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Crònica dels actes celebrats amb motiu del 75è Aniversari
del Primer Bombardeig de la Guerra Civil a Agramunt.

Reportatge sobre el
Sometent agramuntí
que va estar en actiu
a la nostra Vila durant molt de temps.

LA 3...
laborar, molt especialment les que van
ser sensibles a atendre les nostres demandes, i al públic per assistir-hi.
Els veïns, en aquest cas de Butsènit,
també són els principals protagonistes

X.S.

El gros de la informació se l’emporta
aquest mes els actes que es van celebrar
entre el dies 5 i 7 d’abril amb motiu de
la commemoració del 75 aniversari del
que ha passat a la història agramuntina com el fet del Primer
Bombardeig. La commemoració, però, començà
dies abans amb la publicació del reportatge
sobre aquest tema com a
informació principal del
SIÓ del mes de març i
que tan bona acceptació
ha tingut entres els nostres lectors.
Com a complement del
mateix, la revista va preparar altres commemoracions que, posteriorment, es van unir amb
les de l’Ajuntament per
tal de fer un programa
comú. D’uns i altres els
nostres lectors en trobaran una àmplia
informació. Des de la revista els valorem molt positivament i agraïm a totes
les persones i entitats que hi van col-

del reportatge que publiquem sobre la
iniciativa popular de la construcció del
Poliesportiu d’aquesta població riberenca. Un dels impulsors de la inicia-

tiva, Antoni M. Vives i Vilà, ho explica
de primera mà complementant-ho amb
diverses il·lustracions gràfiques. Va ser
un esforç d’un petit nucli de població
en plena transició democràtica.
En aquests temps
en què es parla tant
de les patrulles de
vigilància, les mal
anomenades Sometent, hem cregut
convenient fer-ne
una crònica del que
va ser històricament
aquest cos parapolicial que durant
molts anys va estar
vigent a Agramunt.
Per primera vegada
es coneixeran els
noms dels seus
darrers membres,
acompanyats amb
imatges de la seva
senyera, la que van portar els expedicionaris agramuntins a la Batalla del
Bruch contra les forces napoleòniques,
entre altres informacions inèdites. ■
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ODONTOLOGIA

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

I N T E G R A D A

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

CENTRE DE LA RIBERA DEL SIÓ

clinicariberadelsio@infomed.es

www.centresodontologiaintegrada.com

reportatges de fotograﬁa i vídeo_bodes_comunions_industrials_disseny gràﬁc_
logotips_catàlegs_imatge corporativa_pàgines web_programació i disseny_

VICENS

MAQUINÀRIA AGRÍCOLA, S.A.

Està preparat per la
R- Evolució?

Noves sèries:
6R - 7R - 8R

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

JOSEP BERTRAN

JOSEP ROVIRA

75è Aniversari Primer Bombardeig

Vista de la plaça en el moment de caure els avions de paper.
A baix, els dos alumnes de l’Institut llegint el nom de les persones mortes en els bombardejos agramuntins.

[ABRIL 2013]
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▼

JOAN PUIG

A

mb una gran assistència es van celebrar, el
cap de setmana del 5
al 7 d’abril, un seguit d’actes
per tal de commemorar el 75è
aniversari del Primer Bombardeig. Amb tot, la commemoració començà amb la publicació d’un extens reportatge
sobre aquest tema en el SIÓ
del mes de març. Fa 25 anys
la nostra revista ja va commemorar el 50 aniversari amb
l’edició del col·leccionable
sobre la Guerra Civil a Agramunt. Un treball en el qual,
per primera vegada, s’infor-
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▼

homes, dones i nens; mares, pares i
fills; als ferits no els va comptar ningú. Van caure al Sindicat, al Pou, a
la Fondandana..., dins les seves cases, als afores. En no haver-hi escola
s’evità una tragèdia encara més gran.

JOAN PUIG

vui fa exactament 75 anys que
Agramunt va començar a viure el
període més tràgic de la seva ja llarga història.
Eren dos quarts de deu del matí
quan van començar a caure les primeres bombes del primer bombardeig dels nombrosos que va patir la
nostra vila fins el dia 12 de gener de
1939.
Els agramuntins feien la seva vida
habitual en un dimarts de primavera. Per als infants era un dia de vacances de Setmana Santa (aleshores
dites de primavera). Les escoles eren
buides i els nens i les nenes voltaven
pel carrer gaudint del seu esbarjo.
Feia gairebé dos anys que a Espanya hi havia guerra, però els agramuntins la vivien de lluny. Aquell
dia, el 5 d’abril del 1938, els va
caure a sobre de patac. La Guerra i
la Mort els va venir del cel.

JOAN PUIG

A

Ningú no se l’esperava. Per això
gairebé ningú no estava preparat per
rebre’l. Les conseqüències van ser
esfereïdores, tràgiques, mortals i devastadores.
Hi van morir unes 27 persones:

Agramunt es convertí en una massa de foc i destrucció. El fum i la
pols es podien veure des de molts
quilòmetres lluny. Els supervivents
expliquen que es va viure un ambient apocalíptic. Mai cap agramuntí

Text del manifest que es va llegir el divendres a la plaça de l’Església.
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no havia vist una cosa semblant.
El pànic s’apoderà de gairebé tothom. Homes, dones i nens van fugir
a la desbandada cap als afores. Com
més lluny d’Agramunt, millor. Enrere van quedar els morts, persones i
animals, sense que ningú no els recollís.
Amb tot, aquesta tragèdia l’aprofitaren algunes mal ànimes que es
dedicaren al pillatge de les cases esventrades, amb una impunitat total,
ja que també les autoritats, amb l’alcalde al davant, van fugir cametes
ajudeu-me.
Han passat 75 anys d’aquells fets.
La majoria dels que som aquí reunits
no ho vam viure. Van ser els pares
i, més encara, els pares dels nostres
pares.
Però sí que tenim el goig de la
companyia d’alguns veïns que, encara que molt joves, recorden tot el
que van veure i patir. Gràcies a ells
en servem la memòria.
I som aquí reunits per recordar-ho
i passar-ho a les noves generacions
perquè mai no quedi en l’oblit. Especialment vosaltres, els més joves,
recordeu el que van viure els vostres
avis. Aquell horror que ara veiem a
la televisió, que passa en països llunyans, es va viure a Agramunt i que
nens i nenes com vosaltres en van
ser testimonis i protagonistes.
Som aquí reunits per recordar-los
i homenatjar-los a tots. Als que van
morir, però també als qui ho van patir i, sortosament, ho van sobreviure.
Aquest record el personalitzarem
en el llistat oficial de morts en els
bombardejos. Però també tindrem
un pensament per als que van morir
al front o en la repressió. I no oblidem tots aquells dels que no en sabrem mai els noms, molts dels quals
descansen ignorats en el nostre cementiri.
Josep Bertran

JOSEP ROVIRA

Anivid Pedrós amb la tenora tocant El cant dels ocells des de dalt del campanar.

JOSEP BERTRAN

Inauguració de l’exposició del Memorial Democràtic.

Josep Maria Solé i Sabaté durant la seva conferència al Casal.

mava a bastament d’aquest
conflicte a nivell local.
SIÓ i l’Ajuntament van organitzar la celebració, comptant
amb la valuosa col·laboració
de diverses entitats i particulars que van fer possible donar a aquesta efemèride commemorativa l’escalf i el ressò
que es mereixien donada l’índole de la mateixa. Gràcies
a aquest bon fer la majoria
dels mitjans de comunicació,
premsa, ràdio i televisió, se’n
van fer un ampli ressò amb
cròniques i articles d’opinió.
L’acte més emotiu va ser el
que es va celebrar el divendres dia 5, a 2/4 de 10 del

matí, coincidint amb l’hora en
què feia exactament 75 anys
van caure les primeres bombes sobre Agramunt. El toc de
la sirena, el mateix que avisava de l’arribada dels avions
enemics, va convocar tothom
a la plaça de l’Església. A més
del públic en general, hi van
participar els alumnes dels
centres d’ensenyament que
van col·laborar amb la confecció d’avions de paper, els dels
col·legis Macià-Companys i
Nostra Senyora del Socors, i
flors artificials els de la Ribera
del Sió.
L’acte començà amb un repic general de campanes i tot
seguit es llegí el document redactat per SIÓ que podeu llegir en el requadre de la pàgina anterior. Tot seguit es donà
lectura als noms del morts
reconeguts oficialment en els
bombardejos sobre Agramunt
per part dels joves Aleix Tàpia i Laia Amores al ritme de
campanades de dol. A continuació es va fer un minut
de silenci a la seva memòria,
acompanyat pel so de la tenora amb què Anivid Pedrós
interpretà El cant dels ocells
des de dalt del campanar.
La commemoració finalitzà
amb un bombardeig simbòlic en favor de la pau amb el
[ABRIL 2013]
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JOAN PUIG

JOSEP BERTRAN

Flors de paper fetes per alumnes de l’Institut.
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JOSEP BERTRAN

JOSEP BERTRAN

▼

rant “Catalunya bombardejada”, realitzada pel Memorial
Democràtic. El seu director,
Jordi Palou-Loverdos, assistí
a la inauguració.

JOSEP BERTRAN

Conferència

Per anar fins al Camp d’Aviació i,
posteriorment, al Pou del Gel, es va
utilitzar un autocar per transportar
als visitants. En el primer viatge
també s’utilitzà un petit òmnibus
de la casa Moritz i cinc cotxes de
socis del Club del Vehicles Històrics
de Lleida.
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llançament d’avions de paper
blanc confeccionats pels escolars, mentre es repetia el
toc general de campanes gràcies a la col·laboració de la
Parròquia, que facilità en tot
moment el desenvolupament
dels actes. Una avaria en la
sirena impedí que pogués
tornar a sonar com a senyal

final del “bombardeig”, tal
com s’avisava a l’acabament
de l’atac. Destacar la collaboració i atenció dels alumnes dels tres centres escolars
durant tota la celebració.

Exposició
El saló de sessions de Ca
la Vila acull una mostra itine-

Al cinema del Casal l’historiador i actualment director
de l’IEI, Josep Maria Solé i
Sabaté, pronuncià una conferència relacionada amb els
bombardejos que patí Catalunya. El conferenciant és un
expert en temes de la Guerra
Civil Espanyola i la repressió
sobre Catalunya i els catalans. Després de la xerrada es
projectà la pel·lícula “Mirant
el cel”, que ja s’havia vist a
Agramunt fa uns anys, sobre
els bombardejos de Barcelona.

Dramatització
Els actes commemoratius
van continuar el dissabte a
la tarda amb una visita guiada a cinc dels equipaments
de defensa civil i militar que

JOSEP BERTRAN

A dalt, d’esquerra a dreta, tres imatges de la Dramatització realitzada
pel Grup Escènic Agramuntí.

la zona on hi havia la DECA,
Defensa Especial Contra Aeronaus, ubicat a l’era de Cal
Petitó sota els Dipòsits. També es van visitar els refugis
més coneguts com el de San-

ta Maria i el del Pou del Gel.
Els 300 participants es van
concentrar a les cinc de la
tarda a la plaça de l’Església,
on el Grup Escènic Agramuntí presentà una dramatització

▼

BERNAT SOLÉ

Josep Bertran en plena explicació
sobre el rehabilitat refugi del camp
d’aviació.

s’han conservat a Agramunt.
Per primera vegada es va visitar el recuperat refugi del
Camp d’Aviació, el de Transmissions, situat a l’interior de
Cal Borges, al Passeig Nou, i

[ABRIL 2013]
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▼
BERNAT SOLÉ

teatral sobre les vivències de
l’època. Els actors van recrear
escenes de la vida quotidiana
fins al moment que arriben
els bombardejos. Efectes narratius, musicals i especials
ajudaven a donar versemblança als tràgics fets d’ara fa 75
anys. Posteriorment el públic
es dividí en grups i inicià un
recorregut per visitar els cinc
espais, començant pel de sota
l’Església que va atendre una
tècnica municipal. Donada
la gran demanda per fer les
visites comentades, l’Ajuntament ha previst tornar-les a
fer el dia 1 de maig al matí.
Ja s’anunciarà oportunament.

Cloenda

BERNAT SOLÉ

BERNAT SOLÉ

Per complementar l’extens
reportatge “Quan la mort venia
del cel”, publicat a SIÓ el passat mes de març, es va organitzar un acte al Foment, cedit
gentilment per la Parròquia,
que també serví de cloenda
de les celebracions del cap de
setmana. El local s’omplí de
gom a gom d’un públic atent
que seguí les tres parts en què
es dividí la sessió.
En una primera, Ramon
Bernaus explicà “quan la
guerra era lluny”, és a dir quina era la situació a Espanya
mentre el front es mantenia
allunyat d’Agramunt. La projecció de mapes i d’infraestructures bèl·liques de defensa va servir per complementar
les explicacions.
La segona part estigué dedicada a comentar la situació d’Agramunt a partir del 5
d’abril, “quan la guerra ens
arribà” a través de les explicacions de Josep Bertran, autor
del reportatge. Es van comentar algunes de les fotografies
que s’hi van publicar.

10
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JOSEP ROVIRA

JOSEP ROVIRA
JOSEP ROVIRA

Foto gran superior, aspecte de la
sala del Foment plena de gom a gom
per presènciar l’acte de cloenda.
Sobre aquestes línies, Ramon
Bernaus i Josep Bertran en les seves
intervencions.

Pàgina anterior, de dalt a baix:
Ramon Bernaus sortint de la remodelada entrada del Pou del Gel.
Josep Bertran Mitjavila a l’era de cal
Petitó, seu de la DECA.
Joan Puig comentant el búnquer de
Transmissions situat sota l’edifici de
Cal Borges, al Passeig Nou.

La gran novetat va ser la
projecció de l’audiovisual que
recull els relats de cinc agramuntins que van viure el bombardeig del 5 d’abril. El reportatge aplega, en un muntatge
àgil i amè realitzat per Albert
Malet de “>amm comunicació & imatge”, els relats de
la Quimeta Marquilles, Pepita
Pla, les germanes Inés i Maria
Sala i Miquel Noguera. Les
declaracions es van extreure
de les gravacions que es van
fer fa uns tres anys pel collectiu “Fem Memòria”.

La projecció va ser seguida
amb interès per tothom i amb
gran emoció per moltes persones, algunes de les quals
van viure aquella tràgica època. També es va muntar una
exposició-venda del material
editat per SIÓ com són els
llibres dels col·leccionables i
les edicions digitalitzades.
L’objectiu dels actes commemoratius del 75 aniversari
del Primer Bombardeig va ser
triple. Per un costat donar a
conèixer àmpliament el que
van ser i representar per Agra-

munt els atacs aeris feixistes
entre el 5 d’abril del 1938 i
el 12 de gener del 1939 amb
informacions documentals i
gràfiques fins ara inèdites.
També per conscienciar a les
noves generacions d’uns fets
cada vegada més llunyans en
el temps però les conseqüències dels quals encara tenen
repercussió en l’actualitat.
Per últim i més important,
retre un homenatge a les víctimes, mortes o supervivents,
de l’episodi més tràgic de la
història d’Agramunt.
[ABRIL 2013]
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JOSEP BERTRAN

Les caramelles

Les caramelles actuant a la plaça
de l’Església.
A l’esquerra, un grup de joves
dansaries va ser la novetat de
la cantada d’enguany.

E

JOAN PUIG

l bon temps de què gaudírem el Diumenge de
Pasqua donà relleu a les tradicionals caramelles, mantenint aquesta tradició popular
catalana. Una vintena de cantaires, una dotzena de músics
i un grup de nens i nenes que
interpretà una dansa al so de
La vaca del pastor, acompanyats pels membres de la re-
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primer dia, i en concret al recent desaparegut, Josep Maria Figuera també fundador
de l’agrupació. A l’homenatge
s’hi sumà l’Ajuntament amb
una intervenció de l’alcalde
Bernat Solé. Per la seva part,
l’homenatjat agraí la distinció

dels seus companys i també
la col·laboració dels successius ajuntaments, des del primer Ajuntament Democràtic
que recuperà les caramelles,
i de tots el que hi han participat al llarg dels 31 anys de
continuïtat.

La principal novetat d’enguany va
ser l’homenatge
que es va retre,
per part de la colla caramellaire, a
Josep Maria Lluch
que n’ha estat el
principal mantenidor, com a president de la junta
de l’entitat des de
la seva fundació
l’any 1982.
L’acte es va fer al
balcó de Ca la Vila
abans d’iniciar la
tradicional cantada de sortida de
Missa Major.

capta, recorregueren places i
carrers portant la joia pasqual
i anunciant la primavera. La
col·laboració de l’agrupació
“Aires del Sió” i l’Escola de
Música fan possible la seva
continuïtat. Es van interpretar les peces És la moreneta,
Mentre cantem caramelles,
Dolç el núvol i Diades d’amor.

Un moment de la benedicció del Diumenge de Rams.

Homenatge
La principal novetat d’enguany va ser l’homenatge que
es va retre, per part de la colla
caramellaire, a Josep Maria
Lluch que n’ha estat el principal mantenidor, com a president de la junta de l’entitat
des de la seva fundació l’any
1982. Aquesta ha estat la
primera edició sense ell. Per
aquest motiu l’actual junta
que presideix Jaume Escolà li
va retre un homenatge amb el
lliurament d’una placa commemorativa. L’acte es va fer
al balcó de Ca la Vila abans
d’iniciar la tradicional cantada de sortida de Missa Major.
L’homenatge es féu extensiu a tots els col·laboradors,
especialment als que es mantenen al peu del canó des del

JOSEP ROVIRA

Josep Maria Lluch amb la
placa commemorativa de la
seva llarga trajectòria en front
del grup caramellaire.

JOSEP BERTRAN

JOSEP BERTRAN

Rams i Setmana Santa:

El Viacrucis del Divendres Sant al matí en el seu pas pel carrer dels Germans de la Doctrina
Cristiana.

[ABRIL 2013]
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A C T U ALITAT FETS D EL M ES

Patrimoni rural

E

JOSEP BERTRAN

l poliesportiu de Butsènit exposa una mostra de fotografies
de totes les cabanes i masies del
seu terme municipal. El seu autor
és Jaume Esteve, un apassionat
de la història de la seva població
que ha recollit també una gran
col·lecció de peces i maquinària
agrícola, com ja vàrem informar el
passat mes de gener. Centenars
de fotografies de construccions
agrícoles. La majoria es troben en
molt mal estat, algunes ruïnós.
És una mostra d’una arquitectura
rural, simple, però amb algunes
excepcions que van ser aixecades
amb tècniques avui ja desaparegudes.

Incendi

E

JOSEP BERTRAN

L’exposició de Butsènit mostra centenars de fotografies
de construccions
agrícoles. És una
mostra d’una arquitectura rural, simple, però amb algunes excepcions que
van ser aixecades
amb tècniques avui
ja desaparegudes.

l dia 15 d’abril al darrer pis de
l’habitatge número 35 del carrer Sió, cantonada amb Àngel Guimerà, es declarà un petit incendi
que va ser ràpidament sufocat per
les dotacions de Bombers de la
Generalitat que hi varen acudir.
Com sia que aquell pis està
desocupat, els bombers, després
d’apagar-lo, varen obrir una investigació per determinar-ne les causes. ■

[ABRIL 2013]
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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 / abril 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 LA C O R A L

J.M. RIBALTA

Concert de Pasqua

El grup gran de la Coral Bon
Cant i la Colla Estol-Espígol
en un moment de l’actuació.

El temple de
Santa Maria va
acollir de nou
el Concert de
Pasqua de les
corals.

E

l diumenge de Rams, 24
de març, el temple de Santa Maria va acollir de nou
les actuacions de la Coral d’Avui
i la Coral infantil Bon Cant en el
seu Concert de Pasqua.
La coral infantil va ser la primera d’actuar acompanyada al
piano per la Dolors Ricart. El
grup petit, dirigit per l’Esther
Cabós, ens oferí quatre cançons;
tres de les quals formaven part

de la cantata L’hora perduda
escrita pel compositor Jordi Domènech de Tavèrnoles. Aquesta
cantata va ser encarregada pel
Secretariat de Corals Infantils
de Catalunya (SCIC) per commemorar el centenari de la poetessa catalana Joana Raspall, i
Clara Ripoll n’ha escrit un conte
per enfilar totes les cançons. La
cantata està dedicada als grups
petits del SCIC que enguany

per J. Pijuan
celebren el 40è aniversari del
Juguem Cantant i els nostres
petits cantaires l’han hagut de
treballar de cara el seu Juguem
Cantant, el dissabte 13 d’abril,
a l’Auditori Enric Granados de
Lleida.
El grup gran dirigit per la Joana Tolmos també va cantar quatre cançons, una de les quals,
Pastora la galana, una harmonització de Carles Belda d’un
ball de bastons de la Llitera, va
comptar amb la col·laboració
de quatre membres de la Colla
Estol-Espígol que la van ballar.
A finals d’abril, el diumenge 28,
participarà a la Trobada als Monuments que es farà a la Seu
Vella de Lleida.
Pel que fa a la Coral d’Avui,
sota la direcció de Dolors Piñol,
va cantar sis cançons de diferents estils i èpoques que anaven des del Renaixement, tradicionals catalanes, Lluís Llach,
Raimon Romaní... També comptà amb l’acompanyament de la
Dolors Ricart al piano i de la
Mireia Marsol en percussió en
algunes de les peces.
El concert va ser seguit per un
nombrós públic que va gaudir
amb cada una de les cançons. ■

[ABRIL 2013]
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E N T ITATS

FONT: ANC

Assemblea Nacional Catalana

II Assemblea General de l’ANC
celebrada a Girona el dia 16
de març.

Procurarem complir amb les accions programades
de la plantada de
cartells als balcons, encendre
l’estelada, pintar
un mural prop
de les piscines
i organitzar el
Corre-Llengua,
que aquest any es
dedicarà a Miquel
Martí i Pol. Per a
totes aquestes activitats demanem
la col·laboració
ciutadana.

E

l 16 de març, una representació de la nostra Assemblea Territorial es va
afegir a un autocar que, des de
Mollerussa i altres poblacions,
va conduir diversos membres i
simpatitzants de l’ANC a la II
Assemblea General que es va
celebrar aquell dia a Girona, i
en la qual es van aprovar, entre
altres, els informes de gestió i
economia del passat exercici,
i el programa i pressupost per
al proper. Es va votar el text,
actualitzat i amb les esmenes,
del Full de Ruta, i es va deixar
per al dia 6 d’abril les actualitzacions dels Estatuts i Reglament de Règim Intern, en
una sessió descentralitzada, a
les seus territorials, cosa que
ja s’ha fet i se n’esperen resultats. Tal com va dir Carme
Forcadell, a Girona, “Tenim
un adversari molt perillós, que
no és democràtic”. Va explicar que l’asfíxia econòmica a

la qual Espanya sotmet Catalunya està en l’origen de les
retallades. Segons recull el
Full de Ruta, és urgent afrontar aquest gran perill. Com a
conseqüència, l’ANC proposa
la consulta sobiranista no més
enllà del maig de 2014, i si no
fos possible –fins i tot, per inhabilitació de la Generalitat i
el Parlament–, “promourà una
Assemblea de Càrrecs Electes
o una Assemblea Constituent
perquè proclami la independència”, això és, una declaració unilateral d’Independència. Al Full de Ruta s’expressa
el desig que aquesta reunió de
l’ANC ja sigui l’última.
Amb Muriel Casals van
anunciar, per al proper 11 de
setembre, una Gran Cadena
Humana per la Independència, a l’estil de la que es va
fer als països bàltics el 23
d’agost de 1989. En aquella
ocasió, una cadena humana
de 600 km va precedir la independència de Letònia, Estònia i Lituània.
Pel nostre compte, des de
l’AT Agramunt, Ribera del Sió,
estarem preparats a ser part activa d’aquests esdeveniments.
Mentrestant procurarem complir amb les accions programades de la plantada de cartells
als balcons, encendre l’estelada, pintar un mural prop de les
piscines i organitzar el CorreLlengua, que aquest any es
dedicarà a Miquel Martí i Pol.
Per a totes aquestes activitats
demanem la col·laboració ciutadana.
També volem transmetre la
necessitat de tirar endavant el
procés independentista amb

l‘acció concreta que representa l’Objecció fiscal a l’Estat
espanyol. Aquest mateix estat
que ens sotmet a una asfíxia
financera i que, segons ha aparegut a la premsa, es mostra
capaç d’invertir diners públics
per a finançar tertulians i mitjans en contra del sobiranisme.
L’objecció fiscal consisteix en
fer efectiva la nostra declaració –positiva o negativa– corresponent a l’IRPF, seguint
el programa PADRE, i triant
el pagament per domiciliació
bancària a través de l’Agència
Tributària Catalana –que tanmateix la passarà a l’Estat–,
tot fent constar la nostra objecció fiscal. Pagant els impostos
a l’Agència Tributària Catalana
estem fent un gest de reconeixement de les institucions pròpies de Catalunya i a favor que
sigui la Generalitat qui recapti
els impostos i els gestioni. Es
pot presentar entre el 2 d’abril
i abans de l’1 de juliol. Per a
més informació, insubmissio@
assemblea.cat (insubmissio,
sense accent).
Repetim les referències per
a inscripcions, a la web de
l’ANC, www.assemblea.cat.
En qualsevol cas us podeu posar en contacte amb nosaltres,
agramunt@assemblea.cat, i
ens podeu seguir al Facebook,
Agramunt - Ribera Del Sió Per
la Independència.
A la premsa apareixen missatges, com el de Mariano Rajoy dient que “No és just privar
els catalans de poder gaudir de
ser espanyols”, i el de Vicent
Partal que diu que “Espanya ja
no pinta res”. En podem parlar
un altre dia. ■
[ABRIL 2013]
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ílvia Balagueró

CENTRE PODOLÒGIC
Dp. SÍLVIA BALAGUERÓ ESPINOSA núm. col. 1170

C/ del Clos, 23 A baixos
Tel. 973 392 704
info@podologosagramunt.com
www.podologosagramunt.com
AGRAMUNT

Fes un pas endavant.... cuida els teus peus!
Nou Serve
de Nutriciói
!
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Plataforma Aturem el Fracking

La Plataforma
va manifestar la
seva satisfacció
amb la unanimitat mostrada per
les autoritats del
territori en contra del fracking.

R

epresentants d’una trentena de municipis de
l’Anoia, la Segarra, el Solsonès, la Noguera i l’Urgell, a
més del Consell comarcal de la
Noguera i la Segarra i de la Diputació de Lleida varen trobar-se
a la nostra Vila, el dissabte 13
d’abril, per signar el Compromís
d’Agramunt contra el fracking.
L’acte, convocat i conduït pels
membres de la delegació a les
terres de Ponent d’aquesta Plataforma, va reunir un centenar de

persones a la plaça dels Dipòsits
del Convent, des d’on es domina
un extens paisatge ric en natura,
història, patrimoni, nuclis habitats, camps i granges que són un
bon exemple de tots els valors i
potencials rurals de present i futur que es veurien atacats amb el
desenvolupament de les explotacions d’hidrocarburs.
El document fa una defensa
de les dinàmiques de desenvolupament sostenible, la preservació i l’aprofitament del
patrimoni cultural i natural, la
gestió responsable i democràtica dels recursos bàsics, així com
de la qualitat de vida, i demana
que Catalunya tingui una legislació específica que prohibeixi
la utilització de la depredadora
tècnica del fracking en el territori català.
Entre els signants, hi havia la
vicepresidenta de la Diputació
de Lleida, Rosa Pujol; el President del Consell Comarcal de la
Noguera, i els alcaldes d’Agramunt, Cervera, Montgai, Calonge de Segarra, Ciutadilla, Àger,
Torrefeta i Florejacs o Castellserà, a banda de molts altres, i
entre els qui es van excusar,
però van confirmar el suport al

document, hi eren el Consell Comarcal de l’Urgell i els alcaldes
de Guissona, Argençola o Calaf.
En el seu torn d’intervencions,
Bernat Solé, alcalde d’Agramunt, va manifestar la seva ferma oposició al fracking i va manifestar que “no vull formar part
d’una generació que sigui capaç
de convertir el que tenim al davant en un mar de pous, que
permeti que les aigües que reguen aquests camps i subministren les nostres granges quedin
contaminades per una especulació que, en el pitjor dels casos,
ni tan sols reverteix directament
al territori”.
La Plataforma va manifestar
la seva satisfacció amb la unanimitat mostrada per les autoritats
del territori en contra del fracking i continuarà la seva tasca
de divulgació de l’amenaça de
la fractura hidràulica arreu dels
pobles i municipis. Al mateix
temps es manifesta disposada
a participar en la comissió d’experts aprovada pel Parlament de
Catalunya el dia 10 d’abril a fi
d’assolir que Catalunya aprovi
una llei que prohibeixi la pràctica del fracking i d’altres anàlogues en tot el seu territori. ■

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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Associació de Dones de Preixens
L

FONT: ASSOCIACIÓ DE DONES DE PREIXENS

’associació de
Dones de Preixens, amb molta
alegria i emoció
vàrem celebrar el
dia 4 de març les
Noces d’Or de la
parella Pedro i
Lola. Van arribar
de Córdoba i es
van integrar al poble de Preixens.
Acompanyats de
totes les sòcies
vàrem gaudir de
la festa.
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Setmana Santa a l’Esplai Sió

Durant aquesta
Setmana Santa
l’Esplai Sió va
organitzar una
sortida a Bellvís.

D

urant aquesta Setmana Santa l’Esplai
Sió va organitzar una sortida a Bellvís,
el poble d’on són la resta d’infants i monitors del nostre esplai. A continuació us expliquem una mica en què va consistir l’activitat.
La primera activitat que vam fer va ser anar
a una granja de caragols. No en vam veure gaires perquè estaven hivernant, però el pare de

l’Andrea ens va explicar moltes curiositats! A
continuació, vam anar caminant fins als Arcs,
un poble a prop de Bellvís. Hem de dir que
vam anar acompanyats una bona estona de la
nostra amiga, la pluja. Quan vam arribar, els
nens van començar a fabricar una bandera,
idear un crit de guerra i tot allò necessari per
defensar el seu territori i poder jugar l’endemà
al joc de les banderes. Com que fins a la nit
no va parar de ploure, no vam poder sortir del
poliesportiu, però tot i així, ens ho vam passar
d’allò més bé fent les activitats a dins del pavelló. Després de sopar, vam fer alguns jocs i
finalment els vam explicar una petita història
abans d’anar a dormir.
L’endemà al matí, després d’esmorzar, vam
anar cap al Miracle, on finalment vam fer el joc
de les banderes. Quan vam acabar, vam baixar
cap a Bellvís per fer una gimcana pel poble.
Un cop acabada, tots els nens van rebre un
premi per haver estat uns bons pagesos! Com
era d’esperar, va arribar el moment del comiat.
Això sí, va ser un... FINS MOLT AVIAT!
Gràcies a tots els que hi vàreu participar; i
als que no vau poder, us esperem a la propera!
Equip de Monitors/es de l’Esplai Sió

Penya Barcelonista
Participació del benjamí
de l’Agramunt
al VI Torneig de Penyes

FONT: PENYA BARCELONISTA

E

l dijous 28 de març l’equip benjamí de l’Escola de Futbol Gerard Gatell d’Agramunt, a
la Ciutat de Tàrrega, van representar-nos al VI
Torneig Futbol 7 de les Penyes del Futbol Club
Barcelona.
Els membres de la nostra Junta Directiva
agraïm la seva participació, malgrat quedar-se
a les portes per la classificació de la Fase Final
del Torneig.
Genís Guixé Eroles
[ABRIL 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
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Centre Excursionista

Es va programar
una caminada
circular amb inici
i final a la Pobla
de Cérvoles.

E

l diumenge 10 de març
el Centre Excursionista,
en adhesió a la iniciativa “A Guinovart, 5 anys”,
havia programat una sortida
orientada a la descoberta de
l’obra del Guino. La sortida
estava oberta a tot el poble.
Es va programar una caminada circular amb inici i
final a la Pobla de Cérvoles.

A primera hora del matí es
va començar la pujada a la
Serra de la Llena, delimitada pel triangle format per la
Pobla de Cérvoles, el Vilosell
i Vilanova de Prades. Per corriols molt estrets, clarament
utilitzats pel trànsit de porcs
senglars i cabirols, ens vam
enfilar fins a la carena, que
ens va oferir magnífiques vis-

tes al Montsant, a migdia i les
Planes de Lleida.
Ja de baixada, vam passar
per l’Ermita de Sant Miquel
de la Tosca (696 m), amb les
7 fonts, naixement del Riu
Set. Les pluges dels dies anteriors feien que l’aigua brollés arreu, arribant a formar
un espectacular salt d’aigua.
Vam gaudir d’una inesperada
imatge per un paratge de la
comarca de les Garrigues.
Passades poc més de quatre hores, un cop arribats al
punt de partida, la família
Jové Balasch ens va oferir
una interessant visita guiada
al seu celler i a la vinya dels
artistes. El suport a l’art del
Celler Mas Blanch-Jové queda ben palès en les escultures que omplen els sentits
durant el recorregut per les
plantacions de ceps. El celler
està presidit per un immens
mural de Josep Guinovart, allegoria del vi. Després d’un
tast de vins, vam tancar la
jornada amb una calçotada al
Vilosell.
La propera sortida està programada pel dia 28 d’abril, a
les Graus del Montsant. ■
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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
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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

Prou!
Un estudi de la
Plataforma dels
Afectats per la
Hipoteca apunta
que s’han produït
362.776 desnonaments.

És una vergonya
que una normativa de 1909, que
només empara
els forts, no hagi
estat modificada i
que encara ara els
polítics mirin cap
a un altre cantó
quan se’ls demana
que es modifiqui.

“S

óc un perruquer
autònom. La meva
esposa també treballa d’autònoma i té uns
ingressos mínims. Tenim
dues nenes de 5 i 10 anys.
La meva mare de 62 anys viu
amb nosaltres. El mes de desembre vaig haver de tancar la
perruqueria perquè no podia
continuar pagant la hipoteca.
Ara dec tres quotes. Fa un
mes que vaig anar al banc
i vaig demanar la dació
en pagament, però
solament m’ofereixen l’alternativa
de pagar una quota
mensual de 400
euros durant dos
anys si presento
dos avaladors. Estic desesperat. Què
puc fer?”

el deute i traurien la càrrega
del pis, però no tinc aquesta
quantitat. Què puc fer? Algú
em pot assessorar?”
“Tinc dos fills petits, l’empresa del meu marit és a
mans del jutge concursal i jo
estic a l’atur. Fa cinc mesos
que no puc pagar el lloguer.
M’han comunicat que si no
ho pago tot d’una vegada,
m’enviaran una carta de desnonament. Les ajudes les tinc
tallades. Què puc fer?”

“Sóc nova aquí i acabo
de rebre un burofax del banc
en què em diuen que si en
deu dies no pago la totalitat
del préstec de 148.000 euros, em quedaré sense casa
i jo i els tres fills anirem al
carrer. Per favor, algú em pot
ajudar?”

“El 2007 vaig contractar
una hipoteca. Més endavant
em vaig quedar sense treball,
cosa que em va fer perdre la
casa a més d’haver de signar
una renovació abusiva. Cada
vegada dec més diners i, per
postres, ara volen desnonar la
meva mare perquè em va avalar. Ella és depenent mental.
No tenim possibilitats de fer
front al deute. Abans de veure la meva mare al carrer, jo
m’apartaré del mig i seré una
víctima més d’aquest disbarat que s’està permetent en
aquest país. Necessito ajuda!”

“El banc m’ha fet saber
que subhastaran el meu pis
el 7 de maig. Actualment el
meu marit cobra l’ajuda de
l’atur i jo treballo i guanyo
mil euros al mes, encara que
me’n retenen 150 per ordre
judicial per un préstec del
banc. De fet el préstec ja està
pagat, però es cobren els interessos i les despeses. Els
del banc em diuen que amb
3.500 euros podria saldar

Aquests cinc clams desesperats en petició d’ajut
no són inventats. Són reals
i actuals. Han estat extrets
d’Internet de la pàgina “Stop
desahucios”. Solament els he
traduït i adaptat. Tristament,
de casos com aquests n’hi ha
a mils. La crisi s’està acarnissant amb els més febles
econòmicament. Els bancs,
que van fomentar la bombolla immobiliària i la compra

d’immobles, els bancs que
van facilitar els crèdits alegrement i que van valorar els
pisos i les cases per sobre del
cost real, ara exigeixen el retorn dels diners a molts que
no poden perquè s’han trobat
atrapats en unes circumstàncies adverses.
No hi ha dades oficials al
respecte. Mentre el govern
ha assenyalat, per boca del
ministre Luís de Guindos,
que s’han fet entre 4.000 i
15.000 desnonaments en tot
Espanya des que esclatà la
crisi; un estudi de la Plataforma dels Afectats per la Hipoteca apunta que s’han produït 362.776 desnonaments.
Queda clar, doncs, que intentant minimitzar la tragèdia
hom actua com aquell qui no
vol veure la crisi ni quan els
fets són més que palpables.
És una vergonya que una
normativa de 1909, que només empara els forts, no hagi
estat modificada i que encara
ara els polítics mirin cap a un
altre cantó quan se’ls demana
que es modifiqui, que es pugui permetre la dació en pagament, que es pugui flexibilitzar la pressió a tots aquells
que s’han quedat sense possibilitats de fer front a unes
hipoteques que van contraure
quan les coses anaven bé i
els mateixos bancs els animaven a firmar. És una vergonya
que la llei empari els rics i els
poderosos. Mentrestant hi ha
persones que, atrapades per
aquesta situació injusta, recorren al suïcidi a Granada,
Baracaldo, Córdoba, Calvià,
Alacant... ■
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OP IN IÓ G EN T, FETS, COSES. . .

per A. PONSA

Ocells: faisà

Són ocells de
tarannà solitari,
és a dir, no els
agrada viure en
comunitats amb
altres individus de
l’espècie, per tant,
tan sols busquen
companyia quan
arriba el moment
d’aparellar-se.

E

l faisà és un ocell envoltat d’una aurèola
en la qual es barregen
la gastronomia ostentosa i la
caça quasi reservada per als
caçadors delerosos de poder
portar dins el seu sarró una
història més.
El cert és que el faisà és
majestuós, sobretot el mascle, que té la cua molt llarga i
el plomatge del cos d’un color
rovellat amb infinitat de taques negres. El coll és verd,
sovint envoltat per un collaret blanc que li posa un punt
més de distinció. Al voltant
dels ulls hi té una mena de
pell que sembla un pedaç de
vellut de color vermell, un pedaç que creix qui-sap-lo quan
arriba l’època de zel. En canvi, les femelles són molt més
discretes, ja que la seva vesti-

menta és del color de la fullaraca, la qual cosa els permet
passar camuflades, i aquesta
circumstància no deixa de
ser un avantatge a l’hora de
covar els ous i de criar els novells. El mascle mesura entre
setanta-cinc i noranta centímetres, dels quals més de la
meitat corresponen a la cua.
En l’època que la seva caça
era un privilegi reservat tan
sols per als magnats, aquest
ocell rostit i servit amb l’adorn
de les plomes de la seva pròpia cua, era exclusiu per a celebrar banquets reials.
Als faisans els agraden molt
els llocs frescals, els marges
situats prop del bosc amb
camps no massa allunyats,
les deveses i, també, els boscos més oberts. La base de la
seva alimentació són els productes vegetals, encara que
també aprofiten picotejar i
empassar-se certes cucotes i
petites cargolines.
Són ocells de tarannà solitari, és a dir, no els agrada
viure en comunitats amb altres individus de l’espècie,
per tant, tan sols busquen
companyia quan arriba el moment d’aparellar-se. Llavors,
igual com fan altres ocells, es
pot sentir la veu dels mascles
que fa un cooc-cooc potent
per atreure les femelles i, de
passada, marcar el seu territori; un indret que rarament
s’atreveix a violar cap contrincant, perquè sap que si s’hi
exposa se les haurà de veure
amb un enemic disposat a defensar-se de qualsevol intrús
fins a l’últim sospir. Una lluita aquesta que poques vega-

des arriba a aquests extrems
i que, sovint, el foraster, en
veure que pinten bastos,
abandona el lloc abans que
corri la sang.
Un cop han aconseguit
aparellar-se, el mascle i la
femella se’n van cadascú cap
al seu cantó i ja no es tornen
a veure més, en tot cas es
podrien retrobar de nou una
altra temporada, però seria
com qui diu per pura casualitat. Així que la femella tota
sola se les haurà de veure per
buscar un lloc adient per a
fer-hi el niu, pondre-hi una
dotzena d’ous de color verdós
i covar-los fins que neixin els
pollets. Un cop nascuts, seran tan eixerits i llestos que
de seguida seguiran la seva
mare sense perdre-se’n ni un,
si no és per causa d’algun
accident. D’això se’n pot dir
un exemple de supervivència
que és calcat al de les cries
de les perdius que molts hem
pogut contemplar més d’una
vegada.
Sembla ser que avui dia el
faisà encara continua essent
una peça de caça ben valorada. I per aquest motiu hi ha el
costum de criar-ne en granges
per alliberar-los després i reposar-ne les mancances que
es produeixen cada temporada de caça.
Fa l’efecte que aquestes pobres bestioles han de ser carn
de canó molt fàcil si després
d’haver-se criat tancades en
espais reduïts, de cop i volta
se les deixa en indrets boscosos mai vistos. De veritat, no
sé pas si pot satisfer gaire haver-los de caçar així. ■
[ABRIL 2013]
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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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FONT: J. RIBALTA

Campionat de botifarra

Vàrem celebrar
el dinar de germanor de tots
els participants
i col·laboradors
del campionat de
botifarra del bar
“Tres Hermanos”.

C

om cada any vàrem celebrar el dinar de germanor de tots els participants i col·laboradors del
campionat de botifarra del
bar “Tres Hermanos”.
El dissabte 2 de març vam
gaudir d’un dinar exquisit: un
aperitiu i una espectacular, alhora que deliciosa, cassola de

sípia amb patates, arrodonida
amb unes delicioses gambes
cuinades pel nostre particular
Ferran Adrià: l’Ermengol Marsinyac. Boníssima!
Ja vaig comentar l’any passat que vàrem tenir una fèmina jugant amb nosaltres,
doncs aquest any hem augmentat la quota i han estat

quatre les jugadores: la Pilar,
la Lluïsa, la Remei i la Cristina. Com veieu, hem augmentat la quota de paritat; i és
que som els millors.
Els guanyadors del campionat foren els següents:
En primer lloc la parella:
Folguera-Sánchez (veïns de
Castellserà)
En segon lloc la parella: Ricard-Ricardo (pare i fill veïns
d’Agramunt)
En tercer lloc la parella: Koke-Andrés (veïns d’Agramunt)
Els trofeus i detalls per als
guanyadors i participants foren patrocinats per: Vulcanizados Ibarz, Castro Motor i
Feresp SL. Com cada any, durant el dinar es varen repartir
obsequis per a tots els participants cedits per empreses
i establiments col·laboradors
en el campionat.
Per acabar, ja no sé quins
adjectius mencionar per agrair a l’Andreu Ramos el seu
esforç, paciència i constància
perquè any rere any aquest
campionat rutlli. Moltes gràcies, Andreu.
Moltes felicitats a tos i fins
l’any vinent
J. Ribalta

Policia municipal
Sr. Director,
Voldria aprofitar la nostra publicació per donar les meves expressives gràcies a la nostra
policia municipal.
En dues ocasions he necessitat els seus ser-

veis i sempre m’han atès amb amabilitat, eficiència i rapidesa.
És una satisfacció poder comptar amb persones tan amables.
Una vegada més, moltes gràcies.
M.E.
[ABRIL 2013]
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Ascensor
Una vegada la
justícia s’ha
pronunciat hem
volgut donar la
nostra versió
dels fets, versió
que ha estat
avalada per la
justícia.

A

l desembre de 2009 a la
pàgina 10, número 550
de la revista Sió, sortia
publicada una notícia sobre
un conflicte entre veïns per la
instal·lació d’un ascensor. El
problema era que la comunitat
volia fer passar, sí o sí, l’aparell
per una propietat privada, provocant que el propietari hagués
de fer canvis en la distribució
del seu habitatge. Sense deixar de banda que el lloc per on
pretenien fer-lo passar no complia els requisits legals (tot això
corroborat per un arquitecte
tècnic que ho va exposar el dia

del judici com a pèrit judicial).
Considerant que en l’escrit
del desembre de 2009 no es
reflectia la realitat dels fets, i
fins i tot s’advertia de la interposició d’una querella criminal
contra el veí impugnant, els qui
subscrivim considerem que estàvem en el nostre legítim dret
de sol·licitar auxili judicial. I
que una vegada la justícia s’ha
pronunciat hem volgut donar la
nostra versió dels fets, versió
que ha estat avalada per la justícia, tant en primera com en
segona instància. Així doncs,
que quedi clar que la nostra

família MAI no es va oposar a
la instal·lació de l’ascensor,
sinó a la ubicació pretesa per
la comunitat. El que no podíem ni volíem permetre és que
es vulneressin i es trepitgessin
els nostres drets.
Per la nostra banda només
ens queda expressar el nostre
agraïment a l’advocada Júlia
Sarnago Omedes que ens ha
representat en el litigi, i de la
qual estem àmpliament satisfets per la seva impecable professionalitat.
Família Tallaví-Picañol

A la sòcia-espectadora de l’Esbarjo
Convidem la
nostra sòcia a
contrastar tots
els números
d’aquesta edició
perquè tingui
tota la informació precisa.

M

anifestem la nostra
sorpresa per l’escrit
publicat en el número
anterior de Sió per una sòcia
de l’Esbarjo.
Per la manca de precisió en
les dades que presenta, sense
tenir en compte les despeses
que genera un espectacle com
aquest i havent fet uns càlculs

equivocats, convidem la nostra
sòcia a contrastar tots els números d’aquesta edició perquè
tingui tota la informació precisa, sense errades, i així mostrar la nostra transparència i
claredat, com hem fet al llarg
de la nostra trajectòria, que
ens avala des de fa quinze anys
i que entre tots plegats ens

hem guanyat l’honor de ser
l’entitat que més diners ha
aportat a la història de La Marató de TV3.
Obertes les portes a tothom
qui vulgui saber més, donem
per finalitzat aquest assumpte.
Gràcies a tothom!
Pilar Marquilles i Mora

[ABRIL 2013]
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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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Coses de la vida
LA VERITAT
En les tertúlies sovint sentim:
“... i això és veritat”, i hom pensa: i el que deies abans no era
veritat?
VÈNIA MARITAL
No fa pas massa temps que
quan una dona contractava determinades operacions econòmiques
necessitava la vènia marital. El
diccionari jurídic la defineix com
“el permís que hom concedeix a
un inferior”. Déu n’hi do!
ESPERANÇA
Què vol dir la frase “esperança
certa”? Si l’esperança és una possibilitat, hi sobra el de certa.
LA NOSTRA LLENGUA
Durant el franquisme l’Església
catòlica de Catalunya va mantenir
i defensar la nostra llengua, quan
en molts llocs estava prohibida.
Seria bo que els catalanistes no
creients li reconeguessin aquesta
tasca.
EDAT
Quan preguntes a algú la seva
edat sovint contesten, p.e.: tinc
46 anys i vaig pels 47 anys. I hom
pensa: i pels 48, 49, 50...

BARALLES ENTRE GERMANS
Quan dos germans es barallen,
no preguntis per què, sinó per
quant. (Popular)
VI DE TAULA
No és de taula tot el vi?
EDUCACIÓ / BONES FORMES
Moltes vegades es confonen
aquests termes, si bé sovint coincideixen. És a dir, la persona ben
educada acostuma a tenir bones
formes i a l’inrevés; però no sempre és així. Hi ha persones amb
molt bones formes que són mal
educades, i hi ha persones ben
educades que no tenen bones formes.
CÀRREGA TRIBUTÀRIA
Amb la recent pujada d’impostos (i la que vindrà), es torna a
parlar del límit de la càrrega fiscal, és a dir la relació ingressos/
impostos.
Al segle XIX el límit era del
10% (recordem el sistema de “los
diezmos”). Alguns creuen que el
límit correcte és 1/3 dels ingressos. Avui s’estima en el 50%.
Tot és opinable i cadascú ho
argumenta a la seva manera. Un
fiscalitzador profundament ca-

tòlic fa un plantejament original
quan diu que en pagar els impostos hom fa una aportació a la
col·lectivitat, i aplicant el precepte de tractar el proïsme com
a tu mateix és correcte el 50%,
òbviament a partir de cert nivell
d’ingressos.
Recordem que l’art. 31 de la
Constitució diu que els impostos
mai no poden arribar a un nivell
confiscador, però com es quantifica aquest nivell?
DEMOCRÀCIA
A les reunions sempre hi ha qui
diu “això cal acordar-ho democràticament”. Als països de tradició
democràtica mai no sentirem
això. La nostra democràcia és
d’abans d’ahir i encara li queda
un llarg camí.
MIMETISME
El mimetisme està a l’ordre
del dia. Sovint es posen de moda
frases fetes que es van repetint,
fins que desapareixen. Per exemple: línia roja, brots verds, per
tirar-hi coets, geometria variable,
transversal, ara no toca, “acuerdo
marco”, “marear la perdiz”, “la
alegría de la huerta”, etc. ■
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Des que neixes, que penses:
Què deurà ser allò que em farà gran?
Potser seran els anys, els èxits, els aplaudiments.
Tenir un cognom o bé un altre.
O haver nascut més al nord o més al sud.
Pensaràs que la joventut, la bellesa o els diners
són el que et farà gran.
Que s’és tan gran com tot allò que es posseeix.
Res més allunyat de la veritat.
Perquè només hi ha una cosa en aquest món
que et farà gran:
Ser fidel a tu mateix.

5GTǥFGNCVWOCVGKZ
ÅUGNSWGGVHCITCP
#%CKZC$CPMHCOÅUFGEGPVCP[USWGUQOǥFGNU
CNUPQUVTGUXCNQTU+CXWKEQPVKPWGOEQORTQOGUQU
CODNGURGTUQPGUKCODGNFGUGPXQNWRCOGPVUQEKCN
KGEQPÎOKEFGNPQUVTGGPVQTP+CKZÎGPUJCHGVITCPU
r'NRTKOGTDCPEFo'URCP[C
rC1DTC5QEKCNFGNRCÉU
r/ÅUFGOKNKQPUFGENKGPVU
r/ÅUFGQǥEKPGU
2GTSWÄPQUQOPQOÅUWPDCPE5QO%CKZC$CPM

www.CaixaBank.com

Millor Banc
d’Espanya
2012
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Segell d’Or
EFQM a
l’Excel·lència
Europea

24 seleccions, 80 partits,
totes les estrelles del bàsquet mundial
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JOSEP BERTRAN

Via fora, Sometent!!!!!

El Sometent d’Agramunt presentant armes durant la visita
d’Alfons XIII l’any 1930.

El nom de Sometent està molt
arrelat entre
nosaltres i el
seu significat es
manté molt viu
malgrat que porti
molts anys de
desús efectiu.

A

finals del mes de maig
del 2010 els ramaders
agramuntins van tornar
a “cridar a sometent”. Cansats
que els entressin a les seves
granges i magatzem van organitzar-se per protestar i cridar
l’atenció de les autoritats, a
través de denúncies davant els
mitjans de comunicació. Fins i
tot van organitzar patrulles de
vigilància pel nostre terme. Va
ser una acció més simbòlica

que real. Però va ser efectiva
malgrat que els problemes no
es van acabar del tot, però sí
que van disminuir.
D’aleshores ençà els mitjans de comunicació van
plens de notícies d’arreu de
Catalunya sobre robatoris a
granges i finques, protestes
de propietaris, organització
de patrulles de vigilància i polèmiques sobre la seva eficàcia, idoneïtat i legalitat.

Tota aquesta polèmica ha
tornat a posat de moda el
tema del Sometent. Aquest
organisme civil armat i voluntari, ara en diríem paramilitar
o parapolicial, i que durant
dècades estigué ben viu a Catalunya i que va desaparèixer
legalment l’any 1978 quan
el Senat espanyol acordà dissoldre’l com a institució però
que ja portava molts anys inactiu.
[ABRIL 2013]
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Agramunt i la seva defensa civil i parapolicial
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SOMETENT D’AGRAMUNT
Caporal de Districte: Josep Brufau Mullerat
Sots Caporals de Districte: Josep Brufau
Soler, Joan Añés Lluelles, Antoni Folguera Estany i Antoni Ripoll Padullés.
Sots Caporals de Poble : Antoni Barlabè
Vicens, Ramon Vicens Valls i Antoni Ripoll Gomà.
Individus: Josep Boncompte Balcells,
Jaume Bernaus Figuera, Isidre Cluet Tarragona, Pere Gañet Vila, Antoni Flaqué
Minguell, Josep Escolà Espinet, Felip
Llena Santamaria, Jaume Carulla Tafall,
Joan Lluelles Panadés, Joan Lordes Farré, Pere Mora Closa, Josep Omedes Solé,
Antoni Puig Carulla, Carles Penella Gival, Josep Pintó Ramonet, Magí Peralba
Pampalona, Pere Penella Orrit, Antoni

JOSEP BERTRAN

Els ramaders agramuntins es van
organitzar per prevenir els robatoris a granges i magatzems.
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Ripoll Escasany, Andreu Roig Pampalona, Jaume Ros Serra, Josep Roig Pampalona, Marià Ribera Oromí, Antoni Soldevila Aldabó, Francesc Serra Terrades,
Ramon Solans Marquilles, Ramon Canosa Berengué, Josep Raichs Bastús, Josep
Bragat Tarragona, Antoni Vila Barlabé,
Benito Pijoan Fabra, Pau Lluelles Panadés, Tomàs Pis Santamaria, Joan Solé
Somion, Ramon Balcells Blanes, Francesc Boncompte, Miquel Omedes Solé,
Ramon Fornells Marimon, Ramon Marsol
Solans, Vicent Boncompte, Vicent Roca
Nadal, Miquel Marquilles, Jaume Torres
Santesmasses, Joan Llena Viladot, Josep
Sans Segalà, Baldomero Pallejà Prat, Josep Garcia, Albert Puig, Andreu Torres,
Josep Farré Fontanet i Josep Solans.

Les actuals patrulles de vigilància no tenen res a veure
amb l’organisme centenari,
però s’utilitza el seu nom per

nomenar-les. El nom de Sometent està molt arrelat entre
nosaltres i el seu significat es
manté molt viu malgrat que

porti molts anys de desús
efectiu. “Tocar a Sometent”
és una expressió encara molt
viva actualment.

El Sometent a Agramunt
Agramunt mantingué actiu
el seu Sometent durant molt
de temps. Actuava de reforç
de les forces d’ordre públic i a
requeriment de les autoritats
a l’hora de perseguir els malfactors, per salvaguardar l’ordre públic o en casos extraordinaris de perill de la població
i en casos extrems com en la
Guerra del Francès.
A Agramunt no tenim gaires referències explícites del
Sometent. Les hem de trobar
aïllades, esporàdiques. La
desaparició de l’Arxiu històric Municipal l’hem de suplir
en la recerca d’altres fonts.
Aquest és el cas del llibre
Guía Anuario Ilustrado del
Somatén editat l’any 1928 on

A la dreta, cinta d’apadrinament
d’aquesta bandera.

consta la relació dels veïns de
cada poble que formaven part
d’aquest organisme.
En el quadre adjunt hi trobem els noms que integraven
el Sometent agramuntí. Entre

els dels comandaments hi
ha alguns terratinents importants i persones influents. El
testimoni gràfic l’hem pogut
localitzar en unes fotografies
de la visita que el rei Alfons

[ABRIL 2013]
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La bandera que acompanyà el
Sometent d’Agramunt a la cèlebre
Batalla del Bruch en què les forces
catalanes van vèncer l’exèrcit
napoleònic.

XIII va fer a Agramunt l’any
1930. Observem com alguns
dels seus membres presenten
armes en el moment de l’arribada del monarca a les escales del temple de Santa Maria.
La nena que li dóna un ram
de flors és la Inés Palou que
d’adulta esdevindria un dels
personatges més polèmics
que hagi tingut mai Agramunt.
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Una setantena de veïns de Montgai
participen en el sometent de 24 hores arran dels nombrosos robatoris
que han estat víctimes (dreta).

Els orígens del
Sometent es
remunten al
segle XI.

Amb tot, el testimoni més
fefaent del Sometent d’Agramunt és la seva bandera històrica que encara es conserva
a l’Ajuntament. Diu la tradició
que és la senyera que acompanyà els voluntaris agramuntins que l’any 1808 van participar en la coneguda Batalla
del Bruch i que ha passat a la
història per ser la primera que
va perdre l’exèrcit napoleònic
a Espanya. J. Viladot-Puig escriu en la seva obra De l’Agramunt pretèrit “... al peu de la

LAIA PEDRÓS

Retall de la revista El ECO DEL
SIO de l’any 1904 que explica la
intervenció del Sometent agramuntí
contra els assaltants d’una diligència al camí de Tàrrega.

La Bandera

Muntanya Santa estaven els
agramuntins sota els plecs de
la bandera del Sometent que
recollia, amb aquelles taques
de preuada sang, una part de
la glòria de tal diada”. Es diu
que en la malmesa bandera
encara es distingeix la sang
vessada per algun expedicionari agramuntí.

L’origen
Els orígens del Sometent
es remunten al segle XI quan
s’establí l’obligatorietat dels
ciutadans de les viles de Catalunya d’ajudar el Comte
de Barcelona, en el cas que
aquest ho requerís per defensar el territori de les incursions sarraïnes o dels bandolers.
El crit de guerra d’aquestes organitzacions ciutadanes armades era el de “Via
fora!!!!! Via fora!!!!!”. Quant
a l’origen del nom hi ha dues
versions. La primera són els
crits que feien els capitans
als seus homes “Sou atents?
40
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Sou atents?”. I la resposta dels milicians era “Som
atents! Som atents!”. L’altra
teoria diu que el nom prové de
l’expressió “metent so” donat
que els voluntaris quan s’ajuntaven cridaven i feien molt soroll.
Amb el temps van sorgir altres cossos civils armats quan
les necessitats històriques
del país així ho van requerir,
com els Miquelets, els Maulets o el Sacramental. Amb
el decret de Nova Planta el
Sometent va ser abolit, ja que
una de les primeres coses que
va fer Felip V va ser desarmar
els catalans. A la Guerra del
Francès tornà a aparèixer per
combatre l’ocupació. Reneix
durant les Guerres Carlines,
i posteriorment es converteix
en un instrument a favor dels
terratinents. La dictadura
franquista l’utilitza contra el
maquis amb el nom de Somatén Armado. El 1978, amb
l’actual Constitució, s’aboleix
definitivament. ■

CO L · L A B O R ACIO N S
L I T E RÀ R IES EL CO N TE

per J. PIJUAN

Resurrecció

J. PIJUAN

La fredor s’ha escampat lliurement
per tot l’indret i
s’aferra ben fort a
mi. El seu desagradable tacte es
clava com agulles
al meu demacrat
cos i s’esforça
per aturar-me,
però no puc parar, he de continuar avançant tan
sí com no, perquè
sé del cert que si
em paro ara em
deixaré anar a
terra i ja no m’aixecaré més.

D

es de fa mesos deambulo erràticament per
una terra sumida en la
foscor. La nit persisteix amb
tanta força que em dóna la
sensació que s’hi troba tan
bé que no vol marxar. Camino
per dins d’aquesta fosca amb
penes i treballs. El meu cos es
troba consentit per les brutals
escomeses rebudes des de
temps immemorials que l’han
deixat ben desmanegat, i ara
lluita aferrissadament dia
rere dia per sobreviure i tirar
endavant en aquest tètric paratge que m’envolta. Malgrat
l’esforç que he de fer per fer
via, batallo per mantenir-me
ben dret i no sucumbir en el
desànim que infon tal negror.
Avanço fent camí molt lentament procurant no caure,
doncs la foscor que m’aixopluga sota el seu paraigua em
fa ensopegar contínuament

a cada passa. La fosca m’ha
engolit dins les seves entranyes i em subjecta fortament
perquè no pugui fugir. De tant
en tant aparenta dissipar-se
al meu davant donant-me
la sensació que vulgui esvanir-se del tot i aleshores sento
la necessitat d’apressar el pas
per allunyar-me de les seves
grapes, però tot d’una es recompon i llavors m’adono que
tot era una il·lusió, i de nou
em trobo fortament subjectat
i envoltat completament pel
seu mantell.
Camino sense rumb però
endavant, sempre endavant.
Esperançat de sortir tard o
d’hora de la foscor que m’envolta. L’absència de claror ha
marcit la terra que trepitjo i
n’ha manllevat tot el seu color. Sense l’escalfor del sol el
paratge resta completament
arraulit contemplant-se com
s’esvaeix lentament la seva
pròpia vitalitat sense poder
fer-hi res. La solitud m’acompanya en el bagatge. Tot és silenci al meu voltant, un silenci tan sols esquinçat pel soroll
de les meves pròpies passes
que ressonen en la buidor de
la nit. L’ambient és gèlid i tinc
fred, molt de fred. La fredor
s’ha escampat lliurement per
tot l’indret i s’aferra ben fort a
mi. El seu desagradable tacte
es clava com agulles al meu
demacrat cos i s’esforça per
aturar-me, però no puc parar
he de continuar avançant tan
sí com no, perquè sé del cert
que si em paro ara em deixaré anar a terra i ja no m’aixecaré més. Les cames em fan

mal. El fred que m’embolcalla
les ha deixades garratibades
i cada passa que dono em
fan veure les estrelles, a pesar de tot segueixo avançant
procurant no caure. Desitjaria
arrecerar-me però la foscor
m’impedeix trobar un lloc on
resguardar-me. La sola idea
de veure’m estès al bell mig
del no-res, m’esperona a mantenir-me dret i a estar sempre
en moviment. Camino i camino sense veure un trist final.
El temps va passant i al final noto que la foscor de l’hivern m’està devorant per dins.
Malgrat que m’esforço per
aparentar que no passa res,
percebo que les forces s’esvaeixen i aleshores sento que
aflora dins meu tal temor que
em fa apressar el pas per trobar una sortida. Corro i corro,
i no deixo de córrer fins que
el cansament s’apodera de
tot el meu ser i em fa caure
estrepitosament a terra sense
poder donar una passa més.
Sense forces per continuar,
observo com l’alè de la vida
se’m va escapant, però quan
tot em fa pensar que ja ha
arribat la meva hora veig una
llum en la llunyania que es fa
pas entre la foscor de la nit.
Sense saber com, m’aixeco
del terra i començo a córrer
cap a aquella llum. A mesura que m’hi atanso noto que
el cor se m’omple de joia en
veure que per fi la nit s’esvaeix. De seguida aturo la marxa i contemplo com la claror
s’expandeix per tot l’horitzó
despertant-nos del nostre son
hivernal. ■
[ABRIL 2013]
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C/ Firal, 21
25310 Agramunt
973 39 23 90
Įral@cifec.es
www.cifec.es
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veure la
nova secció

ELECTRODOMÈSTICS – IMATGE

t’esperem

Xavier Junyent Sangrà
Tel. 625 119 990
xavie_reformes@hotmail.com
25310 AGRAMUNT
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Av. dels Esports, 8, 2n, 1a
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Somnis i realitats d’un poble

Antoni Mª Vives amb el recinte
de les piscines i el poliesportiu
al fons.

El suport seria
massiu i de maneres diverses.
El substancial
era l’anomenat
“a jova”, mitjançant prestacions
personals: hores
de tractor, camió,
paletes, fusteria,
ferreria o simplement peonatge.

L

es instal·lacions poliesportives de Butsènit
d’Urgell, una contingència que aviat farà 40 anys que
començava a caminar. Tant
de temps situen els orígens
dins d’una boirina, un repte
digne de rememorar.
Part dels seus habitants
tenien subjacent una afició
als esports, en particular vers
el futbol, i la manca d’emplaçament comportava una
frustració. Per a participar en
competicions o celebrar algun
partit com el de la festa major, s’arrendava una feixa de
conreu amb les precarietats
pertinents.
L’any 1975 en Ramon Huguet, aleshores alcalde, inicià
els primers passos per resoldre la contesa. En honor a la
veritat el batlle anterior, Ra-

mon Cases, havia començat a
parlar del tema.
Les aspiracions es limitaven
al somniat camp de futbol i a
una piscina. El lloc escollit
era una franja situada entre el
poble i el riu Sió, quasi la seva
totalitat ocupada per horts.
La peça més gran pertanyia
a cal Defora, que després de
la sorpresa inicial donaria una
bona acollida al suggeriment i
s’integraria sense reserves al
grup organitzador. La resta,
un nombrós mosaic de parcelles, encara que petites, posseïen el seu valor per la condició de cultiu i sobretot un
plus sentimental, com el cas
d’en Francesc Villaró que no
tenia res més.
Dominaven aires altruistes
contagiant la donació, clau
d’entrada, estímul engresca-

dor. L’ambient s’anava escalfant i calia canalitzar el cabal
que brollava davant. Un grup
d’amics cuidàrem d’acomboiar la situació formant una
junta. Totes les activitats foren a través de l’Ajuntament
i com a principal coordinador
en Ramon Huguet. L’Arcadi Teixidó s’encarregaria del
vessant financer. En Ramon
Riasol tenia certs coneixements de dibuix que resultarien d’utilitat. L’Antoni Amigó,
persona sensata, excel·lent
company sempre disponible
per ajudar.
Immediates reunions i
plantejaments, un xic optimistes influenciats per l’èxit
dels terrenys. Un cost planer
i disposar més extensió de
la prevista, augmentaven les
possibilitats i els ànims.
El suport seria massiu i de
maneres diverses. El substancial era l’anomenat “a
jova”, mitjançant prestacions
personals: hores de tractor,
camió, paletes, fusteria, ferreria o simplement peonatge. L’obertura d’un compte
bancari regularia aportacions
en metàl·lic –vitals–, i com a
curiositat, dissemblants, des
d’una quantitat important a
la vídua que cedia la mensualitat d’una modesta pensió,
intrínsecament més valuosa.
Sobresortien donatius dels
fills forans.
Les disposicions peremptòries eren la distribució dels
components: camp de futbol,
piscines, pistes de tennis i
frontó, aquesta polivalent.
[ABRIL 2013]
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encert, tant del punt de vista
funcional com de l’estètic.
Seguint l’ordre previst, el
pas següent foren les piscines: una de gran i la petita per als infants. La zona,
sense dificultats, permetia
fàcilment les profunditats exigides, com el lloc lateral suficient pels complements de
depuració, vestidors i altres
serveis. Mentre fèiem les excavacions, assolits uns quatre
metres, succeí una esllavissada considerable. Sortosament
quedà en un ensurt.
Aquí iniciaren la seva collaboració els professionals del
poble Emili Vilalta, Alexandre
Tugues i Josep Amigó, que
continuarien tota la campanya de forma exemplar. Un
altre paleta, en Modest Amigó, s’ocuparia de l’habitacle
del bar.
Estat dels terrenys abans
d’ubicar-hi les instal·lacions
poliesportives.

D’immediat s’iniciaria l’explanació de
l’espai destinat a
camp de futbol. Una
munió de tractors
la portaria a terme,
lluitant inclús contra l’inesperat fang.
El voluntariat era
profús, encapçalats
per entusiastes
com l’Amadeu Novell, Ramon Cases,
Josep Planes,
Jaume Tolosa, Josep
Mª Lafont, Esteve
Novell, Josep Solé,
Jaume Cuñé, una
llista interminable.
44
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Una mica agosarats, procedírem a situar les ubicacions
a la nostra guisa en variades
versions. La definitiva en Ramon Riasol, amb les aptituds
esmentades, dissenyà uns
plànols molt acurats, segons
indicà l’arquitecte que precisàrem per oficialitzar la conjuntura.
D’immediat s’iniciaria l’explanació de l’espai destinat
a camp de futbol. Una munió de tractors la portaria a
terme, lluitant inclús contra
l’inesperat fang. El voluntariat era profús, encapçalats
per entusiastes com l’Amadeu
Novell, Ramon Cases, Josep
Planes, Jaume Tolosa, Josep
Mª Lafont, Esteve Novell, Josep Solé, Jaume Cuñé, una
llista interminable. En una
panoràmica a certa distància,
el nombre d’elements, moviments i el brogit, retrotreien

l’espectacle d’una batalla.
En l’ínterim el camp funcionaria com a superfície de
terra, alleujada amb la sorra
convenient, quedant pendent
la sembra de la gespa. Per a
aquesta comesa es brindaria
en Joan Riatós, al principi
renitent. Després realitzaria
de manera perfecta les labors
del sòl adients i les d’installar el reg per aspersió, enginyosament a través del tub de
la barrera que circumdava el
camp.
En el mateix escenari seguiria un grup comandat per en
Baldomero Huguet, entesos
en la matèria, prenent mides
i senyalitzant el recinte, expressiu d’afany, desig i satisfacció.
En acabar la primera actuació, a la banda superior esperaven els tres nivells assignats, que al final resultaren un

Pista de grans
dimensions
Seguiria la construcció
d’una pista de grans dimensions concebuda per a diverses destinacions: frontó,
futbol sala, bàsquet i celebracions festives com la festa
major. Les restes de l’antic
cementiri descansaven en
una part respectable del futur local i per principis calia
respectar. Sobre el particular
anàrem a consultar el Sr. Bisbe. Amabilitat i tota mena de
facilitats, aconsellant evitar
desmunts i la conveniència
de sobreposar terra, que complírem puntualment.
Quan estàvem pavimentant
aquest indret va morir en Ramon Huguet, sobtadament en
plena joventut. Lamentable
pèrdua en tots sentits, de singular bonhomia, immers dins
l’engranatge del moment. En
dates recents ens havíem es-

JOSEP BERTRAN
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Les obres a mig fer i estat
actual del complex.

JOSEP BERTRAN

Monument commemoratiu
de les obres i d’homenatge
a l’alcalde Ramon Huguet.

verat front un dèbit accelerat,
fins i tot dubtàvem d’aturar
les obres. Teníem la impressió
de generar una situació compromesa, junt al ridícul consegüent. Sospesats els pros i
els contres, decidírem donar
suport a una nova línia de
crèdit i acabar prest el projecte en marxa. A l’Antoni Amigó li corresponia agafar les
regnes i més tard a en Josep

Galceran, ambdós assenyats
en tracte i maneig d’esculls.
Del segon cal ressaltar la providencial normalització del
vedat de caça, que reportaria
uns ingressos oportuns.
Sota l’ombra de tals condicionants, enfilàrem l’última
etapa. Torn per a la pista de
tennis, envoltada de certa
complexitat, en especial vers
el drenatge. En Josep Mª
Huguet va cercar el tècnic
d’una empresa especialitzada que acudiria els dissabtes
per orientar la pauta a seguir.
L’estructura consistia en la
superposició d’estrats de pedres, des de molt grans, successivament minvant. En Jaume Perera perdria el compte
dels viatges al riu. Per la capa
superior necessitaríem una
màquina compactadora petita
que resultaria difícil de localitzar. Així mateix una pintura específica. En acabar, un
intent de demanda per plagi.
Tot plegat una mica enrevessat.
Rondejant les acaballes
bastírem uns senzills detalls,
mostres de punt final i record.
El primer, una font tipus sortidor aprofitant una antiga
curra, abans per batre ara
ornamental i apaivagar la set.

L’altre, un pilar a mode de
monòlit simbolitzant l’última
pedra. En rajoles de ceràmica adossades, una inscripció
agraint el concurs global, alhora memòria del dissortat
Ramon Huguet.
Alliberats de les obres,
l’incòmode embolcall econòmic a la fi quedava deturat,
restant una àrdua tasca, l’art
d’amortitzar, compàs d’espera perllongat, traç d’incertesa
en esperança confiada, motiu d’activar algun contacte
més o menys eficaç, fins al
desenllaç. Una bona nova especialment benvinguda pels
signants garants.
L’avinentesa coincidiria en
la batllia Florenci Bertral, que
exerciria el càrrec amb encert
molts anys.
Com epíleg, patentitzar
l’únic secret de la temptativa:
la voluntat ferma d’un poble
solidari, compartint generositat, treball i esforços per un
objectiu comú, malgrat la
lògica diversitat, inevitables
dificultats i discrepàncies
compensades a benefici de
recalar a bon port.
Doncs sí, en tal context les
referències preliminars a un
somni es convertiren en una
sensible realitat. ■
[ABRIL 2013]
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Resultats i classificacions
Segona Catalana

Pardinyes

7

El Mollerussa ens ha trencat una ratxa de vuit partits
guanyats i ens situa a la cinquena posició de la classificació.

Ivars d’Urgell

4

Punts

Infantil
Aquest mes no tenim excusa i hem de millorar en el
tram final de la temporada
si ens volem mantenir a la
primera divisió.

Alpicat

58

Almacelles

56

Mollerussa

51

Classificació

L’Albi

48

Orgel·lia

54

47

AEM

51

Linyola

43

Pardinyes

47

Alcarràs

41

At. Segre

42

Borges Blanques

38

Baix Segrià

41

38

Tàrrega

38

FIF Lleida

35

Guissona

35

Balaguer

30

Lleida

27

Mollerussa

19

Balàfia

18

Bordeta

12

Agramunt G. Gatell

La Seu d’Urgell
Organyà
Guissona

31
27

Juneda

27

Artesa de Segre

27

Pardinyes

24

Balaguer

21

Bellcairenc

21

Tremp

20

Miralcamp

14

La derrota a casa amb
l’Escola Urgell ens pot passar factura al final de la temporada.
Classificació

Bellpuig

Punts

12

Agramunt G. Gatell

11

Pla d’Urgell

3

Aleví - A

Juvenil

Punts

R. Mendoza

Per als alevins continua
la Setmana Santa en aquest
grup.
Classificació

Punts

At. Segre

58

E.F. Urgell

58

Mollerussa

52

Pla d’Urgell

36

Cervera

49

Tàrrega

35

Bordeta

43

La Noguera

35

Tàrrega

42

Agramunt G. Gatell

35

Lleida

40

Ponts

32

Balàfia

37

Tremp

31

ENFAF

31

Balaguer

30

AEM

26

Balàfia

26

Guissona

25

Miralcamp

17

Intercomarcal

23

Escola Artesa

14

Lleida

10

R. MENDOZA

Classificació

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

Components de l’equip Infantil, primera divisió - grup 14, per aquesta temporada.

Les Garrigues

10

FIF Lleida

48

Orgel·lia

8

Pla d’Urgell

37

Agramunt G. Gatell

3

Agramunt G. Gatell

36

Pardinyes

35

Aleví - B

Alpicat

34

Les victòries amb el Segrià i el Cervera ens dóna
ànims per lluitar per la quarta posició.

Lleida

32

Bellpuig

28

Tàrrega

22

Mollerussa

15

Cervera

15

57

AEM

11

Miralcamp

53

Bordeta

10

Balaguer

51

Baix Segrià

4

Classificació
At. Segre

Punts

Benjamí - A

Pre-Benjamí - A

Bellpuig 3 - Agramunt G. Gatell 0
Agramunt G. Gatell 7 - Baix Segrià 0
E. F. Urgell 3 - Agramunt G. Gatell 1

Balàfia 4 - Agramunt G. Gatell 5
Agramunt G. Gatell 3 - Guissona 6
Garrigues 5 - Agramunt G. Gatell 1
Agramunt G. Gatell 0 - Mollerussa 10

Benjamí - B
Guissona 5 - Agramunt G. Gatell 0
Tàrrega 1 - Agramunt G. Gatell 2

Pre-Benjamí - B
Agramunt G. Gatell 4 - Artesa 3
Agramunt G. Gatell 9 - Arrels 2

Aquestes categories no tenen classificació.
[ABRIL 2013]
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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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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)

Resultats:

L’empat en el derbi comarcal, i la victòria davant el Vilanova, deixen l’equip fora de les places de descens directe
després de moltes jornades. Ara cal seguir lluitant per eludir
la fase de descens.
Resultats:

10/03/2013 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP. C.H.A. 19 CH PALAUTORDERA
20
23/03/2013 BCN SANTS UBAE CEH
23 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP. C.H.A. 10
06/04/2013 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP. C.H.A. 15 ACLE GUISSONA
21

09/03/2013
16/03/2013
23/03/2013
07/04/2013

TORRÓ D’AGRAMUNT IGP. C.H.A.
AEH LES FRANQUESES
TORRÓ D’AGRAMUNT IGP. C.H.A.
AE AULA

26
29
27
29

CLUB ESPORTIU VILANOVA I LA GELTRÚ
TORRÓ D’AGRAMUNT IGP. C.H.A.
PARDINYES B, CLUB D’HANDBOL
TORRÓ D’AGRAMUNT IGP. C.H.A.

20
24
27
16

Sènior Masculí (Tercera Catalana - Grup A)
I com a punt i final a la lliga regular, el sènior B aconsegueix una important i clara victòria a casa del Sant Sadurní,
cosa que demostra la millora de l’equip en aquest tram final,
i dóna bones perspectives de cara la copa.
Resultats:
09/03/2013 BM PAU CASALS 27
TORRÓ D’AGRAMUNT IGP. C.H.A. ‘B’ 17
16/03/2013 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP. C.H.A. ‘B’ 12
RUBÍ HANDBOL
36
24/03/2013 SANT SADURNÍ ATLÈTIC 21 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP. C.H.A. ‘B’ 32

Cadet Femení (Copa Federació - Grup A)
Una victòria i derrotes ajustades en els altres partits, és el
balanç de les primeres jornades de la copa federació.
Resultats:
10/03/2013
AJORNAT
24/03/2013
06/04/2013

CH ALCARRÀS
11 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP C.H.A. 20
TORRÓ D’AGRAMUNT IGP C.H.A.
ACLE GUISSONA
TORRÓ D’AGRAMUNT IGP C.H.A. 17 CLUB D’HANDBOL MONTBUI
23
H.C. VILANOVA
17 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP C.H.A. 16

Infantil Femení (Copa Federació - Grup A)
Bon debut en la competició de copa, on només han cedit
punts davant el Cerdanyola, deixant l’equip tercer empatat a
punts amb el segon, en la classificació provisional.
Resultats:
09/03/2013 H PROCER CERDANYOLA
19 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP C.H.A. 12
23/03/2013 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP C.H.A. 15 TERRASSA CLUB HANDBOL
8
07/04/2013 CLUB HANDBOL RIPOLLET
7 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP C.H.A. 14

Sènior Femení (Primera Catalana - Grup A)

Infantil Masculí (Copa Federació - Grup G)

Una nova victòria en el tram final de la lliga, permet a
l’equip afrontar amb ganes el debut a la copa en els propers
dies.
Resultats:

Debut en una competició oficial del nou equip del club,
l’Infantil Masculí
Resultats:

09/03/2013 CERVERA, CLUB D’HANDBOL FEMENÍ 12 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP. C.H.A. 30
16/03/2013 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP. C.H.A.
16 TARRAGONA HANDBOL CLUB
21

Juvenil Femení (Primera Catalana)
Mals resultats els obtinguts el mes d’abril, sembla que
l’equip acusi una mica el cansament d’una competició tan
llarga.

10/03/2013
17/03/2013
24/03/2013
06/04/2013

TORRÓ D’AGRAMUNT IGP C.H.A. 8 SABADELL, HANDBOL
CH ST. LLORENÇ - ST. FELIU DE LLOBREGAT 34 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP C.H.A.
TORRÓ D’AGRAMUNT IGP C.H.A. 9 HANDBOL SANT QUIRZE
TORRÓ D’AGRAMUNT IGP C.H.A. 14 C.E. LA SALLE BONANOVA

22
18
32
31

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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Secció de Futbol Sala
SÈNIOR - PRIMERA DIVISIÓ GRUP 5
Resultats
J. 15 AGRAMUNT - ALCOLETGE (Ajornat)
J. 16 CASTELLÓ 1 - 6 AGRAMUNT
J. 16 AGRAMUNT 3 - 0 LA SENTIU
J. 18 SANT RAMON PUJALT 5 - 6 AGRAMUNT

Una victòria després d’unes quantes
desfetes
L’Agramunt va encadenar tres noves derrotes contra Balaguer, Maristes
i Torres de Segre. Ara bé, totes van
ser per un estret marge i la sort no va
acompanyar l’equip entrenat pel tàndem Sergi Bertran i Josep Maria Coll.
De fet, contra el Balaguer es va perdre
als instants finals i després de fer un
molt bon partit contra un dels equips
més forts de la categoria. La victòria es

FONT: FUTBOL SALA

El líder per la seva imbatibilitat
a Agramunt
Ple de victòries, entre elles al líder de
la categoria, la Sentiu, que encara no
havia perdut cap partit. De
fet, l’Agramunt de Gerard
Fontanet és, ara per ara,
l’equip més en forma de la
categoria. Sembla que els
agramuntins són els únics
que poden prendre el liderat als de la Noguera. La
distància a la jornada 18
era de sis punts, però amb
els nostres amb un partit
menys. I és que el partit
contra La Sentiu estava
marcat en vermell en el
calendari dels dos equips.
Va ser un partidàs. A més, Un dels partits del Sènior disputat a casa aquesta temporada.
l’Agramunt va mostrar la
va fer esperar fins a la jornada 18. El
seva millor versió per desfer-se de forrival i el factor camp van ser claus. I és
ma clara (3-0) d’un equip que en 16
que l’Agramunt rebia el Conca Dellà,
jornades només havia cedit un empat.
el cuer de la categoria. El triomf va ser
De la resta de les jornades, destacar
molt clau i tota una injecció de moral
la còmoda victòria a Castelló de Farper als jugadors.
fanya i la remuntada contra el Sant
L’equip afronta el darrer tram de
Ramon, amb dos gols de Josep Maria
campionat amb l’objectiu de millorar
Coll en els últims minuts, per sumar
el joc i els resultats malgrat que els
tres punts més i posar més pressió al
rivals són de la part alta. L’equip oculíder. D’aquesta forma, d’ara i fins al
pa la 9a posició de 13 equips i caldrà
final sembla que la pugna pel liderat
guanyar algun partit més per no baixar
serà més intensa que mai.
més posicions.

JUVENIL - PRIMERA DIVISIÓ
Resultats
J. 15 BALAGUER 2 - 1 AGRAMUNT
J. 16 AGRAMUNT 2 - 4 MARISTES
J. 17 TORRES DE SEGRE 3 - 1 AGRAMUNT
J. 18 AGRAMUNT 5 - 2 CONCA DELLÀ

CADET - PRIMERA DIVISIÓ
Resultats
J. 15 AGRAMUNT 4 - 2 BALAGUER
J. 16 ALTA SEGARRA 6 - 5 AGRAMUNT
J. 17 AGRAMUNT 0 - 5 SANT JULIÀ
J. 18 ALCARRÀS 2 - 3 AGRAMUNT

A. Guerrero

Massa irregularitat
Els cadets van mostrar el seu vessant
més irregular i van sumar dues victòries i dues derrotes. Així, els d’Eduard
Balagueró es van imposar a Balaguer i
Alcarràs però en canvi van caure contra
l’Alta Segarra i Sant Julià (Andorra).
Tot i això, destacar que la golejada dels
andorrans ja era un resultat que es podia preveure ja que són un dels equips
més forts de la categoria i pugnen amb
Sícoris per ser els líders del grup. En
canvi, l’equip es va
mostrar molt competitiu en la resta de
partits i els sis punts
sumats fan que
l’equip es consolidi
a la part mitjana de
la taula.
Pel que fa a les
pròximes jornades,
l’equip espera sumar més punts malgrat que el calendari
es complica amb la
visita a Agramunt,
per exemple, de rivals com el Sícoris (primer) o la Pobla
de Segur (tercer).

BENJAMÍ - PRIMERA DIVISIÓ
Resultats
J. 11 AGRAMUNT - BALAGUER (Ajornat)
J. 12 AGRAMUNT 3 - 6 TÀRREGA ‘A’
J. 13 GUISSONA 3 - 9 AGRAMUNT
Golejada a Guissona
El més menuts no deixen de sorprendre. I és que, malgrat debutar aquesta
temporada, continuen en tercera posició i sumant noves victòries. Els agramuntins van perdre contra el Tàrrega
‘A’, que ha guanyat tots els seus partits, però van golejar el Guissona (3-9).
En definitiva, uns jugadors que no paren de créixer partit rere partit. ■
[ABRIL 2013]
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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 B À SQ U ET A G R AMUNT CL UB

Trobada d’Escoles de Bàsquet

FONT: AJUNTAMENT

Ruben Añé

A

gramunt va tornar a acollir una
Trobada oberta d’Escoles de
Bàsquet, organitzada conjuntament per la Representació Territorial
de Lleida de la Federació Catalana de
Basquetbol juntament amb el Bàsquet
Agramunt Club. La trobada, celebrada
el diumenge 3 de març, s’emmarcava
en les activitats formatives encarades
a la pràctica del bàsquet per als més
petits, i en aquest sentit cal fer esment
a l’èxit pel que fa a inscripcions, participació i dinàmica de la Trobada.
Referent a la participació, foren 34
els equips que van contribuir a fer possible l’esdeveniment, sis dels quals
en representació del BAC. En aquest
sentit cal dir que des del Club es va
considerar pertinent ampliar el nombre d’equips que fins ara anaven participant en les diferents trobades, creant-ne dos de nous per tal de fer més
àgil l’activitat per a la canalla, així com
preservar la màxima participació dels
més joves. En aquest sentit cadascun
dels sis equips (1 Pre-Mini Femení, 1
Pre-Mini Masculí, 1 Pre-Mini Mixt, 1
Equip d’Escola masculí, 1 Equip d’Escola Femení i 1 equip Baby mixt) va
disputar dos partits en una activitat no
competitiva fent palès la constant millora i progressió dels nois i noies.

Així doncs per la nostra vila van passar més de 500 persones entre pares,
mares i nois i noies que, de ben segur,
s’ho van passar més bé durant les més
de cinc hores que va durar l’activitat,
repartits per les sis pistes de joc ubicades entre els dos pavellons.
Per part del Club, es vol agrair la tasca de col·laboració a totes aquelles entitats, institucions i persones que van
fer possible la celebració d’aquesta
trobada, que marca un punt d’inflexió
en els equips del base del BAC i que
trigarà a oblidar-se per les bones sensacions que ens va deixar.
Així doncs gran satisfacció per part
del BAC, bona acollida per part de la
gent i grans dosis de bon joc i millora
del futur dels Clubs, que reverteix directament sobre l’esport, fent possible
amb l’esforç de tots que la maleïda crisi econòmica es noti el menys possible
i els nois i noies s’ho puguin passar el
màxim de bé possible. Aquest va ser
el compromís que vàrem adquirir i que
hem acomplert amb orgull, dignitat,
optimisme i coratge en el que ens hem
anat plantejant.

Trobada Final a Balaguer
Informar també que el diumenge 5
de maig se celebrarà la Trobada Final

a Balaguer, que serà el colofó de les
onze trobades que s’hauran realitzat
des d’octubre fins a maig. Es preveu
una assistència d’unes 1.300 persones
en el que serà el final de festa del bàsquet de base lleidatà. El BAC també hi
participarà amb quatre equips.
Tanmateix no ens agradaria cloure
l’escrit sense destacar la gran temporada que ha realitzat l’equip Pre-Mini
Masculí, en el seu debut en la competició. S’han guanyat dos partits contra
el CB Alpicat practicant un joc força
engrescador i el que és més important,
s’ha millorat en el desenvolupament
dels fonaments basquetbolístics de la
canalla: ocupació de l’espai, recerca
de la línia de passada, decisió en l’entrada a cistella i pèrdua de por en la
càrrega del rebot. I tot això sota l’atenta mirada dels entrenadors i monitors
del Club: Javi Salat, Sergi Llop, Cassià
Solé, Laia Vidal i Marta Cama, amb els
quals el Club està en constant deute
per la seva gran tasca formativa, pel
temps que empren en l’ensenyament
de l’esport i pels valors que transmeten, que ens donen un valor afegit com
a Club i com a entitat amb un doble
objectiu: formar en l’esport i contagiar
d’uns valors que ens serveixin per a ser
millors d’una manera integral! ■
[ABRIL 2013]
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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)
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Mòbil 616 03 42 91
jardinsroig@gmail.com

E S PO RTS O LÍM PIC 92

No es pot revalidar el títol
L’equip va
acabar en
segona posició de la lliga
regular amb
un balanç de
cinc victòries, un partit
empatat i un
partit perdut.

Ara ja toca
pensar en
una altra
cosa, i estem
a l’espera que
comenci la
IV edició del
Primavera
Clausura.

E

l passat mes de març va
acabar la III edició del
Torneig de Tardor/Hivern
Obertura de Futbol 7. Com ja
hem comentat en més d’una
ocasió, l’Olímpic és l’actual
campió del III Torneig Primavera Clausura i també n’era de
la competició hivernal (l’última
edició havia estat a l’hivern del
2010) i per tant tocava mantenir el primer esglaó del podi.
La temporada començava amb
renovacions de la plantilla que
havia estat campiona l’any anterior: Raúl Caparrós. Jordi Martí
o les més destacades de Tonet
Nogales i David Marsol, ‘buques
insignias’ d’aquell equip deixaven pas a noves i rejovenides
cares com la de Sergi Bertran,
Emilio Caparrós, Roger Creus o
també Iban Abellana que completaven la plantilla formada per
Sergi Valls, Javi Àlvarez, Eduard
Eroles, Josep Maria Coll i Josep
Rovira. La funció d’entrenador/

jugador requeria per quart any
consecutiu Ramon Eroles. Destacar i agrair també l’ajuda de
joves jugadors com Gerard Vicens o Pau Farré en un tram del
torneig en què es van patir moltes baixes.
L’equip va acabar en segona
posició de la lliga regular amb
un balanç de cinc victòries, un
partit empatat i un partit perdut.
Un cop finalitzada aquesta fase
regular, els quatre primers classificats van jugar el ‘play-off’ pel
títol en un format de semifinals
i final. A les primeres a l’Olímpic li va tocar un rival dur, com
són el Veterans, que es van imposar per 2 a 1 en un desafortunat partit dels nostres, on no
va servir de res el gol de Josep
Maria Coll. El Veterans acabaria
guanyat el Torneig molt merescudament. En nom de l’Olímpic
volem felicitar tota la seva plantilla per aquest èxit! Felicitats!
Pel que fa als nostres, després

de quedar fora de la lluita pel títol tres anys després, es va haver
de jugar el partit per al tercer i
quart lloc, on tampoc no hi va
haver sort i on es van notar les
nombroses baixes de l’equip. Es
va perdre per un dolorós 2 a 7.
Ara ja toca pensar en una altra
cosa, i estem a l’espera que comenci la IV edició del Primavera Clausura. Tot sembla indicar
que serà a mitjans d’abril en un
format similar a l’anterior. Cal
mirar, doncs, de donar alguna
alta per contrarestar les baixes
del torneig anterior.
Si voleu seguir informats sobre les novetats de qualsevol
dels nostres equips ens trobareu
a la nostra pàgina web oficial:
http://norantados.jimdo.com,
al Facebook: ‘Olímpic Noranta
Dos’ o al Twitter.
Us seguirem informant amb
molt de gust!
Jordi Martí

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

AAggrraamuunntt::
TToorrrroonnaaiirrees i XXooccoollaatteerrss
Ram
R
amo
mooonn B
Beernau
Bern
rnaaus
rna
aus • Jo
Jose
osep
sep Bert
Ber ran
Be
Ber
raan • JJa
Jaum
aume
me Co
me
Cottss
Cot
Cots

[ABRIL 2013]

sió 590

55

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

Pernils, Embotits, Mel, Oli, etc.

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

I
Ilerpellet

60

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

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

Per bon camí

FONT: ACORD D’ESQUERRA

Aquest estudi
demostra clarament que la feina
des de l’Equip de
Govern s’està fent
bé i que aquest
treball intens de
gestió del dia a dia
ha permès tancar
l’any amb aquests
números tan favorables per al
municipi.

Informe del Pla d’Ajust un any
després de la seva aplicació
Tot just farà un any, l’Ajuntament d’Agramunt s’acollia, amb el suport d’Acord d’Esquerra, PP i PSC i l’abstenció de CiU, al Fons
de Finançament dels pagaments a proveïdors
que, juntament al conveni establert entre la
Diputació i la Generalitat, li permetria pagar
els 910.000€ de factures que el consistori
havia anat acumulant en els darrers anys. Acollir-se a aquest fons requeria, per altra banda,
aprovar un Pla d’Ajustament que consistia en
un conjunt de compromisos a 10 anys vista.
Passat un any, en el Ple del mes de febrer
l’Equip de Govern d’Acord d’Esquerra va donar
compte del compliment d’aquest Pla d’Ajust
mitjançant un informe presentat pel mateix
alcalde. Aquest informe, en primer lloc, destacava que la recaptació de la contribució
havia estat per sota de la prevista segons el
padró. Cal recordar que aquest tema ha estat
motiu de discussió entre l’equip de govern i
CiU, ja que Acord d’Esquerra sempre ha defensat una previsió d’ingressos de la contribució
a la baixa, basada en la recaptació néta de
l’any anterior aplicant-hi l’augment previst enlloc de fer el càlcul a partir del padró municipal, tal com CiU reclamava. En aquest sentit,

el Pla d’Ajust donava la raó a l’Equip de Govern.
Per altra banda, l’estudi destacava l’esforç
dut a terme per l’Ajuntament assolint un estalvi en la partida de personal de més de
104.300€, reduint en 10.700€ les hores extres. Concretament, l’estalvi total en el capítol
més important del pressupost municipal havia
estat de 329.000€.
Finalment, l’estudi concloïa que totes les
obres de l’any 2012 s’havien fet sense necessitat de contractar el crèdit de 191.500€, previst
inicialment en el pressupost, fet que ha permès
tancar l’exercici amb un romanent de tresoreria
de 653.631€, molt superior a l’assolit en anys
anteriors. Tot i això, val a dir que en aquests
moments, els drets pendents de cobrament que
té l’Ajuntament, principalment de subvencions
de la Generalitat, ascendeixen a 2.252.529€ i
el termini de pagament a proveïdors s’ha reduït
en un any de 9 a 4 mesos però encara s’està
lluny dels 40 dies que marca la llei.
En resum, aquest estudi demostra clarament
que la feina des de l’Equip de Govern s’està
fent bé i que aquest treball intens de gestió del
dia a dia ha permès tancar l’any amb aquests
números tan favorables per al municipi.

75 anys del primer bombardeig
a Agramunt
El passat dia 5 d’abril Agramunt va commemorar els 75 anys del primer bombardeig a la
vila d’Agramunt amb un seguit d’actes organitzats des de l’Ajuntament i la Revista Sió amb
la col·laboració de diverses entitats, empreses
i particulars sense els quals això no hauria estat possible.
Tant l’afluència de públic com l’èxit de totes
les activitats programades demostren un cop
més que a Agramunt sabem fer molt bé les
coses i que si unim forces els resultats són
excel·lents. Des d’aquestes línies volem felicitar l’Ajuntament, la Revista Sió i totes les
entitats i particulars que ho van fer possible.
Creiem que amb aquests actes es va fer justícia i reconeixement a totes aquelles persones
que van patir la guerra de prop. ■
[ABRIL 2013]
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Trobem a faltar el
teu somriure.
Dius que ens deixes
te’n vas lluny d’aquí.
Però el record de la
vall on vas viure
no l’esborra la pols
del camí.

Vint-i-unè Aniversari

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

Quinzè i Cinquè aniversari
de la mort dels esposos

Josep Ros i Coma
8 de febrer 1998
i

Maria Torres i Pintó
10 d’abril 2008

Trobem a faltar el vostre somriure
i enyorem els moments tan feliços que vàrem passar junts.
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G R U P S P O LÍTIC S
M U N I CIPALS C iU

Què està passant a Catalunya?
El Govern de
la Generalitat
pateix una
reducció sense
precedents
dels recursos
públics. Des
de 1980, cap
Govern de la
Generalitat s’ha
vist obligat a
reduir els seus
pressupostos.
El Tripartit no va
tenir el coratge
d’enfrontar-se
a aquesta
situació, i ara la
Generalitat ha
de fer uns esforços inaudits
i pagar-ne les
conseqüències.

D

avant la duríssima recessió econòmica que
estem patint, i de la
seva persistència en el temps,
Catalunya es troba enmig de
dues tenalles:
Europa: no reacciona com
caldria en relació als canvis innovadors que s’estan produint
en altres llocs del món (dinamisme de la gent jove, sorgiment de noves idees, etc.), sinó
que està una mica estancada.
Adopta una actitud conservadora, es mira massa el melic.
Espanya: està desbordada i
desprestigiada per les dificultats que té, però segueix tenint
una actitud altiva i intolerant.
Espanya troba la seva força i
raó de ser en el centre peninsular. Prefereix mantenir l’statu quo que aprofitar les forces
motrius com Catalunya.
Hem de sortir d’aquesta doble tenalla, tot i que tenim poques eines i molts deutes va dir
el President Mas.
El Govern de la Generalitat
pateix una reducció sense precedents dels recursos públics.
Des de 1980, cap Govern de
la Generalitat s’ha vist obligat
a reduir els seus pressupostos.
El Tripartit no va tenir el coratge d’enfrontar-se a aquesta situació, i ara la Generalitat ha
de fer uns esforços inaudits i
pagar-ne les conseqüències.
Aquest esforç s’haurà de tornar a fer els anys 2013 i 2014,
seran dos anys de turbulències.
Però es va caminant cap a la
fase de control de les finances
públiques.
Això és imprescindible perquè equival a la no dependèn-

cia absoluta del govern espanyol en aquesta matèria. Mai
no havíem tingut un grau de
dependència financera tan gran
de l’Estat espanyol. I tot per
causa de la despesa pública anterior i per les xifres de l’espoli:
- 16.409M€ és el dèficit fiscal que patim cada any, la diferència entre el que Catalunya
paga a l’administració estatal i
els serveis i inversions que rebem a canvi (45M€ al dia).
- 289.724M€ ha aportat Catalunya a l’Estat, que no han
tornat (1986-2009).
- 11.000M€ deu l’Estat a
Catalunya. Un paquet que inclou els deutes pendents i les
despeses de més que ha d’assumir la Generalitat per culpa
de les decisions estatals.
L’objectiu del Govern és fer
tots aquests ajustaments tenint en compte la menor afectació possible als serveis basics
que rebem els ciutadans. Però
aquest és un esforç que fem en
condicions desiguals, ja que
l’Estat espanyol dilueix el seu
dèficit centrifugant-lo cap a les
autonomies, fent-ne un repartiment injust i perjudicial pels
interessos dels catalans.

El Dret a decidir
i l’Estat propi
En aquest tema, Espanya
mostra la seva pitjor cara: fa
tot el possible per desestabilitzar el procés i fer-lo descarrilar.
Això no ho podrem canviar, ens
hi hem d’acostumar i ho hem
d’assumir. La realitat de l’Estat
espanyol és molt dura i intolerant; el nostre cas no és el mateix d’altres llocs d’Europa.

Es tracta de treure oxigen,
ofegar si voleu, el Govern de la
Generalitat, i així posar pals a
les rodes al procés sobiranista.
Que això es faci des del PP o
PSC-PSOE és fins a cert punt
“normal”; ara bé que des de
forces declaradament sobiranistes s’adoptin determinades
posicions polítiques, que en
definitiva té les mateixes conseqüències, costa més d’entendre.
Davant de tot això hem de
tenir present uns conceptes
bàsics durant el procés:
- Capacitat de resistència.
- Voluntat de seguir endavant.
- Majories molt sòlides i ben
travades dintre del país: és la
part més difícil, perquè existeixen divergències entre els partits. Segurament no trobarem
unanimitats, però sí majories
sòlides.

Línies estratègiques
- Ampliar la majoria social.
Explicació detallada dels avantatges i dels riscos de l’Estat
propi. Reforçar la capacitat de
resiliència de la ciutadania.
- Construir o consolidar instruments d’Estat (hisenda pròpia, transformació ICF en banc
públic, model policial propi,
sistema de beques, etc.).
- Treballar el reconeixement
internacional.
La Transició Nacional no ofereix una solució automàtica,
però és una aposta col·lectiva
per definir un futur millor.
Domènec Llop i Solà
Regidor per Convergència i Unió
[ABRIL 2013]
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TERCER ANIVERSARI

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

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

AGRAMUNT, abril de 2013
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L ' A J U N TAM ENT
I N FOR MA

INAUGURACIÓ PLAÇA DEL CLOS

REGIDORIA VIA PÚBLICA I SERVEIS

El proper diumenge 28 d’abril es durà a
terme la inauguració de les obres de rehabilitació de la plaça
del Clos. L’acte serà presidit per Jordi Curcó i Pueyo, Director
dels Serveis Territorials de Governació a Lleida. Per aquest
acte s’han preparat un conjunt d’activitats que tindran lloc a
la mateixa plaça abans i després de la inauguració oficial que
tindrà lloc a les 12h del migdia.

L’EQUIP DE SERVEIS DUU A TERME UN SEGUIT DE MILLORES

L’Equip de Serveis Municipals de l’Ajuntament d’Agramunt
ha estat duent a terme un seguit d’actuacions en diferents
punts de la vila. Entre altres, s’ha dut a terme la plantació

REGIDORIA DE POBLES AGREGATS
OBRES DE MILLORA A MAFET

▼

FONT: AJUNTAMENT

FONT: AJUNTAMENT

de cinc arbres al pati de l’Escola Macià-Companys. L’objectiu d’aquesta mesura és crear una zona d’ombreig llargament
reclamada pel centre, per l’AMPA i les famílies. La proposta
inicial era instal·lar un tendal, però les tres parts han consensuat d’optar per la plantació d’arbres tenint en compte que es
tracta d’una Escola Verda.
Amb la finalitat de millorar les voreres i la circulació i seguretat dels vianants, l’Ajuntament ha arranjat el tram de la
vorera de la Carretera de Balaguer que estava en mal estat
des de feia uns mesos. Seguint en aquesta línia de millores,
s’ha adaptat un pas de vianants per a minusvàlids i persones
que van amb cotxet a l’Avinguda Jaume Mestres. S’ha rebaixat
la vorera que hi havia i s’ha fet accessible per persones amb
mobilitat reduïda. Una altra zona que també feia mesos que
estava malmesa, són les escales de la Plaça del Torronaire que
s’han arranjat i arreglat els últims dies.

FONT: AJUNTAMENT

FONT: AJUNTAMENT

L’Ajuntament d’Agramunt i la Junta Administrativa de Mafet
han arribat a un acord de col·laboració gràcies al qual s’ha
pogut rehabilitar l’entrada al nucli de Mafet.
Les obres que s’han dut a terme són la construcció d’una
vorera enjardinada, la instal·lació de punts de llum i una pedra
esculpida per l’artista agramuntí Jordi Martí. Concretament,
l’acord convenia que l’Ajuntament d’Agramunt es feia càrrec
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de l’obra i la Junta Administrativa hi posava la mà d’obra.
Les obres ja han finalitzat i tant l’alcalde d’Agramunt, Bernat
Solé, com l’alcaldessa de Mafet, Montse Serra, han valorat
molt positivament aquest sistema de col·laboració sense el
qual difícilment es podrien dur a terme obres d’aquestes característiques.

REGIDORIA DE BENESTAR
FESTIVAL MAKTUB I GRAN RECAPTE ALIMENTS
Els propers dies 3 i 4 de maig Agramunt s’adherirà un any
més al Gran Recapte que organitza el Banc d’Aliments arreu
de Catalunya. Els aliments que es recaptin, durant aquests
dos dies seran destinats al nostre banc d’aliments i posteriorment distribuïts entre les famílies més necessitades del nostre
municipi. La dinàmica i la finalitat serà la mateixa de les darreres edicions, per aquest motiu es necessiten voluntaris als
diferents punts de recollida. Totes les persones interessades
podeu enviar un correu electrònic a sonia@agramunt.cat amb
les vostres dades i la vostra disponibilitat. Els aliments que
actualment manquen al nostre banc i per tant fan més falta
són la llet, galetes, farina, oli, pasta (excepte macarrons), sopa
o altres.
Amb la finalitat d’augmentar el nombre d’aliments i recursos
del nostre Banc d’Aliments, el Festival Maktub que tindrà
lloc a Agramunt els propers 26 i 27 d’abril, donarà tota la
seva recaptació al Banc d’Aliments d’Agramunt. Maktub és un
festival amb gales, tallers i concursos de dansa oriental. L’entrada del primer dia es bescanviarà amb productes de neteja
o d’higiene personal, i els actes del dissabte es cobrarà entrada. Tots els beneficis estaran destinats al Banc d’Aliments
d’Agramunt.
OFERTA DE TREBALL: PERSONAL ESTIU MAS VELL

Fins el dia 15 de maig es poden presentar a les oficines
de l’Ajuntament d’Agramunt les sol·licituds complimentades
i tota la documentació, en horari de 9 a 14 hores, personalment, o per correu electrònic a ajuntament@agramunt.cat, per
participar en el procés selectiu per ocupar els llocs de treball.

ACTES
ACLARIMENT
En el Sió del mes de març va sortir que la moció per declarar
el Municipi d’Agramunt zona lliure de fracking aprovada per
unanimitat en el Ple celebrat el passat 21 de gener va ser
presentada pel grup municipal d’Acord d’Esquerra, en lloc que
va ser presentada de forma conjunta per tots els grups municipals: Acord d’Esquerra, CiU, PSC i pel regidor no adscrit
Marcos Gómez.
BAIXA ESTABLIMENT
S’acordà donar de baixa del Registre d’Establiments el corresponent establiment a nom de la titular, la Sra. M. Dolors
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Grau i Sala, de l’activitat de perruqueria, estètica i venda al
menor de productes d’alimentació per animals de companyia
situada al C. Convent, núm. 24.
SUBVENCIONS
S’acordà concedir les següents subvencions:
- 300€ a La Coral d’Avui per fer front a les despeses pel 2n
concert d’homenatge pòstum a Ramon Casals Muntada.
- 300€ a la Societat Ocellaire “L’Estesa d’Agramunt” per a
les activitats programades per l’any 2013.
- 330€ a l’AMPA de l’EMMA per a les activitats realitzades
durant el curs 2012/2013.
PLAÇA DEL CLOS
S’aprovà els treballs extres a l’obra d’urbanització i enjardinament de la Plaça del Clos, generats per la col·locació del
paviment, consistent en rebaixar el gruix de les peces de la
llamborda i per anivellar-ho amb el paviment de formigó i s’adjudicà a l’empresa JOAN CARALPS GIMÉNEZ, per la quantitat
de 1.512,50€, inclòs IVA.
ENERGIA SOSTENIBLE
Després de l’adhesió al Pacte d’Alcaldes d’Energia Sostenible, per tal d’aconseguir els objectius comunitaris de reducció
de les emissions de CO2 mitjançant actuacions d’eficiència
energètica i relacionades amb les fonts d’energia renovables,
s’aprovà la realització d’un “Pla d’Acció d’Energia Sostenible
d’Agramunt” proposat per l’empresa TECNUR i s’adjudicà a
l’empresa TECNUR per un import de 8.772,50€, inclòs IVA.
PLAQUES ELÈCTRIQUES CARRER SANTA ESPERANÇA
S’aprovà els treballs per l’arranjament del regulador de flux
de les plaques elèctriques del quadre de l’enllumenat públic
de la zona del carrer Santa Esperança, i s’adjudicà a l’empresa
CEDEL INSTAL·LACIONS, SL, per la quantitat de 319,08€,
inclòs IVA.
POU DEL GEL
Per tal de facilitar l’accés als visitants fins a l’interior del
Pou del Gel, s’aprovà els treballs per arranjar l’accés a l’entrada, que s’han adjudicat al Sr. JORDI MARTÍ CASTELLÀ, per la
quantitat de 1.952€, exclòs IVA.
ESCALES DE LA PLAÇA DEL MOMUMENT AL TORRONAIRE
Atès que per arranjar les escales ubicades a la plaça del
monument al Torronaire i d’accés al Passeig J. Brufau, és necessari l’adquisició de material de pedra tallada per realitzar
aquestes obres, s’aprovà l’adquisició de pedra tallada per arranjar les escales esmentades i s’adjudicà a l’empresa del Sr.
JOAN VILALTA SORRIBES, per la quantitat de 3.977,27€,
inclòs IVA.
DESRATITZACIÓ, DESINSECTACIÓ I DESINFECCIÓ
S’aprovà el contracte del servei del Pla d’acció dels tractaments de desratització, desinsectació i desinfecció dels edificis i equipaments municipals per l’anualitat del 2013, entre

l’empresa RAESGRA, SL I L’AJUNTAMENT D’AGRAMUNT,
per la quantitat de 1.941,33€, exclòs IVA.
EDAR COMPACTA AL NUCLI DE LA DONZELL D’URGELL
S’acordà per unanimitat imposar les contribucions especials
com a conseqüència de l’execució de l’obra “Instal·lació d’una
Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) compacta al
nucli de la Donzell d’Urgell”. El cost previst de l’obra es fixa
en 64.963,11 euros i el cost suportat per l’Ajuntament és de
23.784,01 euros, un cop deduïda la subvenció de 41.179,10
euros rebuda del PUOSC.
MOCIONS
- El Grup municipal de l’Ajuntament d’Agramunt, d’Acord
d’Esquerra, va presentar la moció per a l’aprovació d’una subvenció als afectats per processos d’execució hipotecària i dació de l’immoble en paga del deute hipotecari d’habitatges de
residència única i habitual que resultin obligats al pagament
de la plusvàlua. La moció va ser aprovada per unanimitat.
- Els grups municipals d’Acord d’Esquerra-Acord Municipal,
Convergència i Unió i Partit dels Socialistes de Catalunya-Progrés Municipal de l’Ajuntament d’Agramunt van presentar la
moció en contra de l’avantprojecte de llei per a la racionalitza-

ció i la sostenibilitat de l’administració local. La moció va ser
aprovada per 11 vots a favor d’Acord d’Esquerra, CiU i PSC, i
l’abstenció del regidor no adscrit Marcos Gómez.
ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ EMMA CURS 2011/2012
S’acceptà la subvenció del Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya, que puja a la quantitat de 32.430€,
per l’Escola Municipal de Música per al curs 2011-2012.

PASSOS ELEVATS
Després de les obres de la pavimentació a la Ronda Comtes
d’Urgell i al carrer Capella, s’ha fet necessari realitzar uns passos elevats reductors de velocitat amb aglomerat en aquesta
via pública. S’aprovà la realització d’aquests treballs i s’adjudicà a l’empresa BENITO ARNÓ E HIJOS, SA, per la quantitat
de 5.666,01€, inclòs IVA, per la Ronda Comtes d’Urgell i per
la quantitat de 3.369,37€, inclòs IVA, pel C. Capella.
CONVENI AMB LA COBLA VENTS DE RIELLA
S’aprovà el conveni administratiu entre l’Ajuntament d’Agramunt i la Cobla Vents de Riella per la utilització temporal d’una
sala de l’Escola Municipal de Música per assajos i preparar les
seves reunions de l’entitat esmentada. ■
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Roser Puig Granés
Que morí el dia 21 de març de 2013,
a l’edat de 82 anys.

No t’obliden: el teu espòs, Miquel; fills, Jordina i Josep;
fills polítics, Francesc i Rosa; néts, Ariadna, Miquel,
Roser i Josep, i família tota.

AGRAMUNT, abril de 2013

Costa redactar un escrit que mai no haguessis volgut escriure. Costa que et surtin les paraules quan
encara no en tens per ningú. Però no puc deixar
que se’n vagi una persona que ha deixat tant de
rastre i ha estat tan important en les nostres vides
sense dir-li un fins sempre.
Sé que ets amb nosaltres en cada pas i en cada decisió; em costa imaginar-te absent i no poder-te tocar, però sé que allí on siguis seràs feliç i cuidaràs
de tots nosaltres igual com has fet fins ara.
Et diria tantes coses si fossis a prop meu. Has estat
un referent per a la gent que t’ha envoltat, has estat
filla d’una generació generosa i agraïda, i has sabut
transmetre els teus valors a totes les persones que
has estimat. És per això que avui som molts els qui
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lamentem que ens hagis deixat, som molts els qui
portem un bocí teu dins nostre. Sí, et porto molt endins i sempre estaràs en mi. Serà molt dur continuar
el camí sense la teva presència, Roser.
Gràcies per tot el que m’has ensenyat, explicat, cuidat i fet riure. I, sobretot, gràcies per formar part
de la meva vida. Has estat la millor iaia que ningú
hagués pogut tenir. No vull que marxis sense saber
que t’estimo.
A partir d’ara una nova estrella sempre brillarà en
nom teu.
No ens oblidis, et necessitem.
Els teus néts

A L MAN A C

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

Mes de 31 dies, cinquè del nostre calendari.
El dia 1 el sol surt a les 4h 48m, i es pon
a les 18h 48m. El dia 31 el sol surt a les 4h
20m, i es pon a les 19h 17m.
El dia 20 el sol entra a la constel·lació de
GÈMINIS.
Dia 25, eclipsi penombral de lluna. Entrada de la lluna a la penombra a les 3h 43m.
Màxim de l’eclipsi a les 4h 10m. No serà visible el final de l’eclipsi, ja que la lluna es
pon a les 4h 36m.

DATES ASSENYALADES
I COSTUMARI
El primitiu calendari romà començava al mes
de març i per tant el maig era el tercer mes de
l’any. Després hi van afegir els mesos de gener
i febrer i el maig passà al cinquè lloc com avui.
Això explica que en alguns indrets encara se
celebren rituals i tradicions pròpies del canvi
de l’hivern cap a la primavera, antigament per
honorar els genis de la terra, de les pedres,
de les plantes i de les aigües i ara en ocasió
d’aplecs a ermites encimbellades en honor i
glòria de la Mare de Déu o d’algun dels sants
del calendari cristià. El ritual de beneir els termes des d’un lloc prominent el dia de la Santa
Creu també seria un record de l’època pagana.
Fins al dotze de maig
l’hivern no diu: “me’n vaig”.
Del maig a la meitat,
l’hivern acabat.
Dia 1: Festa del Treball.
Dia 3: Invenció de la Santa Creu.
Dia 12: L’Ascensió del Senyor.
Dia 15: Sant Isidre Llaurador, patró de la
pagesia.

Quart
minvant

el dia 2, a les 11:14 h
Augment de la temperatura

Lluna
nova

el dia 10, a les 00:28 h
Pluges

Quart
creixent

el dia 18, a les 4:35 h
Variable

Lluna
plena

el dia 25, a les 4:25 h
Serè

Quart
minvant

el dia 31, a les 18:58 h
Temperatures suaus

(Mes de març de 2013)
NAIXEMENTS
Romaysa Ayoujil
Alejandro Garcia Sánchez
Emma Roset Terol
DEFUNCIONS
Trinitat Balagueró Tarragona
Teresina Llena Balagueró
Teresa Picañol Farré
Roser Puig Granés

Dia 19: Pasqua de Pentecosta.
Dia 20: Dilluns de Pasqua Granada.
28 de maig de 1862, trista efemèride. Ara
que sembla que estem en camí de recuperar la
nostra sobirania nacional, recordem una trista
efemèride que encara en patim les conseqüències. L’any 1860 molts notaris de Catalunya
encara atorgaven els seus documents i instruments notarials en llengua catalana. Però com
que ja era prohibit ensenyar-la a les escoles i
universitats, aviat s’acabarien els escrivans que
la poguessin escriure per manca de coneixements gramaticals. Però l’acabament de redactar escriptures públiques en català es va precipitar per la Llei del Notariat apareguda tal dia
com avui. Aquesta llei en el seu article 25 deia
textualment: “Los instrumentos públicos se redactaran en lengua castellana y se escribiran
con letra clara, sin abreviaturas y sin blancos”.
La llei va ser elaborada pel ministre de Gràcia i
Justícia, Santiago Fernández Negreta, quan hi
havia al poder el general O’Donell amb el govern de la Unió Liberal en el regnat d’Isabel II.
Ramon Bernaus i Santacreu

GRÀFICA DE LES TEMPERATURES MÀXIMES I MÍNIMES I DE LES PRECIPITACIONS CORRESPONENTS AL MES DE MARÇ
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dia 1
dia 10
dia 12

70 anys, dia 2
68 anys, dia 2
89 anys, dia 14
82 anys, dia 21

Informació facilitada pel Registre Civil amb les dades convenientment autoritzades.

JOSEP ROVIRA

MAIG 2013

Temps
PLUJA CAIGUDA DURANT EL MARÇ
Dia 4 .........................................
5,2 l./m2
Dia 5 ......................................... 14,2 l./m2
Dia 6 .........................................
8,5 l./m2
Dia 7 .........................................
2,5 l./m2
Dia 8 .........................................
1,0 l./m2
Dia 11.........................................
1,2 l./m2
Dia 12.........................................
2,5 l./m2
Dia 16.........................................
2,5 l./m2
Dia 17.........................................
4,0 l./m2
Dia 19.........................................
1,5 l./m2
Dia 25.........................................
6,8 l./m2
Dia 26......................................... Inapreciable
Dia 28.........................................
0,3 l./m2
Dia 29.........................................
7,0 l./m2
Dia 31.........................................
2,0 l./m2
TOTAL ......................................... 59,2 l./m2
TEMPERATURES EXTREMES DEL MARÇ
Màxima del mes ............................ 21°, dia 22
Mínima del mes ............................. –3°, dia 14
Oscil·lació extrema mensual ....................... 24°
Mitja de les màximes ................................. 15°
Mitja de les mínimes ............................ 4,161°
Mitja de les mitjanes ............................ 9,580°

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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Com una flor, sempre més
el teu record en nostra vida
hi ha deixat una fragància
que ja no serà esvaïda.
(Joan Maragall)

Teresa Picanyol Ferrer
(Vídua de Francesc Tallaví Miralles)
Que morí cristianament el dia 14 de març de 2013,
a l’edat de 89 anys.
A.C.S.

Els qui l’estimen: fills, néts, besnéts, nebots i família tota, us preguem
una oració per a l’etern descans de la seva ànima.
Agramunt, 2013

Primer Aniversari

Maria Carrera Balasch
que morí cristianament el dia 3 de maig de 2012.

Sempre estaràs aquí perquè sempre
formaràs part del que som.
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L LEU R E AMEN ITATS

Les 7
diferències
per
Ricard Bertran

La dramatització
tea tral del Grup
Escènic Agramuntí
fou un dels actes celebrats amb motiu
del 75 aniversari del
Primer Bombardeig
a Agramunt.
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.

bon

Lle

lle

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:
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Solució al SALT DE CAVALL, per P.R.:
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Solució al
SUDOKU:
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Llenya verda fa bon fum. Llenya seca,
bona llum.

“La mort no és res: jo tan sols sóc a l’altre costat.
Jo sóc jo, vosaltres sou vosaltres.
El que he estat per vosaltres, ho seré sempre.
Anomeneu-me pel nom que sempre m’heu anomenat.
Parleu com sempre ho heu fet:
no empreu pas un to diferent, ni solemne ni trist.
Continueu rient del que ens rèiem junts.
Reseu, somrieu, penseu en mi.
Que el meu nom sigui pronunciat a casa nostra com
sempre s’ha fet, sense èmfasi ni angoixa.
La vida significa el que sempre ha significat,
l’eix és el que sempre ha estat, el fil no s’ha tallat.
Per què estar fora del vostre pensament,
simplement perquè sóc fora de la vostra vida?
Jo us espero. Jo no sóc pas lluny,
just a l’altre costat del camí”.
(Charles Peguy)

Primer Aniversari

Josep Rubies Fontanet
Que morí el dia 17 d’abril de 2012, a l’edat de 48 anys.
A.C.S.

La teva esposa, Montse; pares, Francisco i Pepita; germans, Fernando, Anna Mª
i Albert; cunyats, la teva fillola Aurembiaix, i família tota.
Ja fa un any que ens has deixat, però el record no s’esborra. Dia a dia continuem
pensant en tu i la teva absència se’ns fa present en tot moment.

Agramunt, abril de 2013
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L A FO TO

per JOSEP BERTRAN

Mai la imatge
d’un senyal s’havia ajustat tant a
la realitat.

L A C A L AISERA

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

Sisè Aniversari de la mort de

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

Els seus afligits: espòs, Josep Mª Lailla Torres; fills, Josep Mª i Mª Assumpció;
nétes, Assumpció, Teresa i Anna; nebots i tota la família junt amb la
seva fidel Esther, ho fan saber a llurs amics i coneguts
i els preguen de voler-la tenir present en les seves oracions.
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D’esquerra a dreta: 1) Jaume Castellà. 2) Josep Maria Lluch. 3) Josep Balagueró.
4) Pepe Lluelles. 5) Ramon Riudeubàs. 6) David Villalta.

oves participants a la processó del
Divendres Sant dels anys seixanta
portant el tradicional ciri. En aquella època, de forta concurrència a
aquesta celebració de Setmana Santa, el recorregut passava per tot el
centre històric. La imatge correspon
a la vorera de la muralla. Concretament del mur de pedra que enllaçava els dos trams originals de muralla
i que s’havia construït per tancar el
recinte de l’antic escorxador. Durant
la construcció de l’actual plaça, a
mitjans dels vuitanta, es va enderrocar per deixar-ne únicament els
trossos originals.

Nota: En l’Àlbum del número anterior, es va identificar erròniament la
nena del número 8. El nom correcte
és Remei Brils.
[ABRIL 2013]
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I M AT G E S D ’ A H I R i D ’ AV U I

per JOSEP BERTRAN

L’actual Cal Borges, cruïlla Agustí Ros - Passeig Nou, està d’actualitat aquests dies, amb les visites guiades al que queda
del búnquer de Transmissions situat al soterrani. Sobre aquest equipament bèl·lic l’any 1941 l’Isidre Jovell, de Cal Monjant, hi aixecà un edifici que quedà inacabat amb aquest estat durant molts anys, tal com es veu en la fotografia antiga.
La família Borges el comprà a finals dels seixanta i en finalitzà la construcció amb l’immoble actual.
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