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Després de sis mesos de feina s’han
enllestit les obres de reorganització del
carrer Sió, des de Vilavella a Sabateria. El
nou aspecte del carrer tot a un sol nivell,
s’ha estrenat com escenari del Mercat de
Nadal amb la instal·lació d’una part de
les parades. Destacar els nous guarniments nadalencs d’acord amb el caràcter
comercial d’aquest històric carrer.
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LA 3...
Les notícies d’aquest mes comencen amb les del tradicional Mercat de Nadal, que enguany va haver de canviar
d’ubicació per les obres que s’estan duent a terme a la plaça
de l’Església. Precisament en aquestes obres, a més de descobrir-hi els previsibles cups, trulls i cellers, també s’hi han
trobat nombroses restes
humanes que possiblement siguin de l’antic
cementiri medieval que
envoltava el temple de
Santa Maria com era
costum en aquella època. Una altra de les
notícies ja tradicionals
en aquest mes de desembre, és l’Escala en
Hi-fi organitzada per les
dones de l’Esbarjo amb
l’objectiu d’aconseguir
diners per a la Marató
de TV3.
Encara hem estat a
temps també d’incloure JOSEP ROVIRA
la notícia de l’emissió
en directe des de la nostra Vila, del programa esportiu de
RAC1 “Primer toc” patrocinat per Torrons Vicens.
Un altre dels temes importants d’aquest mes és la publicació de l’extens reportatge sobre la plaça del Mercadal,

realitzat pel company de redacció Ramon Bernaus, i que
l’Ajuntament va utilitzar per incloure’l en l’expedient adreçat
al departament de Cultura de la Generalitat per demanar que
aquesta plaça pugui ser declarada bé cultural d’interès local.
Es publica una carta del president de la Unió d’Industrials i Botiguers felicitant Joan Llurba per
haver rebut la Medalla
President Macià, notícia que la nostra revista ja va publicar el mes
passat com bé recordaran els nostres lectors.
La revista es complementa amb les seccions
habituals de cada mes,
com les de diverses entitats, entre les quals
cal destacar la de la
Penya Barcelonista que
enguany celebra el seu
quarantè aniversari.
I des de fa una colla
d’anys en aquest mes de
desembre publiquem el conte de Nadal, així com també la
tradicional felicitació nadalenca que queda reflectida a la
contrapor-tada amb la il·lustració de la nostra col·laboradora
Serafina Balasch. ■
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JOSEP BERTRAN

JOSEP BERTRAN MITJAVILA

Mercat de Nadal 2014

Enguany el Mercat es repartí entre el carrer Sió i la plaça del Pou.
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E

l Mercat de Nadal
d’aquest any canvià
d’escenari en motiu de
les obres de rehabilitació que
es fan a la plaça de l’Església
i la quarantena de parades es
va traslladar a tot el llarg del
carrer Sió fins al Pou.
En aquesta plaça es van
instal·lar les parades d’animals de corral, inclòs una
somereta, que sempre criden
molt l’atenció de la mainada.
També s’hi va fer el concert
de nadales amb la participació dels joves alumnes dels
centres d’ensenyament i de
l’Escola de Música que tanca

5
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JOSEP ROVIRA

Exposició dels dibuixos presentats al concurs per elegir el cartell de l’any vinent.

JOSEP ROVIRA

El Mercadal ha acollit l’atípic arbre de Nadal d’enguany fet de cadires de plàstic.

JOSEP ROVIRA

JOSEP BERTRAN MITJAVILA

Parada dels alumnes de 4rt d’ESO de l’institut per recollir diners per a l’excursió de fi de curs.

Els animals de corral sempre fan les delícies dels més menuts.

6
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Una quarantena de parades omplien el carrer Sió.

La popular cantada de nadales,
enguany a la plaça del Pou, va
cloure els actes programats.

JOSEP ROVIRA

les activitats de la jornada.
Aquesta començà a dos
quarts d’onze del matí amb
una xocolatada popular. Dues
hores més tard al teatre de
Casal es va presentar, per part
de la companyia T Atraco Teatre, el muntatge LA BUTACA.

Com cada any a primera hora
de la tarda es van encendre
unes barbacoes que van quedar a disposició de qui les
volgués per servir-se pa torrat
amb xocolata. Durant tot el dia
van estar exposats els dibuixos
presentats al concurs per es-

collir, per votació popular, el
cartell de l’edició del 2015.
Hi participen els alumnes de
cinquè i sisè de primària. Una
de les novetats va ser la installació d’un photocall amb motius nadalencs i el públic podia fer-s’hi fotografies.

[DESEMBRE 2014]
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2
Els bombers agramuntins van controlar la fuita de gas.

1
El pati de la Casa de la Coral va
acollir un taller de manualitats
a càrrec d’Olga Cortadelles.

Les màquines en plena activitat
en el tram prop de la gasolinera.

1. Santa Cecília
El diumenge 23 de novembre al matí, els cantaires de
les corals d’Avui i Bon Cant,
juntament amb els pares, van
celebrar al pati de la casa la
festivitat de Santa Cecília, patrona dels músics. Després de
fer un bon esmorzar amb coca
i xocolata desfeta, van realitzar un taller de manualitats

amb l’Olga Cortadelles que va
consistir en estampar la roba
per fer les cortines per a les
finestres de la casa. Grans i
petits van gaudir creant tota
mena d’imatges d’ocells que
s’estamparien a la tela. El
bon temps va acompanyar durant tota la sessió de treball
que es va fer a l’aire lliure.

2. Talls de llum i gas
A causa dels treballs de
rehabilitació del carrer Sió,
a finals de novembre van te-

nir lloc dues tallades en el
subministrament de llum i
de gas. La primera afectà un
bon nombre d’usuaris i durant
moltes hores, amb les conseqüents molèsties i perjudicis
en horari laboral. La fuita de
gas va ser controlada pels
bombers locals.

3. Obres a la travessia
de la carretera 240
La Direcció General de Carreteres de la Generalitat va
efectuar el dia 20 de novembre unes obres de reparació
d’uns trams de la travessia
local de la 240 des de la rotonda de la Gasolinera fins
al pont del canal. Fa un mes
van fer la mateixa operació a
la travessia de la carretera de
Cervera.

3

L’Espai Guinovart va acollir,
el dissabte 22 de novembre,
la VIII Trobada d’escriptors
per a la Pau amb motiu del
Dia Internacional de l’Escriptor Perseguit 2014. Després
[DESEMBRE 2014]
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4. Escriptors per a la Pau
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JOSEP ROVIRA

L’Espai va acollir la VIII trobada
d’Escriptors per a la Pau
A la dreta, presentació de la
conferència del pedagog Xavier
Melgarejo.

En les primeres excavacions de la
Plaça es van posar al descobert
cups, trulls i cellers.

de la presentació de l’acte,
es projectà la pel·lícula Soy
Cuba, del director rus Mijaíl
Kalatózov, amb acompanyament musical en directe a
càrrec de Matuke. Es va cloure amb un cinefòrum sobre la
censura al cinema, moderat
per Gisela Pou, membre de
la junta del GAC (Guionistes
Associats de Catalunya).

5. La Garba a l’Espai
El dissabte 29 de novembre l’Espai Guinovart s’omplí
de gom a gom per escoltar
la conferència del pedagog
Xavier Melgarejo organitzada
pel col·lectiu Garba. Després
de la presentació de Margaret Creus, el conferenciant
va explicar la seva llarga experiència vinculada amb el

sistema educatiu de Finlàndia
que passa per ser un dels més
avançats del món i sobre el
qual Melgarejo ho ha reflexionat en un llibre publicat recentment. Destaquen, entre
moltes, dues grans diferències
amb el nostre sistema educatiu, com són la gran importància que es dóna a la lectura i
a l’escriptura com a base del
coneixement posterior i l’especial formació acadèmica
que reben els mestres, especialment els de primària i, en
conseqüència, la consideració
social que reben. Al final de
l’acte va firmar i dedicar nombrosos exemplars del llibre
“Gracias, Finlandia”.

JOSEP BERTRAN MITJAVILA

6-9. Obres a la Plaça

10

El dia 2 de desembre es començà els treballs preliminars
de cara a la rehabilitació del
ferm i serveis del carrer i els
coberts que envolten la plaça
de l’Església. Com ja estava
previst i amb els antecedents
del carrer Sió, amb les excavacions superficials ja es va
descobrir cups, trulls i cellers, que han estat documen-

6
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JOSEP BERTRAN MITJAVILA

A mesura que avançaven les obres també s’hi han trobat nombroses restes humanes, tal com es pot apreciar en les dues fotos inferiors.

8
9

tats pels arqueòlegs. També
s’han descobert nombroses
restes humanes, segurament
provinents de l’antic cementiri medieval que envoltava el
temple de Santa Maria com
era costum en aquella època.
Cada vegada que es fan obres
en aquests indrets apareixen
restes dels antics enterraments. Del conjunt d’aquestes infraestructures agràries i
funeràries se’n farà el corresponent aixecament topogràfic
i quedaran documentades.
Malgrat que el centre de la
plaça no es tocarà, sabem,
per antigues fotografies, que
també està ple de cups.

Un any més l’associació de
dones de l’Esbarjo van realitzar el tradicional festival musical d’Escala en Hi-fi, amb
una bona afluència de públic.
Enguany es van fer tres representacions els dies 6, 7 i 8 de
desembre, a les 7 de la tarda,
amb un preu d’entrada de 9
euros. Com cada any, durant
[DESEMBRE 2014]
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10 i 11. Escala en Hi-fi
de l’Esbarjo

11
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10

malalties del cor. La xifra total
recollida la faran pública en el
proper número de la revista.

JOSEP ROVIRA

12. Gimnàs Janse amb
el Banc d’Aliments

11
Dues representacions del
festival d’Escala en Hi-fi.

les representacions s’efectuaren diversos sortejos d’obsequis cedits per comerços de
la Vila. Com també és habi-

tual, els diners que es van
aconseguir es destinaran a la
popular Marató de TV3 que
enguany estava dedicada a les

El diumenge 14 de desembre, els alumnes de kungfu,
taekwondo, gimnàstica rítmica i iniciació a la dansa del
Gimnàs Janse van oferir una
exhibició oberta a tothom al
pavelló poliesportiu en benefici del Banc d’aliments
d’Agramunt. Concretament,
l’entrada a l’exhibició consistia en aportar productes d’higiene que, un cop recollits,
des del Banc d’Aliments es
distribuiran a les famílies més
necessitades. Des del gimnàs
volen agrair la col·laboració de
l’Ajuntament i la de tots els
assistents, gràcies als quals
van poder recollir-se un total
de 180 kg de productes d’higiene.

13-15. “Primer toc”
Patrocinat per Torrons Vicens, el dilluns 15 de desembre es va emetre en di-

12
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El presentador Raül Llimós, al centre de la imatge, entrevista Àngel Velasco Pérez, a la seva esquerra.

14
A l’escenari del Casal es va
muntar el plató de RAC1.
Sobre aquestes ratlles, el moment en què entrevistaven el
ciclista agramuntí Sergi Solé,
el primer per la dreta.

Moment en què els periodistes i
tertulians fan una selfie amb el
públic assistent.

JOSEP ROVIRA

15

recte des de la nostra Vila el
programa esportiu de RAC1
“Primer toc”. El lloc escollit
va ser la sala teatre del Casal
Agramuntí, on el públic assistent va poder viure, veure i
gaudir de l’emissió en directe
d’aquest popular programa,
conduït i presentat pel periodista Raül Llimós.
El programa, que s’emet de

dilluns a divendres, de 7 a 9
del vespre, ja fa quinze anys
que es manté en antena i, a
més d’analitzar en profunditat l’actualitat del Barça,
s’hi combinen la informació,
opinió, debats, entrevistes,
reportatges, música, humor i
sobretot molt d’esport.
A Agramunt, a més de l’esmentat presentador, hi van

JOSEP ROVIRA

13

assistir l’ex-futbolista del Barça, Julio Salinas; l’ex-agent
futbolístic i fill de Guimerà,
Josep Maria Minguella; i els
periodistes Roger Saperas,
Toni Padilla i Gemma Herrero. Tot i que el programa es
va dividir en dues parts, la
primera de caire general i la
segona més centrada en l’àmbit local, val a dir que durant
les dues hores d’emissió es va
parlar molt de Torrons Vicens i
d’Agramunt, esmentant diverses vegades la nostra Vila com
a capital catalana del Torró.
En la segona part, Llimós
va entrevistar Àngel Velasco
Pérez amb qui van comentar l’àmbit d’actuació de
l’empresa, i evidentment de
l’elaboració dels torrons, especialment de les novetats
d’enguany, com el de formatge i el de gintònic que tanta
acceptació han tingut. Després, amb el micròfon sense
fils, es van adreçar a la platea i van parlar amb l’alcalde
i representants de diverses
entitats esportives, com el
futbol, l’handbol, Penya Barcelonista... En la part final del
programa s’entrevistà Eugeni
Roselló, de la Pobla de Segur
–corredor de curses de llarga
distància que també està patrocinat per Torrons Vicens–,
i el ciclista agramuntí, fill
de Montclar, Sergi Solé, que
l’any vinent farà el salt al ciclisme professional fitxat pel
Club Ciclista Burgalés.
Ja fora d’antena, es va fer
una selfie (autofoto) conjunta
des de dalt de l’escenari per
penjar al twitter del programa, i els assistents van poder
degustar torrons i xocolata
mentre conversaven i es fotografiaven amb els populars
personatges radiofònics. ■
[DESEMBRE 2014]

sió 610

13

FRENS

PNEUMÀTICS

AMORTIDORS

ALINEACIÓ

OLI

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

Amics
de
l’Espai
Guinovart
Deixa’m un quadre
13 desembre 2014 / febrer 2015

Nadal a l’Espai
19 desembre 2014 / 4 gener 2015

(Des)equilibris, Subirachs
FUNERÀRIA i SALES DE VETLLA

11 octubre 2014 / 4 gener 2015
AMICS DE L’ESPAI GUINOVART,
adreçat a particulars, col·lectius i empreses

INDÚSTRIES

SERVEI

24h

PERMANENT

JOVÉ-BALASCH, S.L.

HORARI:

973 39 08 62 t 620 90 50 20
jtorne1@hotmail.com
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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.

E N T ITATS

JOSEP ROVIRA

Celebració del 40è aniversari

L’Avi del Barça fent onejar la
bandera blaugrana, mentre la
cobla Estelada tocava l’himne
oficial del club.

Parlament del president de la
Penya, Joan Ramon Majoral,
durant el dinar de germanor.

E

l diumenge 30 de novembre la nostra estimada entitat va celebrar els 40 anys com a Penya
Barcelonista gràcies a l’esforç
de moltes persones, des dels
fundadors, els presidents i
les diferents juntes, així com
també dels socis i sòcies que,
amb la mateixa il·lusió que el
primer dia, han fet realitat el
mateix somni. La passió per
uns colors i l’estima de seguir

JOSEP ROVIRA

el camí que uns varen començar, ha estat una de les raons
per les quals enguany haguem pogut celebrar el nostre
aniversari.
La jornada va començar a
les 11 del matí al local social
amb una xocolata per a tots
els assistents, gentilesa de
Torrons Vicens. Allí vam donar la benvinguda a Ramon
Térmens, síndic de les Penyes del Barça i a Sánchez
Jara, ex-jugador del Futbol
Club Barcelona. També hi van
assistir l’alcalde d’Agramunt,
Bernat Solé; la regidora d’Esports, Montse Canes; Joan
Casals, conegut com l’Avi del
Barça; Ramon Burniol, president de la Federació de la
PB del Bages, Berguedà i la
Cerdanya, i Josep Pont, vicepresident de la Federació de
PB de Lleida Sud.
Seguidament, a les 12 del
migdia, i a la Sala d’Actes
de l’Ajuntament, l’alcalde va
fer la recepció a les Penyes

Barcelonistes de Puigverd de
Lleida, Miralcamp, Golmés,
Tàrrega, Mollerussa i Linyola, que no es van voler perdre
cap detall de la nostra festa.
A continuació, a l’Espai Guinovart, vam poder gaudir de
l’actuació de la Colla Estol
Espígol i de la Cobla Estelada. A les 2/4 d’1 tots els presents van poder visitar un dels
llocs més emblemàtics de la
nostra Vila com és el refugi
antiari que hi ha a l’església
de Santa Maria.
La jornada es va cloure amb
el dinar commemoratiu del
40è Aniversari al Restaurant
Blanc i Negre. Es van fer els
lliuraments d’obsequis per a
tots els representants, a càrrec de Joan Ramon Majoral,
actual president de la nostra
Penya. Finalment, el vicepresident Genís Guixé va realitzar l’acte de cloenda amb el
sorteig de diversos obsequis
gentilesa de BBVA, Ferreteria Molinet, Ferreteria Firal,
Bar-Restaurant Frankfurt del
Sió, Pàdel Agramunt, Torrons
Vicens, El Tiberi, bonÀrea de
Guissona, Futbol Club Barcelona i la col·laboració de Cisco
Clotet.
Una jornada festiva en què
la presència d’una vuitantena
de persones va fer que pugui
ser una data a tenir en compte en els pròxims anys, i que
puguem continuar creixent
com una de les penyes més
antigues de la nostra província, donat que som reconeguts com la penya barcelonista número 100.
Genís Guixé
[DESEMBRE 2014]

sió 610

15

16

sió 610

[DESEMBRE 2014]

A E
U A

E N T ITATS

Aula
d’Extensió
Universitària
AGRAMUNT

Antoni Puigverd durant la
conferència al Foment.

E

l Foment Parroquial va
acollir, el dimecres 3
de desembre, a les 5 de
la tarda, la conferència d’Antoni Puigverd “El desconcert
del present”, programada per
l’Aula d’Extensió Universitària. La conferència, amb una
visió poc positiva sobre la societat actual, va ser seguida
amb molt d’interès pels alumnes matriculats a l’Aula i va
acabar amb un torn de paraules. En finalitzar l’acte es va

ANNA MARTÍN

La conferència,
amb una visió poc
positiva sobre la
societat actual, va
ser seguida amb
molt d’interès pels
alumnes matriculats a l’Aula.

obsequiar els assistents amb
un pica-pica.
Antoni Puigverd és llicenciat en Filologia hispànica i
catedràtic d’institut en excedència. Columnista de La
Vanguardia i analista de TV3,
Catalunya Ràdio i La Xarxa.
Escriptor amb nombrosa obra
de prosa literària, narrativa,
assaig i poesia. Ha estat guardonat amb el premi “Gaziel”
de periodisme i ha guanyat
diversos premis de poesia.
A petició pròpia, va voler conèixer alguns indrets
d’Agramunt i la Junta Directiva el va acompanyar durant
el matí a l’església, al refugi
de la Guerra Civil, a visitar els
vestits medievals i a Lo Pardal. Va quedar tan content i
impressionat de la visita que
l’endemà, a la Tertúlia dels
Matins de TV3, va convertir
Agramunt en el tema d’una
de les seves intervencions.
I allò que encara és millor
per a la difusió que ha tingut, en la secció d’opinió de
La Vanguardia del dia 8 de
desembre, va publicar un

ANNA MARTÍN

Aula d’Extensió Universitària

Amb els membres de la Junta Directiva a
Lo Pardal.

article en profunditat titulat
“Els tresors d’Agramunt”, on
parla de l’aspecte econòmic i
dinàmic de la vila però sobretot dels tresors culturals poc
coneguts com l’església de
Santa Maria, l’Espai Guinovart i Lo pardal, la casa de la
poesia visual de Guillem Viladot. També va ser entrevistat
per Ràdio Sió. ■
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sió 610

17

Glops & Tape
Tapes "
" Glop
especialitats de la casa
Caragols a la llauna
Tapes casolanes
Esmorzars
Plats combinats

Plaça Mercadal,19 - 25310Agramunt
600 700 202
Assessorament

Manteniment de Jardins

Jardineria d’interior
Educació ambiental
Construcció de jardins

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

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

Electromecànica
cà ca

MUI I
Josep Anton Muixí
c/ Indústria, 15 - 25310 AGRAMUNT
Tel. 973 390 363 - Mòbil 696 458 713
e-mail electromecanicamuixi@gmail.com
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Mòbil 616 03 42 91
jardinsroig@gmail.com

E N T ITATS

Les Caramelles fan una crida
a la població d’Agramunt i rodalies

B

envolguts amics i amigues. Com tots sabeu,
el diumenge de Pasqua
el grup de Caramelles “Aires
del Sió” surt a cantar pels
carrers de la nostra vila.
Primer el poble està en silenci. A poc a poc es va despertant i la gent va sortint a
les finestres i balcons a sen-

tir-nos cantar. A la residència
els padrins fan l’esforç i ens
esperen al carrer.
Quan la gent surt de missa,
s’aturen a les escales i a la
plaça, fins que cantem davant
de l’ajuntament... és Pasqua
i ens esperen!... i continuem
cantant.
A cada carrer, a cada casa,

JOAN PUIG

Veniu, ens ho passarem molt bé, i
entre tots aconseguirem que aquesta bonica tradició
no es perdi.

als homes i dones que surten
a escoltar-nos, s’hi veu el goig
reflectit. Però són els nostres
infants els qui, mirant-los
als ulls, ens ho diuen tot: ÉS
PASQUA I LES CARAMELLES
CANTEN PELS CARRERS!
En acabar, tenim la satisfacció d’haver fet que, un any
més, el nostre estimat poble
d’Agramunt hagi mantingut
aquesta tradició.
Estimats agramuntins i
agramuntines: a les Caramelles hi cabem tots, nens, nenes, jovent, pares, mares, padrins i padrines. Podeu venir
a cantar, captar o tirar les ballestes. Ens cal la vostra ajuda
i col·laboració per continuar
sortint pels carrers i places el
dia de Pasqua.
A partir del primer divendres després de Reis, assajarem a l’escola de música en
horari que ja anunciarem. Veniu, ens ho passarem molt bé,
i entre tots aconseguirem que
aquesta bonica tradició no es
perdi. ■

I si ens telefones
t’ho portem a casa
Horari de botiga de 9h a 14h i de 16h a 19h

Es pot pagar amb targeta

973 39 29 10
[DESEMBRE 2014]
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PINTURA I DECORACIÓ

IVAN PELLICER
REFORMES EN GENERAL

JAUME VILLALTA
Avinguda dels Esports, 6, 2n, 2a
Tel. 973 39 08 10 - Mòbil 626 92 97 51
25310 AGRAMUNT (Lleida)
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C/ Orient, 14
25318 LES PUELLES
Lleida
TEL. 600 850 533
ivanramonpr@hotmail.com

E N T ITATS

L’espectacle RecorDansa a Mollerussa

MARC ROVIRA

L’espectacle, un
passeig pels últims
300 anys del nostre
país, lligat amb
música, dansa i
teatre va tenir el
públic atent durant
hora i quart.

L

a Nit de la Sardana, una festa
en què es congrega tot el món sardanista lleidatà, es va
celebrar a Mollerussa
el 22 de novembre.
Es tracta d’un acte
que serveix de clausura dels esdeveniments sardanístics
de tot l’any.
En primer lloc es
van lliurar els trofeus

segons la classificació final. Les colles
agramuntines van assolir bones posicions:
la infantil Estelats
quedà en primera
posició provincial i la
gran Estol-Espígol en
una meritòria tercera.
A continuació, en
el teatre l’Amistat,
ple de gom a gom,
començà RecorDansa, un espectacle

produït pel Grup
Sardanista Estol i
la Cobla Jovenívola
d’Agramunt, amb la
col·laboració de diverses persones del
Grup Escènic Agramuntí i altres músics
de la nostra vila i de
fora.
L’espectacle,
un
passeig pels últims
300 anys del nostre
país, lligat amb mú-

sica, dansa i teatre va
tenir el públic atent
durant hora i quart.
Els assistents (entre
els quals hi havia
l’alcalde d’Agramunt,
algunes regidores i
nombrosos vilatans),
van aplaudir en repetides ocasions i,
sobretot, en finalitzar
l’espectacle quan el
públic es posà dempeus. Tothom va quedar molt content i de
seguida va sorgir la
idea que l’espectacle s’havia de repetir a Agramunt. De
manera que, si no hi
ha inconvenients de
darrera hora, s’espera que el proper diumenge 4 de gener a
les 12.30, l’espectacle es repeteixi al Casal Agramuntí, amb
el desig que hi puguin assistir els agramuntins i la il·lusió
que torni a ser un
èxit. ■
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La cobla Estelada a Barcelona

L

a cobla Estelada d’Agramunt va participar, el
diumenge 16 de novembre, en la primera trobada
d’escoles de cobla de Catalunya a la ciutat de Barcelona,
coincidint amb Barcelona ca-

JOSEP ROVIRA

Va participar en la
primera trobada
d’escoles de cobla
de Catalunya.

pital de la sardana. La iniciativa neix per potenciar el futur
de la sardana i la música per
a cobla i donar una oportunitat als més joves que vulguin
fer-se un lloc en aquest món.
La trobada va consistir en

un aplec de tres cobles, una
d’elles l’Estelada, juntament
amb la Cobla Conrad Saló de
la Bisbal d’Empordà i la Cobla
de l’escola de música de Palafolls. Les tres agrupacions
van delectar el públic assistent amb sardanes conegudes
i balladores i una molt bona
interpretació, finalitzant l’acte amb una sardana de conjunt molt emblemàtica com
és “La flama de la sardana”.
Prèviament, el diumenge
19 d’octubre, la cobla Estelada va ser una de les convidades a participar en el 2n
Aplec Sardanista “Maria Sabatera” a la localitat de Palafolls (Maresme). Juntament
amb la cobla local van amenitzar la sessió del matí, seguit d’un dinar de germanor.
Actes com els esmentats
ens estimulen i serveixen per
continuar aquesta tasca constructiva i seguir creient en la
nostra cultura, i sobretot en la
nostra dansa i música popular
com és la sardana. ■

40è ANIVERSARI
AEIG AGRAMUNT
Assemblea Local d’Agramunt

Acte de celebració del
40è aniversari de la creació de
l’assemblea local d’Agramunt
Us him!
espere

Divendres 16 de gener
19 hores
Sala teatre del Casal Agramuntí

Aquest 2015 l’Agrupament Escolta d’Agramunt celebra el
seu 40è aniversari. Per aquest motiu s’ha creat una comissió oberta per organitzar tots els actes. Si has format part
del Cau, ja sigui com a nen, com a cap, com a pare, i vols
ajudar-nos a fer més gran la festa, envia’ns les teves dades
en aquest correu electrònic:
cauagramunt40aniversari@gmail.com
Entre tots farem que aquests 40 anys siguin especials.
Sempre a punt!
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Xavier Junyent Sangrà
Tel. 625 119 990
xavie_reformes@hotmail.com
25310 AGRAMUNT
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Av. dels Esports, 8, 2n, 1a

OP IN IÓ LA C LAR A B O IA

per JOAN PUIG i RIBERA

Quan la misèria mossega
Feia goig veure
els dies 18 i 19
com la gent, en
sortir dels comerços on havia
anat a comprar,
lliurava bosses
de menjar als
voluntaris que
recollien per als
més necessitats
dins de la campanya del Gran
Recapte.

E

ls polítics diuen que ja es comença a veure
la sortida del final del túnel, que ja hi ha
indicis de claror i que les coses marxen en
bona direcció. I tots ens ho creiem una mica perquè volem que sigui veritat. Encara que comencem a témer que la maltempsada sigui endèmica
i que, per tant, l’espurna que alguns endevinen
al capdavall, potser només és un miratge provocat pels propis desitjos.
Quantes famílies del nostre entorn no arriben
a fi de mes! La crisi ha abaixat sous, ha deixat
molts treballadors a l’atur; continua mossegant
fort. No obstant, el cost de la vida s’ha anat incrementant. L’Estat va sortir a salvar els grans
bancs, però el petit propietari, els botiguers i els
treballadors han quedat al marge de les ajudes
oficials. Quants han perdut l’habitatge perquè
van demanar un préstec que després no han pogut tornar? Quants van poder trampejar inicialment la situació gràcies a uns diners estalviats o
a alguna propietat que han hagut de malvendre?
Tots patim la crisi, és veritat; encara
que uns molt més que altres. La crisi
no ha fustigat a tots per igual. És prou
sabut que la distància entre la riquesa i
la pobresa s’ha eixamplat: uns pocs són
encara més rics, mentre una majoria és
molt més pobra.
Ha de ser terrible per a una família
veure que els diners s’han acabat i encara falta uns dies per arribar a fi de mes.
Ha de ser terrible que els nens et demanin deu euros per anar d’excursió amb
els companys de classe i haver-los de dir
que no hi poden anar perquè no els tens.
Ha de ser terrible haver de menjar tots
els dies sopa de sobre, arròs, patates,
ous i poca cosa més perquè els pocs diners disponibles han d’arribar per pagar
la llum, l’aigua, el gas i el rebut del pis.
Ha de ser terrible esperar que algú t’ofereixi un treball, el que sigui, i que ningú
no et digui res de res ni avui, ni demà,
ni l’altre. Ha de ser terrible veure que
temps enrere entraven a la família dos sous i que
ara només arriba un ajut de subsidi de l’atur que
només és un tapaforats. Ha de ser terrible romandre tot el dia a casa sense calefacció, quan el fred

s’arrapa i la boira i les humitats ens embolcallen,
perquè hom no es pot permetre la despesa del
combustible. Ha de ser terrible viure sol i jubilat
pensant que et vindran a tallar l’electricitat perquè a la llibreta del banc ja fa mesos que no hi ha
res de res. Ha de ser terrible per un nen comprovar que els pantalons s’han estripat i amagar-ho
als pares perquè sap que no poden comprar-n’hi
de nous. Ha de ser terrible esperar que vinguin
les forces de l’ordre perquè et treguin a empentes
del teu pis que és teu però que va servir d’aval
per adquirir un altre habitacle a un fill que no ha
pogut fer front a la seva hipoteca i que ja l’hi ha
estat pres. Ha de ser terrible fer cua als serveis
socials perquè et donin un plat de sopa calent o
una bossa de queviures perquè puguis cuinar una
mica de menjar per als teus. Ha de ser terrible
passar un Nadal en la misèria quan veus que la
gent compra i compra i els comerços anuncien
vestits, aparells i joguines que només et pots permetre el luxe de mirar-los en aparadors i anuncis
televisius. Ha de ser terrible constatar com alguns
celebren l’any nou mentre tu has perdut quasi
tota l’alegria i sols veus al teu davant un futur
fosc i negre com una gola de llop. Ha de ser terrible gastar-se els últims euros en unes cerveses
per emborratxar-se i així oblidar el pou en què has
caigut i del qual no pots sortir.
I tanmateix encara queden persones i persones
que afronten la misèria i pensen amb els altres,
amb els més necessitats i per això, col·laboren
donant diners i aliments per als més desvalguts.
Feia goig veure els dies 18 i 19 com la gent,
en sortir dels comerços on havia anat a comprar, lliurava bosses de menjar als voluntaris
que recollien per als més necessitats dins de la
campanya del Gran Recapte. I aquest any, com
en anteriors, tot i que la crisi és més pregona,
s’ha batut el rècord en la recollida d’aliments.
En dos dies a Agramunt es van aplegar més de
tres tones d’aliments que es donaran a famílies
necessitades del nostre entorn. La cara més dura
de la misèria fa sorgir la cara més amable de la
ciutadania. Malgrat que la misèria mossega fort,
apareixen brots de solidaritat i humanisme que
obren les portes de l’esperança. Aquesta sí que
és una llum de claror enmig del fosc túnel de la
pobresa. ■
[DESEMBRE 2014]
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Elaboració artesana de
torrons i massapans

Obrador:
C. Comtessa Aurembiaix, 5
Tel. 973 390 319 - AGRAMUNT
www.torronsfelix.com
torronsfelix@yahoo.es

TALLERS

LLAGUNES
- VEHICLES NOUS
OUS
OU
US
or
El mill
- Km 0
preu!!
- GERÈNCIA
A
MAQUIN
MAQUINÀRIA
MA
NÀRI
ÀRIA
A FORESTAL
FORESTA
F
STAL
AGRÍCO
ÍCOLA
LA - JARDINERIA
JARD
JARDINERIA
AGRÍCOLA

ARTESA DE SEGRE - TEL.
TEL 973 40 01 48

s Poda d’arbrat agrícola
s Col·locació sistemes de reg
s Poda d’arbrat urbà i ornamental

pintura i decoració

s Manteniment de jardins existents

Jardins de secà
Jordi Lluch Sarnago
jardiner

s Aplicació de tractaments fitosanitaris
s Disseny manual i digital

Tel. 658 921 335 jardinsdesecar@gmail.com
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Roman Serra

695 558 383

OP IN IÓ ELS LEC TO R S ESCRIUEN

FONT: AJUNTAMENT D’AGRAMUNT

Felicitacions al Sr. Joan Llurba

Foto de família després de recollir el guardó.

En Joan ha rebut un
reconeixement per
tot el que ha realitzat a Agramunt,
que no és altra cosa
que viure, treballar
i aportar riquesa a
aquesta població.

E

l senyor Joan Llurba ha estat guardonat
amb la Medalla Francesc Macià, un reconeixement que atorga el Departament
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de
Catalunya a aquelles persones, entitats i associacions que durant la seva vida han desenvolupat un projecte empresarial, una feina i, en
definitiva, una acció pel bé de la societat.
No cal dir que la trajectòria del Sr. Joan
Llurba a Agramunt l’hem anat seguint des dels

seus inicis i ara podem comprovar que en Joan,
que també és fill il·lustre d’Agramunt, ha rebut
un reconeixement per tot el que ha realitzat
a Agramunt, que no és altra cosa que viure,
treballar i aportar riquesa a aquesta població.
Ho ha fet amb la seva empresa Gruconsa, en
la qual treballen unes 200 persones. En Joan
es una persona que ara està recollint els agraïments i reconeixements de tota una vida dedicada al treball, a l’esforç, al sacrifici de ser un
bon emprenedor. En definitiva, és tot un exemple a seguir i més ara, en aquests moments
difícils que estem vivint, que ens demostren
que el fet de lluitar tota una vida per un projecte posa en relleu la seva vàlua personal i
empresarial.
Avui et volia expressar la meva felicitació
cordial en nom propi i en nom de tots els
comerços i industrials d’Agramunt, perquè
tinc molt clar que el poble i les empreses els
fan les persones arrelades al seu territori i,
en el cas d’en Joan, s’ha demostrat que des
d’aquest petit territori d’Agramunt es pot crear
i tirar endavant una empresa d’àmbit estatal i
internacional de reconegut prestigi.
Gràcies, doncs, per la teva generositat i actitud envers la localitat d’Agramunt i la seva
gent.
Josep Esteve i Rosset
President de la Unió d’Industrials
i Botiguers d’Agramunt
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MAS BLANCH I JOVÉ

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

VINS QUE INSPIREN

La Pobla de Cérvoles (Lleida) · Tel. 973 05 00 18
www.masblanchijove.com · info@masblanchijove.com
Horari: dissabtes i diumenges, d’11h a 14h
Possibilitat d’altres horaris per a grups de 6 o més persones

Sacs de paper
Làmines de plàstic

Bobines gofrades

Bosses de Paper

Sacs laminats

www.grupoconsist.com

Bosses de plàstic
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Flexible solutions for Flexible Packaging

OP IN IÓ ELS LEC TO R S ESCRIUEN

Diners per a una Fundació
m plau comunicar
a totes les persones
que tenen el llibre
“Fent amics pel camí de
la Vía de la Plata” (del
qual sóc l’autor), que la
vostra donació de 5 euros
per llibre, ha estat entregada a la ONGD “Fundación Signos Solidarios”
de les Missioneres de
la Immaculada Concepció, creada per aquesta
Congregació l’any 1995
com a Fons Social per a
subvencionar
projectes

E

de promoció en diversos
països. En aquest cas,
en concret, són per a la
zona de Libèria (Monròvia), destinats per la campanya de salut “PAREM
L’EBOLA A L’ÀFRICA DE
L’OEST”, essent la responsable la germana missionera Paciencia Melgar;
la que va superar el virus
de l’ebola. Junt a aquesta
nota he fet arribar la còpia
de la transferència i escrit
de gràcies de la pròpia
ONGD.

A tots vosaltres us vull
transmetre el meu agraïment personal desitjant-vos un Bon Nadal i un
pròsper i feliç any 2015!
Nota: Si hi ha algú que
està interessat a tenir el
llibre (la portada del qual
és la imatge del costat),
em pot trucar al mòbil
630 45 10 59 o escriure’m al e-mail <jartigas09@hotmail.com>.
Joan Garcia
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FISCAL
LABORAL
COMPTABLE
JURÍDIC
GESTORIA

D’ A G R A M U N T

JOSEP ORTIZ LLENA
TEL 973 39 06 31 - FAX 973 39 23 07
ESTUDIS NOUS, 21 - 25310 AGRAMUNT
ASSESSORIA-AGRAMUNT.COM
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R E P O RTATGE PATRIMO N I H ISTÒRIC

per RAMON BERNAUS i SANTACREU

Foto del Mercadal realitzada
aproximadament el 1925; com
es pot apreciar, encara no s’hi
havia construït l’edifici del Casal.
(Postal de Fototipia Thomas).

Agramunt en la història
Els orígens i el seu esplendor
L’origen històric d’Agramunt
cal cercar-lo cap al 1051 a
l’entorn del seu castell que va
conquerir el comte Ermengol
III d’Urgell. El castell i la vila
van quedar sota l’alt domini
dels comtes d’Urgell que hi
feien sovint estada i la van
convertir en una de les poblacions més importants del
comtat. La Carta de Poblament que el comte Ermengol
VII va concedir als agramuntins sobre el 1163 reforça el
progrés econòmic de la vila.

En ella els concedeix la lliure
propietat de les seves terres i
cases i els atorga un conjunt
d’exempcions fiscals. Amb
els nous pobladors s’amplia
el clos emmurallat cap al llevant i migdia (la vila nova) i es
construeix l’església de Santa
Maria, amb els absis integrats
a la muralla. L’any 1187 Ermengol VIII reuneix a l’església de Santa Maria d’Agramunt l’assemblea de pau i
treva del comtat i va fer encunyar la moneda comtal a la
vila (sous agramuntesos). El
comte Ponç de Cabrera, l’any
1238, concedeix als agramuntins poder tenir tribunal

de justícia davant les portes
de l’església major. El 1251,
Àlvar d’Urgell concedí als prohoms d’Agramunt un règim
municipal propi, que després
serà la paeria. La prosperitat
de la vila queda palesa quan
els teixidors d’Agramunt van
pagar el grup escultòric de
la Mare de Déu i el Nen que
presideix la magnífica portalada principal de l’església,
el 1283. Amb la desaparició
el 1416 del comtat d’Urgell
(Compromís de Casp), Agramunt perd la protecció comtal
però fou incorporada a la Corona. De tota manera durant
uns anys passa per diverses
[DESEMBRE 2014]
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La plaça del Mercadal d’Agramunt
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El Mercadal era un
ampli espai situat
a llevant, fora de
les muralles, més
enllà de la sèquia
del Molinal, on
se celebrava el
mercat de cereals
i les fires.

mans mitjançant la venda o
l’empenyorament, essent els
Cardona l’última família noble que la va posseir. El 1581
els agramuntins van aconseguir que la vila retornés per
sempre més al domini directe del rei. En aquest segle
Agramunt es va convertir en
cap de vegueria que mantindria fins a principis del segle
XVIII. La Guerra dels Segadors (1640-1659) va tenir
greus conseqüències socials i
econòmiques per a la vila. No
és, però, fins a la Nova Planta
(1716) que Agramunt perd la
seva capitalitat històrica de
vegueria i l’integren al corregiment de Cervera.
La recuperació del segle XVIII

Plànol d’Agramunt cap al 1900
quan el Mercadal era encara
l’únic eixample de la Vila.

El segle XVIII, sense tantes guerres, és un període de

prosperitat econòmica i relativa pau social. A finals de
segle arriben les noves idees
il·lustrades amb la intenció de
fer progressar el país des del
punt de vista social i econòmic, però no polític (despotisme il·lustrat). Aquestes noves
idees més racionals les porten
a la pràctica les “Sociedades
Económicas de amigos del
país”. Aquestes societats foren promogudes pel ministre
il·lustrat de Carles III, el marquès de Campomanes (1774)
i tenien com a objectiu difondre coneixements útils i
donar una forta embranzida a
l’agricultura millorant les tècniques agrícoles i també per
modificar el règim de la propietat de la terra. Pels manuscrits de Ramon de Siscar i de
Montoliu, sabem que l’alcalde
major d’Agramunt, Don Vicen-

te Rovira, el dia 6 de febrer
de 1782 proposa fundar una
Societat Econòmica a Agramunt per tal d’estimular els
avenços a la vila. Aquí no va
fructificar la iniciativa però sí
a Tàrrega on l’Ajuntament en
va crear una l’any 1784. Les
noves idees i aquesta prosperitat es nota a Agramunt a
finals del segle XVIII amb la
remodelació de la Casa de la
Vila (1761); la construcció
del Pou per abastir d’aigua
de boca, situat al migdia del
portal de l’Àngel, amb la seva
magnífica estructura barroca (1764); el sanejament i
l’enllosat de la plaça de l’Església, i, sobretot, el projecte urbanístic de la plaça del
Mercadal.

La plaça del Mercadal
Aquesta prosperitat i l’augment demogràfic que va comportar, va omplir d’habitatges
el clos emmurallat medieval
d’Agramunt i es va haver de
sortir a urbanitzar fora la protecció de les muralles que ja
havien perdut el seu valor estratègic i militar. Cal recordar
que el 22 de gener de 1776
l’ajuntament autoritza la venda de parcel·les del pas de
ronda de la muralla a favor
dels veïns que hi tenien cases. Aquesta venda la podia
fer gràcies a l’autorització que
havia fet prèviament (29-111775) el capità general de
Catalunya, Don Felipe de Cabanes.
El Mercadal era un ampli
espai situat a llevant, fora de
les muralles, més enllà de la
sèquia del Molinal, on se celebrava el mercat de cereals i
les fires i era tancat pels dos
camins que sortint dels portals
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Una altra imatge feta cap al
1922. A l’esquerra s’aprecia
que cal Carreter només té un
pis d’alçada. (Postal de Josep
Boixadera Ponsa).

d’aquest sector de la muralla
pujaven cap al convent de
Sant Francesc. És en aquest
espai on es planificà a partir
de 1804 l’eixample agramuntí, la plaça del Mercadal. Si
s’escollí aquest indret és sobretot per raons higièniques i
de salubritat, en ser una zona
més elevada i més ventilada.
Al migdia, a l’actual plaça del
Pou, també s’hauria pogut realitzar aquest eixample, però
en aquesta època el riu Sió,
sense canalitzar, omplia de

tolls, bassals i patamolls tot
l’espai disponible i era considerada per les autoritats una
zona poc saludable, propensa
al paludisme i a les crescudes
incontrolades del riu.

La plaça del Mercadal
actualment
El plànol de la plaça del
Mercadal, amb data de 1804,
es troba a la Casa de la Vila.
Es tracta d’una plaça quasi
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El Mercadal envoltat de
carros, cap a l’any 1909.
(Postal d’Àngel Toldrà Viazo).

quadrada simètrica i porticada. A cada una de les cares
corresponen vuit arcades dels
coberts que hi ha davant de
les cases, les quals tenen
totes la mateixa fesomia. La
Guerra del Francès i tots els
trastorns polítics i militars del
segle XIX, van fer que la seva
construcció es perllongués
durant tot aquest segle. Tot i
la seva uniformitat no s’aconseguí la perfecta simetria
projectada i algunes façanes
tenen petits detalls que les
diferencien però que no trenquen la bellesa urbanística de
la plaça.
Les cases del Mercadal es
van projectar de cara a famílies benestants propietàries
de finques de conreu, per això
a la planta baixa tenia una entrada espaiosa per deixar-hi el
carro o la tartana i l’estable
per als animals. Sota l’entrada hi ha el celler i davant la
porta de la casa, a sota del
cobert, un cup que tant servia com a sitja per als cereals
com per fer-hi la verema. A
mitges escales hi havia un entresòl amb graners i un rebost
i segueixen les dues plantes
per habitatge i les golfes.
Més endavant moltes entrades van ser ocupades per
tallers artesanals relacionats amb l’agricultura com
carreters, basters, ferrers...
Actualment pocs baixos del
Mercadal conserven la seva
estructura original; molts establiments comercials ocupen sobretot les cares de ponent i de migdia i dels antics
artesans han desaparegut
tots amb la mecanització del
camp, essent l’últim en fer-ho
un carreter que havia donat
renom a la plaça. A la cara de
llevant, cal Mas Vell dóna diversos serveis municipals: la
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Imatge realitzada aproximadament el 1911 o 1912. (Postal de
Josep Boixadera Ponsa).

Cinc llindes del segle XIX de
diverses cases del Mercadal.

34

sió 610

[DESEMBRE 2014]

Residència Municipal d’Avis,
el Casal de la Gent Gran, als
baixos hi va començar l’Escola Municipal de Música i
actualment és la seu de les
Dones de l’Esbarjo.
El centre de la plaça és un
espai quadrat però amb el

pendent del terreny una mica
pronunciat. La primera urbanització de la part central es
va realitzar l’any 1929 essent
alcalde José García, durant la
Dictadura de Primo de Rivera,
construint un mur que corregia el pendent del terreny,

deixant la part central a nivell.
Durant la Guerra Civil (193839) també va patir, com tota
la vila, els efectes devastadors
dels bombardejos. La més recent pavimentació, plantació
d’arbres, jardineria i enllumenat públic li han donat el

magnífic aspecte actual.
Les circumstàncies polítiques han fet que la plaça
canviés sovint de nom. Durant
la II República fou la plaça
de Francesc Macià; durant
la Dictadura l’anomenaven
“plaza del Generalísimo Franco”; amb l’arribada del primer
l’Ajuntament democràtic es va
retornar el seu nom popular i
tradicional, plaça del Mercadal, que els agramuntins sempre havien mantingut.
Durant més d’un segle el
Mercadal era la plaça on per
la Festa Major es plantava
l’envelat i era el centre de la
festa. Avui el centre recreatiu
i comercial s’ha desplaçat a
altres indrets als afores, però
el Mercadal continua servint
de marc privilegiat de nombroses manifestacions populars i d’esbarjo.

Antecedents
Segons els apunts de Ramon de Siscar, les notícies
més antigues sobre la urbanització de la plaça del Mercadal daten de la petició que
va fer l’Ajuntament d’Agramunt l’any 1771. No va ser

fins al 3 de desembre de
1777 quan es va aprovar per
Real Decret la construcció de
cases a la plaça, als 42 patis
que s’havia demanat anteriorment. Cada pati estava valorat
en 500 rals i a més hi havia
una càrrega de 10 rals anuals
de cens. Aquestes actuacions
urbanístiques sembla que només eren un projecte sobre el
paper i que no s’acabaven de
dur a la pràctica, segurament
per problemes burocràtics, ja
que onze anys després, el 13
d’octubre de 1782, el Real
Consejo destina la plaça del
Mercadal d’Agramunt per a
la construcció de cases en
els 42 patis en què estava
urbanitzada i que mesuraven 26x60 pams. D’aquests
apunts també sabem que
aquell any (1782) ja hi havia un pati venut que no es
va arribar a edificar en aquell
moment. Seguint les mateixes fonts ens informen que
en la sessió de l’Ajuntament
del 26 d’agost de 1804 es
comunica als regidors l’acord
del Real Consejo, amb data 8
d’agost, en el qual es permetia al consistori d’Agramunt
la construcció d’una escola,
una presó, habitatge de l’es-

carceller i una carnisseria,
segons els plànols que havia
redactat l’arquitecte Silvestre
Pérez, vicesecretari de la Real
Academia de San Fernando.
A la vegada els autoritzava a
vendre terrenys comunals per
aconseguir els diners necessaris per realitzar les obres,
que estaven pressupostades
en 9.586 lliures i 19 sous.
Segons explica Joan Maluquer i Viladot (1856-1940)
en les seves memòries, una
de les primeres cases que es
van construir a la plaça del
Mercadal va ser cal Mas Vell
i la va edificar el seu avi Joan
Viladot i Noró cap al 1808,
any que va començar la Guerra del Francès. Diu que quan
la van construir no estava enrajolada, com la majoria de
les cases de la gent benestant
d’Agramunt, i l’havia fet enrajolar a finals de 1813.
Segons l’arquitecte Josep
Mora i Castellà, el Mercadal
forma part d’un conjunt d’actuacions urbanístiques que
amb pautes similars es van
realitzar al Principat i a les
Illes durant el segle XIX. Són
conegudes com les places
neoclàssiques porxades, de
les quals Rubert de Ventós en
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Segons explica
Joan Maluquer
i Viladot (18561940) en les seves
memòries, una de
les primeres cases
que es van construir a la plaça del
Mercadal va ser
cal Mas Vell i la va
edificar el seu avi
Joan Viladot i Noró
cap al 1808, any
que va començar la Guerra del
Francès.
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El Mercadal
d’Agramunt també
és un gran pati
quadrat porxat
exterior, a l’entorn del qual es
desenvolupa tota
l’actuació urbanística. Sempre
s’ha comparat el
Mercadal d’Agramunt amb els
patis porxats de
la Universitat de
Cervera.

Entrada de Cal Mas Vell l’any
1986. Segons explica Joan Maluquer, fou una de les primeres
cases que es van construir al
Mercadal.

la seva tesi doctoral en comptabilitza al voltant de setze.
S’inicien amb la plaça del
Mercadal d’Agramunt (1804),
essent la plaça neoclàssica de
Manlleu l’última que es fa
(1892), però la d’Agramunt
és la més antiga documentada, la més lògica i la més
acabada que existeix.
Durant el segle XVIII la major part de l’obra pública era
feta per enginyers militars,
però al final d’aquest segle
i tot el XIX són els arquitectes i mestres d’obres de formació acadèmica els que de
forma més unitària realitzen
tots aquests nous projectes.
L’urbanisme pren importància
amb enderrocs de muralles,
introduint elements vegetals
a les poblacions, la higiene,
construccions per a la cultura,
noves places... que ens mostra
que l’arquitectura tenia una

clara funció social per millorar
la societat. La plaça vuitcentista és fruit de les influències
del pensament il·lustrat.
El projecte del Mercadal
data de 1804, el mateix any
que s’acaben les últimes obres
a la Universitat de Cervera, un
dels edificis més grans, amb
més renom d’aquestes terres i
amb més influència sobre les
grans obres arquitectòniques.
Aquesta gran obra acadèmica es desenvolupa a l’entorn
dels dos grans patis quadrats i
porxats i el tercer pati allargat
al davant de la façana interior neoclàssica. El Mercadal
d’Agramunt també és un gran
pati quadrat porxat exterior, a
l’entorn del qual es desenvolupa tota l’actuació urbanística. Sempre s’ha comparat el
Mercadal d’Agramunt amb els
patis porxats de la Universitat
de Cervera.

ARXIU SIÓ / JOSEP BERTRAN
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Els autors
Tomàs Bertran Solé és el
que signa els planons del
Mercadal de 1804, però no
se’n té cap més referència.
Possiblement estigui relacionat amb la nissaga dels
mestres d’obres Bertran de
Barcelona, entre els que sobresurt Pere Bertran i Pahisa
(1705-1782) que va intervenir a les obres de la Universitat de Cervera (1745), o un
Tomàs Bertran i Soler que
signa un projecte urbanístic
a Barcelona (1847), però que
per les dates no pot ser la mateixa persona d’Agramunt. El
projecte signat per Bertran el
1804 té relació amb els dibuixos de Silvestre Pérez, segons M. Carmen Heras i Silvia
Araiza ja que era bastant habitual que Pérez fes dibuixos
o esborranys amb llapis i que
els desenvolupés un mestre
d’obres com sembla que va
passar a Agramunt.
Silvestre Pérez Martínez
(Épila [Saragossa], 1767 Madrid, 1825).
Josep Mora reprodueix en
el seu treball sobre la plaça
del Mercadal el següent document notarial que fa referència a les actes de compravenda de parcel·les on de forma explícita se cita Silvestre
Pérez i on es llegeix: “A efecte de donar compliment a la
Reial Resolució del Supremo
Consell de Castella relativa a
la venda del Mercadal i altres
patis comunals immediats
(...) Se ha vuelto a ver en el
Consejo el expediente de la
Villa de Agramunt sobre la
construcción de casa, escuela, cárcel, habitación para
carcelero y carnicería, con
los planos formados última-

També són de
Silvestre Pérez les
cases consistorials
de Mutriku (amb
una façana molt
propera al Mercadal d’Agramunt),
Bermeo i Durango.
El seu últim gran
projecte va ser un
pont sobre el Guadalquivir a Sevilla
(1825).

mente por el arquitecto Don
Silvestre Pérez, vicesecretario
de la Real Academia de San
Fernando, bajo la misma regulación hecha anteriormente en la que se formó Miguel
Cujú, de nueve mil quinientas
ochenta y seis libras, trece
sueldos y diez dineros proponiendo para satisfacer su coste la venta de unos terrenos
(...)” A.H.C.B., Fons Notarial
Josep Astor, 1804-1805.
Silvestre Pérez és un arquitecte aragonès de formació
neoclàssica, deixeble de Ventura Rodríguez amb qui treballà del 1781 a 1785 en la
remodelació del Pilar de Saragossa. Es traslladà a Madrid i
cursà estudis a l’Academia de
San Fernando. Pensionat per
l’Academia, fa la seva formació neoclàssica en l’estada a
Roma entre el 1790 i el 1796
on estudia Palladio i els principals tractadistes clàssics i
visita i aixeca plànols de ruïnes romanes. El 1796 és nomenat professor de l’Acade-

mia de San Fernando i, a part
de la seva activitat docent, és
secretari de la Comissió d’Arquitectura a patir del 1800 i
simultàniament realitza una
gran activitat com a urbanista i arquitecte. És considerat
com arquitecte neoclàssic i
preromàntic i valorat com un
dels millors d’Espanya. Va
difondre el pensament teòric nou de la Il·lustració en
el qual la nova “Arquitectura
de la Raó” havia de servir a
un model nou de societat. El
1810, en plena Guerra del
Francès, és nomenat Arquitecte Major de Madrid pel
rei José Bonaparte. Quan
Bonaparte va abandonar la
capital, es va haver d’exiliar a
França fins al 1815 per collaboracionista i afrancesat. Va
tornar exculpat, però Ferran
VII i el seu govern el van apartar de la primera fila, donant
els encàrrecs més importants
a altres arquitectes menys
creatius, però més fidels políticament. Pérez es va veure

relegat al País Basc on realitzà una part molt important de
la seva obra.
L’obra de Silvestre Pérez
Urbanisme: A Bilbao, projecte del Port de la Pau, que
no es va dur a terme. Un intent d’urbanització racionalista propi de l’arquitectura
il·lustrada, amb nombroses
places i avingudes de traçat geomètric. A Madrid, el
1810, planifica una gran reforma urbanística, que no es
va dur a terme, amb un gran
passeig que havia d’unir el
Palau Reial (poder executiu)
amb San Francisco el Grande,
Convertida el Saló de Corts
(poder legislatiu), que mai
no es va realitzar. Dissenya la
Plaça de Santa Ana (1810),
introduint l’enjardinament a
l’urbanisme, la Puerta de Toledo (1810) a mode d’arc de
triomf romà, avui desapareguda, per celebrar la victòria
de Bonaparte a Andalusia. A
Agramunt la plaça del Merca[DESEMBRE 2014]
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Cal Galzeran, antics Estudis
Nous dissenyats el 1804 per
l’arquitecte Silvestre Pérez.
(Postal d’Oriol, impremta M.
Pera).
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El primer projecte
de 1804 signat
per Tomàs Bertran
consta de dos
plànols: a) una
parcel·lació de l’eixample agramuntí
del Mercadal i b)
un full amb l’alçat
i les plantes d’una
casa tipus.

FONT: AJUNTAMENT D’AGRAMUNT

Parcel·lació de la plaça del
Mercadal, any 1804.

38

sió 610

[DESEMBRE 2014]

dal (1804). A Bilbao projecta
la Plaza Nueva (1821) que
es va modificar i acabar per
Antonio Echebarria (1825) i
Avelino Goicoechea (1851).
Arquitectura: Església de
Mutriku (Guipúscoa) (1789);
Casa de Juntes del Senyoriu
a Guernica (1805); església
de Bermeo (Biscaia) (1807);
església de Durango (1817).
També són seves les cases
consistorials de Mutriku (amb
una façana molt propera al
Mercadal d’Agramunt), Bermeo i Durango. El seu últim
gran projecte va ser un pont
sobre el Guadalquivir a Sevilla (1825).

Felipe Ubach, és un tercer
arquitecte que signa uns plànols sense data de la plaça
del Mercadal, amb alçat i la
resolució dels porxos. Possiblement fou arran del problema que va originar un propietari, Valeri Armengol, que va
comprar dues parcel·les i volia
realitzar tres arcades en lloc
de dues, tal com manaven
les ordenances municipals.
L’oposició del consistori va
frenar el projecte.
Miguel Jaliquer Germà, signa un altre plànol de la plaça
del Mercadal el 1852, aprovat per l’Academia, en aquest

cas amb 12 arcades, que fa
pensar que es volia substituir
dues arcades per tres. L’Ajuntament tampoc no ho va permetre i la plaça s’acabà, sortosament, seguint el projecte
original.

Anàlisi urbanístic
El primer projecte de 1804
signat per Tomàs Bertran
consta de dos plànols: a) una
parcel·lació de l’eixample
agramuntí del Mercadal i b)
un full amb l’alçat i les plantes d’una casa tipus.
Apareix també una normativa bàsica que el comprador

Alçat i planta d’una casa del
Mercadal, signat per Tomàs
Bertran el 1804.

Les diverses autoritats municipals
d’Agramunt van
ser conscients de
la importància del
disseny innovador
de la plaça per ampliar i modernitzar
la vila i van mantenir la unitat del
projecte original.

haurà de complir, que en les
32 parcel·les que donen a la
plaça es concreten de la següent manera: “Les façanes
deuran ser arreglades com es
demostra en el plànol format
per l’Ajuntament, devent-se
construir els arcs i els pilars
de pedra picada, fer el balcó
del primer pis de ferro i el
voladís de pedra, sortint 3
pams d’ample i 12 pams al
menys de llarg. Pel balcó del
segon pis n’hi haurà prou que
sigui finestra balconera de
fusta, a voluntat del comprador”. També es preveu l’edificació en un termini de sis
anys i mentrestant el propietari pagarà al comú 15 lliures

per any fins acabar l’edificació.
a) En el primer plànol, sense firma, del 20 de setembre
de 1804, es mostra la divisió
del sòl rústic en parcel·les,
carrers i plaça, a partir de les
preexistents: Raval de Sant
Francesc, carrer de la Portalada i ronda dels Comtes
d’Urgell. L’espai triangular
es resol perfectament en la
parcel·lació i volumetria entre l’espai privat i el públic.
En el plànol hi ha 55 solars
d’igual amplada i diferents
profunditats i aquest és el
mòdul que serveix per definir
les arcades. La numeració de

b) El segon plànol de Tomàs
Bertran i on es troba la seva
signatura, s’arriba a definir
l’alçat i les plantes de cada
habitatge, fet poc habitual
en aquell moment, i aquestes característiques els defineix com una casa de pagès
benestant que passem a comentar:
La mida de l’habitatge és
aproximadament de 4,5 m
d’amplada i una profunditat
variable a l’entorn dels 16
m, amb uns 250 m2 construïts. És el retorn a un tipus de
parcel·lació gòtica en què predomina la fondària i minva la
ventilació, amb només dues
façanes que donen a l’exterior, davant i darrere, tot i que
l’escala fa també aquesta
funció.
La planta baixa té el porxo exterior i una entrada per
deixar el carro i els guarniments dels animals. Al fons
l’estable. Al soterrani, que no
apareix dibuixat al plànol, un
[DESEMBRE 2014]
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les parcel·les d’aquest plànol
coincideix amb la que es feia
servir quan es van adquirir a
partir de 1804.
La plaça és formada per
vuit arcades per costat i cada
una correspon a un mòdul
de parcel·la de 4,8 metres.
Simplifica la construcció el
fet que no hi hagi cantonades perquè a cada una hi ha
les interseccions dels carrers.
La mesura de la plaça és de
45x51 m i els desnivells del
terreny es resolen de manera aïllada en cada una de les
quatre façanes.
Si es compara el Mercadal
amb les altres 15 places neoclàssiques, la d’Agramunt és
la més regular i s’atansa a un
quadrat, mentre que les altres
són totes rectangulars.
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Cada pis té alçades diferents i
minvants a mesura
que guanya en
altura, les quals
queden reflectides
en la façana per
les tres línies de
pedra picada a
mode d’imposta
que la compartimenten, i el ràfec
del teulat.

Detall de les plantes d’una de les
cases del Mercadal.

del teulat. Tot plegat, segons
Josep Mora, li dóna un aire
d’arquitectura nova en què
la geometria, l’austeritat, la
modulació, la proporció i la
uniformitat es combinen per
arribar a una arquitectura per
a la reforma urbana i social.
Malgrat els intents que hem
vist de dos propietaris per
modificar l’estructura de la
façana en indrets puntuals de
la plaça, aquesta es va continuar construint seguint el
projecte original i la lentitud
de les obres es pot apreciar
per les llindes de les cases
que porten dates que van des
de 1806 fins al 1880. Les
diverses autoritats municipals
d’Agramunt van ser conscients de la importància del
disseny innovador de la plaça
per ampliar i modernitzar la
vila i van mantenir la unitat
del projecte original i ni tan

sols s’hi va dissenyar cap
edifici públic singular que
trenqués la uniformitat de la
urbanització.

Altres cases projectades durant el segle XVIII
a Catalunya
Fins al segle XVIII no es té
constància de la construcció
amb projecte de cases destinades a pagesos benestants.
Generalment els arquitectes
feien projectes de cases-palau i viles de camp per a la
noblesa i l’alta burgesia. Per
això té interès poder veure
breument tres projectes construïts a Catalunya que són anteriors a les cases del Mercadal d’Agramunt i també estan
dedicats a famílies de classe
mitjana.
1. Francesc Soriano, enginyer militar: Habitatges construïts a Cervera (1746) entre
el convent dels Mínims i la
Universitat. Les cases estan
orientades a l’est i mesuren 6
metres de façana per 12 de
profunditat. A la planta baixa
es troba la cuina i consten
d’un primer pis i unes golfes,
amb un terrat a la part del
darrere. La poca profunditat
fa que totes les estances tinguin ventilació directament a
l’exterior.
2. J. M. Cermeño: Habitatges de la Barceloneta (Barcelona, 1754). Arran de la construcció de la Ciutadella de
Barcelona, el Marqués de la
Mina va projectar construir un
barri de pescadors a la Barceloneta. Primer havia de ser en
forma de barraques de fusta i
després es va convertir en cases unifamiliars amb façana
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cup a sota del cobert i a sota
de l’entrada, el celler. El primer i el segon pis és l’habitatge pròpiament dit, que la fa
força original per l’època. Les
golfes, sota teulada, eren l’indret de protecció de la casa
i alhora magatzem. A la part
central es troba l’escala que
puja a les diverses plantes i
que també serveix per a la
ventilació.
La façana queda definida
al dibuix de l’alçat, amb els
pilars i l’arc rebaixat de pedra
picada, les dues balconeres
del primer i segon pis emmarcats amb pedra picada i
barana de ferro i un òcul ellíptic rebaixat a les golfes.
Cada pis té alçades diferents
i minvants a mesura que guanya en altura, les quals queden reflectides en la façana
per les tres línies de pedra
picada a mode d’imposta que
la compartimenten, i el ràfec
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Projecte de Miquel Jardiner
de 1982.

Fins al segle
XVIII no es té
constància de
la construcció
amb projecte de
cases destinades
a pagesos benestants. Generalment
els arquitectes
feien projectes
de cases-palau i
viles de camp per
a la noblesa i l’alta
burgesia.

est i oest, formant illes amb
sortida als dos carrers. Els habitatges tenen forma quadrada 8,4 x 8,4 i estan agrupats
de deu en deu en sentit lineal. És una casa artesana amb
planta baixa com espai de treball i planta superior amb les
diverses estances. Totes les
estances tenen ventilació directa a l’exterior. La façana té
la porta d’entrada, un balcó i
un frontó en el mateix eix que
li dóna unitat.

Cada parcel·la mesura 12 m
d’ample per 26 m de fons,
mentre que la casa mesura
12 x 24 m. Aquí no s’especifica la normativa, però el dibuix preveu una planta baixa
quadrada amb un badívol al
darrere, una primera planta
i unes golfes. En ser l’habitatge de planta quadrada té
ventilació directa a totes les
estances.

BIBLIOGRAFIA:

3. Josep Mas i Dordal: Urbanització de nova planta del
poble d’Almacelles (17741776). El rei Carles III va
atorgar al ciutadà honrat de
Barcelona Melcior de Guàrdia i Mates la concessió del
terme despoblat d’Almacelles
amb l’obligació de repoblar-lo
i urbanitzar-lo en un termini
de sis anys. Al voltant de l’església i formant un carrer es
va preveure la construcció de
quaranta cases per a pagesos.

- GEA Gran Enciclopèdia Aragonesa. Entrada: Pérez y Martínez, Silvestre.
- ENCICLOPEDIA AUÑAMENDI
(Auñamendi Eusko Entziclopedia
Bernardo Estornés Lhasa Fondoa).
Entrada: Pérez y Martínez, Silvestre
- MORA CASTELLÀ, Josep. La
construcció a Catalunya en el segle
XVIII. La Universitat de Cervera com
a paradigma de l’arquitectura dels
enginyers militars. Tesi doctoral.
Editat per l’autor dins la col·lecció
Biblioteca de Cervera i la Segarra.
Sèrie Tibau (1997).
- PONS I SERRA, Lluís. Notícia
d’Agramunt. Edita Diputació de Llei-

da, col·lecció Viles i ciutats 5. Lleida
1990.
- PUIG BALL, Joan. Agramunt. Ensayo folklórico, histórico y artístico.
Manresa, novembre de 1935.
- PUIG I RIBERA, Joan. AGRAMUNT. Cossetània Edicions. Collecció La Creu de Terme - 23 (2004).
- PONS I SERRA, Lluís i BERNAUS I SANTACREU, Ramon. Episodis de l’Agramunt dels segles XVII
i XVIII. Edita revista SIÓ, aparegut
en fascicles col·leccionables des de
desembre de 2001 fins al març de
2003.
- SIÓ. Informatiu d’Agramunt i la
Ribera del Sió (diversos números).
- URTX Revista cultural de l’Urgell,
núm. 6 (Tàrrega, 1994). MORA CASTELLÀ, Josep. La plaça del Mercadal
d’Agramunt. Aproximació a una plaça
vuitcentista exemplar.
- URTX Revista cultural de l’Urgell,
núm. 7 (Tàrrega, 1995). MORA CASTELLÀ, Josep. El Mercadal d’Agramunt: del projecte teòric a l’execució
pràctica.

NOTA: Aquest treball va formar
part de l’expedient incoat per l’Ajuntament d’Agramunt per tal que el
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya pugui declarar la
plaça del Mercadal bé cultural d’interès nacional. ■
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C O L · L A B O R AC IO N S
L I T E R À R IES EL C O N TE D E NADAL

per JOAN PUIG RIBERA

El pessebre
Un cop a casa,
prepararen un
entarimat al
rebostet de sota
l’escala. Allí
construïren el
pessebre. Al fons
hi van col·locar
el portal amb les
figuretes de la
Sagrada Família,
l’àngel, el bou i
la mula.

En Joan i el seu
pare passaren
tot el cap de setmana muntant
el pessebre. Hi
posaren el cinc
sentits perquè
volien que fos
el millor de tots.
Volien quedar
els primers en el
concurs que el
mossèn organitzava.
42
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D

ues setmanes abans de
Nadal, el Joanet i el seu
pare van enfilar el camí
de la Serra. Com quan l’acompanyava a l’hort, el menut es
va asseure en un banquet del
remolc enganxat a la bicicleta. El petit guaitava content
els trossos verds del sembrat,
perquè sabia que anaven a
buscar molsa per al pessebre.
Ja feia dies que el pare li ho
havia anunciat: “Pels volts de
Nadal farem un pessebre molt
bonic!” Així, doncs, tots dos
marxaren direcció d’Almenara.
No gaire lluny de Cal Tallador van deturar-se a l’ombriu
d’una paret de pedra i, enmig
d’esbarzers i herbei gebrat.
Van començar a recollir molsa.
No els va costar gaire d’omplir-ne el remolc, perquè l’emplaçament era bo i la humitat
tardorenca n’havia afavorit la
creixença. Fins i tot el pare va
plegar algunes pedres i tronquets amb molsa encastada;
“faran de roques i d’arbres”,
va dir.
Per tornar, el pare va seure
l’infant al quadre de la bicicleta, entre el seient i el manillar,
i amb cura va desfer la trajectòria d’abans tot pedalant.
Un cop a casa, prepararen
un entarimat al rebostet de
sota l’escala. Allí construïren
el pessebre. Al fons hi van
col·locar el portal amb les figuretes de la Sagrada Família,
l’àngel, el bou i la mula. Tot ho
envoltaren de muntanyes altíssimes, algunes amb neu permanent, on hi havia masies i
poblets minúsculs en la llunyania. Prop del portal hi situaren

un ramat de bens i els pastors
que admiraven bocabadats
l’àngel penjant d’un arbre amb
el cartell anunciador: “pau
a la Terra”. Des d’allà feren
serpentejar un caminoi amb
un pontet. El riu el feren amb
trossos de miralls. Era un riu
d’aigües manses que reflectien
el cel i les estrelles del decorat pintat pel pare. També als
marges del riu hi van col·locar
dues noies que feien la bugada, un pescador amb la canya
preparada i la donzella que traginava aigua amb el càntir sota
el braç. No hi faltaven oques
i ànecs. Al costat del camí hi
situaren una castanyera i, una
mica més enllà, un llaurador
amb un parell de bous junyits
amb un jou massís. Finalment,
a l’altre extrem, hi plantaren
els tres Reis d’Orient acompanyats dels corresponents patges que servaven per la brida
sengles cavalls.
En fi, en Joan i el seu pare
passaren tot el cap de setmana
muntant el pessebre. Hi posaren els cinc sentits perquè volien que fos el millor de tots.
Volien quedar els primers en
el concurs que el mossèn organitzava.
Mentre preparava les llumetes, el pare explicà al Joan que
feia uns anys havien guanyat i
que de premi els havien donat
aquell joc de cafè que treien
en els festanyals. N’estava
molt orgullós. També li contà
que en una altra ocasió havia
fet el pessebre en el carro ple
de palla; com que a l’hivern
el padrí no podia anar al tros,
perquè les feines de pagès res-

taven adormides, havia aprofitat el carro que habitualment
deixaven a l’entrada de casa
per fer-hi el pessebre. Amb
palla i una borrassa ben grossa
havia preparat el terra i havia
aconseguit fer un pessebre tan
original, que més de mig poble
l’anà a veure. Tothom li havia
dit que era una idea magnífica.
Si aquell any hi hagués hagut
concurs, de ben segur haurien
estat els guanyadors.
A la setmana següent, quan
el mossèn anà a ensenyar catecisme a les escoles, el Joan
li va explicar que havien fet
un pessebre molt bonic i que
l’apuntés per al concurs. Els
amics que ho sentiren van comentar que ells ja l’havien vist
i que segur que el del Joan seria el millor.
Amb les festes de Nadal els
menuts tingueren les somniades vacances. Tots volien reposar de l’activitat escolar. En
Joan, en canvi, no hi pensava
gaire, sinó que només tenia
al cap en el concurs de pessebres. Cada dia es passava
una estona contemplant-lo i
recol·locant alguna de les figuretes. De res no servia que el
pare l’avisés que no el toquegés més; ell continuava mirant encaterinat les figuretes
hores i hores. De tant en tant
els amics el visitaven perquè
volien que els ensenyés aquell
pessebre tan esplèndid. I tots
li deien que s’emportaria el
premi, perquè havien visitat
els altres i cap no s’hi podia
comparar.
El dia dels Sants Innocents,
el mossèn visità la casa del

SERAFINA BALASCH

El dia de Reis,
en Joan i tota
la família s’empolainaren per
assistir a missa
de dotze, ja que,
en acabar-la, el
mossèn havia de
fer públic el veredicte del concurs
de pessebres.

Joan amb una comissió d’Acció Catòlica per contemplar i
valorar el pessebre. Després
d’una breu estona, tots el felicitaren i l’animaren a continuar fent una activitat tan
preciosa i cristiana com la reconstrucció del naixement de
Jesús.
El dia de Reis, en Joan i tota
la família s’empolainaren per
assistir a missa de dotze, ja
que, en acabar-la, el mossèn
havia de fer públic el veredicte del concurs de pessebres.
Els pares del Joan li havien
promès que, com que no havia
tingut Reis perquè els diners

més aviat eren escassos, si
guanyaven, els cent duros de
premi serien per a ell. El Joan,
al seu torn, havia planejat que
es compraria un tren de carbó
com el que hi havia a l’aparador d’El siglo, i amb els diners
que li quedarien faria algun
regal als pares. Assistiren,
doncs, a missa i es comportaren com a bons cristians escoltant la prèdica del mossèn
i anant a comunió dejuns des
del dia abans.
En acabar la celebració religiosa, el mossèn demanà als
feligresos que no es moguessin perquè faria públic el ve-

redicte del pessebre. Llavors
passà el secretari d’Acció Catòlica que desplegà un full i
llegí: “enguany, el premi del
concurs de pessebres, l’atorguem al Sabater Moix per la
seva originalitat. Pot passar,
doncs, per la sagristia a recollir les cinc-centes pessetes
que dóna la Parròquia”.
En sentir això, al Joan se li
enfosquí la visió perquè uns
llagrimots com gotes d’agost
li lliscaren galtes avall. No
només li sabia greu no haver
estat el guanyador i, en conseqüència, perdre’s el regal
somniat, sinó que a més li dolgué que el guardó fos pel veí
de casa que havia fet un portal
de Betlem dins una capsa de
sabates. Com es podia comparar el seu magne pessebre
amb la minúcia del seu veí?
El pare, de seguida s’adonà de la decepció del fill i,
tot acaronant-lo, el consolà:
“Joan, ens havíem fet massa
il·lusions amb el premi. Una
altra vegada no cantarem victòria tan aviat. Ja ho diu sempre el padrí: mai no es pot
dir blat fins que no és al sac
i ben lligat. No et preocupis.
L’any que ve farem el pessebre dins la closca d’un ou de
gallina”. ■

miquel caralps
c/ camí masies, 7
25310 Agramunt (Lleida)
mikel.c@esagramunt.com
tel. 973 39 09 90
mòbil 686 47 29 21

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

Pilar Figuera
Tel. 973 39 20 42
p.figuera@hotmail.com

pintors
pintors . sistemes pladur
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ESPECIAL ANIVERSARI NIT 13€ PER PERSONA:

DQ\V

Totes les nits de divendres, dissabtes i diumenges a
partir de les 20h. fins a les 22,30h. ESPECIAL ANIVERSARI
Per començar a escalfar el cos, una bona SOPA DE BROU CASSOLÀ,
per a continuar unes PLATES D’EMBOTITS que us anireu tallant
vosaltres amb pa torrat i tomata per sucar i PLATS DE PERNIL
IBÈRIC. Per mullar tot això VI DE LA CASA I AIGUA, per anar
acabant POSTRES A ESCOLLIR i per rematar CAFÈ O TALLAT.

Tel. reserves 647 801 845

Menús concertats per aquestes Festes
per empreses i grups
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(10km. de Tàrrega, 20km. de Balaguer, 10km. d’Agramunt passant pel Pilar d’Almenara)

C O L · L A B O R AC IO N S
L I T E R À R IES EL C O N TE

per J. PIJUAN

La porta del misteri
Per molt que ho intentava aquella porta no
cedia de cap de les
maneres. Havia vist el
pare obrir-la i entrar
dins l’habitació durant
un temps que li semblava una eternitat i
volia saber què hi feia
allà dins.

U

n cop més el Robert s’havia aturat
davant la porta que hi havia al fons
del passadís i s’esforçava per obrir-la
empenyent-la amb totes les seves forces.
La resistència que oferia el tenia ben amoïnat perquè era la darrera porta de la casa
que li quedava per obrir i no podia.
El Robert era un marrec molt bellugadís
que quan era a casa no sabia estar-se ni
un moment quiet. Es passava la major part
del temps corrent amunt i avall i ficant-se
per totes les habitacions de la casa com
si volgués emular un explorador. La mare
l’havia enxampat nombroses vegades en
lloc que no havia d’estar i
li havia cridat severament
l’atenció, però ell, encara
que de primer abaixava el
cap i assentia dolgudament que no ho faria més,
anava a la seva i quan ja
no tenia la mare al davant
ja era a dins d’una altra
habitació remenant-ho tot
que tant li agradava.
Per molt que ho intentava aquella porta no cedia
de cap de les maneres.
Havia vist el pare obrir-la
i entrar dins l’habitació
durant un temps que li
semblava una eternitat i
volia saber què hi feia allà
dins. Aquest secret del
pare el tenia ben captivat.
De tant en tant el pare el
sorprenia mentre forçava
la maneta, però quan el
veia atansar-se s’esmunyia ràpidament cap a la
seva habitació que era a
tocar i es tancava a dins a
esperar que el perill passés per sortir.
Aquell dia es trobava
novament davant la porta intentant que
cedís a la seva voluntat. Estava tan absort

que no es va adonar que tenia el pare al
darrere... Durant una bona estona no pogué
seure de tant mal que li feia. Aleshores va
entreveure definitivament que el que podia
haver a l’altra banda d’aquella porta no feia
per a ell i era molt dolorós, i ho deixà córrer.
El temps va anar passant per al noi. No
obstant la porta va continuar tancada per
a ell. Passava pel davant sense aturar-se,
fent veure que no existia, però en realitat
no podia deixar de pensar en aquell misteri
que l’envoltava.
Amb els anys es va casar i va tenir un fill.
Vivia en la seva pròpia casa i contemplava
alegre com el seu fill corria amunt i avall
pels passadissos descobrint nous confins.
Les portes s’obrien de bat a bat al seu pas.
Contemplar-lo tafanejant les habitacions li
ressorgien els records de la seva infantesa
i li venia a la memòria aquella porta impenetrable. Ell les tindria ben obertes perquè
el seu fill no creés en la seva imaginació el
misteri que a ell l’envoltava des de la infantesa.
Sovint anava a casa dels pares. Quan era
allà se n’anava a contemplar aquella porta. No s’atrevia a obrir-la. Es quedava allà
dempeus i deixava que el misteri l’embolcallés. A vegades li venia el desig d’obrirla, però quan era a punt de fer-ho ressorgia aquell dolor que el feia renunciar a l’intent.
I un bon dia arribà el traspàs del pare i va
convèncer la mare que anés a viure amb ell
perquè no estigués sola. Durant el temps
que va ser amb ells van conservar la casa
tal qual, però quan també va traspassar la
mare, van decidir d’enderrocar-la. Abans
de fer-ho van anar a treure les pertinences
que volien guardar però no van poder aconseguir obrir aquella maleïda porta. Quan
hi anaren els operaris, esperà ansiós que
l’obrissin. Tan bon punt l’esbotzaren, el
Robert entrà a l’habitació i aleshores es va
quedar sorprès de veure que simplement
era un cel obert ple de burilles de cigarreta
al terra. ■
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Classificacions i resultats
Segona Catalana

Juvenil

Mai les segones parts
no havien estat bones.

Un mes nefast per a
aquest equip.

Classificació

Punts

Classificació

Classificació

Punts

Punts

R. Mendoza

Agramunt G. Gatell

24

Mollerussa

21

Ponts

20

ENFAF

27

Mig Segrià

21

Tàrrega

20

Escola F. Urgell

19

Garrigues

18

Baix Segrià

18

At. Segre

18

Agramunt G. Gatell

15

FIF Lleida

16

Balaguer

13

12

Pla d’Urgell

12

Tàrrega

10

Linyola

10

FIF Lleida

7

La Noguera

6

Arbeca

1

Alpicat

0

26

Bordeta

27

Balàfia

17

25

Intercomarcal

24

At. Segre

16

Borges Blanques

25

Andorra

19

Mollerussa

15

Cervera

12

Solsona

24

Mollerussa

19

Alpicat

15

Linyola

11

At. Segre

18

Bordeta

12

Oliana

11

Balàfia

13

Pardinyes

12

Tàrrega

11

Baix Segrià

12

Balaguer

12

Rialp

10

Solsona

10

Artesa

9

AEM

8

Alpicat

10

AEM

3

Mig Segrià

8

Ivars d’Urgell

3

Garrigues

6

Fondarella

0

Orgel·lia

4

Agramunt G. Gatell

1

Alpicat
Andorra

Cervera

24

Guissona

22

Linyola

21

Alcoletge

21

Artesa de Segre

21

Agramunt G. Gatell

17

Cervera

9

Organyà

16

Guissona

8

L’Albi

16

Agramunt G. Gatell

6

Balàfia

14

AEM

5

Alcarràs

13

Tàrrega

4

Ponts

Angulària
d’Anglesola

0

11

Tremp

9

Cadet

Palau d’Anglesola

9

El millor del mes és
que s’han estrenat a la
classificació.

La Seu d’Urgell

0

Cervera

11

Infantil
Seguim bé en futbol i
resultats.
Classificació
Mollerussa
Pobla de Segur

Punts
31
27

Bellpuig

Balaguer

10

Aleví-A
Molt bé. Tres partits
guanyats de quatre jugats.
Classificació

Punts

Bellpuig

22

Mollerussa

21

Ponts

20

Garrigues

18

Agramunt G. Gatell

15

Balaguer

13

Pla d’Urgell

12

Tàrrega

10

Linyola

10

FIF Lleida

7

La Noguera

6

Arbeca

1

Alpicat

0

Aleví-B
R. MENDOZA

Del novè lloc al cinquè. Els bons resultats
surten després a la classificació.
Classificació
Jugadors del Prebenjamí A: J. Bonillo, R. Pijuan. M. Timoneda, D. Vilella, M. Talavera, Y. Torra, O. Lloret, A. Pijuan,
M. Brils, I. Torres. Cos tècnic: Ferran Isla, Eduard Talavera.
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Bellpuig

Punts
22

Benjamí-A
Si se segueix així,
aquest benjamí aspirarà
a grans objectius a final
de temporada.
Classificació
At. Segre

Punts
24

Guissona

21

Agramunt G. Gatell

21

Baix Segrià

17

Almacelles

15

Balaguer

12

Garrigues

11

Bordeta

11

Mig Segrià

10

Balàfia

9

Alpicat

4

Cervera

0

Orgel·lia

0

Benjamí-B
No afluixeu que ho esteu fent molt bé.
Classificació

Punts

Pla d’Urgell

27

Lleida

24

Agramunt G. Gatell

18

At. Segre

18

Tàrrega

17

Mollerussa

15

Guissona

13

Alpicat

13

Escola F. Urgell

10

Agramunt G. Gatell

13

Ivars d’Urgell

9

AEM

12

Pardinyes

9

Pinyana

12

Baix Segrià

7

FIF Lleida

11

Fondarella

4

Balàfia

9

Intercomarcal

0

La Noguera

7

Linyola

0

Terraferma

3

Balàfia

0

Pardinyes

2

Bordeta

0

15

Prebenjamí A
Ho esteu fent bé, continueu així.
Classificació

Punts

R. MENDOZA

At. Segre

Jugadors del Prebenjamí B: J. París, A. Bobet, G. Udvar, M. Bullich, G. Pérez, K. Rodríguez, G. Garcia, J. Solà, R. Font.
Cos tècnic: Xavier Pedrol, Gerard Vicens, Xavier Solà.

Prebenjamí B
Tranquils, que l’any
que ve serà millor.

Ponts

21

At. Segre

9

Guissona

7

Mollerussa

16

Intercomarcal

9

Ivars d’Urgell

6

Arbeca

19

Classificació

Alcoletge

18

Fondarella

24

Cervera

13

Bellpuig

9

FIF Lleida

4

Fondarella

18

Garrigues

21

Artesa

9

At. Segre

9

Agramunt G. Gatell

0

Punts
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TAXIS AGRAMUNT
24 hores

Vehicles de 4, 6 i 8 places

s
Bone stes
Demanar per Josep Mª
Fe
60 446 600 - 973 390 331
600
lotaxiagramunt@hotmail.com

perruqueria unisex - estètica
Anna Eroles
Veterinària

centre veterinari d’Agramunt

CARME i MAITE
fotodepilacio´ 29’50€ per zona

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

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

Tel. 973 39 27 17
AGRAMUNT

Av. Marià Jolonch, 4 baixos

E S PORTS CLUB H A N D B OL AGRAMUNT

Resultats dels equips d’handbol
E

ls equips continuen amb les seves competicions, però
aquet mes, com a extra, vàrem organitzar una sortida
per veure handbol de nivell, FC Barcelona- SG Flensburg al
Palau Blaugrana.

Sènior Masculí 3ª Catalana Preferent - Grup A
Tres partits amb finals similars en l’últim minut de partit, però resultats diferents. A Sant Antoni de Vilamajor, de
l’empat, s’acabà perdent; a casa contra el Tortosa, s’anava
guanyant i s’acabà empatant, i en el derbi contra el Pardinyes s’anava perdent i s’aconseguí empatar. Tot plegat deixa
l’equip amb els seus dos primers punts.
09/11/2014 C.H. VILAMAJOR B
24
15/11/2014 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 27
29/11/2014 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 23

TORRÓ D’AGRAMUNT CHA
23
CE TORTOSA
27
HANSBOL LLEIDA PARDINYES B 23

SÈNIOR FEMENÍ 1ª CATALANA - Grup A
Tot i la millora del joc, només dos puntets més, els que
s’aconseguiren en la visita a Vilanova del Camí. En la resta,
tot i donar la cara en la major part del temps, no s’acabà de
reflectir en el resultat final.

08/11/2014
15/11/2014
22/11/2014
29/11/2014

CONCÒRDIA, CLUB D’HANDBOL
TORRÓ D’AGRAMUNT CHA
H.C. VILANOVA DEL CAMÍ
TORRÓ D’AGRAMUNT CHA

24
17
15
23

Jaume Espinal

TORRÓ D’AGRAMUNT CHA
MONTBUI, CLUB D’HANDBOL
TORRÓ D’AGRAMUNT CHA
SANPEDOR, CLUB D’HANDBOL

19
25
16
28

JUVENIL FEMENÍ 1ª CATALANA - Grup A
No ha estat un bon mes per a l’equip juvenil. Només contra les lleidatanes de l’Associació l’equip va aconseguir un
empat, en la resta derrotes clares.
06/11/2014
15/11/2014
22/11/2014
29/11/2014

TORRÓ D’AGRAMUNT CHA
CEACA TÀRREGA
TORRÓ D’AGRAMUNT CHA
CH RIBES VENDRELL

12
26
26
21

ACLE GUISSONA
TORRÓ D’AGRAMUNT CHA
ASC. LLEIDATANA D’HANDBOL
TORRÓ D’AGRAMUNT CHA

23
13
26
13

CADET FEMENÍ 1ª CATALANA - Grup A
Per fi la millora en el joc es reflecteix en la primera victòria
de la temporada per a l’equip cadet. Tot i el bon partit a
Lleida no va poder ser; però en el següent a casa, per fi, els
primers dos punts al sarró.
15/11/2014 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA
6
22/11/2014 ASC. LLEIDATANA D’HANDBOL 13
29/11/2014 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA
24

CEACA TÀRREGA
TORRÓ D’AGRAMUNT CHA
HANDBOL CLUB PERELLÓ

22
11
15

INFANTIL FEMENÍ 1ª CATALANA - Grup A
No han anat tan bé les coses en aquest segon mes de competició, en enfrontaments contra les primeres classificades.
Tot i això, dos empats que continuen sumant punts per a la
classificació general.

JAUME ESPINAL

08/11/2014
16/11/2014
22/11/2014
29/11/2014

Partit del cadet femení contra l’Amposta.

TORRÓ D’AGRAMUNT CHA
9
CLUB HANDBOL AMPOSTA
28
ASC. LLEIDATANA D’HANDBOL 17
TORRÓ D’AGRAMUNT CHA
11

CLUB HANDBOL ASCÓ
TORRÓ D’AGRAMUNT CHA
TORRÓ D’AGRAMUNT CHA
CEACA TÀRREGA

15
10
17
11

Com sempre podreu trobar tota la informació del que passa
al club, resultats, notícies, etc., a la nostra web <www.handbolagramunt.org> i també a la nostra pàgina de facebook
<http://www.facebook.com/Club.Handbol.Agramunt> ■
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Casal Agramuntí
em
nalitz
Perso lebracions
tres ce
les vos b preus
am
ida!
stra m
a la vo

SERVEI de TERRASSA
MENÚ DIARI i de CAP de SETMANA
TAPES i ENTREPANS
AMANIDES i PASTA FRESCA

Plaça del Mercadal, 1 Tels. 973 044 913 · 691 713 456

Associació
Gimnàstica
d’Agramunt
Gimnàstica Rítmica
Gimnàstica Artística (acrobàcies)
Gimnàstica de Manteniment

Bar - Restaurant

>amm.cat

Entrenem al gimnàs de l’Institut Ribera del Sió
Informació: Anna Borràs 652 59 11 77

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

restaurant@atipic.me
Elaboració Artesanal

Formatges Monber
Agramunt
Esmorzars, menú diari, tapes d’autor i menú degustació
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C/ Les Eres,18 - Tel. 973 390 316 - Agramunt

E S P O RTS C LUB FU TB O L SAL A AGRAMUNT

Continua la bona dinàmica

E

l Club Futbol Sala Agramunt
continua en bona dinàmica. Els
jugadors estan engrescats i motivats sobretot a l’hora de fer equip; i
la directiva i els entrenadors se senten
molt satisfets de l’actitud dels esportistes que, dia a dia, van integrant i
consolidant els valors que es treballen.
També estem d’enhorabona perquè
durant aquest mes, hem estrenat el
nostre lloc web on actualitzem setmanalment les últimes notícies del Club,
així com les cròniques, els pròxims
partits... Tot això, ho podreu trobar a
www.cfsagramunt.wix.com
SÈNIOR A
Amb esforç i bon joc s’ha aconseguit
una sèrie de resultats molt positius que
permeten situar l’equip a la segona posició de la categoria.
Agramunt 15 - Conca d’Allà F.S. 1
Torrente de Cinca-Massalcoreig 2 - Agramunt 4
Agramunt 8 - Fraga 2

La Sentiu 5 - Agramunt 7
Agramunt 7 - Juneda 7
Agramunt 4 - Mollerussa 3

SÈNIOR B
L’equip ha fet un molt bon inici de
temporada cosa que ha permès situar-se en la part alta de la classificació.
Partit rere partit es veu l’evolució positiva en el joc.
Agramunt 3 - Massoteres 3
Algerri 4 - Agramunt 5
Agramunt 5 - Peramola 0

JUVENIL
Al capdamunt de la classificació, els
juvenils estan realitzant una molt bona
temporada. El bon joc i la intensitat en
els partits els fa marcar la diferència.
Agramunt 1 - Arc d’Ada 3
Bellvís 1 - Agramunt 6
Torre Serona 3 - Agramunt 4
Agramunt 4 - Alcarràs 3
Tàrrega 0 - Agramunt 2

CADET
L’últim partit a casa contra el Bala-

guer ha fet trencar
la bona ratxa en
Enllaç web
l’inici de temporada, tot i així l’equip
segueix en la part alta de la classificació posant en pràctica els coneixements adquirits en els entrenaments.
Bellvís 2 - Agramunt 6
Agramunt 3 - Alcarràs 1
Tàrrega 3 - Agramunt 8
Agramunt 3 - Balaguer 8

INFANTIL
Tot i ser molts jugadors de primer
any, l’equip ha aconseguit dues victòries molt treballades. A poc a poc van
millorant en el seu joc i de ben segur
que viurem una temporada ben apassionant.
Agramunt 2 - Balaguer “A” 1
Alta Segarra 5 - Agramunt 1
Tàrrega 1 - Agramunt 2
Agramunt 2 - Vedruna Balaguer 10
Balaguer “B” 6 - Agramunt 3

ALEVÍ
Posar en pràctica els coneixements
que es van treballant en el dia a dia
és el gran objectiu d’aquest equip. Els
jugadors s’estan adaptant bé en aquest
esport i van evolucionant positivament.
Agramunt 4 - Balaguer 8
Alta Segarra 5 - Agramunt 6
Tàrrega 7 - Agramunt 0
Vedruna Balaguer 11 - Agramunt 1
Maristes Lleida “B” 7 - Agramunt 4

BENJAMÍ
Deixant de banda els resultats en
els partits, valorem molt positivament
la tasca d’aquest equip. Els jugadors
gaudeixen cada dia més del futbol sala
i van adquirint coneixements d’aquest
esport i els valors corresponents.
Cervera 6 - Agramunt 2
Agramunt 14 - Vedruna Balaguer 1
Agramunt 2 - Balaguer 8

Els jugadors del Sènior A, després de vèncer el Mollerussa per la mínima, saludant els nombrosos aficionats que van gaudir
d’un partit molt vibrant amb un final apoteòsic.

Per acabar, volem desitjar a tothom
unes bones festes de Nadal i un bon
retrobament en l’any nou. ■
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E S PORTS ESCATXIC S

Un novembre actiu i amb força podis
– 2.000 metres llisos, Aleví Masculí:
· Cesc Boix 7’17’’
· Arnau Areny 7’47’’
– 2.000 metres llisos, Aleví Femení:
· Maria Vilanova 8’24’’
– 1.000 metres llisos, Infantil Femení:
· Mar Godoy 3’38’’
En els propers controls, els nostres
atletes intentaran superar les seves
marques personals i a poc a poc, aconseguir les mínimes per participar en el
Campionat de Catalunya.

T

al com els vàrem informar el mes
passat, els Escatxics vam encetar
el mes de novembre desplaçant-nos a
terres gironines. Així doncs, i segons
calendari, el primer cap de setmana
teníem cita a Santa Coloma de Farners.

Malgrat sortir d’Agramunt amb boira, finalment vam poder gaudir d’una
bona matinal assolellada. Aquest cros
és una de les competicions puntuable
pel Gran Premi Català de Cros en les
categories cadet, juvenil i júnior. En un
cros amb elevada participació en totes
les categories, els nostres atletes van
obtenir els següents resultats:

Mar Godoy al Cros Ciutat de Girona.

ses en el Circuit Gironí de Cros i també
puntuable pel Gran Premi Català de
Cros. En un circuit sobre gespa com és
el Ribes del Ter, contigu al pavelló municipal Girona-Fontajau, i amb un dia
càlid i amb temperatures més aviat primaverals, els Escatxics vam aconseguir
aquestes classificacions:

Oriol Valls Trepat

Cadet femení

Marina Súria Asensio

9a

Infantil masculí

Roger Súria Asensio

35è

Infantil femení

Mar Godoy Karseska

40a

Aleví masculí

Cesc Boix Baró
Arnau Areny Bernaus

6è
11è

Veterà femení

Gabi Karseska

5a

Aleví femení

Maria Vilanova López

17a

Sènior femení

Marta Canes

10a

Benjamí masculí

Pau Vilanova López
Quim Godoy Karseska
Pol Carrera Pintó
Raúl Marimon Montalvo

3r
6è
25è
40è

Juvenil masculí

Oriol Valls

20è

Cadet femení

Marina Súria
Mireia Lorente

7a
30a

Anna Cases Roig

32a

Infantil femení

Mar Godoy

14a

16è

Benjamí masculí

Quim Godoy

3r

Benjamí femení

Anna Cases

23a

Prebenjamí masculí
Prebenjamí femení

Oriol Areny Bernaus
Laia Boix Baró

9a

A més, en la cursa no competitiva
dels nens i nenes de parvulari (P3, P4 i
P5) van córrer Ona Carrera Pintó i Pep
Vilanova López, gaudint de la iniciació
en aquesta modalitat esportiva.

17è Cros Ciutat de Girona
(16 de novembre)
Després d’una setmana de descans
en competició, el diumenge 16 de novembre els Escatxics tornàvem a terres
gironines, aquest cop a Girona, per participar en una altra de les curses inclo52

Cros Castellar del Vallès,
30 novembre

Juvenil masculí

Benjamí femení

12è

FONT: ESCATXICS

41è Cros de Santa Coloma de
Farners (Circuit Gironí de Cros,
2 de novembre)
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Control Pista Lleida, 22 novembre
El dissabte 22 de novembre, i en
modalitat atlètica, els nostres atletes
de les categories benjamí, aleví i infantil, es van desplaçar fins a Lleida
per començar a preparar la competició
en aquestes especialitats, en el primer
control de Pista. Segons modalitats,
aquests varen ser-ne els resultats:
– 1.000 metres llisos, Benjamí Masculí:
· Pau Vilanova 3’41’’
· Quim Godoy 3’43’’

L’últim diumenge de mes, i en un
ambient plenament de tardor, els Escatxics vam participar en el XXXVII
Cros Vila de Castellar, XXVI Memorial
Pere Hernández. Sota la pluja intermitent, els atletes agramuntins van complir les expectatives en aquesta competició. A destacar la bona representació
del Club en el cros vallesà i l’estrena
d’algun dels nostres atletes en aquesta modalitat. Com a anècdota, els tres
primers classificats de cada categoria
rebien respectivament, a més d’una
medalla del metall corresponent, un
pernil, un formatge i un fuet.
Prebenjamí masculí

Oriol Areny
Martí Romeo

12è
16è

Prebenjamí femení

Laia Baró
Júlia Sala

4a
14a

Benjamí masculí

Pau Vilanova
Quim Godoy
Pol Carrera
Marc Andreo
Jordi Sala

1r
3r
22è
35è
58è

Benjamí femení

Núria Argelich
Anna Cases

15a
37a

Aleví masculí

Cesc Boix
Arnau Areny

3r
17è

Aleví femení

Maria Vilanova
Laia Argelich

12a
69a

Infantil femení

Mar Godoy

9a

Cadet masculí

Pau Godoy

17è

Cadet femení

Marina Súria
Mireia Lorente

9a
28a

Juvenil masculí

Oriol Valls

13è

Veterà femení

Gabriela Karseska

12a

Open masculí

Miquel Argelich

23è

Open femení

Marta Canes

3a

FONT: ESCATXICS
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El Pau Vilanova i el Quim Godoy al podi al Cros de Castellar del Vallès.

Els petits Escatxics esperant el seu torn a Castellar del Vallès.

Durant el mes de desembre, i si no hi
ha canvis d’última hora, els Escatxics
participarem en diferents competicions
arreu del territori. Ja us anunciarem els

resultats que s’hagin anat assolint.
Aprofitem l’avinentesa per desitjar-vos unes bones Festes i una bona
entrada al 2015! ■

Us desitja BONES FESTES

ílvia Balagueró

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

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

Fes un pas endavant.... cuida els teus peus!
Nou Serve
de Nutriciói
!
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Xavier Infante Màrquez
PALETA

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

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

C/ Pau Casals, 20 / 973.390.468
calarosajardi@gmail.com
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G R U P S P O LÍTIC S
M U N I CIPALS A C O R D D ’ESQ UERRA

Per responsabilitat
Volem destacar
l’esforç dut a
terme per l’Equip
de govern durant
aquests tres any i
mig i que ha permès reduir l’endeutament municipal del 81% l’any
2011 fins al 49%
a finals del 2014 i
amb la previsió de
reduir-lo encara
més en el proper
exercici.

L’increment del 2012 és motivat
pel crèdit concertat el 2011 per
eixugar el deute de 913.000€
que l’Ajuntament tenia amb els
proveïdors.

ESTALVI FINANCER
El dilluns 3 de novembre, el
Ple aprovava per unanimitat
de tots els grups municipals
la subrogació del crèdit de
564.880€ que l’any 2011 el
consistori va veure’s obligat a
contractar per eixugar el deute
de 913.000€ que en aquell
moment l’Ajuntament tenia
amb els proveïdors. Per imperatiu estatal, les condicions
financeres d’aquell crèdit foren d’un Euribor+5,25%. Ara,
amb les noves condicions negociades i aprovades, l’interès
ha passat a l’Euribor+1,1%,
fet que suposarà un estalvi
anual d’uns 6.000€ i que
podran destinar-se a inversió
i millora dels serveis.
En aquest sentit, volem
destacar l’esforç dut a terme
per l’equip de govern durant
aquests tres anys i mig i que
ha permès reduir l’endeutament municipal del 81%
l’any 2011 fins al 49% a finals del 2014 i amb la previsió de reduir-lo encara més
en el proper exercici. Certament, aquest estalvi creixent any rere any ha permès
incrementar les partides que
donen serveis als ciutadans i
al manteniment de vials, es-

pais i infraestructures de la
nostra vila, al mateix temps
que s’han pogut dur a terme
inversions i obres importants
sense necessitat d’haver de
contractar cap crèdit.

nuen en l’article de l’anterior
Sió que els comptes municipals grinyolen. En tot cas, els
han aprovat donant-hi suport
any rere any. No deuen grinyolar pas tant.

REDUCCIÓ DE L’IBI DEL 15%
EN DOS ANYS
Certament, ens ha sorprès
la reacció del grup municipal
de Convergència i Unió de votar en contra de la proposta
d’Acord d’Esquerra de reduir
l’IBI en un 10% per al 2014
i que s’afegeix a la rebaixa
del 5% aprovada l’any passat,
quan la majoria d’ajuntaments
que han sol·licitat la revisió
cadastral com a molt han congelat aquest impost. Entenem
que la funció de l’oposició és
la de pressionar el govern en
benefici dels ciutadans, però
també entenem que les pressions han d’anar acompanyades d’arguments i, sobretot,
de coherència. El mateix grup
de CIU que ara exigeix una reducció de l’IBI és el qui l’any
2008 va incrementar-lo, en
plena crisi immobiliària i ben
coneixedor que en aquells moments, els valors cadastrals
estaven molt per sobre dels
valors de mercat. També insi-

RESPONSABILITAT
La tasca de governar implica, per sobre de tot, responsabilitat. I la responsabilitat no
només s’anomena sinó que
cal exercir-la. Com a Equip
de Govern ens sentim amb
aquest deure davant de tots
els agramuntins i per aquest
motiu hem treballat per posicionar l’Ajuntament en una
situació favorable per afrontar
els propers anys. Nosaltres,
a diferència dels que anaven
augmentant el deute municipal mentre miraven cap a una
altra banda, hem deixat cos i
ànima per reconduir la situació i que els nostres proveïdors cobrin quan toca. I això
passa per no poder dir sempre
sí a tot. Passa per actuar amb
coherència i rigor. I per sobre
de tot, amb la responsabilitat que en el seu dia ens van
encomanar els agramuntins i
agramuntines.
FELICITACIONS ALS 40 ANYS
DE LA PENYA BLAUGRANA
Amb aquestes línies, des
d’Acord d’Esquerra també
ens volem afegir a les felicitacions per als 40 anys que
enguany ha complert la Penya Barcelonista d’Agramunt
i comarca, encoratjant-los a
seguir treballant en la defensa dels valors de l’esport i de
la identitat del nostre país. ■
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www.molinet.cat
Obert 24 hores
Entra, tria, compra
i t’ho portem a casa!
Ctra. d’Artesa, 1
AGRAMUNT

ferreteria@molinet.cat

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

Productes alimentaris de

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

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

Tel. 973 390 458
Fax 973 390 662

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

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

Agramunt (Lleida):
Ctra. Cervera km.19 (Edifici Agra)
Tel. 973 391 016
Horari: de 9 a 14 h. i de 17 a 21 h.
(de dilluns a dissabte)

Es fan assortiments del nostre producte
per encàrrec
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Altres potències
consultar.

ESTA
ESTALVIÏ’S
T LLVIÏ’S UN 60% EN LA SEVA
FACTURA DE GASOIL O GAS
PER QUALSEVOL CONSULTA: info@ilerpellet.com
673 847 436 / 656 434 418
Ronda dels Comtes d’Urgell, s/n - AGRAMUNT (Lleida)
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van acompanyar el Sr. Josep Maria Forné,
director dels Serveis Territorials de Benestar Social i Família de la Generalitat de
Catalunya; l’alcalde i regidors de l’Ajuntament d’Agramunt,
residents i familiars, i totes aquelles persones que han treballat i dirigit la residència durant aquests 25 anys i també els
membres que han format part del Patronat i del Consell rector
de la residència Mas Vell.

EL GRAN RECAPTE RECULL MÉS DE 3.600 QUILOS D’ALIMENTS
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Els dies 28 i 29 de novembre es va fer el
Gran Recapte d’Aliments. Una iniciativa que
va tenir molt bona resposta dels agramuntins,
ja que durant els dies de la campanya es van
recollir més de 3.600 kg d’aliments. Des de
la regidoria de Benestar es vol donar les gràcies a tots els punts de recollida que van collaborar amb la campanya, a tots els voluntaris,
entre ells els alumnes de l’institut i la branca
de Pioners del Cau, però sobretot a tota la població i entitats agramuntines que es van sensibilitzar davant aquests temes tan actuals.
Cal destacar l’aportació del Cor Parroquial que
ha recollit més de 200 kg d’aliments. Unes
aportacions que han fet possible una vegada
més l’èxit del Gran Recapte i tenir aliments al
banc local. Llet, conserves de peix i verdura, i
productes frescos com patates i cebes, entre
altres han estat els productes més donats.
MISSATGES EN CONTRA DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Un centenar de persones van participar el dimarts 25 de
novembre a l’acte organitzat des de la regidoria de la Dona de
l’Ajuntament d’Agramunt per commemorar el Dia Internacional contra la violència de gènere. Enguany s’ha creat la cam-

EL NOU EQUIP DE CINEMA DIGITAL JA ESTÀ EN MARXA
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Des del passat cap de setmana
22 de novembre les projeccions
de cinema s’estan projectant amb
el nou sistema de projecció digital. Perquè tothom pogués gaudir
d’una sessió cinematogràfica d’alta qualitat el cap de setmana del
29 i 30 de novembre es van fer
dues sessions gratuïtes obertes a
tothom. L’adaptació i instal·lació
del nou sistema ha estat possible
gràcies al conveni que han firmat l’Ajuntament d’Agramunt i
l’empresa Circuit Urgellenc.
INSTAL·LACIÓ DE BANDES RUGOSES

25è ANIVERSARI DE LA RESIDÈNCIA GERIÀTRICA MAS VELL

El dia 20 de novembre la Residència Geriàtrica Mas Vell
va celebrar el seu 25è aniversari. En l’acte de celebració ens

▼

panya “Dir prou a la violència de gènere és cosa de tots” i ha
comptat amb la participació directa dels alumnes de l’institut.
Els alumnes han estat els encarregats de crear uns missatges
d’igualtat i de rebuig a la violència de gènere que es van plasmar en unes xapes de color lila que es van repartir entre tots
els assistents a l’acte. Durant aquest acte, la regidora Sílvia
Fernàndez va llegir el manifest institucional i cada alumne va
llegir el seu propi missatge.
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Davant les queixes del veïnatge per la circulació de vehicles
a alta velocitat en alguns carrers de la vila, l’Ajuntament ha
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▼

procedit a instal·lar un seguit de bandes rugoses a diferents
punts del municipi. Concretament, s’han instal·lat bandes
rugoses al carrer Petronel·la i al carrer del Clos. També està
previst estendre aquesta actuació a altres carrers amb la mateixa problemàtica, com ara el carrer dels Horts. Amb aquesta
actuació es preveu reduir la velocitat dels vehicles i garantir la
seguretat a la zona.
ESTALVI EN EL CRÈDIT DEL PLA DE PROVEÏDORS

El Ple de l’Ajuntament d’Agramunt va aprovar per unanimitat la subrogació del crèdit de 564.880€ concertat l’any
2011 per fer front al deute de 913.000€ que en aquell moment tenia el consistori amb els proveïdors. L’adhesió al Pla de
proveïdors per a poder eixugar aquest deute va obligar l’Ajuntament a concertar un crèdit a un interès d’Euríbor+5,25%.
Amb la subrogació aprovada durant el passat Ple, l’interès
passarà a ser d’Euríbor+1,1%, fet que suposarà un estalvi
anual de 6.000€ i un total de 48.000€ durant tot el període
d’amortització.
SERVEI RECOLLIDA MEDICAMENTS A LES GRANGES
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L’Associació de Ramaders i l’Ajuntament d’Agramunt, a
través de la regidoria d’Agricultura i Medi Ambient, han arribat a un acord amb l’empresa Sel Recicla per procedir a la
recollida, transport i posterior tractament del residus de medicaments que generen les explotacions ramaderes. L’acord
permet un estalvi econòmic mitjà del 30 al 50% del cost
actual que tenien les explotacions per aquest servei i una
gran millora en bioseguretat, ja que el ramader serà qui dipositarà les restes de medicament en un contenidor especial
que s’ubicarà a la deixalleria. Un cop dipositats els medicaments a la deixalleria, serà l’empresa l’encarregada de recollir-ho en un mateix punt. Totes les persones que vulguin
sumar-se a aquest acord poden demanar informació a l’Ajuntament d’Agramunt.
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COL·LABORACIÓ DEL CLUB DE
COUNTRY SHAKE BOOTS D’AGRAMUNT A LA CAMPANYA DE JOGUINES DE REIS

El club de Country Shake Boots
d’Agramunt ha col·laborat amb
la campanya de joguines de reis
amb la donació d’una quantitat
considerable de joguines noves.
Des de l’Ajuntament volem donar
les gràcies als membres del grup
de Country per aquesta donació i
col·laboració amb la Campanya de
Joguines.
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INICIATIVA “DÓNA UNA SEGONA OPORTUNITAT ALS ARBRES
DE NADAL”

La regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament durà a terme
aquestes festes la iniciativa “Dóna una segona oportunitat als
arbres de Nadal”. La iniciativa consisteix a allargar la vida als
arbres de Nadal un cop han acabat les festes replantant-los en
una zona verda. Per aquest motiu es demana a totes les persones que decorin amb un avet natural que, un cop acabades
les festes, el portin a la deixalleria i els jardiners de l’equip
de serveis el cuidaran per així a posteriori replantar-lo en una
zona verda de la nostra vila.
ACTES

L’Equip de Serveis Municipals de
l’Ajuntament ha habilitat una nova
plaça d’aparcament reservat als
usuaris i acompanyants de la Residència Mas Vell, amb l’objectiu de
facilitar l’accés a l’equipament. En
aquest sentit, l’Ajuntament d’Agramunt expedirà unes targetes per tal
que els usuaris les col·loquin al parabrises del vehicle.

S’acordà donar de baixa del Registre d’Establiments el corresponent a l’establiment a nom de la Sra. PURA CAMPDERROS BATALLER, titular de l’activitat dedicada a la venda al
menor de complements per la llar situat a l’emplaçament al C.
Baixada del Mercadal, 5, baixos d’Agramunt.

Amb l’objectiu de millorar la circulació i la seguretat a la
cruïlla entre el carrer Capella i el carrer Domènec Cardenal,
l’Ajuntament d’Agramunt ha procedit a invertir el sentit de
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circulació en aquest darrer carrer de manera que s’hi accedirà
únicament des del carrer Capella.

NOVA PLAÇA D’APARCAMENT RESERVADA A USUARIS DE LA RESIDÈNCIA MAS VELL

CANVIS DE CIRCULACIÓ
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BAIXA ESTABLIMENT

MATERIAL ESPORTIU PER A MONTCLAR

S’aprovà adquirir equipaments esportius (porteries d’handbol/futbol-sala i xarxes de porteries) per al nucli agregat de
Montclar i s’adjudicà a l’empresa TP SPORT (TALLERES PALAUTORDERA, SA) per la quantitat de 1.054,70€, inclòs IVA.
LLUMINÀRIES CAL MAS VELL

S’aprovà els treballs de millora en la lluminària de l’entrada de l’edifici de la Residència Mas Vell i s’adjudicà a l’em-

PER MOLTS ANYS RESIDÈNCIA MAS VELL!

E

l diumenge 7 de setembre va fer vint-i-cinc anys que la
Residència Geriàtrica Mas Vell va obrir les seves portes
amb una inauguració que va anar a càrrec del Sr. Antoni
Comas, aleshores conseller de Benestar Social del govern
de la Generalitat. De totes maneres, no fou fins al 20 de
novembre de 1989 quan la residència va començar a funcionar amb els primers residents, que en un principi van
ser quatre.
El dijous 20 de novembre vaig tenir el goig de poder assistir com a regidora al 25è aniversari de la residència Mas
Vell, on també hi eren presents el director dels Serveis
Territorials de Benestar Social i Família, l’alcalde, els residents i els usuaris dels diferents serveis, els familiars, l’actual directora, els treballadors, els membres del Patronat
i del Consell Rector i també totes aquelles persones que
durant aquests 25 anys han format part de la residència
Mas Vell: directores, treballadors, alcaldes, membres dels
diferents patronats i consells rectors...
Dels seus inicis vull destacar que l’atenció a les persones residents i als usuaris del centre de dia de Cal Mas
Vell es feia altruistament, amb el voluntariat de l’ordre de
religioses i també d’aquelles persones que a títol personal
dedicaven les seves hores lliures a l’atenció i tenir cura
dels residents i usuaris de la residència.
Des d’un primer moment la Residència Geriàtrica
Mas Vell ha estat i està gestionada per un Patronat Municipal que es va constituir com a Organisme Autònom
de l’Ajuntament l’11 de juliol de 1989 i per un Consell
Rector del Patronat format per catorze membres entre
els quals es troba l’alcalde i regidors de l’Ajuntament,
un membre en representació del Consell Comarcal de
l’Urgell, un representant de Càritas, el president de
l’Assemblea Local de la Creu Roja, el Jutge de Pau ti-

presa CEDEL INSTAL·LACIONS, SL, per la quantitat total de
221,68€, més IVA.
RESIDUS SANITARIS MUNICIPALS

Es deixà sense efecte l’acord aprovat l’any 2013 amb l’empresa GRIÑÓ ECOLOGIC, SA. per a la realització del servei de
gestió de residus sanitaris inclosos dins el Grup III (Residus
sanitaris específics o de risc) d’origen animal o humà que es
recullen a la deixalleria municipal d’Agramunt.
RESIDUS ZOOSANITARIS

Així mateix, s’aprovà la realització del servei de gestió de
residus zoosanitaris, incloent el tractament, el transport i el
contracte de gestió d’aquests residus que es recullen a la deixalleria municipal, amb l’empresa SEL RECICLA,SCP, per la
quantitat que es detalla:
Contenidor de 30 litres: 26€+10% d’IVA: 28,60€
Contenidor de 60 litres: 34€+10% d’IVA: 37,40€
CONTRACTACIÓ “SERVEI DE NETEJA”

Atès que l’Ajuntament està duent a terme l’expedient de

tular d’Agramunt i les Sres. Dolors Enrich i Arantzazu
de Olaortua.
Actualment, la Residència compta amb 15 places que
estan totes ocupades. D’aquestes quinze, onze places són
de residència assistida i quatre de llar residència. A més,
la residència ofereix també el servei de centre de dia, el
servei de menjador, el servei de bugaderia i el servei de carmanyoles, així totes les persones que ho demanen poden
endur-se els àpats a casa. Fins i tot, actualment també fem
el servei de menjador als alumnes de la Llar d’Infants Nins.
Han passat 25 anys, són molts anys, però el que sí que
vull destacar és sobretot el que significa per molts agramuntins la Residència Mas Vell. No només és un centre
o un equipament que ofereix diferents serveis i en el qual
s’atén les persones grans, sinó que Cal Mas Vell es distingeix per la proximitat, la sensibilitat, la professionalitat, la
singularitat en l’ambient familiar i per ser un centre obert,
conegut i respectat per tothom i en el qual participa activament la comunitat agramuntina i de la Ribera del Sió.
Tot això no ha estat fàcil d’aconseguir-ho, ni de mantenir-ho, per això vull donar les gràcies a totes aquelles
persones que han aportat el seu granet de sorra durant tots
aquest anys, als treballadors, als voluntaris, als diferents
consistoris, als membres del Patronat i del Consell rector, a
les entitats agramuntines que col·laboren amb nosaltres en
les diferents activitats que realitzem, i especialment també
al Raül Ripoll i a les diferents direccions que hi han hagut
en aquests anys: a la Montserrat Felip, a la Tere Añé i a
l’Àfrica Boncompte, que han fet aquesta tan bona feina
per tal d’aconseguir i mantenir aquests 25 anys d’aquest
servei de qualitat. Moltes gràcies i per molts anys més!
Sílvia Fernàndez i Tarragona

contractació per al “SERVEI DE NETEJA DELS EDIFICIS
PÚBLICS DE L’AJUNTAMENT”, s’acordà aprovar la relació
efectuada per la Mesa de Contractació, segons la qual l’oferta
que ha obtingut la millor puntuació, amb subjecció al plec de
clàusules administratives i tècniques aprovades al seu dia és
la presentada per l’empresa MULTIANAU, SL pel preu anual
de 73.995€ més IVA.
VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES

S’acordà l’adhesió de l’Ajuntament d’Agramunt a les activitats esportives que es desenvolupin des del Món de l’Esport
al voltant del 25 novembre i al Manifest Institucional per a
l’eliminació de la violència envers les dones.
RESPONSABILITAT PATRIMONIAL

S’acordà suspendre el termini de resolució de la Sra. PILAR
MORILLAS TEJADA, que va presentar a l’Ajuntament d’Agramunt una reclamació de responsabilitat patrimonial, fins que
la Companyia d’Assegurances de l’Ajuntament d’Agramunt
emeti informe facultatiu necessari per a la resolució del procediment. ■
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A L MAN A C

Les fases de la lluna:

Mes de 30 dies, primer del nostre calendari.
El dia 1 el sol surt a les 7h 17m, i es pon
a les 16h 33m. El dia 31 el sol surt a les 7h
04m, i es pon a les 17h 06m.
El dia 21 el sol entra a la constel·lació
d’AQUARI.
Totes les hores indicades són de Temps Universal seguint el fus horari del meridià de Greenwich.
Per això s’ha d’afegir una hora perquè es correspongui amb l’horari oficial.

DATES ASSENYALADES
I COSTUMARI
Dia 1. Santa Maria, Mare de Déu. El nom de
Jesús, Manuel. Cap d’Any.
El calendari de la ceba: Per saber quins mesos
del nou any seran eixuts i plujosos, l’antic pagès
feia el calendari de la ceba. La nit de Cap d’Any
posava a la finestra dotze clofolles de ceba amb
una mica de sal a cadascuna, hi ha algunes versions que explica que les posaven a sota del llit.
Cada clofolla corresponia a un mes. L’endemà al
matí observava fins a quin punt s’havia fos la sal
continguda a cada clofolla; segons s’hagués fos
més o menys podia deduir-se el grau d’humitat
i de pluja dels mesos del nou any que comença.
La ceba té virtut el dia d’avui i hom creu que
menjar-ne porta sort i ventura.
Ceba de Cap d’Any
fa bon averany.
Dia 6. Epifania del Senyor.
Dia 17. Sant Antoni Abat. Patró de l’antiga
pagesia d’Agramunt. Les festes de sant Maure,
de sant Pau ermità i la de sant Antoni Abat s’escauen en un període de set dies que es conegut popularment com la setmana dels barbuts.
Segons la iconografia catalana, tots tres sants
porten llargues barbes. Hom té aquesta setmana

Demografia

Lluna plena

el dia 5, a les 4:53 h

Quart minvant

el dia 13, a les 9:46 h

Lluna nova

el dia 21, a les 13:14 h

Quart creixent

el dia 27, a les 4:48 h

(Mes de novembre de 2014)

com la més freda de l’hivern. També es creia que
aquells que neixen aquesta setmana són molt peluts i tenen molta barba i ben poblada:
Per la setmana del barbuts,
governen els tres germans:
tos, moquina i amagamans.
EFEMÈRIDES DEL MES:
Dia 1 de gener de 1877. Es crea la “Sociedad
de Hierbas de la villa de Agramunt”. Segons conta
Joan Viladot, aquesta societat va ser creada pels
terratinents agramuntins per tal de poder aprofitar conjuntament les herbes del terme, degut a la
gran divisió de la propietat agrícola. L’objectiu era
fer pasturar les herbes, amb ramat propi, la carn
del qual s’havia de destinar a l’abastiment de la
vila. Van intervenir de forma activa en l’organització de la societat els grans terratinents del terme:
Ramon de Siscar, Francesc Iglesias, Marià Brufau,
Delfí Renyé, Marià Jolonch i Joan Civit. L’entitat
es va estructurar com una societat anònima amb
un capital fundacional de 5.000 pessetes, format
per l’emissió de 200 accions de 25 pessetes cada
una, a les quals s’assenyalava un interès anual del
5%. El nombre de socis era il·limitat, però tots
havien de ser terratinents del terme d’Agramunt.
La carn procedent dels ramats d’aquesta societat es venia als baixos de Ca la Vila, a un local situat a la façana lateral. Tot i els bons resultats, la
societat es va dissoldre abans d’arribar al 1900,
per problemes polítics.
Ramon Bernaus i Santacreu

GRÀFICA DE LES TEMPERATURES MÀXIMES I MÍNIMES I DE LES PRECIPITACIONS CORRESPONENTS AL MES DE NOVEMBRE
°C
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NAIXEMENTS
Assil Oufkir
Anaïs Cases Mateu

dia 17
dia 24

MATRIMONIS
Eduard Canalias Farreras, i
Anna Bertran Solé

dia 19

Jordi Balagueró Sala, i
Núria Bonet Santiveri

dia 22

Jordi Huguet Roset, i
Maria del Carme de la Vega Martín

dia 26

DEFUNCIONS
Neus Macaya Barbosa
Teresa Cortés Cahelles
Emília Caballol Cercós

95 anys, dia 15
85 anys, dia 22
87 anys, dia 29

Informació facilitada pel Registre Civil amb les dades convenientment autoritzades.

JOSEP ROVIRA

GENER 2015

Temps
PLUJA CAIGUDA DURANT EL NOVEMBRE
Dia 3 .........................................
Dia 9 .........................................
Dia 11.........................................
Dia 14.........................................
Dia 23.........................................
Dia 25.........................................
Dia 26.........................................
Dia 27.........................................
Dia 28.........................................
Dia 29.........................................
Dia 30.........................................
TOTAL .........................................

15,0 l./m2
0,7 l./m2
4,8 l./m2
5,0 l./m2
1,7 l./m2
18,0 l./m2
2,2 l./m2
8,0 l./m2
8,0 l./m2
18,6 l./m2
2,5 l./m2
84,5 l./m2

TEMPERATURES EXTREMES DEL NOVEMBRE
Màxima del mes ...................... 19°, dies 2 i 24
Mínima del mes .................. 2°, dies 6, 17 i 19
Oscil·lació extrema mensual ....................... 17°
Mitja de les màximes .......................... 14,133°
Mitja de les mínimes ............................ 6,733°
Mitja de les mitjanes .......................... 10,433°

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

Temperatura màxima:

Temperatura mínima:

Precipitacions:

L’observador: Deudat Pont

[DESEMBRE 2014]

sió 610

61

Magnetoteràpia

Problemes amb els ossos?
Primer aparell que prevé i tracta
la descalcificació òssia.
Provi sense compromís, 1ª consulta gratuïta!

Medicina al teu servei
62
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medic
agramunt
Tel. 973 39 21 03

L LEU R E A MEN ITATS

Les 7
diferències
per
Ricard Bertran

Parades amb motius nadalencs al
carrer Sió en una
nova edició del
Mercat de Nadal
celebrat tradicionalment el dia de
la Puríssima.
La imatge de l’esquerra és l’original, mentre que
a la de la dreta
s’han fet set modificacions. A veure si les trobeu!
❚ Coordina Rosa Maria Sera

SALT DE CAVALL
SUDOKU
Començant per la síl·laba on assenyala la fletxa, i fent el moviment
del CAVALL als escacs, trobareu un
refrany català.

En

guis

el

no

i

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

Solució a les
7 diferències:
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Solució al SALT DE CAVALL, per P.R.:
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Entre muller i marit, no hi vulguis
posar el dit.

PINTORS GERMANS CAPITAN
Antoni i Josep Mª Capitan Gallardo

SERVEI I LLOGUER DE PLATAFORMES
TRACTAMENT DE FAÇANES · COL·LOCACIÓ DE PLADUR
REVESTIMENTS DE FUSTA · ESTUCS D’ALTA DECORACIÓ
INSTAL·LACIÓ DE PARQUET · PINTURES INDUSTRIALS
C. Fontanilles, 17 - AGRAMUNT
Tel. 973 390 403 - Mòb. 667 639 258 - Fax 973 391 124
Mòb. Josep M. 605 851 798
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L A FO TO

per JOSEP BERTRAN

U

na de les atraccions del Mercat
de Nadal que habitualment tenen més
acceptació per la mainada són els animals
de corral. Enguany
hi va haver la novetat
d’aquesta somereta.
Els infants la volen
acaronar i ella gira el
cap mig atabalada,
com volent dir: “deixeu-me estar tranquilla”. Un dels pares
s’ho mira cofoi des del
darrere.

L A C A L AISERA

per SERAFINA BALASCH
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FONTANERIA

CALEFACCIÓ

AIRE CONDICIONAT

GAS

Els desitja unes bones Festes

Raval de Puigverd, 80
AGRAMUNT
Telèfon 973 39 23 63

PRIMER ANIVERSARI

MANUEL JUCLÀ ABAD
que morí cristianament el dia 22 de desembre de 2013,
a l’edat de 87 anys, havent rebut els S.S. i la B.A.
A. C. S.

Familiars, amics i tots els qui l’hem estimat el recordarem sempre
i us demanem una oració per a l’etern descans de la seva ànima.

Agramunt, desembre de 2014
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ls primers anys de la dècada dels seixanta el futbol visqué un període esplendorós amb un Camp d’Esports ple
d’activitat. Una de les reivindicacions de l’època va ser l’acabament d’unes piscines municipals que ja estaven
previstes quan es construí el recinte. Durant dècades, fins al 1981, al costat dels vestuaris es va conservar el clot
d’aquestes piscines inacabades. A la foto, uns joves futbolistes porten pancartes amb aquesta reivindicació. A l’esquerra, en segon terme, Sisco Pellicer Garcia; davant, Ramon Puig Granés i Ramon Baltral Serra.

D

urant dècades la
festivitat de Sant
Cristòfol, patrona dels
conductors, va ser molt
celebrada. Paradoxalment, com més extens
s’ha fet el parc mòbil
en més petita s’ha convertit aquesta festa fins
a ser pràcticament testimonial actualment.
L’any 1979 es van escollir com a padrines
de la festa Ramona
Bertran, Núria Cuñat i
Anna Mari Bertran.
[DESEMBRE 2014]
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SERAFINA BALASCH
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