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El Cor Parroquial celebra el 30 aniversari

Èxit de la segona Mostra de Vins i Caves

Reconeixement a la fi delitat
dels nostres anunciants
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PORTADA:
Els comerciants i botiguers de la foto 

són els representants dels establiments 
que han posat publicitat des de l’inici 
de la revista. Són 50 anys de fi delitat 
que vàrem voler premiar en motiu del 
cinquantenari de SIÓ. Ells són la repre-
sentació dels centenars d’anunciats que 
hem tingut al llarg d’aquestes cinc dèca-
des que han ajudat a fer possible sortir 
cada mes fi ns avui.

(Foto: Josep Bertran)

Ressenya dels actes celebrats a la 
nostra Vila amb motiu de la Diada 
de Sant Joan.

Bona afl uència de públic en la segona edició 
de la Mostra de Vins i Caves de Proximitat, 
superant l’èxit de l’any passat.
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En aquests darrers mesos la feina se’ns acumula. A més de 
la pròpia de fer sortir el número de cada mes, ens dediquem 
a organitzar els actes commemoratius dels 50 anys de vida de 
la revista. En aquest número n’informem dels dos darrers: la 
xerrada sobre l’evolució de les arts gràfi ques i, 
per extensió, la impressió de SIÓ “Del plom al 
xip” i de l’homenatge als nostres anunciants 
que vam fer amb la celebració d’una cantada 
d’havaneres.

També hem tingut molta feina en enllestir 
el nostre darrer llibre La frustració de l’es-
perança. La Guerra Civil a Agramunt i el 
documental que l’acompanya “República, 
Guerra Civil i Repressió”. Ambdós els pre-
sentarem el darrer diumenge de juny, dia 
29, al migdia. En motiu de la commemo-
ració del nostre mig segle de vida hem 
buscat els patrocinis necessaris –Dipu-
tació, Ajuntament, IEI– per fer-ne arri-
bar, gratuïtament, un exemplar a cada 
un dels nostres subscriptors. Serà l’ob-
sequi més valuós que els podem oferir 
com a premi a la seva fi delitat.

El col·lectiu DVins encetava l’any passat 
una aventura en organitzar la primera edició de la Mostra de 
Vins i Caves de Proximitat. L’èxit els va esperonar a la conti-
nuïtat d’una segona ampliada. L’afl uència de públic va superar 
la primera i ja estan preparant el programa de la tercera. Paral-
lelament se celebrà en el mateix escenari una nova edició del 

concurs de sardanes amb una gran participació de colles i pú-
blic. També cal destacar el concert musical del mític Rosendo 
que va organitzar, en aquest cas, una empresa privada. Tot un 
repte amb molta repercussió.

Recollim també la celebració del 30 aniversari del Cor 
Parroquial, una entitat que es manté i es 

renova per assegurar la continuï-
tat. Seguim fent-nos ressò de les 
activitats fi raires que cada vegada 
més s’organitzen als pobles de la 
Ribera del Sió. A Montgai no paren i 
enguany s’hi han afegit els de Conca-
bella amb la seva Fira dels Barbuts. 
També destaquem de la Ribera les 
noves actuacions per recuperar les 
peixeres del riu Sió.

Publiquem el tercer lliurament del 
nou col·leccionable sobre la transfor-
mació urbanística d’Agramunt durant 
els darrers 50 anys, els que ha vist SIÓ. 
Són setze pàgines plenes d’informació, 
especialment gràfi ca, d’una evolució 
que per a molts lectors ja és història
però que molts altres tenen ben present. 
Creiem que és interes sant per a uns i al-

tres. I parlant de transformacions, la que viuran els Dipòsits 
amb l’obertura al públic de la Cisterna del Convent que prepa-
ra l’Ajuntament. Els oferim unes imatges del projecte on es veu 
com serà aquest accés.    ■
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La Guerra Civil a Agramunt

LA FRUSTRACIÓDE L’ESPERANÇA

Ramon Bernaus Santacreu  ·  Josep Bertran Puigpinós

Josep Maria Planes Closa  ·  Joan Puig Ribera
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Ctra. Nacional II, km 483
Tel. 973 60 04 50
25244 FONDARELLA

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

NOUS TRACTORS SÈRIE 6M
Versàtils
Fiables
Resistents

VICENS
MAQUINÀRIA AGRÍCOLA

ODONTOLOGIA
I N T E G R A D A
CENTRE DE LA RIBERA DEL SIÓ

Serafí Miret Cuenca
Núm. Col. 1256

Lídia Martorell Soldevila
Núm. Col. 4483

Av. d’Agustí Ros, 5, 1r, 2a   -   Tel./Fax 973 39 01 40   -   AGRAMUNT
clinicariberadelsio@infomed.es      www.centresodontologiaintegrada.com

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

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



5sió 604[JUNY 2014] 5

Reconeixement als anunciants

ACTUALITAT FETS DEL MES JOSEP BERTRAN

En el marc del cicle d’ac-
tivitats que organitzem 
des de SIÓ per tal de 

commemorar el nostre 50è 
aniversari, el divendres 13 
de juny a la nit vàrem cele-
brar una emotiva vetllada de 
reconeixement als nostres 
anunciants. Sense la seva col-
laboració, mes rere mes, la 

revista no hauria pogut arribar 
tan lluny o no seria el que és 
ara. Per tal d’agrair-los aquest 
suport, es va organitzar una 
cantada d’havaneres en el 
decurs de la qual es va fer 
efectiu aquest reconeixement 
amb un petit acte que tingué 
com a protagonistes les em-
preses que s’anuncien a la re-

vista des dels seus inicis.
La vetllada se celebrà al 

Consist Parc amb l’assistèn-
cia d’unes 150 persones que 
van acudir a la nostra con-
vocatòria: anunciants, subs-
criptors, públic en general, 
amics tots de SIÓ. El grup 
local d’havaneres Marinada 
va ser l’encarregat d’amenit-
zar la vetllada. El seu bon fer 
animà i donà caliu a les dues 
hores que estiguérem reunits, 
després d’un amenaçador 
vespre de pluja. Vàrem escol-
tar bona música, conegudes 
cançons, algunes adaptades 
per a l’ocasió i, tal com vàrem 
prometre, ens ho vam passar 
molt bé. La col·laboració del 
grup musical, totalment de-
sinteressada, va ser essencial 
per a aconseguir-ho. 

Els joves del col·lectiu DVins 
s’encarregaren de preparar 
i servir un bon rom cremat, 
del que en són especialistes, ▼

La vetllada tingué com escenari 
el Consist Parc.
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El grup Marinada amb una de 
les pancartes de felicitació 
que preparà Consist Parc.
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una degustació era gratuïta 
per a tots els assistents. Va 
ser una magnífi ca mostra de 
col·laboració entre les entitats 
que es donen suport, aportant 
allò que cadascuna sap fer.

L’escenari del Consist Parc 
va ser un lloc ideal per a la 
celebració amb unes mag-
nífi ques i completes instal-
lacions que el fan molt aco-
llidor i que l’empresa que co-

manda Joan Llurba va posar a 
la nostra disposició. Tonet Mi-
ralles tingué cura que tot esti-
gués al punt i al so. En aquest 
esperit de col·laboració, cal 
destacar també l’aportació 
feta per la Unió de Botiguers 
d’Agramunt que ens va ajudar 
a cobrir despeses.

Al llarg dels nostres 50 anys 
de vida han estat centenars 
els anunciants que hem tin-

gut a SIÓ. A tots, els volíem 
transmetre el nostre agraï-
ment. Per tal de visualitzar-ho 
es va fer físicament efectiu en 
aquelles empreses que durant 
50 anys hi han posat, mes 
rere mes, la seva publicitat. 
A la mitja part de la cantada 
es va fer lliurament d’un pe-
tit obsequi com a record. Es 
tracta de la pàgina emmar-
cada de la revista on està in-

DVins tingué cura del rom cremat.

El públic s’ho passà molt bé 
amb l’actuació.

A la dreta, els representants 
de SIÓ amb el més veterà dels 
guardonats.
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serit el primer anunci. El van 
recollir Rosita Solé, en nom 
de Magatzems Cots; Àngel 
Velasco, actual propietari de 
Xocolata Jolonch; Josep Maria 
Panadés, de la històrica Ga-
solinera, i Amadeu i Maria Pi-
lar Sangrà, dels establiments 
Tendals i Cortinatges Sangrà.

El grup Marinada en plena actuació.
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En motiu del 50 aniversari de SIÓ, cada subscriptor rebrà 
gratuïtament un exemplar del llibre i el DVD. Al fi nal de l’acte 
es començaran a distribuir entre els assistents. Posterior-
ment es podran retirar a l’Ofi cina de Turisme.

La Guerra Civil a Agramunt

LA FRUSTRACIÓ
DE L’ESPERANÇA

Ramon Bernaus Santacreu  ·  Josep Bertran Puigpinós
Josep Maria Planes Closa  ·  Joan Puig Ribera

Presentació del 14è col·leccionable de SIÓ

A 2/4 de 12
Monument a les víctimes dels bombardejos

OFRENA FLORAL per part de la Diputació 
de Lleida, de l’Ajuntament d’Agramunt i de la 
Revista SIÓ.
Acompanyament musical de la cobla 
L’Estelada de l’Escola Municipal de Música.

A les 12
Sala del Teatre del Casal

Presentació del llibre

LA FRUSTRACIÓ
DE L’ESPERANÇA
La Guerra Civil a 
Agramunt
Presentació i projecció del
documental

“La República,
  la Guerra Civil
  i la Repressió”
Acte de lliurament dels primers exemplars
del llibre i DVD als alcaldes d’Agramunt.

Celebració amb cava entre tots els assistents.

Diumenge 29 de juny de 2014
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ACTUALITAT FETS DEL MES

Sant Joan 2014

En motiu de la celebració del 
30 aniversari del Grup de 

Diables l’Espetec, els actes de 
Sant Joan van començar una 
mica més aviat amb la cele-
bració d’una gimcana per als 
més petits el 23 a la tarda a la
plaça de Pou, totalment tanca-
da a la circulació, organitzada 
per l’Esplai Sió. A les vuit en 
punt arribava la Flama del Ca-
nigó a la plaça de l’Església, a 
càrrec dels atletes dels Escat-
xics i del Club Ciclista. Després 
de l’encesa del peveter es lle-
gí el manifest de la Diada dels 
Països Catalans, es ballà una 
sardana i es cantà els Segadors. 
Acte seguit, s’inicià una cerca-

vila encapçalada per l’Espetec 
fi ns al pàrquing del Pont Me-
dieval. 

A les 10 s’encengué la fo-
guera de Sant Joan. A les dotze 
arrencà el tradicional Correfocs 
dels Diables agramuntins. Per 
acabar se celebrà un concert 
de revetlla, també al pàrquing, 
amb l’actuació del grup Stock 

and Band. Tots els actes, i la 
mateixa vida quotidiana, van 
tenir com a fons els sorolls dels 
petards que, enguany, van tor-
nar a sonar amb abundància 
després d’uns anys d’una certa 
moderació. La diada de Sant 
Joan estigué protagonitzada 
per la celebració de la Paella-
da Popular. L’espera s’amenitzà 

amb una ballada de 
sardanes a càrrec de 
la cobla l’Estelada. Al 
voltant de les quatre 
de la tarda començà a 
ploure i les taules que 
es menjaven l’arròs 
al Passeig hagueren 
d’interrompre l’àpat i 
marxar cametes aju-
deu-me. La majoria ja 
eren a les postres.

Una rotllana de sardanistes 
envoltà la Flama del Cani-
gó, portada pel club Ciclista 
i Escatxics.

El grup de Diables l’Espe-
tec, a dalt a la dreta, va 
obrir la cercavila des de la 
plaça de l’Església fi ns al 
pàrquing del pont medieval.

La ballada de sardanes 
estigué amenitzada per la 
cobla l’Estelada de l’Escola 
de Música.

Tot l’equip que treballa de 
valent durant hores per 
tenir a punt les dues grans 
paelles.
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FUNERÀRIA i SALES DE VETLLA

973 39 08 62   620 90 50 20

jtorne1@hotmail.com

SERVEI PERMANENT24h

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

FRENSPNEUMÀTICS OLIAMORTIDORS ALINEACIÓ

Amics
de
l’Espai
Guinovart

INDÚSTRIES

JOVÉ-BALASCH, S.L.

HORARI:

Dijous i divendres, de 10h a 13h
Dissabtes d’11h a 14h i de 17h a 19h,

Diumenges d’11h a 14h.
Plaça del Mercat, s/n. 25310 Agramunt - Tel. 973 39 09 04

info@espaiguinovart.cat   ·   www.espaiguinovart.cat

Visites concertades per a grups.

Josep Guinovart, art i territori
1 de juny  /  17 agost 2014

Art i Territori
Curs d’Estiu de la Universitat de Lleida

2, 3 i 4 de juliol de  2014
http://estiu.udl.cat  -  www.agramunt.cat

AMICS DE L’ESPAI GUINOVART,
adreçat a particulars, col·lectius i empreses
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ACTUALITAT FETS DEL MES

El carrer Sió de panxa enlaire

A mitjans del mes de 
juny van començar les 

obres de remodelació del 
carrer Sió que tindrà con-
tinuació amb la Plaça i el 
carrer Sant Joan. S’ha co-
mençat per la part de fora 
dels coberts i en el tram 
que va des de l’Ajunta-
ment fi ns a Vilavella. Els 
treballs es perllongaran 
durant nou mesos, segons 
les previsions i una de
les principals caracterís-
tiques és que carrer i co-
berts quedaran al mateix 
nivell.

Gràcies a les prospec-
cions arqueològiques que 
s’estan duent a terme a 
mesura que es va reti-
rant la pavimentació, que 
data dels anys quaranta 
dels segle XX, es disposa-

rà d’un mapa del subsòl 
d’aquell indret. El que 
està sortint fi ns ara són 
restes de les antigues cla-
vegueres quan s’utilitza-
ven canalitzacions fetes 
amb totxos, conduccions 
obsoletes de la xarxa d’ai-
gua, cups i cellers. No es 
creu massa que puguin 
sortir restes més antigues, 
si no es mira a més pro-
funditat.

La majoria d’aquests 
antics equipaments estan 
plens de runa i aigua i, al-
guns, molt malmesos. És 
cosa sabuda i constatada, 
amb les obres que s’han 
anat fent amb els anys, 
que tot el centre històric 
agramuntí és un bosc de 
cups, cisternes i cellers on 
s’emmagatzemava gra, vi, 

oli i aigua. L’Ajuntament 
vol conservar-ne algun, 
dels que estiguin en més 
bon estat i que es pugui 
veure des de l’exterior.

També s’han trobat les 
bases dels antics pilars 
dels coberts que es varen 
enderrocar en diferents 
èpoques del segle XX per 
eixamplar el carrer, que 
durant centúries va ser la 
principal artèria urbana 
d’Agramunt. El carrer Sió 
va ser el primer eixample 
de l’Agramunt medieval 
com a prolongació del car-
rer de Vilavella i seguint
el traçat d’un antic camí 
que seguia per l’actual
Sabateria de Baix que ori-
ginàriament també tenia 
coberts en ambdues ban-
des.

Les obres públiques sempre generen, a més de 
molèsties, molta curiositat.

A la dreta, vista general del carrer. En primer 
terme un tram d’una antiga claveguera d’obra.

A baix, un dels cups que s’han localitzat. En primer 
terme la tapa de pedra. En segon el diàmetre de la 
circumferència. Abans d’enderrocar i reconstruir 
els coberts més enrere, el cup quedava a l’interior, 
com la majoria. Amb tot, el centre de la plaça de 
l’Església estava plena de cup s, com es pot veure 
en alguna fotografi a antiga.
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ACTUALITAT FETS DEL MES

Del plom al xip
En el marc del cicle d’ac-

tivitats que SIÓ celebra 
aquest any per commemorar 
el seu 50 aniversari, el dissab-
te 24 de maig es va organitzar 
al Foment una xerrada sobre 
l’evolució de les arts gràfi ques 
en aquest mig segle de vida 
de la nostra publicació. Una 
primera part es va dedicar a 
explicar el funcionament dels 
sistemes d’impressió tradicio-
nals, tipografi a, en la qual el 
plom era el material utilitzat 
per a la fabricació dels caràc-
ters a imprimir. 

La vuitantena de persones 
assistents van seguir aten-
tament les explicacions del 
company de redacció Josep 
Rovira, que compta amb 
una llarga experiència com a 
professional en les arts gràfi -

ques. Unes explicacions que 
s’acompanyaven de l’exhibi-
ció tant física com de projec-
ció en pantalla dels estris més 

habituals que es feien servir 
quan era una feina eminent-
ment manual.

En una segona part es va 
explicar el procés d’impressió 
de l’era digital (xip), a partir 
de mitjans dels vuitanta amb 
l’aparició dels ordinadors, 
molt primaris a l’inici però 
que han mantingut una cons-
tant evolució. Un altre apartat 
es dedicà a mostrar el procés 
d’impressió de SIÓ des del 
seu disseny a l’ordinador fi ns 
que els exemplars impresos i 
a punt de ser expedits a les 
llars dels nostres subscriptors 
es dipositen a correus.

Punt de llibre
Finalment es va lliurar a 

cada un dels assistents un 
punt de llibre amb una de les 
cares impresa amb el sistema 
tradicional de tipografi a, amb 
dibuix obra de la nostra com-
panya col·laboradora Serafi na 
Balasch, i l’altra amb l’ana-
grama commemoratiu del 
nostre 50è aniversari.
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Josep Rovira protagonitzà la xerra-
da amb detallades explicacions.

La xerrada es va fer al Foment.

Una vuitantena de 
persones van se-
guir atentament les 
explicacions que 
s’acompanyaven 
de l’exhibició tant 
física com de pro-
jecció en pantalla 
dels estris més ha-
bituals que es feien 
servir quan era una 
feina eminentment 
manual.
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Mostra de Vins i Caves de Proximitat
La segona edició de la Mos-

tra de Vins i Caves de Pro-
ximitat confi rmà les bones ex-
pectatives que augurava l’èxit 
de la primera convocatòria ce-
lebrada l’any passat. Malgrat 
la tromba d’aigua que caigué 
poca estona abans de l’ober-
tura del recinte, l’afl uència de 
públic va ser constant des de 
primera hora de la tarda fi ns 
a quarts d’una de la matina-
da del dissabte 31 de maig. 
Els organitzadors, el col·lectiu 
DVins, estaven ben contents 
del resultat que va compensar 
l’esforç organitzatiu. Cal no 
oblidar que la Mostra és d’ini-

ciativa i gestió privada amb 
un mínim suport institucional 
però amb moltes entitats col-
laboradores.

Amb l’èxit del certamen es 
ratifi ca, una vegada més, la 
gran acceptació que tenen 
aquestes mostres gastronòmi-
ques que per un preu mòdic 
es pot gaudir de beure i men-
jar abundant i de qualitat. 
Un tiquet de 8 euros donava 
dret a una copa de vidre amb 
el seu corresponent suport, i 
a cinc tastos que oferien la 
trentena de parades de vi, ca-
ves i menjar que hi havia al 
llarg del primer tram del Pas-

seig del Sió.
Al llarg de la jornada es van 

celebrar diverses sessions de 
tastos a les instal·lacions de 
l’Escola de Música. Les xerra-
des les van impartir els enòlegs 
Ramon Cerdà i Albert Gonzalo, 
que van explicar les principals 
característiques dels vins i ca-
ves de la nostra zona, com de-
gustar-los, guardar-los, etc. Al-
tres actes complementaris de 
la jornada van ser la celebració 
d’una sessió d’animació infan-
til a càrrec de Tres per Tres; 
una actuació itinerant per La 
Catxibanda i l’actuació musi-
cal del Ball The Raska.

Vista general del Passeig durant la celebració de la mostra.

Durant tot el dia van tenir lloc 
diverses sessions de tastos.

Fins i tot l’aigua semblava vi
(a la dreta).

Amb l’èxit del cer-
tamen es ratifi ca, 
una vegada més, 
la gran accep-
tació que tenen 
aquestes mostres 
gastronòmiques.

▼
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ACTUALITAT FETS DEL MES

1 i 2. Concurs de Colles 
Sardanistes

També en el recinte del 
Passeig del Sió se celebrà 
una nova edició, la 40, del 
campio nat de colles sardanis-
tes de la Terra Ferma organit-

zada pel grup sardanista Estol 
Espígol. A nivell local la prin-
cipal novetat va ser la presen-
tació de la colla jove que van 
estrenar uniforme, també verd 
i blanc, i nom: Estelats.

3 i 4. 30 anys de cant 
del Cor Parroquial

El Cor Parroquial celebrà el 
diumenge 8 de juny els actes 
commemoratius del 30 ani-
versari de la seva fundació el 
mes de març de 1984. El seu 
origen arrenca un any abans 
quan el rector de l’època, 
Manuel Pal, organitza i agru-
pa una colla de persones per 
cantar durant la vetllada de 
Pasqua. Els integrants del pri-
mer cor s’hi troben tan bé que 
van continuant l’activitat i ja 
han passat més de 30 anys. 
Les activitats commemorati-

ves de l’aniversari van comen-
çar amb una Missa Cantada, 
un dinar popular obert a tot-
hom i, a les set de la tarda, 
una vetllada social al Foment 
amb la participació del duet 
format per Sònia Sesé i Núria 
Ginestà i la representació del 
sainet “Ull per ull, gat per lle-
bre”. Al fi nal de la sessió es 
va fer un sorteig de regals.

▼

Vista general de les colles 
participants.

La cobla Vents de Riella posà la 
música al concurs.

A dalt a la dreta, Dolors Ginestà i 
Sònia Sesé durant la seva actuació.

El públic omplí la sala del Foment.
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5. Rosendo al Poliesportiu
Una munió de fans es van 

concentrar la nit del 24 de maig 
al Pavelló Poliesportiu per as-
sistir al concert del mític Ro-
sendo, un dels líders del deno-
minat rock urbà que, després de 
40 anys de trajectòria, encara 
manté un gran poder de convo-
catòria com es demostrà a Agra-
munt. Hi presentà el seu darrer 
treball discogràfi c “Vergüenza 
Torera”. Al mateix escenari hi 
van actuar Coalición Canalla i el 
grup agramuntí Munt-Band.

6. La República
Un grupet de quinze perso-

nes es concentrà a les vuit del 
vespre del dilluns 2 de juny, el 
dia que el Rei Joan Carles anun-
cià la seva abdicació. Durant 
la concentració es va llegir un 
manifest d’ERC sobre el dret a 
decidir.

7. Art i Territori
Aquest és el títol de l’exposi-

ció que es pot veure fi ns al dia 
17 d’agost a l’Espai Guinovart i 
que s’inaugurà el diumenge pri-
mer de juny. La mostra presenta 
un conjunt d’obres creades pel 
Guino inspirades pel nostre ter-
ritori, pel paisatge canviant que 
ens envolta: les roselles de la 

primavera, el rostoll de l’estiu o 
la boira de l’hivern convertides 
en art viu arrelat a la terra.

8. Crema palla i rostoll
Passada mitja tarda del di-

lluns 2 de juny es va declarar 
un incendi en el cobert de palla 
que hi ha a la carretera de Prei-
xens, uns 300 metres a la dreta 
després del canal. Per l’època 
que som hi havia poques bales, 
tal com es pot veure en la foto-
grafi a. Amb tot, l’incendi va ser 
molt aparatós en un primer mo-
ment. Per sufocar-lo hi van par-
ticipar un total de sis dotacions 
de bombers. ▼
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Un públic entusiasta 
seguí l’actuació de 
Rosendo al Poliesportiu.

La congregació es va fer 
a les 8 del vespre (foto 
de la dreta).

A baix a la dreta, una 
imatge de l’incendi 
d’abans de la intervenció 
dels bombers.

Art arrelat a la terra.
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ACTUALITAT FETS DEL MES

Quinze dies més tard, el 16 
de juny, es registrà un altre 
incendi al terme agramuntí. 
Aquesta vegada va ser un foc 
agrícola que probablement 
s’originà per l’escalfament 

d’un coixinet de la màquina 
de segar. Es van cremar unes 
25 hectàrees de cereal a les 
Puelles. S’hi van desplaçar 
un total de set dotacions de 
bombers, agents rurals, ADF 

i Mossos d’Esquadra que van 
controlar el foc en poc més 
d’una hora.

9. Confi rmacions
El diumenge 1 de juny a la 

missa de les 12, l’Arquebisbe 
d’Urgell, Joan-Enric Vives, va 
impartir el sagrament de la 
Confi rmació als següents jo-
ves de la nostra Vila: Patrícia 
Abelló Gil, Esther Albareda 
Cortada, Jordi Bertran Buró, 
Alex Codina Braceros, Eric 
Cuñat Tudó, Andrea Díaz Ari-
sa, Clara Fernández Aránega, 
Ariana Llorens Viladrich, Joel 
Muixí Feliu, Blanca Planes 
López, Xavier Ros Miñarro, 
Albert Valeroso Gili, Gerard 
Silvestre Gatell, Ivet Solé Ber-
tran, Jan Viladomat Oliva.

10. Fira del Sabó
de Montgai

La sisena edició de la fi ra 
d’artesania ‘Net, Fira del 
Sabó’ de Montgai, que se ce-
lebrà el diumenge 1 de juny va 
rebre la visita de centenars de 
persones de totes les comar-
ques de Lleida. El certamen 
comptà amb la participació 
d’una vintena d’artesans sa-
boners i d’una trentena d’ex-
positors amb altres productes 
també elaborats artesanal-
ment. Es van poder seguir les 
demostracions dels processos 
d’elaboració del sabó recollits 
en el Costumari Català, des de 
l’arribada de la matèria prime-
ra (olis i greixos usats) amb un 
carro tirat per un ase, fi ns a 
la bullida d’aquests productes 
i l’obtenció de les preuades 
pastilles de sabó. Així mateix 
es van poder veure especta-
cles de bombolles de sabó, 
exposicions, entre d’altres, i 
al matí se celebrà la quarta 
edició d’una cursa i una ca-
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Grup de joves agramuntins que 
van rebre la Confi rmació.

Per lligar el sabó tradicional 
s’ha de remenar molta, molta 
estona.
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minada, activitats esportives 
amb la participació d’unes 75 
persones.

11. La Fira dels Barbuts 
de Concabella

La població de Concabella 
va celebrar el diumenge 25 de 
maig la primera edició de la 
Fira amb la representació de 
“La llegenda del Barber” com 
a principal atractiu del certa-
men. Una iniciativa de l’Asso-
ciació Juvenil de la localitat, 
amb el suport de l’Ajuntament 
i el Consell Comarcal de la 
Segarra que acollí un miler de 
visitants, segons l’organitza-
ció. Durant la jornada també 
es van instal·lar parades de 

productes artesanals, tallers 
de ninots i ceràmica i es van 
celebrar jocs tradicionals per 
a la mainada. El públic va po-
der visitar l’antiga barberia del 
poble que es conserva com fa 
molts anys. La representació 
de la recuperada llegenda anà 
a càrrec del grup teatral Butai 
Productions.

12. La Prenyanosa
En el marc de la recupera-

ció de les peixeres que hi ha al 
llarg del riu Sió, especialment 
en la part oriental, el Fòrum 
l’Espitllera ha realitzat un in-
forme  on valora les actuacions 
de desbrossament i recupera-
ció fetes en la Peixera de la 

Prenyanosa. S’afegeixen amb 
les accions de bioenginyeria 
fetes al riu Sió al seu pas per 
Tarroja i la recuperació de la 
peixera de Sedó. També pro-
posa un seguit d’intervencions 
per preservar el caràcter rural 
de l’espai, la conservació dels 
seus elements estructurals i 
l’adequació dels accessos. A 
més, els redactors han fet un 
seguiment dels usos tradicio-
nals de la Peixera i les seves 
vinculacions amb el riu Sió, 
especialment en el trajecte 
de la sèquia que la unia amb 
Tarroja, i han proposat la re-
cuperació dels elements del 
patrimoni vinculats especial-
ment l’aqüeducte sobre el tor-
rent de Tudela i la promoció 
d’una via verda que permeti 
descobrir els valors naturals, 
paisatgístics i etnogràfi cs de 
la zona i li doni continuïtat.

13. Dones de Preixens
El dia 9 de juny vàrem ce-

lebrar el 85è aniversari de la 
sòcia Manuela Berrocal; amb 
molta senzillesa però, això sí, 
amb molt d’afecte.
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A la dreta, grup de Dones de 
Preixens amb l’homenatjada.

Peixera de la Prenyanosa.

Concabella va celebrar la primera  
Fira dels Barbuts.

El Fòrum l’Espit-
llera ha realitzat 
un informe  on 
valora les 
actuacions de 
desbrossament i 
recuperació fetes 
en la Peixera de 
la Prenyanosa.
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Secció

1
Secció

2
Secció 

3A
Secció 

3B
Secció 

4A
Secció 

4B
2014 2009

TOTAL % TOTAL %

CENS 584 721 624 718 564 609 3.820 3.855

VOTANTS 245 306 243 311 237 294 1.636 42,83 1.267 32,87

CiU 104 128 91 112 79 96 610 37,29 417 32,91 39 34 93 63 125 69

ERC 82 95 96 131 73 103 580 35,45 228 18,00 23 28 83 55 93 43

PP 16 26 13 17 24 21 117 7,15 196 15,47 11 8 10 8 38 12

PSC-PSOE 12 14 13 19 18 27 103 6,30 280 22,10 6 6 4 8 22 16

ICV 9 12 11 18 21 19 90 5,50 31 2,45 2 4 5 11 5 15

ALTRES 12 18 13 10 16 21 90 5,50 49 3,87 10 2 14 17 17 7

NULS 2 2 2 2 2 2 12 0,73 11 0,87

EN BLANC 8 11 4 3 4 3 33 2,02 55 4,34

RESULTATS ELECCIONS EUROPEES A AGRAMUNT I A LA RIBERA DEL SIÓ:

Gràfi ca dels percentatges 
dels resultats a Agramunt

Els dos grans partits na-
cionalistes, CiU i ERC, 

es van imposar amb majoria 
abassegadora a Agramunt 
en els comicis europeus ce-
lebrats el diumenge 25 de 
maig amb més del 73% dels 
vots. En cada nova elecció es 
consolida aquesta tendèn-
cia d’un bipartidisme a casa 
nostra amb una majoria acla-
paradora favorable al dret a 

ACTUALITAT FETS DEL MES

Eleccions al
Parlament Europeu

CiU
(37,53%)

ERC
(35,69%)

PP
(7,2%)

PSC
(6,33%)

ICV
(5,53%)

UPyD
(1,47%)

Podem
(1,35%)

Altres
(2,78%)

Nuls
(0,73%) Blancs

(2,03%)
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CiU i ERC, es van 
imposar amb ma-
joria abassegadora 
a Agramunt, amb 
més del 73% dels 
vots.
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Parlament Europeu   2014

751
escons45

55

185

71

67

40

36

40

212

Esquerra Unitària Europea
(esquerra)

Partit Socialista Europeu
(socialdemòcrates)

Aliança de Liberals i Demòcrates per Europa
(liberals i reformistes)

Partit Popular Europeu
(conservadors)

Verds-Aliança
Lliure Europea
(ecologistes, nacionalistes
sense estat)

Conservadors i Reformistes Europeus
(dreta nacionalista/xenòfoba)

Europa de la Llibertat
i la Democràcia

(antieuropeus)

No inscrits

Altres

20092014

PP

PSOE

IU-ICV

PODEMOS

UPyD

CiU-CEU

ERC-EPDD

ERC

CiU

PSC-PSOE

ICV

PP

Ciutadans

PODEMOS

 23,6 9,2

 21,8 22,4

 14,2 36,0

 10,3 6,1

 9,8 18,0

 6,2 -  

 4,6 -  

 26,0 16 23

 23,0 14 21

 9,9 6 -

 7,9 5 -

 6,4 4 1

 5,4 3 2

 4,0 2 1

47,6%

45,8%

2014 2009

decidir, més si hi sumem els 
vots d’Iniciativa per Catalu-
nya Verds, ICV. A Agramunt va 
guanyar CiU, amb un 37,53% 
de vots; seguida d’ERC, amb 
un 35.69%; mentre que al 
total de Catalunya van ser els 
republicans els guanyadors. 

Els socialistes continuen 
la davallada i passen a ser la 
quarta força política, amb un 
6,33%, per sota del PP que 
va tenir el 7,2% dels elec-
tors. En quart lloc va quedar 
ICV amb el 5,53%. UPyD 
aconseguí l’1,47%, PODEM 
l’1,35% i C’s el 0,8%. La 
resta de formacions van tenir 
algun vot escadusser. La cam-
panya electoral passà sense 
gaire pena ni glòria. Dos actes 
electorals –CiU i ERC– i molt 
poques pancartes.   ■
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ACTUALITAT PATRIMONI HISTÒRIC

La Cisterna del Convent al descobert

JOSEP BERTRAN

L’Ajuntament té enllestit el projecte per fer accessible aquest històric patrimoni. Amb el Pou 
del Gel formarà un conjunt monumental de primer ordre fi ns ara amagat als agramuntins

L’Ajuntament ho té tot a 
punt per començar les 
obres que faran rea-

litat la reiterada demanda 
que la Cisterna del Convent 
sigui visitable per a tothom. 

En els reportatges L’Arqui-
tectura amagada publicats el 
novembre de 2012 i recollits 
després en el llibre Agramunt, 
Reportatges de la Història, es 
donava per primera vegada 
una àmplia informació sobre 
aquest desconegut equipa-

ment històric i monumental. 
Es demanava també que, 
igual que s’ha fet amb el Pou 
del Gel, la Cisterna es posés a 
l’abast dels veïns i del públic 
en general.

Finalment no serà tal com
ens havíem imaginat, un túnel 

Es tracta d’un 
espai magnífi c 
d’uns 150 m2 de 
superfície molt 
ben conservat.
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que des del carrer con duís 
fi ns a la base de la cisterna. 
Es farà, després dels estudis 
tècnics corresponents, mit-
jançant unes escales i una 
rampa d’una vintena de me-
tres que conduiran el visitant 
des de terra a una obertura 
que s’obrirà a mitja alçada de 
la paret de la cisterna. Una 
vegada a l’interior, es podrà 
baixar fi ns la base gràcies a 
unes escales metàl·liques, 
semblants a les que es van 
construir al Pou del Gel.

Es tracta d’un espai mag-

nífi c d’uns 150 m2 de su-
perfície molt ben conservat. 
La base està excavada a la 
mateixa roca de sauló. Les 
parets, aixecades amb grans 
blocs de pedra, es conserven 
en molt bon estat. L’interior 
conserva moltes restes huma-
nes, possiblement procedents 
de l’antic cementiri i església 
del convent franciscà, que 
s’hi van dipositar durant la 
construcció dels dos dipòsits 

d’aigua que van entrar en ser-
vei el 1902.

L’objectiu de l’Ajuntament 
és, a més de fer-lo visitable 
com un element turístic, con-
vertir-lo en un espai cultural 
on es puguin fer alguns tipus 
d’actes. També ho podria ser 
el Pou del Gel, però sembla 
que les difi cultats per gestio-
nar un equipament d’aques-
tes característiques ho fan 
difícil.   ■

Seccions del projecte tècnic 
redactat per l’arquitecta, Sònia 
Pintó, on es pot apreciar l’esquema 
de l’accés a la Cisterna des de 
l’exterior a través de la rampa i les 
escales que facilitaran la baixada 
fi ns al fons. El pressupost de l’obra 
és de gairebé 85 mil euros fi nançat 
a partir del programa Leader i l’IEI.

A partir d’ara no caldrà jugar-se-la per baixar els 12 metres que separen la boca del fons de 
la cisterna.
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Es vol convertir en 
un espai cultural 
on es puguin fer al-
guns tipus d’actes.
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ENTITATS

Informacions de l’ANC

Les eleccions del dia 25 van anar bé per 
a nosaltres, amb el salt endavant d’ERC 
i –per què no dir-ho–, la reculada dels 

partits unionistes. Gràcies als advertiments 
que es van fer sobre la seva importància i a 
la bona resposta de l’electorat, s’ha fet un pas 
més en el camí de la independència. A ulls 
dels europeus, i a la vista del resultat d’aques-
tes vota cions, queda clar que Catalunya no és 
Espanya. A poc a poc, la democràcia va posant 
les coses al seu lloc. Una alegria merescuda 
per seguir endavant amb confi ança.

Per altra banda, i tal com està establert 
al Reglament de Règim Intern de l’ANC, els 
membres de la nostra Assemblea Territorial 
vam elegir la junta que la representarà un any 
més. Les eleccions es van celebrar el dissabte 
31 de maig, resultant elegida pràcticament la 
mateixa: coordinador, Vicent Loscos: secreta-
ri, Marc Solé; tresorer, Ramon Vila, i vocals, 
Marta Canes, Oriol Puebla, Francesc Sendrós i 
Aleix Farran. Com ja sabem, aquest any 2014 
marca una etapa decisiva en el procés d’alli-
berament de Catalunya, que es complirà en la 
data prevista del 9 de novembre, on esperem 

que el poble de Catalunya es manifesti defi ni-
tivament, amb el “SÍ + SÍ” a les urnes, a fa-
vor de la independència. A partir d’aleshores, 
l’escenari s’anirà centrant més en els nostres 
polítics, sense que el poble deixi d’exercir el 
seu protagonisme determinant. 

Des que l’ANC va començar les accions, 
amb la “Marxa per la Llibertat”, el 30 de juny 
del 2012, a Lleida, han passat dos anys en els 
quals l’adhesió popular a la causa independen-
tista ha anat in crescendo. Qui no voldrà ser 
protagonista d’aquest moment històric? Una 

realitat tan esperada per als que no 
han perdut mai la fe ni l’entusiasme 
pel nostre poble, la nostra cultura, la 
nostra història? Són moltes les per-
sones excepcionals que han dedicat 
la seva vida a mantenir i transme-
tre una fl ama, que els imperialistes 
espanyols, des del fatídic 11 de 
setembre del 1714, i des d’abans, 
inclús, s’han entestat a apagar. Són 
incapaços d’acceptar que –ni més 
grans, ni més petits– som un altre 
poble. Un poble contra el qual no 
reeixiran les maniobres i escarafalls 
dels poders de l’estat. 

Aquest poble és el que, el 8 de 
juny, de la mà d’Òmnium Cultural, 
amb més de 70 colles castelleres, 
ha portat l’alegria a set capitals eu-
ropees juntament amb Barcelona i 
moltes altres poblacions. Lisboa, 
Roma, Ginebra, París, Brussel·les, 
Berlín i Londres, han estat les ca-

pitals triades per ser escenari de la campanya 
Catalans want to vote. Human towers for demo-
cracy. En publiquem una foto feta a Londres, 
davant del Tower Bridge, on l’historiador Paul 
Preston va llegir el manifest i la Colla Jove dels 
Xiquets de Valls va aixecar un cinc de set. Dei-
xant per més endavant una opinió sobre Felip 
VI el breu, continuarem publicant les notícies 
del dia al nostre compte de Facebook, <Agra-
munt - Ribera del Sió Per la Independència>. 
Informacions concretes de l’ANC i inscrip -
cions, a <www.assemblea.cat>. Aclariments, a 
<agramunt@assemblea.cat>.   ■

A poc a poc, la de-
mocràcia va posant 
les coses al seu 
lloc. Una alegria 
merescuda per 
seguir endavant 
amb confi ança.

Són moltes les per-
sones excepcionals 
que han dedicat la 
seva vida a man-
tenir i transmetre 
una fl ama que 
els imperialistes 
espanyols s’han 
entestat a apagar.
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Làmines de plàstic

Bosses de Paper

Bosses de plàstic

www.grupoconsist.com

Sacs de paper

Sacs laminats

Bobines gofrades

Flexible solutions for Flexible Packaging
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Agraïments i felicitacions des del
Casal d’Avis

En primer lloc i abans de 
tot, voldríem felicitar 
els 50 anys de trajectò-

ria de la Revista Sió, i que en 
facin molts més!

També agrair a les cases 
comercials i entitats col-
laboradores que varen parti-
cipar aportant obsequis per 
al XXVII aniversari del Casal 

d’Avis; la seva amabilitat i re-
coneixement.

A més, volem ressaltar l’ho-
menatge que, com cada any, 
varen rebre els socis de l’en-
titat nascuts l’any 1929 (85 
anys), per molts anys!!

Finalment recordar que 
s’han anat fent diferents acti-
vitats (conferències, sortides, 

tallers...) i que continuarem 
organitzant-ne durant el que 
resta d’any, però volem agrair 
especialment a la Roser que 
ens fa gaudir dels seus tallers 
de manualitats.

Per últim us convidem a la 
propera festa de Sant Joan a 
celebrar al Passeig.

Bon estiu a tothom!   ■

FONT: CASAL D’AVIS
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Com cada any, es 
va retre un home-
natge als socis de 
85 anys.

CORTINATGES - JOGUINES - OBJECTES PER INFANTS
LLISTES DE NAIXEMENT - LLISTES DE COMUNIÓ
BOSSES - ARTICLES D’ESPORT i de CARNAVAL

Av. Jaume Mestres, 2  Tel./Fax 973 391 216
25310 Agramunt (Lleida)

cortinatgessangra@canigoremolcs.cat

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  
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ENTITATS

Concurs Sardanista a Agramunt

Sens dubte, dissabte 31 de maig del 2014 
va ser un gran dia per al Grup Sardanista 
Estol. Tot i que les prediccions meteoro-

lògiques no semblaven ser gaire bones, fi nal-
ment es va poder dur a terme el concurs de 
colles sardanistes a la nostra vila en el lloc on 
estava previst, amb un sol radiant.

Per segon any consecutiu, el concurs es va 
celebrar paral·lelament a la MOSTRA DE VINS 
I CAVES DE PROXIMITAT, amb total sintonia 
amb l’agrupació que ho organitza. Creiem que, 
de nou, això va ser un encert, ja que les dues 
activitats van agrupar un bon nombre de perso-
nes, i la combinació de vi i sardanes, CULTURA 
I GASTRONOMIA, és el resultat perfecte per 
una bona tarda de dissabte, complementant-se 
perfectament.

El concurs va començar a les 8 del vespre i hi 
van participar 18 colles d’arreu de la província 
de Lleida, més les dues escoles de la vila amb 
els nens i nenes que aquest any han après a 

ballar sardanes. Per si el bon temps i el nombre 
de colles participants no fos sufi cient, cal afegir 
que aquest dia fou especial per una gran notí-
cia: la colla petita del Grup va fer la seva estrena 
ofi cial amb el seu nom (Estelats) i el seu vestua-
ri. Val a dir que aquesta colla ja fa més d’un any 
que competeix, però en el concurs d’Agramunt 
van “batejar-se” amb el seu nom i van lluir el 
seu vestuari per primer cop, que segueix amb el 
verd com a color distintiu del grup.

I això encara no és tot! La colla també va es-
trenar-se en la modalitat de punts lliures, i van 
aconseguir la primera posició en la seva catego-
ria. També van quedar primers en la sardana de 
lluïment. Això, juntament amb un galop d’en-
trada especial, els va convertir en els veritables 
protagonistes del concurs. Per la seva banda, 
la colla gran, l’Estol-Espígol, va aconseguir un 
empat en la primera posició de lluïment i un 
primer lloc en punts lliures.

És evident, doncs, del que va representar 
aquest dia per a tot el grup, que vam acabar la 
vetllada amb un sopar de germanor.

Des del Grup Sardanista Estol fem una valo-
ració excel·lent del concurs en tots els aspectes, 
cosa que ens dóna encara més forces per seguir 
endavant i ànims per conti nuar preparant noves 
edicions del concurs a casa nostra.

No voldríem acabar sense donar les gràcies 
a totes aquelles persones que van ajudar-nos a 
fer possible el concurs: patrocinadors i Ajunta-
ment d’Agramunt en especial. Moltes gràcies a 
tothom! Nosaltres seguirem puntejant!

Grup Sardanista Estol

Des del Grup 
Sardanista Estol 
fem una valora-
ció excel·lent del 
concurs en tots 
els aspectes, cosa 
que ens dóna en-
cara més forces 
per seguir enda-
vant i ànims per 
conti nuar prepa-
rant noves edici-
ons del concurs a 
casa nostra.
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El col·lectiu Garba us convida a la conferència

De la concepció al naixement.
Què fem, si hi ha un problema?

a càrrec del Dr. Josep Mª Laïlla.

L’acte tindrà lloc el divendres 27 de juny a les vuit del vespre
al Teatre Casal Agramuntí. L’entrada és gratuïta.
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PINTURA I DECORACIÓ

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

JAUME VILLALTA
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Agramunt s’ha adherit a la lluita per la
“Sanitat pública 100%”

Els usuaris, treballadors i 
treballadores del sector 
sanitari públic d’Agra-

munt, s’han adherit al movi-
ment Assemblea d’Usuaris i 
treballadors en defensa de la sa-
nitat Pública de Lleida, ”Marea 
Blanca” reivindicant una sanitat 
pública 100%. 

Els arguments pels quals s’es-
tan mobilitzant són que el Go-
vern de la Generalitat va aprovar 
el passat mes de febrer la frag-
mentació de l’ICS a les comar-
ques de Lleida. 

Això suposa desmembrar 
l’únic organisme sanitari públic 

català en diverses empreses fi -
lials, subjectes a la gestió pri-
vada.

Dia rere dia emmascaren la 
privatització del nostre sistema 
sanitari, venent-nos tot un dis-
curs polític dels suposats bene-
fi cis d’aquest canvi de model on, 
en teoria, la sanitat continua rà 
sent pública, però a la pràctica 
passarà a ser un negoci.

Els portaveus del discurs pri-
vatitzador neoliberal no expli-
quen que a partir de l’aprovació 
de la Llei 15/97 de noves for-
mes de gestió en la sanitat es 
dóna cobertura legal per trans-
formar el sector sanitari públic 
en un mercat i, en conseqüèn-
cia, en una oportunitat de nego-
ci per omplir-se encara més les 
butxaques.

La sanitat passarà a ser un 
simple negoci, el qual es po-
tencia la gestió i la prestació 
de serveis sanitaris privats per 
obtenir benefi cis en detriment 
d’una sanitat pública, gratuïta i 
universal.

Només una sanitat pública 
garantirà la universalitat, gra-

tuïtat i respecte per als treba-
lladors i treballadores que la 
formen. Amb la gestió privada, i 
també amb la gestió mitjançant 
un consorci o empresa pública 
sotmesa als mercats, la porta 
queda oberta que dels fons pú-
blics dedicats a un servei públic 
es puguin extreure benefi cis per 
enriquiment de tercers, o per 
a la sanitat concertada, i això 
és una estafa. Un robatori dels 
nostres impostos i una rebaixa 
absoluta en un dret bàsic com 
és la salut.

En defi nitiva, un posiciona-
ment contrari a una sanitat amb 
fi nançament públic i benefi cis 
privats i la defensa d’una sanitat 
100% pública.  

Entre les accions previstes a 
Agramunt, destaca la realització 
d’una xerrada-col·loqui el proper 
divendres dia 20 de juny, una 
entrevista a Ràdio Sió , conti nuar 
amb la recollida de signatures 
(fi ns la data ja se n’han recollit 
900) i promoure la col·locació 
de llençols blancs als balcons.

Indignats Ribera del Sió

La sanitat pas-
sarà a ser un 
simple negoci, 
el qual es po-
tencia la gestió 
i la prestació de 
serveis sanita-
ris privats per 
obtenir benefi -
cis en detriment 
d’una sanitat 
pública, gratuïta 
i universal.
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" GlopGlops & TapeTapes "
especialitats de la casa

Plaça Mercadal, 19  -  25310 Agramunt

Caragols a la llauna
Tapes casolanes

Esmorzars Plats combinats

600 700 202

Marc Roig 
Pl. La Muralla, 5

25316 PREIXENS (Lleida)

Mòbil  616 03 42 91

 

jardinsroig@gmail.com

Assessorament

  Jardineria d’interior

    Educació ambiental

      Construcció de jardins

       Manteniment de Jardins

         Instal·lacions de reg

         Esporgues i tractaments

            Disseny 3D, d’espais naturals i jardins

Josep Anton Muixí

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

e-mail  electromecanicamuixi@gmail.com

Josep Anton Muixí

MUI   I
Electromecànicacà ca
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Agramunt, reportatgesAgramunt, reportatges
de la històriade la història
de Josep Bertrande Josep Bertran

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

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

20€

De venda a les

llibreries de la vila

“El llibre que no hauria de faltar a la biblioteca
  dels agramuntins que estimen el seu poble...”

ENTITATS

Excursió a Vilanova de la Sal

Les salines de Vilanova de la Sal 
són un patrimoni proper i digne 
de ser visitat. En la sortida del 

mes de maig, pensada en un principi 
per fer-se amb nens, vam poder visi-
tar-les de primera mà amb el Miquel 
Marcelino, el saliner i un dels impul-
sors de la recuperació de les salines.

L’excursió començà a Sant Llorenç 

de Montgai, des d’on ens enfi làrem 
pel Clot del Roure fi ns a la Collada 
de Llorenç i la font de Fontanelles. 
Ens desviàrem per anar a visitar l’an-
tic poble de Privà, del qual pràctica-
ment només se’n conserva l’església. 
La següent parada fou a les salines 
on, gràcies a la visita guiada pel sa-
liner, aprenguérem la història de les 

salines i els secrets de l’obtenció de 
la sal.

El camí de tornada per la font de 
Privà novament fi ns a la collada de 
Llorenç, per desfer el camí fi ns als 
cotxes, completà una excursió molt 
recomanable i a mitja hora de cotxe 
d’Agramunt.

Centre Excursionista
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Xavier Junyent Sangrà
Tel.  625 119 990

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

xavie_reformes@hotmail.com

25310 AGRAMUNT

ferreteria  

FIRAL 
C/ Firal, 21 

25310 Agramunt 
973 39 23 90 
ral@cifec.es 

www.cifec.es   

ELECTRODOMÈSTICS – IMATGE 

vine a 
veure la 

nova secció 

t’esperem 
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Sopar fi nal de temporada

El dissabte 31 de maig, i per segon any 
consecutiu, la junta directiva de la Pe-
nya Barcelonista d’Agramunt i Comarca 

va organitzar un sopar al local social de l’enti-
tat per posar punt i fi nal a la temporada.

Amb la presència d’una trentena d’assis-
tents vam gaudir d’una magnífi ca vetllada i 
vam visualitzar un vídeo resum amb els ac-
tes celebrats durant la campanya i les millors 
imatges del F. C. Barcelona.

 Així, doncs, us animem a venir i gaudir dels 
partits del Barça al nostre local i a formar part 
d’aquesta gran família que compta ja amb 
més  de 400 socis.

Aprofi tem l’avinentesa per anunciar-vos 
que la temporada vinent se celebra el 40è 
aniversari de la creació de l’entitat i anirem 
preparant un seguit d’activitats  de les quals 
us n’informarem puntualment.   ■FO
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Elaboració artesana de
torrons i massapans

Obrador:
C. Comtessa Aurembiaix, 5

Tel. 973 390 319  -  AGRAMUNT

www.torronsfelix.com
torronsfelix@yahoo.es

TALLERS
LLAGUNES

- VEHICLES NOUS
  - Km 0
     - GERÈNCIA

- VEHICLES NOUS
  - Km 0
     - GERÈNCIA

MAQUINÀRIA FORESTAL
AGRÍCOLA - JARDINERIA

ARTESA DE SEGRE  -  TEL. 973 40 01 48

OUUS

A

OUSOUUSSOUS

AA
MAQMA UINNÀRIÀRIA FA FORESTASTAL
AGRÍCOÍCOLALA J- JARDARDINERIA

TEL 973 40 01 48

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

Jardins de secà
Jordi Lluch Sarnago

jardiner

 Poda d’arbrat agrícola

 Poda d’arbrat urbà i ornamental

 Manteniment de jardins existents

 Aplicació de tractaments fitosanitaris

 Disseny manual i digital

Tel. 658 921 335   jardinsdesecar@gmail.com

 Col·locació sistemes de reg
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L’abdicació

OPINIÓ LA CLARABOIA per JOAN PUIG i RIBERA

Que els temps estan can-
viant ho demostra el fet 
que els monarques i 

els papes vellets comencen a 
abdicar. Jo crec que aquest és 
un fet insòlit però bo. Tothom 
hauria de tenir un límit en la 
seva activitat laboral; també 
els polítics i banquers quan 
arribessin a una certa edat 
haurien de passar el relleu a 
la gent jove. Abans els reis i 
les reines, com l’actual Isabel 
II d’Anglaterra, aguantaven el 
pes de la corona fi ns que la 
mort els treia d’aquest món. 
Només en algun cas, que con-
fi rma la regla, havíem sentit a 
dir que certs personatges que 
han rebut per via sanguínia o 
divina la facultat d’estar per 
damunt dels mortals havien 
plegat abans d’hora. Ara sem-
bla, doncs, que les coses es-
tan canviant.

També s’ha de dir que ac-
tualment l’esperança de vida 
s’ha allargat, cosa que im-
plica que abans un rei podia 
morir de vell als quaranta o 
cinquanta anys (després d’ha-
ver-ne treballat vint o trenta) 
mentre que ara la cosa se’ls 
allarga tant que, al fi nal, el 
pes de la corona ja es fa di-
fícil de servar en equilibri. En 
honor a la veritat s’ha de dir 
que al nostre Borbó li ha cos-
tat de prendre la decisió, tot 
i estar bastant fet malbé per 
les patacades de la vida i les 
contínues intervencions qui-
rúrgiques a què s’ha hagut 
de sotmetre. Finalment, però, 
sembla que ha optat per una 
vida més reposada, encara 
que està per veure si deixarà 
les seves afeccions de viatjar, 

empaitar faldilles o caçar ani-
mals grossos. Hi ha coses que 
es porten tan endins, que no 
és fàcil prescindir-ne, sobre-
tot si hom disposa de les fa-
cilitats i els diners necessaris. 
Penso que l’exrei podia haver 
fet com Carles I que, cansat 
dels trasbalsos de la vida i fas-
tiguejat pel mal de gota que 
no el deixava tranquil, va ab-
dicar abans dels seixanta en el 
seu fi ll Felip II, es va retirar en 
un monestir a fer vida contem-
plativa i va esperar el moment 
de passar a millor vida.

Perquè la vida de Rei és 
una vida ben esclava, si ens 
ho mirem fredament. Que si 
congressos, que si reunions 
amb el Govern, que si inaugu-
racions de no sé què, que si 
viatges per la pàtria i l’estran-
ger, que si rebre mandataris 
d’arreu del món... És un no 
parar. Realment és una feina 
molt pesada, de desgast que, 
per fer-la bé, s’ha de portar a 
la sang. Ah, i se n’ha de tenir 
ganes! Perquè un Rei no pot 
fer el que li dóna la reial gana 
ni que sigui Rei. Sempre ha 
d’estar a punt i al servei de la 
Nació. Jo, de fet, no voldria ser 
Rei ni que m’ho regalessin.

Quan el lector llegirà aquest 
article suposo que el Príncep 
Felip ja haurà estat coronat 
Rei de les Espanyes, cosa que 
li haurà assegurat la continuï-
tat del negoci familiar. El seu 
pare haurà passat a la “reser-
va”, com els bons vins o els 
generals de l’exèrcit, mentre 
el fi ll –que diuen que des que 
va néixer (pobret) que es pre-
para per això– s’haurà conver-
tit en Felip VI. De res no haurà 

servit, doncs, que una colla de 
partits minoritaris hagin dema-
nat que la qüestió de la reia-
lesa es portés a debat i a vota-
ció. Els dos partits majoritaris 
a les Corts hauran fet valer la 
seva majoria parlamentària 
per tal de passar per damunt 
d’aquestes qüestions mínimes 
a fi  i efecte de canviar el Rei 
perquè tot quedi igual.

He d’admetre que em va 
sorprendre la postura del lí-
der socialista Rubalcaba quan 
explicà que el partit socialista 
tenia fondes arrels republica-
nes, però que ara calia pensar 
en l’estabilitat. Em va recordar 
aquell ministre que defensava 
a tort i a dret l’escola pública 
però que portava la seva fi lla-
da a la privada.

Els partits majoritaris, 
doncs, no han volgut parlar 
de la qüestió successòria dels 
Borbons. Tanmateix jo em pre-
gunto. Què passarà si en un 
futur es confi rma l’augment 
dels partits petits i la davalla-
da dels grans tal i com ja va 
passar en les darrers eleccions 
europees? Si els que defensen 
la corona passen a ser mino-
ria, potser el successor de 
Joan Carles I haurà de prendre 
algun determini, no?

En fi , de moment sem-
bla que tenim Rei per anys i 
panys, encara que si aconse-
guim fer la consulta, potser 
això de la reialesa haurà estat 
una simple anècdota d’un afer 
que no lliga gaire amb l’espe-
rit català i menys si es tracta 
de Borbons. Al cap i a la fi , 
la Trinca anys enrere ja ens ho 
cantava: “de tants Felips Déu 
nos en guard!”.   ■

Quan el lector 
llegirà aquest 
article suposo que 
el Príncep Felip ja 
haurà estat coro-
nat Rei de les Es-
panyes, cosa que 
li haurà assegurat 
la continuïtat del 
negoci familiar.
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TEL 973 39 06 31  -  FAX 973 39 23 07
ESTUDIS NOUS, 21  -  25310 AGRAMUNT         
ASSESSORIA-AGRAMUNT.COM

JOSEP ORTIZ LLENA

D ’ A G R A M U N T

FISCAL
LABORAL

COMPTABLE
JURÍDIC

GESTORIA
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Ocells: mallerenga cuallarga

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

La mallerenga cuallarga 
està escampada per tot 
el territori de Catalunya, 

llevat de les zones despro-
veïdes de boscos. Mesura uns 
14 cm de llargada, però més 
de la meitat d’aquesta cor-
responen a la cua, la qual li 
serveix de contrapès per atè-
nyer, tot fent acrobàcies, les 
puntes més inabastables dels 
brots dels arbres, sobretot 
dels pins. El seu cos repre-
senta una petitona bola d’on 
en surten les quatre plomes 
mal comptades que donen 
forma a la cua.

Són uns ocells insectívors i 
sedentaris presents arreu del 
país, si bé enlloc no són gaire 
abundants. Així, els trobem on 
hi hagi arbres, especialment a 
l’hivern, que és l’època millor 
per veure’ls, perquè llavors 
acostumen a desplaçar-se en 
petits grups i, d’aquesta ma-
nera s’atreveixen més a entrar 
en parcs urbans dels pobles 

i ciutats. Llavors són molt 
més refi ats i es deixen veure 
de prop com si la companyia 
els ajudés a fer fora la por. En 
canvi, no s’acosten mai a les 
menjadores artifi cials perquè, 
fi ns i tot en ple hivern, són fi -
dels estrictes a la seva dieta 
insectívora.

Per contra, quan arriba la 
primavera els grups solen 
desfer-se i els individus solen 
fer vida en parella, tot i que 
sovint resta algun escadusser 
que no s’ha aparellat i s’as-
socia amb alguna altra famí-
lia per ajudar-los com sigui, 
sobretot ajudar-los a atipar 
els novells d’un mateix niu. 
Aquest nouvingut tant pot ser 
del gènere masculí com del 
gènere femení.

El niu
Si ens fi xem en el niu de 

les mallerengues de cuallarga 
veurem que és una construc-
ció de peça única, en primer 

lloc perquè té la forma d’un 
petit globus amb un forat la-
teral ubicat a la part de dalt, 
i està fet amb líquens i molsa 
lligats amb pèls, fi ls, teranyi-
nes i també seda que de vega-
des treuen de les bosses de la 
processionària que s’escam-
pen per les pinedes del país. 
La part interior de l’habitatge 
s’esmercen en folrar-lo per-
què sigui més confortable, i 
ho fan mitjançant la introduc-
ció de plometes menudes, i 
de vegades, si ens el mirem 
des de fora amb atenció, po-
drem veure la cua de l’adult 
que cova que, com hem dit 
abans, la té tan llarga que no 
li cap a l’interior.

Tota l’estructura del niu 
s’aguanta literalment suspesa 
i ben lligada i encastada entre 
les petites branques i fulles 
d’un arbust, molt sovint d’un 
ginebre, rarament també el 
podrem trobar en una rami-
fi cació entre dues branques 
i, també, situat a una alçada 
que sobrepassi els dos metres.

El fer el niu representa una 
feina feixuga per a les ma-
llerengues, en la qual poden 
esmerçar més de quinze dies, 
ja hem vist que tenen cura 
dels més mínims detalls per 
aconseguir que la seva obra 
esdevingui una de les més 
pulcres que fa l’avifauna del 
nostre país.

Les mallerengues cuallar-
gues solen ser molt primeren-
ques quan arriba la primavera 
i és el moment d’aparellar-se 
i fer el niu, això fa que de ve-
gades per Sant Josep o poc 
després ja van per feina.   ■

Són uns ocells 
insectívors i se-
dentaris presents 
arreu del país, si bé 
enlloc no són gaire 
abundants. Així, els 
trobem on hi hagi 
arbres, especial-
ment a l’hivern, que 
és l’època millor 
per veure’ls.
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La Generalitat adjudica 
el mes d’abril de 1985 les 
obres de construcció i instal-
lacions de l’estació potabi-
litzadora d’aigua de boca. 
Es tracta d’una primera fase 
per modernitzar el sistema 
de captació i distribució de 

l’aigua potable, un dels grans 
problemes que històricament 
tenia Agramunt fi ns aquell 
moment. El projecte s’inicia-
rà complementant amb la 
rehabilitació i cobriment dels 
dos dipòsits soterrats del Parc 
del Convent i la progressiva 

substitució de les canonades 
d’impulsió i distribució. Amb 
tot, les tanques hivernals del 
canal d’Urgell causen proble-
mes de subministrament de 
quantitat i qualitat.

Durant aquests anys fi nalit-
zen les obres d’explanació de 
la zona que va des del camp 
de futbol fi ns al Sió. La sego-
na i darrera fase consisteix en 
la construcció d’un gran ter-
raplè de protecció en cas de
riuades. A la zona més pro-
pera al riu es planen arbres, 
molts dels quals s’hauran de 
tornar a plantar ja que no van 
arrelar. Més tard, una gran 
ventada va arrencar els subs-
tituts originals.

1986
L’any 1986 resulta molt in-

tens en relació a l’aprovació 
de projectes i a la realització 
d’obres públiques per part 
de l’Ajuntament i altres ad-
ministracions. S’acorden les
obres d’infraestructura viària 
i de nous equipaments com 
són els de Cal Mas Vell, amb 
17 milions de pessetes; la re-
habilitació de la sala del tea-
tre del Casal, amb 9 milions; 
la construcció d’un Parc de 
Bombers, amb un pressupost 
de quatre milions de pesse-
tes; l’obertura de la Ronda 
Molinal gràcies a la iniciativa 
d’una nova urbanització pri-
vada; es comencen les obres 
dels pisos de l’avinguda dels 
Esports i la pavimentació i re-
novació de serveis de diversos 
carrers.

El mes d’octubre l’Ajun-
tament fi rma la compra de 
10 mil metres quadrats del 
terreny que envolta el Parc 
del Convent propietat de Pau 
Boncompte i Simon Castellà, 
amb l’objectiu d’engrandir la 

Una vegada el Casal passa a mans 
municipals s’inicia un projecte de 
millora que, de moment, afecta la 
sala del teatre amb la rehabilitació 
de la teulada, entre altres obres.

Obres en la part de darrere de 
Cal Mas Vell per transformar-lo 
en el Casal d’Avis.
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gran zona verda, que dobla la 
superfície, que sempre, enca-
ra ara, ha estat desaprofi tada. 
En aquell moment el parc té 
molt mal aspecte ja que les 
glaçades de l’any anterior han 
mort la majoria dels grans ar-
bres. La superfície útil també 
s’ampliarà amb el posterior 
cobriment dels dos dipòsits 
que malgrat disposar d’una 

capacitat de 24 milions de 
litres d’aigua de reserva, no 
s’utilitzen a causa del seu mal 
estat. Cal tenir en compte que 
són els originals de principis 
de segle.

Un altre dels projectes ur-
banístics importants és el de 
l’ordenació de l’antic escor-
xador i la zona del Portal o 
Firal. Les obres comencen el 

juliol del 86, però s’allarguen 
més del previst per problemes 
amb la xarxa elèctrica aèria. 
S’enderroquen les parets de 
l’antic escorxador, es fa una 
permuta amb un particular 
per guanyar espai ja que ocu-
pava la zona més cèntrica de 
la futura plaça i es posa en 
valor els dos petits trams de 
l’antiga muralla medieval, els 
únics que queden a la vista. 
A més dels dos trams de mu-
ralla es conserven els antics 
pilars de l’escorxador amb els 
quals es construeix l’actual 
pèrgola.

El mes d’abril la Diputació 
aprova el projecte de la car-
retera Agramunt-Balaguer, de
22 quilòmetres i un pressu-
post de 557 milions de pes-
setes. La gran novetat del pro-
jecte és la construcció de sis 
variants per treure la carretera 
de l’interior de les poblacions. 
L’obra és relativament barata 
ja que no hi ha grans treballs 
d’explanació ni grans voladu-
res de roca. El capítol més 
costós és el dels ponts que 
s’han de construir sobre el riu 

L’antic escorxador al costat del 
portal de Vilavella es va enderro-
car i amb una permuta del local 
de la dreta es va poder urbanitzar 
tota la plaça i retirar una paret 
que hi havia entre els dos trams 
de muralla.

La remodelació de Cal Mas Vell 
s’inaugurà el 1987.

A la dreta, bloc en construcció 
dels pisos de l’Avinguda dels 
Esports, 1986.
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EL CLOS
La patata calenta de l’Ajuntament és la urbanització 

del Clos, un indret de gran expansió que començà a cons-
truir-se anys enrere i que és un veritable desgavell. L’octu-

bre del 1986 l’Ajuntament dóna per acabada la redacció 
del projecte tècnic de tota la zona amb un pressupost 
d’execució de 107 milions de pessetes que inclou les 
obres de sanejament, aigua potable, pavimentació, vo-

reres, enllumenat i arbrat en tots els carrers 
del sector que són Clos, Pau Casals, Pom-
peu Fabra, Dom Pere de Gomar, Petronel·la 
d’Agramunt, Comtessa Aurembiaix i Jaume I. 
Donada la importància del conjunt de l’obra 
es preveu realitzar-la en diverses fases. El fi -
nançament de les obres està previst fer-lo a 
través del Pla d’Obres i Serveis, aportacions 
municipals i contribucions especials.

D’aquesta manera es preveu resoldre d’una 
vegada per totes el greu problema urbanístic 
que comportà l’edifi cació, a partir dels anys 
setanta, de nombrosos habitatges sense cap 
mena de planifi cació, fi ns i tot sense complir 
la Llei del Sòl, vigent en aquella època. Amb 
el primer Ajuntament democràtic es va nego-
ciar amb els propietaris i s’arribà a un acord 
que permetés continuar construint en aquell 
sector, que no es perjudiqués als propietaris 
dels edifi cis ja aixecats i es pogués incloure 
la zona en la nova normativa urbanística.
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Vistes aèries de la Fondandana, amb el perímetre remarcat, abans i després de la urbanització. 
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LA FONDANDANA
La Fondandana era una gran masia que hi havia 

a l’entrada de la Vila, abans de travessar el pont 
medieval, que ocupava tot l’espai entre l’actual 
avinguda de Catalunya i la carretera de Tàrrega. 
A més de l’edifi ci hi havia les eres, corrals i una 
gran extensió de terra amb un total de més de 26 
mil metres quadrats de superfície. La redacció de 
les NN.SS projecta el futur urbanístic i usos de 
tots aquests terrenys. L’Ajuntament destina inici-
alment els 9.000 m2 corresponents a les obliga-
des cessions a la construcció d’un pavelló polies-
portiu cobert i a una zona verda. 

A fi nals del 1996, però, i després de negociar 
amb els propietaris, l’Ajuntament compra per 10 
milions de pessetes la major part de la fi nca, un 
total de 24.000 metres quadrats, amb l’objectiu 
de convertir tota la zona en una gran àrea oberta 
on es puguin celebrar activitats, zones verdes, es-
pais públics i aparcament.

De tota l’antiga fi nca es destinen una mica més 
de dos mil metres a la construcció d’habitatges 
que s’han de situar al costat del Camí de les Pla-
nes. Inicialment estava previst que es poguessin 
edifi car blocs de planta baixa i dos pisos. Però 
la compra de la fi nca comporta negociacions que 
impliquen un acord que deixa aixecar planta bai-
xa i tres pisos. Es construiran set blocs amb un 
total de 48 pisos i 35 locals comercials.

Durant les obres d’instal·lacions d’un col·lector 
al costat de l’antiga era de la masia, es van tro-
bar nombroses restes humanes de les quals mai 
més no se n’ha sabut res, malgrat les promeses 
d’investigar-les. Joan Hernández, treballador de 
l’obra, ensenya algun dels ossos.

La fi nca de la Fondandana, al fons a la dreta la Masia, ja explanada i a punt per començar les obres del primer 
Pavelló. Al fons a l’esquerra els primers edifi cis del carrer Manuel de Pedrolo. Ocupava una extensió de 26.000 
m2. Amb els anys, els terrenys s’han distribuït entre zona verda al costat del riu; equipaments a l’aire lliure, a la 
part central; dos pavellons i set blocs d’habitatges amb 48 pisos, 35 locals comercials i 28 places de pàrquing.
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Foto aèria del sol urbà d’Agramunt l’any 1987.
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Sió. Les obres, però, patiran 
un important retard a causa 
dels problemes econòmics i 
confl ictes que tindrà l’empre-
sa adjudicatària.

Els confl ictes més greus van 
tenir lloc a mitjans de novem-
bre del 1987 quan s’enfron-
ten les empreses Dragados, 
adjudicatària de l’obra, i Expo 
SAP subcontractada per l’ex-

planació de terres. Les dife-
rències econòmiques entre 
ambdues arriben a motivar 
enfrontaments físics amb talls 
de carretera i la intervenció de 
la Guàrdia Civil. Les copioses 
pluges que van caure durant 
la primavera del 1988 repre-
senten molts problemes als 
pobles de la Ribera, alguns 
dels quals queden incomuni-

cats durant molts mesos. La 
majoria dels trams de la car-
retera són un fangar el que 
comportà que el transport de 
viatgers i escolar quedés in-
terromput i molts pagesos no 
poguessin entrar a les fi nques.

El desembre del 1986 se 
celebra la inauguració de la re-
modelació de la sala del teatre 
del Casal que dos anys abans 
havia passat a mans munici-
pals. Les obres costen tretze 
milions de pessetes i consis-
teixen en la renovació de la 
coberta, sistema elèctric, ca-
lefacció, canvi de parquet per 
mosaic i teló de l’escenari, 
així com treballs de tapisse-
ria, fusteria i pintura. També 
es van adequar a la normati-
va les sortides d’emergència i 
sistema contra incendis. Les 
principals entitats de la Vila 
com el Grup Escènic, la Coral 
d’Avui, l’Escola de Música i el 
grup Acrimont’s participen en 
els actes inaugurals que tenen 
el seu punt emotiu amb l’ho-
menatge a l’històric cambrer 
del Casal, Lluís Pons.

1987
L’any 1987 comença amb 

bon peu ja que la Generalitat, 
l’Ajuntament i Josep Guino-
vart acorden tirar endavant el 
projecte de convertir l’antic 
edifi ci del Mercat Municipal 
en el “Museu Guinovart”, 
posteriorment anomenat “Es-
pai Guinovart”. L’acord es 
pren en una reunió celebrada 
a la seu de la Conselleria de 
Cultura de Barcelona. Segons 
l’artista no caldran gaires re-
formes per reconvertir l’edifi ci 
en la seu cultural, ja que creu 
que s’adapta molt bé a les ne-
cessitats d’espai i llum que es 
necessitaran.

A principis d’any comen-

Les institucions donen el vist i 
plau perquè l’Ajuntament trans-
formi l’antic mercat municipal en 
una instal·lació cultural dedicada 
a l’obra de Josep Guinovart.

Vista aèria actual de la fàbrica 
de Torrons Roig i el Blanc i Negre 
que es van construir els anys 
1987 i 1988.
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cen les obres de construcció 
de la nova fàbrica de Torrons 
Roig a la carretera de Cerve-
ra, gairebé amb el límit del 
terme de Puigverd. Es tracta 
d’una superfície de 15.000 
m2 dels quals 1.300 seran 
edifi cats amb una sola nau de 
135 metres de façana. L’any 
1994 ampliarà la fàbrica fi ns 

arribar als 2.800 m2. La ubi-
cació de la factoria crea una 
certa sorpresa entre els veïns 
ja que està molt apartada del 
nucli urbà. A fi nals del mateix 
any s’inicia al seu costat la 
construcció de l’hotel Blanc 
i Negre2. El nou equipament 
hoteler te una superfície edi-
fi cada de 400 m2 dins una 
gran parcel·la de 3.500 m2 i 
s’inaugurà a fi nals del 1988. 
Posteriorment serà objecte 
d’ampliacions i millores.

Aquells dies també s’anun-
cià l’ampliació de dues fà-
briques de torrons, Vicens i 
Lluch. El primer construirà 
una nova nau d’uns mil me-
tres quadrats a la factoria del 
Control gràcies a la compra 
que ha fet de la marca de ca-
ramels “Helva”. Per la seva 
part Torrons Lluch anuncia 
la construcció d’una fàbrica 
al polígon industrial que uti-
litzarà per a l’elaboració dels 
productes de xocolata que 
fabrica des de fa uns quants 

anys amb notable èxit.
Aquest mateix any s’anun-

cia l’adjudicació de les obres 
d’urbanització de la Zona 
Molinal, entre les cases sin-
dicals, l’antiga segla Molinal 
i la carretera de Cervera, de 
promoció privada. Es tracta 
d’un projecte que permetrà 
la construcció d’una trentena 
d’habitatges tipus xalet. És en 
aquesta zona i en la del Clos 
on es concentra la major part 
del “boom” immobiliari que 
viu Agramunt a mitjans dels 
vuitanta. 

Durant aquests anys es 
construeix molt a tot el llarg 
de l’avinguda Jaume Mestres 
començant per Cal Sacus, 
que va ser el primer edifi ci 
que es va aixecar l’any 1914 
amb la futura obertura de la 
carretera de Cervera. A l’altre 
costat de l’avinguda s’omplen 
els patis des de l’Estació de 
Fecsa a les Casetes. En aquell 
moment es van calcular en 
més de mil milions de pesse-
tes les inversions que s’havi-
en fet els darrers anys en la 
construcció d’habitatges, tant 
públics com privats, i edifi ca-
cions industrials. Cal afegir-hi 
les que tenien l’objectiu de 
millorar les infraestructures 
viàries i de serveis com cla-
vegueram, portades d’aigua, 
xarxes de distribució...

Comença a preocupar el 
tema de la contaminació del 
riu Sió que ha esdevingut una 
veritable claveguera a l’aire 
lliure. Els ajuntaments de la 
Ribera oriental denuncien 
abocaments il·legals de gran-
ges, fi ns a 80 se’n detecten, 
i la mala qualitat de l’aigua. 
En aquell moment encara 
s’abasteixen d’aigua potable 
dels pous que hi ha al costat 
del riu. També es demana a la 

Vista aèria de les instal·lacions 
que l’any 1992 construïa la fi rma 
Agra a la carretera de Cervera.

Obres de construcció de la prime-
ra depuradora d’aigües potables 
que entrà en funcionament l’any 
1987.
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Generalitat que el dragui per 
treure l’acumulació de bru-
tícia i pugui circular l’escàs 
cabal que hi passa. Aquests 
problemes es traslladen al 
conseller de Política Territo-
rial i Obres Públiques Xavier 
Bigatà que visità Agramunt 

el mes de maig per inaugurar 
les obres de la primera fase 
de la potabilitzadora i també 
les de la rehabilitació de Cal 
Mas Vell.

El mes de juny s’inaugura 
la remodelació de les piscines 
del Kipps, amb la instal·lació 
d’un tobogan aquàtic de 50 
metres de llarg. Les millores 
continuaran fi ns a convertir-se 
l’any 1988 en la popular i 

concorregudíssima Wai Kiki 
la gran discoteca estiuenca 
que atraurà cada divendres a 
la nit milers de visitants. Des-
prés d’anys d’un multitudina-
ri èxit l’estiu de 2013 tancarà 
les portes.

Aquests dies l’Ajuntament 
posa número i plaques als 
carrers de la Vila i també co-
mencen les obres de restaura-
ció del Pilar d’Almenara amb 
un pressupost de cinc milions 
de pessetes fi nançades per la 
Generalitat i la Diputació.

Abans d’acabar l’any co-
mencen les obres de millora 
dels vials de la plaça del Pou 
i l’avinguda de Catalunya amb 
un pressupost de 7,2 milions 
de pessetes. També es renova 
la conducció d’aigua pota-
ble del Pou que patia moltes 
fuites. Igualment s’aprova el 
projecte del pavelló polies-
portiu cobert a la Fondandana 
amb un pressupost inicial de 
110 milions de pessetes i les 
obres s’adjudiquen a l’agost 
de l’any 1988.

La Diputació i la Generalitat ini-
cien les obres de restauració del 
Pilar d’Almenara. Ni aleshores ni 
després s’actuà al seu entorn amb 
excavacions arqueològiques.

Obres de reurbanització dels vials 
que envolten la plaça del Pou 
l’any 1988.

Per aixecar el paviment antic es va utilitzar maquinària molt potent.
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1988
A mitjans de 1988 s’inicia 

la gestió d’un nou polígon 
industrial, el segon, i l’Ajun-
tament aprova la modifi cació 
de les NN.SS. En només sis 
anys que són vigents ja s’han 
d’acomodar a la realitat urba-

nística del dia a dia. S’anun-
cia l’obertura d’un nou vial 
que connectarà les carreteres 
de Cervera i Tàrrega a través 
de l’antiga i la nova zona in-
dustrial. La iniciativa privada 
de la fi rma local Navesma 
S.A. treballa en la redacció 

d’un projecte de 45.000 m2 
de superfície bruta, 27.500 
d’edifi cats, que tindrà com a 
principal eix aquesta nova via. 
S’ofereixen parcel·les ja edifi -
cades amb naus industrials i 
també per obrar. El polígon es 
començarà a construir el maig 
del 1989 i el juny del 1990 
el president Jordi Pujol hi farà 
una visita.

Entre aquest nou polígon i 
el que ja hi ha al Camí Vell de 
Tàrrega, l’Ajuntament en pro-
mou un tercer de 70 mil me-
tres quadrats que servirà de 
connexió entre ambdós i que 
representarà disposar d’una 
gran àrea industrial entre les 
carreteres de Cervera i Tàrre-
ga. L’empresa Invernal S.A. 
comprarà els terrenys i l’Ajun-
tament fi nançarà la urbanitza-
ció. En una de les parcel·les 
de 4.000 metres quadrats 
d’aquest terreny es construi-
rà la fàbrica de corbates Cra-
vates Specials S.L., segons 
s’anuncia durant la visita que 
el president Pujol fa a la zona 
industrial, concretament al 
fl amant polígon de Navesma 
S.A. que ja està en obres.

A fi nals dels vuitanta Agra-
munt viu un espectacular 
creixement urbanístic que 
no es correspon amb el d’ha-
bitants ja que es manté per 
sota dels cinc mil. Recordem 
que encara no ha començat la 
gran immigració que ha d’arri-
bar uns quants anys més tard. 
Per això sorprèn que prolife-
rin les noves urbanitzacions, 
majoritàriament destinades a
habitatges aïllats tipus xalet. 
De forma paral·lela es van 
buidant els immobles del 
centre històric i els veïns es 
traslladen vers les noves urba-
nitzacions. Amb tot, també es 
comencen a renovar els antics 

Vista general de les fi nques on es 
va urbanitzar el polígon industrial 
d’iniciativa privada Navesma 
amb un total de 45.000 m2 de 
superfície bruta.

Obres d’urbanització del Polígon 
Navesma. A la dreta les instal-
lacions conegudes inicialment 
com les “Granges del Galceran”.
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edifi cis que s’enderroquen i 
se substitueixen per altres de 
nova planta.

A més de la urbanització de 
la Ronda del Molinal s’inicia 
els tràmits administratius per 
aprovar el Pla Especial de la 
Reforma Interior de la fi nca
co neguda com “Potes de Gall”,
a l’extrem del raval de Puig-
verd. El projecte preveu una 
reparcel·lació per a la cons-
trucció de set edifi cis aïllats 
que no es durà a la pràctica 
fi ns bastants anys més tard.

També s’anuncia un altre 
projecte, aquest encara més 
ambiciós, i que com s’ha 
vist més tard representarà un 
important canvi urbanístic 
a la zona de la Gasolinera. 
Es tracta de la urbanització 
del complex ramader de les 
“Granges del Porrons” propie-
tat de Joan Ribera i situat al 
vèrtex que formen la carretera 
d’Almenara i el camí de Cal 
Talladó. El primer que s’ha de 
fer es enderrocar les naus de 
les granges i equipaments per 
a l’agricultura i la ramaderia. 
Una vegada feta la reparcel-
lació, amb els anys s’han anat 
construint els diversos habi-
tatges unifamiliars aïllats.

Mentrestant els veïns de la 
zona del Clos donen pressa a 

El president de la Generalitat visità el polígon Navesma. Durant l’acte l’Ajuntament 
aprofi tà per anunciar la urbanització d’un altre polígon que enllaçaria el primer i el 
segon i que facilitaria la connexió entre les carreteres de Cervera i Tàrrega.

Al fi nal del raval de Puigverd es localitzà una bomba de la Guerra Civil. La van desactivar uns 
artifi ciers de Saragossa.

Vista de les Granges del Porrons poc abans de ser enderrocades per donar pas a la urbanització de “Les Fontanilles”.

Els veïns de la zona del Clos donen presa a l’Ajuntament perquè comencin les obres d’urbanització que el mal estat dels carrers els 
comporta moltes molèsties, 1990.
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l’Ajuntament perquè comenci 
les obres d’urbanització, ja 

que el mal estat dels carrers 
els comporta moltes molès-
ties. En relació a aquesta zona 
es formalitza la cessió de dos 
parcel·les per part d’un dels 
propietaris, Francesc Nart. La 
primera, de 236 metres qua-
drats, es destinarà a connec-
tar els carrers Pompeu Fabra 
i Pau Casals, mentre que la 
segona, de 41 metres de llarg 
per 31,7 d’ample, es conver-
tirà en una plaça pública i 
zona verda, l’actual plaça del 
Clos. Les obres, però, no co-
mençaran fi ns el 20 de març 
de 1990. L’elevat pressupost, 
122 milions de pessetes, i els 
problemes de gestió retarden 

l’execució de les obres que, 
fi nalment, són fi nançades en 
un 55% pels veïns i la resta 
per les administracions.

Les obres de la carretera de 
Balaguer van avançant i ara 
toca el torn a l’entrada d’Agra-
munt, des del pont del canal 
fi ns al Control. Aquest tram és 
objecte d’una completa urba-
nització amb la construcció 
de 2.300 metres quadrats de 
voreres, aparcament, renova-
ció de la xarxa d’aigua, llum 
i clavegueram. És una obra 
important i els veïns hi col-
laboren amb 7.500 pessetes 
el metre lineal.

En acabar l’any s’aprova el 

Les obres d’urbanització del Clos comencen fi nalment el mes de març de 1990. Els carrers Pau Casals i Pompeu Fabra en la fase de pavimentació amb quitrà asfàltic.

Tram fi nal del carrer del Clos en 
un estat lamentable.

Una part de les cessions de la urba-
nització del Clos es van destinar a la 
creació d’una plaça que porta el nom 
de l’antiga fi nca.
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projecte de remodelació de 
l’antic mercat per convertir-lo 
en l’Espai Guinovart. De mo-
ment s’invertiran sis milions 
de pessetes en la rehabilitació 
de tota la teulada. Els treballs 
de l’interior es faran a mesura 
de les disponibilitats econòmi-
ques que facilitin les adminis-
tracions, especialment la Di-
putació de Lleida i la Genera-
litat. Finalment és la institució 
provincial qui suporta el pes 

del fi nançament. Les obres les 
dirigirà personalment el propi 
artista que sovinteja la seva 
estada a Agramunt.

1989
Sis anys després que en-

tressin en vigor les Normes 
Subsidiàries, l’Ajuntament 
en prepara ja la modifi cació 
per tal de donar resposta a 
les necessitats de nou sòl ur-
banitzable, tant residencial 
com industrial. En la revisió 
es contempla també el canvi 
d’edifi cabilitat en algun sec-
tor i es potencia la construc-
ció d’habitatges unifamiliars 
amb jardí i poca alçada. En 
aquest sentit es preparen les 
urbanitzacions de la Fontani-
lles, raval de Puigverd, Segla 
Molinal i alguns indrets del 
Clos amb cases adossades i 
una sola planta.

A principis d’any la Diputa-
ció substitueix els ponts sobre 
el Canal i el Sió de la carre-
tera de Balaguer. Els ponts 
sobre el Sió presenten certes 
difi cultats ja que els pilars 
de suport s’han de construir 
en zones més pantanoses del 
previst i s’ha de baixar fi ns 

Obres d’urbanització de la carretera de Balaguer entre el pont del Canal i el Control.

S’obre una connexió entre la carretera de Cervera i el raval de Puigverd gràcies a la urbanització de la Segla Molinal que tardarà encara 
molts anys en estar acabada.

Construcció del pont sobre el canal d’Urgell a la carretera de Balaguer. Les obres van 
permetre eixamplar-la en tot el seu recorregut i urbanitzar l’entrada d’Agramunt.

Cruïlla de les carreteres de Tàrrega-Cervera amb Balaguer en la fase fi nal de millora amb les obres 
d’enquitranament.
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als nou metres de profunditat 
per trobar el ferm on situar 
la base dels suports. En total 
s’han hagut de construir, des 
d’Agramunt a la Sentiu, fi ns a 
nou ponts.

El mes de juny es dóna per 

acabada la revisió cadastral 
i els tècnics responsables 
l’exposen al públic de cara 
a possibles al·legacions que 
una vegada estudiades es 
presentarà per segona i últi-
ma vegada a exposició públi-

ca. Les mides i delimitacions 
de les fi nques es van fer, per 
primer cop, a través de foto-
grafi es aèries captades des
de 10.000 metres d’alçada i 
per mitjà d’un procés infor-
màtic.

La remodelació del Mercat 
per transformar-lo en l’Espai 
Guinovart comença amb l’en-
derroc dels coberts que hi ha-
via a cada costat de la porta 
principal. Això provoca nom-
broses queixes entre el veïnat, 
incloses les de Guillem Vila-
dot, mentre que l’Ajuntament 
defensa el criteri de l’artista.

El progressiu deteriorament 
de molts edifi cis del centre 
històric els darrers anys de la 
dècada, obliga l’Ajuntament 
a actuar obrint expedients 
de ruïna en alguns dels car-
rers de Vilavella i Aspi. Altres
són els propis propietaris que 
els enderroquen per substi-
tuir-los per uns de nova plan-
ta. Durant la dècada dels no-
ranta i primers del segle XXI 
aquesta serà una pràctica 
molt estesa i seran molts els 
vells edifi cis que aniran a terra 
i se n’aixecaran de nous. Això
millorarà motablement el 
centre històric i comercial 
molt degradat per la “fuita” 
de veïns a les noves zones 
d’expansió urbanística.

1990
Un dels edifi cis enderrocats 

és Ca l’Amball, a la plaça dels 
mateix nom. Feia temps que 
estava desocupat i amenaça-
va ruïna. Passaran uns anys 
abans no es construeixi un 
nou immoble en aquest solar. 
Un dels problemes que es va 
plantejar en la “reconstruc-
ció” del centre històric és la 
conservació de la topologia 
de l’entorn. Malgrat la norma-

Les obres de transformació de l’an-
tic Mercat en l’Espai Guinovart van 
començar amb el polèmic enderroc 
dels coberts.

Les obres de construcció del Pavelló 
Poliesportiu estan aturades per 
culpa de la crisi de l’empresa cons-
tructora que fa fallida quan s’ha fet 
el 44 per cent del total del projecte.
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tiva de les NN.SS quedà en 
la sensibilitat del propietari 
o promotor, tècnics i Ajunta-
ment fer-ho d’acord a l’espai 
on està situat. Tenim molts 
exemples que aquest extrem 
no s’ha respectat. 

Les obres de construcció del 
pavelló poliesportiu estan atu-
rades des de fa temps a causa 
de la crisi econòmica de l’em-
presa adjudicatària que úni-
cament ha fet el 44 per cent 
de l’obra. L’Ajuntament, que 
ha pagat 42 milions dels 100 
pressupostats, rescindeix el
contracte i es queda amb 
la fi ança del 4%. A partir 

del mes de maig és el propi 
Ajuntament qui gestiona les 
obres que queden per fer. Fi-
nalment el pavelló s’inaugura 
el 18 de maig del 1991 amb 
la presència de Jordi Pujol. El 
president aprofi ta la visita per 
inaugurar també diversos car-
rers del sector del Clos.

1991
L’Ajuntament d’Agramunt i 

l’empresa pública comarcal, 
Urgell Net fi rmen un conveni 
de col·laboració a partir del 
qual serà aquest organisme 
qui s’encarregui de gestionar 
la recollida de brossa domi-

ciliària. A partir d’aquest mo-
ment es deixa de passar casa 
per casa ja que la brossa es 
diposita a l’interior del cen-
tenar de contenidors que es 
distribueixen per tota la po-
blació. El nou servei es posa 
en marxa el mes de juliol. El 
novembre del 1992 es co-
mença la recollida selectiva 
de residus sòlids urbans amb 
la instal·lació de contenidors 
especials.

Per la seva part la Genera-
litat redacta el projecte per 
construir una planta depura-
dora d’aigües residuals que 
s’ubicarà darrere els horts de 
Les Planes al costat del Ca-
nal. S’invertiran més de 150 
milions de pessetes. En el 
marc d’un projecte global de 
sanejament es construeixen 
també nous col·lectors gene-
rals. Destaca el que es posarà 
per sota la llera del Sió que 
recollirà l’aigua del polígon 
industrial. D’aquesta manera 
s’aprofi ta el pendent fi ns pas-
sat el Pont de Ferro des d’on 
es bombejarà l’aigua fi ns a 
la planta depuradora. Un se-
gon col·lector es construeix 
seguint pel marge dret del 
Canal i condueix les aigües 
residuals de la zona nord.

S’inicien les obres de re-
novació i millora de l’enllu-

Interior del pavelló totalment 
abandonat. L’Ajuntament, en lloc 
d’adjudicar a una altra empresa 
les obres que falten, es fa càrrec 
d’acabar els treballs.

El Consistori accelera els treballs 
(a la dreta) perquè el pavelló es 
pugui inaugurar durant la Festa 
Major del 1990, però fi nalment no 
serà fi ns al maig del 91 amb la 
presència de Jordi Pujol.

La Generalitat construeix la 
depuradora d’aigües residuals 
mig quilòmetre després del 
Pont de Ferro.
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L’any 1991 s’obre un altre període de crisi que com-
porta una aturada signifi cativa en les construccions 

d’habitatges durant els propers tres o quatre anys. Però 
a partir de mit-
jans dels noran-
ta comença una 
expansió de la 
construcció que 
no tindrà atura-
dor fi ns els anys 
2007-2008. Ha-
bitualment els 
cicles de les cri-
sis econòmiques 
duraven tres o 
quatre anys i fi ns 
i tot es deia que 
eren necessaris 
per tornar a posar 
les coses al seu 
lloc. No va ser així a partir de mitjans dels anys noranta 
que comença una mena de cursa desbocada en el sector 
de la construcció, la famosa bombolla immobiliària, que 
ningú no entén però que molta gent se n’aprofi ta.

A fi nals dels vuitanta un pis de 80 o 90 metres qua-
drats val, de mitjana, entre quatre i cinc milions de pes-
setes; deu anys més tard gairebé ha triplicat el preu. L’any 
1998 un pis de segona mà venut per nou mi lions, nou 

anys més tard es torna a vendre per 22 milions. Entre els 
anys 2003 i 2007 es viu l’apoteosi de la bombolla i els 
preus dels patis, els pisos i les cases pugen de forma des-

mesurada i sen-
se control. Pro-
mocions d’habi-
tatges adossats 
o xalets aïllats 
surten com a 
bolets a uns 
preus estratos-
fèrics, més de 
50 milions s’ar-
riben a pagar 
per una xalet i 
24 per un pis.
Es fan negocis 
comprant i ve-
nent sobre plà-
nol amb suco-

ses comissions. Molts propietaris de patis en demanen 
preus forassenyats. Però tot es compra i es ven. El diner 
és barat i fàcil de trobar fi ns que l’any 2008 tot queda 
paralitzat amb les greus conseqüències que tots sabem. 
Molts empresaris i promotors immobiliaris entren en falli-
da per la brusca i total caiguda de la demanda. De mica 
en mica es torna a una dèbil activitat gràcies a les obres 
dels particulars.

AGRAMUNT
1964 -  2014 50 ANYS D’URBANISME

menament públic en diversos 
carrers i places de la Vila. Al 
centre històric, places Esglé-
sia i Mercadal i carrers dels 
voltants s’estudien diversos 
tipus d’il·luminació donada 
la seva especial especifi citat. 
Destaca també la zona de la 
Ronda dels Comtes d’Urgell i 
el carrer del Sindicat. També 
es fa a l’entrada de la pobla-
ció des d’Artesa de Segre. 

El dia tres de desembre 
l’aleshores conseller de Sani-
tat, Xavier Trias, presideix l’ac-
te de col·locació de la primera 
pedra del Centre d’Assistència 
Primària, CAP, que serà la 
base de la recent creada Àrea 
Bàsica de Salut que, a més 

d’Agramunt aplega els muni-
cipis d’Ossó de Sió, els Plans 
de Sió, Puigverd i Preixens. 
A l’interior d’aquesta primera 
pedra i dins un cilindre metàl-
lic es va col·locar una còpia 
de les actes dels acords mu-
nicipals referents al nou edi-
fi ci, un exemplar de la revista 
SIÓ del mes de novembre, dos 
exemplars del dia dels diaris 
La Mañana i Segre així com 
diverses monedes en circula-
ció. L’edifi ci s’aixeca sobre el 
solar on antigament hi havia la 
Casa del Metge que pocs dies 
abans ha estat enderrocada. 
El mateix conseller inaugurà 
les noves instal·lacions el mes 
de març del 1993.

Xavier Trias, aleshores conseller de Sanitat, va presidir l’acte de posar la primera 
pedra del Centre d’Assistència Primària, CAP. Amb el nou equipament començava un 
nou sistema d’atenció sanitària.

Vista panoràmica de les obres de construcció del polígon Navesma l’any 1991.
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Demanar per Josep Mª
600 446 600  -  973 390 331600 446 600  -  973 390 331

TAXIS AGRAMUNT

Vehicles de 4, 6 i 8 places
24 hores24 hores

perruqueria unisex - estètica

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

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

Av. Marià Jolonch, 4  baixos

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

25310 AGRAMUNT

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

centre veterinari d’Agramunt
Anna Eroles
Veterinària

Urgències 670 22 10 37
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Per molts Siós

OPINIÓ ELS LECTORS ESCRIUEN

Devia ser l’any 1966, jo estudiava a Llei-
da i un dia el professor de Geografi a i 
Història, va parlar de la premsa local i 

comarcal. Va dir, entre altres coses, que a Agra-
munt es publicava una revista, però que no te-
nia una periodicitat regular, crec que va dir que 
sortia “quan podia”. Em va mirar sabent que
jo era d’Agramunt. Confesso que, en aquella 
edat, no era el seguidor fi del de la revista que 
sóc des de fa anys. Així doncs, degut al meu 
desconeixement, no vaig fer cap comentari al 
respecte.

Tant si els inicis varen ser difícils com si no, 
sempre s’ha dit que el mèrit de les publica cions 
de poca tirada és aconseguir la continuïtat.

Doncs a bona fe que SIÓ ha aconseguit no 

només aquest objectiu, sinó també molts d’al-
tres (imparcialitat, amenitat, diversitat de te-
mes, rigor històric, pluralitat, renovació, etc.). 
Enhorabona a l’equip de redactors i als col-
laboradors, anunciants i institucions actuals i 
pretèrits. PER MOLTS SIÓS.

No em vull allargar detallant tots els mèrits 
d’aquesta publicació perquè, entre uns i altres, 
s’han escrit i destacat recentment, tal com ca-
lia. Només vull dir per acabar que, si aquesta 
revista no existís, s’hauria de crear, no només 
per la importància divulgativa del present, sinó 
també per la del passat immediat i de l’anterior 
(abans de la pròpia existència de la revista). 

JANOVE

Agraïment
El dia 3 de maig, al Casal, 

el Grup Escènic Agra-
muntí va representar 

l’obra de l’autor Rafel Anglada 
“L’amor venia amb taxi”.

Un grup de gent que es 
compromet a dedicar unes ho-
res de la seva vida a fer passar 
una bona estona als seus con-
vilatans. Cal dir que ells, entre 

assaig i assaig, memoritzant 
el text, també saben gaudir 
dels bons moments i mirar de 
superar els dolents quan les 
coses no surten prou bé.

Però tot això no treu el mèrit 
de la seva generositat i aques-
ta generositat és la que vull 
agrair.

El dia de la funció esmenta-

da es va retre un petit home-
natge a un grup de gent que, 
amb moltes ganes i sense sa-
ber-ho, va posar les primeres 
llavors d’una collita que dóna 
fruit cada any.

Gràcies per fer-nos el regal 
d’una nit entranyable. Moltes 
gràcies!

Jaumina

Tant si els inicis 
varen ser difí-
cils com si no, 
sempre s’ha dit 
que el mèrit de 
les publica cions 
de poca tirada 
és aconseguir la 
continuïtat.

Gràcies per fer-
nos el regal d’una 
nit entranyable.
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ferreteria@molinet.cat
Ctra. d’Artesa, 1
A G R A M U N T

Tel. 973 390 458
Fax 973 390 662

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

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

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

Es fan assortiments del nostre producte
per encàrrec

Cremador policombustible 30 kh a 2.550€,

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

muntatge, sitja, tot inclòs.

Altres potències
consultar.

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

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

ESTATT LVIÏ’S UNLL 60%

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

- Estufa 7kw
  a 1.255€ iva inclòs
- Estufa 8,5 kw
  a 1.436€ iva inclòs
- Estufa 10 kw
  a 1.567€ iva inclòs
- Estufa insetrable 13 kw a 2.210€ iva inclòs
- Caldera termoestufa 15 kw 2.418€ iva inclòs
- Caldera termoestufa 25 kw 3.484€ iva inclòs
- Caldera termoestufa 34 kw 4.513€ iva inclòs
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I estem de celebracions...

OPINIÓ ELS LECTORS ESCRIUEN

En aquests temps em vé-
nen a la ment records 
infantils molt grats refe-

rents a la revista Sió. Llavors 
el meu pare s’encarregava de 
dur-la a casa, doncs es repar-
tia des de l’Ajuntament i hom 
la recollida i la duia a la seva 
llar. Amb tot, i fi ns avui, mes 
rere mes, al llarg d’aquests 
50 anys és present a la nos-
tra casa i em plau moltíssim 
felicitar els que han treballat 
perquè així sigui.

30 anys són els que el Cor 
Parroquial canta acompa-
nyant totes les celebracions 

importants que es fan durant 
l’any a l’església. Me n’he 
perdut 23, ja que tot just en 
fa set que hi sóc, compartint 
amb unes persones merave-
lloses que m’han fet sentir 
plena de gratitud, amor i res-
pecte vers els altres.

I què puc dir del meu es-
timat “Grup Escènic Agra-
muntí”?... Ja fa deu anys que 
vàrem tornar a iniciar una 
nova etapa. Recordo el dia 
que l’Amadeu, trobant-nos 
pel carrer, em va dir que tenia 
ganes de tornar a emprendre 
el nostre teatre de text; i jo, 

sense pensar-m’ho dues ve-
gades, vaig respondre-li que 
sí, que endavant... I no ens hi 
vam posar pas per poc! Doncs 
avui, després de 10 anys, en-
cara molta gent recorda l’obra 
del nostre nou inici: “El diari 
d’Anna Frank”.

Sóc feliç avui perquè puc 
gaudir d’aquests 50, 30 i 10 
anys.

A tots, gràcies per dei-
xar-me compartir amb vosal-
tres aquestes celebracions.

Felicitats.

Antonieta Canosa

Breu nota d’agraïment

Qualsevol tipus d’homenatge és d’agrair, 
però es fa molt més emotiu quan per 
desgràcia s’han d’utilitzar els termes 

“in memoriam”. Volia agrair al Grup Escènic 
Agramuntí el treball de recopilació d’imatges 
entendridores; és commovedor que, després de 

gairebé quatre anys de la mort del meu pare 
hi hagi persones, a part del nucli familiar més 
íntim, que s’emocionin quan recorden el seu 
pas per la vida. Moltes gràcies.    

Sandra Solans

Sóc feliç avui 
perquè puc gaudir 
d’aquests 50, 30 
i 10 anys. A tots, 
gràcies per dei-
xar-me compartir 
amb vosaltres 
aquestes celebra-
cions.

TÈCNIC MANTENIMENT
GRUPO CONSIST S.A. Empresa dedicada a l’embalatge fl exible des de 1957, necessita per a la 
seva planta d’Agramunt, un tècnic de manteniment (FPI o FPII) amb coneixements d’electricitat, 
mecànica, pneumàtica, hidràulica i programació de PLC’s. Horari laboral: 3 torns, 5 dies setmana 
de dilluns a dissabte. Contracte indefi nit després del període de prova.

Enviar curriculum vitae a: RRHH@grupoconsist.com (amb la referència “TEC-MANT”)

GRUPO
CONSIST s.a.
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Projecte interdisciplinar ZER del Sió

Com cada curs, la ZER El 
Sió, ens plantegem un 
projecte interdisciplinar 

que impliqui les quatre esco-
les i tots els mestres i alumnes 
des de P3 fi ns a 6è. Aquest 
projecte, que es treballa al 
llarg del curs i culmina amb 
la Festa de fi nal de curs, és 
enguany “la Festa Major” que 
hem celebrat el dissabte 7 de 
juny a Preixens. Una festa de 
ZER que implica i convida les 
famílies i l’entorn més proper, 

que serveix de punt de troba-
da i celebració. I és en aquest 
context i amb aquesta fi nalitat 
que hem confeccionat amb 
moltes ganes i il·lusió 52 cap-
grossos, tants com alumnes 
hi ha a la nostra ZER.

Per a la confecció dels cap-
grossos hem comptat amb 
l’assessorament de l’artis-
ta targarí Jordi Colilles, que 
ens ha acompanyat i ajudat 
al llarg de tot el procés que 
culminarà, el proper dissab-
te, amb l’exposició i desfi lada 
de 52 capgrossos infantils a 
la Cercavila de la nostra Fes-
ta Major. El nostre agraïment 
també al Jaume Ribalta i a la 
Lluïsa Gabarra que han col-
laborat també en els últims 

retocs artístics.
Altres activitats de la Festa 

Major de ZER han estat, una 
cercavila, balls i danses cata-
lanes, coets i traca, sopar de 
germanor, ball de Festa Major 
i festa de l’escuma. No po-
dia faltar l’entrega d’orles als 
nens i nenes de sisè als quals 
vam desitjar molta sort. 

Com a Claustre de mestres 
valorem molt positivament 
aquesta experiència i creiem 
que deixarà en nosaltres i 
els nostres alumnes una em-
premta difícil d’esborrar, un 
record ple de personatges de 
cartró que van ser imaginats 
i creats entre tots i totes per 
alegrar les nostres escoles i la 
nostra Festa Major.   ■
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Valorem molt posi-
tivament aquesta 
experiència i 
creiem que deixarà 
en nosaltres i els 
nostres alumnes 
una empremta 
difícil d’esborrar.
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Visca la música

El primer divendres de 
juny, l’escola Macià-
Companys es va adherir 

a la iniciativa, que porta per 
nom “DÓNA LA NOTA”, sorgi-
da del Camp d’Aprenentatge 
Pau Casals del Vendrell.

Aquest acte consistia en 
cantar una mateixa cançó, 

MIRALL DE PAU, composta 
especialment per reclamar 
que la música no quedi rele-
gada a la matèria optativa a 
primària, com preveu la llei 
orgànica de millora educativa 
(LOMCE) de Wert.

I com diu el Manifest: “la 
música forma part de l’apre-

nentatge: ens fa entendre les 
diferències i sentir-nos més 
propers. No hi renunciarem. 
No ens la poden prendre. No 
pot desaparèixer de l’educa-
ció. No aconseguiran trencar 
aquest mirall que ens fa més 
humans... És la clau d’un 
món de pau...”.   ■

Col·legi Macià-Companys
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“La música forma 
part de l’aprenen-
tatge: ens fa enten-
dre les diferències 
i sentir-nos més 
propers...”

Vols celebrar aquest aniversari tan rodó amb Vols celebrar aquest aniversari tan rodó amb 
una festassa i els companys de promoció?una festassa i els companys de promoció?

Sopar i festa de celebració estiuencaSopar i festa de celebració estiuenca
el proper 12 de juliol.el proper 12 de juliol.

Per a més informació: Per a més informació: 
agramunt.collita.74@gmail.com i al grup agramunt.collita.74@gmail.com i al grup 

de Facebook: Aquest any en fem 40!!!de Facebook: Aquest any en fem 40!!!

Aquest
any

en fem
40!!!

Ets de la collita del 74?Ets de la collita del 74?
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Horari de botiga:
De 9 a 13h. i de 16 a 19h.

Pol. Ind. AGRAMUNT - Tel. 973 39 29 10
Telefona i t’ho portem a casa!!
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ESPECIAL
SANT JORDI CERTAMEN LITERARI

EL PASTOR I EL LLIBRE

Hi havia una vegada, molts i molts anys, un pastor que tenia un 
ramat molt gran. El pastor vivia en una caseta al mig del bosc i a 
la vora hi tenia un tancat amb les seves ovelles. Cada dia les treia 
una bona estona a pasturar per uns camps que hi havia prop d’allà.

Un dia mentre pasturaven les seves ovelles, va sentir un soroll 
que venia del terra. El pastor es va estranyar però no en va fer cas, 
no obstant al cap d’una estona va tornar a sentir el mateix soroll. 
Cada cop el sentia més fort i més a prop. S’hi va anar acostant i 
es va adonar que qui feia aquell soroll era un LLIBRE. El pastor li 
va preguntar al llibre què feia en aquell forat i el llibre li va dir que 
estava abandonat. Feia molt temps que ningú volia llegir aquell 
llibre, tampoc ningú volia mirar els seus dibuixos i el pobre llibre 
estava molt trist.

El pastor se’l va posar al sarró i se’l va endur cap a casa seva. 
Cada cop que podia es posava a mirar i a llegir el llibre i sempre li 
passava el temps volant. Cada cop les històries que s’hi explicaven 
eren més divertides i interessants. Passaven els dies i el pastor sem-
pre trobava un moment per agafar el llibre. Llavors el llibre estava 
molt content perquè hi havia una persona que li feia cas.

Va passar molt temps i les històries que s’explicaven al llibre no 
s’acabaven mai. El pastor, de tant llegir, es va convertir en un dels 
homes més savis del món i sempre que algú tenia un dubte li anava 
a preguntar a ell, i el pastor sempre tenia la resposta correcta. Conte 
contat, ja s’ha acabat!!!

Joan Cuberes Solé

EL MEU ANIVERSARI

Als aniversaris sempre sóc molt feliç,
el meu, per si no ho sabeu, és el dia sis.
Un esplèndid sis de març vaig néixer.
Fa nou anys que no he parat de créixer.

Als aniversaris sempre estic contenta.
Demanant els regals em faig pudenta.
M’agraden els petons i les abraçades
i rebre poemes amb paraules rimades.

Als aniversaris sempre estic distreta,
convido tota la gent fent-los una carteta.
A la festa vénen molts amics i amigues,
semblem un colla d’alegres formigues.

Als aniversaris sempre sóc molt feliç,
el meu, per si no ho sabeu, és el dia sis.
Un esplèndid sis de març vaig aparèixer.
Fa nou anys que no he parat d’aprendre.

                          Lily Singleton Shaw

EL PA

A casa em diuen que sóc un “panarra”
perquè tant me fa menjar pa rodó com de barra.

Sucat amb tomata o amb oli i torrat,
mig esmorzar ja tens preparat.

Amb pernil o formatge i dues llesques de pa,
pots fer-te un bon entrepà.

Si el puré no pots engolir,
amb pa fregit te’l pots cruspir.

Si la carn volem arrebossar,
el pa ratllat no pot faltar.

El pa sec no es pot desaprofi tar,
en podem fer sopes de pa.

Sempre que puc rosego el crostó
i les molles les llenço al colom del balcó.

La mare en fa un d’exquisit,
amb ous i farina fa pa de pessic.

Si la gana vols fer-te passar,
fes-me cas: menja’t un bon tros de pa!

                         Anton Llop CamatsMarc Riera Valentines. Premi poesia visual, 5è de primària
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Ian Torres Adrià. Premi prosa “Visualització 
de l’obra: La Troballa de la Mare de Déu del 
Socors”, 1r de primària

LA FLOR MÀGICA DE CINC PÈTALS

No fa gaire temps un grupet de cinc amigues: la Carolina, 
la Carla, la Joana, la Maria i la Clara van decidir fer una 
excursió al bosc per anar a dinar.

Quan ja portaven una bona estona caminant van decidir 
dinar. Després de dinar van voler pujar a dalt d’un turó per 
investigar una estona. La Carla es va parar de cop, i totes 
van córrer a dir-li per què s’havia aturat de sobte.

– Mireu, mireu! Què és aquella cosa que brilla? –va ex-
clamar la Carla.

Quan van arribar al cim van veure que era una fl or pre-
ciosa.

– Em sona moltíssim aquesta fl or! –van exclamar totes 
alhora.

– Mireu a veure si la trobem al manual de plantes. Però, 
busca-la tu, Maria, que ets fabulosa buscant paraules al dic-
cionari de llengua! –va dir la Carolina.

La Maria la va buscar i rebuscar fi ns que la va trobar.
– Ja la tinc! Ja l’he trobada! Clara, llegeix-la tu que ets 

millor en la classe de lectura. “Diuen que és una fl or molt di-
fícil de trobar, i cada un dels cinc pètals concedeix un desig.”

– Quina casualitat, aquesta fl or té cinc pètals, i nosaltres 
som cinc nenes, –va dir la Clara.

– Uau! Tinc tants desitjos per demanar –va dir la Carla.
– Sí, jo també en tinc molts! –va dir la Carolina.
– Sí, jo també! –va dir la Maria.
– Doncs jo no sé què demanar –va dir la Joana.
– Vinga, va, Joana, segur que se te n’acudeix algun –va dir 

la Maria.
– I tu Clara? –van dir totes a l’hora.
– Doncs, jo, penso que no l’hauríem de tocar aquesta fl or 

tan preciosa. Perquè si arranquem tots els pètals per gua-
nyar tot el que volem, la fl or morirà –va dir la Clara.

– Clara, no siguis tonta que no en trobaràs sempre 
d’aquestes fl ors –va dir la Carolina.

– Doncs, ja us ho fareu! –va dir la Clara.
– Jo vull un sac ple de llaminadures! –va dir la Joana.
– Jo vull tenir un gat blanc! –va dir la Maria.
– Jo vull una bici nova! –va dir la Carla.
– Jo vull volar! –va dir la Carolina.
– Jo vull que tot això no hagi passat i que la fl or quedi 

igual que com ens l’hem trobada! –va dir la Clara.
Al cap d’un instant es van trobar totes cinc a baix a punt 

de marxar, i al moment de marxar la Clara va tornar en un 
segon a buscar una cosa que s’havia descuidat, i quan es va 
girar va veure una cosa que brillava, i va dir:

– Què deu de ser això tan bonic?
Vet aquí cinc nenes i cinc pètals d’una fl or que aquest 

conte ja s’ha fos.

Judit Esteve Martí 

LA VIDA

La vida és dura,
però bonica
plena d’esperança i il·lusió.

La vida mai és avorrida,
sovint divertida
plena d’alegria i emoció.

La vida és egoista
però sempre té escalfor
plena de refl exió i compassió.

La vida és incertesa
però també treball i esforç
plena de goig i esplendor.

Tu tens la vida. Viu-la!
No t’ho pensis ni un segon.

         Neus Silvestre Gatell
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Nota: Degut a la manca 
d’espai, la resta de les 
obres premiades s’aniran 
publicant en els promers 
números de la revista.

EL COLOM DE LA PAU QUE VA PERDRE
LA BRANCA D’OLIVERA

Hi havia una vegada un poble de coloms que no tenien gaire menjar. I, en 
Burni, un petit colom volia ajudar. 

En Burni anava a l’escola dels coloms de la pau. Era bon estudiant, sí, però era 
un despistat. Sempre es deixava alguna cosa. Que si ara els llibres, l’esmorzar, la 
motxilla... I la seva mare sempre l’avisava.

Al fi nal de curs, els directors donaven a tots els coloms de l’escola la famosa 
branqueta d’olivera, i ell tenia molta por de perdre-la de tan despistat que era.

Va arribar a fi nal de curs. Tots els coloms emocionats, però el que més el Burni. 
Tenia por que diguessin que era un despistat i no li donessin, però... fi nalment 
van cridar el seu nom! Ell content va pujar cap a l’escenari i va aconseguir-la, va 
aconseguir la branqueta d’olivera.

Al cap d’uns dies li van enviar una carta: que els coloms de l’escola tenien una 
missió de Pau, i que, és clar, portessin la branqueta d’olivera. Ell es va dirigir cap 
on es reunien els altres coloms de l’escola, però abans d’arribar...  

Va veure que s’havia deixat la branqueta d’olivera!!! Un altre cop ell i les seves 
despistades.

Com que estava a prop d’un camp va agafar una branqueta d’espiga i va tornar 
cap on estava tothom.

Va arribar just a temps, per sort. Els directors van revisar que hi fos tothom. 
Just en aquell moment va començar a ploure i a en Burni li va caure la branqueta 
d’espiga i... va començar sortir blat per tot arreu.

Tots els coloms es van quedar ben parats, però al mateix temps contents, per-
què tenien un munt de menjar.

No havia portat la branqueta d’olivera, no, però havia aconseguit que el seu 
poble tingués un munt de menjar.

I va fer bé una missió de Pau..., va aconseguir que la gent del seu poble ama-
gués la tristesa i fes sortir la felicitat.

Clara Blàvia Llavaneras

LA MÚSICA

Arreu on jo sóc,
ella sempre amb mi està.
Amb el seu so inequívoc,
algú sembla que canta.
Sí, és la música!

Passejant pels camins,
se sent música aquí i allà.
Pel bosc més dens,
jo no paro de ballar.
Sí, és la música!

L’ocell que piula,
un nen cantant reia,
jo en sentir-lo,
em fa feliç el dia.
Sí, és la música!

Ella és especial,
com una estrella brillant.
És un gran regal
i a tothom va alegrant.
Sí, és la música!

Amb ella al teu costat,
sempre un somriure tindràs.
Em deixa parat,
i tu, felicitat, viuràs.
Sí, és la música!

          Manel Vilalta Sisó

Sira Solanes Pujol. 
Premi poesia visual,
6è de primària
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NATURA Dietètica
Montse Serra i Pijuan

ALIMENTACIÓ i COMPLEMENTS DIETÈTICS
HERBES MEDICINALS

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

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

Ens trobareu a: Informa’t

Bar - Restaurant

Agramunt

Esmorzars, menú diari, tapes d’autor i menú degustació

Plaça del mercat s/n
678 861 219

973 391 086
    restaurant@atipic.me

Formatges Monber
Elaboració Artesanal

C/ Les Eres,18 - Tel. 973 390 316 - Agramunt
>a

m
m

.c
a

t

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

Podòloga col. 1170

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

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

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

Estudi de la marxa
exploracions biomecàniques

PRIMER ANIVERSARI

Consulteu

promocions!
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ESPORTS CLUB FUTBOL AGRAMUNT «ESCOLA GERARD GATELL»

C.
F.

AG
RA

M
UN

T ESCOLA
G.GATELLwww.cfagramunt.cat

R. MendozaResultats i classifi cacions
Segona Catalana

Els dos empats amb l’Olia na i 
el Borges Blanques ens han pri-
vat d’aconseguir els 50 punts.

Un equip que la tempora-
da vinent haurà d’adaptar-se 
a molts canvis, com els de la 
junta de l’amateur que deixa la 
direcció.

Classifi cació Punts
Mollerussa 79
Lleida 66
Albi 61
Guissona 57
Cervera 54
Linyola 50
Agramunt G. Gatell 48
Alcarràs 47
Artesa de Segre 41
La Seu d’Urgell 41
Les Borges Blanques 40
Solsona 39
Tremp 39
Organyà 37
Pardinyes 23
La Pobla de Segur 22
Almacelles 15

Juvenil
S’espera més d’aquest equip.

Classifi cació Punts
Garrigues 75
Andorra 67
Alpicat 66
Bordeta 52
Solsona 51
Cervera 49
AEM 46
Tàrrega 42
Agramunt G. Gatell 41
Balaguer 41
Guissona 38
Intercomarcal 34
E.F. Urgell 25
Mollerussa 25
Almacelles 22
Pla d’Urgell 6

Cadet
Victòria en el darrer partit 

d’un equip que liderava la clas-
sifi cació per Nadal.

Classifi cació Punts
Bordeta 54
Rialp 50
Garrigues 48
Artesa 42
Agramunt G. Gatell 39
Tàrrega 39
E.F. Urgell 36
Tremp 34
FIF Lleida 33
Cervera 22
Balaguer 19
At. Segre 15
Pla d’Urgell 14

Infantil
Els cinc empats i les cinc 

victòries en un equip que no ha 
tingut sort.

Classifi cació Punts
Cervera 71
Intercomarcal 68
AEM 63
Pobla de Segur 59
Garrigues 56
Tremp 52
At. Segre 52
Linyola 48
Artesa 47
E.F. Urgell 42
Oliana 33
Balaguer 31
Guissona 29
Agramunt G. Gatell 20
Pla d’Urgell 10
Tàrrega 4

Aleví-A
Bon vuitè lloc, bona tempo-

rada.

Classifi cació Punts
At. Segre 80
AEM 78
Lleida 74
Bordeta 70
Mollerussa 67
Tàrrega 46
Alpicat 40
Agramunt G. Gatell 39
Baix Segrià 37
Almacelles 33
Balaguer 32

R. MENDOZA

Mig Segrià 26
Balàfi a 23
Pardinyes 20
Guissona 19
Terraferma 14

Aleví-B
Ànims que els resultats arri-

baran.

Classifi cació Punts
At. Segre 79
Cervera 68
FIF Lleida 64
Almacelles 63
Bordeta 58
Pinyana 58
Fondarella 46
Baix Segrià 43
Garrigues 41
Mig Segrià 40
AEM 39
Guissona 28
Balàfi a 25
Agramunt G. Gatell 24
Tàrrega 10
Bellpuig 7

Benjamí-A
Victòria amb la Bordeta 5-0.

Classifi cació Punts
Alpicat 56
At. Segre 54
Balàfi a 44
Almacelles 44
Orgel·lia 37

Garrigues 36
Baix Segrià 36
Intercomarcal 30
Agramunt G. Gatell 16
Bordeta 13
Balaguer 8
Mig Segrià 5

Benjamí-B
La temporada que ve ho fareu 

millor.

Classifi cació Punts
At. Segre 73
Mollerussa 62
Lleida 62
Balàfi a 61
FIF Lleida 56
Pardinyes 46
Tàrrega 46
AEM 31
Orgel·lia 25
Agramunt G. Gatell 17
Baix Segrià 16
Guissona 14
Almacelles 13
Alpicat 10

Prebenjamí
E.F. Urgell 2 - Agramunt G. Gatell 5
Agramunt G. Gatell 6 - Artesa 1
Agramunt G. Gatell 3 - Pla d’Urgell 2

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

Equip Juvenil.
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PINTORS GERMANS CAPITAN
Antoni i Josep Mª Capitan Gallardo

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

germanscapitan@hotmail.com

PRESSUPOSTOS
SENSE

COMPROMÍS

MURALS, PINTURA i ART
PREU HORA: 15€

DESCOMPTES DEL 20% EN EL MATERIAL
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ESPORTS ESCATXICS

Cursa i campionat de Catalunya
IV CURSA DEL BANDOLER
(Castellserà, 11 de maig)

A Castellserà des de fa quatre edi-
cions celebren la Cursa del Bandoler, 
enguany un grup dels Escatxics es va 
desplaçar per participar en les diverses 
proves que al llarg del matí van trans-
córrer  pels carrers de la població.

Els nostres atletes participants van 
ser: Oriol Valls Trepat, Marc Andreo 
Solé, Laia Argelich Bernaus, Núria Ar-
gelich Bernaus, Joan Orteu Marimon, 
Marc Vidal Sans i Raül Marimon.

Temps i posició

Cadet masculí Pau Godoy Karseska
Miquel Ortas Romera

1500 m. obstacles
Javelina
3.000 m. llisos

4’49’’
30 m

11’13’’

3r
5è

12è

Cadet femení Mireia Lorente Llop
Anna Morenate Abad
Ester Cortadelles Gassó
Marina Súria Asensio

3.000 m. llisos
100 m. llisos
1.000 m. llisos
1.500 m. obstacles

13’13’’
15’’29
4’20
5’33

10a
7a

14a
1a

Benjamí masculí Cesc Boix Baró
Arnau Areny Bernaus

1.000 m. llisos
60 m. llisos

3’28
10’’06

1r
5è

Aleví masculí Adrià Salat Pacheco 2.000 m. llisos 7’42 13èEls Escatxics a la Cursa del Bandoler d’esquerra a 
dreta Raül Marimon, Joan Orteu, Laia Argelich, Oriol 
Valls, Marc Vidal, Marc Andreo, Miquel Argelich i 
Núria Argelich.

La Marina Súria saltant l’obstacle amb ria al Campionat de 
Catalunya de Clubs.

L’Arnau Areny a la sortida dels 60 m llisos del Campionat de Catalunya 
de Clubs.

El Cesc Boix disputant la seva cursa a la prèvia 
del Cam pionat de Catalunya.
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CAMPIONAT DE CATALUNYA DE 
CLUBS (El Prat de Llobregat,
11 de maig)

El mateix diumenge un altre grup 
d’Escatxics participava al Campionat 
de Catalunya de Clubs amb els colors 
blau i rosa del Lleida U.A. a les pistes 
del Prat de Llobregat. La participació 
va ser exitosa.

L’Arnau Areny i el Cesc Baró també van formar 
part de l’equip de relleus 4 x 60 així com el Pau 
Godoy en el 4 x 300 de la seva categoria i l’Anna 
Morenate en el 4 x 300 de la seva.

CAMPIONAT DE CATALUNYA - 
FASE PRÈVIA (Gavà, 7 de juny)

Després de superar les marques míni-

mes que exigeix la Federació Catalana 
d’Atletisme en les  diverses proves, els 
Escatxics que les varen superar van par-
ticipar en la fase prèvia del Campionat 
de Catalunya en les categories benjamí, 
aleví, infantil i cadet. La fi nal s’ha de 
celebrar el cap de setmana del 14 i 15
de juny.

Temps i posició

Cadet masculí Pau Godoy Karseska

Miquel Ortas Romera

1.500 m. obstacles

Javelina

3.000 m. llisos

4’49                      6è
classifi cat per a la fi nal

36 m                     5è
classifi cat per a la fi nal

11’13

Cadet femení Mireia Lorente Llop

Marina Súria Asensio

3.000 m. llisos

1.500 m. obstacles

12’56                   15a
classifi cada per a la fi nal

5’33                       4a
classifi cada per a la fi nal

Benjamí masculí Cesc Boix Baró

Pau Vilanova López

Arnau Areny Bernaus

1.000 m. llisos

1.000 m. llisos

1.000 m. llisos

3’23                       4t
classifi cat per a la fi nal

3’42                     10è

3’45                     12è
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ESPORTS CLUB CICLISTA AGRAMUNT

Tradicional ruta a Montserrat

El passat mes de maig, 
com és habitual i un 
clàssic de cada any, el 

Club Ciclista Agramunt or-
ganitzà la tradicional ruta a 
Montserrat, amb la participa-
ció d’una trentena de perso-
nes. Aquesta sortida és oberta 
a tothom, socis i practicants 

d’aquest esport. Principal-
ment és una ruta pensada per 
bicicleta de BTT, encara que 
hi ha socis que prefereixen fer-
la amb bicicleta de CRTA.

El dia va transcórrer esplen-
dorós, on el clima i la bona 
companyia va resultar un gran 
èxit. L’hora prevista de sortida, 

davant del Club, va ser a les 
7 del matí i durant el trajecte 
es van fer dues parades obli-
gatòries, una per esmorzar a la 
població de Pujalt i l’altra per 
dinar a Castellfollit del Boix.
A les 4 de la tarda aproxima-
dament, tothom era assegut a 
la plaça principal de Montser-
rat, contents d’haver-ho acon-
seguit i, el més important, 
sense cap incidència. El retorn 
cap Agramunt es va fer amb 
autocar.

Els membres de la nova 
Junta del CCA, restem a la 
disposició de tots els socis, de 
la vila i de la resta d’entitats, 
oberts a tots els suggeriments i 
noves propostes. Informar-vos 
de la nova ubicació del local, 
ens trobareu al carrer Manuel 
de Pedrolo núm. 4. 

També podeu contactar a tra-
vés de:

info@clubciclistagramunt.cat
www.facebook.com/Transiscar
www.clubciclistagramunt.cat

Junta CCA
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És una ruta 
pensada per 
bicicleta de BTT, 
encara que hi ha 
socis que prefe-
reixen fer-la amb 
bicicleta de CRTA.



55sió 604[JUNY 2014]

 
ESPORTS CLUB HANDBOL AGRAMUNT

Secció Futbol Sala: resum temporada

Després de dos anys amb 
la intenció de fer créixer 
el futbol sala a Agra-

munt, hem passat de tenir dues 
categories a tenir-ne cinc. És 
per això que fem un balanç 
molt positiu de la nostra evolu-
ció i continuarem treballant per 
progressar encara més. Abans 
de tot, volem agrair la confi an-
ça, tot i ser un club novell, que 
hem rebut per part de les mares 
i els pares dels nostres jugadors 
la qual ens motiva a continuar 
amb més força i empenta. 

Equip sènior
L’equip sènior que entrena 

Gerard Fontanet ha realitzat una 
magnífi ca temporada. Tot i ha-
ver ascendit de categoria l’any 
anterior, l’equip ha aconseguit 
la quarta posició en la classifi -
cació i ha assolit amb escreix 
els objectius que s’havien mar-
cat. 

Durant bona part de la tempo-
rada l’equip s’ha disputat la pri-
mera i la segona posició, però al 

fi nal una sèrie de mals resultats 
van fer que l’equip no pogués 
optar a les primeres posicions. 
Tot i això, els sèniors han mos-
trat un joc molt sòlid i vistós, i 
han confi at en el model durant 
tot l’any. 

Equip juvenil
Bons resultats dels nois de 

Josep Mª Coll i Eduard Balague-
ró que han seguit la tònica del 
primer equip. Els juvenils s’han 
mantingut a la part alta de la 
classifi cació gairebé fi ns al fi nal 
de temporada, però una petita 
baixada en el joc els ha dut fi ns 
a la 7a posició de la classifi ca-
ció. 

Aquest any, la metodologia 
que ha seguit el club ha estat 
que els juvenils entrenessin i 
competissin amb el mateix es-
til de joc que l’equip sènior, per 
aconseguir així reduir el temps 
d’adaptació quan els juvenils 
facin el salt al primer equip o 
quan hagin de donar un cop de 
mà en els partits en què els sè-

niors es vegin afectats per les 
baixes. 

Equip infantil
Els infantils, dirigits per Edu-

ard Eroles i Ismael Bonet, han 
superat una temporada plena 
d’alts i baixos. L’equip ha mos-
trat un joc brillant durant alguns 
períodes de la temporada, però 
la falta d’intensitat i de discipli-
na tàctica han provocat algunes 
baixades inesperades. 

Tot i això, l’equip ha acabat 
en la setena posició de cator-
ze equips i ha ofert molt bones 
sensacions tenint en compte 
que la gran majoria dels seus 
integrants s’estrenaven en el 
futbol sala. 

Equip aleví
Els nens que han entrenat a 

les ordres de Joan Coll i Jordi 
Noguera han demostrat molt 
compromís i il·lusió. Cal tenir en 
compte que la lliga de la cate-
goria aleví és molt desnivellada 
i hi participen tant equips que 
els seus jugadors practiquen 
futbol sala des de ben petits 
com equips novells en aquest 
esport. Així doncs, els alevins 
han fet una bona temporada i 
han aconseguit l’onzena posició 
i de ben segur que l’any vinent 
començaran amb més força.

Equip benjamí
Els benjamins que han entre-

nat Jordi Planes i Xavier Pedrol 
han esdevingut els petits herois 
del club ja que tota la tempora-
da s’han enfrontat contra juga-
dors més grans que ells i una ca-
tegoria per sobre de la correspo-
nent. Per això els ha estat molt 
difícil competir els partits, però 
han demostrar molta empenta i 
ganes de seguir lluitant.   ■
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Fem un balanç 
molt positiu de 
la nostra evolu-
ció i continua-
rem treballant 
per progressar 
encara més.

Volem agrair la 
confi ança que 
hem rebut per 
part de les ma-
res i els pares 
dels nostres 
jugadors la qual 
ens motiva a 
continuar amb 
més força i 
empenta.
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ESPORTS WATERPOLO

Torna el waterpolo a Agramunt

Un estiu més, i ja en van cinc, es realitzarà a les Pis-
cines Municipals de la nostra vila la Copa Xocolata 
Jolonch de Waterpolo. 

Invitem a tots els agramuntins a venir a gaudir d’aquest 
joc, sigui participant amb un equip o bé com a públic, tots 
els caps de setmana de juliol de les vuit del vespre fi ns a les 
deu de la nit. 

La pista de joc és diferent de la reglamentària de Water-
polo, ja que les mides de la piscina d’Agramunt ho impedei-
xen. Tot i així, tant les regles de joc com el format han estat 
editats per no donar avantatge a cap equip. L’objectiu és fer 
poble i passar-s’ho bé aprofi tant la calor, l’aigua i el joc!

Com hem comentat al principi, enguany serà la cinquena 
edició. En les passades quatre copes hi trobem dos campi-
ons diferents, l’Olímpic 92 que ho va ser l’any 2010 mentre 
que les tres últimes temporades ha estat l’Atlètic 3 Piscines 
el que ha aconseguit endur-se el trofeu. 

En aquesta quarta edició, s’espera igualar o superar els sis 
equips apuntats en les últimes edicions, sabent que arribar 
als vuit conjunts participants (que per horari és el màxim 
possible) és molt difícil tractant-se d’un esport al qual molta 
gent li fa una mica de respecte.

La idea de l’organització quant a estructura del torneig és 
muntar grups en funció dels equips participants, ja fent-ho 
o bé per nivells o bé barrejats segons classifi cació en anys 
anteriors. Un cop fets els grups, durant els primers caps de 
setmana es jugaria aquesta fase de grups. Tres dels millors 
de cada grup passarien a la semifi nal directament mentre 
que, si el temps acompanya, es realitzaria un play-off entre 
els equips pitjor classifi cats per aconseguir la plaça vacant 
de les semifi nals. Unes semifi nals que es realitzarien el cap 
de setmana del 19 i 20 de juliol.

La novetat arriba en el cap de setmana fi nal. Normalment, 

la Copa acabava amb una ‘Final Four’ on dissabte es dis-
putaven les semifi nals i el diumenge es decidia el campió. 
Enguany, aprofi tant que s’arriba al cinquè aniversari, s’ha 
volgut preparar quelcom diferent, i serà el dissabte 26 de 
juliol, que es realitzarà la fi nal de la Copa Xocolata Jolonch.

A més, durant tot el mes de competició, es realitzarà a 
Ràdio Sió un programa destinat a informar de resultats, crò-
niques dels partits i valoracions dels protagonistes. Portarà 
el nom de ‘Waterpolo Magazine’ i el podreu escoltar cada 
dijous de 8 a 9 de la nit al 107.9 de la FM.

Agraïm molt especialment a Xocolata Jolonch tot el suport 
rebut i que ens ajudin a poder fer realitat aquesta Copa.

Esperem força presència d’agramuntins a les piscines i 
que entre tots puguem seguir fent poble!   ■

Imatge de la fi nal de l’any passat entre At. 3 Piscines (blau cel) i Olímpic 92 (negre).
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SECCIÓ FUTBOL SALA
‘Si juga l’Atlètic, juga l’Olímpic’. 

Aquest és el eslògan que hem triat per 
afrontar la primera part d’estiu d’aques-
ta temporada tan atípica per a nosaltres. 
Sense torneig de futbol 7 ni a la tardor 
ni a la primavera i sense la participació 
del primer equip de la secció de futbol 
sala al 32è Vila d’Agramunt, tota la nos-
tra participació sènior enguany quedarà 
reduïda a l’equip fi lial, l’Atlètic 92 que 
deixarà el testimoni a principis de juliol 
a la secció de Waterpolo. L’Atlètic 92 és 
l’equip de nois joves de l’agrupació que, 
malgrat estiguin apuntats amb el nom 
d’Olímpic, seguiran sent l’equip fi lial. 
La plantilla actual està formada per Ro-
bert Creus, Iban Abellana, Jordi Planes, 
Xavi Pedrol, Julià Jou, Jesús Vidal, Al-
bert Figuera, Pau Farré, Gerard Vicens, 
Pol Pedrós, Sergi Tarruella i Alex Tàpia. 
Jugaran al segon grup i debutaran con-
tra Tàctics. 

Tot i això, l’Olímpic té previst tenir 
presència a les 24h de futbol sala fe-
mení i al torneig júnior, tant amb equip 
femení com masculí.

SECCIÓ POPULAR
Segueix el bon ritme d’activitats de 

la secció popular, tant en sènior com 
en veterà, i és l’Atletisme l’esport que 
més presencia té en aquest fi nal de 
temporada. El corredor de l’equip vete-

rà, Emilio Caparrós, 
va disputar la Marató 
de Barcelona com a 
punt i fi nal de la seva 
campanya. Va sortir 
en el primer torn de 
corredors amateurs 
(que és el tercer torn 
després de professio-
nals i paralímpics).
Va començar amb 
bon ritme, es trobava 
molt bé i la calor que 
feia li era favorable ja 
que amb ella se sent 
més còmode. Aquest 
fet el va dur a avançar, en els primers 
10/20 km, quasi bé 2.000 corredors. 
Va parar a descansar en l’avituallament 
per refrescar-se i va continuar amb bon 
ritme fi ns els últims 5 km on va notar 
el cansament acumulat. Va ser una gran 
experiència per a ell i ja ha començat a 
entrenant-se per a l’any vinent.

D’altra banda, l’Albert Salat, de 
l’equip sènior, va disputar la Vertical de 
les ànimes, una cursa aproximadament 
de 7.5 km i 1.100 de desnivell, en la 
qual va quedar 12è de 45 participants 
en la general i tercer de la seva catego-
ria, la sub-23. Va tenir un inici de cursa 
ràpid, segurament empès pels altres cor-
redors fi ns al punt d’obligar-lo a frenar el 
ritme per tal de calmar les pulsacions i 

poder pujar còmode fi ns 
al fi nal. A continuació 
es va trobar amb molts 
trams on es podia córrer 
seguidament, i d’aques-
ta manera es començà 
a notar millor. Combi-
nant caminar i córrer en 
el tram fi nal i esquivant 
el vent a la carena del 
Montsec que era fort i 
empenyia avall. Final-
ment, va aconseguir pa-
rar el crono amb 1h 13 
(9.44 min/km) i quedà 
parcialment satisfet, ja 

que “he vist que aquest tipus de cursa 
és massa explosiu pel que estic acostu-
mat a fer, però per altra banda ha estat 
un bon entrenament per millorar en la 
pujada.”

SECCIÓ DE WATERPOLO
La secció de waterpolo ha començat 

a tirar endavant la plantilla per aques-
ta nova cinquena edició de la Copa que 
començarà el primer cap de setmana de 
juliol i acabarà amb la fi nal del 26 del 
mateix mes.

Ens podeu seguir a la nostra pàgina 
de Facebook o Twiter: Olímpic Noranta 
Dos o a la nostra web http://norantados.
jimdo.com. Us seguirem informant amb 
molt de gust!   ■

 
ESPORTS OLÍMPIC 92

Si juga l’Atlètic, juga l’Olímpic

Albert Salat a la I Vertical de les ànimes.

pintura i decoració

Roman Serra
695 558 383

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

Pilar Figuera
Tel. 973 39 20 42
p.fi guera@hotmail.com
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Ca La Rosa
L’Estoneta

El Jardí Chill-Out

Menjars casolans per emportar
Cafeteria - Bar - Restaurant

Per festes familiars - Catering

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

Xavier Infante Màrquez
P A L E T A

CONSTRUCCIONS
i REFORMES

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

De camí cap al 9-N

El 25 de maig, els cata-
lans vam ser convocats 
a les urnes per escollir 

el nou Parlament Europeu. 
Un parlament que per primer 
cop tenia cert poder de deci-
sió en l’elecció del president 
de la Comissió Europea. Pro-
va d’això és que a dia d’avui 
encara no ha estat escollit 
per manca de consens. A 
Catalunya, tot i la baixa par-
ticipació, va quedar encara 
més refermada la voluntat del 
poble català a poder votar el 
futur del nostre país el proper 
9 de novembre. Els partits 

partidaris de la consulta van 
sortir àmpliament reforçats i 
això encara dóna més força 
a aquest procés sense retorn. 
Certament, Esquerra Repu-
blicana va ser la força més 
votada però tal com va afi r-
mar el president d’ERC, Oriol 
Junqueras, “aquest resultat el 
posem al servei del país, del 
procés i del 9-N”. No és hora 
de partidismes, d’eufòries i 
d’atacs mutus, ans al contra-
ri, és hora de sumar encara 
més i convèncer els indecisos 
per tal que el futur de Catalu-
nya pugui ser decidit pels ma-
teixos catalans. Els propers 
mesos seran decisius i cal 
que el món ens vegi més forts 
i més units que mai. De mo-
ment, Josep Maria Terricabras 
ja ha estat escollit president 
de l’Aliança Lliure Europea i 
això ens garanteix un fort pes 
polític a la formació que de-
fensa la llibertat dels pobles 
europeus.

Des de la Secció Local 
d’Esquerra Republicana de 
Catalunya a Agramunt volem 
agrair a totes les persones 
que el passat 25 de maig van 

exercir el seu dret a vot i es-
pecialment a les 580 perso-
nes de la nostra vila que van 
voler donar suport a la propos-
ta d’ERC.

DVINS AMB SARDANES
Per segon any, Agramunt 

ha pogut gaudir novament 
d’aquesta combinació tan 
atractiva com és la Mostra de 
vins i caves de proximitat i el 
Concurs de colles sardanistes 
de les terres de Lleida. Som 
conscients que al darrere 
d’ambdues iniciatives hi ha 
moltes hores de treball, però 
per sobre de tot la voluntat 
d’unir-se per sumar esforços 
i fer d’aquesta festa un refe-
rent al calendari de les terres 
de ponent. Tot un èxit!

 30 ANYS DE
COR PARROQUIAL

Des d’aquestes línies també 
volem felicitar tots els mem-
bres del Cor Parroquial i tots 
els qui en un moment o altre 
n’han format part per aquests 
30 anys de trajectòria. Espe-
rem doncs que en puguin ser 
molts més.   ■

No és hora de parti-
dismes, d’eufò ries i 
d’atacs mutus, ans 
al contrari, és hora 
de sumar encara 
més i convèncer 
els indecisos per 
tal que el futur de 
Catalunya pugui ser 
decidit pels matei-
xos catalans.
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SERVEI de TERRASSA

MENÚ DIARI i de CAP de SETMANA

TAPES i ENTREPANS

AMANIDES i PASTA FRESCA
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GRUPS POLÍTICS
MUNICIPALS CiU

Eleccions Europees: a Catalunya
i a Agramunt

De les darreres eleccions al Parlament 
Europeu, celebrades el diumenge 25 
de maig, podem analitzar els resultats 

en clau europea, espanyola, catalana, etc., 
una anàlisi gens senzilla ja que cada angle 
ens aporta dades força interessants.

En clau catalana, una primera incògnita 
era si seríem capaços de superar la participa-
ció de les eleccions del 2009, i una segona, 
no menys important, si els partits favorables 
a la consulta tindrien un suport majoritari 
dels catalans.

El resultat va ser una participació del 
47,7% a Catalunya, 10 punts més que a les 
eleccions del 2009, dos punts per sobre de 
la participació a Espanya i 4,5 punts per so-
bre de la mitjana europea.

Primer missatge: des de Catalunya: som 
europeus i ho volem seguir sent.

Segon missatge: les opcions polítiques 
partidàries del dret a decidir van obtenir una 
victòria molt clara en aquestes eleccions. Tal 
com va dir el president Mas la mateixa nit 
electoral “tot segueix endavant, ni un pas 
enrere”.

ERC guanya les eleccions a Catalunya. 
CiU, malgrat estar al davant del govern de 
la Generalitat en solitari, en uns moments 
d’extrema difi cultat econòmica, amb deci-

sions impopulars i no gens fàcils de prendre, 
aguanta molt bé, augmentant en 100.000 
vots el seu suport electoral en el conjunt del 
país.

Aquest bon resultat permetrà que en Ra-
mon Tremosa, que ha estat eurodiputat els 
darreres cinc anys per CiU, continuï al par-
lament europeu defensant els interessos de 
Catalunya i dels catalans, amb un bagatge 
extraordinari com a parlamentari. Dels 766 
diputats al parlament europeu, és el sisè 
en informes esmenats, el setè en preguntes 
parlamentàries i també el setè en presentar 
mocions de resolució.  

Un eurodiputat que està fent una gran pe-
dagogia explicant què és Catalunya i el pro-
cés català a Europa.

En clau municipal
A Agramunt, amb una participació del 

42,83%, CiU aconsegueix el 37,29% de su-
port electoral i queda com a primera força 
política al nostre municipi, incrementant el 
suport electoral en 4,38 punts en relació a 
les mateixes eleccions del 2009.

Moltes gràcies a tots pel vostre suport.

Grup municipal de Convergència i Unió

En clau catalana, 
una primera incòg-
nita era si seríem 
capaços de superar 
la participació de les 
eleccions del 2009, 
i una segona, no 
menys important, si 
els partits favorables 
a la consulta tindrien 
un suport majoritari 
dels catalans.

A Agramunt, amb 
una participació del 
42,83%, CiU acon-
segueix el 37,29% 
de suport electoral i 
queda com a prime-
ra força política al 
nostre municipi.
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Com resumir en breu paraules,
per expressar el sentiment
que sentim avui nosaltres
en aquest precís moment.
A, saber que el nostre....home, pare
avi...
per sempre més ha marxat,
l’home senzil, admirable,
de cor noble, bo i honrat.
No és d’estranyar que amb tristesa
estiguin els nostres cors;
una cosa és ben palesa,
que ens deixes un bon record.

Familiars i amics: adéu-siau.
Deixo aquest món amb la ferma esperança
de volar a un nou destí de goig i pau
on gaudiré de Déu amb benaurança.
Als meus més estimats recordo amb simpatia.
I espero que de mi guardeu bona memòria
fi ns que ens retrobem tots un feliç dia
per fruir eternament la dolça glòria.

J. Satorras

3r ANIVERSARI de 

Jordi Piñol Moncunill
Que morí el 18 de juny de 2011

 

Sempre estaràs en el cor dels qui t’estimen.

Agramunt, juny de 2014

Ha pujat a la casa del Pare 

Montserrat Solà Junyent
(Vídua de Jaume Areny Guàrdia)

que morí cristianament el dia 28 de maig de 2014,
als 93 anys d’edat, havent rebut els S.S. i la B.A.

A. C. S.

Els qui l’estimem: fi lls, Jaume i Remei; néts, Remi i Toni, Jaume i Anna, i Jordi 
i Maribel; besnéts, nebots, cosins i família tota, us preguem una oració pel seu 
descans etern.

Agramunt, maig de 2014
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REGIDORIA DE BENESTAR I SALUT

ACTIVITATS DEL MAS VELL

Durant el mes de maig la Residència Geriàtrica Mas Vell té 
programada una sortida amb els usuaris. Aquest any s’ha can-
viat aquesta programació per una jornada lúdico-festiva i que 
està inclosa dins de les activitats de la celebració dels 25 anys 
del centre. Aquesta jornada va consistir en una tarda de jocs 

on tots els usuaris van participar en diferents cucanyes, com 
ara bitlles, trencaclosques, pesca-peixos, cursa de cotxes, etc.  
En fi nalitzar els jocs es va fer un berenar com a cloenda d’una 
jornada molt ben valorada per tots els usuaris.

CLOENDA DEL TALLER D’ESTIMULACIÓ DE LA MEMÒRIA
El dimecres 21 

de maig va tenir 
lloc la cloenda del 
segon taller d’es-
timulació de la 
memòria, impartit 
per la psicòloga 
Neus Planell. Al 
taller hi han par-
ticipat onze do-
nes i dos homes. 
Aquest taller, a 
l’igual que l’edi-
ció anterior, ha 

estat una gran experiència tant per als alumnes com per a la 
formadora.

PRESENTACIÓ PROGRAMA PARLA.CAT

L’Ajuntament d’Agra-
munt, conjuntament amb 
el Consorci per a la Norma-
lització Lingüística i el Con-
sell Comarcal de l’Urgell, 
va presentar el dijous 29 de 
maig el programa Parla.cat.

La presentació va tenir lloc a l’aula d’infor-
màtica del CEIP Macià-Companys. Aquest 
programa és un espai virtual d’aprenentatge que té per objectiu 
posar a l’abast de totes les persones els materials didàctics per 
aprendre català. El programa està dirigit a tothom, indepen-
dentment del seu origen, residència o nivell de coneixement 
de la llengua. És un curs que es fa a través d’internet per mitjà 
d’una plataforma senzilla i intuïtiva que està a l’abast de tot-
hom. El programa és lliure i qualsevol cosa des d’un ordinador 
pot seguir la formació adaptant-la al seu ritme. Trobareu tota la 
informació sobre el programa al web: http://www.parla.cat/ 

PORTES EMERGÈNCIA PAVELLÓ
El Pla d’Autoprotecció del pa-

velló fi ral aprovat l’any 2013 fi xa 
una normativa de seguretat que 
determina un seguit d’actuacions 
en aquesta instal·lació. Per aquest 
motiu l’Ajuntament d’Agramunt 
ha procedit a la instal·lació de 
diverses portes d’emergència als 
laterals del pavelló per poder ga-
rantir l’evacuació en els actes organitzats en aquest recinte. 

HOMENATGES PER JUBILACIÓ
L’Ajuntament d’Agramunt ha homenatjat la Sra. Maria Àngels 

Ribau, treballadora de la Residència Mas Vell, i la Sra. Lluï-
sa Boix, treballado-
ra de la Biblioteca 
Guillem Viladot, en 
motiu de la seva 
jubilació. Des de 
l’Ajuntament es vol 
mostrar l’agraïment 
per tots els serveis 
prestats. 

REGIDORIA DE 
SERVEIS MUNI-
CIPALS I OBRES

INICI OBRES
CASC ANTIC

L’ A j u n t a m e n t 
d’Agra munt ha ini-
ciat les obres de 
remodelació del 
centre històric de la 
vila. Concretament, 
l’actuació preveu la 
renovació de tots els 
serveis i l’empedrat 
del carrer Sió, el vial 
i porxos de la plaça 
de l’Església i els 

FO
N

T:
 A

JU
N

TA
M

E
N

T

FO
N

T:
 A

JU
N

TA
M

E
N

T

FO
N

T:
 A

JU
N

TA
M

E
N

T

FO
N

T:
 A

JU
N

TA
M

E
N

T

FO
N

T:
 A

JU
N

TA
M

E
N

T



64 [JUNY 2014]sió 604

▼

L'AJUNTAMENT
INFORMA

porxos del carrer Sant Joan. També preveuen l’eliminació de 
barreres arquitectòniques i l’anivellament a un sol pla de l’espai 
de sota els porxos i el mateix carrer. Les obres, amb un pressu-
post de 554.826,95€, estan fi nançades pel Fons Europeu de 
Desenvolupament Rural (FEDER), pel Pla Únic d’Obres i Ser-
veis de Catalunya i pel mateix Ajuntament d’Agramunt i s’han 
adjudicat a l’empresa Jaén-Vallés. Està previst que els treballs 
tinguin una durada de nou mesos. L’empresa constructora ha 
habilitat una ofi cina d’atenció al mateix carrer Sió. Per altra 
banda i a proposta de l’Ajuntament d’Agramunt, els veïns de la 
zona han nomenat quatre representants per a millorar la coordi-
nació i els treballs mentre durin les obres.

ARRANJAMENT DE LA VORERA OEST DE LA PLAÇA DEL POU
L’Equip de Serveis de l’Ajuntament d’Agramunt ha fi nalitzat 

les obres d’arranjament de la vorera oest de la plaça del Pou. 
L’actuació ha permès donar a la vorera l’amplada adequada al 
mateix temps que s’han eliminat les barreres arquitectòniques 
en diversos punts com els que donen accés a la plaça del Pou o 
els que travessen la L-313.

OBRES VÀRIES
Després de diverses peti-

cions dels veïns, l’Equip de 
Serveis Municipals conjunta-
ment amb els tècnics i ope-
raris corresponents han dut 
a terme un seguit d’obres a 
diferents punts d’Agramunt. 
Concretament, s’ha enllume-
nat el tram de Ronda Molinal 
des del raval de Puigverd fi ns 
al raval de Sant Francesc 
i s’ha habilitat una rampa 
d’accés a la plaça Mercadal.

REGIDORIA DE CULTURA

BIBLIOTECA OBERTA TOT L’ESTIU
L’Ajuntament d’Agramunt ha decidit obrir durant tot l’estiu 

la Biblioteca Municipal Guillem Viladot. La iniciativa s’ha pres 
després de les reiterades peticions dels usuaris que també vo-
len gaudir de la biblioteca els mesos d’estiu i fi ns ara no ho 
podien fer.

REGIDORIA D’ESPORTS

FASE FINAL BÀSQUET FEMENÍ
El pavelló esportiu d’Agramunt va ser la seu de la Final del 

Campionat de Catalunya Júnior Femení Nivell A de bàsquet el 
diumenge 8 de juny. El triomf del campionat, disputat pels qua-
tre millors equips de Catalunya un de cada província, va ser per 
les jugadores de l’equip GEIEG de Girona que van enfrontar-se 
a la fi nal amb el Canovelles B.C. Groc amb un resultat fi nal de 
61 a 77 punts. Aquests dos equips van ser els vencedors de 

ACTES

DEVOLUCIÓ FIANÇA
S’acordà que es retorni a l’empresa BENITO ARNÓ E HIJOS, 

SAU la fi ança defi nitiva en concepte de l’obra “Millora de la cal-
çada de sis carrers de la vila d’Agramunt (Ronda Comtes d’Ur-
gell, C. Control, C. Capella, Av. Esports, Ronda del Molinal i C. 
Verge del Socors)” que ascendeix a la quantitat de 5.085,43€.

BAIXES ESTABLIMENT
S’acordà donar de baixa del Registre d’Establiments els dos 

següents:
- A nom de la Sra. M. Josefa Garcia Castillo dedicat a l’activi-

tat al comerç al menor d’articles de la llar situat al C. Sió, núm. 
5, baixos d’Agramunt.

- A nom de la Sra. Benita Santiveri Forcat dedicat a l’activitat 
al comerç al menor de productes de carnisseria situat al C. Sió, 
núm. 20, baixos d’Agramunt.

ADQUISICIÓ PANCARTES
S’aprovà l’adquisició d’unes pancartes per a la col·locació 

d’uns faristols en diferents punts del nucli urbà amb motiu de 
la commemoració dels 15 anys de la mort d’en Guillem Vila-
dot, que s’adjudicà a l’empresa TENDALS SANGRÀ, SL, per la 
quantitat de 1.306,80€, inclòs IVA.

les semifi nals que van disputar-se durant el matí, i que van 
guanyar vers el Celler de l’Arnau del CB Balaguer i l’AB La Salle 
de Tarragona respectivament. Una gran jornada esportiva, on 
afi cionats del bàsquet i de l’esport en general van poder veure 
bàsquet amb un nivell alt de joc.

TORNEIG  FEDERAT 
DE TENNIS TAULA

Agramunt va acollir 
els dies 24 i 25 de 
maig unes jornades 
esportives de tennis 
taula. Concretament, 
el dissabte es va rea-
litzar un campionat 
popular obert a tot-
hom, i diumenge es 
va deixar pas al tennis 
taula federat. Així, el 
torneig va comptar 
amb els millors jugadors de les modalitats Top-12 i Top B.
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ARRANJAMENT MOBILIARI URBÀ
S’aprovà l’adquisició d’uns llistons de fusta per l’arranjament 

dels bancs del mobiliari urbà col·locats en diferents indrets del 
municipi, que s’adjudicà a l’empresa BENITO URBAN, per la 
quantitat de 1.046,65€, inclòs IVA.

APARELL CONTROL DE CLIMA
S’acordà l’adquisició d’un aparell de telegestió de control de 

clima per a les instal·lacions del Teatre del Casal Agramuntí, 
que s’adjudicà a l’empresa TECNUR, SLU, per la quantitat de 
2.171€, exclòs IVA. 

AMPLIACIÓ DEL CEMENTIRI
S’aprovà els treballs de la redacció del projecte i la direc-

ció facultativa de l’obra “Ampliació del Cementiri municipal 
d’Agramunt” que s’adjudicà a l’empresa SERVEIS D’ARQUI-
TECTURA, SCP, per la quantitat de 2.400€, no inclòs IVA. 

TREBALLS VORERA
S’aprovà dins de l’obra “Adequació de la vorera oest de l’Av. 

Catalunya i la Plaça del Pou” dur a terme els treballs d’ender-
rocar i refer el paviment de la calçada de formigó a la plaça del 
Pou i Av. Catalunya que s’adjudicà a l’empresa MACOTEC 905, 
SL, per la quantitat de 6.449,90€, exclòs IVA. 

LIQUIDACIÓ DE COMPTES
S’acordà liquidar al nucli agregat de Mafet, la quantitat de 

3.000€ corresponents a la liquidació de l’any de 2013, amb 
càrrec del vigent pressupost de despeses de 2014.

PLA D’AUTOPROTECCIÓ
S’acordà deixar sense efecte per motius de maternitat la pres-

tació del servei del contracte per a la redacció del Pla d’auto-
protecció de la Residència d’Avis Mas Vell adjudicat a la Sra. 
Sònia Pintó i Grau, i s’adjudicà els esmentats serveis a la Sra. 
Verònica Huguet Puig, per un import de 1.250€ (IVA inclòs). 

CISTERNA DEL PARC DEL CONVENT
S’aprovà inicialment el projecte i s’aprovà el plec de clàu-

sules administratives i tècniques que han de regir l’actuació 
d’“Habilitació de l’accés i museïtzació de la cisterna del parc 
del Convent al municipi d’Agramunt” redactat per l’arquitecta 
Sra. Sònia Pintó i Grau, amb un pressupost de 84.970,39€  
(IVA inclòs). Així mateix, s’aprovà l’expedient de contractació i 
es disposà l’obertura de la licitació.

OBRES CASC ANTIC
S’acordà adjudicar el contracte d’obres de l’actuació “RE-

HABILITACIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC DEL CASC ANTIC D’AGRA-
MUNT” a l’empresa “CONSTRUCCIONS JAÉN VALLÉS, SL, pel 
preu de 353.071,70€ més 74.145,06€ d’IVA, resultant un 
import total de 427.216,76€. Les millores en l’execució de 
l’obra sense cost addicional, aportades per l’empresa, ascen-
deixen a 94.524,40€ i una ampliació del termini de garantia 
fi ns a  dos anys i mig.

Així mateix, excloure del procediment de licitació a les em-
preses RAVI OBRAS, TRANSPORTES Y EXCAVACIONES, SL i 
TECNOLOGÍA DE FIRMES,SA. per no haver justifi cat la baixa 

en l’oferta, per la qual cosa s’ha d’entendre injustifi cada la pro-
posició.

S’aprovà els treballs de seguiment d’aquesta obra que s’adju-
dicà a l’empresa SERVEIS D’ARQUITECTURA SCP, per la quan-
titat de 4.700€, exclòs IVA. 

CABANA DE VOLTA
S’aprovà els treballs d’elaboració d’una cabana de volta en 

pedra per l’espai del Parc Riella, que s’adjudicà al Sr. JORDI 
MARTÍ CASTELLÀ, per la quantitat de 1.905,75€, inclòs IVA.

FESTES LOCALS 2015
S’acordà fi xar els dos dies de Festes Locals per a l’any 2015, 

dels següents nuclis de població:
Agramunt . . . . . . . . . . .  4 i 7 de setembre
Almenara Alta . . . . . . . .  31 de juliol i 1 d’agost 
Donzell d’Urgell  . . . . . .  13 i 14 d’agost
Mafet . . . . . . . . . . . . . .  4 de setembre i 3 d’octubre
Montclar . . . . . . . . . . . .  24 i 25 de juliol
Les Puelles . . . . . . . . . .  1 d’agost i 7 de setembre

ADQUISICIÓ EQUIPAMENTS ESPORTIUS
Atès que està previst implantar a la zona del Passeig J. Bru-

fau (des del Pont de la Ctra. de Tàrrega fi ns al Pont Romànic)
dotacions d’equipaments esportius, a fi  i efecte de millorar 
aquest espai, s’aprovà l’adquisició de porteries d’handbol-
futbol, cistelles fi xes, cistelles de minibàsquet, marcatges de 
camp de bàsquet i minibàsquet, marcatge de camp de futbol-
sala/handbol, que s’adjudicà a l’empresa TP SPORT (TALLE-
RES PALAUTORDERA, SA) per la quantitat de 6.066,03€, 
inclòs IVA.

RESIDÈNCIA GERIÀTRICA MAS VELL
S’aprovà els treballs d’obra d’arranjament de la sala de ren-

tat i de planxa de la tercera planta de l’edifi ci de la residència 
Geriàtrica Mas Vell, que s’adjudicà a l’empresa PROMOCIONS 
EROLES ESTEVE, SL, per la quantitat de 1.175€, exclòs IVA.

ADQUISICIÓ EQUIPAMENTS AUDIOVISUALS
S’aprovà l’adquisició d’uns equipaments d’audiovisuals (am-

plifi cadors, micròfons, pantalla de projector, reproductor, pro-
jector, entre altres), per la Sala de Conferències de l’Ajunta-
ment, i s’adjudicà a l’empresa ACUSTIELEC, SL, per la quanti-
tat de 2.885,85€, inclòs IVA.

BAR CASAL AGRAMUNTÍ
S’aprovà l’adquisició d’un projector per al bar del Casal, i 

s’adjudicà a l’empresa ACUSTIELEC, SL, per la quantitat de 
540€, exclòs IVA. També es va aprovar l’adquisició d’un aparell 
de televisió i altres subministraments de ferreteria, i s’adjudi-
cà a l’empresa FERRETERIA FIRAL, SL, per la quantitat de 
654,04€, inclòs IVA.

ESCOLES DE MONTCLAR
S’aprovà la col·locació d’unes baranes de protecció a la zona 

d’exterior de les antigues escoles de Montclar i s’adjudicà al Sr. 
RAMON JOVÉ PIJUAN (FERRERIA SANDO), per la quantitat de 
905,09€, inclòs IVA.   ■
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Quan Jesús, el fi ll de Déu,
pren una ànima per seva,

la signa amb la Santa Creu
i diu als àngels: “Guardeu

eixa hermosura, que és meva”.

Mn. Jacint Verdaguer

El senyor

Josep M. Torras Bas
Fidel col·laborador de l’empresa Corporació Alimentària

de Guissona, SA durant 17 anys,

ha mort en la pau del Senyor, el dia 28 d’abril del 2014,

als 51 anys, havent rebut els Sants Sagraments

i la Benedicció Apostòlica.

AL CEL SIGUI

Els qui l’estimem: la seva mare, Roser Bas Gené; la seva promesa, 

Ramona Codina Ginestà; família tota i amics us preguem

una oració pel seu descans etern.

La família agraeix les mostres de condol rebudes.



67sió 604[JUNY 2014]

GRÀFICA DE LES TEMPERATURES MÀXIMES I MÍNIMES I DE LES PRECIPITACIONS CORRESPONENTS AL MES D’ABRIL

Temperatura màxima: Temperatura mínima: Precipitacions:

40

35

30

25

20

15

10

5

0

–5

40

35

30

25

20

15

10

5

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

°C

Dies

Demografi a
(Mes de maig de 2014)

NAIXEMENTS
Ot Torres Montoya dia   8
Pau Cuenca Giner dia 25

MATRIMONIS
Leonardo Job Ahumada Santander, i
Jessica Marcela Jiménez Muñoz dia   3
David Mendoza Carrion, i
Daniela Craciuna Alexandra Maxim dia   7
Luis Alejandro González Beas Pérez de Tudela, i
Sara Porta Pallejà dia 17
David Muixí Berengueres, i
Tània Inglés Trull dia 24

DEFUNCIONS
Rosa Ortiz Garcia 69 anys, dia   6
Guillermina Esteban Rodríguez 90 anys, dia 15
Ramon Martínez Triquell 90 anys, dia 22
Edelmira Brito Yusta 86 anys, dia 26
Rosa M. Morell Coronas 79 anys, dia 27
Montserrat Solà Junyent 93 anys, dia 28
Jaume Bonet Boix 67 anys, dia 30

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

Temps
PLUJA CAIGUDA DURANT EL MAIG

Dia 12 ......................................... 1,0 l./m2

Dia 20 ......................................... Inapreciable
Dia 21 ......................................... Inapreciable
Dia 23 ......................................... Inapreciable
Dia 25 ......................................... 10,0 l./m2

Dia 26 ......................................... 5,0 l./m2

Dia 28 ......................................... 6,0 l./m2

Dia 30 ......................................... 3,0 l./m2

Dia 31 ......................................... 9,0 l./m2

TOTAL ......................................... 34,0 l./m2

TEMPERATURES EXTREMES DEL MAIG

Màxima del mes ............................  30°, dia 10
Mínima del mes ..............................  5°, dia 14
Oscil·lació extrema mensual .......................  25°
Mitja de les màximes .......................... 24,161°
Mitja de les mínimes ............................ 9,903°
Mitja de les mitjanes .......................... 17,032°

L’observador: Deudat Pont

JULIOL 2014

Mes de 31 dies, setè del nostre calendari.
El dia 1 el sol surt a les 4h 20m, i es pon 

a les 19h 28m. El dia 31 el sol surt a les 4h 
44m, i es pon a les 19h 10m.

El dia 22 el sol entra a la constel·lació del 
LLEÓ.

l./m2

DATES ASSENYALADES
I COSTUMARI

El juliol és un mes que en el Costumari té relati-
vament poques tradicions ja que era l’època de l’any 
que es batia i es recollia el gra, ocupant una gran 
part del temps dels nostres avantpassats; aquestes 
activitats eren prioritàries a qualsevol festa o cele-
bració. Molts dels refranys estan relacionats amb la 
feina del segar i el batre i amb la calor ambiental que 
fa durant aquest temps.

Si no regues pel juliol,
tot l’any el camp se’n dol.

Dia 10: Sant Cristòfol. Era un dels sants més 
venerats ja que havia estat invocat contra la pesta 
i com que antigament les epidèmies eren molt fre-
qüents, això feia que se li retés molt culte i gaudís 
d’una gran veneració.

Dia 16: La Mare de Déu del Carme. Als pobles de 
la costa crien que la Mare de Déu del Carme guarda-
va de les tempestes en el mar. En algunes contrades, 
la gent del camp també la invocava perquè guardés 
el bestiar (mules, rucs...) de caure i perquè els aju-
dés a aixecar-se de nou.

Dia 22: Santa Magdalena. Era la patrona i advo-
cada dels apotecaris, dels herbolaris, i dels barbers, 
segurament per raó del pot d’ungüent amb què va 
untar els peus de Crist. Les dones de vida llicencio-
sa també havien demanat protecció a aquesta santa 
penitent, així com les verdulaires. 

Dia 25: Sant Jaume, apòstol.

EFEMÈRIDES DEL MES:
El canal d’Urgell (continuació)
En la memòria que citem de la Real Junta de 

Comerç de Catalunya de 1816 encara picaven més 
amunt quan feien plans del possible canal d’Urgell: 
“(...) El canal navegable és el único medio de quitar 
este estorbo y abastecer la provincia; pues desaguan-
do en el Segre, no lejos de Mequinenza,, se juntará 
con el Ebro y bajarán los trigos y demás frutos de 
Urgel hasta Tortosa y los Alfaques, de donde ven-
drán con poquísimo coste a esta ciudad (Barcelona), 
a Tarragona, a Mataró y a los demás pueblos de la 
costa, pudiéndose tambien llevar a Valencia y a las 
demás provincias marítimas del reino en los años 
que lo necessiten: de este modo se pondrá el trigo a 
su precio natural que no desalienta al cosechero, ni 
perjudica al consumidor. (...) El Urgel és el granero 
de la montaña que le domina , y subiendo los barcos 
hasta Tiurana se ahorrará una gran parte dels trans-
porte y de consiguiente se disminuairá el precio del 
trigo con gran benefi ció de los montañeses”. Les bo-
nes intencions del document semblen el conte de la 
Lletera ja que a l’hora les coses no han anat pas així.

Entre 1815-1820, l’arquitecte Antoni Sallés va 
fer un projecte on es fi xava més acuradament el 
traçat del Canal i situava la presa d’aigua a prop 
de Ponts. Les guerres carlines van aturar també el 
projecte. Finalment el 1853, l’empresa barcelonina 
Girona, Clavé i Companyia, darrere de la qual hi ha-
via Manel Girona, aconseguí de l’estat una concessió 
d’aigua per 99 anys a partir de l’acabament dels tre-
balls i fundà la Societat Anònima del Canal d’Urgell 
que va emprendre les obres de forma defi nitiva. Els 
enginyers Pere de Andrés Puigdoller i Constantí de 
Ardanza van fer el projecte del canal.

Ramon Bernaus i Santacreu

ALMANAC

Les fases de la lluna:

Quart creixent

Lluna plena

Quart minvant

Lluna nova

el dia 5, a les 11:59 h

el dia 12, a les 11:25 h

el dia 19, a les 14:08 h

el dia 26, a les 22:42 h

JO
S
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O
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Voldríem transmetre a tothom el que 
la nostra ànima sent quan pensem 
amb la nostra mare, un amor que et 
besa a la front, dolç i somrient, content 
i feliç, una mare que durem sempre en 
el nostre cor, que durem en un altar 
dins el nostre pit tota la nostra vida.

La nostra dona, mare i iaia ha estat 
sempre alegre, sempre riallera, sempre 
disposada i sempre resolta, sempre per 
i amb nosaltres de forma incondicio-
nal.

Ella va viure com pensava, mai no va 
viure pensant com ha viscut, ja que al 
fi nal el que importa no són els anys 

de vida que ens ha lliurat, sinó tota la 
vida que ens ha lliurat durant aquests 
anys.

Per això, ella, ens ha ensenyat que si 
la vida et dóna raons per plorar, de-
mostra-li a la vida que tens mil i una 
raó per riure.

La família Gil Ortiz vol agrair de tot 
cor tot l’amor que ens heu transmès en 
el seu acomiadament.

Moltes gràcies a tota la família pel su-
port diari que ens heu transmès i així 
ho hem rebut!

Gràcies a tots els nostres amics que 
des d’Agramunt, Logroño, Valladolid, 
Lleida, Alentorn, Artesa de Segre, Po-
blacions de la Ribera del Sió i Barce-
lona us vàreu preocupar per nosaltres i 
ens vau fer costat!

Es mereixen els nostres més sincers 
agraïments el grup de PADES de l’hos-
pital Santa Maria, el personal del CAP 
d’Agramunt, la residència Ribera del 
Sió i el Servei de la funerària Torné, en 
aquest últim, creiem oportú assenyalar 
molt especialment el tracte professio-
nal, proper, atent, pacient i humà d’en 
Manel.

Pregueu a Déu per

Rosa Ortiz García
que morí cristianament el dia 6 de maig de 2014, a l’edat de 69 anys,

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

(E.P.D.)

Els qui t’estimem: espòs, Emilio Gil Martín; fi lls, Emilio i Anna, Rosa i José, Conxita, 
Manel, Carlos, Carmina i Miguel Angel, i Oscar i Sandra; néts, Joan, Carlos, Irene, 
Adrianna, Lucia, Patricia, Marcel, Daniela, Oscar i Inés; germans, cunyats, nebots, 
cosins i família tota, et tindrem sempre present en les nostres oracions.

Agramunt, maig de 2014
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❚ Coordina Rosa Maria Sera

Solució a les
7 diferències:

per Ricard Bertran

Muntatge en què a la 
part superior del dipòsit 
d’aigua del castell s’hi ha 
posat la capçalera de la 
revista Sió.

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

SALT DE CAVALL

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

Solució al SALT DE CAVALL, per P.R.:

El meló i el casament solen enganyar 
la gent.

AMENITATS

Les 7
diferències

SUDOKU

Solució al
SUDOKU:

Ompliu les caselles buides dels requadres de 9x9 
quadrats, amb xifres de l’1 al 9, sense repetir cap 
número en una mateixa fi la, en una mateixa colum-
na, ni en una subquadrícula de 3x3.

1 9 6

8 4 6 3 1

9 4

7 6 9

2 5

2 8 3

6 8

1 9 5 2 7

4 5 8312784956

984562731

576931842

847316529

639275418

251849367

763428195

198653274

425197683

ment nyar ca El

el me so ga

len sa la ló

gent. i en
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Com una fl or, sempre més
el teu record en nostra vida
hi ha deixat una fragància
que ja no en serà esvaïda.

(Joan Maragall)

Ha pujat a la casa del Pare

Daniel Mora Vila
que morí cristianament el dia 13 de maig de 2014,
a l’edat de 90 anys, havent rebut els S.S. i la B.A.

A. C. S.

Els qui l’estimem, esposa, Roser; fi lls, † Pepe i M. Àngels; néts, Dani i Joana; 
germanes, Ramona i Tresina; cunyats, nebots, cosins i família tota, us preguem una 
oració pel seu descans etern.

Les Pallargues, maig de 2014
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LA FOTO

LA CALAISERA per SERAFINA BALASCH

per JOSEP BERTRAN

Acabades les obres de 
rehabilitació i amplia-

ció de la vorera de ponent 
de la plaça del Pou dedi-
quem “la foto” als qui du-
rant aquest darrers temps 
han estat els seus princi-
pals protagonistes, gairebé 
“veïns adoptius”. Han estat 
mesos de molèsties per als 
veïns, comerciants, via-
nants i circulació rodada. 
Aviat estarà tot oblidat. El 
nou paisatge del rovell de 
l’ou del nucli urbà d’Agra-
munt s’ha modernitzat. Ara 
caldrà estar encertats en la 
fase fi nal com és la instal-
lació dels elements mòbils 
que s’han de col·locar en 
diversos punts de la vorera.
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PRIMER ANIVERSARI

Jaume Farré Solé
que morí el dia 16 de juny de 2013.

Els qui t’estimem mai no t’oblidarem
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L’àlbumL’àlbum ���� ����

Durant molts anys els Dipòsits del Convent van ser una zona d’esbarjo per als agramuntins. Les colles 
hi anaven a passejar i era un lloc ideal, envoltat de verd i dues grans làmines d’aigua, per a fer-se 

fotografi es com la d’aquest grupet d’amigues de l’any 1949.
D’esquerra a dreta: Marina Garcia, Anna Karenina Jou, Antònia Setó, Josefi na Isant, Ester Bernaus i 

Maria Teresa Rovira.

Grup de noies sortint de l’església de participar en un casament, 1955. Fixeu-vos quin goig que fan 
vestides tan elegantment. Als lectors més joves se’ls ha d’advertir que a l’interior de les esglésies 

les dones havien d’anar obligatòriament amb el cap cobert. Les de la foto van amb mantellina o barret, 
aquest últim reservat per les ocasions especials com és un casament.

D’esquerra a dreta: Rosita Solé, Magda Bonet, Pepita Cahelles, Mª Teresa Mir i Mª Teresa Flaqué.
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Tercer aniversari

Joan Romeu i Rosell
que lliurà l’ànima al Senyor el dia 22 de juny de 2011, a l’edat de 84 anys,

havent rebut els Sants Sagraments.

E.P.R.

Els que t’hem estimat tant, no t’oblidarem mai.

Agramunt, juny de 2014

             ENYORANÇA

Trobarem a faltar el teu somriure
diu que ens deixes, te’n vas lluny d’aquí
però el record de la vall on vas viure,
no l’esborra la pols del camí.

El teu front duu la llum de l’albada,
ja no et solquen dolors ni treballs,
i el vestit amarat de rosada
és vermell com el riu de la vall.

Quan arribis a dalt la carena,
mira el poble i la vall que has deixat,
i aquests cors que ara guarden la pena
tan amarga del teu comiat.
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Després de la Guerra Civil, curs 1944-45, els antics “Hermanos” es van convertir en l’Acadèmia Agrícola i Mercantil per 
iniciativa dels mestres Joan Tous i Josep Maria Solans. A la foto, de pocs anys després, es veu aquest darrer envoltat 

d’una seixantena d’alumnes, tots nois amb edats variades.

1) Ramon Ramírez
2) Miquel Pintó
3) Albert Torres
4) ?
5) Ignasi Villalta
6) Pere Bernaus
7) J. Rabell (Santa Maria)
8) Pere Boncompte
9) Jaume Rovira

10) Lluís Bertran
11) ?
12) Ramon Areny
13) Miquel Pla
14) Fernando Ros
15) Manel Ginestà
16) Josep Carrera (Mafet)
17) Francesc Bernaus
18) Riera (Montclar)

19) Xavier Esteve
20) Fernando Ribera
21) Joan Quer
22) Marín
23) Miquel París
24) Carles Penella
25) Magí Ricard
26) Fidel Garrabou
27) Ramon Mª Camats

28) Josep Mª Solans
29) Pere Rovira
30) Ramon París
31) Francesc Trepat
32) Mariano Bernaus
33) ? (Bellcaire)
34) Magí Feixa
35) Miquel Pera
36) Josep Mª Torres

37) Ramon Solà
38) Xavier Vicens
39) Josep Farré (Puigverd)
40) Josep Mª Pintó
41) Ramon Torra
42) Anton Ramírez
43) Joan Boncompte
44) Enric Font
45) Albert Solà (Preixens)
46) Francesc Ros Vila
47) Felip Solé
48) Ramon Boncompte
49) Jaume Solans
50) Mata (Pradell)
51) Mases (Mafet)
52) Pere Setó
53) Lluís Pons
54) Joan Llurba
55) Javier Boncompte
56) Jaume Barrera
57) Pere Mas
58) Jaume Cots
59) Josep Mª Freixes
60) Domingo Ros
61) Josep Isant
62) Ramon Pla

L’àlbumL’àlbum ���� ����

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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IMATGES  D ’AH IR  i  D ’AVU I per JOSEP BERTRAN

Aquest és l’aspecte que tenia el tram central del Passeig l’any 1985 en la segona edició de la Paellada de Sant Joan. 
Durant els primers anys la festa era més concorreguda i els agramuntins es menjaven in situ la paella que amb tant 
d’encert preparen els successius equips de cuiners. Avui la majoria de racions que es despatxen es consumeixen als 
menjadors de casa. L’aspecte de l’indret ha canviat totalment i avui bona part és ocupat per un modern parc infantil.


