la revista d’Agramunt
i de la Ribera
www.revistasio.cat • redaccio@revistasio.cat

Núm. 599 • Any LI • Gener 2014

De Nadal a Reis

75 aniversari de la Batalla d’Agramunt
[GENER 2014]

sió 599

1

Núm. 599 - Any LI - Gener 2014

LA 3... ............................................... 3

Gent, fets, coses...
- Ocells: blauet .................................... 27

ACTUALITAT

Els lectors escriuen
- L’economia comença a remuntar ......
- Dades significatives ..........................
- Darrer col·leccionable de Sió .............
- Agraïment de Joan Llurba .................

Fets del mes
- De Nadal a Reis ................................
- Teatre ................................................
- Espai Guinovart ................................
- Puigverd ...........................................
- Butsènit ............................................
- Montgai ............................................
- La Marató de TV3 a Montclar............
- Gimnasos amb el Banc d’Aliments ...

5
9
9
9
11
11
13
13

Guerra Civil
- La Batalla d’Agramunt....................... 14

29
31
31
33

REPORTATGE
De mes a mes
- Resum informatiu de l’any 2013 ....... 34
Meteorologia
- Climatologia del 2013 ....................... 41
Medi ambient
- On són els pardals? .......................... 44

ENTITATS

PORTADA:
El ritual de l’arribada de la cavalcada
de SS.MM els Reis d’Orient a Agramunt
es manté molt semblant des de fa molts
anys. L’adoració dels tres Reis al Nen Jesús a l’entrada de Santa Maria és un dels
moments més representatius. Enguany,
amb uns petits canvis, oferia una imatge
inèdita.

- Concert de Sant Esteve .....................
- Estadística turística anual de l’Urgell
- Marató 2013 de l’Esbarjo ..................
- Informacions de l’ANC ......................
- Activitats d’hivern de l’Esplai ............

17
19
21
22
23

OPINIÓ
La claraboia
- Benvingut sigui el 2014 .................... 25

COL·LABORACIONS LITERÀRIES
El conte
- El dia ha arribat ................................. 47
ESPORTS
- Club Futbol Agramunt .......................
- Club Handbol Agramunt ...................
- Escatxics...........................................
- Olímpic 92 ........................................

49
51
53
55

(Foto: Josep Bertran)
GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS
- Agramunt ja té nou pressupost......... 57
- Aquest any, sí ................................... 59
L’AJUNTAMENT INFORMA ................. 60
ALMANAC .......................................... 65
LLEURE

Per primera vegada a SIÓ es fa un resum informatiu de l’any que hem deixat enrere i que
hem titulat “De mes a mes”.

- Amenitats ......................................... 67

34 a 39

LA CALAISERA ................................... 61

LA FOTO ............................................. 69

L’ÀLBUM ............................................ 70

41 a 43
També, i seguint la tònica
dels darrers anys, es fa un
reportatge meteorològic de
l’any 2013, amb les dades
que s’han anat publicant
durant l’any.

LA 3...
Són milers de pàgines les que ens ha
deixat escrites.
No va ser fins al final de la seva vida
que va rebre els reconeixements oficials, Fill Il·lustre l’any 2000 i Torronaire
d’Honor el 2003. També tenia, i molt,

ARXIU SIÓ / JOSEP BERTRAN

En aquest primer número de l’any
és obligat recordar que fa 10 anys, el
15 de gener, va morir el que fou company i amic de SIÓ, Lluís Pons i Serra. Per a nosaltres aquest aniversari no
podia passar pas per alt i calia fer-ne,
almenys, un breu i senzill recordatori.
En Lluís, que en va ser un puntal imprescindible durant els primers temps
i després un col·laborador inestimable,
estaria feliç de veure que la modesta
publicació que va ajudar a néixer ha arribat als 50 anys.
El Lluiset de la Colometa era un
agramuntí de soca-rel i de pedra picada. Agramunt va ser el seu nord intellectual. Va dedicar la seva vida a conèixer-ne i divulgar-ne el seu passat. Malgrat les diferències ideològiques i de
tarannà, va ser un mestre per a molts
dels que fem SIÓ. La seva prosa planera, d’una enganyosa facilitat, va servir
per fer-nos conèixer les nostres arrels
comunes. Ho va fer majoritàriament a
través de la nostra revista, però també
en altres publicacions tan variades com
senzills butlletins agraris, treballs pedagògics o enciclopèdies científiques.

el reconeixement moral dels seus convilatans, que sabien veure en la seva
figura la persona que encarnava el saber popular del que estava impregnat
gràcies a les pròpies experiències o a
les dels que el van precedir en l’estudi
de la nostra història local.

En les primeres pàgines que segueixen es publica un resum dels actes i
celebracions que s’han organitzat en
motiu de les festes nadalenques. El
lector també hi trobarà el resum de la
informació meteorològica que hem publicat durant tot l’any. Dotze
mesos que han estat molt
canviants i gens habituals.
Sembla que sí, que el temps
ja no és el que era. També, i
per primera vegada, es publica un breu resum de l’actualitat més destacada de l’any
2013.
Fa 75 anys que van tenir
lloc al voltant de la nostra
Vila i altres poblacions acarnissats combats, tant per
terra com per aire, entre els
exèrcits republicà i franquista. Centenars de joves hi van morir i
és possible que molts van quedar colgats per sempre més en algun barranc
o dins d’una trinxera. Bé es mereixen
que els recordem i per aquest motiu publiquem un article rememorant aquells
fets. ■
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L

es tres carrosses i els
vehicles acompanyants
que formaven la cavalcada de SS.MM els Reis Mags
d’Orient arribaren a Agramunt
una mica més tard de les set
de la tarda del dia 5, que enguany s’esqueia en diumenge.
Facilitat per un temps temperat, els més menuts i no tan
menuts, van sortir al carrer a
rebre SS.MM els Reis Mags
d’Orient amb la il·lusió pròpia
de la jornada.
En general tot seguí el guió
marcat des de fa temps. En
tot cas, destacar alguna millora en la part escenogràfica
i organitzativa. A diferència
d’alguns altres indrets, a casa
nostra Melcior, Gaspar i Baltasar van continuar amb la tradició de llençar caramels des
de les carrosses.
A la porta de Santa Maria
van ser rebuts pel nou rector,
Josep Uriel Álvarez que, a diferència de l’anterior, pronuncià unes breus paraules abans
de la preceptiva adoració del
Nen Jesús. Després la comitiva es dirigí a Ca la Vila on, des
del balcó principal, l’Alcalde
els donà la benvinguda i el rei
Baltasar pronuncià una breu
al·locució.
Acte seguit es van desplaçar
al Pavelló i tot seguit iniciaren
la distribució de regals casa
per casa.
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1) Panoràmica del ball de Cap d’Any
celebrat al Pavelló amb l’actuació
de l’orquestra Saturno i el grup Band
the Rock.
2) El pessebre que Mobles Escolà
munta a la botiga del carrer del Firal
atreu l’atenció de molts veïns, i en
sobresurt el detall de tot el laboriós
muntatge.
3) Pessebre instal·lat al temple de
Santa Maria cedit per l’Associació
Pessebrista de Catalunya.

JOSEP BERTRAN

4) El pavelló firal acollí el tradicional
certamen “Actinadal” amb una
oferta lúdica per als més menuts.
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Serafí Miret Cuenca

Lídia Martorell Soldevila

Núm. Col. 1256

Núm. Col. 4483

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

ODONTOLOGIA

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

I N T E G R A D A

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

CENTRE DE LA RIBERA DEL SIÓ

clinicariberadelsio@infomed.es

www.centresodontologiaintegrada.com

NOUS TRACTORS SÈRIE 6M
Versàtils
Fiables
Resistents

VICENS

MAQUINÀRIA AGRÍCOLA

Ctra. Nacional II, km 483
Tel. 973 60 04 50
25244 FONDARELLA
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Ctra. Nacional II, km 450
Tel. 973 79 53 05
25170 TORRES DE SEGRE

Ctra. C-13 C/ 1, Nau 1
Tel. 973 18 08 04
25670 TÉRMENS

Ctra. de la Llacuna, 38
Tel. 977 88 04 59
43420 STA. COLOMA
DE QUERALT

C/ Narcís Monturiol, 1
Tel. 93 874 39 11
08243 MANRESA

1

L’exposició “Teatre de Guinovart:
escenografies” es podrà veure
fins al dia 16 de febrer.

1. Teatre
La Companyia Teatredetics presentà els dies 25 i
26 l’obra “Mentiders” del
dramaturg britànic Antonhy
Neilson. És una de les obres
teatrals més representades a
Catalunya en els darrers anys

per grups amateurs, a partir
de l’estrena que fa uns anys
en va fer la companyia d’Abel
Folk. L’obra té com a eix argumental el dilema que se’ls
planteja a dos policies en haver de comunicar una mala
notícia, la mort de la seva filla

2. Espai Guinovart
Fins al 16 de febrer es pot
veure a l’Espai Guinovart una
exposició integrada per una
selecció de treballs escenogràfics que l’artista va fer
durant una trentena d’anys.
“Teatre de Guinovart: escenografies”, aplega una mosta
de les vint produccions en les
quals Guinovart treballà entre
els anys cinquanta i vuitanta, tant a Barcelona com a
Madrid o per diversos festivals. S’hi exposen les seves
col·laboracions en muntatge
basats tant en autors clàssics
com contemporanis. El dia de
la inauguració, 22 de desembre, es va fer una breu acció
teatral a càrrec de la ballarina
Empara Rosselló.

3 i 4. Puigverd
2
JOSEP BERTRAN

L’Ajuntament de Puigverd
i la Diputació lleidatana han
enllestit la primera fase de
[GENER 2014]
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Com que no estava permès fer
fotos durant la representació,
únicament els podem oferir el
cartell anunciador per il·lustrar
la notícia.

en accident de circulació, a
un matrimoni la nit de Nadal.
Per no fer-los mal i també
perquè els falta valor, van deixant que es vagi teixint una
xarxa de malentesos i s’arriba
a situacions esperpèntiques
seguint un enfilat de situacions esperpèntiques. La companyia agramuntina en fa ver
una adaptació de l’original
amb alguns canvis que no
van modificar el conjunt de la
comèdia. Els vuit personatges
de l’obra els van interpretar:
Teresa Vilanova, Joan Brils,
Xavier Burgués, Mireia Oliva,
Josep M. Martí, Ester Corbella, Xènia Pons i Fàtima Puig.
Senyalar que per primera vegada a Agramunt es van poder
retirar les entrades per internet, amb la comoditat que
això suposa.
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Presa de la peixera del Sió a Puigverd.

10

les obres de recuperació del
paratge de la Peixera del Sió
que es troba a la part sud-est
del nucli d’aquesta veïna població. Aquesta presa servia,
serveix encara, per desviar
l’aigua del riu vers la històrica Segla Molinal a través de
la qual antigament es regaven
terres i horts i abastia el molí
d’Agramunt. Actualment encara serveix pel reg d’alguns
horts propers a Puigverd. Les
obres que s’han fet fins ara,
a més d’una primera neteja,
han consistit en la construcció d’un pas per connectar ambdós marges del riu
i instal·lar un estellador per
regular el pas de l’aigua cap
a la segla. Les obres que enEstellador per regular
la Segla Molinal.
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Les obres de millora a la travessia
urbana de Butsènit
han tingut un cost
de 178.000 euros.

LAIA PEDRÓS

5

6

LAIA PEDRÓS

Antiga travessia de Butsènit.

cara falten convertiran la zona
en un espai d’esbarjo de prop
de 3.000 m2 a la dreta del riu
i la recuperació dels propers
safarejos, a l’esquerra. Des de
la nostra revista estem treballant en un reportatge sobre
la històrica infraestructura
hidràulica que, més d’una
vegada, enfrontà Agramunt i
Puigverd.

5. Butsènit
La Diputació de Lleida ha
enllestit durant els darrers
mesos de l’any passat una
sèrie d’obres de millora a la
travessia urbana de Butsènit.
Les actuacions han tingut un
cost de 178.000 euros i han
permès reforçar el ferm que
estava molt malmès, millorar
les voreres i aixecar dos nous

passos per a vianants amb
aglomerat. Així mateix, s’ha
connectat el col·lector de les
aigües pluvials al darrer tram
de la travessia.

6. Montgai
Foto de família de la visita
que SS.MM els Reis d’Orient
van realitzar a la població de
Montgai.

Agramunt, reportatges
de la història
les
a
a
d
n
e
v
de Josep Bertran

De
vila
a
l
e
d
s
llibrerie

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.

20€

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

“El llibre que no hauria de faltar a la biblioteca
dels agramuntins que estimen el seu poble...”
[GENER 2014]
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La Marató de TV3 a Montclar

FONT: DAVID HERNÁNDEZ

David Hernández Galceran

De nou l’activitat
va ser un èxit i va
aplegar una seixantena d’assistents.

U

n any més Montclar no
va faltar a la seva cita i
el dissabte 21 de desembre
es va realitzar la jornada solidària amb motiu de La Marató
de TV3. La projecció del reportatge divulgatiu “Malalties

Neurodegeneratives” produït
per la Fundació La Marató de
TV3 va iniciar les activitats.
Posteriorment es va fer la ja
tradicional xocolatada amb
coca de sucre i, per acabar, un
bingo amb productes donats

pels comerços col·laboradors.
De nou l’activitat va ser un
èxit, va aplegar una seixantena
d’assistents i va acabar amb
una recaptació de 560€ que
es van destinar íntegrament al
programa solidari de TV3.
Els organitzadors volem donar les gràcies als assistents
de la jornada, a l’Ajuntament
d’Agramunt per proporcionar
els mitjans per a la projecció, la Junta Administrativa
de Montclar per fer-se càrrec
de les despeses del berenar, i
als comerços que un any més
han col·laborat amb nosaltres
i sense els quals seria impossible realitzar el bingo solidari: Torrons Vicens, Torrons Fèlix, Torrons BioLluch, Torrons
Roig, Supermercat Disbo Tiberi, Hotel Restaurant Blanc
i Negre II, Floristeria Gili i Cal
Peroches.

Gimnasos amb el Banc d’Aliments

FONT: GIMNASOS RITME I JANSE

E

l Gimnàs Ritme i Gimnàs Janse
d’Agramunt van celebrar, el diumenge 22 de desembre, una exhibició
de dansa, rítmica i arts marcials en
benefici del Banc d’Aliments d’Agramunt. Més de 300 persones van assistir a l’exhibició. Per entrar calia fer una
aportació voluntària de productes d’higiene. Aquest material s’ha entregat al
Banc d’Aliments per distribuir-lo entre
les famílies necessitades, d’acord amb
la valoració dels serveis socials municipals.
Aprofitem per donar les gràcies a
tots els assistents, als alumnes dels
dos gimnasos i a l’Ajuntament d’Agramunt per la seva col·laboració. ■
[GENER 2014]
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per JOSEP BERTRAN

La Batalla d’Agramunt
75 aniversari dels sagnants combats per la conquesta i ocupació
de la nostra Vila
El passat dia 12 de
gener es complí el
75 aniversari de
l’ocupació d’Agramunt per les tropes
franquistes.

JOSEP BERTRAN

Ramon Maria Castellà ens mostra
la situació d’un niu de metralladora
en un punt estratègic des d’on es
divisa un ampli paisatge. En primer
terme la masia del Plantat. Al fons a
d’alt d’un turó, la de la Canosa.
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E

l passat dia 12 de gener es complí el 75
aniversari de l’ocupació d’Agramunt per les tropes
franquistes. Aquest dia s’entrava en la recta final de la
Guerra Civil que tanta mort,
destrucció i patiment va significar per als agramuntins.
Com recordaran els nostres
lectors, SIÓ va commemorar
àmpliament els 75 anys dels
primers bombardejos sobre la
Vila amb l’organització d’ac-

tes públics i amb la publicació de dos extensos reportatges especials. Tenien un doble objectiu: homenatjar tots
els que van morir i patir aquelles tràgiques circumstàncies
i el de donar-les a conèixer a
les noves generacions.
Si el mes d’abril del 1938
van morir molts agramuntins
víctimes dels bombardejos
assassins, els primers dies de
gener de fa 75 anys ho varen
fer milers de joves d’arreu

de Catalunya i Espanya com
a conseqüència dels cruents
combats que es van registrar
durant la denominada Batalla
d’Agramunt.
La conquesta i ocupació de
Montclar, la Donzell, Mafet, les
Puelles, Puigverd i Agramunt
per part de les tropes nacionals, amb el suport de molts
efectius aeris, va ser encara
més dura i acarnissada del que
ens pensàvem. A partir dels
treballs per a la reedició del

JOSEP BERTRAN

Insígnies del exèrcits
combatents que es encara
es troben a la zona dels
combats.

La conquesta i ocupació de Montclar,
la Donzell, Mafet,
les Puelles, Puigverd i Agramunt
va ser encara més
dura i acarnissada
del que ens pensàvem.

nou llibre sobre la Guerra Civil que estem preparant, hem
localitzat moltes informacions,
fins ara inèdites, sobre aquest
període. Algunes d’aquestes
aportacions fan referència als
combats que es van mantenir
entre els dos exèrcits els primers dies del mes de gener.
Els republicans van oposar
una dura resistència a l’avanç
rebel, però la desigualtat de
les forces va fer impossible
frenar-lo. Molt intensa va ser

la intervenció de l’aviació franquista, alemanya i italiana. Els
potents i seguits bombardejos
que patí Agramunt els dies 30
i 31 de desembre i 2 de gener
van ser els més destructius.
75 anys després d’aquests
combats, la zona del Bosc del
Siscar, la Donzell, Rocabertí, Coscó... encara és plena
de trinxeres i restes de material bèl·lic... i possiblement
de cossos. Els testimonis de
l’època, tant documentals

com orals, són esfereïdors.
Expliquen com el terra era ple
de cadàvers sense enterrar,
alguns mig colgats, altres mig
menjats pels gossos... En els
partes de Guerra de l’exèrcit
invasor es pot llegit que “...las
trincheras del enemigo así
como el teatro de lucha quedó sembrado de cadáveres...”
i un altre dia “...los barrancos
están llenos de cadáveres de
soldados rojos...”.
També els franquistes van
tenir quantioses pèrdues. Durant els dies que es va combatre més a prop d’Agramunt
–10, 11 i 12 de gener–, els
nacionals van patir més de
vuit-centes baixes entre morts
i ferits. Els morts republicans
ningú no els comptà. Els que
van tenir més sort van caure
presoners, més d’un miler.
En aquest 75 aniversari de la Batalla d’Agramunt
tinguem un record per a tots
els que van morir, d’un i altre bàndol, en la darrera acció
bèl·lica registrada en l’escenari del nostre paisatge. ■

ex pos i c i ó

art , n atura i ar quit ec t u ra
a l’espai Lo Pardal, dins dels actes de l’Any Josep Mora
L’exposició romandrà oberta del 19 de gener al 9 de febrer.
Podeu fer les vostres visites dissabtes i diumenges de 12 a 2
i els dies laborables convingueu l’horari en les oficines de turisme (Tel. 973 391 089)
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PINTURA I DECORACIÓ

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

per J. Pijuan

infantil s’ha format altre cop
un grup gran amb 14 noies
de 12 a 15 anys per continuar incentivant el cant coral
a Agramunt, el qual està dirigit per l’Anna Baltral.
Pel que fa a la Coral d’Avui,
des d’aquest curs sota la direcció de Dolors Ricart, van
cantar cinc cançons.

JM. RIBALTA

Sortida a Bilbao

Actuació del grup mitjà i gran
de la Coral Bon Cant.

La Coral d’Avui va
anar a Bilbao a
participar en els
actes commemoratius del
30è aniversari
del Cor Ars Viva.
Actuació de la Coral d’Avui
i el Cor Euricide a Bilbao.

E

l dia de Sant Esteve, la
Coral d’Avui i infantil
Bon Cant van realitzar
el seu tradicional Concert de
Nadal al magnífic temple de
Santa Maria d’Agramunt.
La Coral Bon Cant, aquest
any estructurada en tres
grups, va ser la primera d’actuar. Dirigits per l’Esther Cabós i la Laura López, va començar el grup petit format
per més d’una vintena de
nens i nenes de 4 a 7 anys.

A continuació el grup mitjà,
amb 10 cantaires de 8 a 10
anys dirigits per la Joana Tolmos, va fer la seva actuació
conjunta amb el grup petit i
amb el gran.
El grup gran va cloure l’actuació de la Coral Bon Cant.
Aquest grup és la novetat
d’aquest any. Gràcies a un
conveni de col·laboració amb
l’Institut Ribera del Sió i els
joves que van pujant dels
grups més petits de la coral

Els dies 6, 7 i 8 de desembre la Coral d’Avui va anar a
Bilbao a realitzar un concert.
La coral va ser invitada pel
Cor Ars Viva de Bilbao, amb
qui s’han realitzat diversos intercanvis, a participar en els
actes commemoratius del seu
30è aniversari. El concert es
va fer a l’església del col·legi
Nuestra Señora de Begoña i
estava format per un repertori
de 18 cançons amb obres del
Llibre Vermell de Montserrat,
Francesc Vila, Manuel Oltra,
Lluís Llach, Carles Santos...
La coral va comptar amb la
participació del Cor Euridice
de les Borges Blanques que
també dirigeix Dolors Ricart.
La presentació d’aquest concert es va fer a Agramunt el
30 de novembre passat a l’església.

FONT: CORAL

Concert a Sant Ramon
El 28 de desembre la Coral d’Avui va participar en el
Concert de Nadal que va fer
la Coral Sant Ramon, dirigida
per Anna Gascón, al Santuari
de Sant Ramon. Cada una de
les corals va actuar en solitari
i es va cloure el concert amb
un cant comú de set nadales
de Manuel Oltra. ■
[GENER 2014]
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PNEUMÀTICS

FRENS

AMORTIDORS

ALINEACIÓ

OLI

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

Amics
de
l’Espai
Guinovart

El teatre de Guinovart:
Escenografies
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
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.
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Estadística turística anual de l’Urgell
L’any 2013 l’Oficina Comarcal
de Turisme ha
atès un total de
2.939 consultes,
que suposa un
lleu increment
del 4,8%, respecte l’any 2012
que en van ser
2.802.

El Museu del
Torró i la Xocolata a la Pedra
d’Agramunt
ha rebut la
visita de 16.736
persones i es
consolida com
l’edifici més
visitat de la
comarca durant
l’any 2013.
Com a novetat
del 2013 hi ha
la Ruta dels
Refugis a Agramunt amb 270
persones i la
visita al Pou de
gel d’Agramunt
amb 270 persones també.

L

’any 2013 l’Oficina Comarcal de Turisme ha
atès un total de 2.939 consultes, que suposa un lleu increment del 4,8%, respecte
l’any 2012 que en van ser 2.802.
La informació més sol·licitada ha estat de Tàrrega, l’Urgell i La Ruta del Cister. I concretament
sobre gastronomia, llocs d’interès, senderisme,
rutes per realitzar amb BTT, i informació del Camí
de Sant Jaume català i el Camí Ignasià que travessen l’Urgell per diferents poblacions.
La procedència dels visitants és de Lleida, Barcelona, Girona i Tarragona, amb un 79%, i un
21% d’Espanya i la resta d’Europa.

MUSEUS I ESPAIS VISITABLES
Durant l’any 2013 el nombre de visitants al
Monestir de Santa Maria de Vallbona de les Monges ha estat de 16.346, que suposa un descens
del 17,5% respecte l’any anterior. El fet de la
disminució de visites es deu que el cenobi només
ha obert els dissabtes i diumenges, dies festius
i mesos d’estiu. De totes maneres els visitants
tenien l’opció entre setmana, de contractar els
serveis d’un guia, previ pagament del cost de
l’entrada.
Altres museus i espais han experimentat un
augment de visitants respecte l’any anterior com
per exemple L’Espai Guinovart d’Agramunt 5.130
pax, el Convent de Sant Bartomeu de Bellpuig
3.026 pax, el Mausoleu de Ramon Folch de Bellpuig amb 940 visitants o el Museu Comarcal de
l’Urgell a Tàrrega 6.324 pax.
El Museu del Torró i la Xocolata a la Pedra
d’Agramunt ha rebut la visita de 16.736 persones i es consolida com l’edifici més visitat de la
comarca durant l’any 2013.
Altres espais han rebut menys visitants, degut
a la diversificació en els gustos dels turistes, com
per exemple el Refugi Antiaeri d’Agramunt amb
3.500 pax o el Museu de la Mecanització Agrària
J. Trepat de Tàrrega amb 2.350 persones.
ALLOTJAMENTS
Segons les dades aportades pels allotjaments
de la comarca, han comptabilitzat una ocupació
del 45,52% de mitjana, i que suposa un lleu augment respecte el 41% de l’any 2012.
Segons els establiments, la procedència dels
hostes és majoritàriament de la província de Bar-
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J. Trepat (Tàrrega)
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Tàrrega

5.071
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19.202

16.346

Monestir de Vallbona de les Monges

celona, tot i que també arriben d’Espanya, Alemanya, França i Regne Unit. Els clients són bàsicament de tipus familiar i grups d’amics.

VISITES GUIADES ALS NUCLIS DE POBLACIÓ
A Agramunt han realitzat visita guiada pel nucli
històric 1.150 persones, a Verdú han estat 1.980
persones, a Tàrrega 399 persones i a Bellpuig
151 persones.
Com a novetat del 2013 hi ha la Ruta dels Refugis a Agramunt amb 270 persones i la visita al
Pou de gel d’Agramunt amb 270 persones també.
FESTES I FIRES
Els turistes també han trobat en les festes i fires de la zona, una nova manera de descobrir els
costums i la tradició de l’Urgell: el Mercat Medieval de Guimerà, la Festa del Vi i la Verema de
Verdú, la Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra
d’Agramunt, la Festa dels Tres Tombs d’Anglesola
o la Fira de Teatre al Carrer de Tàrrega han rebut
milers de visitants interessats per aquests esdeveniments de caire lúdic.
365.315 persones han visitat les festes i fires
que s’han realitzat a l’Urgell aquest any. Suposa un lleu augment d’un 0,32% respecte les
364.350 persones de l’any 2012.
Oficina Comarcal de Turisme de l’Urgell
[GENER 2014]
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ferreteria

FIRAL

vine a
veure la
nova secció

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

ELECTRODOMÈSTICS – IMATGE

t’esperem

Xavier Junyent Sangrà
Tel. 625 119 990
xavie_reformes@hotmail.com
25310 AGRAMUNT

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

a partir
p
del dia 28 de g
gener
nou punt de venda
da a
Horari:
de dimarts
s,
a divendre a 1
30
9,
e
d
í
at
m
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C/ V
Vilavella, 6, 2n, 1ª
T 973 390 962
2
Tel.
9
615 244 719

Mirlelourss
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Marató 2013

Pilar Marquilles i Mora

FONT: L’ESBARJO

Tomàs Molina, el qual fou
molt ben rebut pel públic de
la sala i per totes nosaltres.
Ho van gravar tot: vestuaris,
representacions i entrevistes
a les més joves i a les més
grans, com ja haureu vist per
TV3. Tot un esdeveniment!
Però ara el més important és
donar-vos les gràcies una i mil
vegades per la vostra enorme
solidaritat. Cada any rebem el
suport de més persones, cosa
que fa que tinguem ganes i
il·lusió per continuar aquesta
tasca solidària. La quantitat
que enguany hem donat a La
Marató és de 7.400€ i, com
sempre, us adjuntem la confirmació bancària.
Confiem que seran ben destinats a la ciència. Moltes gràcies a tots!

Aquest any, com
a novetat, vam
gaudir de la
presència de les
càmeres de TV3.

Benvolguts lectors,
Primerament, els millors
desitjos per a tots en aquest
any que ara comença.
En aquestes dates de La
Marató de TV3, com és ja un
clàssic, el grup d’escala en hifi de l’Esbarjo ha fet les seves

quatre representacions amb
molt bona participació de públic i col·laboradors.
Aquest any, com a novetat,
vam gaudir de la presència
de les càmeres de TV3. El
dissabte dia 7 va venir com
a presentador el meteoròleg

Nota de la Redacció:
Certifiquem que, conjuntament amb aquest escrit, se’ns
ha lliurat una confirmació
bancària de “la Caixa” per un
valor de 7.400 euros que han
estat lliurats a la Fundació
Marató de TV3. ■
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VICENT LOSCOS

Informacions de l’ANC

Els membres de
l’Assemblea Territorial Agramunt,
Ribera del Sió per
la independència,
vam participar en
la campanya SIGNA UN VOT PER LA
INDEPENDÈNCIA,
que va tenir lloc
simultàniament
a tot Catalunya,
amb més de 700
parades i 3.000
apoderats.
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E

l cap de setmana de
l’11 i 12 d’aquest mes
de gener, els membres
de l’Assemblea Territorial
Agramunt, Ribera del Sió per
la independència, vam participar en la campanya SIGNA UN
VOT PER LA INDEPENDÈNCIA, que va tenir lloc simultàniament a tot Catalunya, amb
més de 700 parades i 3.000
apoderats. Amb aquesta acció, que s’engloba dins dels
cinc projectes que té previstos
l’Assemblea Nacional de Catalunya per aquest 2014, es
vol consolidar el paper decisiu
que la societat civil ha adquirit
a partir de les manifestacions
massives del 2010 i 2012,
així com de la cadena humana
del 2013, contra l’estat espanyol i en favor de la independència. Aquestes afirmacions
populars han posat la solució
del conflicte entre Catalunya
i Espanya a l’abast dels polítics independentistes i nacionalistes facilitant-los un camí
que, altrament, estava abocat
al laberint interminable que
fins ara no ha fet res més que

erosionar el nostre poble en un
debat estèril i previsible, cosa
que encara cueja en algun
partit amb sigles de referència
catalana.
Aquesta i altres opcions polítiques amb pretensions futuristes, però amb arguments
encallats al segle XIX, han
pogut contemplar com, per
sobre del seu immobilisme,
aquest cap de setmana hem
anat a votar. A votar per poder
votar, manifestant una vegada
més la nostra voluntat d’obtenir la independència a través
de les urnes. I en cas que això
no sigui possible, en cas que
el govern espanyol es tanqués
a la consulta que reclamen
els representants polítics de
la majoria del poble de Catalunya –consulta que per ara
no ha obtingut la possibilitat
de realitzar-se– aquesta votació seria el pla B posat en joc
per l’ANC. En aquest cas, els
nostres vots avalarien la declaració d’independència de
Catalunya, posant les signatures en mans del Parlament de
Catalunya, dels representants
electes del poble de Catalunya
i/o dels organismes, institucions i/o tribunals nacionals
i/o internacionals competents.
Hem d’aclarir als que encara no ho veuen: els catalans
tindrem un estat independent
perquè així ho volem, ras i
curt; i si no ho aconseguim
“la responsabilitat només serà
nostra –segons afirma Carme
Forcadell–, perquè no ho haurem fet bé”. O sigui que deixem de badar el que diuen des
del govern d’Espanya, que és
una retòrica sense consistèn-

cia. Tots els canvis històrics,
inclosa la mateixa democràcia
espanyola, s’han fet contra la
llei. Perquè les lleis al capdavall han de servir la voluntat
majoritària i no a la inversa.
Disposem-nos, doncs, a fer
les coses bé, en funció del
nostre futur, com si ja el tinguéssim aquí, i dins de la legalitat futura, si l’actual se’ns
nega. Ara bé, aquest futur ja
ens l’hem de creure ara. I és
aquí on apareix el problema de
tanta tertúlia i tanta discussió
muntada des de dins de Catalunya per disgregar opinions
i desorientar la gent. Com és
possible que un català no desitgi tenir, disposar, d’un estat
propi? Que li sigui indiferent el
futur d’aquesta trista i menyspreada colònia? Que es dediqui a desautoritzar l’esforç
que fan els polítics que hem
elegit democràticament? Ni
Espanya ni Europa no ens han
de pesar gens davant la nostra
voluntat de ser lliures com a
poble, per defensar la nostra
identitat, per als nostres fills,
als quals devem transmetre
un llegat d’història, llengua i
cultura, sense ingerències. Un
llegat ni millor ni pitjor que
altres, però que és el nostre
llegat.
Al compte de Facebook,
<Agramunt – Ribera del Sió Per
la Independència>, continuem
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>. El nostre
correu, <agramunt@assemblea.cat>. ■
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Activitats d’hivern

L

’Esplai Sió d’Agramunt va organitzar
juntament amb el CAU, el dia 14 de desembre, la II Caminada Solidària per la
Marató de TV3.
Ens vam reunir a la plaça de l’Església
d’Agramunt, lloc des d’on vam iniciar la caminada direcció Rocabertí. A mig matí vam arribar al destí on vam poder menjar pa amb xocolata a la pedra, de la marca Jolonch, i també
vam escriure els nostres millors desitjos per la
Marató. Tot seguit vam desfer camí per tornar
cap a Agramunt.

En arribar hi havia preparat un taller on es
creaven xapes personalitzades. Va participar-hi
una seixantena d’agramuntins i la recaptació
va ser de 250 euros. Ambdues entitats us volem agrair la vostra participació i solidaritat!
L’Esplai Sió, el dia 23 de desembre va collaborar amb l’Actinadal d’Agramunt. Vam preparar-nos i escollir un crit de guerra per després fer jocs de competició, com el joc de cara
i creu o la cursa de relleus. Vam gaudir molt i
vam rebre una bona resposta.
El dilluns 30 de desembre l’Esplai Sió, juntament amb el Xino-Xano de Bellvís i el Doll
de Guissona, vam anar d’excursió a Guissona.
Vam passar tot el dia al conegut poble de
Iesso, lloc on vam fer una visita guiada amb
trenet d’allò més entretinguda per l’interior
dels magatzems de l’Àrea.
A la tarda vam jugar al “Cluedo” real, ja que
després d’una trucada desconcertant ens vam
posar a la pell d’uns investigadors per solucionar el crim del Senyor Nouany, el propietari del
rellotge més precís del món que marca l’inici i
la fi de cada any.
Un cop trobat el sospitós, les pistes i les
instruccions... vam celebrar l’entrada al 2014
amb fortes campanades mentre menjàvem
coca i xocolata desfeta plegats!
FONT: ESPLAI SIÓ

L’Esplai Sió d’Agramunt va organitzar
juntament amb el
CAU, el dia 14 de
desembre, la II
Caminada Solidària per la Marató
de TV3.

Podeu seguir-nos a: <http://coloniesbastanist.blogspot.com.es>
L’equip de monitors us desitja un feliç 2014!
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OP IN IÓ LA C LAR A B O IA

per JOAN PUIG i RIBERA

Benvingut sigui el 2014
El diumenge 15
de desembre es
va presentar al
Foment Parroquial
el tretzè col·leccionable sorgit de la
factoria SIÓ. Un
altre llibre de i per
a la nostra vila.

Quant a la segona efemèride, el
tres-centè aniversari de l’onze de
setembre, val a
dir que durant tot
l’any en tindrem
notícia.

L

’any que hem estrenat ens porta dues
efemèrides importants a les quals cal
que dediquem l’atenció. Una és més
particular i d’àmbit local: el cinquantenari de
la revista SIÓ, nascuda el març de 1964. L’altra és més coneguda i de nivell nacional: el
tricentenari de la derrota de Catalunya enfront
l’exèrcit borbònic, esdevinguda l’onze de setembre de 1714.
Pel que fa a la primera, els redactors de
SIÓ vam començar a celebrar-la el mes de desembre amb una exposició fotogràfica al bell
mig de la vila amb instantànies antigues de
gra
gran format que a poc a poc
hem anat col·leccionant. Els
agr
agramuntins van poder admirar in situ alguns dels canvis
que han experimentat certs
qu
racons emblemàtics de la vila.
rac
A més a més, el diumenge 15
de desembre es va presentar
al Foment Parroquial el tretzè col·leccionable sorgit de la
factoria
SIÓ. Un altre llibre de
fa
i per a la nostra vila. Es tracta
d’un
col·leccionable que ha
d
nascut
de manera diferent
n
als
a precedents, ja que no es
publicà
p
a SIÓ amb la intenció de formar un nou volum,
sinó que anaren apareixent
diferents reportatges i fou
després que hom concebé
la idea d’aplegar-los tots en
un llibre.
Agramunt reportatges
repor
Agramunt,
de la història de Josep
Bertran Puigpinós és un llibre que no hauria de
faltar a la biblioteca dels agramuntins que estimen el seu poble. Perquè omple uns buits de
la nostra història particular que cal conèixer.
És imprescindible saber d’on venim per poder
determinar vers on volem anar. Vull repetir que
Josep Bertran és l’agramuntí que més pàgines
ha escrit sobre Agramunt, de la mateixa manera que és el fotògraf que més instantànies de
la vila ha realitzat. Ho dic sense dades empíriques que ho puguin ratificar, però convençut

que no m’equivoco per la coneixença que tinc
de la seva trajectòria i la d’altres agramuntins
il·lustres que han dedicat pàgines i temps al
nostre poble. En aparèixer el llibre a què faig
referència, no s’ha fet més que constatar la
necessitat d’una petició que fa deu anys hom
va difondre a través d’aquestes mateixes pàgines: recollir en format llibre algunes de les
col·laboracions que es publiquen a SIÓ; cosa
que fa que els escrits agafin una dimensió de
més profunditat, perdurabilitat i accessibilitat.
Quant a la segona efemèride, el tres-centè
aniversari de l’onze de setembre, val a dir que
durant tot l’any en tindrem notícia. Els mitjans
d’informació ens bombardejaran, com es va
fent d’un temps ençà, sobre el nostre passat i
la pèrdua de llibertats que va suposar el fet de
passar a dependre dels Borbons. I tot, a més a
més, anirà relacionat amb la realització d’una
consulta sobre la independència de Catalunya
que una majoria de parlamentaris catalans ha
demanat que es pugui fer al govern de Madrid.
Només començar l’any, doncs, ja endevinem
que aquest 2014 serà un període ple de records i reivindicacions. Unes reivindicacions
i uns desitjos que poden esdevenir transcendents.
Mirem-nos, doncs, l’any com un temps en
què celebrant aniversaris mirarem un xic enrere, però també amb ganes de projectar els
nostres anhels vers un futur millor. Que els
cinquanta anys de SIÓ ens permetin veure
com ha estat el nostre poble, igual com els
tres-cents anys enganxats a Madrid contra la
nostra voluntat ens mostrin una història de Catalunya plena de sotracs i prohibicions.
No obstant això, que el passat mai no ens
enterboleixi ni incomodi per mirar vers l’esdevenidor. Cinquanta anys de SIÓ han de servir
perquè en vinguin molts més amb una revista
actualitzada que continuï informant del present i que segueixi descobrint l’antigor del
nostre entorn. Tres-cents anys de subjugació
han d’abocar-nos a treballar pel futur d’una
pàtria lliure i sobirana.
El 2014, un any per al record, un any per a
l’esperança. ■
[GENER 2014]
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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
OUS
OU
US
or
El mill
- Km 0
preu!!
- GERÈNCIA
A
MAQUIN
MAQUINÀRIA
MA
NÀRI
ÀRIA
A FORESTAL
FORESTA
F
STAL
AGRÍCO
ÍCOLA
LA - JARDINERIA
JARD
JARDINERIA
AGRÍCOLA

ARTESA DE SEGRE - TEL.
TEL 973 40 01 48

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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OP IN IÓ G EN T, FETS, COSES. . .

per A. PONSA

Ocells: blauet

És un ocell d’uns
deu centímetres de
llargada, molt ben
acolorit, amb el
dors de color blau
verdós, la part del
ventre castany i les
potes vermelles.
La seva silueta és
desproporcionada,
és a dir, el seu cap
és excessivament
gros i el bec també i s’alimenta de
peixos i d’altres
animals aquàtics
petits.

E

l blauet és un ocell d’uns deu centímetres de llargada, molt ben acolorit, amb
el dors de color blau verdós, la part del
ventre castany i les potes vermelles. La seva
silueta és desproporcionada, és a dir, el seu
cap és excessivament gros i el bec també i
s’alimenta de peixos i d’altres animals aquàtics petits. És sedentari i nia a Europa i al nord
d’Àfrica. També molt comú al nostre país.
Un altre ocell inconfusible. De fet, és un
parent proper a l’abellerol, la puput i el gaig
blau. Com he dit, és menut, no gaire més gros
que un rossinyol, de cap gros, el qual acaba
amb un bec potent i molsut. Les potes són
molt curtes, i tot l’ocell té una forma bastant
estranya si el comparem amb els ocells que en
podríem dir convencionals, sobretot pel que fa
a les proporcions.
Segueix rius, rieres, basses o canals, llençant-se en picat a l’aigua per enxampar les
preses amb què s’alimenta, en especial peixos
i capgrossos. El niu el fa tot excavant un forat en un marge prop de l’aigua, talment com
fan els abellerols. El niu no és altra cosa que
un túnel gairebé d’un metre de fons acabat en

una mena d’habitació on diposita els ous que
solen ser entre cinc i sis de color blanc com
la neu.
Els nius que són habitats en aquell moment
resulten fàcils de reconèixer perquè tenen l’entrada molt bruta escampada d’excrements per
tot arreu i fan una pudor típica de peix passat.
De totes maneres, també el podem reconèixer
en veure passar una lluentor blava anant riu
avall seguin el corrent acompanyada d’un típic
xisclet d’alarma que recorda el crit d’un picor
verd.
A l’hivern solen visitar-nos blauets migradors
de més cap al nord del continent, i és llavors
quan la població de blauets augmenta de manera susceptible, alguns dels quals s’instal·len
fins i tot en basses construïdes per la pagesia.
Sovint se’l pot veure fent guàrdia posat sobre
una branca damunt de l’aigua, esperant impacient el pas d’un peixet o un insecte aquàtic
per llençar-se sobre ell amb rapidesa com un
coet.
Bé, encara que se l’emparenta amb l’abellerol, no hi ha gaires característiques comunes
entre l’un i l’altre. Potser que sigui l’únic tret
que no varia entre els dos: El niu excavat al
terra en forma de túnel i al final de tot la cambra un xic més espaiosa per encabir-hi la cria i
l’entrada de la qual farcida d’excrements i brutícia es pot dir que és una peça calcada amb
la màxima perfecció: Res a veure entre el règim alimentari de cadascun d’ells: mentre que
l’abellerol s’alimenta d’abelles i altres insectes
voladors, com he dit més amunt, el blauet és
un pescador tenaç en el sentit més ampli –per
aquest motiu el tenim sempre prop de l’aigua
en rius, rierols o basses– el parent, en canvi, fa
més vida en secans i espera atrapar les preses
posat sovint en un pal de telèfon o en un arbre
sec i sense fulles que no li redueixi la perspectiva visual.
Amb l’altre parent, la puput, no podem dir
que s’assemblin en res llevat de ser insectívors, però d’insectes diferents. Ni fan tampoc
el niu excavat al terra.
El blauet també és conegut amb els noms
populars de rossinyol d’aigua, botiguer i martinet. ■
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FISCAL
LABORAL
COMPTABLE
JURÍDIC
GESTORIA

D’ A G R A M U N T

JOSEP ORTIZ LLENA
TEL 973 39 06 31 - FAX 973 39 23 07
ESTUDIS NOUS, 21 - 25310 AGRAMUNT
ASSESSORIA-AGRAMUNT.COM
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L’economia comença a remuntar

T

ots som coneixedors de la gran
crisi que ens ha afectat i ens
afecta. Sembla ser que això ja
ha tocat fons, però res no serà igual.
Hem tornat a la realitat i ara sabem
que aquell mar de consumisme ja
s’ha acabat. L’economia del nostre
país quedarà estabilitzada i amb
moltes víctimes pel camí (persones
a l’atur, empreses tancades, autònoms arruïnats, bancs sense credibilitat, polítics irresponsables, crisis
de valors, etc.).
Però avui és hora de mirar endavant i, per fer-ho, volia destacar
una part positiva del nostre entorn
econòmic. A Agramunt tenim una
economia diversificada entre el
sector agrari, ramader, industrial i
comercial. Aquesta diversitat d’activitats ens ha permès aguantar millor aquesta crisi que altres poblacions. Sabem que algunes empreses
i autònoms estan notant de veritat
aquesta baixada del consum i de
l’activitat del país; altres pateixen
pels incompliments de les administracions públiques (Generalitat,
ajuntaments, etc.), però enmig de
tot això cal celebrar les bones notícies que es produeixen en el nostre
entorn.

Recentment hem pogut llegir en
la revista Actualidad Económica
(núm. 2.738, desembre 2013), en
una edició especial de les 5.000
primeres empreses d’Espanya del
2013 segons el volum de facturació, hi ha empreses de la nostra
zona d’influència que es troben
en aquesta llista. Destaquen el
Grup Consist (paperera), en el lloc
3.864, amb una facturació de 40
milions d’euros i 202 treballadors.
El Grup Expresoil (posició 3.701),
per la seva part, factura 41,5 milions d’euros i té 29 treballadors; el
Grup Premier Pigs (sector agrícolaramader), amb 35,63 milions i 58
treballadors. També destaquen, per
la seva vinculació amb Agramunt,
l’empresa Ros Roca Grup (posició
112; 1.154,83 milions d’euros i
1.884 treballadors); Ros Roca Indox
(posició 2.686; 56,82 milions d’euros i 230 treballadors) i Ros Roca
(posició 1.628; 89,35 milions d’euros i 295 treballadors). Com podem
veure no són les úniques però sí les
que surten en el rànquing.
També hem llegit a la Revista
Alimarket (núm. 277, novembre
2013), que en el rànquing d’empreses i grups de no alimentació,

segons la xifra d’inversió prevista
per a l’any 2013, hi tornem a trobar
el Grup Consist, amb una previsió
d’inversió de 2,5 milions d’euros.
Això ens anuncia que les empreses afronten la crisi buscant noves
sortides, ja siguin tecnològiques o
buscant nous productes per superar
la crisi. També tenim moltes empreses d’Agramunt que estan reinventant-se contínuament buscant nous
productes i nous mercats, com per
exemple els nostres torronaires, que
treuen moltes novetats, com la nova
gamma de torrons de l’Albert Adrià,
i que estan exportant a tot el món,
com Torrons Vicens que, per cert, recentment també han rebut el premi
de la Cambra de Comerç de Tàrrega.
Felicitem totes aquestes empreses
que ajuden a generar llocs de treball
i qualitat de vida per a les persones
de la nostra comunitat més propera.
També fem extensiva aquesta felicitació a tots els autònoms, industrials, pagesos, ramaders i comerciants i també a tots els treballadors
perquè sense la col·laboració de tots
plegats no fóra possible ser on som i
viure com vivim.
Josep Esteve i Roset
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Xavier Infante Màrquez
PALETA

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

Ca La Rosa
L’Estoneta
El Jardí Chill-Out
Menjars casolans per emportar
Cafeteria - Bar - Restaurant
Per festes familiars - Catering

C/ Pau Casals, 20 / 973.390.468
calarosajardi@gmail.com
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Dades significatives
Voldria deixar
constància a SIÓ
(penso que no és
cap fotesa el proclamar-ho) una
sèrie de dades
històriques, per
deixar clar que
és cert –per a
alguns no encertat– el títol “ESPANYA CONTRA
CATALUNYA: una
mirada històrica
(1714-2014)”

V

oldria deixar constància a SIÓ (penso que
no és cap fotesa el proclamar-ho) una sèrie de dades històriques, per deixar clar
que és cert –per a alguns no encertat– el títol
“ESPANYA CONTRA CATALUNYA: una mirada històrica (1714-2014)”, que dóna nom al
simposi organitzat (el passat mes de desembre) pel Centre d’Història Contemporània de
Catalunya; títol que va provocar un vendaval
polític, donat els esbufecs dels sectors anticatalanistes, incapaços d’acceptar confrontacions, il·luminats en el fet que ells tenen, són,
la veritat.
Aquí les teniu1:
1713: El Consejo de Castilla prohibeix els
llibres en català a les escoles.
1716: Dret de Nova Planta, de conseqüències conegudes.
1768: Carles III de Borbó ratifica la imposició del castellà a tota l’administració de justícia, a les escoles i a la jurisdicció eclesiàstica.
1772: Es prohibeix el català als llibres de
comptabilitat.
1799: Cèdula reial segons la qual es prohibeix representar, cantar i ballar peces teatrals
que no siguin en castellà.
1838: Es prohibeix que els epitafis dels cementiris siguin en català.
1862: Ley del Notariado, que prohibeix l’ús
del català a les escriptures notarials.
1870: Ley del Registro Civil, que prohibeix

el català al registre civil.
1896: Correos y Telégrafos prohibeix parlar
en català per telèfon.
1902: Real Decreto de Romanones, que prohibeix l’ensenyament del catecisme en català.
1938: Llei del 9 d’abril que deroga l’estatut
de Catalunya i prohibeix el català.
1939: Tota mena de decrets, edictes i ordres per prohibir parlar o escriure en català a
la ràdio, les escoles, el cine, les fàbriques, els
teatres, conferències…
1940: Ordre ministériel que prohibeix el català a les marques comercials.
1957: Prohibició d’incloure al Registre Civil
noms en català.
1960: Prohibició a Joan Manuel serrat de
cantar en català a Eurovisió.
2010: Sentència del TC en relació amb l’Estatut.
2012: El TSJC imposa l’escolarització
d’alumnes en castellà.
2012: Neix la Lapao.
2013: S’aprova la llei Wert.
Suposo que queda clar qui és la víctima i qui
és el botxí.
Jaume Cots

1
Són dades extretes del diari El Punt AVUI (11.12.2013),
d’un article “Espanya contra Catalunya”, signat per Xevi
Xirgo.

Darrer col·leccionable de Sió
És realment una
obra digna de
tenir a les millors
biblioteques.

Benvolgut Sr. Bertran,
Estic llegint el llibre colleccionable “Agramunt, reportatges de la història” del
qual vostè és l’autor.

Rebi la meva sincera felicitació. És realment una
obra digna de tenir a les millors biblioteques. Li agraeixo
l’estona agradable que em fa
passar tot llegint-lo.

Permetim que li ofereixi la
meva amistat, mentre rebi
una cordial salutació.

Agustí Ros López
[GENER 2014]
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Glops & Tape
Tapes "
" Glop
especialitats de la casa
Caragols a la llauna
Tapes casolanes
Esmorzars
Plats combinats

Plaça Mercadal,19 - 25310Agramunt
600 700 202
Assessorament

Manteniment de Jardins

Jardineria d’interior
Educació ambiental
Construcció de jardins

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

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

Electromecànica
cà ca

MUI I
Josep Anton Muixí
c/ Indústria, 15 - 25310 AGRAMUNT
Tel. 973 390 363 - Mòbil 696 458 713
e-mail electromecanicamuixi@gmail.com
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Mòbil 616 03 42 91
jardinsroig@gmail.com
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Agraïment
No vull passar
més temps sense
donar les gràcies
als que m’han
trucat o m’han
escrit fent els
seus comentaris
sobre el llibre
“Recuerdos de
mi vida”.

E

l 12 de maig de 2012
vaig presentar el meu
llibre titulat “RECUERDOS DE MI VIDA”, i des de
llavors són moltíssimes les
trucades telefòniques que he
rebut, així com també una important quantitat de cartes de
persones que l’havien llegit i
que em volien fer els seus comentaris al respecte.
En aquest moment, i després d’haver passat més d’un
any i mig de la presentació del
llibre, encara avui estic rebent
trucades i correspondència
de persones que, per poder
opinar, primer han volgut llegir-lo, cosa que necessita el

seu temps ja que el llibre té
més de 300 pàgines. Per això
no vull passar més temps sense donar les gràcies als que
m’han trucat o m’han escrit
fent els seus comentaris sobre el llibre, cosa que agraeixo
profundament i per això aprofito la revista SIÓ per donar
les gràcies a les persones que
llegeixen aquesta revista, que
és de suposar que són de la
zona d’Agramunt, ja que a les
persones foranes que m’han
enviat els seus comentaris no
he tingut més remei que fer-ho
individualment.
El passat mes de desembre
la revista SIÓ va publicar un

article amb uns comentaris
que considero molt elogiosos
sobre el meu llibre, i com que
està firmat amb un pseudònim
en desconec la persona autora. Per tot això, aprofito la revista SIÓ per agrair-li la seva
opinió.
També el meu agraïment a
totes les persones que s’han
pres la molèstia d’expressar
la seva opinió, així com també als que s’han interessat en
llegir-lo, amb l’únic desig que
hi hagin trobat alguna cosa del
seu interès.
A tots, moltes gràcies.
Joan Llurba Vicens

Entrades numerades:
Venda d’entrades a:
www.inscripcions.cat/corgeriona2014agramunt2
Oficina de Turisme
A taquilla una hora abans del concert.
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De mes a mes / 2013
per Josep Bertran

L

’any va començar i acabar bé per a SIÓ ja que
hem pogut presentar dos nous col·leccionables,
el 12è i el 13è, com són “Agramunt, torronaires i
xocolaters”, amb el suport de la IGP Torró d’Agramunt, i “Agramunt, Reportatges de la Història”.
Per amenitzar la presentació d’ambdós es va organitzar actes paral·lels, com el Catxo, en el primer
cas i una gran exposició al carrer de fotos antigues
amb gran format i l’actuació del quartet, Different
Brass Band. Les festes nadalenques queden representades amb el muntatge de “Pedra de tartera”
del Grup Escènic Agramuntí.

E

l Carnaval és sempre una gran festa a casa nostra i marca el calendari lúdic de l’any. L’oscil·lació
de la Pasqua fa que també pugi i baixi. Malgrat el
temps transcorregut, la festa –millor dit, la rua–, no
ha perdut participació, tan de disfresses com de públic. L’Ajuntament, amb el patrocini de la Diputació,
instal·là un poema visual de Guillem Viladot al Parc
de Riella.
34
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No es tracta aquí de fer un balanç del que informativament ha donat de si l’any 2013. Simplement
hem escollit 24 imatges, dues per cada mes, més o

menys representatives. Qui vulgui fer un repàs més
exhaustiu ho pot fer consultant els números de l’any
en paper o a través de la pàgina web.

H

em escollit una foto de la recuperació de
la Mare de Déu del Castell com una de les
imatges simbòliques del mes. El seu retorn coincidí amb altres actes de relleu com la inauguració dels absis de Santa Maria i l’homenatge
de les entitats agramuntines a Josep Guinovart
en motiu dels 5 anys de la seva mort.

L

’emotiu acte celebrat el 5 d’abril coincidint amb
l’hora i el dia del primer bombardeig de 1938 és el
que hem escollit per marcar el mes. A recordar aquesta trista efemèride s’hi van sumar moltes entitats i va
tenir una molt bona acollida per part del públic. Es
van inaugurar les millores de l’accés al Pou del Gel i
la recuperació del refugi del Camp d’Aviació. Durant
la cantada de Pasqua el grup caramellaire “Aires del
Sió” homenatjà el que fou el seu president des de l’any
1982, Josep Maria Lluch.
[GENER 2014]
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De mes a mes

L

es visites guiades que es van fer a cinc espais de la guerra en la
commemoració del Primer Bombardeig van ser un èxit total. Per
això es van tornar a programar per al dia 1 de maig. A la foto es veu
un dels cinc grups que van recórrer els cinc espais, que van ser: els

U

n col·lectiu local, “Festa, Gastronomia i Paisatge”, organitzà la Primera Mostra de Vins i Caves
de Proximitat a la zona del primer tram del Passeig
del Sió. El certamen va ser un èxit de públic i de vendes, segons els organitzadors, que van anunciar per
enguany una segona edició. Aquest mes també es feia
pública la compra de Xocolata Jolonch per part de la
firma Torrons Vicens. El seu propietari, Àngel Velasco,
explicava en una extensa entrevista a SIÓ els projectes de futur. El dia 14 de juny va tenir lloc un incendi
en un sembrat a punt de segar a la sortida de la Vila
en direcció a Cervera.
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refugis de Santa Maria i Pou del Gel; Camp d’Aviació; de la DECA,
a l’era de cal Petitó, i Transmissions, a Cal Borges. La nostra revista
publicà un extens reportatge, amb abundància de fotografies, sobre
la reconstrucció d’Agramunt per part de Regions Devastades.

/ 2013
P

rimer capítol de la “guerra de les banderes”.
Davant l’obligació, per imposició judicial, de la
bandera espanyola, l’Ajuntament l’escaquejà enmig
de totes les de la Unió Europea. Això no va colar i
mesos més tard s’obligà al compliment estricte de
la resolució i a Ca la Vila només deixen les banderes
espanyola, catalana i europea. També hi ha polèmica
amb el tema de la vorera de migdia de l’avinguda Marià Jolonch on s’instal·len uns elements físics per fer
materialment impossible que els vehicles hi puguin
aparcar. Malgrat les protestes veïnals, únicament es
modifica algun punt de l’obra.

V

a ser aquest un mes nefast ja que alguns agramuntins es van veure implicats en diversos accidents
de circulació. El de la imatge correspon al que tingué
lloc a l’entrada d’Agramunt amb conseqüències menys
greus. Malauradament el jove Xavier Sangrà, de 19
anys, morí en un altre accident a la matinada del dia
15 a l’autovia A-2 a l’alçada de Bell-lloc. Més positiu
va ser la retirada de l’antiga passarel·la de vianants del
pont medieval o la celebració del Dia del Terme a la
població de Montclar amb una visita guiada a càrrec
d’un representant de la nostra revista.
[GENER 2014]
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De mes a mes
L

a Festa Major i la Diada centren la major part de
la informació el mes de setembre. La novetat d’enguany va ser el desplaçament d’uns 350 veïns per
participar en el gran moviment cívic-reivindicatiu de
la Via Catalana. Els agramuntins es van concentrar,
majoritàriament, a Montbrió del Camp. Aquest mes
també va ser l’acomiadament de Mn. Llorenç Utgés
com a responsable de la parròquia.

U

na de les novetats més importants de la Fira del Torró d’enguany va ser l’obertura de la botiga de Xocolata Jolonch
a la plaça del Pou. A part de la magnífica instal·lació, el nou
establiment consolida la “resurrecció” de la centenària firma
xocolatera agramuntina que durant molts anys va viure en una
llarga letargia. La commemoració dels 25 anys de Fira es van
celebrar amb la visita del president de la Generalitat, Artur Mas,
38
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el divendres al vespre. En un acte celebrat al Casal es va homenatjar les dones que s’han cuidat de la cuita del torró durant
tots aquests anys. El certamen, com gairebé sempre si el temps
acompanya, va ser un èxit de públic i, sembla, que també comercial.

/ 2013
A

quest mes és sempre un temps de traspàs quant
a l’organització d’activitats. Nosaltres vàrem destacar, a més de la tallada de llum que afectà durant
moltes hores bona part del centre històric, les obres
d’ampliació del Pont de Ferro. Les noves necessitats
de la Comunitat de Regants van amenaçar la seva
substitució per un modern aqüeducte. Finalment
s’aconseguí conjuminar l’ampliació amb el manteniment del disseny històric de la infraestructura. Durant aquest mes entrà en funcionament la passarel·la
de vianants del pont medieval.

D

el darrer mes de l’any en destaquem la notícia que
ens afecta com va ser la presentació del 13è colleccionable “Agramunt, Reportatges de la Història” i
l’exposició de fotos de gran format al carrer, al voltant
de la plaça de l’Església. Uns actes també que van ser
l’arrencada de la celebració dels 50 anys de SIÓ que
complirem el proper mes de març. Cal destacar també
el trasllat a Agramunt de la vestimenta de les restes humanes localitzades a la tomba del campanar de Santa
Maria. D’aquest tema la nostra revista n’ha fet, des de
l’any 1995, un ampli seguiment. També es va inaugurar, oficialment, la nova passarel·la i la rehabilitació de
l’entorn del pont medieval.
[GENER 2014]
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www.molinet.cat
Obert 24 hores
Entra, tria, compra
i t’ho portem a casa!
Ctra. d’Artesa, 1
AGRAMUNT

ferreteria@molinet.cat

Sac de pèl·let a les nostres
instal·lacions d’Agramunt,
3’70 €/sac

Productes alimentaris de

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

Sac de pèl·let portat a casa,
4 €/sac
A granel preus a convenir
segons tonelades.

Tel. 973 390 458
Fax 973 390 662

- 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

Cremador policombustible 30 kh a 2.550€,
muntatge, sitja, tot inclòs.

Agramunt (Lleida):
Ctra. Cervera km.19 (Edifici 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
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Altres potències
consultar.

ESTA
ESTALVIÏ’S
T LLVIÏ’S UN 60% EN LA SEVA
FACTURA DE GASOIL O GAS
PER QUALSEVOL CONSULTA: info@ilerpellet.com
673 847 436 / 656 434 418
Ronda dels Comtes d’Urgell, s/n - AGRAMUNT (Lleida)

R E P O RTATGE METEO R O LOG IA

per JPR

Climatologia del 2013
El 2013 va ser un any de temperatures benignes i d’oscil·lacions menys marcades que els anteriors.
Les precipitacions, en forma de pluja, van ser importants i van estar per damunt de la mitjana,
encara que la seva distribució fou desigual i atípica amb un juliol amb 95 litres, quan la mitjana
d’aquest mes sol ser de 14.
L’abril va ser més calorós del
normal fins que es va produir
una baixada brusca de la tem-

El mes de gener de l’any
passat no va ser gaire fred.

TEMPERATURA 2013
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dies
dies
total dies
apreciable inapreciable de pluja
7

juliol

juny

maig

abril

gener

-0,5

març

0,0

0,0
-5,0

13,2
11,6

12,3
5,9

3,95

5,0

13,6

13,0

14,1

10,3

febrer

10,0

20,3

18,7

-0,8

peratura el dia 28. El maig va
ser més fred del normal. En
canvi, el juny, agost i octubre
van tenir unes temperatures
més suaus del que és habitual. Les gelades, bàsicament
nocturnes, de final d’any no
es van produir fins a les acaballes de novembre i durant
tot el desembre amb una excepció: la setmana del 25 de
desembre en què no va gelar
durant les nits. Aquest any sí
que es podia cantar per Nadal
que “el desembre congelat
confús es retira”.
Des d’un punt de vista més
tècnic podem dir que l’any
2013 va marcar una temperatura mitjana total anual de
21,8 graus mentre la mitjana

TEMPERATURES MÀXIMES I MÍNIMES

mitjana
màximes

mitjana
mínimes

mitjana
mitjanes

màxima
del mes

dia de la
màxima

mínima
del mes

dia de la mínima

diferència
màx/mín

9

8,4

-0,5

3,95

14

31

-2

3, 4, etc

16

febrer

9,7

2

0

2

10,3

0,0

5,18

14

14, 17, 21

-4

26, 27

18

març

59,2

14

1

15

15,0

4,2

9,6

19

28

-3

14

22

abril

71,3

8

2

10

18,6

5,9

12,3

29

17

0

7

29

maig

49,3

4

1

5

20,7

7,5

14,1

25

6, 7, 22

4

25

21

juny

25,5

5

1

6

27,6

13,0

20,3

34

13, 15, 16

8

2

26

juliol

95,3

6

2

8

33,6

18,7

26,2

37

25, 27

16

15

21
23

agost

20,7

3

0

3

30,8

17,45

24,1

36

1, 2, 5, 6

13

25, 26

setembre

4,5

2

0

2

26,4

13,6

20,0

31

26, 27

10

12, 13, 16, 17

21

octubre

33,3

4

0

4

21,9

11,6

16,8

28

1, 2

5

12, 30, 31

23

novembre

63,8

4

0

4

13,2

4,0

8,6

23

6

-3

27, 28, 29

26

desembre

12,3

4

1

5

6,2

-0,8

2,7

11

17

-4

8

15

Total

479,0

63

10

73
19,4

7,9

13,6

25,1

3,3

21,8

37

-4

41
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R E P O RTATGE M ETEOR O LOG IA

MITJANES ENTRE EL 2000 I EL 2013
PRECIPITACIONS

JOSEP ROVIRA

2000-2012

dies

litres

TEMPERATURA EXTERIOR

42

mitjana
mitjanes

màxima
del mes

mínima
del mes

diferència
màx./min.

6,2

22,4

7,3

0,0

3,6

14,2

-5,2

19,3

6,2

18,6

10,7

0,6

5,6

16,4

-3,6

20,0

març

6,7

30,7

15,8

3,8

9,8

22,6

-2,5

25,1

abril

9,6

58,9

19,1

6,9

13,0

27,2

1,3

25,8

maig

8,9

51,7

24,7

11,2

18,0

32,1

5,7

26,4

juny

5,6

32,4

30,3

15,6

22,9

37,2

9,9

27,2

juliol

4,2

17,4

32,3

17,9

25,1

37,6

12,0

25,6

agost

5,8

34,2

31,9

18,1

25,0

37,8

12,7

25,2

setembre

6,5

48,9

25,5

14,0

19,7

32,2

7,7

24,5

octubre

8,6

48,3

19,4

10,0

14,7

26,1

3,9

22,2

novembre

6,5

32,3

11,9

4,0

7,9

17,8

-1,6

19,5

desembre

7,7

27,3

7,2

0,4

3,8

13,4

-5,5

18,8

Total

81,3

423,3
19,7

8,5

14,1
37,8

-5,5

Mitjanes
Màxima

2013

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

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

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

4,0
5,2
9,6
12,3
14,1
20,3
26,2
24,1
20,0
16,8
8,6
2,7

TOTAL

14,1

14,5

13,6

entre el 2000 i el 2012 havia
estat de 23,3; la qual cosa indica que fou un any amb una
temperatura molt més suau.
També la diferència entre les
mitjanes de les temperatures
màximes i mínimes va ser de
15º enfront dels 18,8º que
havien marcat els anteriors
anys esmentats. Així doncs,
les oscil·lacions de la temperatura van ser considerablement menors.

La temperatura màxima
anual es va donar els dies 25 i
27 de juliol amb 37º, mentre
altres anys se solia arribar als
39º o 40º al mes d’agost. La
temperatura mínima es va assolir el 26 i 27 de febrer i el 8
de desembre en què el termòmetre va marcar -4º, quan en
anys anteriors s’havia baixat a
-8 (2011) o -9 (2010, 2012).
Si ens fixem en la temperatura mitjana de les màximes

JOSEP ROVIRA

2012
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mitjana
mínima

gener
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mitjana
màxima

febrer

COMPARATIVA DE TEMPERATURES MITJANES

La temperatura
màxima anual es
va donar els dies
25 i 27 de juliol
amb 37º, mentre
altres anys se
solia arribar als
39º o 40º al mes
d’agost.

TEMPERATURES MÀX. I MÍN.

23,3
43,3

(19,4º) veiem que va ser inferior a l’acumulada entre el
2000-2012 (19,7º); mentre
la temperatura mitjana de
les mínimes (7,9º) també va
ser inferior a la corresponent
a aquells mateixos anys
(8,5º). Finalment, l’oscil·lació
anual entre les mitjanes màximes i mínimes va ser enguany de 13,6º, mentre que
del 2000-2012 havia estat
de 14,1º.

PRECIPITACIONS EN LITRES PER M2
100

95

TOTAL

Any 2013

80
71

70

64
59

60

59
49

52

50

48

49
34

30
20

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

34,1
9,7
59,2
71,3
49,3
25,5
95,3
20,7
4,5
33,3
63,8
12,3

-1,3
-8,6
28,5
23,5
-7,6
-13,7
80,0
-12,6
-42,1
-11,8
28,2
-20,2

436,7 479,0 42,3

Mitjana 2000-2012

90

40

Diferència

el tercer més bo en el que
portem de segle. Va ploure
en 73 dies, encara que en 10
la precipitació va ser quantitativament inapreciable. En

Les precipitacions van ser
bàsicament d’aigua de pluja.
En aquest sentit es pot dir
que el 2013 fou un bon any:

Pluja 2013

Les precipitacions

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

Mitjana pluja
1968-2009
JOSEP ROVIRA

COMPARATIVA PLUJA

34

32

31

33

27

32

19

26

21

22
17

10

10

12

5

0
març

abril

maig

juny

juliol

agost

setembre octubre novembre desembre

PRECIPITACIONS EN LITRES PER M2 DELS DARRERS ANYS
700
611
572

600
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474
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400
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479

472

422
361

341

387

391

350

300
209

200

2013

2012

2011

2010

2009

2008
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2006

2005

2004

2003

2002

0

2001

100

2000

febrer

JOSEP ROVIRA

gener

total es van arreplegar 479
litres; 42 més que la mitjana dels tretze anys anteriors.
Encara que la distribució
pluviomètrica va ser atípica
i desigual. Atípica perquè va
ploure quan no solia ploure
gaire (com al mes de juliol)
i quasi no va ploure quan ho
solia fer més (com al setembre i desembre). El febrer va
ser un mes sec amb només
dos dies de pluja escassa. El
juliol va ser excepcionalment
plujós amb tres dies de precipitació abundosa (10, 14 i
17) en què van caure més de
95 litres per metre quadrat.
Els mesos de setembre i desembre van tornar a ser molt
eixuts i sort en vam tenir del
novembre que amb quasi 64
litres va assaonar els camps
per a la sembra.
Aquest informe ha estat
elaborat a partir de les dades
facilitades per l’observador
Deudat Pont al llarg de l’any
que es van anar publicant
mensualment a la nostra revista. ■
[GENER 2014]
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R E P O RTATGE MED I A MB IEN T

per JOSEP BERTRAN

On són els pardals?
Durant aquestes setmanes més crues de l’hivern he detectat un fet que m’ha deixat sorprès primer i preocupat després. A finals del mes de desembre vaig tenir
l’estranya sensació d’un buit en el meu paisatge habitual. Em va costar trobar el
motiu del desassossec. De cop vaig adonar-me que no veia per enlloc els habituals vols de pardals que des de sempre rondaven pel costat de casa. Vaig fer la
prova de deixar unes molles de pa al terra del balcó. Van passar els dies sense
que en desaparegués ni una. Habitualment es feien fonedisses ràpidament gràcies
a la voracitat hivernal dels pardals que en aquesta època poca cosa tenen per
portar-se al pap.

O

n són els pardals? Primer ho vaig preguntar
als més pròxims, veïns
i coneguts. Mentre que alguns
no s’havien adonat de la davallada de la seva presència,

44
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altres també havien detectat
aquest fet. Un veí que durant
els hiverns els deixava menjar
em comentà que enguany el
trobava tal com el deixava. Un
hortolà explicà que havia com-

provat com en els darrers temps
les hortalisses no s’havien vist
tan afectades per les habituals
picades d’aquests ocells. Què
està passant, doncs? Calia consultar els experts.

JOSEP BERTRAN

Panoràmica d’Agramunt
des del tossal del Clos.
A l’esquerra, pardal comú.

Des de fa anys
s’ha detectat arreu
d’Europa una disminució de la població de pardals.
Així ho constaten
des dels organismes oficials, com
Medi Ambient de
la Generalitat,
l’Institut Català
d’Ornitologia, el
Museu de Ciències
Naturals i nombroses associacions
mediambientals
i ornitològiques
internacionals.
Que a les grans
ciutats desapareguin pot obeir a
moltes i variades
causes, però que
ho facin en el medi
rural ja és molt
més estrany.

Doncs sí. Des de fa anys
s’ha detectat arreu d’Europa
una disminució de la població
de pardals, de nom científic
“Passer domesticus”. Així
ho constaten des dels organismes oficials, com Medi
Ambient de la Generalitat,
l’Institut Català d’Ornitologia,
el Museu de Ciències Naturals i nombroses associacions
mediambientals i ornitològiques internacionals com la
BirdLife. Cap d’aquests organismes ha pogut trobar les
causes d’aquesta constant
desaparició d’una de les especies d’aus més comunes i
abundants que han conviscut
amb l’home tant en medis urbans com rurals. El que fan
aquests estudis és apuntar diverses possibles causes, que
sumades en podrien ser les
culpables.
El que sí és cert és que
els pardals han desaparegut
dels principals centres urbans d’Europa. El primer toc
d’alarma el va donar la Reial
Societat per la Protecció de
les Aus que va comprovar –els
britànics sempre tan sensibles
amb aquests temes–, com en
75 anys, des del 1925 al
2000, la població de pardals
dels jardins de Kensington

van passar dels 2.603 als vuit
exemplars. A Madrid han calculat que cada any es perden
14.000 pardals en tota la província. Actualment ja no se’n
troben a ciutats com Londres,
Hamburg, Praga, entre moltes
altres. La davallada de la població catalana s’ha detectat
especialment a Barcelona, on
han desaparegut del centre
però es mantenen encara a la
perifèria.
Que a les grans ciutats desapareguin pot obeir a moltes
i variades causes, però que
ho facin en el medi rural ja
és molt més estrany. Fins ara
els estudis que hem pogut seguir se centren en les zones
urbanes i es dóna la culpa a
la contaminació, la competència amb altres aus invasores, la proliferació de coloms,
sorolls, neteja urbana que fa
que cada vegada li costi més
de trobar aliment, ja que tradicionalment en les zones
urbanes s’alimenta només de
deixalles.
Alguns dels organismes mediambientals internacionals
donen la culpa a les radiacions de microones de les antenes de telefonia mòbil. Actualment aquestes instal·lacions
les trobem, més o menys

abundants, en qualsevol ambient, urbà o rural. “Hem observat que en les zones més
contaminades electromagnèticament, sobretot a les ciutats,
s’han quedat pràcticament
sense fauna volàtil, especialment pardals”. Segons testimonis de veïns des que s’han
instal·lat les antenes repetidores ja no se’n veuen, o no s’escolten cantar els ocells.
Sigui com sigui és un fet
constatat la desaparició d’una
espècie d’ocell que des de fa
milers d’anys ha viscut al costat de l’home. Es calcula que
de seguir l’actual ritme d’aquí
35 anys la població global
quedarà reduïda a la meitat
i en molts indrets ho farà del
tot. Però el més probable és
que si no se’n coneixen les
causes per poder corregir-les,
si és que es pot, la desaparició dels pardals pot ser més
ràpida.
Donat que és un ocell tan
proper als humans els científics estan preocupats, ja que
són uns bioindicadors que ens
senyalen problemes ambientals desconeguts que poden
arribar també a afectar-nos.
Seria un bon argument per
a una película de ciència
ficció. ■
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CO L · L A B O R ACIO N S
L I T E RÀ R IES EL CO N TE

per J. PIJUAN

J. PJUAN

El dia ha arribat

No esperava finir
els meus dies tan
de sobte, però he
de confessar que
ja es veia venir
aquest fatídic desenllaç de temps
enrere quan aquell
dia vaig mirar-me
al mirall i vaig veure aquella imatge
amorfa emmirallada en ell.

E

l soroll del motor m’ha
despertat. Quan he
obert els ulls he vist un
vehicle voluminós aparcat davant meu i diversos individus
rondant al meu voltant que
m’estaven escrutant de dalt a
baix amb un somriure d’orella
a orella. De seguida he reconegut les seves cares, així que la
seva presència aquí no m’havia de provocar cap neguit
però reacciono tremolant de
cap a peus com si innocentment no sabés el futur que em
deparen. La seva vinguda ha
estat una gran sorpresa per a
mi, ja que a aquestes alçades
de la meva vida confiava arribar al final del trajecte sense
entrebancs, però ara veig que

anava ben equivocat. El cor
s’ha posat a bategar desmesuradament. Em vénen ganes
de sortir corrents i amagar-me
lluny d’aquí per poder acabar
els meus dies tranquil·lament,
però noto una força interior
que em subjecta i m’obliga a
continuar plantat aquí tant sí
com no.
El meu dia ha arribat, no en
tinc cap dubte, ho puc llegir
clarament en els seus rostres
somrients. No tardaré gaire en
exhalar el meu últim alè encara que sigui totalment forçat
per aquests individus sense cor. La seva presència ha
torbat per moments la meva
pobra ànima ja prou malmesa
per l’edat. Estic neguitós perquè no esperava finir els meus
dies tan de sobte, però he de
confessar que ja es veia venir
aquest fatídic desenllaç de
temps enrere quan aquell dia
vaig mirar-me al mirall i vaig
veure aquella imatge amorfa
emmirallada en ell. Mostrava
un aspecte tan mustigat que
a primera vista no em vaig reconèixer a mi mateix. El reflex
del mirall em va mostrar una
visió tan llastimosa del meu
ser que de seguida vaig caure en un profund abisme, del
qual vaig intentar sortir-me’n
pel meu propi peu, però la
imatge de la meva pròpia
decadència em corcava interiorment manllevant-me tota
la vitalitat per eixir. Davant la
impossibilitat d’aixecar el cap
per mi mateix vaig demanar
ajut als quatre vents creient
que alguna ànima caritativa
respondria als meus precs,
però ningú no es va dignar a

auxiliar-me, sinó ben al revés,
em van donar l’esquena miserablement, i a sobre m’abandonaren en aquest recòndit
indret amagat de les seves
mirades per evitar haver de
veure tots els dies la meva patètica fesomia.
Els dies transcorren sense
pausa i la meva fisonomia segueix degradant-se sense descans. Gairebé no em queda vitalitat per continuar dempeus
però aquí resto plantat sense saber realment d’on trec
l’energia. Cada dia que passa
m’imagino que serà el darrer
però l’endemà quan obro els
ulls no puc més que donar
gràcies a Déu de continuar
respirant. Malauradament no
puc aguantar més l’aïllament
a què em tenen sotmès, no
obstant això, sovint els veig
que em miren dissimuladament de reüll i per les cares
que posen estic convençut
que maleeixen interiorment
que encara respiri.
Ja són aquí armats fins a
les dents. Després d’examinar-me detalladament m’agafen fortament i em comencen
a estirar. A pesar del meu estat intento mantenir-me clavat
a terra, però no tardo gaire en
quedar-me sense forces i tot
esforç que realitzo és endebades. Sense oposar resistència
al cap de poca estona aconsegueixen arrencar-me del terra
i a continuació em carreguen
al seu vehicle sense encantar-se que fan tard. I mentre
se m’enduen no sé pas on
només puc demanar-los que
tinguin una mica de cura per
aquest pobre agònic. ■
[GENER 2014]
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Horari de botiga:
De 9 a 13h. i de 16 a 19h.
48
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Pol. Ind. AGRAMUNT - Tel. 973 39 29 10
Telefona i t’ho portem a casa!!

www.cfagramunt.cat

Resultats i classificacions
El primer equip té dos
desplaçaments molt complicats. Sort.
Classificació
Mollerussa
Albi
Lleida
Cervera
Agramunt G. Gatell
Guissona
La Seu d’Urgell
Linyola
Tremp
Borges Blanques
Artesa de Segre
Solsona
Alcarràs
Organyà
La Pobla de Segur
Pardinyes
Almacelles

Punts
38
34
34
24
24
24
23
21
20
16
16
15
15
12
9
8
5

Juvenil
Ensopegada que ens allunya del capdavant.
Classificació
Garrigues
Solsona
Agramunt G. Gatell
Andorra
Alpicat
AEM
Guissona
Bordeta
Cervera
Tàrrega
E.F. Urgell
Almacelles
Balaguer
Intercomarcal
Mollerussa
Pla d’Urgell

Punts
28
23
22
20
18
17
17
17
17
14
13
13
10
8
7
0

Cadet
Continuen lluitant per ser
líders.
Classificació
Artesa
Agramunt G. Gatell

Punts
23
23

Rialp
E. F. Urgell
Tàrrega
Bordeta
Tremp
Garrigues
Pla d’Urgell
Cervera
Balaguer
FIF Lleida
At. Segre

21
19
19
17
17
16
10
7
7
5
3

Infantil
Ànims, que la sort canviarà.
Classificació
Cervera
Intercomarcal
Artesa
Tremp
La Pobla de Segur
AEM
Garrigues
At. Segre
Linyola
Balaguer
E.F. Urgell
Oliana
Pla d’Urgell
Guissona
Agramunt G. Gatell
Tàrrega

Punts
28
24
24
23
22
22
22
19
17
16
13
10
9
3
3
0

Aleví-A
Còmode sisè lloc.
Classificació
Lleida
Mollerussa
AEM
At. Segre
Bordeta
Agramunt G. Gatell
Baix Segrià
Balaguer
Alpicat
Tàrrega
Terraferma
Almacelles
Mig Segrià
Pardinyes

R. Mendoza

Punts
31
30
28
28
24
20
14
13
12
11
11
9
7
5

R. MENDOZA

Segona Catalana

G. GATELL
LA

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

AGRAMU
C.F.

ES
NT CO

Equip Benjamí-B.

Balàfia
Guissona

4
4

Aleví-B
L’empat amb el segon
classificat ens ha fet pujar
una posició.
Classificació
Cervera
FIF Lleida
At. Segre
Bordeta
Baix Segrià
Fondarella
Mig Segrià
Almacelles
Garrigues
AEM
Pinyana
Guissona
Agramunt G. Gatell
Balàfia
Bellpuig
Tàrrega

Punts
30
28
27
24
22
20
17
17
15
14
10
10
8
7
4
0

Benjamí-A
El pas del líder va ser demolidor.
Classificació
Alpicat
Almacelles
At. Segre
Garrigues

Punts
26
25
24
21

Balàfia
Baix Segrià
Orgel·lia
Intercomarcal
Agramunt G. Gatell
Bordeta
Mig Segrià
Balaguer

19
19
18
14
7
7
4
2

Benjamí-B
Importants victòries davant l’Orgel·lia i l’AEM.
Classificació
Lleida
At. Segre
Mollerussa
Balàfia
FIF Lleida
Tàrrega
Pardinyes
Orgel·lia
Agramunt G. Gatell
AEM
Baix Segrià
Alpicat
Almacelles
Guissona

Punts
28
28
26
25
25
21
18
12
11
10
7
7
6
1

Prebenjamí
Agramunt G. Gatell 4 - Ponts 2
Guissona 3 - Agramunt G. Gatell 3
Agramunt G. Gatell 3 - E.F. Urgell 1

(Aquesta categoria no disposa de classificació). ■
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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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E S PORTS CLUB H A N D B OL AGRAMUNT

Resultats dels equips d’handbol

Jaume Espinal

Sènior Masculí (Tercera Catalana preferent - Grup B)
Només dos partits abans de les vacances de Nadal, amb sort
diversa. Una derrota amb un mal partit, en la visita al Papiol, i
victòria a casa, tot i alguns instants de patiment.
Resultats:
14/12/2013 HANDBOL PAPICENÇ
35
21/12/2013 TORRÓ D’AGRAMUNT C.H.A. 28

TORRÓ D’AGRAMUNT C.H.A.
TERRASSA CLUB HANDBOL

30
26

Sènior Femení (Primera Catalana - Grup A)

14/12/2013 TORRÓ D’AGRAMUNT C.H.A.
21/12/2013 ALCARRÀS, CH

21
16

SANTPEDOR, CLUB D’HANDBOL 16
TORRÓ D’AGRAMUNT C.H.A.
14

Juvenil Femení (Primera Catalana - Grup B)
Inesperada derrota en un mal partit a casa contra l’Associació Lleidatana, però l’equip es va refer en la visita a Guissona,
i en la disputa del partit ajornat contra el Montbui, deixen
l’equip, a falta d’una sola jornada, amb opcions d’aconseguir
el segon lloc de la classificació.
Resultats:
28/12/2013 MONTBUI, CLUB D’HANDBOL 9
14/12/2013 TORRÓ D’AGRAMUNT C.H.A. 12
22/12/2013 ACLE GUISSONA
12

TORRÓ D’AGRAMUNT C.H.A. 19
ASC. LLEIDATANA D’HANDBOL 14
TORRÓ D’AGRAMUNT C.H.A. 15

Cadet Femení (Primera Catalana - Grup A)
No hi ha manera, la manca d’encert cara porteria continua
condemnant l’equip a amples derrotes en tots els partits disputats fins al moment.
Resultats:
15/12/2013 TORRÓ D’AGRAMUNT C.H.A.
3 IGUALADA, CLUB D’HANDBOL 31
22/12/2013 ASC. LLEIDATANA D’HANDBOL 25 TORRÓ D’AGRAMUNT C.H.A.
4

JAUME ESPINAL

Dos puntets més al sarró, en imposar-se al Santpedor a casa,
i molt bon paper, tot i la derrota, en la visita al difícil camp de
l’Alcarràs, demostren la millora de l’equip.
Resultats:
Equip infantil femení.

Infantil Femení (Primera Catalana - Grup B)
Clara derrota contra el líder sòlid de la classificació, però important victòria en la visita a Cerdanyola, continuen mantenint
l’equip en la tercera posició de la general
Resultats:
15/12/2013 TORRÓ D’AGRAMUNT C.H.A. 9
22/12/2013 PROCER CERDANYOLA C.H. 17

CEACA TÀRREGA
TORRÓ D’AGRAMUNT C.H.A.

24
19

Felicitació: Volem fer arribar la nostra més gran felicitació a
la selecció Catalana Juvenil Femenina, pel tercer lloc aconseguit
en el Campionat d’Espanya disputat a Astúries, i en especial
al seu tècnic, Toni Gilabert, actual entrenador del CH Vendrell
de Primera Nacional, i que durant molts anys –primer com a
jugador i més tard com a tècnic–, fou company del nostre club.
Com sempre podreu trobar tota la informació del que passa
al club, resultats, notícies, etc., a la nostra web: <www.handbolagramunt.org> i també a la nostra pàgina de facebook <http://
www.facebook.com/Club.Handbol.Agramunt> ■
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SERVEI de TAXI
24 hores - Tots els dies
Ara només obrim
dissabtes, diumenges i festius
Passeig Lluís Companys, 2
(Ctra. C-53 Tàrrega-Balaguer, km. 124)

25331 EL TARRÒS

Tel. 973 713 050
Mòbil 647 801 845

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

600 446 600
perruqueria unisex - estètica

Anna Eroles
Veterinària

centre veterinari d’Agramunt

CARME i MAITE
fotodepilacio´ 29’50€ per zona

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

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

Tel. 973 39 27 17
AGRAMUNT

Av. Marià Jolonch, 4 baixos

E S PORTS ESCATXIC S

FONT: ESCATXICS

FONT: ESCATXICS

Cursa emblemàtica, pista coberta i cros

Núria Argelich i Queralt Solé al podi Prebenjamí femení del Cros de Vic.

XXXIII PUJADA A LA SEU VELLA
DE LLEIDA (15 de desembre)
Cursa emblemàtica a les terres de
Lleida en categoria sènior (10 km), en
les categories infantils, l’organització
no està a l’alçada del que caldria esperar en un esdeveniment d’aquest tipus adreçat a l’esport base. Les curses
transcorren al voltant de la catedral,
lloc privilegiat sobre la capital del Segrià. El circuit és dur degut al traçat
sinuós i amb fortes pujades i baixades;
la climatologia també suposa un sacrifici, ja que en aquestes dates fa molt
de fred i alguns anys també hi ha boira.
Tot i així els nens i nenes dels Escatxics van fer molt bones curses.
Cadet masculí

Oriol Valls Trepat

1r

Infantil femení

Marina Súria Asensio

2a

Infantil masculí

Pau Godoy Karseska

1r

Benjamí masculí

Cesc Boix Baró
Arnau Areny Bernaus
Martí Solé Torres

1r
4t
7è

Prebenjamí masculí

Pau Vilanova López
Joan Puig Vicens
Hèctor Salat Pacheco

1r
8è
12è

CONTROL PISTA COBERTA DE
SABADELL (21 de desembre)
Comença la temporada de pista coberta, totes les competicions es fan a
Sabadell ja que és l’única que tenim
a Catalunya, però també cal dir que és

Els Prebenjamins Joan Puig, Pau Vilanova i
Hèctor Salat a la sortida de la seva cursa a
la Pujada a la Seu Vella.

Uns quants Escatxics a l’Estany de Banyoles.

una de les pistes més boniques i modernes d’Europa. En Pau Godoy Karseska va participar en un control per
fer marques de cara al Campionat de
Catalunya, la seva prova va ser la de
3.000 m. llisos amb una marca molt
bona de 10’05’’ en categoria cadet de
primer any.

XII CROS DE BANYOLES, CIRCUIT
GIRONÍ DE CROS I GRAN PREMI
CATALÀ DE CROS (22 de desembre)
El cros de Banyoles és la 4a prova
puntuable per al Gran Premi Català de
Cros, com tots els crosos del circuit
gironí, organització perfecta i el recorregut en el parc de la Draga vora l’Estany, lloc de gran bellesa paisatgística.
El traçat és bastant ràpid perquè té poc
desnivell. Durant el matí es van disputar curses molt nombroses, tot i així els
Escatxics van fer un bon paper. S’ha de
tenir en compte que hi participaven els
millors corredors de Catalunya.
Veterà femení

Gabi Karseska

4a

Juvenil masculí

Oriol Valls Trepat

11è

Cadet femení

Marina Súria Asensio

9a

Cadet masculí

Pau Godoy Karseska

16è

Aleví femení

Maria Vilanova López

22a

Benjamí masculí

Quim Godoy Karseska
Pau Vilanova López
Gerard Fitó Lobero

11è
13è
32è

XXXV CROS CIUTAT DE VIC
(5 de gener de 2014)
La vigília de Reis, els Escatxics es
desplaçaren a la capital d’Osona, és
l’última prova del Gran Premi Català
de Cros, el circuit és dels més bonics
i a la vegada exigents de Catalunya, el
traçat és molt desnivellat i com havia
plogut feia poc, estava ple de fang. És
un cros autèntic, la sortida es fa en
pujada, cosa que provoca que des del
primer metre l’esforç sigui màxim, tot i
haver-hi baixes d’alguns Escatxics més
grans, la participació dels més petits va
ser nombrosa i cal felicitar-los a tots,
han començat molt bé l’any 2014.
Juvenil masculí

Oriol Valls Trepat

13è

Cadet masculí

Miquel Ortas Romera

46è

Aleví femení

Maria Vilanova López
Laia Argelich Bernaus

23a
43a

Benjamí masculí

Cesc Boix Baró
Arnau Areny Bernaus
Martí Solé Torres
Pau Vilanova López

2n
8è
12è
13è

Prebenjamí masculí

Oriol Areny Bernaus

26è

Prebenjamí femení

Núria Argelich Bernaus
Queralt Solé Torres
Laia Boix Baró

3a
4a
15a

Nota: Com es pot veure en els llistats de resultats, els atletes canvien de categoria depenent de si la competició és escolar o federada.

Salut a tothom en aquest nou any
que comencem!! ■
[GENER 2014]
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PINTORS GERMANS CAPITAN

Antoni i Josep Mª Capitan Gallardo

MURALS, PINTURA i ART
€
PREU HORA: 15EL MATERIAL
20% EN
COMPTES DEL

DES

PRESSUPOSTOS
SENSE
COMPROMÍS

C. Fontanilles, 17 - AGRAMUNT
Tel. 973 390 403 - Fax 973 391 124 - Mòb. 667 639 258
germanscapitan@hotmail.com
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E S PORTS OLÍM PIC 92

Un Olímpic d’Or especial
Aquest Olímpic d’Or és
especial i
hem decidit
que enguany
vagi dedicat
al Xavier
Sangrà, com
a component
d’aquella primera plantilla
que, quatre
anys després, encara
recordem.

D

es de la nostra creació
l’any 2009, l’Olímpic
sempre ha volgut premiar
les diverses persones que ens
ajuden cada any a tirar endavant
malgrat no formar part del grup
de persones que muntem equips
i competicions, és a dir, la gent
que aporta el seu granet d’arena
per petit que sigui i fa sumar. És
una manera d’agrair un compromís, una ajuda i, evidentment,
també un resultat esportiu. La
valoració d’aquest suport vam
decidir de fer-la mitjançant un
guardó que anomenàrem Olímpic d’Or, i que atorgaríem cada
mes de gener al jugador actiu
que, a part de fer una bona temporada, més implicació hagués
mostrat pels nostres equips. Elegíem un jugador de cada secció
i dels quatre finalistes es votava
l’elegit. A tall d’informació, dir
que els anteriors guanyadors van
ser Roger Perucho, jugador de
Waterpolo (2010); Sergi Valls,
jugador de Futbol 7 (2011), i Javier Álvarez, jugador de futbol 7
(2012).
Enguany ja teníem els finalistes i estàvem valorant a qui donar el guardó, quan un fet tràgic
ens va sucumbir a tots i va variar

totalment els nostres plans. Un
dels jugadors de la nostra primera
plantilla el 2009, el Xavier Sangrà, ens va deixar el passat mes
d’agost. Per això per a nosaltres
aquest Olímpic d’Or és especial
i hem decidit que enguany vagi
dedicat a ell, com a component
d’aquella primera plantilla que,
quatre anys després, encara recordem. El seu nom seguirà sempre vinculat al d’aquell grup de
gent que, començant a participar
en tornejos, va guanyar aquella
primera copa per a l’Olímpic 92.
Li volíem fer un reconeixement i
el millor homenatge que li podíem fer, des de la nostra modèstia
i respecte, és aquest. Ell va ser
un dels grans artífexs d’aquella
copa que ha precedit moltes altres. Però, com ja se sap, en ser
la primera sempre serà especial,
i ara encara més.
FINAL D’ANY
Amb l’arribada del 2014, toca
mirar endarrere i fer balanç d’un
2013 una mica agredolç. Com
ja hem comentat moltes vegades, la campanya anterior i, per
conseqüència, aquest 2013 és
recordarà com l’any de les tres
finals. Per primera vegada en els

Bar - Restaurant
Per a subscripcions
i anuncis de la revista,
us podeu adreçar a

Pilar Figuera
Tel. 973 39 20 42

Jordi Martí

quatre anys que fa que competim
en tornejos socials, hem arribat a
la final dels tres més importants
(Futbol 7, Futbol Sala, Waterpolo), una fita molt difícil de fer i
molt més d’emular en un futur.
Malauradament, aquesta gran
fita no va poder anar a més, ja
que es van perdre les tres finals
amb un resultat molt desigual.
També s’ha de destacar les noies
del futbol sala, auto superant-se
i quedant terceres en les 24h
d’Agramunt, essent el primer
equip de la vila que guanyava
el conjunt campió de Tàrrega.
El 2013 fou també l’any de la
consolidació de la secció popular, amb constants participacions
tant dins com fora de la Vila.
L’última va ser la del veterà Emilio Caparrós en la mitja marató
de Salou, 21 kilòmetres, on va
quedar en la posició 25 dels 49
participants de la categoria veterà. Sobresurten els números de
Sergi Sangrà com a referent de la
secció, mantenint una regularitat
en totes les proves en què ha participat, sempre quedant a la part
alta de la classificació.
Per a l’any 2014, esperem seguir fent créixer la secció i les
seves participacions. ■

Plaça del mercat s/n
678 861 219
973 391 086

restaurant@atipic.me

Agramunt

p.figuera@hotmail.com
Esmorzars, menú diari, tapes d’autor i menú degustació
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ílvia Balagueró

CENTRE PODOLÒGIC
Podòloga col. 1170

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

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

Ens trobareu a:

Atenció primària dels peus
durícies, ungles, ulls de poll, berrugues

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

Informa

’t

AGRAMUNT

Estudi de la marxa
exploracions biomecàniques
WůĂŶƟůůĞƐƉĞƌƐŽŶĂůŝƚǌĂĚĞƐ͕ĞƐƉŽƌƟǀĞƐŝŝŶĨĂŶƟůƐ
ƚĞŶĐŝſĚĞůƉĞƵĚŝĂďğƟĐ
^ĞƌǀĞŝĚĞEƵƚƌŝĐŝſ;ŶŽǀĞƚĂƚͿ
^ĞƌǀĞŝĂĚŽŵŝĐŝůŝ
C/ del Clos, 23 A baixos
Tel. 973 392 704
info@podologosagramunt.com
www.podologosagramunt.com
AGRAMUNT

Un gran coneixedor de camins, molt caminador,
buscador de bolets, caragols... admirador de la
natura, de la llibertat...
El que has estat per nosaltres ho seràs sempre.
Tu has mort, però el teu record sempre està
present entre nosaltres...
Padrí, no estàs tan lluny. Just a l’altre costat del
nou camí que has conegut.
De la teva néta Eva

Primer aniversari de la mort de

Licerio Tolosa Boldú
Que morí cristianament, a l’edat de 95 anys, el dia 4 de gener de 2013.

Els qui l’hem estimat, preguem que el pugueu tenir en el vostre pensament
i en les vostres oracions.
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G R U P S P O LÍTIC S
M U N I CIPALS A C O R D D ’ESQ UERRA

Agramunt ja té nou pressupost
El sistema
de càlcul del
pressupost ha
permès que en
aquests darrers
anys s’hagi
mantingut amb
escreix l’equilibri pressupostari i que les
despeses no
hagin superat
en cap cas els
ingressos.

Un pressupost prudent i ajustat a la realitat
El dilluns 30 de desembre, el Ple de l’Ajuntament aprovava el pressupost per al proper 2014.
Un pressupost que, en línies generals, seguia
la dels dos anteriors, és a dir, calculant els ingressos en funció de la recaptació de l’any anterior. Aquest sistema de càlcul ha permès que
en aquests darrers anys s’hagi mantingut amb
escreix l’equilibri pressupostari i que les despeses no hagin superat en cap cas els ingressos.
Com cada any, aquest tema ha estat motiu de
discrepància principalment amb el grup de Convergència i Unió, que sempre ha proposat incrementar la previsió d’ingressos. Nosaltres opinem
que amb la situació econòmica que estem vivint
cal ser prudent i si a final d’any podem tancar
l’exercici amb superàvit, benvingut sigui.

Inversions importants per a Agramunt

Per altra banda,
el nou pressupost preveu
inversions
importants.

Per altra banda, el nou pressupost preveu inversions importants com la rehabilitació del casc
antic, la recuperació de la cisterna del convent,
l’ampliació del cementiri municipal o l’arranjament d’una part del Passeig a la zona del pavelló. Unes actuacions que per tercer any consecutiu es podran dur a terme sense acudir al crèdit
per inversions. Això permetrà reduir encara més
l’endeutament que en aquests moments està al
60% respecte al 81% del 2011.
També cal destacar l’increment en partides
com les de manteniment urbà o l’aportació als
nuclis agregats, ja que un dels objectius de

l’equip de govern i que hem anat seguint des
del començament de la legislatura, en la mesura
del possible, ha estat anar resolent aquells punts
en mal estat de la via pública. En aquest sentit,
s’ha fet molta feina però encara en queda molta
per fer.

Pressupostos gairebé consensuats
Des d’Acord d’Esquerra celebrem que els pressupostos s’hagin pogut aprovar amb 9 vots favorables (7 d’Acord d’Esquerra, 1 del regidor no
adscrit Marcos Gómez i 1 del regidor del PSC)
i lamentem que el grup de Convergència i Unió
no s’hi hagi volgut sumar després que l’equip de
govern facilités tota la informació detallada, amb
l’antelació suficient i amb la possibilitat d’aportar propostes, com han fet els altres grups, per
tal de buscar el màxim consens possible. No som
partidaris de la confrontació política però des del
mateix moment que en l’article de CIU del mes
anterior l’únic que es destaca de la nova passera
és el fet que pugui relliscar, tot i haver-los exposat la solució amb la qual s’estava treballant
per resoldre el problema, queda ben demostrat
que per alguns les coses mai no estaran bé. De
fet, potser aquest és el motiu pel qual en el seu
moment van votar en contra d’aquest projecte.
Estem convençuts que la majoria d’agramuntins
hi hauran vist algunes virtuts més en la nova passera i en l’actuació que s’ha fet a la zona.
Per part nostra, desitjar-vos un bon 2014. ■

[GENER 2014]

sió 599

57

CANT DE L’ENYOR

Primer aniversari

Josep Carreras Potrony
ens va deixar el 4 de gener de 2013
A.C.S.

T’estimem, et recordem i t’enyorem... sempre.
Agramunt, gener 2014

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

Cinquè aniversari de la mort de

Joan Solans Tohà
que morí cristianament el dia 29 de gener de 2009,
a l’edat de 75 anys.
Els qui no l’obliden: esposa, Carme Pedrol Pla; germanes, Conxita i Josefina;
cuñats, nebots i altres familiars, us preguen un record i una oració.

Agramunt, gener de 2014
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G R U P S P O LÍTIC S
M U N I CIPALS C iU

Aquest any, sí
forces polítiques favorables al dret
a decidir, amb el President Mas al
capdavant, han estat capaces d’arribar a un gran acord. Hem fet les
coses bé i per això aquest acord ha
estat possible.
Al gener el nostre Parlament ha de
decidir l’enviament al Congrés espanyol de la petició de cessió de facultats de l’Estat per poder efectuar el
promès i anunciat referèndum sobre
el nostre futur. Al febrer o març se
sabrà la resposta del govern i dels
diputats espanyols que, de fet, ja
sabem: NO. També al febrer o març
el nostre Parlament aprovarà la llei
de consultes; és a dir, el nostre marc
legal per poder efectuar una consulta sobre el nostre futur, una vegada
des de Madrid ens hagin tancat la
porta del referèndum.
A partir del moment en què Catalunya disposi d’una llei de consultes
(febrer o març) hi ha la pràctica certesa que l’Estat espanyol farà el possible i l’impossible per anul·lar-la; és
a dir, segurament la portarà al Tribunal Constitucional per deixar-la, de
moment, en suspens.
Abans de l’estiu i, sobretot, abans
del setembre (data fixada per la convocatòria de la consulta, prevista per
al 9 de novembre) l’Estat Espanyol

desplegarà (de fet ja ho està fent)
una forta i àmplia ofensiva per impedir que el poble català exerceixi
el seu dret a decidir (el qual no reconeix). No sabem quines mesures
adoptarà el govern, perquè fins ara
s’ha limitat a una actitud passiva
(veure-les venir, esperar que passi
la tempesta) i immobilista (aquí no
canviarà res).
La reacció del poble català serà
clau, a mesura que l’Estat Espanyol
vagi tancant portes per impedir que
expressi la seva voluntat. Els anys
2010, 2012 i 2013 hem vist una
capacitat creixent de mobilització i
d’organització popular i les entitats i
organitzacions cíviques han agrupat
un gruix de desenes de milers de voluntaris decidits a fer el que calgui
per tirar endavant. La força acumulada és immensa i pot fer front a
qualsevol mesura radical destinada
a matar el procés.
El que hem de tenir ben present
és que ni tenim la victòria assegurada ni tenim la derrota garantida.
En definitiva, el nostre futur és a les
nostres mans, en la nostra determinació, que haurem de demostrar
davant de tot el món el temps que
faci falta.
Grup Municipal de CiU

>amm.cat

D

esprés de l’acord històric al
qual han arribat les forces
polítiques del Parlament de
Catalunya, que donen suport a la
celebració de la consulta, encapçalades pel President Mas i que han
permès fixar la data i la pregunta de
la consulta, s’obre un període ple
d’il·lusió per al 2014.
Podem dir que aquest acord
compta amb una majoria molt àmplia del Parlament de Catalunya (87
dels 135 diputats) i que exemplifica la gran majoria que existeix a la
societat catalana a favor del dret a
decidir i de la convocatòria d’una
consulta.
Els partits han fixat una pregunta
clara i inclusiva que permetrà que
tots els ciutadans puguin sentir-se
representats a la consulta i expressar democràticament la seva opinió.
Tots aquells ciutadans que desitgin
un canvi d’estatus de Catalunya podran expressar-ho a la consulta, com
també podran expressar-se aquells
que vulguin que el canvi d’estatus
sigui en forma d’Estat independent.
Hi havia algunes veus que auguraven el fracàs d’aquest procés a
l’hora de fixar la pregunta. No ha
estat així. Amb discreció, tenacitat, voluntat i alçada de mires, les

Elaboració Artesanal

Formatges Monber
C/ Les Eres,18 - Tel. 973 390 316 - Agramunt
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El Consell Comarcal de l’Urgell, ha dissenyat una campanya de recollida selectiva anomenada RECICLAR COMPTA!
La finalitat d’aquesta és conscienciar les persones sobre la
importància del reciclatge dels residus que es genera i reduir
l’índex de reciclatge que hi ha actualment a la comarca de
l’Urgell. Per la campanya s’ha creat una família de superherois
on cada membre representa un residu diferent: l’avi Ramon
(rebuig), el pare Òscar (orgànica), la mare Victòria (vidre), la
filla Paula (paper) i l’Eloi (envasos). Aquests personatges són
els encarregats d’interactuar amb la gent, assessorar-los en
temes de reciclatge i adreçar-los als punts d’informació de la
campanya. Entre les actuacions que contempla la campanya
es faran visites als mercats municipals, es repartiran bosses
reutilitzables i tríptics informatius i es farà un sorteig de tretze carros de compra. En total la campanya ha costat 17.000
euros que han estat finançats per les empreses Ecoembes i
Ecovidrio. La visita al Mercat d’Agramunt es va fer el passat
dimecres 15 de gener.
OBRES DE MILLORA AL PONT DE FERRO

FONT: AJUNTAMENT

Les obres al Pont de Ferro
d’Agramunt dutes a terme per
la Comunitat de Regants del
Canal d’Urgell estan avançant
a bon ritme. Les obres consisteixen en incrementar la
secció del pont afegint unes
alces a la seva part superior
que permetran augmentar el
seu cabal de 25 m3/s a 37
m3/s. Una construcció que actualment no podia abastir l’aigua del Canal d’Urgell davant les
noves necessitats. Les actuacions s’estan duent a terme amb
la mateixa tècnica constructiva de l’actual pont, per reduir al
màxim d’aquesta manera l’impacte visual i per conservar la
infraestructura declarada Bé d’Interès Local per l’Ajuntament
d’Agramunt. Està previst que les obres finalitzin les properes
setmanes per tal que el nou pont pugui entrar en funcionament en la propera campanya
de reg.
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RECUPERACIÓ DEL CAMÍ DE
LES ERES DE LA DONZELL
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L’Ajuntament d’Agramunt,
amb l’acord dels propietaris i
gràcies a un ajut de la Diputació de Lleida, ha procedit a
la recuperació del Camí de les
Eres, al nucli de La Donzell.
Aquest camí havia quedat en
desús i gairebé desaparegut.

AGRAMUNT FINALITZA LA REPARACIÓ DELS DESPERFECTES
DE LES PLUGES DEL 18 DE JUNY

L’Ajuntament d’Agramunt ha donat per finalitzades les actuacions de reparació dels desperfectes ocasionats per la pluja
torrencial del passat 18 de juny. Concretament, les actuacions
han servit per arranjar xarxes d’enllumenat públic de la Donzell, de Mafet i de Montclar així com la retirada d’arbres malmesos pel temporal. Les obres han tingut un cost d’11.717€
dels quals 10.000€ han estat finançats des de la Subdirecció
General de Cooperació Local del Departament de Governació a
través d’un ajut destinat a les comarques afectades.
AGRAMUNT AUTOMATITZA EL SISTEMA DE CLORACIÓ DELS
NUCLIS DE MONTCLAR, LA DONZELL I MAFET

L’Ajuntament d’Agramunt, conjuntament amb l’empresa concessionària d’aigües CASSA, ha finalitzat les obres per a la instal·lació de
sistemes de cloració automàtics als
nuclis de Montclar, la Donzell i Mafet. El sistema permetrà fer lectures
reals i a l’instant dels nivells de cloració per tal d’ajustar-ne la bomba
que el subministra. Al mateix temps,
el nou sistema permetrà conèixer el
volum d’aigua subministrat a cada
nucli i d’aquesta manera es podrà
analitzar el rendiment de la xarxa.
Finalment, també es controlarà les hores en què hi ha més
consum per tal d’optimitzar el bombeig i reduir la despesa
elèctrica.
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CAMPANYA DE RECOLLIDA SELECTIVA A AGRAMUNT

L’actuació ha consistit en donar-li l’amplada adequada i aplicar-hi una capa de material per garantir el pas adequat de la maquinària agrícola.

REGIDORIA DE BENESTAR I SALUT
RESIDÈNCIA MAS VELL

El dia 9 de
gener es va celebrar a la Residència Mas Vell
la jubilació de la
Sra. Irene Badia
Solé, auxiliar de
geriatria d’aquesta Residència. A
la festa hi varen
participar usuaris, amics i companys.
Durant les festes de Nadal va tenir lloc una cantada de nadales dels alumnes de 6è de primària del Col·legi Mare de
Déu del Socors, i el tradicional concert que els alumnes d’ins-
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REGIDORIA DE MEDI AMBIENT
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instal·lacions. D’altra banda, s’han
col·locat uns senyals per prohibir la
presència de gossos
a la plaça 11 de setembre i s’ha protegit la plaça del Mercadal, amb l’objectiu de preservar la zona enjardinada que l’envolta i garantir la
seguretat dels usuaris més petits.
ACTES

trument de vent de l’Escola de Música van oferir als avis. Un
intercanvi intergeneracional amb molta il·lusió.

REGIDORIA D’EDUCACIÓ
CONVENI DE PRÀCTIQUES ENTRE EMPRESES AGRAMUNTINES
I L’INSTITUT

L’Ajuntament d’Agramunt, el Departament d’Ensenyament
i cinc empreses agramuntines han signat un conveni de collaboració perquè alumnes de l’Institut Ribera del Sió puguin
realitzar pràctiques a Agramunt. En concret aquest any seran
cinc els alumnes que podran realitzar 50 hores de pràctiques
en empreses agramuntines de diversos sectors com seran
un establiment hoteler, tres tallers de mecànica i una botiga
d’animals. La finalitat del programa és donar seguiment a una
iniciativa començada l’any passat que va donar bons resultats.

REGIDORIA VIA PÚBLICA I SERVEIS
OBRES DE MILLORA

L’equip de serveis de l’Ajuntament d’Agramunt ha dut a terme diverses actuacions per millorar la seguretat de diferents
punts de la vila. Així, s’ha col·locat uns guals i s’ha prohibit
l’aparcament al davant de les portes d’emergència del pavelló esportiu i firal per tal de garantir la seguretat d’aquestes

PARC RIELLA
Per la implantació de la 2a fase d’exposició de poesia visual
de Guillem Viladot a l’espai del Parc Riella, s’aprovà els treballs
d’elaboració d’una taula rodona amb pedra i unes lletres encaixades i s’adjudicà al Sr. JORDI MARTÍ CASTELLÀ, per la quantitat
de 2.300€, exclòs IVA.
Així mateix s’aprovà els treballs d’elaboració d’una locomotora, un arbre i un conjunt de lletres pels poemes en xapa i s’adjudicà a l’empresa de TALLERS JOAN JOVÉ, per la quantitat
d’11.050,93€, inclòs IVA. Tot finançat per la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Lleida.
FARISTOL INDICADOR “BOMBARDEJOS”
Atès que durant la Guerra Civil la població d’Agramunt va patir
diversos bombardejos i per tal donar a conèixer la nostra memòria
històrica, es considera adient la col·locació d’un rètol indicador
dels “Bombardejos”. S’aprovà els treballs per a la col·locació d’un
faristol indicant la zona de bombardejos, que s’ubicaria a prop
de la plaça de l’Església i s’adjudicà a l’empresa TALLERS JOAN
JOVÉ SOLÉ, per la quantitat de 1.072€, exclòs IVA.
BAR DEL PAVELLÓ
S’aprovà el subministrament i la col·locació d’una porta d’entrada al bar del Pavelló Municipal i s’adjudicà a l’empresa ALUMINIS
AGRAMUNT, SL per la quantitat de 1.428,61€ (inclòs IVA).
ALARMA CONTRA INCENDIS
S’acordà aprovar la instal·lació d’una alarma contra incendis per
la Sala de Plens de l’Ajuntament d’Agramunt i s’adjudicà a l’empresa SICI 2012, SL (SEREMEX) per la quantitat de 196,82€
(exclòs IVA).
OBRES DE LA CONCENTRACIÓ PARCEL·LÀRIA
S’acordà autoritzar a l’empresa AIGÜES DEL SEGARRA GARRIGUES, SA l’execució de les obres del creuament de vials en el
tram de camí asfaltat del nostre terme municipal que va d’Agramunt a Puelles, i el tancament a la circulació en aquest tram
d’obra durant els dies 11 i 12 de desembre de 2013.
[GENER 2014]
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SUBVENCIONS
S’acordà concedir un ajut econòmic de 2.525€ a l’Agrupació
Sardanista Barretina per les despeses pels actes programats per
l’any 2013. I un altre de 302,50€ al Club Ciclista Agramunt per
les despeses d’organització de la cursa de la Transiscar.
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RESIDUS SANITARIS
S’aprovà la realització del servei de gestió de residus sanitaris
inclosos dins el Grup III (Residus sanitaris específics o de risc)
d’origen animal o humà que es recullen a la deixalleria municipal
d’Agramunt, i s’adjudicà a per l’empresa GRIÑÓ ECOLOGIC, SA.
En aquest grup de residus s’inclouen els següents: Residus sanitaris infecciosos, agulles i material punxant i tallant, cultius i
reserves d’agents infecciosos, residus d’animals inoculats biològicament, vacunes vives i atenuades, sang i hemoderivats en forma
líquida en recipients i residus anatòmics.
S’aprovà l’establiment de preus públics per a la prestació del
servei de dipositar a la deixalleria municipal els residus sanitaris
inclosos en aquest grup.
CAP

DENOMINACIÓ

MOCIONS
- S’acordà per unanimitat la moció presentada al Ple de l’Ajuntament d’Agramunt per tal que no es retiri la compensació del
cost del menjador ni del transport escolar als pobles agregats.
- Moció conjunta sobre el dret a decidir del poble de Catalunya.
APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL 2014
S’aprovà, per nou vots a favor, set dels regidors d’Ad’E, un del
regidor no adscrit, i un del PSC, i tres abstencions de CiU, inicialment el Pressupost Municipal consolidat per a l’exercici econòmic
de l’any 2014, juntament amb les seves bases d’execució, restant
fixats els estats d’Ingressos i Despeses i en els termes que expressa el resum per capítols en les taules inferiors.

PRESSUPOST
MUNICIPAL

PRESSUPOST
MAS VELL

PRESSUPOST
EPE

PRESSUPOST
CONSOLIDAT

1

Despeses de personal

1.837.087,54

206.724,42

41.000,00

2.084.811,96

2

Despeses corrents i serveis

1.467.280,00

77.300,00

127.200,00

1.671.780,00

3

Despeses financeres

87.743,52

600,00

0,00

88.343,52

4

Transferències corrents

455.550,00

0,00

15.000,00

470.550,00

6

Inversions reals

840.988,19

3.100,00

17.350,00

861.438,19

9

Passius financers
TOTAL PRESSUPOST DESPESES

CAP

DENOMINACIÓ

1

Impostos directes

2

Impostos indirectes

464.880,75

0,00

0,00

464.880,75

5.153.530,00

287.724,42

200.550,00

5.641.804,42

PRESSUPOST
MUNICIPAL

PRESSUPOST
MAS VELL

PRESSUPOST
EPE

PRESSUPOST
CONSOLIDAT

2.469.200,00

0,00

0,00

2.469.200,00

47.700,00

0,00

0,00

47.700,00

3

Taxes, preus públics

712.550,00

287.674,42

83.500,00

1.083.724,42

4

Transferències corrents

1.194.689,30

0,00

115.000,00

1.309.689,30

5

Ingressos patrimonials

156.953,00

50,00

2.050,00

159.053,00

7

Transferències de capital

572.437,70

0,00

0,00

572.437,70

9

Passius financers
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS

0,00

0,00

0,00

0,00

5.153.530,00

287.724,42

200.550,00

5.641.804,42

INVERSIONS 2014
OBRA

Pressupost

Fons Propis

Maquinària, senyalització

30.000,00 €

30.000,00 €

- €

Mobiliari

10.000,00 €

10.000,00 €

- €

3.000,00 €

3.000,00 €

- €

Xarxa Informàtica

Subv. PUOSC

Subv. General.

Crèdits

22.500,00 €

22.500,00 €

578.517,80 €

72.258,87 €

Arranjament cisterna Parc Convent

84.970,39 €

18.791,62 €

Cementiri

50.000,00 €

50.000,00 €

- €

Arranjament sala conferències

10.000,00 €

10.000,00 €

- €

Aplicacions informàtiques

17.000,00 €

17.000,00 €

- €

Enderroc cases C. Sabateria

10.000,00 €

10.000,00 €

- €

Arranjament Passeig-Oest

15.000,00 €

15.000,00 €

- €

Instal·lació xarxes Camp de Futbol

10.000,00 €

10.000,00 €

840.988,19 €

268.550,49 €

Projectes
Rehabilitació Casc Antic

TOTALS
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- €
217.000,00 €
10.000,00 €

289.258,93 €

- €

56.178,77 €

- €

- €
10.000,00 €

217.000,00 €

345.437,70 €

- €

ADJUDICACIÓ ARRENDAMENT FINQUES
S’acordà adjudicar el contracte de l’“ARRENDAMENT DE DIVERSES FINQUES RÚSTIQUES D’AGRAMUNT PER A ÚS DE
CONREU” als licitadors amb les finques i els imports d’adjudicació que s’indiquen en el quadre adjunt, per haver presentat la
proposició més avantatjosa, amb subjecció als Plecs de Clàusules
Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques:
LICITADOR

Finca-objecte
d’arrendament

Import cànon/ Contractació
anual de la finca Durada del
(exclòs IVA)
contracte

SR. JOSEP BERTRAN PIQUÉ

Pol. 508 Finca: 60
Superfície total (Ha):
1,2350

120€

10 anys

SR. MIQUEL MUIXÍ BERENGUERES

Pol. 504 Finca: 15
Superfície total (Ha):
0,5578

70€

10 anys

SR. MIQUEL MUIXÍ BERENGUERES

Pol. 508 Finca: 10
Superfície total (Ha):
1,9442

166,23€

10 anys

SR. MIQUEL MUIXÍ BERENGUERES

Pol. 508 Finca: 1
Superfície total (Ha):
2,5337

220€

10 anys

- Taxa per la utilització dels edificis d’ús públic local
- Taxa per a la gestió dels residus de la construcció
- Taxa per la utilització de la deixalleria municipal
PADRONS FISCALS
S’aprovà per unanimitat els padrons de les taxes i impostos
municipals corresponents a l’actual exercici: Recollida d’escombraries, clavegueram, Cementiri Municipal (nínxols i panteons) i
guals. Amb els següents períodes de cobrament:
- Entre els dies 17 de març i 16 de maig, ambdós inclosos, per
a la cobrança de la taxa de guals i clavegueram corresponents, en
període voluntari.
- Entre els dies 16 de setembre i el 17 de novembre, ambdós
inclosos, per a la cobrança de les taxes de la recollida d’escombraries i cementiri municipal (nínxols i panteons) en període voluntari.

NOU PROCÉS D’ARRENDAMENT FINQUES CONREU
Finques atribuïdes a l’Ajuntament d’Agramunt amb motiu de
la concentració parcel·lària, amb una durada de contracte de 10
anys, ampliables a 20 per instal·lació de reg.
Les ofertes es poden presentar a les oficines de l’Ajuntament
fins el dia 31 de gener.

MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES
S’acordà aprovar per unanimitat inicialment la modificació puntual de les Normes Subsidiàries del Planejament Urbà en l’àmbit
de l’estació de servei i la discoteca Wai-Kiki, a banda i banda de
la C-14 conforme a la proposta redactada per l’arquitecta municipal, Sra. Claudina Esquerda i Baiget, amb la finalitat d’adequar
la qualificació urbanística dels terrenys ocupats per l’Estació de
servei i el complex lúdic de la discoteca Wai-Kiki.
Suspendre, fins a l’aprovació definitiva d’aquesta modificació,
i com a màxim d’un any, l’atorgament de llicències d’edificació
i d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres
autoritzacions municipals que facin relació a la zona afectada.

ORDENANCES FISCALS 2014
S’aprovà, per unanimitat provisionalment per a l’exercici de
2014 i següents, la modificació de les Ordenances fiscals:
- Impost sobre vehicles de tracció mecànica
- Taxa per expedició de documents administratius
- Taxa pel servei del cementiri local, conducció de cadàvers i
altres serveis funeraris de caràcter local
- Taxa per prestació del servei de piscines, instal·lacions esportives i altres serveis similars
- Taxa per prestació del servei de l’escola municipal de música

SOCIETAT OCELLAIRE L’ESTESA
S’aprovà per unanimitat els següents acords:
- El Consistori Municipal expressa el seu reconeixement a la Societat Ocellaire l’Estesa d’Agramunt com a entitat arrelada des de
fa dècades a la nostra ciutat realitzant la seva activitat amb tota
normalitat i sempre dins de les normatives que li són aplicables.
- El Consistori Municipal dóna suport a les entitats ocellaires
d’aquesta població, per tal que puguin continuar realitzant la seva
activitat dintre de la legalitat i les normatives establertes reconeixent que forma part d’una tradició centenària dins de la cultura
catalana. ■
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La Vida...
...és una oportunitat, aprofita-la.
...és un somni, fes-lo realitat.
...és un repte, afronta’l.
...és un deure, compleix-lo.
...és amor, gaudeix-lo.
...és tristesa, supera-la.
...és un misteri, desvetlla’l.
...és un himne, canta’l.
...és felicitat, mereix-la.
...és la vida, defensa-la.
(Mare Teresa de Calcuta)

Núria Morà Beleta
que morí cristianament el dia 6 de desembre de 2013, a l’edat de 89 anys,
havent rebut els S.S. i la B.A.
A. C. S.

Els qui l’estimem: germana, Carme; nebots, Anna-Nuri i Josep, Josep Mª i Angelina,
Mª Àngels i Ramon, i Joaquim; cosins i família tota us preguem una oració pel seu
descans etern.

Agramunt, desembre de 2013
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A L MAN A C

Les fases de la lluna:

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

DATES ASSENYALADES
I COSTUMARI
Pel mes de febrer encara fredoreja i es té la
seva fredor per dolenta, sobretot pels efectes
de les variacions del temps:
El sol de febrer,
mai dura un dia sencer.
Dia 2. La Candelera.
Si la Candelera neva o vol nevar,
l’hivern per començar.
Dia 3. Sant Blai.
Dia 10. Santa Eulàlia, patrona de Barcelona.
Dia 24. Sant Macià. Fou elegit deixeble de
Jesús en substitució del traïdor Judes i se’l
considera advocat contra la falsedat i la traïdoria. A la Segarra antigament celebraven fira
dues poblacions: Cervera i Torà. Era invocat
pels jugadors que li demanaven bona sort.
Per sant Macià,
fira a Cervera i fira a Torà.
Sant Macià, feu-me guanyar,
que si m’escolteu, de mi no us queixareu.
Dia 27. Dijous Gras.
EFEMÈRIDES DEL MES:
Gener-febrer de 1939. Noves autoritats municipals a Agramunt.
El 13 de gener, el capità del Cos Jurídic Militar, José M. Delgado Ortega, en nom del general
del cos de l’exèrcit del Maestrazgo, nomenen la

Demografia

Quart creixent

el dia 6, a les 19:22 h

Lluna plena

el dia 14, a les 23:53 h

Quart minvant

el dia 22, a les 17:15 h

(Mes de desembre de 2013)

Comissió Gestora Municipal formada per:
Alcalde-presidente: Ramon Ros Llauder
Concejales: Marià Bernaus Omedes, Antoni
Bergués Trullols, Josep Figuera Pinós i Josep
M. Pla Jofre.
El 22 de febrer es nomena Emili Solsona Fa
secretari de l’ajuntament, adduint els següents
mèrits i raons: “El Sr. Ros propone la designación del vecino de esta villa D. Emilio Solsona
Fa al que cree con la suficiente actitud para
desempeñar esta Secretaría y todas las demás
condiciones necesarias y de una manera especial la de haber sido siempre perteneciente
a las agrupaciones de derechas españolas y
absolutamente adicto y entusiasta al Glorioso
Movimiento Nacional desde el día de su iniciación hasta el momento presente, motivo por
el cual fue notablemente perjudicado y perseguido por las ordas marxistas, hasta haberse
visto obligado a abandonar a su familia para
evadirse de tal persecución, después de haber
sido arrojado por los rojos de su cargo en propiedad de Secretario del Juzgado Municipal de
esta villa el día siguiente de la iniciación del
expresado Glorioso Movimiento Nacional”.
El dia 25 de febrer de 1939, i quan encara no s’havia acabat la guerra a Catalunya,
Silvestre Bonet Pascual, va ser nomenat nou
alcalde d’Agramunt pel governador civil de la
província.
Bibliografia: “La Guerra Civil a Agramunt”, col·leccionable de la revista Sió.
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DEFUNCIONS
Alfons Zurita Alcalà
Núria Morà Beleta
Benedicto Orroz Ansuain
Manuel Juclà Abad
Rosa Guàrdia Buchaca
Antonio Martín Expósito
Josep Esteve Ingla

48 anys, dia 3
90 anys, dia 6
98 anys, dia 9
87 anys, dia 22
78 anys, dia 25
81 anys, dia 29
80 anys, dia 30

Informació facilitada pel Registre Civil amb les dades convenientment autoritzades.

Temps

40

2

dia 24-11
dia 27-11
dia 4-12

Ramon Bernaus i Santacreu

GRÀFICA DE LES TEMPERATURES MÀXIMES I MÍNIMES I DE LES PRECIPITACIONS CORRESPONENTS AL MES DE DESEMBRE

1

NAIXEMENTS
Omar Tlaghi
Hatim Mrizak
Youssouf Tangara

JOSEP ROVIRA

FEBRER 2014

PLUJA CAIGUDA DURANT EL DESEMBRE
Dia 12.........................................
0,8 l./m2
Dia 19.........................................
5,5 l./m2
Dia 24.........................................
4,0 l./m2
Dia 25......................................... Inapreciable
Dia 28.........................................
2,0 l./m2
TOTAL ......................................... 12,3 l./m2
TEMPERATURES EXTREMES DEL DESEMBRE
Màxima del mes ............................ 11°, dia 17
Mínima del mes ............................... –4°, dia 8
Oscil·lació extrema mensual ....................... 15°
Mitja de les màximes ............................ 6,225°
Mitja de les mínimes ............................ 0,838°
Mitja de les mitjanes ............................ 2,693°

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

Temperatura màxima:

Temperatura mínima:

Precipitacions:

L’observador: Deudat Pont
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Setzè Aniversari

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

La família la recordarà sempre.

Agramunt, febrer de 2014

Tretzè aniversari de la mort de

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

La família el recordarà sempre.

AGRAMUNT, gener de 2014
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L LEU R E A MEN ITATS

Les 7
diferències

Aprofitant l’exposició fotogràfica al carrer que va realitzar la revista SIÓ,
s’ha fet aquest muntatge en què s’han invertit els termes. En una de les
fotos antigues que hi havia exposades, s’ha posat el plafó expositor amb la
del carrer tal com està actualment.

per Ricard Bertran

La imatge de l’esquerra és l’original, mentre que a la de la dreta s’han fet
set modificacions. A veure si les trobeu!

❚ Coordina Rosa Maria Sera

PAS AL REI

SUDOKU

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

bo

del

A

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

Solució a les
7 diferències:
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2
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2
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3
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7
6
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8
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2
3
4
6
7
5
8
1
9

Solució al PAS AL REI, per P.R.:

3

1

1

7
5

8
4

Solució al
SUDOKU:
4

t’hi

9

6

6

vi
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5

vol.
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3
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7
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A la boda del fillol, qui no t’hi
convida no t’hi vol.

Ramon Roca Sala
Dinovè aniversari

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

Agramunt, 17 de febrer de 2014
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L A FO TO

per JOSEP BERTRAN

L

’Assemblea Nacional de Catalunya,
ANC, organitzà el cap de setmana 11 i
12 de gener una recollida de firmes arreu
de Catalunya en el marc de la campanya
VOT per la INDEPENDÈNCIA. A Agramunt
es va instal·lar una taula a la plaça del Pou
atesa per membres de l’assemblea local.
Amb aquestes firmes es demana al Parlament que dugui a terme totes les iniciatives polítiques perquè es pugi celebrar una
consulta democràtica en la qual es pregunti als ciutadans de Catalunya si volen
que Catalunya sigui un Estat independent.
Als signants se’ls demanava, de forma voluntària, l’aportació econòmica per cobrir
les despeses d’organització. En total es
van recollir 550 firmes, però segons els
organitzadors, que la van valorar positivament, moltes persones es van quedar, per
diverses circumstàncies, sense firmar. Ho
podran fer d’aquí unes setmanes quan es
torni a organitzar una altra recollida.

L A C A L AISERA

per SERAFINA BALASCH
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L

na vintena d’alumnes de diverses edats integraven la classe de les nenes de l’Escola Rural de Pradell. Actualment aquesta localitat no té cap escola pròpia i els seus veïns en edat escolar van a les de Preixens i
Agramunt. La foto és de l’any 1942.

U

D’esquerra a dreta i de dalt a baix:

1

3

2

13

19
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14

20

15

21

10

18
16

17

22

23

24

11

1) Sra. Eulàlia (mestra). 2) Mª Carme Moragues. 3) Rosaura Bresolí.
4) Carme Esteve. 5) Teresa Ripoll.
6) Carme Vidal. 7) Marcel·lina Trepat. 8) Pepita Balagueró. 9) La
dona del mestre. 10) Fill del mestre. 11) Maria, la filla de la Sra.
Eulàlia. 12) Pepita Ricart. 13) Carme Ricart. 14) Maria Bresolí. 15)
Roser Vidal. 16) Maria Balagueró.
17) Pepita Cluet. 18) Lola Ravés.
19) Montserrat Pla. 20) Guadalupe
Roma. 21) Rosita Sellart. 22) Ramona Balagueró. 23) Amor Perera.
24) Teresa Bresolí.

m
u

b

l
à

’
L

ins a finals de la dècada dels seixanta del segle passat el Casal era el centre neuràlgic de les activitats recreatives especialment durant les grans jornades festives com les de Nadal, Pasqua i Festa Major. L’any 1957 la
família Granje n’era l’arrendatària. A la imatge hi veiem part del seus components parapetats darrere un taulell
curull de serveis a punt de distribuir per les taules en un dia de la Festa Major.

F

D’esquerra a dreta:
2
1

3

4

1) Teresa Granje Puighermanal
2) El seu germà, Joan Granje
Puighermanal
3) La seva mare, Josefina
Puighermanal
4) Vicent Esteve Ferrer, el marit
de la Teresa
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I M AT G E S D ’ A H I R i D ’ AV U I

per JOSEP BERTRAN

Una vintena d’anys separen les dues imatges. En aquest “actual” cèntric carrer i al revés del que acostuma a passar, la
urbanització no començà per l’indret més proper a la via principal, en aquest cas l’avinguda de Catalunya, i es va anar
fent d’una manera molt anàrquica. És el carrer dels Horts que agafa el nom dels nombrosos horts que hi havia entre el
corriol i el passeig del Sió. La majoria s’abastien d’aigua a través de pous, generalment inesgotables en estar tan a prop
de la llera del riu. L’any 1997 s’enderrocaren els edificis de la dreta i s’urbanitzà la plaça del Torronaire.
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