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ENTITATS ASSOCIACIÓ DE DONES L'ESBARJO

L'Esbarjo amb la Marató de TV3
Els dies 5 i 6 de desembre el grup de teatre va representar

l'obra "Adrià, un torero català"

Xec bancari amb què s'acredita que l'Esbarjo lliura els diners recaptats a la Marató de TV3.

B envolguts amics
solidaris. Una vegada
més hem tornat a

retrobar-nos per una causa
prou important com és la
Marató de TV3, aquest any
dedicada al "càncer". Crec que
tots estem concienciats de fer
tot el possible per col·laborar
per la investigació d'aquesta
malaltia que, al llarg de l'any,
sega moltes vides.

Nosaltres, el grup de teatre
l'Esbarjo, cada any posem el
màxim d'il·lusió a preparar
aquesta diada, sempre con-
fiant en la generositat de tot-
hom, i la veritat és que un any
més no ens heu decebut, ja
que hem tornat a recaptar una
suma molt important com és

la de 4.861 euros (808.802
pessetes), que hem ingressat
a la Marató de TV3 i que com
sempre ho mostrem amb la
confirmació bancària.

L'agraïment que sentim
totes nosaltres no sé com

manifestar-la, ja que no hi ha
paraules per a fer-ho. Però sí
que diré que sou fantàstics i
que no canvieu, perquè així
demostreu els vostres senti-
ments de solidaritat.

Donem les gràcies també a

l'Ajuntament per cedir-nos, un
any més, la sala teatre, i a tots
els establiments, empreses,
entitats i persones que amb el
seu suport fan que nosaltres,
un any més, hàgim continuat.

Demanem disculpes als
establiments: Perruqueria
FEFI, Creacions infantils
MARVI, i Perruqueria ART
LOOK, per no haver sortit a la
llista de col·laboradors, per un
descuit.

Amb els millors desitjos
d'unes bones Festes i un bon
any, us diem moltes gràcies i
salut per a tots. ■

❚  Pilar Marquilles

Cada any
posem el

màxim d'il·lusió
a preparar

aquesta diada...
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Antonieta Puig,
nova presidenta

ENTITATS AGRUPACIÓ
SARDANISTA
BARRETINA

E l passat dia 27 de novembre se celebrà
l’Assemblea Ordinària que aquesta
Agrupació celebra anualment. Dins l’ordre

del dia, es presentaren als associats l’estat de
comptes de l’Agrupació perquè fos l’assemblea qui
els aprovés. S’aprovaren sense cap objecció.

El següent punt fou el canvi de membres de la
junta. Punt un xic difícil de decidir, ja que els
associats que assisteixen a la reunió són molt pocs
en relació al nombre de socis. Finalment fou
l’Antonieta Puig qui acceptà la nova presidència i
que tindrà una durada de tres anys. Ella serà la
que haurà de formar nova junta i continuar la tas-
ca endegada ja fa uns anys.

El que sí voldríem remarcar és que Agramunt
és una vila on la música ha estat protagonista en
aquests darrers anys i especialment la música de
cobla. Tres cobles són les que tenim, cosa que fa
pensar que l’interès per les sardanes ha de tenir
un suport assegurat. Doncs no és així.

Molts dels joves que formen part de les nostres
cobles, ni són socis ni s’interessen per la vida de la
sardana en el seu poble, a l’igual que els seus
familiars més propers. Per sort no tots reaccio-
nen de la mateixa manera, però aquests mínims
no són suficients.

La nostra pregunta és: Quina continuïtat poden
tenir aquestes cobles i les Associacions que
promouen i donen suport a la sardana si els seus
músics no mostren cap interès per la seva
continuïtat? Quedem estranyats que Agramunt,
amb el planter de cobles que té, no respongui més
i ajudi a estirar del carro, ja que entre tots no
seria tan feixuc.

La junta que fins ara ha actuat, s'acomiada de
tots vosaltres en la confiança que ens anirem
retrobant en aquest món sardanista i donem la
benvinguda a la nova junta.

Tots plegats us desitgem unes Bones Festes. ■

Moments per reflexionar

❚  Junta de pares i mares del Cau

Ens agradaria que aquest Nadal tinguéssiu la casa guarnida; el
pessebre ple de llum; l’arbre fent pampallugues de mil colors;
la taula coberta de menges exquisides, i, sobretot, uns mo-

ments per reflexionar de nou sobre l’amistat, el respecte, la com-
panyonia, la solidaritat...

Un dels llocs on es treballen aquests valors és al Cau, ja que aquests
són els pilars que defineixen l’entitat. Els caps en són els transmissors.
Uns nois i noies que amb il·lusió i altruisme ajuden els nostres fills a
gaudir de les petites coses, a estimar i conservar la natura, a conviure
i compartir, a conèixer els problemes del món, a estimar els altres.
Uns nois i noies que amb els nostres fills organitzen jocs, treballs,
sortides, acampades... amb el denominador comú de la convivència.
Uns nois i noies que ens ajuden als pares en la difícil feina de l’educació
en els valors.

Per tot això volem agrair als caps la seva dedicació exemplar, calla-
da i constant.

Bon Nadal a tots!

També des d’aquestes ratlles volem donar les gràcies als caps i a
totes les persones que amb les seves aportacions, el temps o l’esforç,
van fer possible que un cop més poguéssim organitzar la tómbola de
la Fira del Torró. ■

❚  La junta cessant i la nova junta

ASSOCIACIÓ AMICS DELS ESCOLTES
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ENTITATS LA CORAL

Notícies de la Coral
❚  J. Pijuan

JORNADA DE TREBALL DEL SCIC

Els dies 16 i 17 d’octubre es va cele-
brar al Seminari Salesià Martí Codolar
de Barcelona la 74ª Jornada de Treball
del Secretariat de Corals Infantils de
Catalunya (SCIC). En representació de la
Coral Bon Cant hi van assistir les direc-
tores Joana Tolmos i Dolors Ricart. Es
va fer la inscripció de la Coral Bon Cant
al Secretariat per al curs 2004-05 i el
corresponent pagament de la quota anual
que cada coral té l’obligació de satisfer
al SCIC.

Es va fer lliurament a les corals assis-
tents del repertori de cançons escollit pel
l’Equip Tècnic del SCIC per al present curs
i que hauran de treballar per a les
respectives trobades: el Juguem Cantant
per als “petits” i la Trobada de Corals
per a “mitjans” i “grans”.

Com ja és habitual els més petits tin-
dran el seu JUGUEM CANTANT dins la seva
pròpia demarcació per evitar-los llargs
desplaçaments. De moment encara no se
sap qui l’organitzarà ni quan es farà.

Pel que fa al grup de “mitjans” aquest
curs tenen novament Trobada pròpia.
Enguany tenen la sort de participar a “Un
pont de cançons - el SCIC a l’Auditori”
tal com van fer el grup gran en el curs

passat. Per a aquest curs el SCIC ha
reeditat una cantata que s’havia cantat
fa molts anys: Till Eulenspiegel, que ex-
plica les aventures d’un jove trapella, amb
música de Günther Kretzschmar i adap-
tada al català per Maria Martorell. La
Trobada es farà a l’Auditori de Barcelo-
na el cap de setmana 28 i 29 de maig de
2005. Cada coral participarà un sol dia,
nosaltres ho farem el dissabte 28.

Quant al grup de “grans”, la modalitat
de trobada per aquest curs serà de Cap
de Setmana, consistent en trobar-se tres
o quatre corals en una casa de colònies i
treballar conjuntament el repertori triat
prèviament per elles del repertori comú,
que enguany tenen la temàtica de Mar i
Muntanya. La nostra coral farà la trobada
amb les corals Art 9, el Petit Vailet, Cor
de Veus del Conservatori de Terrassa i
els Virolets.

SANTA CECÍLIA

El diumenge 21 de novembre ambdues
corals van celebrar la festivitat de Santa
Cecília, patrona dels músics, que enguany
s’esqueia en dilluns. Com cada any es va
fer una xocolatada per esmorzar al pati
de la casa amb coca i xocolata desfeta,
l’organització de la qual va anar a càrrec
d’alguns pares de la coral infantil.

Com a novetat, aquest any no es van

fer jocs a la plaça del Mercadal per als
infants, sinó que s’organitzaren diversos
tallers a la mateixa casa: un taller de
danses, un de jocs musicals i un de
construcció d’instruments, que després
es van poder endur com a record. Tots
els cantaires: petits, mitjans i grans, van
passar per cada un dels tallers.

CONCERT DE NADAL

Com ja és habitual per les Festes de
Nadal, la Coral d’Avui i la Infantil Bon Cant
us conviden a assistir al tradicional Concert
de Nadal que oferiran el diumenge 26, Sant
Esteve, a l’església parroquial de la vila a
la una del migdia. ■

La Coral d’Avui i la Infantil Bon Cant us desitgen
unes Bones Festes Nadalenques i un Feliç Any Nou.

FOTOS: LA CORAL
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ENTITATS UNIÓ DE BOTIGUERS I INDUSTRIALS

Campanya de Nadal amb 1.800 € en premis

❚  La Junta

C om els associats ja tenien
coneixement, aquesta agrupació
va poder aconseguir que la

Cambra de Comerç de Tàrrega ens
proporcionés un curs gratuït de paque-
teria i llaços dedicat especialment a
aquestes festes de Nadal i Reis. El curs
va anar a càrrec de l’especialista Mª José
Piorno.

Finalment, el dia 17 de novembre, va
començar un curs de 10 hores en dies
alterns i que va acabar el dia 2 de
desembre. Un total de 15 associats van
voler gaudir d’aquest curs que va resul-
tar interessant i pràctic. Ara tan sols ens
queda posar-lo a la pràctica.

Per aquestes festes de Nadal, l’asso-
ciació ha preparat unes butlletes que cada
establiment associat repartirà entre els
seus clients i que serviran per repartir 3
premis per un valor de 600 € cada un i
que seran lliurats amb vals de compra
per poder gastar en els mateixos
establiments associats.

El sorteig d’aquests premis es farà el
diumenge dia 9 de gener, en una sessió
de cinema per a tots els públics que es
projectarà a la sala del cinema del Casal.
Després de la pel·lícula es farà el sorteig.

Està previst que dins les activitats del
Nadal un grup d’animació faci una

cercavila pels carrers i places d’Agramunt
el dia 24 de desembre i donar, d’aquesta
manera, una mica més d’ambient als
nostres carrers.

Esperem, per tant, que aquesta
campanya de Festes sigui el més profitosa
possible per tots el botiguers d’Agramunt
i us animem a ambientar les nostres
botigues i fer-les el més atractives
possible, per tal de poder oferir als
agramuntins tots els articles possibles.

També volem deixar constància que

durant el mercat de Nadal, celebrat el dia
8 de desembre, aquesta associació va
organitzar la II Trobada de col·leccionistes
de xapes de cava. Per aquesta trobada
es va editar una xapa de col·leccionista
de les caves La Xarmada i, al mateix
temps, l’etiqueta que lluïa l’ampolla de
referència estava dedicada a Agramunt,
amb un bonic dibuix del Pont de Ferro
cedit per l’artista agramuntina Cristina
Cuñat. Tothom que en va voler va poder
comprar aquest cava, tant per celebrar
les festes com, al mateix, temps aug-
mentar la col·lecció de xapes.

Aquestes són les darreres activitats or-
ganitzades per la Unió de Botiguers i
Industrials d’Agramunt, preparades totes
amb la dedicació que es mereixen i per
aconseguir uns resultats el més satis-
factoris possible. Creiem que som els
mateixos comerciants els que hem de do-
nar la imatge de unió i suport els uns amb
els altres i no esperar que siguin els altres
els que moguin peça. ■
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Moment del curs de paqueteria en plena pràctica d'aprenentatge.

NOTA D'AGRAÏMENT

Vull agrair a totes les persones i entitats que van col·laborar en el meu
socors, en motiu de l'accident que vaig patir el dia 4 a la tarda, a la
carretera d'Artesa. Gràcies als bombers, ambulància, CAP i gent en
general.

Vicenç Carbó




