EL REI LLEÓ”

“LOS KRUEGER”

“QUE VIENE, QUE VIENE!

”

[FEBRER 2013]
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“ELS MUSSOLS D’EN GUINOV

ART”
”

“NI BLANC, NI NEGRE: GREASE

“L’ERA DEL GUINOVART”
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“ELS CHAPLINS D’ARA”

“A LA TAULA I AL LLIT
AL PRIMER CRIT”

“PLOU I FA SOL”

“LO SIENTO NO VOLVERÁ A OCURRIR

”

“FORA CRISI, AQUÍ TOT A 19’69”

“LE TOUR D’AGRAMUNT”

[FEBRER 2013]
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“AI PERDÓ, EN PRIMERA POSICIÓ: QUIN MAREIG,
QUINA SENSACIÓ. DAMUNT D’UNA RUSSA TOT ÉS DIVERSIÓ”

“TIROLEJANT PER AGRAMUNT”

PRIMERA
VEHICLE DE LA COMPARSA “AI PERDÓ, EN
DAMUNT
POSICIÓ: QUIN MAREIG, QUINA SENSACIÓ.
SIÓ”
DIVER
ÉS
TOT
A
D’UNA RUSS
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“LES POMETES DEL CUQUET”

MÒBIL DE “LES POMETES DEL CUQUET”

SOM ELS QUE DUREN...
I DUREN... I DUREN...”

“THE KINGS OF JUNGLE”

“LA MÀGIA DEL CIRQUE DU SIÓ”

[FEBRER 2013]
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“AQUESTA NIT ELS TACATS AGAFAREM

“WISMOS WONKA”
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UNA BONA CEBA”

“LIMFAO ROBOTS”

“#DECÒMIC”

NT-NOS DE GRANOTES”

“COM L’HEM LIAT DISFRESSA

“CONTRA LA GRIP”

“100 EUROS I UN CORDER”

“NINGÚ VOL JUGAR AMB MI?”

[FEBRER 2013]
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“AQUÍ NO HI PINTEM RES”

VEHICLE “EL CIRC DE MIC”

“EL CIRC DE MIC”
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“L’EXÈRCIT DE LA WERTGONYA”

VEHICLE DE
WERTGONYA”
“L’EXÈRCIT DE LA

“AQUESTA NIT ET FOMBRE LA DEL POP”

“PARDALOTS DE MAL VIURE’SHORE”

“TENIM UN PARELL DE ...CORS”

[FEBRER 2013]
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“DISCJÒQUEI”

“RONALD MAL DOLAR”

ESTABLIMENTS
PREMI A LA MILLOR AMBIENTACIÓ DEL LOCAL:
CAL SERRA, FRUITES I VERDURES
(Carrer Sant Joan)

MEMBRES DEL GRUP ESCÈNIC, ACOMPANYATS DE JOVES
GRALLERS AGRAMUNTINS, VAN ESCENIFICAR UN CIRC
AMBULANT PELS CARRERS DE LA VILA PER ACOMPANYAR
EL JURAT I PUNTUAR ELS ESTABLIMENTS PARTICIPANTS

PREMI A LA MILLOR ORNAMENTACIÓ
DE L’APARADOR:
CAL SANGRÀ
CARRERS
MILLOR AMBIENTACIÓ DE CARRERS:
BOTIGUERES DE LES PLANES
2n CONCURS DE TAPES DE CEBA
ESTABLIMENT TAPA GUANYADORA: MESCAFÈ
Butlleta guanyadora: JOFRE GUIXÉ
CONCURS PLORANERES
CINTYA LOPERA i NOEMÍ BOSCH
BALCONS

20

1r premi: EL CIRC DEL DOPING
Nom persona: XAVI PUEBLA

3r premi: EL CIRC
Nom persona: MARC SOLÉ

5è premi: LA XURRIPAMPALLASA
Nom persona: PILAR SANGRÀ

2n premi: BENVINGUTS AL CIRC
Nom persona: MARGARET ARISA

4rt premi: ARLESQUINS-QUINS
Nom persona: RAMONA TUGUES

6è premi: ENS HEM QUEDAT GELATS!
Nom persona: TERESA NIUBÓ
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RUITESS SSERRA (LES PLANES)
FRU
FRUITE

CAL COTS

FRUITES SERRA (C. SANT JOAN)

MÉS CAFÈ

PÈL I PLOMA

CAL SANGRÀ

[FEBRER 2013]
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CARNAVAL INFANTIL
TEATREDETICS VENENT
OS
ELS TRADICIONALS CAGARR

AMBIENTACIÓ AL CARRER DE LES PLANES

BALL AMB L’ORQUESTRA “ANÒNIMA”
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BALCÓ AL CARRER DE LES PLANES

BALCÓ A L’AV. JAUME MESTRES

BALCÓ A LA PLAÇA DE L’ONZE DE SETEMBRE

BALCÓ AL RAVAL DE PUIGVERD

BALCÓ AL C. DEL PASSEIG NOU

BALCÓ AL C. DE VILAVELLA

[FEBRER 2013]
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La poesia de Viladot al Parc de Riella

JOSEP BERTRAN

JOSEP BERTRAN

L
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’Ajuntament ha començat
la instal·lació, a la zona del
Parc de Riella, situat entre la
carretera de Cervera i el Passeig Nou, d’un conjunt de peces que conformen el poema
visual “nen, noi, home, món i
nyac” del poeta i escriptor, Guillem Viladot. Les quatre primeres paraules tenen forma d’escultura tridimensional, confeccionades en acer pel taller
Jové-Balasch, amb una lletra
molt més gran que les altres.
El cinquè element és de pedra
i té la forma de tomba, esculpida per Jordi Martí. Aquests elements es complementaran més
endavant amb una altra sèrie
de poemes viladotians exposats
sobre faristols.
A aquesta zona del marge
del Sió se li va donar el nom
de Parc de Riella com a homenatge a Guillem Viladot,
desaparegut l’any 1999. Recordem que Riella era el nom
amb el qual Viladot designava
Agramunt. El va utilitzar en les
nombroses col·laboracions que
en Guillem va fer a SIÓ, del
que en va ser fundador l’any
1964, com Som a Riella, Memòria de Riella i Els infants de
Riella. La revista comptà sempre amb la seves aportacions,
fins i tot més enllà de la seva
mort amb la publicació d’articles inèdits.
El pressupost d’aquest muntatge ha estat de 13.500 euros
finançats, majoritàriament per
la Generalitat i la Diputació i
algunes firmes col·laboradores.
Segons l’alcalde, Bernat Solé,
a mesura de les disponibilitats
econòmiques s’anirà comple-

JOSEP BERTRAN

QUAN LA MORT VENIA DEL CEL
AGRAMUNT SOTA LES BOMBES

tant el projecte redactat per
Tnumarga.
Amb la instal·lació d’aquests poemes visuals, l’Ajuntament vol retre un homenatge permanent al que ha
estat l’escriptor i poeta més
important que ha tingut la
nostra Vila. Recordem també
que la seva obra visual completa es pot veure a la seu de
la Fundació Lo Pardal i que
la seva obra literària encara
està editada i disponible en la
majoria dels seus títols. També qui vulgui veure peces de
grans dimensions col·locades
pel propi artista en els anys
noranta pot fer-ho al Pardal
Parc, a la Masia de Ca l’Isidori. Aquest espai ha quedat
bastant oblidat malgrat que
és l’únic d’aquest estil que és
obra de creació personal de
l’artista.

El proper número de SIÓ inclourà un ampli reportatge
sobre aquests mesos de por
i de mort
“El primer bombardeig”, “La
batalla d’Agramunt”, “Agramunt en runes”, “L’ Aviazione
Legionaria italiana”, “El camp
d’aviació”, ...són algunes de
les informacions que hi trobareu amb la presentació de
documentació inèdita.

75 Aniversari del primer bombardeig d’Agramunt,
el 5 d’abril de 1938

Una nova aportació de la revista a la recuperació de la
memòria col·lectiva i un homenatge a tots els agramuntins
que van patir aquest tràgic període de la nostra història

RECTIFICACIÓ: En l’entrevista publicada el mes de desembre de 2012, feta a la Germandat Ntra. Sra. del Remei de Mafet
d’Agramunt, ens van facilitar el cognom d’una persona equivocat. Surt als peus de foto de la pàgina 41 de l’esmentada entrevista amb el nom de Vicent Castellà, quan en realitat hauria de ser Vicent Ribalta.

[FEBRER 2013]

sió 588

25

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 A LITAT FETS D EL M ES

Tall de llum
iverses desenes de llars i nombrosos
establiments comercials i de serveis
d’una àmplia zona de la vila es van quedar
sense llum, des de la una de la matinada
fins a les 18,30 del dissabte dia 2 de febrer. L’avaria es detectà al transformador
del carrer dels Horts, a Cal Triginer (foto de
l’esquerra). A part de les greus molèsties i
pèrdues econòmiques, cal destacar la falta
total d’informació als afectats quan telefonaven a la companyia. Posteriorment, l’Ajuntament va fer un comunicat en el qual es diu
que es demandarà la companyia elèctrica per
danys i perjudicis. Per altra part cal destacar
que en els darrers temps són habituals els
talls, més o menys llargs, del subministrament elèctric.

FONT: AJUNTAMENT
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“120 anys de ciclisme a Agramunt”
A

JOSEP BERTRAN

partir de la publicació en
el número del mes passat
del reportatge “120 anys de

ciclisme a Agramunt!”, una
amable lectora de SIÓ, Rosa
Maria Torres, ens ha fet una

aportació que n’enriqueix el
contingut. Recordaran els
nostres lectors que a cavall
dels segles XIX-XX les competicions ciclistes eren unes
activitats que mai no faltaven
en les festes, especialment a
la Festa Major.
Una d’aquestes era la de les
“cintes”, a través de la qual
es designava la Reina de la
Festa. Segons ens explica la
nostra amable comunicant,
el seu avi, Antoni Torres Masses, en la seva joventut era un
gran ciclista afeccionat i participant en moltes d’aquestes
proves. La seva néta guarda
encara una de les bandes que
guanyà en una d’aquestes
competicions. A la foto es pot
veure el seu retrat i la banda,
bellament il·lustrada amb un
ram de flors, que sosté la seva
néta Rosa Maria.
[FEBRER 2013]
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ACTES DE COMMEMORACIÓ DEL
DIA INTERNACIONAL DE LES DONES
CONFERÈNCIA:
PROTOCOL I BONES MANERES EN LES RELACIONS SOCIALS,
ADREÇAT A LES ASSOCIACIONS DE DONES DE LA COMARCA

/DEDVHGHOHVUHODFLRQVVRFLDOVODFRUWHVLDLOHVERQHVPDQHUHV
/DFRUHVSRQVDELOLWDWGRPqVWLFDDODOODU
$FWLWXGSUHVHQWDFLRQVLVDOXWDFLRQV
Dia: dimecres dia 6 de març de 2013
Hora: a les 18 h
Lloc: Sala d’Actes del Consell Comarcal de l’Urgell. C. d’Agoders, 16. Tàrrega
A càrrec de MARIA JOSÉ AYALA TORRES – Consultora de Comunicació Corporativa,
de Protocol i Relacions Institucionals. Directora de Mar Consultora de Comunicacions.

CAMINADA POPULAR

DE LES ASSOCIACIONS DE DONES DE L’URGELL
PEL TERME DE MALDÀ
Dia: diumenge dia 10 de març de 2013
Lloc i hora: sortida a les 9.30 h, davant de l’Ajuntament de Maldà.
CARACTERÍSTIQUES: Ruta circular oberta a tothom i apta per a totes les edats.
DISTÀNCIA: uns 11 km.
TEMPS: 2-3 hores aprox. A part, cal afegir l’estona que pararem a esmorzar
(gratuït fins a exhaurir existències).
MÉS INFORMACIÓ: Oficina Comarcal de Turisme de l’Urgell, tel. 973 500 707 i
Associació de Dones Pedra Viva de Maldà (en cas de pluja al tel. 637 537 614)

SIAD

Servei d’Informació i
Atenció a les Dones
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Consell Comarcal de l’ Urgell î turisme@urgell.cat î C. d'Agoders,16 î 25300 Tàrrega (l'Urgell)
Tel. 973 50 07 07
www.urgell.cat
sió 588 [FEBRER 2013]

A C T U A LITAT FETS D EL M ES

L’espai de l’agricultura

JOSEP BERTRAN

JOSEP BERTRAN

E

D’esquerra a dreta:
Francesc Gené i la
seva esposa Lourdes,
Josep Bertran, Ivet i
Núria Esteve, Jaume
Esteve, Ramon Bernaus, Jaume Colom,
Joan Puig i Andreu
Vinielles.

JOSEP BERTRAN

A dalt, dues vistes
de l’espai.

ls veïns de Butsènit es
poden sentir orgullosos
d’acollir la col·lecció d’eines i
maquinària agrícola que el seu
conveí Jaume Esteve ha aplegat durant molts anys i que
ara es pot veure en una nau
situada al costat de l’antiga
era pairal. El lector por fer-se
capaç del contingut d’aquesta
col·lecció a través de les fotografies que acompanyen la informació. Les imatges corresponen a la visita que SIÓ i uns
professors de l’Institut hi van
fer el 25 de gener.
De molt jove en Jaume Esteve anava aplegant qualsevol
estri agrícola en desús i emmagatzemant-lo en una cabana de l’era. De les antigues eines va passar als tractors i a la
maquinària agrícola dels primers temps de la mecanització del camp. Totes les màquines estan a punt de funcionar,
després d’una més o menys
feixuga feina de restauració i
posta a punt. Hi podem veure
des d’una falç, a una “cosetxadora”, passant per una garbelladora, una lligadora fins a
una gran màquina de batre. De
tractors, la tira; màquines de
segar alfals, ventadores; forques, rampills i diables.... En
fi seria llarg d’enumerar.
Per aplegar tot aquest material va aixecar una nau amb
material provinent de les obres
de construcció de la T4 de
l’aeroport de Madrid-Barajas.
L’esforç del Jaume Esteve es
veu recompensat amb l’admiració que desperta tot aquest
material entre els visitants,
cada vegada més nombrosos.
Una recomanació: si podeu,
aneu-hi.
[FEBRER 2013]
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E N T ITATS

Assemblea Nacional Catalana

JOSEP BERTRAN

U

La concentració per la sobirania catalana davant l’Ajuntament.

na cinquantena d’agramuntins, convocats per l’Assemblea Nacional Catalana, ANC, d’Agramunt i la Ribera del
Sió, es van concentrar, el 23 de gener a la
plaça de l’Església, en un acte de suport a
l’acord del Parlament de Catalunya sobre
la declaració de sobirania de la Nació Catalana. El president local de l’ANC, Vicent
Loscos, va llegir el manifest unitari sobre
la Declaració de Sobirania del Poble de
Catalunya i el Procés de transició Nacional. També, durant la setmana del Carnestoltes, s’ha passat per diversos llocs de la
vila i pobles veïns una exposició muntada
per l’Assemblea Territorial d’Artés.
I el 16 de març es farà a Girona la 2a
Assemblea General de l’ANC. Des l’AT,
continua animant que la gent s’apunti al
procés d’independència de Catalunya i a
la insubmissió fiscal. Podeu consultar-ho
al web http://www.assemblea.cat

Casal d’Avis

FONT: CASAL D’AVIS
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Infants i grans competint en els jocs de taula.

em començat l’any 2013 a bon ritme, fent
caminades sota el lema “ACTIVA’T CAMINANT” tots els dimarts a les 4 de la tarda amb
sortida a la plaça del Pou. A més a més, i seguint amb l’activitat física, que tant ens convé,
cada dimecres a les 4 de la tarda fem gimnàstica al Passeig, o bé jocs de taula si el temps
no permet les activitats a l’aire lliure. També
els dijous gaudim de tallers de manualitats a
partir de les 6 de la tarda.
Amanint totes aquestes activitats regulars
que fa el Casal d’Avis, també duem a terme
xerrades interessants de salut, excursions i
les diferents celebracions com, últimament,
la festa de la xocolatada i ball de disfresses.
Destacar, per últim, la col·laboració amb els
infants del CAU que, conjuntament i un cop al
mes, ens trobem plegats per fer campionats de
jocs de taula (parxís, dòmino...).
Us encoratgem, doncs, que vingueu a les
properes activitats. És obert a tothom.
[FEBRER 2013]
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Garba
Us convidem a la
conferència Càncer
de mama: on som i
cap a on anem?, a
càrrec del doctor
Josep Mª Laïlla.

E

l col·lectiu Garba us convida a la conferència Càncer de mama: on som i cap
a on anem?, a càrrec del Dr.
Josep Mª Laïlla. L’acte tindrà
lloc el divendres 1 de març a
les vuit del vespre al Teatre
Casal Agramuntí. L’entrada és
gratuïta.
En els darrers anys, l’avenç
en el diagnòstic precoç i en el

tractament de determinades
malalties oncològiques ha
permès que, progressivament,
el concepte càncer hagi variat
ostensiblement les seves connotacions. La idea de càncer
entesa com una malaltia incurable que condueix gairebé de forma inexorable cap
a la mort, s’ha transformat i
reconduït cap a interpretaci-

ons més relacionades al que
implica el patir una malaltia
crònica.
El professor Dr. Josep Mª
Laïlla en la seva xerrada: Càncer de mama: on som i cap a
on anem? ens posarà al corrent de l’actualitat pel que fa
al càncer de mama i ens explicarà quin és el panorama
de futur més esperable.

Gimnàs Ritme i Gimnàs Janse amb
la Marató de TV3
P

Panoràmica d’una moment de l’actuació.

er un error de compaginació en el número del
mes de gener ens va quedar

FONT: GIMNÀS JANSE

fora la informació sobre la
col·laboració d’altres entitats
com Gimnàs Ritme i el Gimnàs Janse en favor de la Marató de TV3. Els alumnes dels
diferents gimnasos van fer,
el dia 16 de desembre, una
exhibició oberta a tothom al
Pavelló Esportiu.
L’organització agraeix la
participació a les persones
que van sortir a fer l’exhibició, als monitors, als collaboradors, a l’Ajuntament i a
tot el públic assistent que va
fer possible una recaptació de
785€ que van ser ingressats
al compte de la Marató.

[FEBRER 2013]
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PNEUMÀTICS

FRENS

AMORTIDORS

ALINEACIÓ

OLI

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

Amics
de
l’Espai
Guinovart
Tnumarga a Guinovart
17 de març, a les 12.30h

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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Mare de Déu del Socors
C

FONT: COL. M.D. SOCORS

om cada any, el 30 de gener el centre va celebrar el
Dia Escolar de la No Violència i la Pau. Reunits tots els
alumnes al voltant d’un arbre,
hi varen dipositar un escrit en
el qual hi havia un Missatge
de Pau. Acte seguit entonàrem un càntic per la Pau, amb
lletra de D. Almaraz i música de la Novena Simfonia de
Beethoven. Seguidament es
concentren a l’aula d’audiovisuals per visionar un “power
point” realitzat per a l’ocasió,
i finalment es penjà una pancarta al·lusiva a la Pau a la façana del col·legi.

Tots els alumnes envoltant l’Arbre de la Pau.

Centre
Excursionista
esplaçament fins a
l’Alt Urgell, concretament a Valldarques,
antic i desconegut nucli
de masies i cases, situat
entre la carretera de Coll
de Nargó a Isona, envoltat
de frondosos boscos de
pins, roures i alzineres.
Comencem la ruta des
de la casa Rural de Sobre
Roca, per corriols que ens
porten fins a la Torre de
la Vila medieval. Després
travessem la riera de Valldarques que ens dugué
a l’imponent salt d’aigua
del Boter, d’uns 40 m
d’alçada.

FONT: CENTRE EXCURSIONISTA
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Seguidament passem
per l’antic molí de Butxaca i, tot seguint el camí,
arribem a Solans i a l’església romànica de Santa
Maria de Remolins, on
continuem la pista fins
arribar al poble on també
hi ha l’església romànica
de Sant Romà de Valldarques, una de les més
boniques de la comarca.
Tot plegat un curt i bonic
recorregut d’uns 10 km.,
que juntament amb els
nostres companys d’Artesa i Oliana ens varen fer
passar un matí de bones
sensacions.

Foto de família dels participants.

[FEBRER 2013]
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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

“Quan el mentider jura, mentida segura”

L

En altres països,
quan algú enreda
i es descobreix,
se’l fa fora amb
celeritat, aquí
molts pocs són
els que es mouen
de la cadira.

’aparició de la literatura
picaresca en les lletres
espanyoles del segle XVI
va donar a conèixer la figura de l’antiheroi, l’individu
que s’aprofita de les circumstàncies i que malda per millorar
la seva condició social ni que
sigui enganyant i enredant els
altres. El cas més paradigmàtic
i conegut el tenim en la novel·la
anònima “La vida del Lazarillo
de Tormes”, el protagonista de
la qual, d’extracció social baixa
i viu com una centella, sempre
està a l’aguait per tirar endavant malgrat hagi d’enganyar i
d’aprofitar-se del mort i de qui
el vetlla; el “picaro” sempre se
les empesca totes per no haver
de doblegar l’esquena. No descobrirem res si diem que sovint
s’ha afirmat que el món sòrdid
i marginal de la picaresca és
consubstancial a la manera de
ser dels espanyols.
Quan els mitjans de comunicació han escampat aquests
dies que molts polítics són presumptes receptors de sobres
amb diners no declarats, quan
aquests mateixos polítics neguen per activa i per passiva que
ells no s’han beneficiat de res,
quan cada cop van apareixent
més proves que contradiuen els
polítics, quan t’adones que en
el món de la política sovint no
hi ha ni un pam de net i que els
que ens representen, més que
treballar pel poble, treballen
pels seus interessos personals i
partidistes... entens que vivim
en un país en què la picaresca
està a l’ordre del dia.
Ens agradaria que la manera
de ser dels catalans s’allunyés
de la picaresca hispànica i que,

en conseqüència, poguéssim
afirmar que nosaltres som més
honrats i menys mentiders,
però els fets malauradament
ens contradiuen. Potser és perquè, després de viure tants anys
en contacte amb els espanyols
messetaris, molts n’han après
dels veïns o potser és perquè hi
ha elements consubstancials a
tots els que compartim la pell
de brau. El cas de Millet, xoriço
confés, corrobora aquest punt
i posa en evidència que entre
els catalans també tenim personatges de picaresca excelsa. Que en Millet fes pagar al
consogre la meitat del lloguer
del Palau per la boda de la filla, quan no li havia costat ni
cinc, ho trobo d’una perfecció
i d’una subtilitat dignes de figurar en la millor antologia de
lladres de guant blanc.
Així doncs, pel que sembla,
d’aprofitats i de mentiders n’hi
ha a totes les latituds, si bé en
altres països, quan algú enreda
i es descobreix, se’l fa fora amb
celeritat, aquí molts pocs són
els que es mouen de la cadira.
I qui digui el contrari és perquè
no coneix casos com els que
tots hem pogut seguir els últims dies: per una banda hem
vist com la ministra d’educació d’Angela Merkel, Annette
Schavan, ha dimitit després
que s’hagués demostrat que
havia copiat part de la tesi
doctoral; per una altra, fa un
parell d’anys vam poder seguir
com no passava res quan es va
saber que la vicepresidenta del
Govern de la Generalitat, Joana
Ortega, havia mentit respecte
la seva llicenciatura en Psicologia, ja que li mancaven dues

assignatures per acabar-la;
quan es va difondre la veritat,
hom es limità a demanar disculpes dient que havia estat
un error; i aquí no va dimitir
ningú!
Tan negatiu és acceptar sobres amb diners provinents
de vés a saber on (els que els
acceptaven, sí que ho sabien),
com dir una mentida. Tanmateix, aquest fet sembla que els
polítics no el tinguin en consideració. Per molts d’ells, quan
es destapa un cas de corrupció
es tracta de manifestar que no
és veritat, negant qualsevol evidència o prova a fi que tot quedi igual. “Mentida diguis i no
te’n desdiguis” és l’adagi que
fan servir la majoria. Aquesta
lliçó la tenen ben apresa. Sempre s’han de negar les acusacions. Es tracta de confondre i
com que moltes coses són i seran difícils de demostrar, doncs
ja està. No obstant la saviesa
popular també diu que quan
algú nega amb vehemència uns
fets, és perquè esta mentint:
“quan el mentider jura, mentida segura”, i, per altra part, “la
veritat va en camisa i la mentida de seda vestida”.
Els que viuen en el món de
la picaresca creuen que tothora podran viure amb impunitat, però les dites centenàries
avisen que no se’n podran escapar amb tanta facilitat: “les
mentides sempre es tornen verí
per qui les diu”. Potser sí que
estaria bé que algun dia, als
que roben i enganyen, els aixafessin els morros amb un càntir
tal com va fer el cec al Lazarillo
en descobrir que se li bevia el
vi d’amagat. ■
[FEBRER 2013]
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OP IN IÓ G EN T, FETS, COSES. . .

per A. PONSA

Ocells: grives i tords

Griva i tord.

L

En l’època que
m’agradava anar
a buscar nius,
quan en trobàvem
algun de grives hi
havia una mena
de celebració
especial, talment
com si haguéssim
acomplert una fita
difícil d’aconseguir; això vol dir
que no abundaven
gaire i no pas que
eren excessivament amagats.

a griva potser és la més
grossa del seu gènere.
L’acoloriment del seu
cos, però, és semblant a la
dels tords, i es diferencia perquè té la part de les aixelles de
color blanc; i és una espècie
que habita a Europa i Àsia,
amb vida sedentària cap al sud
del nostre continent, que és on
rep els hivernants procedents
del nord. Sol niar per tot el territori, però la major densitat es
troba sens dubte a la zona pirinenca i les comarques de Ponent. Un estudi recent xifra la
població al voltant d’unes cent
mil parelles.
És un ocell de mida i formes
molt semblants a la merla,
però amb l’esquena de color
de fullaraca i pit un xic blanquinós, tot esquitxat de moltes
taques fosques.
El seu hàbitat sol ser en boscos oberts, és a dir, no gaire
espessos, on crien fent el niu
en forma de cassoleta encastada en una ramificació d’un arbre, sovint a no gaire alçada i
en llocs descoberts i no massa

difícils de descobrir. La parella
s’encarrega d’atipar els novells
amb cucs de terra, papallones i
tota mena de cuques que arrepleguen furgant i esgarrapant
la fullaraca del terra. Quan els
joves ja tenen el cos cobert
de plomes els sembla que ha
arribat l’hora de deixar el niu
i haver-se-les per si mateixos,
la qual cosa és un miratge que
no fa més que crear-los problemes per desplaçar-se volant
i, també als seus pares per
aconseguir-los el menjar indispensable per a sobreviure. En
aquest cas, els adults estan al
cas per arranjar les mancances
i els continuen atipant enmig
de les mates fins que de veritat
se saben espavilar.
Es pot dir que les grives són
un dels ocells més primerencs
a l’hora de fer el niu, ja que el
fan quan tot just els arbres comencen a treure la fulla nova
de l’any. Sobre aquesta curiositat tenim un refrany que ho
reafirma de manera explícita:
“No hi ha griva ni grivat que
pel maig no hagi nat”.

Ara em ve a l’esment que en
l’època que m’agradava anar
a buscar nius, quan en trobàvem algun de grives hi havia
una mena de celebració especial, talment com si haguéssim acomplert una fita difícil
d’aconseguir; això vol dir que
no abundaven gaire i no pas
que eren excessivament amagats. També recordo que la
frustració apareixia de tant en
tant quan en lloc de les cries
allò que trobàvem dins el niu
era un jaç de rates o alguna
serp que s’ho havien cruspit
tot sense miraments, tant podien ser els novells com els
ous; un ensurt que de vegades
hauria pogut ser fatal si ens
hagués fet caure espantats al
terra.
Del tord cal dir-ne que té el
dors bru i el dessota clar clapat
de taques petites, un plomatge
que també el comparteixen altres tords i grives.
Quan vola és de bon reconèixer perquè té les plomes de
sota les ales de color rovellat,
mentre que les grives les tenen
blanques. Els tords són uns
ocells ben especialitzats en
menjar-se els cargols. I per ferho, els agafen amb el bec i els
colpegen fort contra una pedra
fins a esclafar-los la closca i,
curiosament, si la tàctica funciona se’n recorden i quan
aconsegueixen trobar més cargols tornen a la mateixa pedra
per fer-la servir d’enclusa i, és
clar, després d’un cert temps
l’esmentada pedra resta completament envoltada dels trossos de closca que han estat un
dels àpats més suculents de la
seva dieta. ■
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Elaboració artesana de
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Obrador:
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Xerrada “Aturem el fracking”
Us convidem a les
reunions que fem
cada dimarts a les
19 hores a la Sala
d’Actes del Casal
Agramuntí.

D

urant les últimes setmanes hem sentit parlar del fracking per la
televisió i especialment per
internet i les xarxes socials.
Però generalment la informació que rebem és escassa. És
per això que el dissabte 19 de
gener la plataforma “Aturem

el fracking” i els “Indignats
de la Ribera del Sió” vam
organitzar conjuntament la
xerrada “Aturem el fracking”
en la qual vam poder entendre millor què és, com s’aplica i quines conseqüències té
aquesta tècnica sobre la salut
i el territori.
Primerament, dos membres
de la plataforma ens van explicar el funcionament de la
tècnica: s’injecta aigua amb
sorra i productes químics a
pressió, amb l’objectiu d’ampliar les fractures existents en
el substrat rocós que tanca
el gas o el petroli. Així s’afavoreix la sortida a l’exterior,
essent necessaris múltiples
pous a pocs quilòmetres els
uns dels altres.
Ens van parlar també de la
gran controvèrsia que existeix
sobre el perill mediambiental
derivat d’aquesta tècnica. A
més a més de l’enorme consum d’aigua que suposa, hi
ha el perill de contaminar
el terreny i també els aqüífers subterranis a causa dels
productes químics injectats.
Les conseqüències es poden
veure als EUA (ja s’hi aplica
la tècnica), on s’ha generat
una gran polèmica degut a
les imatges del documental
“Gasland”, on es veu com
una senyora encén l’aigua
que surt de l’aixeta de la seva
cuina. A més a més, els excedents de gas que no es poden
tractar es cremen en grans
flames que contaminen l’aire.
Finalment, també existeix el
perill de moviments sísmics
degut a la fracturació del sub-

sòl. Davant d’aquests i altres
inconvenients, diversos països europeus ja s’han declarat
lliures de fracking. No és el
cas, però, del nostre. Mentre
el debat augmenta, el govern
aprofita la confusió per donar
concessions a les empreses
(estrangeres) per començar
les prospeccions.
Finalment, l’advocada Judith Ester va explicar-nos que
el subsòl al nostre estat pertany a l’estat, i que per tant
l’agricultor no rebria beneficis
en l’extracció. Va parlar-nos
de la poca informació legal
que hi ha davant aquesta tècnica extractiva tan nova, i ens
va explicar què podem fer els
municipis afectats per oposar-nos a aquesta pràctica.
Li agraïm a l’alcalde Bernat Solé que vingués a explicar-nos els passos que s’han
dut a terme des de l’Ajuntament i a expressar-nos la seva
posició en contra d’aquesta
nova amenaça per al territori.
Des de la Plataforma Aturem el Fracking volem convidar totes les persones preocupades per aquesta problemàtica a assistir a les reunions
que fem cada dimarts a les
19 hores a la Sala d’Actes del
Casal Agramuntí, tots i totes
hi sereu benvinguts.
Per a més informació podeu
consultar al web de la Plataforma Aturem el Fracking:
http://aturemfracking.wordpress.com
PLATAFORMA ATUREM EL FRACKING,
INDIGNATS DE LA RIBERA DEL SIÓ
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Dret a decidir

P

arlem molt de si els catalans podem tenir o no dret a decidir. Jo
crec que, des que es va reinstaurar
la democràcia a Espanya, decidim cada
vegada que votem a les eleccions municipals, autonòmiques i estatals.
És clar que, quan parlem del dret
a decidir, ens referim a votar per la independència de Catalunya de la resta
d’Espanya que, com qualsevol secessió
té, sens dubte, molts problemes; i un de
gens menyspreable és el de la divisió de
la societat catalana.
I jo em pregunto en què millorarà la
societat catalana si som independents?
És clar que moltes persones pensen
que la independència pot comportar un
millor finançament per a Catalunya, i
això podria millorar la situació econòmica de la nostra autonomia, però jo encara
no he pogut veure uns comptes objec-

tius (allunyats de compromisos polítics
interessats d’una i altra banda), que no
diguin ni “Espanya ens roba”, ni “Los
catalanes son unos egoístas y unos insolidarios”.
Penso que s’haurien d’obrir molts debats sobre si, per exemple, estaríem o no
dins de la OTAN i tindríem exèrcit com
és el cas de Dinamarca.
Ara, el debat més important hauria de
ser sobre quin tipus de país volem: Un
que es vengui a trossets a personatges
com l’Adelson, o un en el qual es desenvolupi la Ciència i la Investigació? Un en
què la Sanitat es traspassi a gestors privats pel seu negoci, o que sigui un model
d’eficiència al servei del ciutadà? Un en
què els partits polítics siguin finançats
amb opacitat com fins ara o que es decideixin d’una vegada a servir el poble que
els paga amb transparència i eficàcia?

Un en què la justícia funcioni, o un en
què ens hagin de venir a investigar des
de fora els nostres casos de corrupció?
Un en què la connivència entre la política i el món financer faci fàstic o un que
faci que els diners dels bancs retornin a
la societat?...
Ja he expressat altres vegades que els
problemes de la democràcia se solucionen amb més democràcia, per tant no
crec que ens hagi de fer por una consulta
popular, on tothom es pugui manifestar
lliurement. Això sí, perquè sigui realment
democràtica, la pregunta ha de ser clara i
no ha de contenir cap tipus d’ambigüitat.
No crec que la condició humana canviï, siguem o no independents; però almenys hauríem d’intentar tenir un país
millor, o no?
Mª Teresa Riera Martorell
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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

OPIN IÓ ELS LEC TO R S ESCRIUEN

Anàlisi i opinió dels que insulten
L’insultador,
en aquest
cas és la
persona que
redacta a
la revista
Sió l’article
“Ja tenim
el 2013”.
Aquesta
persona és
la mateixa
que escriu
en nom
d’Assemblea per la
independència de
Catalunya a
Agramunt.

o, en tota la vida, quan se
m’ha insultat, ja sigui a mi o
a les persones que m’envolten, he tingut i encara tinc el sa
costum de fer veure a l’insultador
que insultant i no rectificant ja
deixa de ser persona.
A l’insultador: crec saber qui
ets i crec que tens uns estudis.
Però jo et dic que per molts estudis que tinguis, no m’arribes a la
sola de les sabates ni com a persona ni per intel·ligència.
L’insultador, en aquest cas és la
persona que redacta a la revista
Sió l’article “Ja tenim el 2013”.
Aquesta persona és la mateixa
que escriu en nom d’Assemblea
per la independència de Catalunya a Agramunt.
Els insults que aquesta persona m’ha fet, a mi i a tots els que
no pensem com ella, són els següents:
Diu que fem maniobres per a
eliminar la seva catalanitat i que
tots patim la síndrome d’Estocolm.
I que també practiquem l’autoodi
per migradesa intel·lectual. El més
decent que diu aquesta persona
en el seu escrit és el que jo mateix ja havia esmentat en el meu
escrit. Jo vull opinar i només són

J

tres línies. Diu: “És molt correcte
invocar la igualtat entre tots, molt
correcte i precís i és ben cert que
tots som iguals”. Continua i diu:
“Tal com diu l’acudit, a la pràctica sempre hi ha persones que són
les unes més iguals que les altres”.
Després d’aquest acudit que fa
llàstima, continua insultant dient
que els que som més iguals només
ens dediquem a devaluar el Nacionalisme, amb la intenció i voluntat
d’eliminar tant la llengua com la
cultura del país.
No necessito cap acudit per a
veure els que són més iguals, tant
en la teoria com en la pràctica.
Per a mi els més iguals són els/les
bessons/-es, també els que insulten com tu. No heu fet res per la
llengua ni per evitar els casos tan
tristos i carregosos amb els que
sovint ens trobem tots els catalans
en els següents llocs: delegacions,
institucions, hospitals, policies, urbans, xòfers d’autobusos, tots ells
de Catalunya, i als quals paguem el
sou els catalans. Què passa quan
t’hi dirigeixes en català i tots, sense
cap atenció ni objecció, et contesten en castellà? De totes aquestes
situacions n’estic fart i cansat. I tu
em vens dient que vull eliminar la

nostra llengua! Pel que veig perds
la memòria; torna a llegir el meu
escrit i compara’l amb el teu.
Vull dir-te que en el teu escrit
tu mateix t’has analitzat sobre la
classe de persona que ets:
Primer, en l’encapçalament i
principi del teu escrit et defineixes com a llop amb pell de corder,
o sigui ocultant les teves intencions de voler insultar.
Segon, en quasi tot el teu escrit
només fas que insultar, i el que
insulta la seva educació és nul·la.
Tercer, en firmar el teu escrit.
Quan ja has llançat totes les pedres, llavors amagues la mà. En fer
això no tens objecció ni cultura cap
a la resta de components del teu
partit, donat que els involucra que
puguem pensar que són com tu.
La joventut de la teva Assemblea
ho té negre per molt que escriguis
i facis. També en no firmar amb la
teva identitat perds tot el teu honor
i la validesa com a persona.
Visca Catalunya, visca Aragó,
València, Extremadura i tots els
que falten. Visca els catalans que
no volem ni particions, ni separacions, ni insultadors.
Josep Alòs Guillaumet
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25310 Agramunt
973 39 23 90
Įral@cifec.es
www.cifec.es
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nova secció
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Josep Anton Muixí
c/ Indústria, 15 - 25310 AGRAMUNT
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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

Bon profit!
Durant tot el llarg
viatge no vaig
deixar de pensar en
com reaccionaria
el nou veïnatge a la
meva arribada. La
meva presència i la
d’altres semblants
que m’acompanyaven en aquesta
destinació significava per als meus
nous veïns habituats
a no haver de sortir
de casa, haver de
fer front a un canvi
de mentalitat i de
vida.

E

m vaig plantar davant del mirall tal com
feia cada dia. Però a diferència de les
altres vegades que em mostrava indiferent i passava de la imatge que s’hi reflectia,
aquell matí sí que vaig reaccionar al meu reflex. Com si estigués hipnotitzat vaig contemplar fixament la figura que tenia al davant i la
seva visió em va ben preocupar. Estava massa
gras. Mentre m’observava de dalt a baix vaig
haver de reconèixer per força que de la nit al
dia no havia adquirit aquella fesomia, sinó que
havia estat un llarg procés lent i continuat que
venia de lluny i que no havia volgut admetre
amb anterioritat. Aquell dia eixia diferent, havia obert els ulls a la realitat que m’envoltava
i m’havia convençut a mi mateix que ja no podia continuar fent la rutina de cada dia sense
més ni més. Veient el meu aspecte m’adonava
que necessitava irremeiablement aprimar-me i
per a aconseguir-ho havia de començar immediatament a fer règim, a lliurar-me a les mans
d’una escrupolosa dieta si volia tornar als
meus orígens. Malauradament, però, sabia del
cert que aquesta idea significava portar a terme un canvi radical
no tan sols per a mi
mateix, sinó també
per a la mentalitat
de la resta de la gent
del meu entorn, i no
estava del tot convençut que pogués
reeixir.
Recordo quan vaig
arribar al poble. Estava molt nerviós.
Durant tot el llarg
viatge no vaig deixar
de pensar en com
reaccionaria el nou
veïnatge a la meva
arribada. La meva
presència i la d’altres semblants que m’acompanyaven en aquesta destinació significava per
als meus nous veïns habituats a no haver de
sortir de casa, haver de fer front a un canvi de
mentalitat i de vida. Sabia de bon comença-

ment que el treball que faria seria molt important per al bé de la comunitat, així que estava
disposat a donar-los totes les facilitats del món
per a mantenir inalterable la seva comoditat.
Des del primer moment ja els vaig obrir de bat
a bat les portes de casa i els vaig acollir a totes hores sense fer cap excepció. Com que al
començament era tota una novetat examinava descaradament els rostres dels qui venien.
Quan veia les seves mirades em sentia dolgut
de copsar-hi el reflex del desànim que els provocava l’obligació d’haver de sortir de casa
per recórrer la distància que ens separava per
curta que fos en alguns casos, però malgrat el
malestar que els envaïa no es descuidaven de
dipositar-me tota classe de presents que duien
a sobre. Sortosament amb el temps han acabat
conscienciant-se i ja no se senten molestos de
sortir de casa. Hauria d’estar content, però no!
S’aprofiten de mi. Malgrat establir un horari
de visites per estar més tranquil, sempre hi ha
algú que se’l salta i ve a deshores i això m’obliga a estar contínuament a l’aguait. No en tenen
prou amb unes hores al vespre per venir que
tot el dia he d’estar pendent de si ve algú. A
vegades m’ha vingut al pensament no obrir-los
la porta i deixar-los al carrer, però quan veig la
bossa de llaminadures que porten a les mans
no em puc resistir a deixar-los entrar i prendreles de les mans per menjar-me-les de seguida.
M’agraden tant que n’hi ha que n’abusen i em
porten unes bones bossades sabent que les acceptaré igualment. No ho vull reconèixer però
tanta dolçor m’està engreixant. Algun cop he
pensat resistir-me a la temptació però els ulls
se m’hi van de seguida i no em quedo satisfet
fins que no les he engolides totes. Per evitar
menjar-ne tantes sovint he demanat que en facin una tria abans de venir, però no hi ha res
a fer, la gent continua portant-me de tot i en
abundància sabent que no m’hi resistiré.
Contemplo la meva imatge al mirall i em
convenço que he de fer règim. Sí, avui començaré d’una vegada per totes, però aleshores
sento unes passes al carrer que s’apropen cap
a la casa i sense pensar-m’ho dos cops corro
cap a la porta per veure què em porta. ■
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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

J
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
17
18
17
17
18
18

GF
24
16
24
23
26
19
28
29
25
28
41
34
40
39
32
26
36
57

GC
53
34
35
42
37
29
32
26
25
25
34
27
28
31
22
18
19
30

Punts
46
35
33
31
20
29
27
27
25
24
24
22
20
20
17
14
13
12

Juvenil
Agramunt G. Gatell 3 Artesa
1
Balàfia
1 Agramunt G. Gatell 1
Ponts
0 Agramunt G. Gatell 0
Classificació
E.F. Urgell
La Noguera
Pla d’Urgell

J
13
13
12

GF
55
41
50

GC
11
21
27

Punts
37
31
27

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

13
13
13
13
13
12
12
13
13
13

37
46
30
28
24
25
22
34
10
12

19
35
19
25
25
32
27
38
73
62

24
23
18
17
15
14
12
11
4
3

Infantil
Agramunt G. Gatell 2 Lleida
2
Pla d’Urgell
3 Agramunt G. Gatell 3
Agramunt G. Gatell 7 Bellpuig
4
Classificació
Pardinyes

J
13

GF
57

GC
13

Punts
34

Components de l’equip Pre-Benjamí A, segona divisió - grup 9, per aquesta temporada.

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

14
13
13
14
14
13
13
13
14
12
14

35
63
44
28
32
29
27
36
19
16
26

15
17
18
15
15
20
25
28
31
37
43

34
30
30
28
25
22
19
18
17
12
10

Agramunt G. Gatell
Bellpuig
Bordeta
Pla d’Urgell

14
12
14
14

26
22
17
20

51
52
54
63

10
8
5
3

Aleví - A
Agramunt G. Gatell
Guissona
Classificació
At. Segre
Mollerussa
Cervera
Bordeta
Tàrrega

3 Lleida
4
9 Agramunt G. Gatell 5
J
15
15
15
14
15

GF
101
115
70
77
67

GC
10
13
43
30
29

Punts
40
39
33
32
30

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

14
13
15
14
15
15
14
15
15

66
59
50
46
55
35
31
34
30

29
32
54
48
79
54
78
93
104

25
22
22
20
19
16
7
7
6

Agramunt G. Gatell

14

23

163

3

Aleví - B
Tàrrega
Agramunt G. Gatell
Lleida

1 Agramunt G. Gatell 3
2 Pardinyes
1
7 Agramunt G. Gatell 3

Classificació

J

GF

GC

Punts

Balaguer
At. Segre
Miralcamp
FIF Lleida
Lleida
Pla d’Urgell
Alpicat
Pardinyes

14
14
13
14
14
14
14
14

101
120
97
79
79
67
68
76

27
31
42
30
40
45
49
54

37
36
33
32
27
25
25
22

Agramunt G. Gatell

14

52

54

21
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Classificació
Alpicat
Almacelles
Mollerussa
L’Albi
Alcarràs
Agramunt G. Gatell
Borges Blanques
Linyola
Artesa de Segre
Organyà
La Seu d’Urgell
Guissona
Balaguer
Pardinyes
Juneda
Tremp
Miralcamp
Bellcairenc

R. MENDOZA

Agramunt G. Gatell 1 Borges Blanques
3
Linyola
1 Agramunt G. Gatell 4
La Seu d’Urgell
1 Agramunt G. Gatell 5
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PINTORS GERMANS CAPITAN

Antoni i Josep Mª Capitan Gallardo

MURALS, PINTURA i ART
€
PREU HORA: 14EL MATERIAL
20% EN
COMPTES DEL

DES

PRESSUPOSTOS
SENSE
COMPROMÍS

C. Fontanilles, 17 - AGRAMUNT
Tel. 973 390 403 - Fax 973 391 124 - Mòb. 667 639 258
germanscapitan@hotmail.com
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AGENDA DEL MES DE MARÇ AL CAMP D’ESPORTS

▼

Tàrrega
Bellpuig
Cervera
Mollerussa
AEM
Bordeta
Baix Segrià

14
14
13
14
14
14
14

43
55
28
27
40
39
35

58
74
79
85
85
106
147

SEGONA CATALANA:
Dia 10, a les 16,00 h Agramunt G. Gatell - Balaguer
Dia 24, a les 16,00 h Agramunt G. Gatell - Mollerussa

17
16
9
9
7
6
4

Benjamí - A
Guissona
Cervera

3
1

Agramunt G. Gatell 2
Agramunt G. Gatell 7

Baix Segrià
3
Agramunt G. Gatell 2
Agramunt G. Gatell 3

Agramunt G. Gatell 1
Cervera
1
FIF Lleida
3

JUVENIL:

Dia 9, a les 17,00 h Agramunt G. Gatell - E.F. Urgell
Dia 23, a les 17,00 h Agramunt G. Gatell - Ivars d’Urgell

INFANTIL:

Dia 9, a les 16,00 h Agramunt G. Gatell - At. Segre
Dia 23, a les 16,00 h Agramunt G. Gatell - Baix Segrià

ALEVÍ A:

Dia 9, a les 11,00 h Agramunt G. Gatell - Intercomarcal
Dia 23, a les 11,00 h Agramunt G. Gatell - Baix Segrià

ALEVÍ B:

Dia 2, a les 11,00 h Agramunt G. Gatell - Cervera
Dia 16, a les 11,00 h Agramunt G. Gatell - Alpicat

BENJAMÍ A:

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

BENJAMÍ B:

Dia 2, a les 11,00 h Agramunt G. Gatell - Fondarella
Dia 16, a les 11,00 h Agramunt G. Gatell - Ivars d’Urgell

Benjamí - B

Pre-Benjamí - A
Agramunt G. Gatell 1
Cervera
4
Mig Segrià
2

Almacelles
2
Agramunt G. Gatell 1
Agramunt G. Gatell 1

Pre-Benjamí - B
Agramunt G. Gatell 10
Agramunt G. Gatell 1

Mollerussa
Pla d’Urgell

1
4

Aquestes categories no tenen classificació.

PRE-BENJAMÍ A: Dia 9, a les 12,00 h Agramunt G. Gatell - Guissona
Dia 23, a les 12,00 h Agramunt G. Gatell - Mollerussa
PRE-BENJAMÍ B: Dia 9, a les 12,00 h Agramunt G. Gatell - Artesa
Dia 16, a les 12,00 h Agramunt G. Gatell - Arrels

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

[FEBRER 2013]

sió 588

51

FISCAL
LABORAL
COMPTABLE
JURÍDIC
GESTORIA

D’ A G R A M U N T

JOSEP ORTIZ LLENA
TEL 973 39 06 31 - FAX 973 39 23 07
ESTUDIS NOUS, 21 - 25310 AGRAMUNT
ASSESSORIA-AGRAMUNT.COM
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E S PO RTS ATLETISME

FONT: ESCATXICS

FONT: ESCATXICS

FONT: ESCATXICS

Tres cros per començar l’any

Pau Vilanova i Quim Godoy a Ripollet.

Marina Súria a Mataró.

CROS DE RIPOLLET (13 de gener)

Com l’any passat, va tenir lloc a Mataró, i per tant el recorregut ja era conegut. Els Escatxics sabien que el terreny és molt complicat, amb contínues
pujades i baixades i fins i tot hi havia
dos obstacles per saltar.
Ja a primera hora estava ple d’atletes
i la participació encara era més gran
que els anys anteriors. No obstant,
l’organització funcionà a la perfecció i
l’ambient fou molt esportiu.
Mirant els resultats es pot dir que
Agramunt és una vila de corredors, i hi
ha molts joves que tot i ser el primer
campionat van quedar en molt bon lloc.
Córrer es un esport dur, molt dur, i es
necessita molt sacrifici i moltes hores
d’entrenament, independent de si plou,
neva o fa fred. I sobretot es necessita
uns pares disposats a aixecar-se aviat
un diumenge i portar els nens a qualsevol indret on es fa un cros. I el més
important, es necessita un entrenador i
els Escatxics tenim la sort de comptar
amb un molt bon entrenador disposat a
tot. Moltes gràcies Xavier Súria.

Una vegada començat l’any nou,
solament es fa una sortida a un cros
gran. El cros de Ripollet és, per les
seves característiques, una cursa molt
semblant a la del campionat de Catalunya que té lloc a final del mes. El recorregut és forca exigent perquè hi ha
pujades i baixades amb canvis de ritme
i corbes molt tancades. A més a més si
el terreny és moll es patina i cal anar
en compte de no caure. I com que el
dia era tot menys assolellat, al final fins
i tot va ploure. Malgrat això, els resultats aconseguits van ser molt bons i es
pot dir que els Escatxics tornen a estar
en forma cara als campionats.
ORIOL VALLS TREPAT

CADET

5

MARINA MORELL SOLÉ

CADET

16

ESTER CORTADELLES GASSÓ

CADET

9

PAU GODOY KARSESKA

INFANTIL

1

MARINA SÚRIA ASENSIO

INFANTIL

3

ROGER SÚRIA ASENSIO

ALEVÍ

6

MAR GODOY KARSESKA

ALEVÍ

18

AINA CORTADELLES GASSÓ

Gerard Fígols a Arbeca.
MARIA VILANOVA LÓPEZ

BENJAMÍ

21

CESC BOIX BARÓ

BENJAMÍ

10(165)

ARNAU ARENYS BERNAUS

BENJAMÍ

54

QUIM GODOY KARSESKA

PREBENJAMÍ

6(63)

PAU VILANOVA LÓPEZ

PREBENJAMÍ

14

JOAN PUIG VICENS

PREBENJAMÍ

42

MARC FÍGOLS GINÉS

PREBENJAMÍ

51

GABRIELA KARSESKA

SÈNIOR

55

CROS D’ARBECA (3 de febrer)
Una vegada passat el campionat de
Catalunya de cros en queden solament
alguns de comarcals, com el d’Arbeca.
Aquest any han canviat fins i tot el circuit que era una mica més difícil que
els anys anteriors. Malgrat que el dia
era assolellat, bufava un vent molt fort
que dificultava molt les curses.
POL MORELL SOLÉ

JUVENIL

JESÚS VIDAL BURGOS
ESTER CORTADELLES GASSÓ

2

CADET

3

INFANTIL

2

MARINA MORELL SOLÉ

INFANTIL

6

MARINA SÚRIA ASENSIO

INFANTIL

1

PAU GODOY KARSESKA

INFANTIL

2

GERARD FÍGOLS GINÉS

ALEVÍ

23

MAR GODOY KARSESKA

ALEVÍ

6

ARIANA LLORENS VILADRICH

ALEVÍ

10

ALEVÍ

38

MARIA VILANOVA LÓPEZ

BENJAMÍ

5

QUIM GODOY KARSESKA

PREBENJAMÍ

2

POL MORELL SOLÉ

JÚNIOR

41(64)

ROGER SÚRIA ASENSIO

BENJAMÍ

5

PAU VILANOVA LÓPEZ

PREBENJAMÍ

3

MARINA MORELL SOLÉ

CADET

77(116)

MARIA VILANOVA LOPEZ

BENJAMI

15

GABRIELA KARSESKA

VETERANS

6

ESTER CORTADELLES GASSÓ

CADET

37

BENJAMÍ

29

ORIOL VALLS TREPAT

CADET

20(150)

CESC BOIX BARÓ

PREBENJAMÍ

1

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE
CROS - MATARÓ (27 de gener)

MARINA SÚRIA ASENSIO

INFANTIL

21(252)

ARNAU ARENY BERNAUS

PREBENJAMÍ

4

PAU GODOY KARSESKA

INFANTIL

12(196)

ALFONS ZURITA CRESPO

PREBENJAMÍ

9

MAR GODOY KARSESKA

ALEVÍ

87(211)

QUIM GODOY KARSESKA

PREBENJAMÍ

15

Per fi arribà el dia assenyalat, el més
important de la temporada de cros, el
campionat de Catalunya.

AINA CORTADELLES

ALEVÍ

142

JOAN PUIG VICENS

PREBENJAMÍ

36

ROGER SÚRIA ASENSIO

ALEVÍ

57(172)

JORDI SALA PASCUET

PREBENJAMÍ

37

GERARD FIGOLS GINÉS

ALEVÍ

135

MARC FÍGOLS GINÉS

P5

AINA CORTADELLES GASSÓ
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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

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)

BM PAU CASALS

9

3

0

6

6

L’equip continua essent molt irregular, sobretot en els
seus desplaçaments i això no permet aconseguir els suficients punts com per escapar de la zona baixa de la classificació. Aquest mes victòria a casa, però derrotes en els dos
desplaçaments. Res a fer contra el primer classificat de la
categoria; i en la visita a Tortosa, una mala primera part, féu
impossible la remuntada.
Resultats:

SANT SADURNÍ ATLÈTIC

11

1

0

10

2

TORRÓ D’AGRAMUNT IGP C.H.A.

10

0

0

10

0

CLASSIFICACIÓ

J

G

E

P

Punts

A.E. XARXA A

16 14

1

1

29

HANDBOL PARDINYES LLEIDA B

16 11

1

4

23

AEH LES FRANQUESES

16 10

2

4

22

HANDBOL CARDEDEU B

16 10

2

4

22

CEH BCN SANTS UBAE

16 10

1

5

CE TORTOSA

16 10

0

HANDBOL LA GARRIGA-DISELMATIC

16

8

HANDBOL CLARET

16

CE VILANOVA I LA GELTRÚ HIPERSIMPLY

Res a fer tot i el bon joc demostrat contra els equips de
la part alta de la classificació, però en el desplaçament a
Cambrils, les agramuntines, s’imposaren al complicat horari
del partit, 9:30 del matí de diumenge, i s’endugueren els
dos punts cap a casa.
Resultats:
19/01/2013 ALCARRÀS, CH
30 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP. C.H.A. 16
26/01/2013 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP. C.H.A. 17 SANTPEDOR, CLUB D’HANDBOL 34
03/02/2013 C.H. CAMBRILS
22 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP. C.H.A. 23
J

G

E

P

Punts

CH MONTBUI

10

9

0

1

18

CH ALCARRÀS

10

7

1

2

15

21

TARRAGONA HANDBOL CLUB

10

7

1

2

15

6

20

HANDBOL SANTPEDOR

11

7

1

3

15

0

8

16

HANDBOL CLUB PERELLÓ

10

6

1

3

13

7

0

9

12

CLUB HANDBOL CAMBRILS

11

4

0

7

8

16

5

2

9

12

TORRÓ D’AGRAMUNT IGP C.H.A.

11

2

0

9

4

AE AULA

15

6

0

9

12

CE TORTOSA

10

2

0

8

2

OAR GRÀCIA SABADELL

16

4

3

9

11

CLUB HANDBOL CERVERA

11

1

0

10

2

TORRÓ D’AGRAMUNT IGP C.H.A.

16

5

0

11

10

TERRASSA CLUB HANDBOL

16

2

2

12

6

HANDBOL BERGA

15

1

2

12

4

Sènior Masculí (Tercera Catalana - Grup A)
Després de la parada nadalenca, l’equip només ha disputat dos partits, en el primer, afectat per constants talls de
llum, res a fer contra el líder destacat de la categoria, i en
la visita a Santpedor una molt dolenta primera part deixà
l’equip sense opcions.
Resultats:
19/01/2013 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP. C.H.A. ‘B’ 10 JOVENTUT HANDBOL LA LLAGOSTA 25
02/02/2013 SANTPEDOR, CLUB D’HANDBOL
26 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP. C.H.A. ‘B’ 15
CLASSIFICACIÓ

J

CLASSIFICACIÓ

Juvenil Femení (Primera Catalana)
L’equip continua la seva tònica de cada mes, molt bones
defenses però les errades en atac deixen sense premi l’esforç de l’equip. Aquest mes una altra victòria, i tot i els bons
partits realitzats derrota a casa contra el Santpedor, i a fora
en la visita a Montcada.
Resultats:
19/01/2013 SALLE MONTCADA
15 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP. C.H.A. 9
27/01/2013 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP. C.H.A. 14 RIUDELLOTS CLUB HANDBOL
17
02/02/2013 BALSARENY HANDBOL
9 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP. C.H.A. 10
CLASSIFICACIÓ

G

E

P

Punts

CH VILAMAJOR

11 10

J

0

1

20

HANDBOL SANT CUGAT

11 10

0

1

20

G

E

P

Punts

JOVENTUT HANDBOL LA LLAGOSTA

11 11

0

0

22

CH. SANT ESTEVE SESROVIRES

11

9

0

2

18

HANDBOL SANTPEDOR

11

8

0

3

16

CE TORTOSA

10

8

0

2

16

BALSARENY, HANDBOL

11

7

0

4

14

SALLE MONTCADA ISTE

11

6

1

4

13

H PROCER CERDANYOLA

11

7

0

4

14

CEH BCN SANTS UBAE (S/D)

11

4

2

5

10

HANDBOL RUBÍ

11

6

0

5

12

H. PALAUTORDERA - SALICRÚ

11

5

0

6

10

CLUB HANDBOL RIPOLLET

9

4

0

5

8

HANDBOL RIUDELLOTS

11

4

1

6

9
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20/01/2013 A.E. XARXA
25 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP. C.H.A. 11
26/01/2013 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP. C.H.A. 24 BCN SANTS UBAE CEH
22
02/02/2013 CE TORTOSA
26 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP. C.H.A. 20

Sènior Femení (Primera Catalana - Grup A )

55

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)
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Mòbil 616 03 42 91
jardinsroig@gmail.com

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

▼

ACLE GUISSONA CLUB HANDBOL

11

4

0

7

8

TORRÓ D’AGRAMUNT IGP C.H.A. (S/D)

12

2

1

9

5

BALSARENY, HANDBOL

10

3

1

6

7

ACLE GUISSONA CLUB HANDBOL

11

2

0

9

4

TORRÓ D’AGRAMUNT IGP C.H.A.

10

3

0

7

6

C.H. VIC

11

1

0

10

2

CH MONTBUI

11

0

1

10

1

Cadet Femení (Primera Catalana - Grup A)
Res a fer contra el líder de la categoria, que va demostrar
el per què de la seva classificació, i important victòria en
la visita a Guissona, que serviran per recuperar la moral de
l’equip, una mica tocada després de les últimes derrotes.
Resultats:
27/01/2013 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP. C.H.A. 9 CLUB HANDBOL ASC
28
03/02/2013 ACLE GUISSONA
8 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP. C.H.A. 13
CLASSIFICACIÓ

J

Infantil Femení (Primera Catalana - Grup A)
Les petites del club, altre cop només pogueren disputar
un encontre, doncs es va ajornar la visita a Amposta. Tot i
els dies d’inactivitat demostraren que continuen en forma i
s’imposaren clarament al Guissona.
Resultats:
03/02/2013 ACLE GUISSONA

8

TORRÓ D’AGRAMUNT IGP. C.H.A. 16

CLASSIFICACIÓ

J

G

E

P

Punts

CLUB HANDBOL IGUALADA

8

8

0

0

16

CEACA TÀRREGA

9

7

0

2

14

CLUB HANDBOL AMPOSTA

7

4

0

3

8

TORRÓ D’AGRAMUNT IGP C.H.A.

7

3

0

4

6

G

E

P

Punts

CLUB HANDBOL ASCÓ

12 12

0

0

24

ASSOCIACIÓ LLEIDATANA A

8

2

0

6

4

ASSOCIACIÓ LLEIDATANA

12 10

0

2

20

ACLE GUISSONA CLUB HANDBOL

9

0

0

9

0

CEACA TÀRREGA

12

6

1

5

13

CLUB HANDBOL VILANOVA

12

6

0

6

12

HANDBOL RIBES

11

3

2

6

8

CH MONTBUI

12

3

2

7

8

Com sempre podreu trobar tota la informació del que passa al club, resultats, notícies, etc., a la nostra pàgina web,
www.handbolagramunt.org i també a la nostra pàgina de facebook http://www.facebook.com/Club.Handbol.Agramunt
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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 S PO RTS C LUB H A N D B OL AGRAMUNT

Secció
de Futbol
Sala
A. Guerrero

FONT: FUTBOL SALA

El primer l’equip
és, amb diferència,
el màxim golejador
de la categoria.
En 11 jornades ha
marcat 80 gols.
Equip Cadet.

Resultats
J. 9 AGRAMUNT 12 - 1 BELLCAIRE
J. 10 ORVEPARD 0 - 5 AGRAMUNT
J. 11 AGRAMUNT 2 - 1 MARISTES
CLASSIFICACIÓ
LA SENTIU, O.C. “A”

Punts J G
30 10 10

E
0

P
0

AGRAMUNT C.H., FS “A”

28

11

9

1

1

SEDÓ CLUB FUTBOL SALA “A”

22

10

7

1

2

MARISTES MONTSERRAT LLEIDA “A”

20

10

6

2

2

ALPICAT F. CF. SALA “A”

19

10

6

1

1

ALCOLETGE CLUB FUTBOL SALA “A”

17

10

5

2

3

SANT RAMON PUJALT C.F.S. “A”

13

10

4

1

5

CASTELLÓ CFS “A”

10

10

3

1

6

BELLCAIRE F.S. “A”

9

10

3

0

7

AUTO NAYOX TREBI GOLMÉS “A”

6

10

2

0

8

BALAGUER, C.F. “A”

6

9

2

0

7

F.S. ORVEPARD - LA PERFUMERIA - “A”

5

9

1

2

6

MAIALS FUTSAL “A”

4

11

1

1

9

TRIPLET DE VICTÒRIES I UNA MÀQUINA DE FER GOLS
L’equip que entrena Gerard Fontanet ha començat el
2013 amb el mateix ritme que a finals del 2012. L’equip va
guanyar els tres partits que va disputar amb dos golejades
contra rivals de la part baixa de la taula i amb una important
victòria davant el Maristes (2-1), un dels rivals per assolir
l’ascens. De fet, La Sentiu, que ha guanyat tots els seus partits, Sedó, Maristes i Agramunt són els equips que lluitaran

fins al final de temporada per guanyar una lliga que serà molt
interessant amb duels directes en les pròximes jornades.
Destacar, per altra banda, que l’equip és, amb diferència,
el màxim golejador de la categoria. En 11 jornades ha marcat 80 gols. És a dir, gairebé vuit per partit. A més, Josep
Maria Coll, amb 21 gols, és el segon màxim golejador de la
competició. I per últim, destacar, pel que fa el calendari,
que durant el febrer es disputaran poques jornades perquè
hi ha festes com el Carnaval.

JUVENIL - PRIMERA DIVISIÓ
J. 9 ALTA SEGARRA 4 - 6 AGRAMUNT
J. 10 AGRAMUNT 6 - 8 POBLA DE SEGUR
J. 11 AGRAMUNT 3 - 6 VEDRUNA BALAGUER
CLASSIFICACIÓ
ANDORRA, F.C. “A”

Punts J G
30 10 10

E
0

P
0
2

PENYA BARCELONISTA SOLSONA “A”

27

11 9

0

ALCOLETGE CLUB FUTBOL SALA “A”

19

10 6

1

3

BALAGUER, C.F.S. “A”

16

10 5

1

4

AUTONAYOX TÀRREGA “A”

16

10 5

1

4

AGRAMUNT C.H.,FS

15

10 5

0

5

MARISTES MONTSERRAT LLEIDA “A”

13

10 4

1

5

VEDRUNA BALAGUER C.E. “A”

13

10 4

1

5

ESCOLA F. SALA ALTA SEGARRA “A”

12

10 4

0

6

TORRES DE SEGRE, CLUB AT. “A”

12

10 4

0

6

ESCOLA F. POBLA SEGUR I COMARCA “A”

10

9

3

1

5

ALCARRÀS, F.S. “A”

5

10 1

2

7

CONCA DELLÀ FUTBOL SALA

3

10 1

0

9

▼

SÈNIOR - PRIMERA DIVISIÓ GRUP 5
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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
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E S PO RTS C LUB H A N D B OL AGRAMUNT

▼

IRREGULARS I DERROTES INESPERADES
El juvenil de Josep Maria Coll i Sergi Bertran continua
mostrant-se irregular. Així, durant el mes de gener va sumar
un triomf per dues derrotes. Destaca, a més, que els dos partits es van jugar a casa i contra rivals en teoria més dèbils.
En canvi, es va guanyar a la pista de l’Alta Segarra.
Els agramuntins estan en una competició on dos equips,
Andorra i Solsona, destaquen per sobre de la resta. En canvi,
del tercer fins al 10è classificat (vuit equips) hi ha només
una diferència de set punts.

CADET - PRIMERA DIVISIÓ
J. 7
J. 9
J. 10
J. 11

AGRAMUNT 6 - 1 ALCARRÀS (Ajornat)
AGRAMUNT 2 - 3 BALAGUER
POBLA DE SEGUR 5 - 2 AGRAMUNT
AGRAMUNT 5 - 2 MARISTES

CLASSIFICACIÓ

G

E

ESCOLA F. POBLA SEGUR I COMARCA

Punts
27

10 9

J

0

P
1

SANT JULIÀ, C.E. “A”

26

10 8

2

0

SÍCORIS CLUB “A”

22

10 7

1

2

BALAGUER, C.F.S. “A”

22

10 7

1

2

ARC D’ADA EFS “A”

19

10 6

1

3

BALAGUER, C.F. “A”

13

10 4

1

5

AGRAMUNT C.H.,FS “A”

12

10 4

0

6

ALCARRÀS, F.S. “A”

9

10 3

0

7

MARISTES MONTSERRAT LLEIDA “A”

5

9

1

2

6

ESCOLA F. SALA ALTA SEGARRA “A”

3

9

1

0

8

AUTONAYOX TÀRREGA “A”

0

10 0

0

10

CARA I CREU
Els cadets van guanyar dos dels quatre partits que van disputar el passat mes. L’equip que entrenen Eduard Balagueró
i Roger Creus continua a la part mitjana de la taula en una
categoria molt disputada.
Destaca els triomfs contra l’Alcarràs (6-1) i contra el Maristes (5-2), dos rivals de nivell similar. En canvi, la derrota
contra el líder, la Pobla de Segur, era més previsible. I, per
últim, contra el Balaguer (2-3) la sort no va acompanyar i no
es va sumar cap punt.
Tot i això, les sensacions són molt positives perquè l’equip
juga cada vegada un futbol sala més treballat i segur que
acaben arribant millors resultats. ■

ílvia Balagueró

CENTRE PODOLÒGIC
Podòloga col. 1170

Fes un pas endavant.... cuida els teus peus!
Serveis:
Atenció primària del peu (ungles, durícies, fongs, berrugues...)
Estudi biomecànic
Plantilles personalitzades, esportives i infantils
Atenció del peu diabètic
Servei a domicili
AGRAMUNT: C/ del Clos, 23 A baixos. Tel. 973 392 704
TÀRREGA: Centre Bern - C/ Mestre Güell, 83. Tel. 973 311 572 / 699 269 608
CERVERA: Fisiomed - Av. Mil·lenari de Catalunya, 43. Tel. 973 533 086
VILAGRASSA: Vitamèdic - C/ Ondara, 2 baixos. Tel. 973 311 894
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L ' A J U N TAM ENT
I N FOR MA

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA
NOU QUADRE ELÈCTRIC A L’AVINGUDA AGUSTÍ ROS
S’ha instal·lat un nou quadre elèctric a l’Av. Agustí Ros a l’alçada de l’escola Macià-Companys que permetrà subministrar l’enllumenat de l’Av. Agustí Ros, part del carrer Ensenyament, carrer
Barretina, Pl. del Pou i part de l’Avinguda Catalunya que fins ara
s’alimentaven des del quadre de la plaça Fondandana. Aquesta
actuació permetrà equilibrar els dos quadres amb regulador de
flux per millorar-ne el consum i eliminar el cablejat aeri que en
aquests moments travessa el Riu Sió a la zona del pont romànic.

FONT: AJUNTAMENT

TANCA DE PROTECCIÓ
AL CLUB TENNIS
Tal com es va fer a la sortida del Camp de
Futbol, també s’ha instal·lat una nova tanca
metàl·lica a la sortida dels camps de tennis
amb l’objectiu de protegir i millorar la seguretat dels usuaris de les instal·lacions.
ARRANJAMENT DE LA VORERA
DEL PASSEIG J. BRUFAU
Després de reiterades queixes dels veïns
pel mal estat de la vorera del Passeig Josep
Brufau a la zona de l’Escola de Música, s’ha
procedit a l’arranjament de part del ferm de
formigó i de totes aquelles rajoles que s’havien aixecat, amb l’objectiu de millorar la
seguretat dels vianants en aquest tram de
carrer.

REGIDORIA DE BENESTAR SOCIAL I SALUT
TALLER D’ESTIMULACIÓ DE LA MEMÒRIA
La Regidoria de Benestar Social i Salut, amb la col·laboració
de la psicòloga Neus Planell, ha organitzat un taller d’estimulació
de la memòria. El taller, majoritàriament adreçat a gent gran de
més de 60 anys, tindrà lloc tots els dijous al matí. Les sessions es
faran a la sala de conferències del Casal de les 10h a les 11.30h.
La primera classe es farà el 7 de març. Totes les persones interessades poden inscriure’s gratuïtament a les oficines de l’Ajuntament fins al 22 de febrer. Les places són limitades i se seguirà un
rigorós ordre d’inscripció.

REGIDORIA DE MEDI AMBIENT

FONT: AJUNTAMENT

ESTALVI DE 8.665€ EN EL CONTROL DE COLOMS
Després d’una anàlisi profunda del sistema de control de coloms
que tenia l’Ajuntament, l’any passat es va decidir canviar d’empresa. El nou contracte signat per la Regidoria de Medi Ambient
ha permès millorar en
aquest servei i rebaixar la despesa anual
en 8.665€, gràcies a
un seguit d’accions a
les quals cal sumar-hi
la col·laboració ciutadana que han permès
detectar colònies en

cases i locals deshabitats, minimitzant els
recursos emprats en el servei. Des de la regidoria s’agraeix a totes aquelles persones que han ajudat a la
localització de les colònies i es recorda que tothom que en detecti
una de nova n’informi a les oficines municipals per continuar millorant-ne el servei.

REGIDORIA D’ESPORTS I PROMOCIÓ DE LA DONA
CURSA DE LA DONA
El proper 3 de març Agramunt acollirà la primera Cursa de la
Dona organitzada per les regidories de Promoció de la Dona i la
d’Esports. L’acte esportiu està obert a tothom i tindrà un recorregut de 5 km que es poden fer en totes les modalitats: corrent,
caminant, fen jogging o en marxa. Les inscripcions, fins a l’1 de
març, es poden fer a través d’inscripcions.cat, a les oficines del
Patronat d’Esports o a l’Oficina de Turisme. El preu és de 4€ i
inclou samarreta, dorsal i avituallament a l’arribada. Se sortirà a
les 11h del matí a la plaça del Mercadal. Per a més informació
podeu consultar el web www.agramuntesports.cat
ACTES
CAMINS DE CASTELLSERÀ A LA FULIOLA (ZONA TARASSÓ)
S’acordà reiterar a la societat SAT Nº 1288 EL PLA, SL, titular
dels terrenys situats al polígon, 17, parcel·les 20 i 26, d’aquest
terme municipal, i responsable de l’ordre d’execució imposada per
l’Ajuntament Ple, en sessió de data 31 d’octubre de 2012, atorgant a l’efecte un nou termini per al seu compliment, i advertir que
el seu incompliment determinarà la imposició d’una primera multa
coercitiva per import de 1.000€.
BAIXA ESTABLIMENT
S’acordà donar de baixa del Registre d’Establiments el corresponent a l’establiment a nom de l’empresa DUE HOME-DONA, SL,
dedicada a l’activitat de la venda de roba i accessoris situada a l’Av.
Catalunya, 3, baixos, local 5.
SUBVENCIONS
S’acordà concedir les següents subvencions:
A l’AMPA de la llar d’infants “NINS”, una subvenció de 330€,
per a les activitats extraescolars i compensar aquesta subvenció
atorgada en concepte de col·laboració per l’adquisició d’un tendal
per al pati de l’edifici de la Llar.
A la Fundació Privada Guillem Viladot “Lo Pardal”, 13.000€ per
a la gestió dels objectius fundacionals de l’exercici 2013.
A l’Agrupació Sardanista Barretina, 520€ per a les despeses pels
actes del 25è aniversari de l’entitat i 900€ per les despeses extres
de les activitats realitzades durant l’any 2011.
ADQUISICIÓ D’UN TENDAL
S’aprovà l’adquisició d’un tendal per al pati de la l’edifici de la
Llar d’Infants “NINS” i s’adjudicà a l’empresa TENDALS SANGRÀ,
SL, per la quantitat de 4.737,15€, inclòs IVA.
CARRER DE LA CIRCUMVAL·LACIÓ A ALMENARA ALTA
S’aprovà el plec de clàusules administratives i tècniques, i l’expedient de contractació per procediment negociat sense publicitat
per a l’adjudicació del contracte per a l’actuació “URBANITZACIÓ
DEL CARRER DE LA CIRCUMVAL·LACIÓ A ALMENARA ALTA”
amb un pressupost total de licitació de 61.567,60€ IVA inclòs.
[FEBRER 2013]
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Ha pujat a la casa del Pare

Carme Bernaus Rialp
(Vídua de Francesc Tarragona Potrony)
que morí cristianament el dia 10 de gener de 2013,
a l’edat de 88 anys, havent rebut els S.S. i B.A.
A. C. S.

Els qui l’estimem: fills, Paquita i Josep, Raimundo i M. Dolors, Antonieta i
Antonio; néts, besnéts, cunyades, nebots, cosins i família tota, us preguem una
oració pel seu descans etern.
La família agraeix les mostres de condol rebudes.
Agramunt, gener de 2013
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A L MAN A C

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

Mes de 31 dies, tercer del nostre calendari. Entrem a la PRIMAVERA el dia 20, a les
11h 02m.
El dia 1 el sol surt a les 6h 26m, i es pon
a les 17h 42m. El dia 31 el sol surt a les 5h
36m, i es pon a les 18h 15m.
El dia 20 el sol entra a la constel·lació
d’ÀRIES.

Quart
minvant

el dia 4, a les 9:53 h
Boires i gebrades

Lluna
nova

el dia 11, a les 19:51 h
Serè

Quart
creixent

el dia 19, a les 17:26 h
Pluges i nevades

Lluna
plena

el dia 27, a les 9:27 h
Núvols

DATES ASSENYALADES
I COSTUMARI
El març és considerat com el mes més variable de l’any, ja que es troba situat en la
transició de l’hivern a la primavera i participa
de les temperatures de les dues estacions.
Els antics llunaris el representaven amb la
figura d’un minyó amb tres cares: una que
bufa, una altra de riallera i una tercera seriosa, les quals volien simbolitzar les variacions
del temps. Aquesta singularitat climàtica va
arribar a crear un nou verb, marcejar, sinònim de variabilitat:
El març té trenta-un dies
i tres-centes fesomies.
No hi ha març que no marcegi
ni estiu que no pedregui.
En ser en temps de Quaresma trobem refranys que fan referència a la totalitat de la
celebració, quan antigament es complien al
peu de la lletra els dejunis i les abstinències.
Primer diumenge de Quarema,
de pensar en el dejuni perdo l’esma.
El segon, ja de vista perdo el món.
El tercer diumenge,
tot em penja.

Demografia
(Mes de gener de 2013)
NAIXEMENTS
Ikhlas Kaakoua
Andrea Fernández Solans
Nadia Fernández Solans
Leire Ana Ortiz Estadella
DEFUNCIONS
Josep Carreras Potrony
Josep Maria Figuera Camats
Licerio Tolosa Boldú
Cèlia Tosquella Lluelles
Carme Bernaus Rialp
Josep Rovira Pijuan
Joan Sorribes Rotges
Ramona Balagueró Bonjorn
Carme Freixes Campà
Josefa Armengol Pont
Joan Pampalona Peralba
Jesús Cristino Villanueva Ribas

Diumenge de Rebeca,
ja no em trobo la panxeta.
Diumenge de Passió,
ja he perdut el braó.
Diumenge de Rams,
ja no em queden sinó mans;
i em faig un tip per Pasqua
i em passa tota la basca.
Dia 19: Sant Josep, espòs de la Mare de
Déu.
Dia 24: Diumenge de Rams de la Passió del Senyor. L’Església celebra l’entrada
triomfal de Jesús a Jerusalem, on fou rebut
amb palmes i branques de llorer i d’olivera.
Per això avui són beneïts rams i branques
d’aquests arbres. Els nens petits porten palmes i palmons; els mitjans i els grans, rams
d’olivera i de llorer, i les nenes, palmes teixides i treballades formant diversos pisos.
Setmana Santa mullada,
collita de blat assegurada.
Dia 28: Dijous Sant.
Dia 29: Divendres Sant.

dia 26-12
dia 8
dia 8
dia 23
95 anys, dia 4
63 anys, dia 4
95 anys, dia 4
94 anys, dia 9
88 anys, dia 10
88 anys, dia 16
84 anys, dia 16
97 anys, dia 17
88 anys, dia 17
92 anys, dia 20
81 anys, dia 25
60 anys, dia 25

Informació facilitada pel Registre Civil amb les dades convenientment autoritzades.

JOSEP ROVIRA

MARÇ 2013

Temps

Dia 31: Pasqua de Resurrecció.
Ramon Bernaus i Santacreu

PLUJA CAIGUDA DURANT EL GENER
GRÀFICA DE LES TEMPERATURES MÀXIMES I MÍNIMES I DE LES PRECIPITACIONS CORRESPONENTS AL MES DE GENER
°C

l./m2
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Dia 1 ......................................... Inapreciable
Dia 12.........................................
2,8 l./m2
Dia 13......................................... Inapreciable
Dia 17.........................................
1,0 l./m2
Dia 18.........................................
1,5 l./m2
Dia 19......................................... 25,0 l./m2
Dia 23.........................................
1,0 l./m2
Dia 25.........................................
0,6 l./m2
Dia 27.........................................
2,2 l./m2
TOTAL ......................................... 34,1 l./m2
TEMPERATURES EXTREMES DEL GENER
Màxima del mes ............................ 14°, dia 31
Mínima del mes –2°, dies 3 a 5, 9, 12 a 15, 25
Oscil·lació extrema mensual ....................... 16°
Mitja de les màximes ............................ 8,387°
Mitja de les mínimes ............................ 0,483°
Mitja de les mitjanes ............................ 3,951°

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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PRIMER ANIVERSARI

Rosa Lluelles Cases
(Vídua de Fernando Ros Pijuan)
que morí cristianament el dia 28 de gener de 2012,
a l’edat de 101 anys.
A. C. S.

La família la tindrem sempre present en el nostre record.

Febrer de 2013
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L LEU R E AMEN ITATS

Les 7
diferències
per
Ricard Bertran

El Rei Carnestoltes i la
Xurripampi van donar
el tret de sortida a les
festes del Carnaval
d’enguany amb el pregó realitzat a la plaça
de l’Església.
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

SOPA DE LLETRES

1

7

8

9

9

3

4

7
8

Solució al
SUDOKU:

2
8

1

8
6

3

8

7

5

4

9

6

2

8

7

5

3

1

5
2
3
1
9
4
6

9
3
8
4
1
6
7

8
9
1
7
3
2
5

7
5
6
2
4
9
8

9
1
6
2
8
7
3
4

8
3
2
4
7
5
6
1
9

6
7
4
1
9
3
5
8
2

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

3

5

5

D
F
L
V
G
L
O
S
A
E
I
T

1

B
C
O
Z
E
B
I
O
S
C
A
O

3

B
A
J
T
G
I
N
V
Z
L
V
M

6

E
M
N
C
D
U
R
R
L
A
A
S

4

L
A
R
O
A
H
I
E
X
R
L
R

5

L
R
I
E
G
R
B
M
T
F
L
N

2

M
A
Q
X
U
A
E
O
E
D
S
V

8

U
S
N
S
C
G
R
I
L
R
H
Q

7

N
A
H
N
B
E
A
R
P
D
A
M

4

T
C
O
R
L
J
P
L
A
C
U
U

1

E
C
P
L
A
F
M
Q
A
T
J
P

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

Solució a les
7 diferències:

2

A
G
M
U
D
R
E
V
T
B
G
L

SUDOKU

5
6

9

4

9

En aquest embolic de lletres que hi ha,
hi trobareu dotze cognoms que a la
vegada també són noms de poblacions
del Principat.

9

8

7

2
9

7
1

2

3
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Balaguer, Bellmunt, Biosca, Boldú, Camarasa, Concabella, Guimerà, Martorell,
Piera, Tarragona, Valls i Verdú.

Joan Ramon Gallart i Huguet
A. C. S.

Setzè Aniversari
(22 de febrer de 1997)

Trobem a faltar
el teu somriure...
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L A FO TO

per JOSEP BERTRAN

es filtracions de les
darreres pluges han
originat aquest clot que
veiem a la foto. Es troba al
camí que va entre Castellblanc, al fons de la imatge,
i Renant. Algun usuari hi
ha plantat aquest senyal,
improvisat amb una rama i
un tros de cinta, per evitar
que hi caigui algun vehicle. La via agrícola forma
part de la xarxa de camins
sorgits de la concentració
parcel·lària del SegarraGarrigues.

L

L A C A L AISERA

per SERAFINA BALASCH
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No és un adéu per sempre,
és tan sols l’adéu per un instant.

Sisè aniversari

Antònia Fornells i Musoles
nascuda a Agramunt i vídua de Narcís Pujadas
que morí cristianament a Barcelona,
el dia 18 de febrer de 2007,
a l’edat de 98 anys.

A. C. S.

Les seves germanes i els seus nebots la recordarem sempre.
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gramunt té una llarga tradició carnavalesca. Abans
de 1936 eren unes festes molt
populars i irreverents, contra el
clero i autoritats, mentre que
ara són més oficials, molt participatives, però allunyades de
l’esperit originari de la festa.
Entre unes i altres hi va haver
el Carnaval de Kipps que durant la dècada dels setanta va
ser un veritable fenomen. En
essència era un concurs de disfresses que organitzava la popular discoteca. L’atracció eren
els nombrosos i substanciosos
premis que es donaven i que
atreien participants i públic
d’arreu de Catalunya. La foto,
en què es distingeixen alguns
agramuntins, correspon a l’edició de 1977.
[FEBRER 2013]
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IMATGES D’AHIR i D’AVUI

El dia de Sant Esteve del 1928 es va inaugurar el primer camp de futbol dels dos en
condicions que ha tingut Agramunt. (L’actual data del 1945). A la imatge veiem com
els paletes sobre la bastida treballen en
el tancament de la porta d’entrada. De les
persones que es veuen a la foto hem pogut
identificar el Ramon Mora, a l’esquerra, i el
Vicens del Catxí, assegut sobre una paret de
pedra. Aquest mur ens indica el punt exacte
en el paisatge actual. El tancat era l’extrem
de l’hort de l’actual Cal Borges. Fa uns anys
s’hi va construir un edifici de nova planta
al costat del que va ser el Cinema Avinguda
2. Josep M. Borges ens situa l’indret precís
on està assegut el Vicens del Catxí, que va
ser jutge de Pau durant la República i que
regentava un estanc i una espardenyeria al
carrer de Sió, cantonada de l’Aspi. Per inaugurar el flamant Camp de Futbol va venir
l’equip reserva de la UE Tàrrega. El mateix
dia el primer equip va anar a inaugurar el
camp de Balaguer.
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per JOSEP BERTRAN

