
sió   5DESEMBRE de 2004

❚  Josep Bertran

▼

ACTUALITAT

Les Monges fan 125 anys

El Col·legi Nostra Senyora del Socors ha començat
la celebració del 125 aniversari de la fundació del
centre per part de l’orde de les Concepcionistes.

Popularment el centre ha estat conegut, i és encara,
conegut per les Monges. La seva fundadora va ser la
germana Montserrat Pons, filla d’Agramunt. Recordem
que hi té dedicada una plaça a la cruïlla del raval de Sant
Francesc i el carrer de la Portalada i inaugurada en motiu
del centenari, l’any 1980.

L’acte amb què es va encetar la celebració, va consistir
en la col·locació d’una gran pancarta a la façana principal
de l’edifici i una petita acció per part dels alumnes,
acompanyats pels professors, que es van concentrar a
l’entrada fent voleiar globus amb els colors propis de l’orde
religiós, blanc i blau cel. Durant l’any 2005 s’organitzaran
diverses activitats, com una gran exposició commemorativa
per la qual demanen la col·laboració dels ex-alumnes.

Alumnes i professors del Col·legi el dia que van instal·lar la pancarta.

Els joves alumnes hi van posar tot l'entusiasme
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El grup teatral de l'Esbarjo actuà al Casal.

400 “Immaculades” al Foment

Més de 400 imatges, objectes
i documents relacionats

amb la Verge Maria, algunes d’un
gran valor històric, artístic i do-
cumental, es van poder veure en
la mostra que la Parròquia va
organitzar els dies 5, 6, 7 i 8 al
Foment amb la participació d’una
setantena de famílies que van
col·laborar aportant material per
l’exposició. Una mostra que
mossèn Llorenç Utgés va orga-
nitzar en motiu del 150 aniversari
de la proclamació del dogma de
la Immaculada Concepció, que es
va celebrar el passat dia 8 de
desembre. Entre el material
històric exposat, hi havia diversos
originals del segle VXIII relacio-
nats amb la Verge.

Les dones
amb la
Marató

En motiu de la Marató de TV3 el
grup teatral de l’associació de

Dones Esbarjo va representar l’obra
“Adrià, un torero català”, original
d’Assumpta Gonzàlez. Se’n van fer
dues representacions: el diumenge
dia 5 i el dilluns, Dia de la Constitució.
Ambdues jornades amb molt bona
entrada de públic. Tota la recaptació
es va donar íntegra a la Marató, tal
com informa l’entitat en una altra
secció.

FETS DEL MESACTUALITAT

L'exposició va ser molt visitada.
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Dos agramuntins per una presidència

A  hores d’ara ja es coneix el nom del
nou president de la Comunitat Ge-

neral del Canal Segarra Garrigues. Les
eleccions estaven convocades pel
dissabte, dia 18 de desembre, però en el
moment de tancar l’edició de la revista
encara no s’havien celebrat. Aquestes
eleccions tenen una gran importància per
la Comunitat; però per Agramunt i la Ri-
bera en tenen el doble, donat que dos
dels tres candidats són veïns nostres.

Es tracta de Joan Batalla, president de
la col·lectivitat número 8, que correspon
als Plans de Sió. L’acompanyava a la can-

didatura com a vicepresident, Casimir
Iglesias, d’Artesa de Lleida.

L’altre candidat agramuntí era Josep
París, president de la Col·lectivitat nú-
mero 1, corresponent a Oliola. L’acom-
panyava a la vicepresidència el president
de la 13, de Castelldans, Josep Lluís
Bernaus.

El tercer candidat era Justo Minguella,
de la col·lectivitat número 9 de Tàrrega,
amb Francesc Miret, d’Arbeca.

Esperem que la victòria hagi estat per
un dels dos agramuntins. Si ha estat així,
enhorabona.
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Joan Batalla i Casimir Iglesias. Josep París i Josep Lluís Bernaus.

Justo Minguella i Francesc Miret.
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Premi Rotllana

L ’agramuntí Ricard Bertran va ser un
dels guardonats amb el Premis

Rotllana, que concedeix anualment la
Federació de Sardanistes de les
Comarques de Lleida en el decurs de la
Nit de la Sardana. Enguany es va cele-
brar el dia 27 de novembre, a la ciutat
de Lleida.

Els premis es concedeixen a aquelles
persones, entitats i institucions que s'han
destacat per la seva trajectòria a favor
de la sardana. Enguany el premi Rotllana
de Saltem i Ballem es va concedir a Ricard
Bertran “per la seva trajectòria dins
l’Escola Municipal de Música, de la que
n’ha estat durant molts anys el seu di-
rector, i com a principal impulsor de les
cobles de la població”.

Debats a l’Espai

Amb el tema “Art i compromís”,
l’Espai Guinovart va organitzar, el

dia 20 de novembre, una nova jornada
de debat amb la participació d’una
cinquantena de persones procedents de
diverses localitats.

Hi van participar Josep Minguell,
Arnaldo Cohen, Arnau Puig, Carlos
Calderon, Vanja Alímpic i Fina Alert.
“Molts artistes estableixen compromisos
i posicionaments marcats per la seva mi-
rada i per la seva sensibilitat, elaborant-
los i manifestant-los de maneres molt
diverses en la seva pràctica artística,
incidint fins i tot en el propi sentit del
seu art”, segons el director de la Jorna-
da, Josep Minguell.

Les sessions es van fer
durant el matí, a l'Espai.

Ricard Bertran en el moment de recollir el premi.
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Mercat de
Nadal

E l Mercat de Nadal d’aquest any, que com
sempre es va celebrar el dia de la

Puríssima, va estar marcat per la pluja de la
tarda. Durant el matí hi va haver una molt
bona afluència, que hauria continuat a la tar-
da de no ser per la pluja. Malgrat el temps,
alguns dels actes anunciats, com el repar-
timent de xocolata desfeta, es va poder fer
amb una certa normalitat.

Durant el dia es van exposar a la sala d’actes
de Ca la Vila, les 300 postals participants a la
primera edició del concurs de postals
nadalenques convocat per l’organització del
Mercat. La guanyadora, obra que l’any que
ve l’Ajuntament farà servir com a felicitació
oficial, va ser la presentada per Ernest
Costafreda i Piulats. El segon i el tercer
classificat van ser Joan Coll i Bosch i Gemma
Solé i Guàrdia, respectivament. La cantada
de nadales es va traslladar des de la plaça a la
sala d’actes.

Les cuineres van repartir xocolata desfeta sota la pluja.

Els premiats amb el jurat del concurs.
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“La Calaisera”
Exposició retrospectiva de les col·laboracions de

Serafina Balasch
a la revista SIÓ (1987-2004)

Inauguració diumenge 19 de desembre, a 2/4 d'una del migdia.

Del 19 de desembre de 2004 al 30 de gener de 2005




