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El Mercat de Nadal obre el cicle festiu nadalenc 

Agramunt recupera restaurats els vestits medievals de Santa Maria
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SIÓ inaugura els actes
del seu cinquantenari
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PORTADA:
Durant els dies 13, 14 i 15 de de-

sembre centenars de persones van con-
templar les imatges de l’exposició de 
fotografi es antigues, en gran format,  que 
es van exposar al voltant de la plaça de 
l’Església. Va ser el primer acte del cicle 
commemoratiu dels 50 anys de SIÓ.

(Foto: Josep Bertran)

Informació detallada del que va 
donar de si el tradicional Mercat de 
Nadal, celebrat el dia de la Puríssima.

5 a 8

Reportatge sobre els actes que es van dur a terme els 
dies 13, 14 i 15, com a inici dels que s’aniran celebrant 
per commemorar el cinquantenari de la nostra revista. 
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LA 3...

El tret de sortida de la celebració dels 
50 anys de SIÓ obre el darrer número 
de l’any. La informació sobre l’exposició 
fotogràfi ca al carrer i la presentació del 
nostre 13è col·leccionable encapçalen 
els temes més destacats. Molts dels nos-
tres lectors i públic en general van 
atendre la nostra convocatòria per 
participar en aquests dos actes. 
Per a tots, el nostre agraïment. La 
seva presència ens anima a conti-
nuar en aquesta feina informativa 
i cultural que ve de tan lluny i que 
ha convertit la nostra revista en un 
referent de la premsa comarcal ar-
reu de Catalunya.

Els actes dels dies 13, 14 i 15 
són una mostra del dia a dia de 
la nostra revista. Des de fa molt 
temps SIÓ ja va tenir clar que ha-
via de ser una publicació que anés 
més enllà de donar informació i veu so-
bre temes de l’actualitat. Havia de ser 
l’instrument d’investigació, recuperació 
i divulgació de la nostra història com 
un element cohesionador de la societat 
agramuntina. Aquest objectiu no ha fet 
més que créixer i avui disposem d’un 
patrimoni documental excepcional del 

qual els nostres lectors en tenen un tast 
cada mes i, de tant en tant, els oferim 
un àpat ben abundós com ha estat el cas 
del darrer cap de setmana.

També ens hem de felicitar de la recu-
peració de la vestimenta medieval amb 

què van enterrar els dos joves agramun-
tins més antics dels que tenim notícia. 
Les tècniques modernes de restauració 
han permès el miracle de “ressuscitar” 
una part dels vestits amb què van en-
terrar aquesta parella que durant tants 
segles reposà en l’indret més cèntric de 
la Vila. De quanta història han estat tes-

timonis! Ara cal que retornin al seu lloc 
de repòs. Amb els vestits s’ha començat 
una feina que ara cal acabar. 

Coincidint amb el Mercat de Nadal, 
que va fent la viu viu, es va fer la inau-
guració ofi cial de la passarel·la de via-

nants del Pont Medieval 
i la rehabilitació de l’en-
torn. Ara cal apressar-se 
a solucionar el problema 
que representa el gel que 
s’hi acumula i que esdevé 
un veritable perill per als 
qui hi circulen, tal com 
passava amb l’antiga.

Des de fa 16 anys les 
Dones de l’Esbarjo, ara 
amb la col·laboració de 
noves i joves incorpora-
cions, treballen per oferir 
en aquestes dates el ja 

tradicional Festival Escala en Hi-fi  amb 
l’objectiu de recabar fons per a la Ma-
rató de TV3. Una lloable feina que es 
veu recompensada amb la presència de 
nombrós públic que s’ho passa bé amb 
els números musicals, alguns molt tre-
ballats, que els  ofereix aquesta activa 
entitat.    ■
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ACTUALITAT FETS DEL MES JOSEP BERTRAN

SIÓ 50 aniversari

▼

Els dies 13, 14 i 15 de 
desembre la nostra re-
vista inaugurà els actes 

commemoratius del 50 ani-
versari de la seva fundació. 
Les celebracions es perllonga-
ran durant els propers mesos i 
seran de caràcter molt divers. 
Per encetar-los vam aprofi tar 
la presentació del 13è col-

leccionable de SIÓ que es 
complementà amb una gran 
exposició fotogràfi ca d’imat-
ges històriques al carrer, la 
presentació pròpiament dita 
del llibre al Foment Parroqui-
al amb un concert de nadales 
i una torronada popular.

El dissabte 14 al migdia 
es va fer la inauguració de la 

mostra fotogràfi ca encara que 
es podia veure des del diven-
dres al matí. Es va idear una 
exposició excepcional a Agra-
munt, tant pel seu contingut 
com pel seu format. La seva 
ubicació a peu de carrer, en 
un dels indrets més concorre-
guts de la Vila, facilità la visió 
pel públic en general. Es van 

Josep Bertran va introduir l’acte 
en nom de la redacció de SIÓ.
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La nostra revis-
ta inaugurà els 
actes comme-
moratius del 50 
aniversari de la 
seva fundació.
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▼

ACTUALITAT FETS DEL MES

aplegar una seixantena de fo-
tografi es, la majoria inèdites, 
distribuïdes en nou plafons 
instal·lats a l’interior dels co-

berts al voltant de la plaça de 
l’Església. 

El contingut de la mostra es 
dividí en cinc temes: els car-

rers al voltant de la plaça com 
Sió, Sant Joan, Baixada Mer-
cadal i les dues Sabateria; 
edifi cis i plaça de l’Església; 
temple de Santa Maria; tor-
ronaires a Barcelona i visita 
del Rei Alfons XIII i del pre-
sident Francesc Macià. Les 
imatges es van presentar en 
gran format 2x1 i 0,45x0,31 
metres i anaven des del 1890 
al 1945. 

Aquesta és una mostra del 
fons de l’arxiu històric que 
amb els anys la nostra revis-
ta ha anat aplegant gràcies a 
una constant recerca que va 
des dels col·leccionistes de 
postals fi ns a l’Arxiu Nacional 
de Catalunya amb les seus 
de Barcelona, Lleida, Bala-
guer, Cervera; Arxiu del Cen-
tre Excursionista de Barcelo-
na, entre altres. El contingut 
de l’exposició és només una 
part del fons i feia referèn-

En començar i acabar, el quartet 
de vent Different Brass Band 
va interpretar diverses peces 
clàssiques i nadalenques.

Més d’un centenar de persones 
van assistir a la presentació.
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▼

cia a l’escenari urbà i monu-
mental que envolta la plaça 
i als torronaires a Barcelona. 
Cal agrair la col·laboració de 
l’Ajuntament, personal de la 
brigada municipal, Fàtima 
Puig i Carnisseria Castellà.

Es van presentar per pri-
mera vegada imatges de la 

visita del Rei Alfons XIII l’any 
1930; de la vida del dia a 
dia a Agramunt; els canvis en 
els edifi cis i, com una de les 
grans novetats, la presència 
dels torronaires a Barcelona 
durant les festes nadalenques 
amb imatges dels Vicens, el 
Pipa, el Pallejà i els de Ca la 

Seca, amb les seves parades 
a la plaça de Catalunya, Via 
Laietana, la Rambla... entre 
altres cèntrics indrets de la 
ciutat Comtal.

El dissabte al migdia es va 
fer una visita guiada amb ex-
plicacions de les principals 
característiques de cada una 
de les imatges. Durant el re-
corregut es van comentar de-
talls que podien passar inad-
vertits per als espectadors. Hi 
van assistir una cinquantena 
de persones que, malgrat la 
boira i les baixes temperatu-
res, van seguir atentament 
les explicacions. En trac-
tar-se d’una exposició a l’aire 
lliure ens vam veure obligats 
a muntar-la i desmuntar-la 
cada dia per protegir-la del 
mal temps i de possibles ro-
batoris o accions vandàliques 
nocturnes. Ara, en combi-
nació amb l’Ajuntament, es 

Joan Puig va fer la presentació 
del 13è col·leccionable de SIÓ.

El dissabte al migdia es va 
realitzar una visita guiada pels 
nou plafons que aplegaven més 
de 60 fotografi es, moltes d’elles 
inèdites.
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ACTUALITAT FETS DEL MES

buscarà un local adient per 
tornar-la a muntar per prote-
gir-la d’aquests problemes.

El diumenge 15 se celebrà 
al Foment, amb l’assistèn-
cia de més d’un centenar de 
persones, la presentació del 
darrer col·leccionable de SIÓ, 
Agramunt, reportatges de la 
història de Josep Bertran, que 
aplega 23 reportatges que 
s’han anat publicant entre 
l’agost del 2011 i octubre del 
2013. Són temes de caràcter 
històric que a partir d’ara es 

podran trobar tots aplegats, 
facilitant la seva lectura i 
consulta ja que no quedaran 
dispersos en els números 
mensuals de la publicació. 
Es tracta d’un volum, curo-
sament editat per Impremta 
Barnola, de 268 pàgines amb 
506 il·lustracions entre foto-
grafi es, mapes, gràfi cs... que 
tracta temes tan variats, sem-
pre d’Agramunt, com el dels 
jueus, el canal d’Urgell, els 
bombardejos de la Guerra del 
1936-39; la Tercera Guerra 

Carlina, el Pont Romànic, Ca 
la Vila, entre altres.

L’acte va començar amb 
una primera actuació del grup 
de vent agramuntí Different 
Brass Band mentre el públic 
anava omplint la sala del Fo-
ment Parroquial. La presenta-
ció anà a càrrec del redactor 
de la revista, Joan Puig, que 
comentà breument el mig se-
gle de la revista, el contingut 
del nou col·leccionable i la 
trajectòria del seu autor, Josep 
Bertran, com a impulsor cul-
tural, periodista i veterà mem-
bre de la revista. La xerrada 
s’inicià amb la intervenció del 
propi autor que va introduir 
l’acte en nom de la redacció 
de SIÓ i comentà breument 
alguna de les característiques 
de l’obra. 

Al fi nal dels parlaments, el 
quartet de vent oferí una se-
gona interpretació de peces 
clàssiques i nadalenques. Per 
acabar, el públic participà en 
la torronada popular, amb tor-
rons cedits gentilment per tor-
rons Fèlix, Lluch i Vicens. Com 
és habitual en les presenta-
cions, els assistents van poder 
adquirir el llibre amb dedica-
tòria personal de l’autor.

Els participants a la visita 
guiada van seguir amb atenció 
les explicacions detallades de 
les diverses fotos exposades.

Molts agramuntins van passar 
a visitar la mostra fotogràfi ca 
durant els tres dies que va 
romandre exposada.
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Organitzat per l’Ajunta-
ment i la Unió de Bo-
tiguers, el dia de la Pu-

ríssima, enguany en diumen-
ge, es va celebrar una nova 
edició del Mercat de Nadal 
amb l’habitual presència de 
parades i l’organització d’acti-
vitats paral·leles. El recinte ha 
recuperat el carrer Sant Joan i 
la plaça del Mercat, i ha aban-
donat la del Mercadal, que 
s’ocupava en les darreres edi-
cions. L’esmorzar amb coca i 
xocolata desfeta i el berenar 
amb torrades i xocolata a la 

Mercat de Nadal 2013

A baix, el carrer Sant Joan es va tornar a ocupar de parades en lloc del Mercadal. Vista panoràmica del recinte
del Mercat nadalenc.
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pedra, són actes que sempre 
apleguen molt de públic.

Durant tot el dia es va po-
der visitar l’exposició dels 
dibuixos que van fer els esco-
lars per participar en el con-

curs de cara a confeccionar 
el cartell de l’edició de l’any 
vinent del Mercat de Nadal. 
Més protagonisme infantil 
a la tarda, amb una actua-
ció teatral de Parella de dos 

i amb la cantada de nadales 
a les escales de la portalada 
nord de l’església, amb la par-
ticipació d’alumnes dels dos 
centres escolars i de l’Escola 
de Música.

▼

ACTUALITAT FETS DEL MES

La cantada de nadales dels 
més petits dels centres 
d’ensenyament i de l’Escola de 
Música tancà les activitats de 
la jornada.

La quitxalla gaudeix amb els animals domèstics, enguany al Mercat. Mostra dels treballs presentats al concurs de dibuixos.
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1, 2 i 3. El Pont Medieval
Després de diverses setma-

nes de funcionament es va 
inaugurar ofi cialment la nova 
passarel·la del Pont Medieval 
i l’ordenació de l’entorn amb 

la presència de Jordi Souto, 
Director General d’Adminis-
tració Local. L’acte tingué 
lloc el diumenge 8 de desem-
bre a la una del migdia amb 
l’assistència de l’alcalde i al-

tres membres del Consistori 
i un grup de veïns. A l’igual 
que es va fer a la urbanitza-
ció de la plaça del Clos i la 
zona de la Capella del Sió, 
s’ha instal·lat, amb les apor-
tacions documentals de SIÓ, 
una columna metàl·lica amb 
una fotografi a antiga del pont 
acompanyada d’una síntesi 
informativa d’aquesta històri-
ca infraestructura. Per trobar 
més informació sobre el pont, 
els remetem al número de 
juliol del 2012 o bé al llibre 
Agramunt, reportatges de la 
història.

Durant la seva intervenció, 
l’alcalde reiterà l’anunci de les 
properes obres públiques que 
s’han inclòs en el quadrienni 
que ve, com la renovació de la 
vorera des del carrer de Manu-
el de Pedrolo fi ns a la cruïlla 
amb l’avinguda Marià Jolonch, 
de cara al 2014, i la remode-
lació del centre històric.

En relació als problemes de 
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Vista panoràmica del pont,
la passarel·la i el seu entorn.

El Director General d’Adminis-
tració Local, Jordi Souto, presidí 
la inauguració.
A l’entrada de la passera es veu 
la columna indicadora amb la 
informació facilitada per SIÓ.

▼
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▼

ACTUALITAT FETS DEL MES

lliscament dels vianants de la 
passarel·la els dies de tempe-
ratures per sota zero graus, 
l’alcalde, Bernat Solé, ha in-
format que s’està provant un 
sistema per “cal·lefactorar” la 
base de fusta i mantenir-la a 
una temperatura que eviti la 
formació d’una capa de gel.

4 i 5. Els vestits medie-
vals tornen a casa

Des del dia 7 de desem-
bre es poden veure a la sala 
de sessions de Ca la Vila les 
peces de la vestimenta que es 
va recuperar dels cadàvers tro-
bats en el sarcòfag de sota el 
campanar del temple de San-

ta Maria. Ha passat molt de 
temps des del dia 19 de març 
de 1996 en què es va obrir 
aquesta tomba i es van reti-
rar els dos cossos. Els tècnics 
van considerar la possibilitat 
de restaurar part de les peces 
dels vestits que portaven i fi -
nalment, després d’una labo-
riosa tasca, es van recuperar 
en el Centre de Documentació 
i Museu Tèxtil de Terrassa. Es 
tracta dels vestits medievals 
civils més antics de Catalunya 
i d’aquí el seu valor històric. 
Finalment s’ha pogut aconse-
guir que tornessin a Agramunt 
on es guarden en una vitrina 
condicionada tècnicament per 
la seva bona conservació. En 
aquest sentit es va fi rmar un 
conveni entre l’Ajuntament 
i aquesta entitat. Per la seva 
part la Diputació de Lleida ha 
fi nançat amb 12.000 euros el 
cost de la vitrina.
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Els alumnes de 4rt d’ESO de l’Ins-
titut es van encarregar de pintar 
la tanca del pati que hi ha abans 
del pont amb un motiu al·legòric 
sobre el riu Sió, des del naixe-
ment a Gàver fi ns a desembocar 
al Segre, amb una frase literària 
de Guillem Viladot.

Una vuitantena de persones 
van assistir a la presentació 
dels vestits.



13sió 598[DESEMBRE 2013]

L’acte de presentació 
comptà amb l’assistència del 
Director Territorial de Cultura, 
Josep Borrell, i el responsable 
del Servei d’Arqueologia, Jo-
sep Gallart. Les explicacions 
tècniques sobre la recupera-
ció dels vestits les va donar 
una especialista del Museu 
Tèxtil de Terrassa. Segons 
l’alcalde, les peces es podran 
veure a la sala de plens mu-
nicipal, prèvia concertació de 
la visita, a l’espera de trobar 
un altre lloc que reuneixi les 

condicions adequades per la 
seva salvaguarda i exposició 
al públic. 

De tot aquest llarg procés, 
SIÓ n’ha donat àmplia infor-
mació durant tots aquests 
anys. Ara es pot trobar reu-
nida en un del capítols del 
llibre presentat el dia 15, 
Agramunt, Reportatges de 
la Història. Encara falta que 
tornin les restes òssies dels 
dos cadàvers per aprofundir 
en el coneixement de tota la 
informació sobre ells i de la 

seva època, s. XIV, com per 
exemple les característiques 
físiques, malalties, causes 
de la mort, règim alimentari, 
entre altres. Recordem que es 
tracta de les restes d’un home 
i una dona d’entre 20 i 30 
anys, que van morir, possible-
ment a causa de la pesta. El 
del campanar no és l’únic sar-
còfag que hi havia a la façana 
del temple, però sí l’únic que 
ha arribat fi ns la nostra època.

Durant la seva intervenció, 
l’alcalde va anunciar el pro-
jecte de recuperació de la 
Cisterna del Convent amb un 
pressupost de 70.000 euros; 
56.000 aportats pel pla d’aju-
des europeu Leader i 10.000 
per la Diputació. Accedir a 
la base de la Cisterna a més 
d’onze metres de la boca es 
farà a través de dos trams 
d’escales, un d’exterior exca-
vant un rasa fi ns a mitja alça-
da de la infraestructura, a la 
paret de la qual s’obrirà una 
porta per accedir a l’interior, 
i d’allí amb una escala metàl-
lica, com la del Pou del Gel, 
es podrà baixar a la base que 
té 14 metres de diàmetre.

De les característiques i 
la història de la cisterna i el 
convent dels franciscans, el 
lector en trobarà àmplia infor-
mació en el llibre Agramunt 
reportatges de la història que 
recull el reportatge sobre l’Ar-
quitectura amagada que es va 
publicar en el seu dia a la re-
vista que inclou també el Pou 
del Gel.

6, 7 i 8. L’Escala en Hi-fi  
de l’Esbarjo

El col·lectiu de dones de 
l’Esbarjo va muntar una vega-
da més el tradicional festival 
musical d’Escala en Hi-fi  que 
organitza amb l’objectiu de 
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Primeres visites guiades a la vitri-
na que acull les peces recuperades 
amb un plafó informatiu al costat.

El públic gaudí, com cada any, de 
l’espectacle a favor de la Marató 
de TV3.

▼

Es tracta dels 
vestits medievals 
civils més antics 
de Catalunya i 
d’aquí el seu valor 
històric.
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▼

ACTUALITAT FETS DEL MES

recabar fons per a la popular 
Marató de TV3. Se’n van fer 
quatre representacions: el dia 
6, a les 7 de la tarda; el 7, 
a les 10 de la nit, i els dies 
8 i 15, a les set de la tarda. 
El preu de l’entrada era de 8 
euros. També, com és habitu-
al, es van fer diversos sortejos 
d’obsequis cedits per comer-
ços de la Vila. Al proper núme-
ro de la revista l’organització 
donarà la xifra total recollida.

9. Visita de l’ex-president 
Pujol

L’ex-president de la Gene-
ralitat, Jordi Pujol, acompa-
nyat de la seva esposa Marta 
Ferrussola, va fer el dia 28 de 
novembre una visita privada 
a Agramunt, concretament a 

la factoria de la fi rma Torrons 
Vicens. Durant l’estada va re-
córrer totes les instal·lacions 
i s’interessà vivament per la 
marxa de l’empresa. El van 

atendre els propietaris, Àn-
gel Velasco, pare i fi ll, que li 
van donar tot tipus d’informa-
cions sobre la situació actual 
i els projectes de futur de la 
fi rma torronera i xocolatera.

10. Músics agramuntins
Fins a quatre músics agra-

muntins sorgits de l’Escola 
Municipal formen part de 
l’actual plantilla de la Big 
Band de Lleida, una forma-
ció musical que cada dia està 
més ben valorada. Aquests 
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Un espectacular número sobre 
la Festa Major obria el muntatge 
d’enguany (foto superior).

Els números se succeïen amb 
encert interpretatiu de totes les 
participants.

A la dreta, Jordi Pujol i Marta Fer-
russola atents a les explicacions 
d’Àngel Velasco i el seu fi ll, Àngel.

Les dones de l’Es-
barjo van muntar 
un any més el 
festival musical 
d’Escala en Hi-fi  
per recabar fons 
per a la Marató
de TV3.
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joves intèrprets són els trom-
bonistes Òscar Canosa i Josep 
Bertran i els trompetes Jaume 
Torné i Jordi Lluch. També hi 
han tocat en altres moments 
Jaume Sanchis i Gerard San-
tacreu. La seva darrera actua-
ció va ser el 23 de novembre 
al Cafè del Teatre de Lleida 
en el concert de clausura del 
cicle JazzTardor i la propera 
està anunciada per a les 22 
hores del dia 30 de desembre 
al mateix escenari.

En relació a músics formats 
a la nostra escola, es pot 

anunciar que Dolors Ricart 
participarà com a directora 
convidada al concert que es 
farà al Petit Palau de Barcelo-
na els dies 31 de gener i 1 de 
febrer. El concert titulat Can-
túria Cantada està organitzat 
per la Fundació Orfeó Català-
Palau de la Música i anirà a 
càrrec del cor de Cambra del 
Palau de la Música Catalana. 
S’interpretaran majoritària-
ment obres del músic Carles 
Santos. 

11. El Cor Parroquial
En motiu de la diada de 

Santa Cecília patrona de la 
música, el Cor Parroquial va 
oferir un concert el diumenge 
1 de desembre en el temple 
parroquial. Primer va cantar 
la missa i en acabar oferí un 
ampli i renovat recital que va 
ser molt ben rebut pel pú-
blic assistent. La formació ha 
obert el seu repertori a músi-
ques tradicionals, populars i 
de pel·lícules.

12. Catalunya 1714
Organitzat pel col·lectiu 

Garba, el dia 22 de novembre 
es va celebrar a l’Espai Guino-
vart una conferència a càrrec 
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Els quatre músics agramuntins en 
un moment del concert de la Big 
Band de Lleida.

A la foto inferior, Roberto Fernán-
dez en un moment de la seva 
intervenció.

Sota aquestes línies, la formació 
coral en el concert de Santa 
Cecília.

▼

Quatre músics 
agramuntins 
formen part de 
la Big Band de 
Lleida.
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del Rector de la Universitat 
de Lleida, UdL, i catedràtic 
d’història Moderna, Roberto 
Fernández. El tema de la xer-
rada va ser el de la Catalunya 
després de 1714. El confe-
renciant va donar la seva vi-
sió sobre el que va succeir a 
Catalunya després de la der-
rota catalana davant les for-

ces borbòniques i l’anul·lació 
de les institucions catalanes 
i el Decret de Nova Planta. 
Després de la conferència hi 
va haver un col·loqui amb els 
assistents.

13. Incident
Un membre d’un dels 

nombrosos grups que durant 

aquestes setmanes prena-
dalenques visiten la nostra 
vila, es va trobar indisposat 
i va caure rodó a terra en el
mateix moment que baixava 
de l’autocar a la plaça del
Pou.

Inicialment va ser assis -
tit per alguns dels vianants 
que passaven per aquell con-
corregut indret, mentre arri-
bava el servei mèdic del CAP. 
Una estona després ho féu 
l’ambulància i, més tard, un 
helicòpter, per si era necessa-
ri el trasllat urgent a un centre 
hospitalari. Després de molta 
estona, s’aconseguí estabilit-
zar el malalt per conduir-lo 
en helicòpter fi ns a Lleida, on 
moria unes hores després.

14. El Gran Recapte
En la darrera edició del 

Gran Recapte, per recollir do-
nacions destinades al Banc 
d’Aliments, celebrat els dies 
29 i 30 de novembre es van 
aplegar un total de 2.600
quilos de productes alimenta-
ris de llarga durada.

Amb la coordinació de la 
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L’helicòpter i l’autocar en el nou 
pàrquing del pont.

Tres voluntàries encapsant 
aliments.
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Regidoria de Benestar de 
l’Ajuntament, una colla de 
voluntaris procedents de di-
verses entitats i alumnes de 
l’Institut es van distribuir en-

tre establiments comercials 
col·laboradors per recollir les 
donacions que serviran per 
engrossir el Banc d’Aliments 
d’Agramunt. També la nostra 

revista col·laborà desinteres-
sadament en el difusió de la 
campanya. Els organitzadors, 
tant  a nivell nacional com
local, van dir que l’edició 
d’enguany havia estat la més 
reeixida en participació del 
voluntariat i donacions d’ali-
ments.

15. Dones de Preixens
L’Associació de Dones de 

Preixens, seguint el ritme eu-
fòric de celebracions, va tenir 
la joia d’homenatjar la Sra. 
Montserrat Solsona que, tot 
i ser d’Agramunt, és sòcia i 
companya.

La Sra. Montserrat ha com-
plert els 85 anys, cosa que, 
degut al seu jove i eixerit ca-
ràcter, fa rejovenir l’Associa-
ció. Per molts anys!!   ■
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Foto de família de la festa d’home-
natge a Montserrat Solsona.

Ja és a la venda el nou
col·leccionable de SIÓcol·leccionable de SIÓ

Un volum de 268 pàgines, amb 506 il·lustracions,
que aplega 23 reportatges que s’han anat publicant
a SIÓ entre l’agost del 2011 i l’octubre del 2013.

Una bona part de la història agramuntina,
ara en un sol volum d’edició molt acurada.

Un bon regal per a aquestes 
festes de Nadal i Reis

20€

A les llibreries de la vila
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ENTITATS

Informacions de l’ANC

A la nostra Territorial el dissabte dia 7 vam 
fer el primer pas per la campanya que 
vam anunciar al passat article, SIGNA 

UN VOT PER LA INDEPENDÈNCIA. Quatre 
membres de l’assemblea Agramunt, Ribera del 
Sió per la independència van assistir a un cur-
set, a Lleida, on es van assabentar de l’abast le-
gal i procediment per fer efectiva aquesta cam-
panya. L’acció impulsada per l’ANC va passar 
per una primera fase, amb una prova pilot en 
alguns municipis de Catalunya, que van servir 
per afi nar el projecte que ara es normalitzarà 
a tot el país. Els dies 11 i 12 de gener es farà 
extensiva i simultània a tot Catalunya.

A la nostra seu, hem tingut ja dues sessions 
explicatives per part del secretari de la Junta 
Peticional Regional, Rafel Martí i Cunillera, 
els dies 24 i 30 de novembre; la primera per a 
membres i simpatitzants de l’ANC i la segona, 
oberta a tothom, i on ja es va poder efectuar 
el vot. Amb aquest procediment, l’ANC acon-
seguirà la tercera manifestació –després dels 
dos 11 de setembre històrics– de la població de 
Catalunya en favor de la independència, amb 
un testimoni fefaent de la voluntat popular que 
els polítics necessiten ja que, a més dels con-
traris ben coneguts, que ja han enfi lat l’agulla, 
apareixen els pregoners de la por i els sembra-

dors d’ambigüitats. Hem de tenir clar que la 
independència de Catalunya és la solució real 
als problemes del país i l’única sortida al futur 
del nostre poble.

Perquè tal com estan les coses, fi ns i tot els 
no independentistes d’entrada –com el mateix 
alcalde de Barcelona– votaran a favor de la in-
dependència. Perquè si ens quedem aquí com 
fi ns ara, si perdem aquest combat per la lliber-
tat, passaran a tenir raó els que ara ens acusen 
de nazis des de la seva intocable tribuna feixis-
ta, els que ens acusen de manipular la història, 
quan ells en tenen la patent des dels Reis Catò-
lics i d’abans encara, els que prediquen hipòcri-
tament una unitat com la de l’amo amb l’esclau, 
inacceptable en el món civilitzat i democràtic, 
els que diuen que ens mantenen i que no ens 
sabem administrar... Si perdem aquest combat 
ens silenciaran, i els anticatalans passaran a te-
nir la raó dels vencedors, amb els arguments de 
l’imperialisme compulsiu davant de la colònia. 
Qui són aquesta gent per parlar-nos d’Europa? I 
encara, per parlar-nos d’Espanya, no diuen ells 
que tots som espanyols? Si és així, què ens han 
de venir a explicar?

El president Mas ha establert ja la pregunta 
i el dia de la consulta. Des d’ERC i també de 
l’ANC, a través de Carme Forcadell, s’ha insistit 
que havia d’incloure la paraula “independèn-
cia”, com així ha estat fi nalment. Sembla que, 
de moment, el neguit que provocava aquesta 
qüestió rau al terreny dels partits espanyolis-
tes. Tant el president del govern espanyol com 
el secretari general del PSOE, en conèixer la 
pregunta, s’han afanyat a dir que la consulta 
no se celebrarà. Ara no podem saber si canvia-
ran d’idea –cosa que per ells mateixos no farien 
pas–; en qualsevol cas, però, la campanya de 
signatures que hem emprès queda a les nostres 
mans com una arma molt valuosa. La indepen-
dència dependrà del que exigeixi el poble de 
Catalunya.

Al compte de Facebook, <Agramunt – Ri-
bera del Sió Per la Independència>, continu-
em donant notícies breus i avisos d’activitats 
que ens arriben. Per informacions de l’ANC i 
inscripcions com a membres o simpatitizants, 
<www.assemblea.cat>. Al correu, ens trobareu 
a <agramunt@assemblea.cat>.   ■
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L’acció impulsa-
da per l’ANC va 
passar per una 
primera fase, amb 
una prova pilot en 
alguns municipis 
de Catalunya, que 
van servir per 
afi nar el projecte 
que ara es nor-
malitzarà a tot el 
país. Els dies 11 
i 12 de gener es 
farà extensiva i 
simultània a tot 
Catalunya.



20 [DESEMBRE 2013]sió 598

PINTURA I DECORACIÓ

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

JAUME VILLALTA
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ENTITATS

Casal d’Avis

Agrupació Sardanista Barretina

Després de les vacances 
d’estiu, el Casal d’Avis 
ha tornat a iniciar les 

seves activitats: a fi nals del 
mes de setembre, es portà a 
terme un viatge de set dies a 
Empúria Brava i, darrerament, 
vàrem fer una sortida a Lloret 
de Mar, totes dues excursions 
varen ser molt profi toses en 
tots els aspectes.

Tallers
També, i durant aquests 

mesos, s’han organitzat di-
versos tallers, com el taller de 
gimnàstica mental i el taller 
d’alimentació; així mateix tots 
els dijous es realitza el taller 
de manualitats amb la Roser, 
a la qual volem donar les grà-
cies. A més, s’han realitzat 
diferents xerrades: sobre la 

salut visual i salut auditiva, 
impartida per Natural Òptics 
i Natural Audio; la xerrada 
d’autoestima, duta a terme 
per la Teresa Pujol, a la qual 
agraïm molt la seva exposició 
tan amena; i la darrera, la xer-
rada sobre les malalties neu-
rodegeneratives a favor de la 
Marató de TV3.

Sortides culturals
Respecte a les sortides cul-

turals, s’anà a Montserrat i 
es visità la Sagrada Família 
a Barcelona i, en una altra 
ocasió, fruírem i coneguérem 
el Món Sant Benet i el Parc 
cultural de la muntanya de la 
sal a Cardona.

Festes tradicionals
Finalment, s’han organit-

zat les tradicionals festes de 
la Castanyada i la Torrona-
da. Aquestes, han estat molt 
participatives i cada cop som 
més assistents a les mateixes.

Per al proper mes de gener 
estem preparant el dinar de 
germanor. Bones Festes per a 
tothom.   ■

La junta directiva de l’agru-
pació sardanista Bar retina 

convoca l’assemblea ordinària 
anual per al proper divendres 
31 de gener de 2014, a les 
21h, a la sala de conferèn -
cies del Casal Agramuntí. En-
tre els punts de l’ordre del dia 

hi ha l’aprovació, si s’escau, 
de  l’estat de comptes de l’en-
titat i la memòria d’activitats 
de l’exercici 2013.

L’actual junta directiva aca-
ba aleshores el mandat de 
tres anys que li fou concedit 
en assemblea el gener de 

2010. Per aquest motiu, ani-
mem tots els convilatans, així 
com els seus socis, a assistir 
i participar de l’assemblea. El 
darrer punt de l’ordre del dia 
serà l’elecció de la nova junta 
directiva.

La Junta

El divendres 31 de 
gener de 2014, a 
les 21h, tindrà lloc 
l’assemblea ordi-
nària.

S’han realitzat 
viatges, diversos 
tallers, sortides 
culturals i cele-
bració de les fes-
tes tradicionals.
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Ctra. Tárrega, s/n. Agramunt. Tel: 973 390 734

FRENSPNEUMÀTICS OLIAMORTIDORS ALINEACIÓ

Amics
de
l’Espai
Guinovart

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 - Tel. 973 39 09 04

info@espaiguinovart.cat   ·   www.espaiguinovart.cat

Visites concertades per a grups.

El teatre de Guinovart:
Escenografi es

22 desembre 2013  /  febrer 2014

Guinovart a Agramunt
1 setembre 2013  /  gener 2014

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

Grup Sardanista Estol

Ja s’ha acabat la temporada 2013 per al 
nostre grup. Aquest any ha estat molt es-
pecial, amb força novetats que ens han 

comportat molt d’esforç i treball, però que han 
valgut molt la pena. Han estat 12 mesos en 
què tothom hi ha dedicat tota l’energia per ti-
rar endavant nous projectes, idees i compro-
misos que a poc a poc han anat donant el seu 
fruit. Us en fem un resum:

La nostra colla infantil, un grup de joves 
amb il·lusió i ganes d’aprendre, ha fet una 
temporada molt regular, i ha aconseguit la se-

gona posició de la seva categoria en les terres 
lleidatanes, en l’any del seu debut. Cal felici-
tar-los perquè el seu nivell augmenta dia a dia, 
i això es va notant.

La colla gran també ha aconseguit la segona 
posició, tant en lluïment com en punts lliures, 
de les terres de Lleida. Per primer cop en la 
història de la Colla, hem participat en el Cam-
pionat de Catalunya, competint amb les mi-
llors colles del nostre país. Això ens ha permès 
millorar el nostre ball i tenir nous objectius a la 
vista. En el Campionat de Catalunya de Punts 
Lliures, hem fet la 7a posició de 12 colles, 
cosa que valorem de forma positiva, i premi 
especial a la presentació.

Hem combinat el concurs de sardanes que 
organitzem a Agramunt amb la mostra de vins, 
creant una jornada molt agradable de cultura i 
gastronomia a la nostra vila.

Un any més vàrem organitzar el curs Saltem 
i Ballem, al col·legi Macià-Companys, per tal 
que nens i nenes de 1r a 6è puguin conèixer 
i/o perfeccionar la nostra dansa.

Com sempre hem participat en els actes de 
la Festa Major, 11 de Setembre, etc.

Tot i que aquestes en són les més rellevants, 
ha estat un any ple d’activitats per tot Cata-
lunya, que han portat el nom del grup i de la 
nostra població per tot arreu. Si encara voleu 
saber-ne més, consulteu la nostra <web www.
estolespigol.cat> o bé aneu al nostre facebook 
/estolespigol. Esperem que el 2014 sigui tan 
o més bo.   ■
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Han estat 12 me-
sos en què tothom 
hi ha dedicat tota 
l’energia per tirar 
endavant nous 
projectes, idees i 
compromisos que a 
poc a poc han anat 
donant el seu fruit.
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... qui res no estrena, res no val!

OPINIÓ LA CLARABOIA per JOAN PUIG i RIBERA

Els qui anem fent anys podem explicar als 
més joves que el Nadal, com segurament 
tot, ha anat canviant i, en conseqüèn-

cia, les festes nadalenques d’avui en dia no-
més tenen alguns components dels que tenien 
aquelles que els més grans vam viure. Hi ha 
elements que es mantenen si fa o no fa, altres 
s’han perdut del tot i uns altres de nous s’hi 
han incorporat.

Sentenciaven abans: “Per Nadal qui res no 
estrena, res no val”; cosa que es deia perquè 
qui més qui menys estrenava vestit, abric o el 

que fos en motiu de les festes. De fet, 
Nadal i Pasqua eren les dues 

fi tes anuals més senyalades 
per estrenar indumentària. 
Els sastres i les modistes 
durant els mesos previs al 
Vint-i-cinc de desembre 
anaven de corcoll perquè 
molta gent s’encomanava 
alguna peça de vestir i en 
aquells temps, com se sap, 
no es comprava feta, sinó 
que es dissenyava i es cosia 
a mida. Això suposava que 

els dies previs a Nadal hom 
havia d’anar a escollir la roba, 

triar el model i, més endavant, 
emprovar els pantalons, l’ame-

ricana o el vestit. Per això també 
s’afi rmava “Per l’Advent de Na-

dal, cada sastre amb tres didals”, 
volent dir que tenien molta feina; 

tanta, que a voltes no l’acabaven 
fi ns a la vigília. Recordo que a casa 

es comentava el que estrenaven 
amics i amigues o persones conegudes. Molta 
gent lluïa la roba per primera vegada a la Missa 
del Gall. L’adoració de l’Infant i l’assistència a 
la Comunió esdevenien autèntiques desfi lades 
de models, tot i que, en no haver-hi calefacció 
a l’església, només es podien admirar jerseis, 
abrics, gavardines i pentinats! 

En canvi, avui en dia no és tan excepcional 
estrenar roba, ja que ho fem durant tot l’any. 
El gavadal d’indumentària que arribem a tenir 
cadascú de nosaltres s’ha multiplicat i es pot 

afi rmar que qui més qui menys va sempre mu-
dat, arreglat i net. Abans solíem tenir una ves-
timenta pels dies de cada dia, i una altra pels 
dies de festa. És més; no era estrany que, els 
laborables, s’anés amb alguna roba dignament 
sargida o apedaçada. Avui tothom va arreglat i 
molts són els que canvien cada dia el vestit; fi ns 
i tot la mainada i els joves van a l’última moda 
i de marca, encara que s’abaixin els texans a 
mig cul o s’enfundin uns pantalons amb estrips 
i sets que ja han comprat foradats.

Una altre aspecte que ha canviat és el reli giós. 
El Nadal d’anys enrere girava essencialment en-
torn la celebració eclesiàstica del naixement de 
Jesús. Moltíssimes persones assistien als actes 
religiosos i els bancs de l’església no podien en-
cabir tots els assistents. Les misses de Nadal, 
Cap d’any i Reis eren intenses i extenses. Avui 
es continuen fent i per algunes persones encara 
són un referent, però cal reconèixer que l’assis-
tència de públic ha caigut en picat. La celebra-
ció eucarística de Nadal era tan important que 
fi ns i tot hom afi rmava “La missa de Nadal per 
tot l’any val”; refrany que sobretot feia referèn-
cia als pastors que sempre vetllaven el ramat, 
menys aquest dia que assistien a missa.

Temps enrere també s’escrivien moltes feli-
citacions nadalenques i els carters anaven li-
teralment de bòlit repartint-les per tot arreu. 
Avui encara se’n fa, però en bona part han estat 
substituïdes per les telefonades directes o per 
les nadales digitals que es trameten per Inter-
net o via mòbil; la qual cosa és més senzilla, 
ràpida i econòmica. Aquest fet ha evolucionat 
paral·lelament a les cartes personals que anys 
ha s’enviaven entre amics i parents i que, a poc 
a poc, estan passant a millor vida. 

Altrament hi ha aspectes que es mantenen 
ben vius: “Per Nadal cada ovella al seu corral”, 
les famílies i els amics procurem trobar-nos i 
celebrar junts les festes. Celebracions que se 
solen fer amb àpats bons i abundants: “Per 
Nadal capons, neules i torrons”. I els torrons 
(si poden ser d’Agramunt, millor) que no faltin 
com no faltaven anys enrere quan els nostres 
torronaires anaven a vendre per pobles i ciutats, 
especialment a Barcelona, els dolços típics de 
la nostra vila.   ■

Temps enrere 
també s’escrivien 
moltes felicitaci-
ons nadalenques i 
els carters ana-
ven literalment de 
bòlit repartint-les 
per tot arreu.

Les festes nada-
lenques d’avui en 
dia només tenen 
alguns compo-
nents dels que 
tenien aquelles 
que els més grans 
vam viure.
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a partir del dia 28 de gener
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Xavier Junyent Sangrà
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Ocells: mussols

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

He posat el nom en plu-
ral perquè en aquest 
escrit us parlaré de 

dos mussols diferents enca-
ra que, de fet, tenen certes 
característiques que els són 
comunes, no obstant això, 
també en tenen altres que són 
pròpies de cadascun d’ells, 
amb les quals ens serà més 
fàcil reconèixer amb exactitud 
quin dels dos ocells és en cas 
que en tinguem dubtes.

Dit això, començaré parlant 
de l’anomenat banyut que, 
com fa referència el seu nom, 
porta dues banyes petites al 
cap que aixeca i amaga a vo-
luntat i no són altra cosa que 
un parell de plomalls, iguals 
a les del duc; és per aquest 

motiu que també se’l coneix 
amb el nom de duc mitjà.

És de la mida de l’òliba, és 
a dir, el mascle no passa els 
38 cm, mentre que les feme-
lles poden arribar als 40 cm. 
Amb ulls rodons de color groc 
ataronjat i la resta del cos que 
també el té groc ratllat de 
tons somorts a la part de so-
bre i més clar al dessota.

Un ocell que fa vida als 
camps i boscos del país, on 
sol passar bastant desaperce-
but i, contràriament als altres 
rapinyaires de nit, al banyut 
no li agrada criar en forats 
perquè s’estima més fer-ho 
en nius vells d’altres ocells, 
especialment si són els de les 
garses, i hi pon quatre o cinc 
ous rodons i blancs com la 
neu, però, igual com sol pas-
sar en altres rapinyaires de 
nit, els polls no arriben tots a 
fer-se grans, i el més probable 
és que només en sobrevisquin 
dos o tres.

Els banyuts s’estenen una 
mica per tot arreu tret de les 
parts més altes dels Pirineus, 
però, tot i així, no són gaire 
abundants; de fet, tant l’òliba 
com el gamarús ho són molt 
més que ells.

 I ara, com que ja he descrit 
els trets més característics 
d’aquest rapinyaire de nit, in-
tentaré fer el mateix amb el 
seu parent més proper que 
és el mussol comú. Aquest 
és menut, més o menys de la 
mida d’una tórtora, el qual té 
el cap molt gros, on ressalten 
els ulls també grossos i de co-
lor groguenc, amb un cos ra-
bassut que acaba amb la cua 
de mida bastant curta.

El mussol comú és força 
diürn, per tant el podrem ob-
servar de dia a les teulades 
de qualsevol edifi ci i als pals 
del telèfon, preferentment si 
aquests són de fusta. Ell cria 
en forats i li és igual que si-
guin en una paret, en una es-
cletxa de les roques, com en 
un marge o en un arbre, in-
dependentment si aquest és 
mort o no ho és.

Quan han trobat la parella 
ideal s’ajunten per sempre 
més; una unió que no es des-
fà fi ns que un dels dos desa-
pareix per la causa que sigui, 
i així, si ningú no els molesta 
poden passar molts anys vi-
vint al mateix lloc.

La seva alimentació és a 
base d’insectes de tota mena 
i de mamífers menuts com 
ara ratolins i sargantanes, 
però també capturen dife-
rents preses que poden ser 
força variades, des de grano-
tes i serps petites fi ns a cucs 
de terra i, també, altres ocells 
més petits que ells.

Ocells populars
El fet que els mussols si-

guin uns ocells força populars 
és perquè encara que siguin 
rapinyaires de nit també els 
podem observar a ple dia. En 
temps passats se’ls venerava 
com a símbols de la saviesa, 
i encara avui, hi ha diversos 
mites i llegendes al seu vol-
tant; llàstima que avui dia 
estan en regressió. La dismi-
nució de l’espècie és deguda 
sobretot a la manca de forats 
per poder criar i a la utilitza-
ció de productes químics en 
camps i conreus.   ■

En temps passats 
se’ls venerava 
com a símbols 
de la saviesa, i 
encara avui, hi ha 
diversos mites i 
llegendes al seu 
voltant; llàstima 
que avui dia estan 
en regressió.
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Us desitgem
            Bones Festes
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Recuerdos de mi vida
De la aventura americana a la empresa agramuntina

OPINIÓ ELS LECTORS ESCRIUEN

▼

Aquest, com molts de vosaltres sabeu, es 
el títol del llibre que va escriure Joan 
Llurba Vicens i que recull la seva vida 

d’una manera admirable. Fou presentat a 
Agramunt el 12 de maig del 2012 en una zona 
dels locals de l’empresa Grupo Consist, SA, 
davant d’una gran afl uència de públic, majo-
ritàriament, convilatans. A cadascun dels as-
sistents convidats els fou regalat un exemplar 
del llibre. Una mica més amunt, referint-m’hi, 
he posat que refl ecteix el periple d’una vida 
admirable i no ha estat casualment. El llibre 
recopila etapes d’una existència inquieta, den-
sa, inconformista, fructífera i, alhora, profun-
dament humana. La d’un home que, tenint un 
objectiu clar, hi ha lluitat, s’hi ha arriscat i ha 
triomfat. Hi ho fa ordenadament, seguint les 
etapes naturals del cicle existencial d’una per-
sona, amb gran claredat, vitalisme i senzillesa.

El dia de la presentació, l’autor i protagonis-
ta, va deixar molt clar que la seva pretensió no 
era fer una obra literària i que, a més, n’era 
conscient. Simplement pretenia un relat de la 
seva vida. De fet, el títol no enganya. Jo, en 
aquest sentit, sense voler entrar en disquisi-
cions, en discrepo. En part perquè, llegint el 
llibre, m’ho he passat molt bé i d’altra banda 
perquè, amb totes les càrregues objectives i 
subjectives que conté una crònica: com pot 
defi nir-se una obra literària?

La narració és vivaç i divertida, curulla 
d’anècdotes. En cinc llargs capítols evoca re-
cords entranyables d’infantesa i joventut; l’es-
tança i peripècies a Cuba (si no recordo ma-
lament el capítol més llarg i, també, el més 
sucós); la història de la primera fàbrica de sacs 
de paper que va donar origen al nom CONSIST 
(i més tard al GRUP), amb detalls minucio-
sos, curiosos i laboriosos, que van contribuir 
a dibuixar el gràfi c ascendent de l’empresa; 
la història exhaustiva del sac de paper a Es-
panya, amb detall de zones i noms de fabri-
cants; i, fi nalment, la vida a Agramunt –aquest 
Agramunt que es denota sempre estimat per 
l’autor– explicant les pràctiques d’esports i afi -
cions preferides i ultimant-ho amb una miscel-
lània de records íntims i familiars. Tot el relat 
traspua una sinceritat sorprenent, el protago-
nista no amaga res, ens fa possible descobrir 
entre d’altres particularitats, el seu caràcter 
lluitador, decidit, meticulós, observador, sen-
timental i sensible.

Vull remarcar algunes idees derivades de la 
meva interpretació particular d’aquesta lectu-
ra:

Respecte a Agramunt, va ser un atzar ventu-
rós que Fidel Castro amb la seva revolució fi lo 
comunista, obligués Joan Llurba –com a tanta 
gent– a sortir de Cuba. Que li fes invertir el seu 
possible destí d’indià: el triomf l’esperava en 

Portada del llibre.

La narració és vivaç 
i divertida, curulla 
d’anècdotes. En 
cinc llargs capí-
tols evoca records 
entranyables d’in-
fantesa i joventut.



30 [DESEMBRE 2013]sió 598

m
m

a
>



31sió 598[DESEMBRE 2013]

OPINIÓ ELS LECTORS ESCRIUEN

▼

el seu poble natal i va saber-lo abastar. I, de 
passada, Agramunt, se n’ha benefi ciat –i se’n 
benefi cia– generosament. Perquè Joan Llurba, 
del tròpic, va portar un arbre rar, molt espe-

cial, que, afortunadament, ha arrelat molt bé 
a la nostra vila. Un arbre que ha donat i dóna 
encara uns fruits preciosos, inestimables: de 
benestar, progrés i prosperitat. Molts convila-
tans n’han recollit i en recullen el profi t.

El destí d’una persona pot condicionar molt 
la vida d’altres persones. Perquè, què hauria 
estat del propi Joan en el supòsit que no ha-
gués pogut sortir de Cuba? I què hauria estat 
de tants agramuntins i les seves famílies, de no 
haver existit l’empresa que ell va consolidar i 
expandir? No ho sabrem mai. Afortunadament.

El llibre també recull, potser sense preten-
dre-ho –des de la mirada personal i viscuda–, 
una part de la Història local i del món dels dar-
rers tres quarts de segle. Les múltiples fotos 
n’ajuden a la comprensió.

Em sap greu no haver fet un comentari 
d’aquest llibre abans. Però, penso, que val 
més tard que mai. 

Ot d’Acrimonts

Una de les nombroses fotos que 
il·lustren el llibre. Interpretant una 
dança popular catalana: Pilar Ba-
lagueró, Joan Llurba, Maricel Curià, 
Jaume Singla, Roser Serentill, Emili 
Curià i Josep Singla.
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Diari de guerra: Nadal del 38

COL·LABORACIONS
LITERÀRIES EL CONTE DE NADAL per JOAN PUIG RIBERA

Dimarts 13 de desembre

Després de la batalla de 
l’Ebre he tornat a la 1ra. Com-
panyia de Telefonia i Transmis-
sions d’Agramunt. A fi nals de 
juny una part de la nostra uni-
tat va ser destinada a reforçar 
les que hi havia a Tortosa. La 
veritat és que hi vam tenir una 
activitat frenètica, sobretot a 
partir del 25 de juliol, quan 
va començar l’ofensiva repu-
blicana. Els de Transmissions 
havíem de refer les línies dues 
i tres vegades al dia, perquè els 
avions feixistes no paraven de 
bombardejar-nos. Alguns dels 
meus companys van caure fe-
rits i van ser evacuats als hos-
pitals de reraguarda. Un dia 
l’Antoni, amb qui compartia 
la màrfega, el menjar i les pu-
ces, va desaparèixer i no n’he 
sabut res més. Aquell dia, des-
prés d’haver menjat una mica, 
vam marxar tots dos a reparar 
unes connexions que s’havien 
tallat; a mig trajecte ens vam 
separar mentre sentíem l’es-
clat dels obusos al nostre en-
torn. La fortor de pólvora, de 
pols i de cossos en putrefacció 
era intensa. Ja feia dies que 
el front s’havia paralitzat de 
nou als voltants de Gandesa. A 
nosaltres ens tocava anar ací i 
allà per tal que la comunicació 
continués viva. L’Antoni se’n va 
anar cap al cantó on se sentia 
més remor i espetecs; jo vaig 
tirar cap a l’altra banda. Des-
prés de recompondre els fi ls 
trencats, vaig tornar al punt de 
transmissions instal·lat en una 
cabana mig enrunada. L’Anto-
ni, però, no va tornar. Tampoc 

no el vam poder sortir a bus-
car fi ns a la nit. Quan ho vam 
fer; res de res. A la llum de la 
lluna sols vèiem cossos rígids 
que ja no es lamentaven. No 
els podíem ni recuperar ni em-
portar-nos-els, perquè teníem 
els feixistes atrinxerats a dos-
cents metres que disparaven a 
qualsevol cosa que es mogués. 
A l’Antoni no el vam trobar. 
Devia ser algun dels caiguts 
als quals no vam poder atan-
sar-nos. Estic segur que no es 
va passar a l’exèrcit de Franco, 
perquè era fervent defensor de 
la República i de les llibertats 
de Catalunya... Quan l’endemà 
vam retirar-nos d’aquell infern, 
en recollir la seva motxilla no 
vaig poder reprimir el plor. Ens 
havíem fet molt amics i tenia 
una família que se l’estimava 
i sempre li enviava paquets de 
menjar que compartíem amis-
tosament. Espero que, si més 
no, morís sense patir. És el que 
tots podem desitjar en situa-
cions extremes.

Dijous, 15 de desembre

Agramunt sembla un paradís 
comparat amb el que hem vis-
cut en dies passats. Només de 
tant en tant hi passa la pava. 
A la nit podem dormir i no se 
senten els canons ni els obu-
sos o la remor constant dels 
fusells que ressonaven al front 
sense treva. No em puc treure 
del cap la desaparició de l’An-
toni. Tampoc algunes escenes 
de soldats malferits que crida-
ven amb desesper demanant 
ajut. Tinc les crues imatges 
tan marcades a dins que no 

sé si mai se m’esborraran. Un 
dia, una bomba de les que es-
clataven en aquell sòl farcit de 
pedres i garrics ens va caure 
a uns cinc metres d’on érem; 
un company i jo vam quedar 
materialment enterrats; al cap 
d’una estona, amb el braç dret 
vaig poder anar apartant la 
runa de pedres i terra que em 
cobria; després vaig anar cap 
al company que sortosament 
era viu; el vaig ajudar a desen-
terrar-se. Vam quedar una es-
tona estirats bocaterrosa sen se 
sentir el que succeïa al nostre 
voltant; l’espetec de la bomba 
ens havia deixat sords. Teníem 
ferides i rascades per tot el 
cos, però cap semblava greu. 
Més tard dos portalliteres ens 
van recollir i ens van traslladar 
a la reraguarda en unes tendes 
habilitades com a hospital. 
Hi havia molts ferits, alguns 
de greus que demanaven que 
els matessin perquè no podien 
suportar el dolor. A nosaltres 
ens van diagnosticar “magu-
lladuras generales”. El meu 
company, a la nit del segon
dia es va fer escàpol empor-
tant-se els documents del peu 
del llit. L’endemà a mi em van 
preguntar si havia vist com 
marxava i si el coneixia, però 
vaig mentir, vaig dir que no. 
Dos dies després em van do-
nar l’alta i em vaig reincorporar
a la meva unitat de Transmis-
sions.

Dimarts, 20 de desembre

Fa molt fred. Aquests dies ha 
plogut i als vespres hi ha una 
boira persistent. Sembla que 

Els de Transmis-
sions havíem de 
refer les línies 
dues i tres ve-
gades al dia, 
perquè els avi-
ons feixistes no 
paraven de bom-
bardejar-nos. 
Alguns dels meus 
companys van 
caure ferits i 
van ser evacuats 
als hospitals de 
reraguarda.

Agramunt sem-
bla un paradís 
comparat amb el 
que hem viscut 
en dies passats. 
Només de tant 
en tant hi passa 
la pava. A la nit 
podem dormir 
i no se senten 
els canons ni 
els obusos o la 
remor constant 
dels fusells que 
ressonaven al 
front sense treva.
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el front del Segre està quiet; 
només hi ha els trets habitu-
als. Els de Transmissions som 
els primers de saber quan hi 
ha novetat. Abans Agramunt 
devia ser un poble bonic; ara 
hi ha moltes cases ensorrades 
i alguns carrers són literalment 
intransitables per la runa i 
els trastos esventrats de tota 
mena. Nosaltres, situats als 
afores del poble però no lluny, 
hi anem a buscar menjar. Molts 
dels veïns han marxat tancant i 
barrant portes i fi nestres; però 
no serveix de res, perquè n’hi 
ha que forcen l’entrada per 
buscar menjar i objectes de va-
lor. Pràcticament totes les ca-
ses abandonades han estat sa-
quejades. Als corrals ben poca 
cosa hi queda. Hi ha una colla 
de persones, algunes d’elles 
refugiades d’Andalusia, que 
fan vida als refugis com el que 
hi ha sota l’església. L’altre dia 
els amics de la DECA van tocar 
l’alarma anunciadora d’avions 
enemics; com és natural, els 

del poble van córrer a refugi-
ar-se temorosos d’un bombar-
deig imminent; tot seguit, els 
companys van dirigir-se a una 
casa que s’havien mirat prè-
viament i van escorcollar el 
corral i el rebost on encara van 
trobar força menjar; se’n van 
emportar un parell de gallines, 
ous i tot el que els cabia a les 
mans. Després van tornar a fer 
sonar la sirena i van fer córrer 
que havia estat una falsa alar-
ma. Tothom s’ho va creure i 
se’n va alegrar. Aquella nit els 
de la DECA ens van convidar: 
vam fer un sopar com no es 
recorden! Mentre ens atipàvem 
rèiem pensant en la cara que 
devia posar el pagès enganyat 
en descobrir que li havien fur-
tat els queviures que guardava 
amb gelosia.

Dissabte, 24 de desembre

Ahir els franquistes van tor-
nar a atacar al front de Bala-
guer i van guanyar terreny. 

Sembla que aquest atac podria 
ser defi nitiu. Al poble hi ha 
moviment de soldats, alguns 
de molt joves. Un company em 
deia que els feixistes que pre-
sumeixen de ser tan religiosos 
no atacaran el dia de Nadal, 
però jo li replicava que no res-
pectaran res, perquè el que els 
importa de veritat és guanyar 
i aniquilar els seus enemics. 
Tant que parlen de religió i, en 
canvi, demostren que no tenen 
pietat de ningú.

A Agramunt aquests dies hi 
ha calma. Hem passat un dia 
tranquil. La nit és congelada i 
neta de boira. Nosaltres hem 
fet un foc per preparar un bon 
plat de sopes i arrecerar-nos al 
voltant de les fl ames. En mi-
rar-lo m’he recordat de quan 
era infant i cantàvem la cançó 
del “fum, fum, fum”. El dia 
de Nadal era una nit realment 
màgica. De petits picàvem 
amb un bastó la soca que ens 
cagava taronges, ametlles, ga-
letes i algun caramel. Quins 
dies aquells! També anàvem a 
la Missa del Gall de mitja nit... 
Aquest és el tercer any que no 
el celebrem com abans, encara 
que el recordem. Aquest pot-
ser és el pitjor Nadal de tots. 
Miro el cel estrellat... La tris-
tesa envaeix el meu cor men-
tre els companys, embolcallats 
amb una manta, entonen can-
çons de guerra i revolució. Tot 
d’una un espurneig lleuger em 
descobreix un estel fugisser. Li 
demano sincerament un cú-
mul de desitjos: que s’aturi la 
guerra d’una vegada, que no hi 
hagi més morts, que no escla-
tin més bombes, que no es dis-
parin més trets, que puguem 
celebrar el pròxim Nadal amb 
la família com fèiem abans i, 
sobretot, que els àngels portin 
la pau a la terra als homes de 
bona voluntat!   ■

SERAFINA BALASCH

A Agramunt 
aquests dies hi 
ha calma. Hem 
passat un dia 
tranquil. La nit 
és congelada i 
neta de boira. 
Nosaltres hem 
fet un foc per 
preparar un bon 
plat de sopes i 
arrecerar-nos al 
voltant de les fl a-
mes. En mirar-lo 
m’he recordat de 
quan era infant 
i cantàvem la 
cançó del “fum, 
fum, fum”. El 
dia de Nadal era 
una nit realment 
màgica.
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LA VINYA DELS ARTISTES. Petit celler familiar al cor de Les 
Garrigues. Els nostres orígens estan lligats a la terra, els 
nostres padrins van ser pagesos apassionats. També ens va 
inspirar el nostre amic Guinovart i el celler va néixer 
combinant vi i art. Guinovart també va imaginar La Vinya dels 
Artistes, un espai únic i personal on es creen històries i on 
escultures s'erigeixen integrant-se amb el paisatge. Voleu 
venir a visitar-nos i provar els nostres vins en aquest indret 
tan especial? Estem oberts tots els dissabtes al matí de 11 a 
2. És possible concertar altres horaris i dies per a grups de 8 
o més persones. www.masblanchijove.com  

pintura i decoració

Roman Serra
695 558 383
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Esperant el destí

COL·LABORACIONS
LITERÀRIES EL CONTE per J. PIJUAN

La cuidadora va obrir la 
porta de l’habitació dels 
nens i va endinsar-se 

en la foscor que hi havia allà 
dins. De seguida va obrir els 
llums. Havia d’anar a l’altra 
banda de l’habitació per po-
der apujar la persiana de la 
fi nestra i no volia ensopegar 
amb els llits en la foscor. Allà 
dins regnava una quietud to-
tal. Els infants no s’havien 
adonat de la seva presència i 
continuaven dormint ben dol-
çament com angelets. Mentre 
apujava la persiana, la claror 
del dia va començar a obrir-
se camí cap dins i en un mo-
ment l’habitació va quedar 
completament il·luminada. 
Els infants no tardaren pas 
gaire en despertar-se. Quan 
van obrir els ulls i van veure 
la claror que els envoltava, es 
van alegrar de l’arribada del 
nou dia i es van aixecar ràpi-
dament del llit. En un no res 

es van vestir i van començar a 
sortir corrents de l’habitació. 
Mentre es vestien la cuidado-
ra badava contemplant per la 
fi nestra i en sentir els sorolls 
de corredisses es va girar de 
seguida. Quan va veure que 
els marrecs se li esmunyien 
de l’habitació, es va espantar 
i va sortir corrents al seu dar-
rere per a atrapar-los.

No tots van sortir de l’habi-
tació. Ell es va quedar ama-
gat en un racó ben arraulit, 
sense moure’s fi ns que no va 
veure la cuidadora traspassar 
la porta. Llavors es va aixecar 
del terra lentament i va do-
nar una ullada al seu voltant. 
Després de comprovar que no 
quedava ningú més que ell a 
l’habitació es va atansar cap a 
la fi nestra i s’hi va plantar al 
davant. Des de la distància va 
contemplar com tots els mar-
recs s’estaven afi lerant al pati 
a esperar l’arribada del seu 
destí mentre la cuidadora els 
estava comptant per veure si 
hi eren tots, va pensar. Trans-
correguts uns instants la va 
veure abandonar corrents el 
pati i va intuir que havia vist 
que faltava algú. 

El minyó no tenia pas ga-
nes de baixar al pati. Estava 
cansat de passar-s’hi hores i 
hores a la intempèrie plantat 
com un estaquirot havent de 
suportar els canvis de temps 
endebades i sobretot cansat 
de veure com els seus com-
panys eren escollits de segui-
da mentre que passaven pel 
seu davant sense fer-n’hi cap 
cas. Estava tan dolgut pel de-
sinterès de la gent per la seva 

persona que no estava dis-
posat donar-los més motius 
d’escarni fent acte de presèn-
cia al pati. Restaria a l’habi-
tació fora de llurs mirades, 
però tot d’una va notar que 
algú l’engrapava per l’espat-
lla. Es va girar i va veure que 
era la cuidadora. Sense dir-li 
res el va agafar pel braç i el 
va arrossegar tot seguit cap al 
pati. Tan bon punt el va ha-
ver deixat a la fi lera amb els 
altres, la porta que donava al 
carrer es va obrir i una munió 
de gent va accedir al recinte.

La gent va començar a recór-
rer tot el recinte aturant-se de 
tant en tant per estudiar amb 
més detall els plançons que 
s’exhibien. La visió de tota 
aquella gent furgant el va fer 
agafar esperances perdudes. 
No obstant aquesta il·lusió va 
començar a esvanir-se en veu-
re que es quedava novament 
sol. La gent escollia els altres 
i continuava passant de llarg 
pel seu davant fent veure que 
no existia. Les cames li feien 
mal de passar tanta estona 
dret i desitjava que arribés 
l’hora de tancar per anar cap 
a l’habitació. I per fi  va arribar 
l’hora. Mentre estaven despa-
rant la parada es van presen-
tar. Estava a punt d’anar-se’n 
quan una nena se li va plantar 
al davant i el va començar a 
mirar de dalt a baix. Després 
d’uns instants va dir: Pare! 
Vull aquest arbre! Aquelles 
paraules el van deixar tan sor-
près que quan va reaccionar 
ja estava carregat al cotxe i 
emprenien viatge cap al seu 
destí.   ■

Estava tan dolgut 
pel desinterès de 
la gent per la seva 
persona que no 
estava disposat 
donar-los més mo-
tius d’escarni fent 
acte de presència 
al pati. Restaria a 
l’habitació fora de 
llurs mirades, però 
tot d’una va notar 
que algú l’engra-
pava per l’espatlla. 
Es va girar i va 
veure que era la 
cuidadora. Sense 
dir-li res el va 
agafar pel braç i el 
va arrossegar tot 
seguit cap al pati.
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Horari de botiga:
De 9 a 13h. i de 16 a 19h.

Pol. Ind. AGRAMUNT - Tel. 973 39 29 10
Telefona i t’ho portem a casa!!
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ESPORTS CLUB FUTBOL AGRAMUNT «ESCOLA GERARD GATELL»

C.
F.

AG
RA

M
UN

T ESCOLA
G.GATELLwww.cfagramunt.cat

R. MendozaResultats i classifi cacions
Segona Catalana

Fort correctiu en la visita 
al camp de l’Albi: 5-0.
Classifi cació Punts
Mollerussa 32
Albi 28
Lleida 28
Agramunt G. Gatell 23
Cervera 21
Guissona 18
La Seu d’Urgell 17
Artesa de Segre 16
Linyola 15
Organyà 13
Borges Blanques 12
Solsona 11
Alcarràs 11
Pardinyes 8
Organyà 7
Almacelles 5
La Pobla de Segur 3

Juvenil
Es manté al capdavant de 

la classifi cació.
Classifi cació Punts
Agramunt G. Gatell 19
Garrigues 19
Alpicat 15
Solsona 14
Guissona 14
AEM 13
E. F. Urgell 12
Tàrrega 11
Bordeta 10
Almacelles 9
Andorra 8
Balaguer 7
Cervera 7
Intercomarcal 4
Mollerussa 4
Pla d’Urgell 0

Cadet
Líder en solitari en el seu 

grup i protagonitzen l’última 
foto de l’any.
Classifi cació Punts
Agramunt G. Gatell 20
Rialp 18

Artesa 17
E. F. Urgell 16
Bordeta 14
Tremp 14
Tàrrega 13
Pla d’Urgell 10
Garrigues 10
Cervera 7
FIF Lleida 5
Balaguer 4
At. Segre 3

Infantil
Un mes fl uix per als in-

fantils. Esperem que amb el 
canvi d’any canviï també la 
seva sort.
Classifi cació Punts
Cervera 22
Tremp 19
La Pobla de Segur 18
Garrigues 18
AEM 16
Intercomarcal 15
Artesa 15
Linyola 14
At. Segre 13
E. F. Urgell 12
Balaguer 10
Oliana 4
Agramunt G. Gatell 3
Guissona 3
Pla d’Urgell 3
Tàrrega 0

Aleví-A
Bon mes: tres victòries i 

un empat.
Classifi cació Punts
Bordeta 21
Mollerussa 21
AEM 19
At. Segre 19
Lleida 19
Agramunt G. Gatell 16
Baix Segrià 13
Tàrrega 11
Alpicat 9
Almacelles 9
Terraferma 8

R
. M

E
N

D
O
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A

Pardinyes 5
Balaguer 4
Mig Segrià 3
Guissona 2
Balàfi a 1

Aleví-B
Ànims, que els resultats 

arribaran.
Classifi cació Punts
Cervera 24
FIF Lleida 21
Fondarella 18
Bordeta 18
At. Segre 18
Baix Segrià 15
Mig Segrià 13
Almacelles 12
Guissona 10
Garrigues 9
AEM 7
Pinyana 7
Balàfi a 6
Agramunt G. Gatell 4
Bellpuig 3
Tàrrega 0

Benjamí-A
Mes negre amb quatre 

derrotes.
Classifi cació Punts
At. Segre 19
Alpicat 17
Balàfi a 16

Almacelles 16
Baix Segrià 13
Orgel·lia 12
Garrigues 11
Intercomarcal 11
Agramunt G. Gatell 7
Mig Segrià 3
Bordeta 3
Balaguer 1

Benjamí-B
Hem d’assegurar els punts 

amb els rivals directes.
Classifi cació Punts
Lleida 21
At. Segre 21
Mollerussa 19
FIF Lleida 19
Balàfi a 18
Tàrrega 15
Pardinyes 15
AEM 7
Orgel·lia 6
Almacelles 6
Agramunt G. Gatell 5
Alpicat 4
Guissona 1
Baix Segrià 1

Prebenjamí
Mollerussa 1 - Agramunt G. Gatell 5
Agramunt G. Gatell 7 - Tàrrega 0
Bellpuig 4 - Agramunt G. Gatell 3

(Aquesta categoria no dispo-
sa de classifi cació).   ■

Equip Cadet.
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ESPORTS CLUB HANDBOL AGRAMUNT

Resultats dels equips d’handbol Jaume Espinal

Equip infantil femení.

JA
U

M
E
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S
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L

Sènior Masculí (Tercera Catalana preferent - Grup B)
L’equip continua amb pas ferm i s’ha colat en posicions de 

fase d’ascens, tot i la “previsible” derrota contra el primer 
classifi cat, en la resta de partits s’han tret resultats molt 
positius.

Resultats:
16/11/2013 TORRÓ D’AGRAMUNT C.H.A. 28 SABADELL, HANDBOL B 22
23/11/2013 CH MARTORELL 30 TORRÓ D’AGRAMUNT C.H.A. 36
30/11/2013 TORRÓ D’AGRAMUNT C.H.A. 20 JOVENTUT HANDBOL LA LLAGOSTA 27

Sènior Femení (Primera Catalana - Grup A)
La mala sort va evitar treure res de positiu en la visita a 

Andorra, clara derrota a casa contra el primer classifi cat, i 
imposant-se clarament en la visita a Cervera.

Resultats:
16/11/2013 CONCORDIA, CLUB D’HANDBOL 18 TORRÓ D’AGRAMUNT C.H.A. 15
23/11/2013 TORRÓ D’AGRAMUNT C.H.A. 23 IGUALADA , CLUB D’HANDBOL 33
30/11/2013 CERVERA, CLUB D’HANDBOL FEMENÍ 10 TORRÓ D’AGRAMUNT C.H.A. 26

Juvenil Femení (Primera Catalana - Grup B)
Només dos partits aquest mes: derrota en la complicada 

visita a Balsareny, i imposant-se clarament en el partit dis-
putat com a locals, deixen l’equip tercer de la general.

Resultats:
17/11/2013 BALSARENY HANDBOL 16 TORRÓ D’AGRAMUNT C.H.A. 12
23/11/2013 TORRÓ D’AGRAMUNT C.H.A. 19 CEACA TÀRREGA 7
 MONTBUI, CLUB D’HANDBOL - TORRÓ D’AGRAMUNT C.H.A. (AJORNAT)

Cadet Femení (Primera Catalana - Grup A)
Un reguitzell de lesions continuen castigant l’equip que, 

de moment, no ha estrenat el seu compte de punts en 
aquesta lliga.

Resultats:
17/11/2013 ACLE GUISSONA 17 TORRÓ D’AGRAMUNT C.H.A. 6

23/11/2013 TORRÓ D’AGRAMUNT C.H.A. 7 CEACA TÀRREGA 21
30/11/2013 H.C. VILANOVA 18 TORRÓ D’AGRAMUNT C.H.A. 6

Infantil Femení (Primera Catalana - Grup B)
Dues victòries i només una derrota en la visita al camp 

del segon classifi cat, posen l’equip en una magnífi ca tercera 
posició, confi rmant les bones sensacions inicials.

Resultats:
16/11/2013 SALLE MONCADA ISTE 25 TORRÓ D’AGRAMUNT C.H.A. 13
23/11/2013 TORRÓ D’AGRAMUNT C.H.A. 25 CLUB D’HANDBOL MONTBUI 10
30/11/2013 ASC. LLEIDATANA D’HANDBOL 9 TORRÓ D’AGRAMUNT C.H.A. 19

Com sempre podreu trobar tota la informació del que pas-
sa al club, resultats, notícies, etc., a la nostra web: <www.
handbolagramunt.org> i també a la nostra pàgina de facebook 
<http://www.facebook.com/Club.Handbol.Agramunt>   ■
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Elaboració artesana de
torrons i massapans

Obrador:
C. Comtessa Aurembiaix, 5

Tel. 973 390 319  -  AGRAMUNT

www.torronsfelix.com
torronsfelix@yahoo.es

TALLERS
LLAGUNES

- VEHICLES NOUS
  - Km 0
     - GERÈNCIA

- VEHICLES NOUS
  - Km 0
     - GERÈNCIA

MAQUINÀRIA FORESTAL
AGRÍCOLA - JARDINERIA

ARTESA DE SEGRE  -  TEL. 973 40 01 48

OUUS

A

OUSOUUSSOUS

AA
MAQMA UINNÀRIÀRIA FA FORESTASTAL
AGRÍCOÍCOLALA J- JARDARDINERIA

TEL 973 40 01 48

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

ES VEN PIS
AMB ÀTIC I GARATGE

al carrer Castell, amb vistes plaça Església
i Guinovart, ben situat i econòmic

Tel. 973 392 352 - Mòbil 636 232 037
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ESPORTS CLUB HANDBOL AGRAMUNT

Secció de Futbol Sala Gerard Fontanet

EQUIP SÈNIOR
Després d’haver aconseguit l’ascens 

en la temporada anterior, l’equip sènior, 
torna a estar en els primers llocs de la 
classifi cació. Aquesta categoria es carac-
teritza per una exigència molt més gran 
on sembla que tots els equips estan molt 
igualats. El bon inici de temporada és 
degut a la gran motivació dels jugadors, 
que des del primer dia de pretemporada 
estan treballant molt dur. El balanç fi ns 
ara és de sis victòries, un em pat i una 
derrota, resultats que deixen l’Agramunt 
en el primer lloc de la classifi cació, em-
patats a punts amb l’equip Cafeteria San-
dra Casa Aragón de Lleida, format per 
molts jugadors que fi ns ara jugaven en 
categories superiors. Tot i així, la igualtat 
de la categoria és tal que entre els set 
primers classifi cats només hi ha 5 punts 
de diferència, fet que obligarà a estar al 
màxim nivell si es vol competir amb la 
resta d’equips durant tota la temporada.

Últims resultats:
Agramunt 6 - 4 La Sentiu
Solsona “B” 2 - 3 Agramunt
Agramunt 5 - 2 Balaguer “B” 
Fraga 2 - 2 Agramunt

EQUIP JUVENIL
L’equip entrenat per Josep Mª Coll i 

Eduard Balagueró ha començat amb 
molt bon peu aquesta temporada; els re-
sultats, sis victòries i dues derrotes, i el 

bon joc realitzat per l’equip, els deixen 
en la tercera posició provisional, ja que el 
segon classifi cat ha jugat un partit més. 
Sembla que l’esforç realitzat la tempora-
da passada i la motivació de la present 
està donant els seus fruits, ja que a ban-
da dels bons resultats, l’equip està prac-
ticant un futbol sala molt atractiu.

Últims resultats:
Agramunt 6 - 1 Vedruna Balaguer
Maristes 4 - 1 Agramunt
Agramunt 0 - 6 Arc d’Ada
Alcarràs 3 - 4 Agramunt

EQUIP INFANTIL
Primera temporada de l’equip infan-

til en competició i sembla que els nois 
entrenats per Eduard Balagueró i Isma 
Bonet s’han adaptat força bé a la cate-
goria. L’equip està situat a la part mitja 
de la classifi cació, amb un balanç de 
quatre victòries i sis derrotes. Tot i la 
gran qualitat de la plantilla, l’adaptació 
a aquest esport és difícil i caldrà tre-
ballar dur en els entrenaments per mi-
llorar dia rere dia. Sembla que en els 
últims partits, el joc de l’equip ha millo-

Equip benjamí. D’esquerra a dreta: Denis Briscan, Quim Godoy, Marc Fortuny, Pau Vilanova, Alberto Nagy, Marc Fígols, Pol 
Carrera, Jaume París, Frank Bullich i Jordi Planes (entrenador).
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Dp. SÍLVIA BALAGUERÓ ESPINOSA núm. col. 1170

ílvia Balagueró
C E N T R E  P O D O L Ò G I C

Fes un pas endavant.... cuida els teus peus!

C/ del Clos, 23 A baixos
Tel. 973 392 704
info@podologosagramunt.com
www.podologosagramunt.com
A G R A M U N T

C/ del Clos, 23 A baixos
Tel. 973 392 704
info@podologosagramunt.com
www.podologosagramunt.com
A G R A M U N T

Nou Serveide Nutrició!

Us desitja BONES FESTES

NATURA Dietètica
Montse Serra i Pijuan

ALIMENTACIÓ i COMPLEMENTS DIETÈTICS
HERBES MEDICINALS

CONTROL DE PES I DIETES A LA TEVA MIDA
AMB DIETISTA DIPLOMADA

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

Ens trobareu a: Informa’t

Formatges Monber
Elaboració Artesanal

C/ Les Eres,18 - Tel. 973 390 316 - Agramunt
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rat molt, fet que demostra la motivació 
dels jugadors i la gran tasca realitzada 
pels tècnics.

Últims resultats:
Agramunt 2 - 4 Terraferma
Vedruna Balaguer “B” 5 - 1 Agramunt
Agramunt 7 - 8 Guissona
Alcarràs 1 - 8 Agramunt

EQUIP ALEVÍ
Igual que l’equip infantil, la majoria 

de nens que formen part de l’equip aleví 
també són nous en aquest esport. Tot 
i que l’inici de temporada va ser força 
dur, sembla que cada dia que passa, 
l’equip entrenat per Joan Coll i Jordi 
Noguera va millorant, i això es nota en 
la confi ança dels nens dins de la pista. 
El balanç és de quatre victòries i qua-
tre derrotes, deixant-los en la novena 
posició d’una lliga de quinze equips. 
Resultats al marge, l’important és que 
l’equip treballi per continuar amb la mi-

llora que s’ha evidenciat des de principi 
de temporada. L’esforç i el treball en els 
entrenaments segur que ajudarà que 
progressin encara més.

Últims resultats:
Guissona 2 - 8 Agramunt
Agramunt 0 - 8 Arc d’Ada
Vedruna Balaguer 6 - 7 Agramunt
Agramunt 5 - 1 Cervera

EQUIP BENJAMÍ
Jordi Planes i Xavier Pedrol són els en-

carregats d’entrenar l’equip més jove, i 
amb més futur, del futbol sala agramun-
tí. Primera temporada per la gran majo-
ria de nens que formen l’equip, molts 
dels quals estan fent un esforç grandiós 
d’adaptació, ja que estan jugant en una 
categoria superior a la que els correspon-
dria per edat. Amb unes ganes boges de 
jugar, els més petits de la casa afronten 
una temporada difícil però que a la ve-
gada els servirà per aprendre moltíssim. 

La diferència d’edat envers els rivals ha 
estat un factor determinant en les der-
rotes de l’equip, resultats que no han 
d’amagar la gran feina que estan fent, 
ja que l’important són els progressos 
realitzats i continuar treballant amb les 
mateixes ganes i amb la mateixa il·lusió.

Últims resultats:
Corbins 3 - 0 Agramunt
Agramunt 0 - 12 Tàrrega “A”
Tremp 9 - 2 Agramunt
Agramunt 0 - 11 Balaguer C.F.

En la nostra segona temporada a 
càrrec del C.H. Futbol Sala Agramunt 
estem molt il·lusionats en veure com 
creix aquest esport a Agramunt, ja som 
quatre equips de base i un de sènior i la 
nostra intenció és continuar treballant 
perquè el futbol sala sigui cada cop més 
important a la nostra població.

Aprofi tem per desitjar unes molt bo-
nes festes a tothom!   ■

▼
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ferreteria@molinet.cat
Ctra. d’Artesa, 1
A G R A M U N T

Tel. 973 390 458
Fax 973 390 662

www.molinet.cat
Obert 24 hores
Entra, tria, compra
i t’ho portem a casa!

Productes alimentaris de
“Qualitat” al millor preu:
Pernils, Embotits, Mel, Oli, etc.

Agramunt (Lleida):
Ctra. Cervera km.19 (Edifi ci Agra)
Tel. 973 390 801
Horari: de 9 a 14 h. i de 17 a 21 h.
(de dilluns a dissabte)

Es fan assortiments del nostre producte
per encàrrec

Cremador policombustible 30 kh a 2.550€,

ESTALVIÏ’S UN 60% EN LA SEVA
FACTURA DE GASOIL O GAS

muntatge, sitja, tot inclòs.

Altres potències
consultar.

PER QUALSEVOL CONSULTA: info@ilerpellet.com
673 847 436 / 656 434 418

Ronda dels Comtes d’Urgell, s/n   -   AGRAMUNT (Lleida)

ESTATT LVIÏ’S UNLL 60%

Sac de pèl·let a les nostres
instal·lacions d’Agramunt, 
3’70 €/sac
Sac de pèl·let portat a casa, 
4 €/sac
A granel preus a convenir
segons tonelades.

- Estufa 7kw
  a 1.255€ iva inclòs
- Estufa 8,5 kw
  a 1.436€ iva inclòs
- Estufa 10 kw
  a 1.567€ iva inclòs
- Estufa insetrable 13 kw a 2.210€ iva inclòs
- Caldera termoestufa 15 kw 2.418€ iva inclòs
- Caldera termoestufa 25 kw 3.484€ iva inclòs
- Caldera termoestufa 34 kw 4.513€ iva inclòs
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Participació en tres proves de cros
44è CROS CIUTAT DE MATARÓ 
(17 de novembre)
Circuit de Cros del Maresme.
Gran Premi Català de Cros

El cros de Mataró té un dels millors 
circuits preparats per a la pràctica 
d’aquesta modalitat, gràcies a la seva 
orografi a de pujades i baixades, terra 
de gespa i el mar de fons, que permet 
gaudir d’una diada de curses excepcio-
nal. El nombre de participants és d’uns 
100 corredors per cursa, la qual cosa 
el fa un dels més importants del calen-
dari català. Els joves atletes agramun-
tins van gaudir de les seves respectives 
curses i amb un nivell d’exigència alt, 
degut que competien amb els millors 
corredors del país.

Cadet masculí Pau Godoy Karseska 19è

Cadet femení Marina Súria Asensio 11a

Juvenil masculí Oriol Valls Trepat 10è

CROS D’AGRAMUNT
(1 de desembre)

Un any més arriba el cros d’Agra-
munt, els Escatxics corren a casa i això 
els fa si més no, més valents i amb més 
ganes de fer-ho bé. El circuit en els 
darrers anys s’ha pogut anar millorant 
gràcies a la urbanització de l’espai del 
Parc del Passeig i ara darrerament de 
l’espai dedicat a Viladot, i això ha fet 
que el cros d’Agramunt hagi millorat 

considerablement. És un circuit ràpid a 
causa del poc desnivell del traçat, molt 
agraït pels corredors perquè tot és de 
terra de gespa. Molts Escatxics eren de-
butants, nens i nenes d’Agramunt i dels 
pobles del voltant que ara corren amb 
els colors verd i negre del club. Les cur-
ses començaren a les 10 del matí i se 
succeïren fi ns a les 2 del migdia en una 
matinal esportiva que el temps va voler 
acompanyar amb un sol esplèndid, com 
el resultat dels nostres corredors.

Cadet femení Ester Cortadelles Gassó 2a

Cadet masculí Oriol Valls Trepat 1r

Infantil femení Marina Súria Asensio
Mireia Lorente Llop

1a
2a

Infantil masculí Pau Godoy Karseska
Miquel Ortas Romera

1r
4t

Aleví femení Mar Godoy Karseska 11a

Aleví masculí Gerard Fígols Ginés 10è

Benjamí femení Maria Vilanova López
Laia Baró Masip
Laia Argelich Bernaus
Mar Badia Riera

4a
17a
20a
25a

Benjamí masculí Cesc Boix Baró
Arnau Areny Bernaus
Joan Orteu Marimon

1r
7è
29è

Prebenjamí masculí 
(2n any)

Pau Vilanova López
Quim Godoy Karseska
Joan Puig Vicens
Genís Gimbert Pedrol
Jordi Sala Pascuet
Hèctor Salat Pacheco

1r
2n
10è
11è
12è
13è

Prebenjamí femení 
(1r any)

Núria Argelich Bernaus
Queralt Solé Torres
Alba Badia Riera
Anna Cases Roig

3a
4a
9a
10a

Prebenjamí masculí 
(1r any)

Marc Andreo Solé
Marc Fígols Ginés
Roc Vicens París

3r
4t

10è

Veterana Gabi Karseska 2a

Veterà Manel Llorens Roig 7è

47è CROS INTERNACIONAL DE CA-
TALUNYA CIUTAT DE GRANOLLERS 
(8 de desembre)

El cros de Granollers és un dels més 
antics de Catalunya i amb més parti-
cipació. Acull els millors corredors del 
país en categories de promoció i uns 
dels millors de tot el món en categoria 
sènior tant masculina com femenina. 
Els joves Escatxics, es troben a Grano-
llers amb corredors que solen veure per 
la televisió en mundials i jocs olímpics. 
El nivell en totes les categories és molt 
exigent, el circuit és molt ràpid tot i ha-
ver obstacles artifi cials com ara troncs 
en ple circuit, fet que el fa dur i divertit 
alhora; és, a més, molt agraït pels cor-
redors pel nombrós públic que no para 
d’animar durant tot el matí.

Juvenil masculí  6.000 m Oriol Valls Trepat 19è

Cadet femení      2.000 m Marina Súria Asensio 10a

Cadet masculí    4.500 m Pau Godoy Karseska
Miquel Ortas Romera

16è
63è

Aleví femení       1.000 m Maria Vilanova López 42a

Aleví masculí     2.000 m Adrià Salat Pacheco 49è

Benjamí femení     700 m Laia Baró Masip 45a

Benjamí masculí   700 m Quim Godoy Karseska
Pau Vilanova López
Hèctor Salat Pacheco

13è
25è
63è

Mini femení          300 m Paula Salat Pacheco 4aEscatxics al Cros d’Agramunt.

L’Arnau Areny i altres corredors a la cursa benjamí mascu-
lí del cros d’Agramunt.

Els benjamins Pau Vilanova, Quim Godoy, Laia Baró i Hèctor 
Salat just abans de començar la seva cursa al Cros de 
Granollers.
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PINTORS GERMANS CAPITAN
Antoni i Josep Mª Capitan Gallardo

C. Fontanilles, 17 - AGRAMUNT
Tel. 973 390 403 - Fax 973 391 124 - Mòb. 667 639 258

germanscapitan@hotmail.com

PRESSUPOSTOS
SENSE

COMPROMÍS

MURALS, PINTURA i ART
PREU HORA: 15€

DESCOMPTES DEL 20% EN EL MATERIAL
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ESPORTS CLUB DE BITLLES SIÓ D’AGRAMUNT

Resultats i classifi cació Ramon Joval

CLASSIFICACIÓ J G E P PJ BIT P

IVARS A 14 12 0 2 5105 395 24

AUTO NAYOX TÀRREGA 16 11 0 5 5640 424 22

VALLVERD A 14 9 1 4 4892 367 19

LOS DEL HUERTO 16 9 0 7 5601 410 18

SIÓ D’AGRAMUNT 16 8 0 8 5418 392 16

IGUALADA B 16 7 0 9 5388 389 14

CERVERA 14 7 0 7 4891 374 14

L’ERAL DE CUBELLS 14 5 1 8 4680 342 11

CASTELLSERÀ B 14 5 0 9 4543 318 10

TORÀ 16 4 0 12 5386 388 8

MOLLERUSSA 14 4 0 10 4364 300 8

SIÓ D’AGRAMUNT 339 PUNTS i 24 BITLLES
MOLLERUSSA 325 PUNTS i 23 BITLLES

SIÓ D’AGRAMUNT 276 PUNTS i 14 BITLLES
MOLLERUSSA 288 PUNTS i 17 BITLLES

CASTELLSERÀ B 278 PUNTS i 17 BITLLES
SIÓ D’AGRAMUNT 384 PUNTS i 32 BITLLES

CASTELLSERÀ B 314 PUNTS i 21 BITLLES
SIÓ D’AGRAMUNT 339 PUNTS i 24 BITLLES

SIÓ D’AGRAMUNT 355 PUNTS i 28 BITLLES
LOS DEL HUERTO 338 PUNTS i 24 BITLLES

SIÓ D’AGRAMUNT 334 PUNTS i 25 BITLLES
LOS DEL HUERTO 352 PUNTS i 25 BITLLES

SIÓ D’AGRAMUNT 343 PUNTS i 26 BITLLES
IGUALADA B 313 PUNTS i 20 BITLLES

SIÓ D’AGRAMUNT 323 PUNTS i 20 BITLLES
IGUALADA B 356 PUNTS i 26 BITLLES

TÀRREGA 358 PUNTS i 28 BITLLES
SIÓ D’AGRAMUNT 320 PUNTS i 23 BITLLES

TÀRREGA 343 PUNTS i 25 BITLLES
SIÓ D’AGRAMUNT 358 PUNTS i 29 BITLLES

VALLVERD A 350 PUNTS i 27 BITLLES
SIÓ D’AGRAMUNT 337 PUNTS i 23 BITLLES

VALLVERD A 365 PUNTS i 27 BITLLES
SIÓ D’AGRAMUNT 248 PUNTS i 26 BITLLES

A falta de dos partits per arri-
bar a la meitat de la lliga, 

anem assolint l’objectiu que 
ens havíem marcat. Hem anat 
pujant la mitjana de punts dels 
jugadors i de l’equip. 

Cal dir que el grup amb què 
aquesta temporada estem ju-

gant, és un dels més forts de 
la lliga. Esperem continuar su-
mant punts per poder-nos col-
locar en un bon lloc a la clas-
sifi cació.

Per últim, us volem desitjar 
un bon Nadal i un feliç any nou 
a tothom!
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En la fotografi a in-
ferior, l’equip local 
Club de Bitlles Sió 
d’Agramunt, posa 
amb “Los del Huer-
to” de Cervera.
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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

Xavier Infante Màrquez
P A L E T A

CONSTRUCCIONS
i REFORMES

Raval de Castellnou, 27
Telèfon 973 392 329
Mòbil 606 314 654
PUIGVERD D’AGRAMUNT
(Lleida)



49sió 598[DESEMBRE 2013]

GRUPS POLÍTICS
MUNICIPALS ACORD D’ESQUERRA

Una pregunta clara, una resposta 
concreta

El passat 11 de setem-
bre, més de 2 milions 
de catalans i catala-

nes ens donàvem les mans 
des de la Catalunya del Nord 
fi ns al País Valencià, amb un 
lema clar i concís: Via cata-
lana cap a la independència. 
Com és habitual en aquesta 
mena d’esdeveniments, algú 
va voler posar aigua al vi, xi-
frant els assistents molt per 
sota de l’evidència o buscant 
forats des d’un helicòpter. 
Aquell movimiento separatis-
ta per alguns, va suposar per 
a la majoria un missatge clar 

cap als nostres representants 
polítics. Un missatge que 
clamava independència i no 
altra cosa i demanava de for-
ma totalment explícita data i 
pregunta per a una consulta.

D’aquell 11 de setembre ja 
han passat dos mesos, temps 
durant el qual, com ens tenen 
acostumats els partits –alguns 
més que altres– ens han ma-
rejat la perdiu. Mentre alguns 
han volgut incorporar terceres 
vies, altres que sempre ha-
vien defensat el federalisme 
ara s’enroquen al costat més 
espanyolista del seu partit. Si 
alguna cosa cal esperar dels 
nostres governants és deter-
minació i capacitat de resolu-
ció. I en els temps difícils que 
viu el nostre país, cal prendre 
decisions valentes.

Probablement, quan aquest 
article surti publicat ja hi hau-
rà la data i la pregunta de la 
consulta sobre la taula. Una 
pregunta que determinarà el 
futur del nostre país i que ha 
de ser prou clara com perquè 

el resultat de la consulta no 
admeti dubtes ni interpreta-
cions.

Precisament és aquest el 
missatge de la campanya 
Votar és la via, engegada per 
Esquerra Republicana de 
Catalunya i que ha rebut el 
suport de personalitats com 
els escriptors Màrius Serra o 
Empar Moliner, el jutge San-
tiago Vidal, la cuinera Ada Pa-
rellada, el cantant Pep Sala, 
l’actor Juanjo Puigcorbé, el 
productor Josep Maria Mainat 
o el candidat per ERC a les 
europees Josep Maria Terri-
cabras. Esperem que aquesta 
sigui la via a seguir i el fred 
que ens ha arribat aquests 
dies no refredi un procés que 
no té retorn com és la llibertat 
del nostre país.

Finalment, i en nom de
tots els membres d’Acord 
d’Esquerra, volem desitjar-
vos que passeu unes bones 
festes nadalenques i que ini-
cieu un 2014 amb els millors 
desitjos.   ■

Esperem que 
aquesta sigui la via 
a seguir i el fred 
que ens ha arribat 
aquests dies no 
refredi un procés 
que no té retorn 
com és la llibertat 
del nostre país.
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Aquest any, coincidint 
amb l’arribada de l’hi-
vern, l’equip de govern 

va proposar al ple la congela-
ció de taxes per a l’any 2014 
(no el 2013 com es diu en el 
seu escrit del mes passat).

Aquesta és una molt bona 
notícia per a l’economia de 
les famílies agramuntines, 
més o menys tocades per la 
crisi que encara arrosseguem.

És d’agrair l’agraïment (per-
doneu el joc de paraules) que 
ens fa l’equip de govern a la 
resta de grups municipals per 
arribar al consens en aquest 
tema. És difícil no arribar-hi 
en aquesta proposta. Pot-
ser l’equip de govern hagués 
pogut fer una proposta més 
agosarada i, atenent els bons 
resultats dels que presumeix, 
podria haver traslladat als 
contribuents aquest bon re-
sultat en forma d’una baixada 
de les taxes.

Segurament no ho ha fet 
perquè en el tema econòmic 
hi deu haver alguna qüestió 
que caldrà analitzar amb pro-
funditat.

Reculant una mica en el 
temps, el mes d’octubre vam  
celebrar la XXV edició de la 
Fira del Torró i la Xocolata a la 
Pedra. Acompanyats per una 
bona climatologia, aquesta 
edició va ser tot un èxit de vi-
sitants, precedida per la visita 
del President de la Generali-
tat, Artur Mas.

És moment d’agrair sincera-
ment a totes les persones, en-
titats, institucions i també als 
torronaires tota la feina feta 
per arribar al quart de segle.

De la qüestió econòmica de 
la Fira del Torró, els agramun-
tins només hem estat infor-
mats de l’edició del 2011. La 
raó és ben senzilla, l’aportació 
municipal a la Fira d’aquest 
any va ser de 40.617€, xi-
fra que es van cuidar molt bé 
d’explicar a tort i a dret.

Ara bé, segons se’ns va ex-
plicar a la reunió del comitè 
organitzador, els comptes de 
la Fira del 2012 ja no surten 
tan bé; concretament el dèfi -
cit d’aquesta edició va ser de 
83.753€. Deu ser per aquest 
motiu que no s’han publicat 
el comptes de l’any 2012.

La comunicació objectiva 
no és precisament un dels 
punts forts de l’equip de go-
vern, si entenem per objectiva 
ser fi del a la realitat.

A tall d’exemple, al diari Se-
gre del dia 11 de novembre, a 
la pàgina 22, hi apareix la se-
güent notícia: “AGRAMUNT 
TANCA EL 2012 AMB UN 
SUPERÀVIT DE 803.000€”, 
i al fi nal de l’article hi diu: 
“Destaca a més la reducció 
del 50% de les taxes de l’es-
cola de música”.

Llegit així, s’entén que les 
taxes de l’escola de música 
s’han reduït a la meitat. La 
realitat és que al ple del mes 
de maig de 2012, l’equip de 
govern municipal va aprovar 
un increment de les taxes de 
l’escola de música en un 8% 
en la matrícula, un 9% en 
material i un ventall d’incre-
ments en els diversos concep-
tes que anaven des del 5% 
fi ns al 28%.

La notícia seria que aquest 

any 2013 les taxes de l’es-
cola de música s’han conge-
lat, amb la diferència que la 
taxa per agrupació d’adults 
(majors de 18 anys) ha pas-
sat de 35,21€ a 22,79€, és 
a dir amb una reducció del 
35,27% i la taxa per agru-
pació addicional (és a dir, 
aquells alumnes que partici-
pen en una agrupació musical 
i ho volen fer en una segona) 
que ha passat de 22,79€ a 
10,00€ amb una reducció 
del 56,12%.

Evidentment no és el ma-
teix.

Nova passera
La nova passera sobre el 

riu Sió té algun dels proble-
mes que ja tenia l’anterior; 
concretament que, quan hi 
ha gebre, rellisca. Cal esperar 
que, després de la inversió de 
250.000€ en números ro-
dons, això no passi. 

Aniversari revista Sió
Aquest mes de desembre 

comencen els actes de cele-
bració del 50 aniversari de 
la revista Sió. Si bé 50 anys 
en el context d’un poble o un 
país és un espai de temps re-
lativament curt, sí que és un 
període de temps respectable 
en la vida de les persones i 
també per una entitat que va 
endavant amb l’esforç i el tre-
ball altruista de tots aquells 
que en formen part. Que sigui 
per molts anys.

Molt bones festes a tothom.

Grup Municipal de CiU

GRUPS POLÍTICS
MUNICIPALS CiU

Taxes per al 2014
Potser l’equip de 
govern hagués po-
gut fer una propos-
ta més agosarada 
i, atenent els bons 
resultats dels que 
presumeix, podria 
haver traslladat 
als contribuents 
aquest bon resultat 
en forma d’una bai-
xada de les taxes.
Segurament no ho 
ha fet perquè en el 
tema econòmic hi 
deu haver alguna 
qüestió que cal-
drà analitzar amb 
profunditat.

La nova passe-
ra sobre el riu 
Sió té algun dels 
problemes que ja 
tenia l’anterior; 
concretament que, 
quan hi ha gebre, 
rellisca.
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" GlopGlops & TapeTapes "
especialitats de la casa

Plaça Mercadal, 19  -  25310 Agramunt

Caragols a la llauna
Tapes casolanes

Esmorzars Plats combinats

600 700 202

Marc Roig 
Pl. La Muralla, 5

25316 PREIXENS (Lleida)

Mòbil  616 03 42 91

 

jardinsroig@gmail.com

Assessorament

  Jardineria d’interior

    Educació ambiental

      Construcció de jardins

       Manteniment de Jardins

         Instal·lacions de reg

         Esporgues i tractaments

            Disseny 3D, d’espais naturals i jardins

Josep Anton Muixí

c/ Indústria, 15 - 25310 AGRAMUNT
Tel. 973 390 363 - Mòbil 696 458 713

e-mail  electromecanicamuixi@gmail.com

Josep Anton Muixí

MUI   I
Electromecànicacà ca
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L'AJUNTAMENT
INFORMA

▼

REGIDORIA DE SERVEIS

ACTUACIONS DE L’EQUIP DE SERVEIS  MUNICIPALS

L’equip de serveis municipals ha dut a terme un seguit 
d’actuacions. Per una banda, ha arranjat l’escorcell situat al 
carrer Mas Vell que es trobava en mal estat amb l’objectiu de 
garantir la seguretat per als vianants. D’altra banda, també 
s’ha procedit al tancament de l’antiga portalada del pavelló 
polivalent i que amb la construcció del bar del pavelló havia 
quedat inutilitzada i generava problemes d’aïllament tèrmic 
i sonor. 

D’altra banda, l’Ajuntament d’Agramunt ha procedit a les 
obres per al subministrament de línia telefònica i d’accés a 
la xarxa al carrer Mas Vell després de l’acord entre l’Ajun-
tament d’Agramunt, Telefònica i els veïns que fi ns ara no 
tenien punt de connexió.

REGIDORIA DE PROMOCIÓ DE LA DONA

50 LLUMS ENCESES CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GENÈRE

Una cinquantena de persones van participar, el dilluns 25 
de novembre, a l’actuació organitzada des de la regidoria de 
la Dona de l’Ajuntament d’Agramunt, per commemorar el 
Dia Internacional contra la violència de gènere. Sota el lema 
“una llum contra la violència de gènere”, els participants a 
l’acte van encendre una espelma que simbolitzava amb un 
dibuix al terra, el rebuig a tot maltractament a la dona.

L’acte es va fer a la plaça del Mercadal i va comptar amb 
la col·laboració d’un quartet de música format per alumnes 
i professors de l’Escola Municipal de Música que van acom-
panyar aquesta manifestació amb música en directe. Durant 
l’actuació es va llegir el manifest i es va fer una crida a la 
població per acabar amb qualsevol tipus de maltractament 
i violència.

REGIDORIA VIA PÚBLICA
ADAPTACIÓ DE SIS PASSOS DE VIANANTS 

Donant continuïtat al projecte de millora integral fi nançat 
pel Pla Únic d’Obres i Serveis, l’equip de serveis municipals 
està duent a terme les tasques d’arranjament de sis passos 
de vianants a les avingudes Àngel Guimerà i Marià Jolonch 
amb l’objectiu de garantir la seguretat i accessibilitat dels 
vianants que creuen el carrer.

REGIDORIA
DE CULTURA
VESTITS
MEDIEVIALS

Signatura del con-
veni entre l’Ajunta-
ment d’Agramunt i el 
Centre de Documen-
tació i Museu Tèxtil 
que permetrà l’ex-
posició a la Sala de 
Plens de l’Ajuntament d’Agramunt dels vestits medievals i 
en garantirà les condicions de conservació.

REGIDORIA MEDI AMBIENT
CANVIS EN LES GESTIONS DE LES RUNES NETES

L’Ajuntament d’Agramunt ha arribat a un acord amb una 
empresa agramuntina per fer la gestió de les runes netes 
que es recullen a la deixalleria municipal. L’acord inclou el 
transport i el posterior tractament de les runes, per transfor-
mar-les en un material reutilitzable, que permetrà no aug-
mentar la taxa als usuaris que aporten aquest residu correc-
tament separat.
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▼

L'AJUNTAMENT
INFORMA

ACTES

AGREGATS D’ALMENATA ALTA I DONZELL D’URGELL

S’aprovà els treballs d’obra d’Ordenació ambiental de la il-
luminació exterior als nuclis agregats Almenara Alta i La Don-
zell d’Urgell per la lluita contra la contaminació lluminosa i 
s’adjudicà a l’empresa CEDEL INSTAL·LACIONS, SL, per la 
quantitat de 58.487,39€, inclòs IVA.

MOBILIARI URBÀ

S’aprovà l’adquisició de vuit bancs per a zones de parcs i 
jardins de la via pública i s’adjudicà a l’empresa INSPECCIÓ I 
MANTENIMENT DE L’ENTORN URBÀ,SL, per la quantitat de 
1.403,60€, inclòs IVA.

VITRINA PER ALS VESTITS MEDIEVALS

Atès que l’Ajuntament d’Agramunt, té previst l’exposició de 
les restes de materials tèxtils civils medievals trobats al sarcò-
fag situat a l’església de Santa Maria d’Agramunt, que daten 
del s. XIV, que són les més antigues que s’han localitzat a 
Catalunya i que és necessari l’adquisició d’una vitrina per l’ex-
posició d’aquests materials tèxtils amb condicions d’humitat 
relativa i amb una il·luminació interior controlada. 

S’aprovà l’adquisició d’una vitrina per l’exposició dels vestits 
medievals del segle XIV d’Agramunt i s’adjudicà a l’empresa 
GROP, EXPOSICIONS I MUSEOGRAFIA, SL, per la quantitat 
d’11.258,18€, inclòs IVA.

PUNTS DE LLUM

S’aprovà els treballs per a la instal·lació de dos punts de 
llum per a la zona de darrere del Pavelló Firal per poder ade-
quar millor l’enllumenat públic en aquest indret del municipi 
i s’adjudicà a l’empresa CEDEL INSTAL·LACIONS, SL, per la 
quantitat de 1.762,28€, inclòs IVA.

ADQUISICIÓ SENYALITZACIÓ

S’aprovà l’adquisició d’uns senyals per delimitar les zones 
d’aparcament de diferents indrets de la via pública i s’adju-

dicà a l’empresa SEÑALES GIROD, SL, per la quantitat de 
1.332,43€, inclòs IVA.

Així mateix s’aprovà l’adquisició d’unes senyalitzacions per 
parcs i jardins de diferents indrets de la via pública i s’adju-
dicà a l’empresa CHAPER, SL, per la quantitat de 278,78€, 
inclòs IVA. 

SEPARACIÓ DEL CONSORICI LOCALRET

S’acorda procedir a sol·licitar la separació de l’Ajuntament 
d’Agramunt del CONSORCI LOCALRET atès que no es preveu 
cap desenvolupament urbanístic que faci necessària la im-
plantació de xarxes de serveis de telecomunicacions per cable 
de conformitat amb l’art. 323 del DECRET 179/1995, de 13 
de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals. Aquest acord es ratifi carà en la propera 
sessió plenària. 

SERVEI DE GRUA

S’aprovà la formalització del contracte administratiu de ser-
vei per la prestació del servei de grua per a la retirada de vehi-
cles de la via pública d’Agramunt mitjançant la utilització d’un 
vehicle grua en els supòsits en què així ho decideixin, com a 
agents de l’autoritat, els membres de la Policia Local en l’exer-
cici de les seves funcions, així com el trasllat dels vehicles 
retirats a l’espai cedit com a dipòsit municipal, i s’adjudicà el 
contracte a l’empresa TALLERS J. VALLS, SL.

FONS DE COOPERACIÓ LOCAL

S’acordà concedir la destinació de l’Ajuntament d’Agramunt 
de la participació dels ingressos de la Generalitat, integrada 
en el Fons de cooperació local de Catalunya, per sufragar les 
despeses derivades de les activitats o les inversions supramu-
nicipals, per a l’any 2011 per un import de 8.839,48€ al 
Consell Comarcal de l’Urgell, per les despeses de les activitats 
en les quals participa el nostre ens local.

CONVENI DE COL·LABORACIÓ

S’aprovà el conveni entre l’Ajuntament d’Agramunt i Huma-
na - Fundación Pueblo para Pueblo, per al foment del reciclat-
ge i el comportament sostenible, que s’adjunta com a annex en 
la part resolutiva. Amb aquesta fi nalitat, l’Ajuntament d’Agra-
munt accepta posar en funcionament la recollida selectiva de 
roba usada que realitzarà l’entitat HUMANA - Fundación Pue-
blo para Pueblo, i el producte es destinarà als fi ns descrits.

CERTIFICACIÓ

S’aprovà la certifi cació  núm. 3 i última de l’obra denomi-
nada “SUBSTITUCIÓ DE  LA PASSERA SOBRE EL RIU SIÓ”, 
lliurada per l’arquitecta Sra. Anna Serra Valls, i executada per 
l’empresa  VORACYS, SL, per un import de 57.679,33.

CONSULTORI MÈDIC DE MONTCLAR

S’aprovà els treballs d’obra d’“Arranjament de la coberta del 
consultori mèdic de Montclar” i s’adjudicà a l’empresa CONS-

NOU MODEL DE JARDINERA PER REDUIR EL CONSUM D’AIGUA
L’equip de serveis ha instal·lat tres 

noves jardineres a la zona de la pas-
sera del Pont Romànic. Es tracta d’un 
nou model dissenyat per la regidoria 
de Medi Ambient i fabricat íntegra-
ment a Agramunt que incorpora un 
sistema de dosifi cació d’aigua per tal 
d’optimitzar el reg adequat a un nou 
tipus de composició vegetal que per-
metrà reduir el consum d’aigua. Un 
cop s’hagi avaluat el seu bon funcio-
nament, s’aniran instal·lant a altres 
punts de la vila.FO
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TRUCCIONS ALÒS, SCP, per la quantitat de 15.171,44€, 
inclòs IVA. 

ALARMA ROBATORI
S’aprovà la instal·lació de la central de l’alarma robatori i 

la col·locació de detectors situada a l’edifi ci de l’Ajuntament 
d’Agramunt, que s’adjudicà a l’empresa PLANA FÀBREGA 
SEGURETAT, SL pels imports que a continuació es detalla:

- Treball de subministrament de material,
  instal·lació i posada en marxa de l’alarma
  de robatori ...............................  1.809,94€ (inclòs IVA)
- Quota anual a la connexió a la central receptora
  d’alarmes ................................  181,50€ (inclòs IVA) 
- Revisió anual del sistema d’alarma
  de robatori ...............................  48,40€ (inclòs IVA)

CONVENI MUSEU TÈXTIL I L’AJUNTAMENT

Atès que entre el anys 1996 i 1997, durant les obres de res-
tauració de la façana de l’església de Santa Maria d’Agramunt, 
es va obrir el sarcòfag situat a la part baixa del campanar i s’hi 
va trobar un doble enterrament amb restes d’indumentària. La 
Generalitat de Catalunya va encarregar-ne l’estudi i la restau-

ració al Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa, 
tasca que es va desenvolupar entre 2008 i 2012. Un cop res-
taurades les restes tèxtils han continuat essent conservades 
als locals del CDMT, pendents que la Generalitat de Catalunya 
en determinés la destinació defi nitiva.

Atès que mitjançant resolució de la Junta de Museus de 
Catalunya en data 13 de novembre de 2013 la Generalitat 
de Catalunya cedeix en dipòsit permanent al Centre de Docu-
mentació i Museu Tèxtil les restes arqueològiques tèxtils del
s. XIV trobades en el sarcòfag del campanar de l’església de 
Sta. Maria d’Agramunt.

Atès que l’Ajuntament d’Agramunt té interès que aquestes 
restes puguin ser exhibides a la localitat, i a tal fi  està treba-
llant per dotar-se de les infraestructures i instal·lacions neces-
sàries per a fer-ho garantint la conservació i la seguretat de 
les peces.

S’aprovà el conveni de dipòsit de peces entre el Centre 
de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa i l’Ajuntament 
d’Agramunt, on cedeix en dipòsit temporal a l’Ajuntament 
d’Agramunt, a fi  que siguin exposades al públic, les restes 
arqueològiques tèxtils del s. XIV trobades al sarcòfag del cam-
panar de Sta. Maria d’Agramunt.   ■

Ajuntament
d’Agramunt
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TEL 973 39 06 31  -  FAX 973 39 23 07
ESTUDIS NOUS, 21  -  25310 AGRAMUNT         
ASSESSORIA-AGRAMUNT.COM

JOSEP ORTIZ LLENA

D ’ A G R A M U N T

FISCAL
LABORAL

COMPTABLE
JURÍDIC

GESTORIA
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GRÀFICA DE LES TEMPERATURES MÀXIMES I MÍNIMES I DE LES PRECIPITACIONS CORRESPONENTS AL MES DE NOVEMBRE
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Dies

Demografi a

(Mes de novembre de 2013)

NAIXEMENTS
Gerard Riu Torra dia 21-10
Leyre Llobregat Pérez dia 22-10
Anna Giménez Caelles dia 29-10
Zoe Marín Ribera dia   6-11
Maria Sofi a Cutean dia   8-11
Ivan Giménez Buñales dia   9-11
Jordi Mendoza Ciornila dia 14-11

DEFUNCIONS
Joan Zurita Olmo 80 anys, dia 10
Palmira Areny Pla 85 anys, dia 25

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

Temps
PLUJA CAIGUDA DURANT EL NOVEMBRE

Dia 15 ......................................... 2,0 l./m2

Dia 16 ......................................... 27,8 l./m2

Dia 17 ......................................... 27,5 l./m2

Dia 18 ......................................... 6,5 l./m2

TOTAL ......................................... 63,8 l./m2

TEMPERATURES EXTREMES DEL NOVEMBRE

Màxima del mes ..............................  23°, dia 6
Mínima del mes ..............  –3°, dies 27, 28 i 29
Oscil·lació extrema mensual .......................  26°
Mitja de les màximes .......................... 13,233°
Mitja de les mínimes ............................ 3,966°
Mitja de les mitjanes ................................  8,6°

L’observador: Deudat Pont

GENER 2014

Mes de 31 dies, primer del nostre calendari.
El dia 1 el sol surt a les 7h 17m, i es pon 

a les 16h 33m. El dia 31 el sol surt a les 7h 
04m, i es pon a les 17h 06m.

El dia 20 el sol entra a la constel·lació 
d’AQUARI.

l./m2

DATES ASSENYALADES
I COSTUMARI

El gener és el mes de cria per al bestiar de 
llana que ja s’inicia per l’advent. A les terres 
de l’Urgell baixaven les grans ramades d’ove-
lles de la muntanya a passar-hi l’hivern per 
pasturar els comunals i les terres que no se 
sembraven i es quedaven de guaret. És aquest 
mes el temps més bo per fer formatges, sobre-
tot els de llet d’ovella.

Dia 1. Cap d’Any.
Dia 6. Adoració dels Reis. 
Dia 17. Sant Antoni Abat. Patró de la pa-

gesia d’Agramunt. Les festes de sant Maure, 
de sant Pau ermità i la de sant Antoni Abat 
s’escauen en un període de set dies que és co-
negut popularment com la setmana dels bar-
buts. Segons la iconografi a catalana, tots tres 
sants porten llargues barbes. Hom té aquesta 
setmana com la més freda de l’hivern.

Dia 12 de gener de 1939. Les tropes de 
Franco ocupen Agramunt

Amb la retirada i per tal de difi cultar el pas 
a l’exèrcit de Franco, les tropes republicanes 
van volar els ponts de la carretera d’Artesa de 
Segre, els del camí vell de Mafet, el del camí 
de la Donzell, el del camí de Torredònia i el 
de la carretera de Cervera. L’ocupació d’Agra-
munt l’explica Lluís Pons en “Història i Anec-
dotari” de la revista SIÓ: “La nit de l’11 al 
12 les avançades republicanes s’estenien al 

llarg del camí de La Donzell, recolzant-se en 
les altures que el fl anquegen. La segona línia 
fou establerta a la cadena de bosquets que 
corre paral·lela al camí de Segú. Aquell ves-
pre els republicans reberen reforços; però no 
es formaven massa il·lusions (...). L’endemà, 
dijous, dia 12, cap allà a les vuit del matí es 
reprengué la lluita (...). Els republicans resisti-
ren aferrissadament l’envestida, recolzada per 
tancs, durant tres o quatre hores; però a la fi  
s’hagueren de retirar en direcció a Les Puelles. 
Prop del migdia i en mig d’una calma absolu-
ta, les tropes nacionals, protegides per avions 
de caça que volaven ran dels arbres ocupaven 
els terreny entre els camins esmentats. S’havia 
enllestit la Batalla d’Agramunt. Cap al migdia, 
desbordades les posicions republicanes i sen-
se cap mena de lluita, la vila fou evacuada per 
uns i ocupada pels altres (...). L’aspecte que 
oferia era desolador: una considerable propor-
ció d’edifi cis destruïts i carrers plens de runa, 
intransitables, eren el resultat dels nombrosos 
bombardeigs aeris i de l’impacte de l’artilleria. 
(...) pel damunt dels enderrocs hi planava una 
immensa buidor (...) que a poc a poc s’aniria 
omplint en sortir la gent dels refugis i retornar 
a la vila els que estaven esbarriats per cabanes 
i masies.

Ramon Bernaus i Santacreu
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Les fases de la lluna:

Lluna nova

Quart creixent

Lluna plena

Quart minvant

Lluna nova

el dia 1, a les 11:14 h

el dia 8, a les 03:39 h

el dia 16, a les 04:52 h

el dia 24, a les 05:19 h

el dia 30, a les 21:39 h
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Demanar per Josep Mª
600 446 600600 446 600

SERVEI de TAXI

Dos vehicles de 5 i 7 places
climatitzades

24 hores - Tots els dies24 hores - Tots els dies

Curt i llarg recorregut

Passeig Lluís Companys, 2
(Ctra. C-53 Tàrrega-Balaguer, km. 124)

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

Ara només obrim
dissabtes, diumenges i festius

Ara només obrim
dissabtes, diumenges i festius

perruqueria unisex - estètica

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

CARME i MAITECARME i MAITE
fotodepilacio  29’50€  per zona´

Av. Marià Jolonch, 4  baixos

Tel. 973 39 27 17
A G R A M U N TAv. Jaume Mestres, 15

25310 AGRAMUNT

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

centre veterinari d’Agramunt
Anna Eroles
Veterinària

Urgències 670 22 10 37
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LLEURE
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❚ Coordina Rosa Maria Sera

Solució a les
7 diferències:

per Ricard Bertran

Des d’aquest apartat ens volem afegir als millors desitjos per a tothom du-
rant aquestes festes nadalenques i d’any nou, amb un muntatge realitzat 
aprofi tant una part del logo de la revista.

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

SALT DE CAVALL

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

Solució al SALT DE CAVALL, per P.R.:

Per casar fi lles solteres, no venguis 
les ovelles.

AMENITATS

Les 7
diferències

SUDOKU

Solució al
SUDOKU:

Es tracta d’omplir el quadrat de manera que 
cada fi la, 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.

8 3 1 9 2

7 4 5

9 6

5 4 7 3 8

9 6

1 8 2 9 7

2 1

5 6 8

7 5 9 4 3586319724

127648593

349752618

254976381

793185462

618423975

462837159

935261847

871594236

sol Per res, o

guis ve lles ca

fi te les no

lles. ven sar
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Vam quedar que ens retrobaríem per Nadal, 
tot i que no n’estaves molt convençuda, jo ho 
donava per fet. M’ha costat refer-me del cop. No 
ho esperava, no, tan aviat... no!

Obro els ulls i no hi ets. I entre llàgrimes penso 
que no t’he donat mai les gràcies per tot el que 
de tu he après. Penso que hauria d’haver com-
partit més estones fent-te companyia, penso que 
no t’he dit mai en paraules tot el que sento. He 
fet tard.

Padrina has viscut una vida plena. Moments 
de joia i felicitat, però també moments de pro-
funda tristor. La pèrdua del tiet et va deixar una 
cicatriu al cor que has portat en vida; no hi ha 
cap horror més gran que perdre un fi ll, em deies. 
Vas acceptar el buit, simplement això i vas tirar 
endavant. Ens has donat una lliçó de vida, una 
fortalesa i un coratge que tots hauríem de seguir.

Avui que ja no hi ets, ens queden els records 
dels bons moments, les estones que hem passat 
tots plegats, els dinars en família, les celebra-
cions. No n’hi hauran més, però són aquests els 
que romandran per sempre en la nostra memòria 
i en els nostres cors.

Et trobarem molt a faltar, padrina. 

Els teus néts que t’estimen. 

Palmira Areny Pla
(Vídua de Pere Buireu Solé)

que morí cristianament el dia 25 de novembre de 2013, als 85 anys d’edat,
havent rebut els S.S. i la B.A.

(A.C.S.)

Els qui t’estimen: fi lls, Lourdes i Jordi, Josep i Paquita, i † Sisco; néts, Marta i Albert, Ester, Marta 
i Naira, Míriam, Dennis i Arianna, Laura i David; besnéts, Daril, Arnau, Núria i Pau; cunyades, 
nebots, cosins i família tota us preguem una oració pel seu descans etern.

La família agraeix les mostres de condol rebudes.

Agramunt, desembre de 2013
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LA FOTO

LA CALAISERA per SERAFINA BALASCH

per JOSEP BERTRAN

Des del dia 5 de desem-
bre i durant totes aques-

tes festes l’Espai Guinovart 
estarà presidit per l’arbre 
que ideà el Guino fa una co-
lla d’anys. Com és habitual, 
del guarniment se n’encar-
reguen els escolars més pe-
tits d’Agramunt i la Zer del 
Sió que hi pengen diversos 
elements que ells mateixos 
confeccionen. Alumnes de 
l’Escola Municipal de Músi-
ca hi posen la part emotiva 
de l’acte amb la seva actua-
ció en directe. La celebració 
s’acabà amb xocolata i coca 
a la plaça. És ja un clàssic 
nadalenc a casa nostra.
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Més lluny, heu d’anar més lluny
dels arbres caiguts que ara us empresonen,
i quan els haureu guanyat
tingueu ben present no aturar-vos.

Més lluny, sempre aneu més lluny,
més lluny de l’avui que ara us encadena.
I quan sereu deslliurats
torneu a començar els nous passos.

Més lluny, sempre molt més lluny,
més lluny del demà que ara ja s’acosta.
I quan creieu que arribeu, sapigueu trobar
noves sendes.

               “Viatge a Ítaca - Lluís Llach”

Alfons Zurita Alcalà
que morí cristianament el dia 2 de desembre de 2013, a l’edat de 48 anys,

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

A. C. S.

Els qui l’estimen: companya, Anna M.; mare, Antònia; germans, Eduard, Joan, Antoni i Rosina;
cunyats, oncles, nebots, cosins i família tota us preguen una oració pel seu descans etern.

Voldríem agrair totes les mostres de suport rebudes i el recolzament i acompanyament
que se’ns està donant en la nostra pèrdua.

Agramunt, desembre de 2013
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D’esquerra a dreta i de dalt a baix:

  1) Maria Dolors Ros
  2) Montserrat Barrera
  3) Anna K. Jou
  4) Roser Feixa
  5) Antònia Roig
  6) Anna Maria Boncompte
  7) Nati Solé
  8) Neus Ros
  9) Teresa Castellà

L’any 1953 l’aleshores carismàtica Inés Palou va confeccionar aquesta felicitació nadalenca amb una foto 
d’un grup dels seus alumnes. Titular d’una acadèmia de música, entre els anys 1950 i 1954 organitzà uns 

multitudinaris festivals, uns espectacles molt innovadors per l’època. La foto de la felicitació correspon a un dels 
números de l’edició del setembre del 1953 titulat Musical Exprés. Les persones que van participar en aquests 
festivals en guarden uns bons records i algunes, seixanta anys més tard, encara es mouen per l’escenari.

L’àlbumL’àlbum ���� ����

1
2

3 4
5

6
7

8 9

En la foto de l’Àlbum del mes passat hi 
havia noms equivocats, els números 4, 
9 i 15. El número 4 ha de ser Mª Carme 
Sangrà, el 9, Josep Mª Farreny, i el nú-
mero 15, Encarnació Caro.



64 [DESEMBRE 2013]sió 598

S
E

R
A

FI
N

A
 B

A
LA

S
C

H


