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Des del diumenge 22 de març ja es pot
accedir a l’interior de la Cisterna del Convent, una infraestructura llargament reivindicada. Fou tanta l’expectació que hi
va haver el dia de la inauguració, que els
assistents hi hagueren d’entrar en dues
tongades. A partir d’ara s’aniran programant visites concertades per a tothom
qui hi vulgui accedir.
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JOSEP ROVIRA

Aquest mes hem retardat una mica la sortida de la revista
per poder incloure-hi la inauguració de l’accés a la Cisterna
del Convent. Una infraestructura històrica que, junt amb el
Pou del Gel, conforma el que sempre hem anomenat l’arquitectura amagada i
que, per les seves
característiques,
ambdues es troben
entre les més importants de Catalunya.
A partir d’ara,
doncs,
aquests
equipaments
es
podran visitar de
forma regular i significaran per a la
Vila un pol d’atracció turístic força
important. Des de
SIÓ ens en congratulem, atès que
des de les pàgines
de la nostra revista ja feia molts anys que havíem reivindicat
que les autoritats hi destinessin l’esforç i recursos necessaris perquè això fos una realitat.
SIÓ, ho recordem una vegada més, ha dedicat nombrosos
articles i reportatges sobre aquestes dues infraestructures

dos dels quals aplegats en el tretzè col·leccionable “Agramunt. Reportatges de la història” del nostre company de
redacció Josep Bertran. Bona part d’aquesta informació ha
servit ara per confeccionar els plafons informatius que s’han
posat al túnel d’accés.
Dins dels fets
del mes es destaca la visita de
la presidenta del
Parlament de Catalunya, Núria de
Gispert, per signar
un contracte de
donació de l’obra
“La Porta” de Josep Guinovart.
I també hem de
destacar l’extens
reportatge que es
publica sobre el
Convent de la Mercè. S’hi fa una detallada descripció des dels seus orígens fins a la desaparició,
amb aportacions fins ara inèdites.
Completen la revista de març els articles d’opinó i les collaboracions de les entitats i partits polítics, aquestes últimes amb un caire de clar clima preelectoral. ■
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A baix, respons al cementiri en
memòria de les restes òssies.
A la dreta, túnel interior per accedir a les escales metàl·liques.

E

l diumenge, 22 de
març, es van inaugurar
les obres d’accés a la
cisterna del convent de Sant

Francesc. A les onze els regidors del consistori amb el
mossèn de la parròquia i el
germà Cifuentes, en repre-

sentació de l’orde dels franciscans, van retre homenatge
a les restes òssies que es trobaren dins la cisterna del convent i que es traslladaren al
cementiri per tal de donar-los
cristiana sepultura.
Poc abans de la una del
migdia, el conseller d’Agricultura de la Generalitat, Josep
Mª Pelegrí, acompanyat d’altres autoritats provincials i de
membres del consistori, van
visitar la cisterna del convent
a la qual a partir d’ara es pot
accedir per una rampa i una
porta afegida a mitja alçada
de la mateixa on es pot acabar baixant per una escala,
semblant a l’existent al pou
del gel. El públic que assistí
a l’acte era tan nombrós que
una bona part va haver d’esperar-se a l’exterior. Un cop a
dins, la directora de la Coral
d’Avui, Dolors Ricard, interpretà una peça amb el violí,
seguida d’una composició
al·lusiva a la pluja que inter-

JOSEP ROVIRA

Escala metàl·lica per accedir al
fons de la Cisterna, molt similar a
la del Pou del Gel.

JP

▼

JOSEP ROVIRA

Inauguració de l’accés
a la Cisterna del Convent

JOAN PUIG
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JOAN PUIG

Parlaments de les autoritats per
oficialitzar l’acte d’inauguració.
A la dreta, entorn exterior de
l’accés. Els assistents que ja
havien visitat la Cisterna escolten
els parlaments, mentre que la
resta esperen el seu torn dins
de la rasa.

pretaren tots els membres de
la coral. Després les autoritats es dirigiren a l’exterior on
s’inaugurà de manera oficial
les obres d’accés a la cisterna. L’arqueòleg director de
l’accés, el batlle de la vila i el

conseller Pelegrí pronunciaren
sengles discursos. Finalment,
el públic assistent a l’acte que
no havia pogut accedir en el
primer moment a l’interior, va
poder entrar a la cisterna on la
Coral d’Avui repetí l’actuació.

Dia mundial de la poesia
E
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regada de llegir La malaltia de Viladot i el poema en romanès; Racheal
Swatt, la poesia viladotiana XXIX i
en anglès; Inés Lázaro La pluja d’estels i en castellà; Abdeslam Mizzab:
Pilotes que van i vénen i en àrab;
Roger Brils L’escut i Marçal Escartín
Cançó de la terra i entre ambdós en
alemany, Marianna Grossu en rus;
Fernando Ferreira Cançó de la mare

JOAN PUIG

l dissabte, 21 de març, també es
va celebrar a la nostra vila el Dia
mundial de la poesia. S’havia previst
que l’acte s’iniciaria a la plaça del
Pou per continuar després amb un
itinerari per tot el poble, ja que a
la vegada es pretenia homenatjar el
poeta local Guillem Viladot en recordança dels 15 anys del seu traspàs.
No obstant això, i davant una pluja
minsa que no presagiava res de bo,
els organitzadors del consistori van
decidir traslladar l’actuació a la Biblioteca Municipal.
La festa de la poesia començà a
les dotze a partir de l’actuació d’un
grup de vent de l’Escola de Música.
A continuació es recitaren fragments
de Guillem Viladot i el poema “Illa
escrita” de Jaume Pont en diversos
idiomes. Irina Sandu va ser l’encar-

L’obra d’accés i adequació ha
estat finançada gràcies al projecte europeu Leader d’ajudes
al patrimoni rural per al desenvolupament i a l’aportació
particular de les empreses
Roca i Torrons Vicens.

JP
i en portuguès; Bala Nodumbuia Discurs del radioient i en mandinga; i
Neus Silvestre El Caos i en català.
En acabar, un altre grup de vent de
l’EMMA, acompanyats pels professors Jordi Guixé i Gerard Santacreu
va cloure la vetllada. L’acte fou breu,
càlid i familiar, llàstima que el temps
no permetés realitzar l’itinerari poètic pels carrers i places de Riella.

LAIA PEDRÓS

Maria Guinovart i la presidenta del Parlament, Núria de Gispert, amb el quadre “La Porta” a l’Espai Guinovart.

Visita de Núria de Gispert

FONT: PARLAMENT DE CATALUNYA

A la dreta, signant l’acord de
donació de l’obra de Josep
Guinovart al Parlament de
Catalunya.

L

a presidenta del Parlament de Catalunya, Núria de Gispert, va fer una
visita a Agramunt el dia 26 de
febrer al migdia per signar

amb Maria Guinovart, filla de
Josep Guinovart, un contracte de donació al Parlament
de Catalunya de l’obra “La
Porta”, que l’artista va pintar

amb tècnica mixta sobre fusta
l’any 1996 i que forma part
de la col·lecció particular de
la família Guinovart.
La signatura de la donació

JOAN PIJUAN

La presidenta del Parlament
signant en el Llibre d’Honor de
l’Ajuntament.

[MARÇ 2015]
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El quadre resta exposat a la
planta baixa del
Parlament en un
espai específic que
permetrà “donar a
conèixer i explicar
als visitants” qui
va ser Guinovart.

es va fer a l’Espai Guinovart
en presència de l’alcalde de
la Vila, Bernat Solé; del delegat de la Generalitat a Lleida,
Ramon Farré; de la presidenta del Consell Comarcal de
l’Urgell, Rosa M. Mora; del director dels Serveis Territorials
de Cultura de Lleida, Josep
Borrell –tots ells membres del
patronat de la Fundació Privada Espai Guinovart–, i de di-

ferents empresaris membres
del protectorat corporatiu de
l’Espai.
El quadre resta exposat a
la planta baixa del Parlament
des del 3 de març en un espai específic que permetrà
“donar a conèixer i explicar
als visitants” qui va ser Guinovart que, com altres artistes
que han donat obres al Parlament, “mereixen tenir-hi un

Agr’auto
La inauguració la presidí el
president de la Federació de
Fires, Ramon Ferrando. A la dreta
posa amb l’alcalde, Bernat Solé; la
directora de la Fira, Fàtima Puig, i
alguns dels expositors.

JOSEP ROVIRA

Un centenar de cotxes van
exposar entre el pavelló firal i
la carpa.
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ls dies 21 i 22 de febrer
es va celebrar la XIV edició
d’Agr’auto, la Fira del Vehicle
d’Ocasió. Enguany hi van participar cinc concessionaris
locals (un més que l’any passat): Auto Serveis del Sió SL,
Autos Corbella, Castro Motor,
Tallers J. Valls SL i Automoció Rubén, amb una mostra
d’un centenar de cotxes que
es van exposar al pavelló firal
i en una carpa annexa que es

JOAN PIJUAN

E

lloc especial pels valors que
transmeten amb la seva obra,
com ara la llibertat”, va dir De
Gispert.
La presidenta del Parlament
va ser rebuda per l’alcalde de
la Vila, Bernat Solé, acompanyat d’altres membres del consistori. Després de signar en
el Llibre d’Honor de l’Ajuntament va visitar el refugi antiaeri de l’església de Santa Maria.

JOSEP ROVIRA

Els motards van omplir la plaça de
la Fondandana de gom a gom.
A baix, l’hora de l’esmorzar abans
d’efectuar la ruta programada.

va habilitar. La inauguració
oficial la va presidir el president de la Federació de Fires
de Catalunya, Ramon Ferrando, acompanyat per l’alcalde,

JOSEP ROVIRA

JOSEP ROVIRA

Carpa habilitada al costat del pavelló per encabir-hi tots els cotxes
exposats.

Bernat Solé, i la directora del
certamen, Fàtima Puig.
Enguany no hi va haver el
servei de revisió de la ITV com
en edicions anteriors, per-

què les condicions per oferir
aquest servei no complien
la normativa instaurada per
la Generalitat. Com a actes
paral·lels estava programat
per al dissabte a la tarda un
circuit d’educació vial per a
nens organitzat amb la collaboració del CAU, però no es
va arribar a fer pel mal temps.
El diumenge al matí el
temps acompanyà la 7a trobada motera que va organitzar el
club Motorrons d’Agramunt,
amb una participació de més
de 500 motos, que començà
amb un esmorzar per a tots
els inscrits, la visita a la fira i
una ruta per la comarca. També es va poder veure una nova
trobada de cotxes 4x4, organitzada pel Club Land Rover
d’Espanya.
La fira va tancar portes amb
un balanç més positiu del
previst.

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

pintors
pintors . sistemes pladur
[MARÇ 2015]

sió 613

9

1

2

A la gent els agrada triar i remenar
a les parades del carrer.
Després de la tempesta, en alguns
indrets reparats encara es podia
veure la calamarsa caiguda (a la
dreta).

JULIAN BONILLO

Foto de família dels membres de
la junta que han plegat recentment, junt amb les autoritats.
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1 i 2. Mercat de
les rebaixes
El dissabte 21 de febrer la
Unió de Botiguers i Industrials d’Agramunt va realitzar la
tretzena edició del Mercat de
les Rebaixes al Carrer. Durant
el matí va fer bon temps i es
va veure força animació per la
desena de parades que els botiguers havien muntat davant
dels seus establiments. L’actuació de la colla de percussió
els Tabalers de l’Espetec va
amenitzar la jornada del matí.
Malauradament la tarda va
quedar deslluïda per una sobtada tempesta que tingué lloc

pels vols d’un quart de cinc.
Durant uns minuts va caure
una petita calamarsada que
va enfarinar alguns indrets,
per sort anava acompanyada
de pluja i es va fondre de seguida.

3. Dia Mundial
del Càncer
El dia 4 de febrer fou el Dia
Mundial del Càncer, inscrit
en els actes d’aquesta diada
Catalunya Contra el Càncer va
celebrar el divendres dia 20
un acte al Casal Agramuntí
que comptà amb la presència
del president de l’Associació

Contra el Càncer de Lleida,
Manuel López Morell; el president de l’Associació de Tàrrega, Pere Grau; la periodista
i locutora de ràdio membre de
l’associació de Lleida, Mary
Bometon; l’alcalde de la Vila,
Bernat Solé, i la regidora de
cultura, Mercè Cases, amb
una assistència d’una setantena de persones.
En primer lloc el president
de l’Associació de Lleida, Manuel López, va agrair la tasca
que ha estat realitzant l’associació local al llarg dels anys
i va homenatjar els membres
de la junta que han plegat
recentment, després de vint
anys de dedicació, amb el
lliurament d’una medalla a
cada una d’elles. Seguidament el president de l’Associació de Tàrrega, Pere Grau,
també va agrair el seu treball
i es va posar a disposició de la
nova junta que es constitueixi
pel que convingués.
A continuació es va projectar el curtmetratge “Pelucas” de José Manuel Serrano
Cueto, basat en l’experiència
personal de Serrano Cueto i
la seva dona, que va morir de
càncer el 2013, amb el qual

JOSEP ROVIRA

4

5
La periodista durant la seva intervenció.

4 i 5. Anna Figuera
a l’Espai

6
Josep Ortiz donant tota mena de detalls en la reunió informativa.

Organitzada per l’associació local Garba, el dia 21 de
febrer es va realitzar a l’Espai
Guinovart una conferència a
càrrec de la periodista d’origen agramuntí, Anna Figuera i
Raich, que treballa a la secció
de política de TV3 i és professora de periodisme polític a la
Facultat de Ciències de la Co-

municació Blanquerna (Universitat Ramon Llull). L’acte
comptà amb una assistència
de més d’un centenar de persones que escoltà amb atenció la seva xerrada sobre “La
informació en el procés polític
actual. Canvis i reptes”.

6. Polèmica reforma
fiscal
El dimecres 18 de febrer
Josep Ortiz, gestor de l’Assessoria d’Agramunt, va realitzar
a la sala de conferències del
Casal Agramuntí una reunió
informativa per a totes les
entitats de la Vila per exposar
els canvis que afecten les associacions, clubs esportius i
altres entitats sense ànim de
lucre, arran de l’alarmisme
que ha provocat el Govern
Espanyol amb la publicació
de la Llei 27/2014, de 27 de
novembre, sobre l’Impost de
Societats que ha modificat
les obligacions fiscals i comptables de les entitats sense
ànim de lucre.
Abans només havien de
presentar aquest impost les
associacions amb un pressupost major a cent mil euros.
Amb aquesta reforma, que va
entrar en vigor l’1 de gener
[MARÇ 2015]
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l’autor vol donar un missatge
positiu a totes les persones
afectades per aquesta malaltia.
L’acte finalitzà amb la conferència “En lluita contra el
càncer” que va fer Margaret Creus en representació
del personal mèdic del CAP
d’Agramunt. Va explicar que
els avenços que s’estan fent
en el diagnòstic i en el tractament de determinades malalties oncològiques estan aconseguint fer disminuir les taxes
de mortalitat i amb això canviant el concepte que tenim
de càncer. La idea de càncer
entesa com una malaltia incurable que condueix gairebé
cap a la mort, s’està reconduint cada cop més cap a un
concepte de malaltia crònica.

JOAN PIJUAN

JOSEP ROVIRA

El públic molt atent durant la conferència d’Anna Figuera.
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mat la modificació d’aquesta
normativa per eximir les associacions sense ànim de lucre,
amb ingressos de menys de
cinquanta mil euros anuals
de presentar la declaració de
l’esmentat impost.

FONT: TORRONS VICENS

7. Premi Torrons Vicens

7
Àngel Velasco recull el premi
atorgat per Carrefour.

Taller de dibuix a la plaça
del Mercat.

de 2015, totes les associacions, independentment de
l’àmbit que siguin i tinguin
la capacitat que tinguin, estan obligades a presentar la
declaració de l’Impost de Societats, a formular comptes
anuals i obligació d’aplicar el
Pla General de Comptes de

Fundacions i Associacions de
la Generalitat de Catalunya,
equiparant-les a les societats
mercantils amb tota la burocràcia, tràmits i despeses que
això suposa.
Davant de les reiterades
queixes de les federacions, el
Ministeri d’Hisenda ha confir-

Torrons Vicens ha estat de
nou guardonat. Aquest cop ha
rebut el Premi Carrefour a la
Millor PIME Agroalimentària
de catalunya de l’any 2014.
El guardó ha estat concedit
a partir de les votacions dels
propis clients de la cadena
comercial, que reconeixen la
tradició, qualitat i innovació
dels productes de l’empresa
agramuntina així com l’excepcional servei als clients.
Àngel Velasco va recollir el
premi en la celebració presidida per Domènec Vila, director general d’Alimentació,
Qualitat i Indústries Agroalimentàries de la Generalitat
de Catalunya, i el secretari
general de Carrefour.

JOSEP ROVIRA

8, 9 i 10. Pilarín Bayés
exposa a l’Espai

12

Fins al 15 de juny es podrà
veure al Petit Espai de l’Espai
Guinovart l’exposició “Pilarín:
de mercats i de vida”, comissariada per la historiadora de
l’art Lara Vidal Santorum.
L’exposició consta de 13 illustracions realitzades per
Pilarín Bayés entre els anys
2010 i 2014, en les quals
mostra el mercat com un important punt de trobada de la
societat. L’artista ho fa amb el
mercat de Vic, amb mercats
urbans i amb mercats imaginaris. Tot plegat, diferents estampes que ensenyen l’ahir,
l’avui i fins i tot el futur de la
nostra societat.

8
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Pilona automàtica al carrer Sió.

JOSEP ROVIRA

Complementa l’exposició,
una selecció de diferents llibres que mostren la trajectòria
de Pilarín com a il·lustradora,

11

entre els quals destacar la
“Petita Història de l’Espai
Guinovart”, publicat el 1995,
que explica la vida de Josep
Guinovart i el seu Espai.
La inauguració de l’exposició, que es va fer el dissabte
14 de març, va comptar amb
la presència de molts infants
que, a més de poder conèixer la Pilarín Bayés, van tenir
l’ocasió de participar en un
taller de dibuix, en el qual van
poder expressar plàsticament
la seva visió de la plaça del
Mercat d’Agramunt. Durant
l’acte, Pilarín va improvisar
el dibuix d’un jove Guinovart,
caçant pardals, davant l’atenta mirada del públic i els mitjans de comunicació.

11. Pilona automàtica
A mitjans de febrer es va
col·locar una pilona automàtica al carrer Sió per impedir
l’accés dels vehicles en general un cop finalitzi l’actuació
que s’està fent al casc antic
per habilitar-lo com a zona de
vianants. A partir d’ara només
hi podran accedir els veïns.

12. Conferència del
dissenyador Josep Abril
El dissabte 14 de març a les
8 del vespre, l’Espai Guinovart
va acollir una nova conferència organitzada pel col·lectiu
Garba, que va anar a càrrec
del dissenyador barceloní
Josep Abril, guardonat entre

▼

Pilarín Bayés mostra el dibuix que
va improvisar d’un jove Guinovart.
A la dreta, l’exposició de l’artista al
Petit Espai.

10

JOAN PIJUAN

JOSEP ROVIRA

9

Quinta del 75:
monges, mongetes, escoles, coca-coles!

Ho celebrem!
Uneix-te al grup i prepara’t que la farem grossa!
https://www.facebook.com/groups/agramunt75/
Més info per WhatsApp: Monges: 629462391
Escoles: 646969193
[MARÇ 2015]

sió 613

13

A C T U ALITAT FETS D EL M ES

el dissenyador va exposar la
seva pròpia filosofia a l’hora de crear els seus dissenys
apostant per la producció pròxima i de qualitat “roba de
quilòmetre zero” i defensant
un concepte de disseny que,
per damunt de l’estètica, ajudi a resoldre problemes. Va
reivindicar la necessitat que
el comprador de roba sigui
conscient de tot el procés que
ha tingut la roba, des de com,
on i qui l’ha feta, fins arribar
a les seves mans.

12
Josep Abril durant la conferència
que realitzar a l’Espai.

JOSEP ROVIRA

Foto de record d’Agustí Benedito
amb alguns dels assistents a la
xerrada-col·loqui de la Penya
Barcelonista.

14

13
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altres amb el Premi “Barcelona és Moda”, el 2008, al
millor professional i aquesta
passada tardor amb el premi
de la passarel·la Barcelona
080 Fashion Week amb la
col·lecció “Reflections”. Amb
el títol “Moda i ètica. Som
conscients del que vestim?”,

MARIA CODORNIU

13. Penya Barcelonista
El precandidat a les properes eleccions del Barça, Agustí Benedito, va visitar la Penya Barcelonista d’Agramunt
i Comarca tal com va fent
arreu de Catalunya. Hi va oferir una xerrada-col·loqui amb
els socis de l’entitat per tal de
valorar la situació actual del
club blau-grana i per donar-se
a conèixer entre els penyistes de cara a les esmentades
eleccions, que va considerar
molt transcendentals per al
futur del club en els propers
cinquanta anys.

Entre altres coses, va lamentar la mala imatge que
s’està donant actualment
amb la imputació del Barça,
de l’actual president Josep
Mª Bartomeu i de l’anterior
Sandro Rossell, per presumpte frau fiscal en el fitxatge de
Neymar, i la possibilitat que
tots tres siguin jutjats per
aquest afer. Va animar les
penyes a continuar fent caliu
barcelonista com fins ara i els
va prometre el seu suport en
cas de ser elegit president,
atès que “no era capaç d’entendre el Barça sense les penyes i que el club no seria el
mateix sense el seu suport”.
Benedito va anar responent
totes les preguntes que se li
formularen, amb la qual cosa
la xerrada es va allargar més
d’una hora i mitja. En finalitzar es va fer una foto de família com a record.

14. Tercera Cursa
de la Dona
El diumenge 8 de març es
va realitzar la 3a edició de la
Cursa de la Dona organitzat
per la regidoria de Promoció

JOAN PIJUAN

14
Els participants de la 3a Cursa de la
Dona es dirigeixen cap als Dipòsits
per fer la sortida.

de la Dona dins el marc de la
celebració del Dia Internacional de la Dona. L’edició d’en-

guany va batre el rècord de
participació amb 455 inscrits.
La cursa era no competitiva

amb l’objectiu de fomentar la
igualtat i per tant era oberta
a tothom, homes i dones, i a
totes les edats. Aquest any la
cursa va comptar amb dues
modalitats: una de 6 km i
una altra de 8 km que es podien fer caminant o corrent.
La inscripció a la cursa costava 5 euros –un dels quals
anava destinat a l’Associació
Catalana Contra el Càncer–, i
donaven dret a una samarreta commemorativa de l’acte
i a un petit avituallament a
l’arribada. Abans de donar el
tret de sortida, l’Associació de
Dones l’Esbarjo va fer lectura
del manifest d’aquest any a la
plaça del Mercadal i a continuació tots els participants,
acompanyats pel grup de Tabalers de l’Espetec, es van
dirigir cap als Dipòsits per fer
la sortida oficial.

15

La nit del 16 al 17 de març
membres de la Plataforma
dels Afectats per la Hipoteca
van empaperar les vidrieres
de l’oficina agramuntina de
Catalunya Caixa a la plaça del
Pou en senyal de protesta pels
desnonaments a la comarca
de l’Urgell, tal com es pot
veure a la foto adjunta. Recor-
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JOSEP BERTRAN MITJAVILA

15. Protesta PAH

15
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dem que al desembre de l’any
passat hi va haver una acció
similar, llavors a l’oficina del
BBVA.

16
El nou vial de Puigverd permetrà fer el recorregut cap a Agramunt amb més comoditat i seguretat.

JOAN PIJUAN

16. Nova infraestructura
viària a Puigverd
La veïna població de Puigverd d’Agramunt ja compta
amb una nova infraestructura viària que comunica amb
Agramunt. Es tracta d’un vial
per a vianants d’uns 400 metres de longitud que va parallel a la carretera d’Agramunt
a Cervera. En algun indret
les obres van ser laborioses,
donat que s’havien d’omplir
desnivells considerables.
Segons l’alcalde del municipi, Joan Eroles, el projecte ha costat 120.000 euros, amb aportacions del Pla
d’Obres de la Generalitat de
l’any 2012. L’Ajuntament hi
ha destinat un 10% de l’import total. Eroles considera
que és una obra emblemàtica
atès que aquest vial permetrà
oferir una major seguretat als
vianants que utilitzen la carretera per desplaçar-se a peu
a la nostra vila. També espera
que més endavant tingui continuïtat amb el tram que afecta el terme agramuntí.

LAIA PEDRÓS

17. Curs a Montgai

17
Assistents al curs d’aplicació de productes fitosanitaris a Montgai.

L’Escola Agrària de Vallfogona de Balaguer ha organitzat a Montgai un curs d’aplicador de productes fitosanitaris a nivell qualificat, el qual
comptà amb la participació
d’una trentena de persones,
la majoria agricultors i ramaders del municipi. El curs,
finançat pel Fons Social Europeu, ha tingut una durada de
60 hores i ha durat del 4 de
febrer al 10 de març. ■
[MARÇ 2015]
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A C T U ALITAT PAR C D E B O MBERS

Els Bombers Voluntaris d’Agramunt

RAMON BERNAUS

Hem visitat el Parc dels Bombers Voluntaris d’Agramunt i hem estat parlant amb el cap del
parc, Ramon Escudé (14 anys de servei); amb el sotscap, Lluís Guixé (11 anys), i amb el bomber
Ramon Roqué (25 anys). Ens expliquen la seva situació actual i les darreres reivindicacions
que han dut a terme

El bomber voluntari Ramon Roqué
amb la medalla de plata lliurada
pel President de la Generalitat
pels 25 anys de servei al Parc
d’Agramunt.

A diferència
dels funcionaris, el bombers
voluntaris no
estan sempre als
parcs, excepte
en la campanya
forestal de l’estiu
o en els retens
programats com
ventades, nevades, inundacions,
accidents, etc.
18
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E

ls BOMBERS són els
Serveis de Prevenció,
Extinció d’Incendis i
Salvaments de la Generalitat
de Catalunya. A Catalunya
funciona un model mixt per
donar cobertura a tot el territori, amb una sèrie de Parcs de
Bombers anomenats professionals, formats amb personal
funcionari de la Generalitat i
altres anomenats voluntaris,
format amb personal voluntari
que, a més de la seva feina
habitual, poden ser activats
en qualsevol moment per assistir a un servei. Aquest model mixt de bombers està molt
arrelat amb països molt avançats com és ara França, Alemanya o EEUU, entre molts
altres, ja que aquests serveis

de voluntariat són molt valorats per la societat.
A nivell de tot Catalunya, el
nombre de bombers funcionaris (inclosos comandaments
i personal no operatiu), és de
2.466; mentre que el nombre
de bombers voluntaris (inclosos secció activa, veterans i especial), és de 2.342. Pel que
fa a parcs, hi ha 73 Parcs Mixtos (funcionaris i voluntaris) i
77 Parcs Voluntaris, donant
cobertura als 946 municipis
catalans. A la regió de Lleida
funcionen 26 Parcs de Bombers Voluntaris, en front de
vuit Parcs de Bombers Funcionaris, per donar cobertura als
209 municipis de les Terres de
Ponent. Els bombers voluntaris donen cobertura a més del
80% del territori lleidatà.
A diferència dels funcionaris, els bombers voluntaris no
estan sempre als parcs, excepte en la campanya forestal
de l’estiu o en els retens programats com ventades, nevades, inundacions, accidents,
etc. Aquests assisteixen als
serveis a qualsevol hora del
dia o de la nit, deixant la seva
feina i la família, arriscant sovint la seva integritat física i
algunes vegades la pèrdua del
lloc de treball.
Molts parcs com el d’Agramunt es troben davant d’una
gran disminució dels efectius
disponibles, ja que dels 28

bombers voluntaris nominals,
només són actius i poden actuar en cas de ser requerits,
7 o 8. Constaten que aquesta
manca d’efectius és deguda
al poc interès de les noves
generacions per incorporar-se
al cos, potser per les condicions poc atractives del model
i la desmotivació d’una part
dels efectius del parc. La
manca d’auxiliars forestals
durant la campanya d’estiu,
també perjudica en la operativitat i bon funcionament i la
bona cobertura dels serveis.
El cap del Parc d’Agramunt
es manifesta preocupat que la
seva capacitat per donar resposta a les emergències està
al límit del col·lapse. També
ens fa saber les reivindicacions que l’Associació de Bombers Voluntaris de Catalunya
(ASBOVOCA) ha presentat a
la Conselleria de Governació,
com són:
- Gaudir de cobertura sanitària en cas d’accident i el
suport d’una mútua en cas de
lesions.
- Reconeixement del dret
a una incapacitat per causa
d’accident en acte de servei.
- Disposar de la condició
d’agent de l’autoritat.
- Adaptar el model mixt de
bombers a la legislació actual
per millorar la conciliació laboral dels bombers voluntaris.
Ens expliquen dolguts que

RAMON BERNAUS

Ramon Escuder (cap del parc) i
Ramon Roqué al Parc d’Agramunt.

Des de les altes
instàncies oficials
no han rebut cap
resposta positiva
sinó que, al contrari, en alguns
casos fins i tot
menyspreu.

FONT: BOMBERS VOLUNTARIS

Els caps i sots-caps dels parcs de
bombers voluntaris de les terres
de Lleida el dia 15 de febrer en què
van presentar la seva dimissió a la
Delegació del Govern.

si un bomber voluntari i un
bomber funcionari pateixen
un accident en acte de servei
fent les mateixes tasques, sovint colze a colze, mentre el
funcionari té tota classe de
cobertures jurídiques, sanitàries i socials; el voluntari no
queda cobert de la mateixa
manera i això és molt injust
tant per ell com per la seva
família. Dins d’aquesta manca de protecció també hi ha
la laboral, ja que si s’ha de
fer un servei urgent i han
d’abandonar el seu lloc de
treball, l’empresa els pot fer
fora per baixa injustificada.

Dintre d’aquestes mancances
es queixen de no disposar de
la condició d’agent de l’autoritat i això implica que no
puguin tenir ningú a les seves
ordres, i per aquesta raó els
han suprimit les esquadres
forestals que durant les campanyes d’estiu tenien al parc,
quedant el servei encara molt
més mancat d’efectius.
L’ASBOVOCA va presentar a
la Conselleria de Governació
aquestes queixes i reivindicacions al juny de 2014. Aquí
van rebre el suport del Ple
de l’Ajuntament d’Agramunt
el 25 de setembre de 2014.

Però des de les altes instàncies oficials no han rebut cap
resposta positiva sinó que, al
contrari, en alguns casos fins
i tot menyspreu; per això creuen que, si no es posa remei
de forma urgent, el model
mixt de bombers a Catalunya
s’està col·lapsant. Com que
sembla que la cosa no té solució immediata, al mes de gener i en senyals de protesta,
van presentar la dimissió tots
els cap dels parcs del bombers voluntaris de la demarcació de Tarragona i el dia 15
de febrer la van presentar la
majoria dels caps dels parcs
de Lleida. De moment, com
que la dimissió no s’ha fet
efectiva no pertorba el funcionament del parc d’Agramunt;
tot i això, és molt seriós el
perill que el servei quedi collapsat per manca d’efectius
i no es puguin atendre totes
les emergències, a pesar de
la bona voluntat i la dedicació
dels bombers voluntaris del
nostre parc. Confiem que la
situació s’arregli i que aquella
Associació de Bombers Voluntaris d’Agramunt que va nàixer
l’1 de gener de 1982, després
de 33 anys de servei desinteressat al poble, però també a
tot el país, pugui tenir continuïtat gràcies a les ganes de
treballar per la comunitat i
que torni a engrescar el jovent
malgrat les dificultats.
Ara que des de la Conselleria s’ha promès una nova
convocatòria de places de
bombers voluntaris, des de
la direcció fan una crida a les
noves generacions a incorporar-se al Parc d’Agramunt,
confiant en unes condicions
millors que les actuals.
Ramon Bernaus i Santacreu
[MARÇ 2015]
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AMORTIDORS

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

Amics
de
l’Espai
Guinovart
Pilarín: de mercats i de vida
14 març / 15 juny 2015

Referents
29 març / 9 agost 2015

FUNERÀRIA i SALES DE VETLLA

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

Els valors de l’ANC

Bar - Restaurant

ser reconeguts
FONT: ANC
així per tots els
grups interessats en el futur del país.
Per afavorir la cohesió i la coherència
en els nostres escrits i manifestacions
públiques en general, la definició dels
tres valors esmentats i la seva aplicació
a la nostra acció individual i col·lectiva
és la seguent:
1. Justícia social:
Concepte basat en l’equitat, la
igualtat d’oportunitats i els drets humans. Està orientat a protegir les
persones més vulnerables i els sectors
socials més desafavorits per a reduir o
eliminar els greus problemes que pateixen (explotació, abusos, mancances
bàsiques, etc.) generats, fonamentalment, per la desigualtat en el repartiment de la riquesa. L’ANC treballa per
forjar una República catalana justa i
avançada, amb el compromís de construir un país nou amb un futur més
pròsper i una major justícia i benestar
social, que disminueixi els creixents
desequilibris socials existents per millorar l’estat del benestar (drets socials,
salut, ensenyament, serveis socials,
habitatge digne, pensions de jubilació,
d’atur, etc.) i la qualitat de vida dels
sectors més desafavorits i vulnerables.
La construcció d’aquest nou estat ofereix una oportunitat única per al progrés
social i econòmic.

2. Democràcia:
Demos (poble), cràcia (forca, poder):
la titularitat del poder resideix en la
totalitat dels membres d’una comunitat. En la pràctica es concreta en un
sistema de govern basat en el principi
de la participació igualitària de tots els
membres de la comunitat en la presa de
decisions d’interès col·lectiu.
Per l’ANC, la democràcia constitueix
un valor fonamental, tant a nivell intern
com a nivell nacional. Serà la majoria
del poble de Catalunya qui, de forma
pacífica i democràtica, decidirà com serà
la nova República en un procés paral·lel
de transparència i de regeneració política.
La primera llibertat que a l’ANC volem
i defensem és la nacional de Catalunya,
com també la individual de tots els catalans per exercir el seu dret d’associació,
opinió, expressió, acció i de decisió en
un nou Estat que respecti i empari tots
els aspectes de la llibertat individual i
col·lectiva dels ciutadans d’acord amb la
nostra realitat social, cultural i política.
3. Llibertat:
Consisteix en no estar subjecte a un
poder estrany, a una autoritat arbitrària,
de qui no està constret per una obligació,
un deure, una disciplina, una condició
onerosa, etc. És a dir que hom no hagi
de fer el que un altre li imposa. ■

>amm.cat

L

’Assemblea Nacional Catalana
som una organització democràtica,
popular, unitària i plural, integrada
per persones de tota condició social, amb
diferents ideologies polítiques i creences
religioses, que volem la independència
de Catalunya per constituir un Estat de
dret, democràtic i social. En la nostra
Declaració Fundacional, els Estatuts i
el Full de Ruta es troben els valors que
volem que incorpori la República catalana. Destaquem entre ells la democràcia,
la llibertat i la justícia social. La nostra
acció es fonamenta en la democràcia
participativa de base, la pluralitat en el
debat i la unitat en l’acció, coordinada,
a tot el país, adaptant-la a les prioritats,
les necessitats i la idiosincràsia de cada
territori i col·lectiu.
La missió de l’ANC és contribuir a
la instauració d’una República catalana basada en els principis i valors anteriors, coactuant amb totes les forces
polítiques i socials que tinguin l’objectiu d’aconseguir que les grans potencialitats de la nostra específica realitat
social, econòmica i política puguin desenvolupar-se plenament. L’ANC, que té
una àmplia presència en tots els àmbits
i sectors de la societat catalana, fruit
de la tasca de mobilització continuada
que fem, volem exercir d’eix vertebrador, mostrar la nostra capacitat per liderar el procés cap a la independència i

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

C/ Les Eres,18 - Tel. 973 390 316 - Agramunt
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Aula
d’Extensió
Universitària
AGRAMUNT

Aula d’Extensió Universitària
d’anys i, de resultes del moviment del magma intern del Mantell, vam poder entendre
com es van formar fins a dotze grans plaques tectòniques que es van desplaçant i
xocant entre elles produint els actuals continents, això segons la teoria de la deriva
dels continents. Aquests xocs de plaques
són els causants de les grans serralades,
però també de les fosses oceàniques, dels
dorsals oceànics, dels terratrèmols i de l’activitat volcànica.
La segona part de la conferència es va
basar en demostrar com a conseqüència
d’aquest apropament de plaques tectòniques, els sediments acumulats als fons
marins durant milions d’anys s’han plegat
o s’han fallat, donant lloc a les grans serralades, especialment les del plegament Alpí
(45 milions d’anys) com és ara els Pirineus,
els Andes o l’Himàlaia. A partir d’aleshores, l’erosió per l’acció de l’aigua (pluvial,
fluvial i litoral), per l’acció del vent i de les
glaceres, han transformat aquelles muntanyes joves en l’actual relleu i encara continua evolucionant... No hi va faltar tampoc
la pinzellada final dedicada a l’evolució de
la vida a la terra: els fòssils.

ANNA MARTÍN

ANNA MARTÍN

L

a darrera conferència es titulava “La
veu de les muntanyes” i va anar a càrrec del Sr. Antoni Lacasa Ruiz, Conseller i Cap de la Secció de Geo-Paleontologia
de l’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI). Com
és habitual se celebrà al Foment Parroquial,
el dimecres 4 de març a les 5 de la tarda.
Vam gaudir d’una classe magistral de
geologia, exposada de forma molt pedagògica i entenedora pel Sr. Lacasa. Va començar explicant l’estructura interna de la Terra; la formació de l’escorça terrestre amb el
primitiu continent (Pangea) fa 200 milions

Recordem la propera conferència:
Dimecres 8 d’abril de 2015: “Perspectives
actuals de la cosmologia”, a càrrec del Sr.
David Jou Miravent, catedràtic de Física de
la Universitat Autònoma de Barcelona. ■

[MARÇ 2015]

sió 613

23

24

sió 613

[MARÇ 2015]

E N T ITATS

XIV Setmana Musical de l’EMMA
Música, dansa, acció

FONT: EMMA

L

’Escola Municipal de Música, amb la col·laboració
de l’Ajuntament i l’AMPA, ha celebrat la XIV Setmana Musical del 2 al 6 de març.
Una setmana preparada amb
molta il·lusió i plena de tallers
i activitats relacionades amb
les diverses arts escèniques i la
seva relació amb la música. La
dansa, el cinema, el teatre i la
música, es nodreixen les unes
de les altres despertant sentits
i emocions.
L’assistència d’alumnes a les

FONT: EMMA

Una setmana
preparada amb
molta il·lusió i
plena de tallers i
activitats relacionades amb
les diverses arts
escèniques i la
seva relació amb
la música.

activitats ha estat un èxit. Hi
han descobert un instrument
anomenat orquestra, han improvisat amb so i moviment,
han après a ballar algunes de
les danses tradicionals catalanes més conegudes, han descobert el so d’un instrument
bellíssim com és l’arpa i l’han
pogut provar en directe, han
treballat la coordinació i la capacitat de concentració i creativitat amb un taller de percussió corporal, han improvisat en
grup, interpretat cançons sense
partitures, han descobert més
repertori de la banda de vent,

s’han endinsat al món màgic
de Broadway... Tot junts hem
recordat les principals bandes
sonores de la mà de tots els
alumnes de piano de l’EMMA i
hem gaudit un any més de l’audició dels alumnes de l’escola
d’adults. I fora de programa,
hem tingut el plaer d’emetre en
directe l’espai de La Tertúlia de
Ràdio Sió des d’una de les aules de l’Escola de Música.
Gràcies a tothom per haver
fet possible un any més la Setmana Musical de l’EMMA!
Equip Directiu

[MARÇ 2015]
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PINTURA I DECORACIÓ

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

Excursió a la Cova de Gel

Com altres moltes
cavitats, ha estat
utilitzada com aixopluc o amagatall en
temps de guerra.

E

l diumenge dia 1 de
març anàrem a caminar pel vessant nord
del Montsec de Rúbies. Vam
deixar els cotxes a l’Hostal
Roig, més enllà de Vilanova
de Meià, per pujar a peu a
través de pista i sender fins

arribar a prop de la carena i
dels cims que la coronen com
el Mirapallars o el Tossal de
la Torreta. Però la intenció no
era fer cim sinó descobrir la
Cova de Gel, una cavitat que
queda molt amagada i a la
qual s’arriba baixant per un

sender de forta pendent i fàcil de recórrer en condicions
bones, però les restes de neu
i de gel de l’última nevada en
van dificultar el curt descens.
En arribar a la cavitat, quedàrem sorpresos per la gran
obertura d’entrada i amplitud interior. La cova té una
profunditat d’uns 70 metres
en baixada que descobrírem
equipats amb llanternes i
frontals. Donada la seva situació, la temperatura del seu
interior és bastant baixa, això
provoca, a vegades, que les
petites filtracions d’aigua de
les parets o la condensació es
congeli, tal com vàrem comprovar.
Com altres moltes cavitats,
ha estat utilitzada com aixopluc o amagatall en temps de
guerra. Sembla ser que els maquis van ocupar-lo amb “l’objectiu de conquerir la ciutat de
Lleida”.
Des del Centre Excursionista us animem a participar en
les properes excursions. Podeu contactar amb nosaltres
a través de <ceagramunt@
gmail.com> o visitar la pàgina
<www.ceagramunt.com> ■

[MARÇ 2015]

sió 613

27

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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Activitats de l’Associació

E

FONT: ESBARJO

l dijous 12 de març, vam anar a veure
l’obra musical “Sister Act” al teatre Tívoli de Barcelona.
També tenim programada per al divendres
dia 27 d’aquest mes de març, una xerrada
amb el tema “Aprendre a fer sabó”, a càrrec
de la mestra sabonera Mª Àngels Prats. Es farà
al local de l’Associació, a les cinc de la tarda.
Adreçada a les sòcies i és gratuïta.
Al mateix temps, volem convocar totes les
sòcies a l’assemblea general que es farà el
divendres 10 d’abril, al Foment Parroquial, a
les cinc de la tarda. Es faran votacions per
elegir la nova junta directiva per als propers
dos anys, i també es donarà la panada. Cal
que s’apuntin les persones que hi vulguin assistir.
Animem les sòcies perquè es presentin per
formar part de la junta. Qui es vulgui presentar es pot inscriure al local fins al moment de
començar l’assemblea.
Estaria bé que s’anessin renovant les persones de la junta. Per tant, animeu-vos! ■

Residència Ribera del Sió
Carnaval a ritme
de Charleston
El dijous 12 de fe-

FONT: RESIDÈNCIA RIBERA DEL SIÓ

brer es va fer la celebració del carnaval a
la residència. Les treballadores es van disfressar de Charleston
i amb els seus cants i
alegria van animar la
diada.
Primerament, van
decorar amb motius
ben adequats les parets de l’entrada, sala
d’estar i menjador.
Al matí, a part de
fer gimnàstica a bon
ritme, vam fer una
gimcana per equips.
A la tarda també vam

fer força ballaruca.
Els residents vam
gaudir d’un dia superdistret.
Francisco Pijuan
***

Desè aniversari
de la residència
El proper mes
d’abril a la residència
Ribera del Sió celebrem el desè aniversari.
Del dia 8 al dia
15 d’aquest mes re-

alitzarem diferents
activitats en motiu
d’aquesta celebració,
en les quals estan
convidats residents,
personal, familiars i
amics.
Entre les activitats
programades es realitzarà una jornada
de portes obertes el
dilluns 13 d’abril de
les 10 a la 1 del matí
i de 4 a 6 de la tarda. Tothom qui vulgui
conèixer com és el
centre i què hi fem hi
està convidat! ■
[MARÇ 2015]
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Ginecologia
La millor medecina és la preventiva.
Muller, si tens més de 18 anys:
Es recomana revisió ginecològica
i ecografia anual.
Ginecòloga Dra. Jennifer Rovira
Atenció per privat i mutual
Àngel Guimerà, 3 Agramunt

medic
agramunt
Tel. 973 39 21 03

Dr. Joan Loscos i Solé

Comunica
El trasllat de la seva consulta al Centre Mèdic
d’Agramunt, a partir de l’1 d’abril
c/ Àngel Guimerà, 3
Tel. 973 39 21 03 (9 a 14h. i 16 a 19h.)
Dies de visita: Dimarts i Dijous a partir 18h.
Visites concertades
30
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OP IN IÓ LA C LAR A B O IA

per JOAN PUIG i RIBERA

A ella, li paguem menys

E

I per què tenim
un dia peculiar
dedicat a la
dona? Tots ho
sabem prou
bé, encara que
saber-ho no
implica que hi
posem remei.
S’ha establert
una diada a
l’any perquè
recordem la
qüestió d’una
manera excepcional una
vegada cada
365 dies.

l diumenge 8 de març
es va celebrar el Dia Internacional de la Dona.
Malament. Malament perquè
quan hem de fixar “el dia
de...” vol dir que alguna cosa
no rutlla: “el dia de la lluita
per al càncer”, “el dia de la
Creu Roja”, el dia de l’Alzheimer, “el dia dels drets de
l’infant”, “el dia de la gent
gran”... En canvi, no hi ha “el
dia de l’home”, ni “el dia dels
polítics”, ni “el dia dels rics”,
ni “el dia dels xoriços”, perquè d’això ja en tenim prou i
ens en sobra. No cal, doncs,
un dia especial.
I per què tenim un dia peculiar dedicat a la dona? Tots
ho sabem prou bé, encara que
saber-ho no implica que hi posem remei. S’ha establert una
diada a l’any (fixeu-vos que és
ben poca cosa) perquè recordem la qüestió d’una manera
excepcional una vegada cada
365 dies. Així de senzill i així
de miserable.
Segons les estadístiques
mundials, hi ha una mica més
de dones que no pas homes
en aquesta vall de llàgrimes.
No obstant això, els llocs de
poder estan en gran part en
mans d’ells. Alguns diran que
és per un relleu ancestral;
però la cosa no justifica que
avui en dia sigui i continuï
com anys enrere; és a dir, que
els mascles tallem el bacallà
majoritàriament en tot i per
tot. Si els homes estan principalment asseguts a les poltrones del poder i no les cedeixen fàcilment a les dones és
perquè costa molt de trencar
un relleu atàvic.

En el món occidental (no pas
en bona part d’Orient, on l’assumpte encara va pitjor) han
canviat molt les coses, fins
al punt que el rol que juguen
homes i dones en la societat
no s’assembla per a res al que
tenien fa quaranta o cinquanta anys enrere. L’alliberament
de la dona ha estat un fet, un
fet real, si bé un fet parcial
que cal completar. La dona,
segons resava el refranyer castellà “con la pata quebrada y
en casa”. En català també es
diuen coses tan o més bèsties
que aquesta. Perquè la dona
vivia per al marit i per als fills
i no es movia de la llar a no
ser per sortir a comprar, anar
a rentar o a resar a l’església.
Una visió com aquella, ara és
impensable. Treballem plegats fora de casa i hem (hauríem) de portar les tasques de
la llar entre els dos. Trencar
amb les actituds antigues no
ha estat gens fàcil i encara no
s’ha aconseguit del tot, per
això cal que hi pensem i que
ho tinguem present els trescents seixanta-cinc dies de
l’any.
Per altra part, sembla lògic
que a igual treball hi ha d’haver igual salari, no? Doncs
no. Pel mateix treball moltes
empreses paguen menys a les
dones que als homes. A tot
l’Estat les dones guanyen un
24% menys que els homes.
Té alguna explicació humana aquest fet? Per què si un
empresari contracta una dona
s’aprofita de la circumstància
i li dóna menys del que donaria a un home? Al cap i a la
fi, moltíssimes dones són més

treballadores, responsables i
eficients que molts homes. El
fet té, doncs, una explicació
lògica o senzillament és perquè el mascle s’aprofita de les
cotes de poder en què està
instal·lat?
Ja fa uns anys els partits
polítics van fixar que en les
llistes electorals hi havia d’haver més paritat entre ambdós
sexes. Per això hom va fixar la
presència mínima d’un 25%
de dones. Això ha fet i fa que
alguns per confegir les llistes
electorals hagin de fer autèntics malabarismes perquè
els surtin els números. Ah,
i a més, cal veure en quina
posició de la llista situen les
dones. És evident que s’ha
avançat si mirem enrere, però
és evident també que encara
queda molt de camí per recórrer.
Tot i això, estic segur que
a poc a poc les coses aniran
canviant, perquè en aquests
moments (i les xifres canten)
les dones són les que més
estudien, les que treuen més
bones notes, les que demostren més capacitat en molts
àmbits, les més aplicades, les
que més s’esforcen i les que
(segons diuen) saben fer dues
coses alhora. Per això pronostico que arribarà un futur en
què caldrà fixar el “dia mundial de l’home”, ja que la truita s’haurà capgirat i ens hauran passat la mà per la cara.
Elles seran les que ocuparan
el poder i cobraran més. És
clar que en aquest cas no hi
haurà res a lamentar, perquè
s’ho hauran guanyat i s’ho mereixeran. El temps ho dirà. ■
[MARÇ 2015]
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Glops & Tape
Tapes "
" Glop
especialitats de la casa
Caragols a la llauna
Tapes casolanes
Esmorzars
Plats combinats

Plaça Mercadal,19 - 25310Agramunt
600 700 202
Assessorament

Manteniment de Jardins

Jardineria d’interior
Educació ambiental
Construcció de jardins

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

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

Electromecànica
cà ca

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

OP IN IÓ ELS LEC TO R S ESCRIUEN

Emprenyat i decebut
Tenen més
credibilitat les
associacions
cíviques com
l’ANC i l’Òmnium –que
han sabut
remoure les
consciències,
despertar illusions, ideals
patris–, que tot
aquest floret
de partits que
tenim, malauradament, més
preocupats
de demostrar
quins són els
més purs, els
més socials,
els més independentistes,
els menys de
dretes, els més
d’esquerres.

A

mb el pas que anem,
millor dit, amb el pas
que es mouen els nostres partits polítics –i no parlo
precisament dels nacionalistes
espanyolistes que hi ha aquí–
pinta magre la independència
de Catalunya. Sóc conscient
que, amb el temps, m’estic reiterant en aquest tema. Que no
és la primera vegada que parlo
del meu temor que els nostres
partits –més o menys independentistes– anteposin els seus
ideals partidistes a l’objectiu
primordial de crear una nació
pròpia. Tenen més credibilitat
les associacions cíviques com
l’ANC i l’Òmnium –que han
sabut remoure les consciències, despertar il·lusions, ideals
patris–, que tot aquest floret
de partits que tenim, malauradament, més preocupats de
demostrar quins són els més
purs, els més socials, els més
independentistes, els menys
de dretes, els més d’esquerres.
Dedicats més a ocupar quota
de poder, a marcar diferències,
pensant més en situar-se en properes i més llunyanes eleccions
que no en el futur de Catalunya.

Futur que, d’entrada, es presenta incert, nuvolós, ple d’entrebancs, difícil d’aconseguir.
Davant d’aquesta situació, el
que no s’entén és que els partits no captin que s’han de sacrificar ideals, personalismes,
de qui en surt més beneficiat,
deixar-se de... punyetes per
aconseguir la unitat necessària;
treballar conjuntament, colze
a colze, fins arribar a aquesta fita primordial per l’ésser
de la nostra pròpia identitat.
Després, una vegada assolit
l’objectiu de ser un país, una
nació amb identitat pròpia, en
les eleccions del nou govern
serà l’hora de les picabaralles,
dels nous enfrontaments, de
demostrar qui és el més guapo.
Mentrestant, el govern espanyol resta immutable a totes les
peticions catalanes, i impertèrrit a permetre un referèndum
que porti a saber si som més
catalans que espanyols o més
espanyols que catalans; entestat al NO, en deixar clar que
som súbdits i que cal obeir.
A aquest Estat, però, les manifestacions
multitudinàries
de ciutadans catalans durant

aquests últims anys li van sacsejar les idees, li van despertar
alarmes impensables, el pànic,
i, conseqüentment, li van fer
buscar noves fórmules per doblegar aquests “catalanets” insurrectes. Reiterant l’escampall
de mentides, de mitges veritats,
tal com ens tenen acostumats.
I així està la cosa. Ells, conscients del que fan, no dubten,
i en aquest cas van units uns i
altres, dretes i esquerres.
Aquí, els partits, enquimerats
en drets, llibertats, són molt
primmirats; alguns, com es diu,
més papistes que el Papa; altres, carregats de bonhomia i,
tots plegats, jugant a batalletes, a bons i dolents. Deixant la
ciutadania desencisada, òrfena
d’exemples que els portin a illusionar-se ja que un demà millor és possible.
Davant d’aquest panorama
(naturalment és la meva visió)
ja em direu el que pot succeir.
No voldria ser malastruc, però
el “divide y vencerás” impera.
Sortosament tenim: la unió fa
la força. En sabran?
Jaume Cots

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
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ferreteria

FIRAL

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

vine a
veure la
nova secció

ELECTRODOMÈSTICS – IMATGE

t’esperem

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

Av. Generalitat, 10 · AGRAMUNT · Tel./Fax 973 392 311 · Mòbil 630 053 450
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Av. dels Esports, 8, 2n, 1a

R E P O RTATGE H ISTÒ R IA A G RAMUNTINA

per RAMON BERNAUS SANTACREU

JOSEP ROVIRA

El convent de la Mercè d’Agramunt

A l’esquerra, antiga façana del convent de la Mercè, avui
entrada del Foment Parroquial (a dalt).

▼

L

’orde de la Mercè és una comunitat religiosa fundada a Barcelona per Pere Nolasc i Ramon de
Penyafort amb l’ajuda del rei Jaume I,
l’any 1218. Al seu inici era una confraria de cavallers, ciutadans i clergues que tenien cura de l’hospital de
Santa Eulàlia i recaptaven almoines
per rescatar captius capturats pels
sarraïns. La seva organització s’assemblava a la dels ordes militars.
Durant el segle XIII van fundar 14
convents entre el principat de Catalunya, València i Mallorca, essent el
més proper a nosaltres el de Sant
Ramon del Portell (1245). El 1235 a
DEL LLIBRE “AGRAMUNT: ASSAIG FOLKLÒRIC, HISTÒRIC i ARTÍSTIC”
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R E P O RTATGE H ISTÒ R IA A G RAMUNTINA

DEL LLIBRE “AGRAMUNT: ASSAIG FOLKLÒRIC, HISTÒRIC i ARTÍSTIC”

▼
Façana de ponent del convent de Mercè. A baix, una imatge actual.

instàncies de Pere Nolasc, el
papa Gregori IX els autoritzà a
constituir-se en orde religiós,
van adoptar la regla de Sant
Agustí i es van posar sota la
protecció de la Mare de Déu
de la Mercè. Van afegir als
tres vots ordinaris, un quart
de redempció de captius, que
implicava també, si s’esqueia,
la substitució personal d’un
captiu per un membre de l’orde. Durant el segle XIV l’orde
es va continuar estenent i
aleshores fou quan es fundà
el convent d’Agramunt. També es van estendre per Aragó,
Occitània, Castella, Portugal
i el País Basc. L’orde experimentà una gran expansió als
segles XVII i XVIII, sobretot a
les missions d’Amèrica. Actualment, malgrat el seu origen
català, l’orde de la Mercè és
més present a la resta de la
península, sobretot a Galícia,
que a Catalunya i als territoris
de l’antiga Corona d’Aragó.

Monestir o casa de Santa
Maria de la Mercè dels
Captius, de la vila d’Agramunt
Enderrocament
i reconstrucció

JOSEP ROVIRA

La notícia més antiga dels
mercedaris d’Agramunt és
el testament d’Arnau Gaset
atorgat el 7 d’abril de 1312,
en què deixa un llegat de
12 sous per redimir captius
als frares de Santa Eulàlia
d’Agramunt, nom com encara se’ls coneixia. El 1317 es
té notícia que el comanador
de la casa d’Agramunt era
fra Bernat de Ripoll i també
hi havia fra Ramon de Sant
Just, clergue, i fra Ramon de
Bonpàs, cavaller. El juny de
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A Agramunt el comte Pere d’Urgell
va fer enderrocar
el monestir de la
Mercè situat fora
muralles, perquè
dificultava la defensa de la vila davant
les escomeses de
la gent armada del
comte occità.

1317 la comunitat d’Agramunt nomenà fra Bernat de
Ripoll com a procurador per
assistir al Capítol General de
l’orde que s’havia de celebrar
a València aquell juliol.
En aquesta època el monestir estava situat a fora de les
muralles de la vila, però no en
sabem el lloc exacte. Explica Enric Moliné que el va fer
enderrocar el mateix comte
Pere d’Urgell, senyor d’Agramunt, en la guerra contra Mateu, comte de Foix, el 1397.
Aquesta guerra era de caire
dinàstic ja que, en morir accidentalment el comte-rei Joan I
el 1396 sense fills mascles,
la seva vídua, la reina Violant,
volia que la corona no passés
a Martí l’Humà, germà del rei,
sinó a la seva filla gran que
estava casada amb Mateu de

Foix. Com que l’hereu va ser
Martí, aquell mateix any el
comte de Foix va entrar amb
els seu exèrcit al principat de
Catalunya pel comtat d’Urgell i Pallars per fer valdre
els drets de la seva dona a la
corona d’Aragó i arrasà els pobles que se li oposaren, com
va passar amb les poblacions
del priorat de Meià. L’exèrcit
reial que li va plantar cara era
dirigit pel comte Pere d’Urgell
i ben aviat va aturar la invasió
occitana. Però a Agramunt el
mateix Pere va fer enderrocar
el monestir de la Mercè situat
fora muralles, perquè dificultava la defensa de la vila davant les escomeses de la gent
armada del comte occità. El
mateix comte d’Urgell va fer
aixecar de nou el convent a la
seva vila, ara ja dins els murs
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ARXIU SIÓ

Claustre del convent.

de la població, amb el vistiplau de la comunitat mercedària i els propis agramuntins.
Enric Moliné dóna més informació a partir de dos documents trobats a l’Arxiu Episcopal d’Urgell. Es tracta de
documents adreçats als comanadors i frares del monestir o casa de Santa Maria de la
Mercè dels captius de la vila
d’Agramunt, fets pel bisbe
d’Urgell Galcerà de Vilanova.
El primer dels documents és
datat a Tremp el 7 d’agost de
1399 i l’altre, que el confirma
i l’amplia, és datat a Sanaüja
el 27 de setembre del mateix
any. Diuen els documents que
el monestir de mercedaris
d’Agramunt feia algun temps
que havia estat totalment derruït a causa de la “incursió i
el temor de les gents d’armes
del comte de Foix” i es temia
que si es tornava a reconstruir
al mateix lloc, fora muralles, i
es repetissin fets semblants,
s’hauria d’enderrocar de nou
amb gran perjudici. Per això,
i pregat amb insistència pel
comte d’Urgell Pere, el bisbe
donà permís perquè fos traslladat i reconstruït dins el clos
murallat, en una casa que
els prohoms de la vila, amb
aquesta finalitat i en honor
de la Mare de Déu i de l’Orde
de la Mercè, havien comprat
a Pere de Peramola, donzell i
senyor de Claravalls. El bisbe
Galzerà donà també llicència als pares de la Mercè per
construir una nova església,
fer-hi capelles i altars, celebrar-hi misses, oir-hi confessions i predicar-hi la paraula
de Déu als clergues i al poble,
així com posar-hi campana;
també els atorgà permís perquè poguessin enterrar dins
l’església o als claustres els
cossos d’aquells fidels que
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i Cayetano Barraquer, l’església i el convent de la Mercè,
avui del tot desapareguts,
ocupaven un espai irregular
que començava a llevant al
carrer de Sant Joan on hi havia només la façana del temple. Continuava per la façana
de tramuntana que anava
des del carrer de Sant Joan
fins al de la Mercè, on la meitat aproximadament corresponia al temple i l’altra meitat
al mur del convent. A la part
del migdia limitava directament amb cases i patis del
carrer Castell. El conjunt arquitectònic del convent i l’església tenia elements constructius que abraçaven des
del gòtic tardà (s. XV), el renaixement (s. XVI-XVII), fins
el barroc (s. XVIII).
Una mena d’hort al mig del pati
del claustre, les arcades del qual
estan tancades amb envans.

L’església i el
convent de la
Mercè ocupaven
un espai irregular
que començava a
llevant al carrer
de Sant Joan on
hi havia només la
façana del temple.
Continuava per la
façana de tramuntana que anava
des del carrer de
Sant Joan fins al
de la Mercè, on la
meitat aproximadament corresponia al temple i
l’altra meitat
al mur del convent.
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hi haguessin elegit sepultura.
En aquest sentit els atorga
permís per poder demanar,
acceptar i retenir ofrenes,
llegats pius i altres almoines
per a les misses, sepultures i
altres coses.
Relacions entre el monestir
i la parròquia
Com que tot això podia
perjudicar els drets parroquials, es va fer un acord entre
el rector d’Agramunt, Jaume
Llobet, per una part, i el comanador del monestir, Francesc Riera i els seus frares,
per l’altra. Acords pactats:
– Els diumenges i dies de
festa, al monestir no es podria
començar cap missa alta ni
tocar les campanes per anunciar-la fins que en la missa
major de la parròquia no s’hagués començat l’epístola.
– Pel que fa a les campanes, n’hi podria haver dues,
sempre que cap d’elles no fos

més gran que la que hi havia
hagut a l’antic monestir. Es
podrien tocar per les misses i
altres oficis, tant de dia com
de nit.
– En les processons generals que es fessin a la parròquia amb assistència del
rector, clergat i poble, els del
monestir hi podrien portar la
seva creu processional sempre que no es tractés de processons d’enterrament.
– Finalment, per no causar
perjudici al rector i a la parròquia i com a compensació
de les almoines que pogués
deixar de rebre, el monestir li
hauria de donar seixanta sous
jaquesos cada any i la quarta
part dels llegats i dels drets
de sepultura dels qui s’hi enterressin.
L’església i el convent
de la Mercè
Segons la detallada descripció que donen Joan Puig Ball

Descripció de l’església
de la Mercè
L’església de la Mercè era
barroca amb una tipologia
semblant a la de la Mare de
Déu de l’Alba de Tàrrega, la
de Puigverd o la de Butsènit,
que es construïren al nostre
país a la segona meitat del
segle XVII i part del XVIII,
seguint el model de l’església del Gesù de Il Vignola a
Roma. A Agramunt era contemporània de la Capella del
Socors de l’església de Santa
Maria.
El temple de la Mercè era
d’una sola nau i sense creuer
ni cúpula, de 21,6 metres de
llarg i 7,2 metres d’ample,
amb la porta principal a llevant, carrer de Sant Joan, i
l’absis a ponent, que donava
a les dependències monacals.
La nau principal era coberta
per una volta semicilíndrica
que començava amb una gran
cornisa i estava dividida en
quatre parts per arcs torals.

L’últim vestigi que ens queda del
convent és aquesta llinda situada
a la portada d’entrada del museu
municipal.

A banda i banda de cada
compartiment de la volta,
tenia una lluneta amb una
finestra oberta al mur que illuminava el temple. Entre els
contraforts que aguantaven
la nau principal s’obrien sis
capelles, tres a cada costat,
comunicades entre elles i cobertes per una senzilla volta
d’aresta i amb una fondària
de 2,30 metres.
Capelles del costat de
l’Epístola (nord). La primera
tocant a la porta d’entrada
no tenia cap altar ni retaule.
La segona contenia un altar
amb un retaule del segle XVII,
dedicat a Sant Francesc d’As-

sís, representat en una talla
de fusta d’un metre d’alçada.
Mentre que la tercera, que tocava al presbiteri, a sota d’un
dosser barroc, contenia una
talla del Sant Crist de mida
natural i de factura antiga segons l’autor, potser gòtica.
Capelles del costat de
l’Evangeli (sud). La primera
tocant a la porta d’entrada,
també estava buida com la de
l’altre costat. La segona estava dedicada a Sant Ramon
Nonat, representat en una
petita imatge vestida i collocada en un retaule barroc
amb columnes salomòniques
daurades. La tercera capella,
tocant al presbiteri, estava
dedicada a Sant Pere Nolasc,
representada la seva imatge
en una taula de fusta tallada
en alt relleu i emmarcada per
un retaule barroc com l’anterior.
El presbiteri era cobert per
una volta en forma d’una gran
petxina feta amb motllures
d’escaiola en forma radial,
i tal com està descrita seria
semblant a la que hi ha al
presbiteri de la capella del

Socors. Al fons hi havia el
retaule major que per l’autor tenia molt poc interès ja
que consistia en l’ara de l’altar, unes grades arrimades al
mur fins al peu de l’obertura
de cambril i un pedestal a
cada costat amb un sant. Al
mig hi havia una gran obertura al mur que comunicava
amb el cambril on es trobava
la imatge de la Mare de Déu
de la Mercè a la qual estava
dedicat el temple. Per l’autor tampoc no tenia gaire interès artístic, ja que era una
imatge vestida i a cada banda
tenia un esclau agenollat. El
que fos una imatge vestida,
però, no vol dir que la roba
no pogués amagar una talla
de fusta com passava amb
la Mare de Déu del Socors.
Si fos així, segurament devia
ser una talla gòtica del segle
XIV de quan es va fundar el
monestir. Suposem que tots
aquests retaules i imatges van
ser destruïts al començament
de la Guerra Civil. Darrere del
retaule de l’altar major hi havia una petita sagristia.
Als peus del temple i da-

▼

ARXIU SIÓ

En primer terme, a l’esquerra, part
de l’edifici que va quedar dempeus
després dels bombardejos de la
guerra civil. S’hi poden apreciar
les tres arcades superiors.

JOSEP ROVIRA
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Mercedaris a Agramunt
Romanç agramuntí de Joan Viladot-Puig
Damunt de les quatre barres
la creu blanca s’hi posà,
la creu blanca del Capítol
de la santa Catedral
de la rica Barcelona,
guia i cap dels catalans.
Amb la creu i quatre barres
un nou escut es formà,
escut que el record ens porta
d’aquells temps ja molt llunyans
que cenyia la corona
d’Aragó i del ric Comtat
Jaume primer, qui podia
ostentar el renom de «El Gran»,
car amb ser moltes ses gestes
de petites no en té cap,
que gran és també aquella Ordre
de la Mercè que fundà
per treure del captiveri
els cristians empresonats
pels corsaris que solcaven
la Mediterrània mar
i els transportaven a Argèlia
en espera del rescat,
rescat pel qual els pirates
exigien preu ben alt
si el captiu perteneixia
a una família important
o més modest el fixaven
si era un pobre l’apressat.
Els rics redimir’s podien
amb els seus propis mitjans,
mes si els captius eren pobres
¿com podien aportar
els diners per redimir-se?
Els Mercedaris a cap
portaven la missió santa
de recaptar aquells cabals
i algun d’ells passar a Argèlia
a fer entrega del rescat.
Aquesta ordre que fundava
el Conqueridor a l’any
mil dos-cents divuit, un dia
a Agramunt també arribà
com l’escut ho pregonava
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a nostres avantpassats
i fins la gent d’aquest segle
el pogueren contemplar
esculpit en unes llindes
del que fou el seu casal,
llindes que unes dates porten
d’aquell escut al costat.
Si l’any en què els Mercedaris
a Agramunt van arribar
per establir-se a la vila
i sa missió portar a cap
per les terres que altres dies
l’aigua del Sió va regar
era el mil dos-cents quaranta,
com perfectament es sap,
les xifres d’aquelles llindes
sols podien ser dels anys
en què varen ser posades
quan el convent s’aixecà,
convent que es bastí a ràfegues,
ben espaiades llurs parts.
Mil set-cents noranta-dos
pregona l’any més ençà,
i mil sis-cents ens acusa
un temps molt més reculat,
o sigui que d’un a l’altre
van passar prop dos-cents anys
com foren tres-cents seixanta
els que es varen estroncar
des de la primera pedra
fins al mil sis-cents mentat;
i encara en els nostres dies
s’acusaven prou senyals
de no haver-se acabat l’obra
d’una manera total.
Bona tasca, bona tasca
aquella que als abnegats
Mercedaris destinava
Jaume primer en jorns llunyans,
i Agramunt en gran estima
tingué el ser per ells honrat.

munt de la porta hi havia un
cor alt, buit del tot on només
quedava un faristol amb un
missal datat el 1803. El cor
estava il·luminat per una finestra, suposem rodona per
la tipologia de l’església,
oberta a la façana principal
al damunt de la porta. A cada
banda de la nau principal i a
la mateixa alçada del cor, hi
havia un trifori amb obertures
cap al temple en forma de
balconets.
L’única imatge que ens
queda del temple és la de la
façana principal que donava
al carrer de Sant Joan. Era
de pedra picada amb els carreus ben escairats i col·locats
a trencajunt. Tenia la porta
principal, allindada i emmarcada per dues pilastres clàssiques d’estil toscà elevades
del terra per un sòcol. Els
capitells portaven uns cimacis que s’ajuntaven formant
una cornisa. Al damunt de la
cornisa segurament hi havia
hagut un frontó triangular i a
sobre una fornícula amb una
imatge, que en el moment de
la fotografia ja havien desaparegut. L’element artístic més
important era la llinda de la
porta esculpida en forma de
fris en baix relleu, que representava uns àngels que sostenien al centre un escut heràldic i uns medallons a cada
banda. Actualment aquesta
llinda, molt desgastada, està
col·locada sobre la porta que
dóna accés directe al Museu
Etnogràfic, situat als baixos
de l’Espai Guinovart. Els batents de la porta eren de fusta
i portava una elegant i austera
decoració barroca. Al damunt
A l’esquerra, un romanç sobre els mercedaris
agramuntins publicat al llibre “Romanços
agramuntins” de J. Viladot-Puig.

RAMON BERNAUS

El claustre del convent abastava
la plaça del Mercat i bona part de
l’actual Espai Guinovart.

Cara nord del Foment Parroquial
que, junt amb la rectoria, estan
construïts sobre el que anteriorment havia estat l’església de la
Mercè.

de la porta hi havia la finestra
que il·luminava el cor. Rematava la façana una cornisa,
plana al centre, preparada per
posar-hi una imatge, ondulada a cada banda i coronada
en els llocs prominents per
unes boles, propi de l’arquitectura barroca.
Quan es produí l’exclaus-

tració de 1835, el convent va
passar al municipi i l’església
s’incorporà als béns parroquials, però se li donà molt poca
utilitat i cada vegada quedà
més abandonat. Diu Joan
Puig Ball que durant la Tercera Guerra Carlina, el temple va tenir una temporada la
funció d’església parroquial i

que últimament només s’hi
celebraven misses el dia de
Sant Ramon i la novena per la
Mare de Déu de la Mercè. Durant els bombardeigs de l’any
1938, l’església va quedar
molt malmesa, si bé una part
dels murs es van mantenir en
peu. No es va tornar a reconstruir, sinó que al seu lloc s’hi
bastí l’actual rectoria i la sala
del Foment Parroquial.

A la part de darrere de
l’absis del temple es trobava
l’edifici monacal. La seva façana occidental (nord-oest)
donava al carrer de la Mercè i
allí és on hi havia la porteria.
A la llinda de l’entrada portava esculpit l’escut heràldic de
l’orde de la Mercè i la data de
1792. A l’interior, a la porta
que donava accés a l’escala principal, també hi havia
l’escut esmentat i la data de
1600. La façana exterior era
molt senzilla i austera i sense
obertures a la planta baixa.
[MARÇ 2015]
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Descripció del convent
de la Mercè
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▼
La part del darrere del Foment
que donava al claustre, actual
plaça del Mercat.

La comunitat
religiosa mai no va
ser molt nombrosa i al segle XVIII
solia tenir quatre o
cinc frares. L’any
1821 era un dels
pocs monestirs del
bisbat d’Urgell que
havia resistit la invasió napoleònica i
que encara subsistia. La comunitat,
però, va desaparèixer l’any 1835
quan el govern
decretà l’exclaustració forçosa dels
religiosos de tota
Espanya.
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Les dependències conventuals estaven situades a l’entorn d’un claustre de forma
quadrada però molt irregular.
Segons explica Cayetà Barraquer cap al 1835, les galeries
nord-est i sud-est només tenien construïda la planta baixa.
La galeria nord-oest tenia dos
pisos d’alçada, mentre que
la galeria sud-oest, també
només tenia la planta baixa.
Per tant, només tenia galeria
sencera a la planta baixa i
encara no era del tot igual, ja
que a les bandes nord-oest i
sud-oest la formaven pilars de
planta quadrada amb carreus
picats i ben escairats, mentre
que a les altres dues galeries
hi havia columnes d’estil toscà. Les quatre galeries de la
planta baixa portaven arcs de
mig punt rebaixats fets amb
carreus ben escairats. Les
dues galeries construïdes de
la planta superior portaven
els pilars i els arcs de mig
punt de maons. Les galeries
no estaven cobertes amb vol-

ta ni estaven enrajolades. La
irregularitat de l’espai quedava palesa quan constatem
que l’ala nord-oest tenia sis
arcs, la del sud-oest en tenia
cinc, la del sud-est nou i la
del nord-est vuit.
Segons Moliné, la comunitat religiosa mai no va ser
molt nombrosa i al segle XVIII
solia tenir quatre o cinc frares. L’any 1821 era un dels
pocs monestirs del bisbat
d’Urgell que havia resistit la
invasió napoleònica i que encara subsistia. La comunitat,
però, va desaparèixer l’any
1835 quan el govern decretà
l’exclaustració forçosa dels
religiosos de tota Espanya. En
aquell moment hi vivien sis
frares, dels quals cinc eren
sacerdots i un, llec. Després
de la desamortització, el convent va passar al municipi i
va tenir diversos usos com caserna de soldats, magatzem i
escola de nens i pàrvuls amb
habitacles per als mestres. En
la fotografia del claustre feta

per allà el 1935, s’hi veuen
dues galeries del claustre
amb la majoria de les arcades
de mig punt tapiades, tot i
que a la planta superior encara es conservava part d’aquesta galeria amb cinc arcades.
Al mig del claustre hi ha un
tancat amb arbres i plantes
que era un hort escolar, ja
que fins aquell moment encara hi havia l’escola dels nens.
Les autoritats municipals
van enderrocar el convent el
1937, quan ja tenien quasi
acabades les Escoles Noves,
amb la intenció de construir
al seu solar un mercat municipal. L’edifici del mercat es
va construir l’any 1948 per
Regiones Devastadas, però no
va tenir gaire èxit. Actualment
l’edifici del mercat és l’Espai
Guinovart i una bona part de
la plaça del Mercat estava
ocupada pel convent de la
Mercè. Quan fa uns anys es
feren obres al paviment de la
plaça per tal d’adequar-la a
l’Espai, hom recordarà que es
van trobar restes d’esquelets
corresponents al cementiri de
la Mercè.
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- PONS i SERRA, Lluís. Notícia
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d’Agramunt l’any 1515.

Goigs de la Mare de Déu de la Mercè

Els mercedaris tingueren una gran
influència en la història que es veu
plasmada en l’art. A dalt a la dreta,
quadre de Zurbarán on representà
Sant Serapi amb l’hàbit blanc de
l’orde.
Sant Ramon del Portell, conegut
també per Sant Ramon Nonat, és un
convent de l’orde dels mercedaris
que avui encara acull frares.

A

la Biblioteca de Catalunya
es conserva un exemplar
dels Goigs de Maria Santíssima de la Mercè, venerada en
son Convent de la Vila d’Agramunt. Es tracta d’un exemplar l’existència del qual desconeixíem, tot i disposar des
de fa uns anys d’un llibre de
goigs referits a la nostra vila,
si bé dedicat exclusivament a
la Mare de Déu del Socors1. El
goig fou descobert per Josep
Rovira que s’afanyà a aconseguir-ne una còpia a fi de
poder-lo reproduir a la nostra
revista.
L’exemplar, tal i com consta al capdavall, fou estampat
a Barcelona pels Hereus de
Joan Jolis del carrer de Cotoners. La història de l’impressor Joan Jolis ha estat documentada gràcies a un llibre
publicat per Imma Socias sobre el gravat català de l’època
del barroc: “Els impressors

Jolis - Pla i la cultura gràfica
catalana en els segles XVII i
XVIII”. Joan Jolis va ser un
dels impressors i gravadors
més representatius del Barroc
català. La impremta fundada
per ell i consolidada pels seus
fills amb diferents noms, durà
fins a finals del segle XX. El
peu d’impremta Hereus de
Joan Jolis correspon a una de
les continuadores de l’obrador de Joan Jolis Santjaume
(1650-1705), concretament
a la seva filla Isabel Jolis Oliver (1682-1770), gravadora
de prestigi, professió que havia après del seu pare. Va ser
la continuadora de la impremta del carrer dels Cotoners
des del 1759, any del traspàs
del seu germà Joan, fins a la
seva mort, l’any 1770. Durant
aquest breu període, doncs,
s’imprimí aquest goig a què
fem referència i que està referenciat l’any 1764, data que

coincideix en la dècada dels
seixanta del segle divuit.
El text, seguint l’estructura
tradicional del gènere, està
format per un total de 112
versos repartits en una quarteta d’entrada, tretze cobles
de vuit versos i una quarteta final. En total són, doncs,
quinze estrofes de versos
heptasíl·labs amb rima consonàntica creuada: 7a / 7b / 7b
/ 7a. Les cobles es presenten
com la suma de dues quartetes i els dos versos finals de
cadascuna són la retronxa
que es repeteix en cada cas
(i que en la impressió ja ni
es reprodueixen sencera) així
com a les quartetes d’entrada
i final.
Quant al contingut de la
composició, en les cinc primeres cobles es fa referència
a la Verge que es fixà en els
que havien estat fets esclaus,
cosa que suposà la creació de
l’orde de la Mercè a Barcelona per part de l’enviat Nolasc.
En les quatre cobles següents

1
RAMON MIRÓ I BALDRICH, Els Goigs de Nostra Senyora dels Socors d’Agramunt. Institut d’Estudis Ilerdencs,
Lleida (1988).

[MARÇ 2015]

sió 613

▼

El text, seguint
l’estructura tradicional del gènere,
està format per un
total de 112 versos
repartits en una
quarteta d’entrada, tretze cobles
de vuit versos i
una quarteta final.
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GOIGS DE MARIA SANTÍSSIMA DE LA MERCÈ,
venerada en son convent de la Vila d’Agramunt
A Vós Estela del dia
invoquem per Redemptora;
sigueu nostra Protectora
per vostra Mercè, Maria.
Des del Cel molt compassiva
miràreu de tota Espanya
la captivitat estranya,
i pena més que excessiva:
quan vostra Sobirania
les cadenes llençà fora.
Sigueu nostra Protectora
per vostra Mercè, Maria.
L’esclavitud redimíreu,
baixant Vós a Barcelona,
al Gran Nolasc en persona
per Redemptor elegíreu:
transformant la nit en dia
vostres llums, Sagrada Aurora.
Sigueu nostra Protectora
per vostra Mercè, Maria.
En Barcelona fundàreu
vostra Santa Religió,
de la Mercè, i Redempció
de captius la intitulàreu:
o Institut de gran valia,
digne de tan Gran Aurora!
Sigueu nostra Protectora
per vostra Mercè, Maria.
A vostres Fills empenyéreu
amb quart Vot de redimir,
i la llibertat rendir
pel Pròxim obligàreu:
si dels mals la tirania
de sa Fe fos vencedora.
Sigueu nostra Protectora
per vostra Mercè, Maria

A l’esquerra, còpia del goig
original conservat a l’arxiu de la
Biblioteca de Catalunya.
A dalt publiquem la transcripció
del text per a una millor lectura.

Volguéreu per gran finesa
vestissin tots de blancura
perquè fos prenda segura
de vostra intacta puresa:
blasó, que per glòria sia
de la Mercè Redemptora.
Sigueu nostra Protectora
per vostra Mercè, Maria.

En Agramunt col·locada
vostra imatge venerem,
i amb tot el cor supliquem
que sigueu nostra Advocada:
mai ha vist més feliç dia
Agramunt, que el d’esta Aurora,
Sigueu nostra Protectora
per vostra Mercè, Maria.

En lo transit necessari
de la mort, logra lo Cel,
qui vesteix en vida amb zel
vostre Sant Escapulari:
donant-li l’Església pia
grans perdons per aquella hora.
Sigueu nostra Protectora
per vostra Mercè, Maria.

En el Cel de vostra Cara,
descobriu vostres Mercès,
puix de sos brillants l’excés
favors i gràcies declara;
prometent amb sa alegria
ser de tots Consoladora.
Sigueu nostra Protectora
per vostra Mercè, Maria.

En la Pesta i sequedat,
i en la Llagosta voraç,
en Vós Remei eficaç
tot Catalunya ha trobat;
cedint dels mals la porfia
a vostra mà defensora.
Sigueu nostra Protectora
per vostra Mercè, Maria.
Dissipeu les nuvolades,
que amenacen a la terra,
puix vostre poder desterra
tempestats i pedregades;
donant al que en Vós confia
les collites que us implora.
Sigueu nostra Protectora
per vostra Mercè, Maria.
Sou consol en Purgatori,
i als confrares assistiu,
i als pecadors concediu
vostre pio adjutori:
tal és vostra idalguia,
de tots béns repartidora.
Sigueu nostra Protectora
per vostra Mercè, Maria.

es fa referència als favors que
rebien de la Mare de Déu de
la Mercè ja sigui en el pas
d’aquesta vida a l’altra (sobretot per aquells que estaven
sota la seva advocació), en les
pestes i plagues, en el mal

Els captius, que en les cadenes
estan presos amb rigor,
amb llàgrimes i fervor
vos invoquen en ses penes:
oïu-los, doncs, Verge pia,
puix sou la llibertadora.
Sigueu nostra Protectora
per vostra Mercè, Maria.
En vostra Mercè tenim
fixada nostra esperança,
i amb segura confiança
Ànima i Cor vos rendim;
puix en vostra bizarria
assegurem la millora.
Sigueu nostra Protectora
per vostra Mercè, Maria.
Puix goseu la majoria
en fer Mercès, Gran Senyora;
sigueu nostra Protectora
per vostra Mercè, Maria.

temps, etc. La cobla desena
fa referència directa a la imatge de la Mare de Déu de la
Mercè d’Agramunt, nom que
esmenta en dues ocasions.
En les tres cobles següents es
torna a lloar la Verge tot fent

esment novament dels presos
i explicitant la confiança que
hom hi té dipositada. Aquest
goig segueix l’esquema de la
majoria i és molt probable
que fos escrit per algun dels
mercedaris agramuntins. ■
[MARÇ 2015]
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Amb llaunes reciclades
fem motors de cotxe i
peces de bicicleta.
Ben separat, un residu
esdevé un recurs etern.
Recorda que el groc és per als
envasos lleugers: els de plàstic,
els brics i les llaunes.
Xavier Riba
President del Gremi de
Recuperació de Catalunya

Amb el ﬁnançament de:
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E N S E N YAMEN T FIN ESTR A ED UCATIVA

Pla de consum de fruita

Col·legi Macià-Companys

FONT: COL. MACIÀ-COMPANYS

FONT: COL. MACIÀ-COMPANYS

A

l’escola Macià-Companys,
ja fa un seguit de cursos,
que participem a la campanya de fruita a les escoles.
És una iniciativa de la Unió
Europea que a casa nostra es
fa efectiva mitjançant una acció coordinada del Departament
d’Agricultura, Pesca, Alimentació
i Medi Ambient, el de Salut i el
d’Ensenyament, de la Generalitat
de Catalunya.
Aquesta campanya consisteix
en:
Oferir fruita en els esmorzars
dins del centre escolar, durant
tres dies al mes.
Informar sobre els beneficis de
l’increment del consum de fruites
i verdures, i sobre la seva diversitat, característiques, producció...
Proposar el consum de fruites
com una alternativa excel·lent al
consum d’altres aliments amb
menys qualitat nutricional.
També aquest curs hem pogut
gaudir de NUTRI SHOW, que és
un taller teatral i participatiu per
treballar els hàbits i alimentació
saludable.
ENDAVANT PER A UNA ALIMENTACIÓ SANA! ■
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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

INSTITUT

E N S E N YAMEN T FIN ESTR A ED UCATIVA

Connecta amb els teus fills

FONT: AMPA INS RIBERA DEL SIÓ

El conferenciant
va transmetre els
seus coneixements
sobre temes que
per molt que ens
sembla que sabem, sempre hi ha
detalls nous per
aprendre i dur-los
a la pràctica.

ls dies 24 de febrer i 3
de març, a l’espai del
Foment Parroquial, es
van organitzar unes xerradestaller “Connecta amb els teus
fills” del projecte “Aquí en
parlem” de la Fundació La
Caixa, a càrrec del senyor Domènec Bañeres, professor de
Secundària i Màster en Educació i Promoció de la Salut
a la UdL.
L’Ampa de l’institut Ribera
del Sió va voler fer-ho exten-

E

siu a les altres Ampes de la
vila, les quals van fer la difusió en els seus respectius
centres. Vam comptar amb
l’assistència de 60 pares i
mares, que van tenir una participació força activa.
El conferenciant va transmetre els seus coneixements
sobre temes que per molt
que ens sembla que sabem,
sempre hi ha detalls nous per
aprendre i dur-los a la pràctica. Les xerrades constaven

Junta INS Ribera del Sió

de dues parts diferenciades,
la primera era sobre els temes
i consells per tractar les diferents conductes entre els joves, i l’altra part consistia en
la participació dels pares per
grups, en la resolució de conflictes que se’ns plantejaven.
La qüestió què podem fer
des de casa? Com fomentar
hàbits, actituds i estratègies
saludables? El taller de pares i
mares “connecta amb els teus
fills” preveu tractar la prevenció de les conductes d’addicció en l’adolescència i que
s’han de treballar des de ben
petits, a partir dels apartats:
• Els pares i mares com a
models.
• Els límits (referents o normes).
• La comunicació (pares/
fills).
• Els iguals (el grup).
La valoració ha estat molt
positiva i amb un objectiu
únic de tots els assistents:
“Millorar la convivència, el
bon enteniment i la permissibilitat entre un mateix nucli
familiar”. ■
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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)

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

Esperant el canvi de temps
Des de bon matí
que totes les
cadenes de ràdio
i televisió estan
informant de l’arribada d’un brusc
canvi de temps.
Per una vegada
els meteoròlegs
han pres el protagonisme en totes
les cadenes i no
paren de sortir a
cada moment per
anunciar la imminent irrupció d’un
front tempestuós,
fins ara mai vist a
la zona.

L

a Júlia no fa més que
sentir a parlar del canvi
de temps que ha d’esdevenir-se en les properes hores.
Des de bon matí que totes les
cadenes de ràdio i televisió
estan informant de l’arribada
d’un brusc canvi de temps.
Per una vegada els meteoròlegs han pres el protagonisme
en totes les cadenes i no paren de sortir a cada moment
per anunciar la imminent irrupció d’un front tempestuós,
fins ara mai vist a la zona, que
provocarà vents huracanats i
mala mar a la costa. Davant
d’aquesta desagradable expectativa estan alertant a la
gent perquè estiguin ben a
l’aguait a qualsevol evidència i si s’escau evitin sortir
al carrer innecessàriament
per precaució. La insistència
que fan els del temps amb
la notícia ha intranquil·litzat
la Júlia que des de llavors no
pot deixar d’estar pendent
del que diuen a la ràdio. Les
paraules emeses li provoquen
tal atracció que ha deixat el

J. PIJUAN

treball que estava fent en
aquell moment i s’ha dirigit
cap a la finestra més propera. S’hi ha plantat al davant
i tot seguit s’ha posat a observar fixament el cel. El veu
tan serè i lliure de núvols que
observant la seva brillantor
se li fa realment estrany haver d’acceptar tant sí com no
que en poques hores es puguin complir els mals presagis dels homes del temps, no
obstant això, veient com tots
els mitjans de comunicació
en parlen amb tanta seguretat
de la imminent arribada del
front, que nota dins seu l’aflorament d’un cert nerviosisme
de pensar que puguin arribar
a ser veritat les prediccions
que estan fent.
Les hores van passant. La
Júlia no para de dirigir la mirada cap al cel cada cop que
passa per davant de la finestra. S’hi atura i observa. La
imatge que copsa de l’exterior
no ha canviat gens ni mica
de primera hora del matí. El
cel es manté igual, amb tota
la seva serenor i esplendor, i
no sembla que vulgui canviar
i aquesta imatge la tranquillitza bastant, encara que sap
que no pot abaixar la guàrdia, perquè els meteoròlegs
segueixen anunciant el mal
temps, i encara queda molt
dia per recórrer.
I les hores van passant com
si res. La Júlia s’ha parat de
nou rere la finestra i observa
expectant el declivi del dia,
com la seva resplendor es va
esmunyint rere el vel de la nit
que s’atansa, mentre escolta
el ressò de les paraules dels

meteoròlegs. Se la veu tota joiosa. El seu rostre mostra clarament la satisfacció que l’envaeix de veure el cel completament despullat d’obstacles.
Joiosa de comprovar que ni
un sol trist núvol ha aparegut
en tot el dia per profanar la
blavor d’aquell cel serè, però
alhora reconeixent, això sí, el
neguit que l’ha acompanyat
durant hores i hores mentre
esperava el fatídic desenllaç
que s’havia de produir d’un
moment a l’altre. Però gràcies
a Déu el dia fineix sense que
les prediccions dels homes
del temps s’hagin acomplert i
ara se sent alleujada del gran
pes que arrossegava a les espatlles i que ha vist com s’esfumava.
La nit per fi arriba. El dia
s’acaba per moments. La
Júlia té la mirada posada al
cel i observa com la nit s’expandeix silenciosa i plena
de quietud amagant la claror
del cel sota el seu mantell de
foscor. El silenci l’embolcalla
de seguida i en percebre el
seu tacte de serenor a la pell,
s’adona del tard que és i decideix aleshores que és hora
d’anar-se’n al llit i d’oblidar-se
de tots els mals passats. Dóna
mitja volta, però abans fa una
darrera ullada al cel i somriu
de veure la catifa d’estels que
li fan l’ullet, i s’allunya de
la finestra amb la ràdio a les
mans encesa. Els homes del
temps continuaven anunciant
l’arribada del front tempestuós. Quan va ser dins el llit
va tancar la ràdio. Demà seria
un altre dia. Va aclucar els ulls
i es va posar a dormir. ■
[MARÇ 2015]
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www.cfagramunt.cat

Classificacions i resultats

G. GATELL
LA

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

AGRAMU
C.F.

ES
NT CO

R. Mendoza

Segona Catalana
Hem de frenar aquesta caiguda
Punts

Alpicat

50

Andorra

48

Borges Blanques

44

Cervera

39

Guissona

37

Solsona

35

Alcoletge

34

Linyola

31

Balàfia

29

Artesa de Segre

27

L’Albi

27

Organyà

26

Agramunt G. Gatell

24

Alcarràs

21

Angulària
d’Anglesola

21

Tremp

16

Palau d’Anglesola

13

La Seu d’Urgell

1

Juvenil
No aixequem el cap.
Classificació

Components de l’equip Infantil. Jugadors: E. Cuñat, A. Saball, J. López, A. Gasset, J. Pijuan, G. Escolà, D. Plaza, M. Vakoula, M. Nadal, G. Silvestre,
Y. Bouchatab, A. López, J. Viladomat, E. Brils, A. Jiménez, X. Ros, M. Tapia, D. Esteban, A. Mascaraque, P. Gimbert, J. Bertran, A. Figueres.
Cos tècnic: Xavier Pedrol i Ferran Isla.

AEM

16

Mig Segrià

20

Oliana

32

Bordeta

33

Tàrrega

13

Pardinyes

18

FIF Lleida

25

Intercomarcal

31

Agramunt G. Gatell

6

Rialp

18

Linyola

21

Guissona

28

Ponts

0

AEM

14

Balaguer

20

Orgel·lia

23

Orgel·lia

5

Tàrrega

20

Pla d’Urgell

23

Agramunt G. Gatell

1

Artesa

19

Agramunt G. Gatell

16

Bellpuig

18

Tàrrega

15

Infantil

Cervera

16

Linyola

15

Els líders de la classificació són els protagonistes de la foto del
mes.

Fondarella

11

Ivars d’Urgell

15

AEM

10

FIF Lleida

15

Ivars d’Urgell

3

Miralcamp

5

Balàfia

2

Cadet
Malgrat els resultats, és
d’agrair la vostra entrega.

Bordeta

45

Andorra

44

Classificació

At. Segre

39

ENFAF

46

Intercomarcal

39

Tàrrega

42

Balaguer

30

Mollerussa

33

Mollerussa

29

Balàfia

32

Classificació

Solsona

29

Baix Segrià

29

Agramunt G. Gatell

45

28

Pobla de Segur

44
44

Classificació

Cervera

52

Punts

R. MENDOZA

Classificació

24

At. Segre

Punts

Punts

Aleví-A
Aquest mes no hem
pogut millorar.

Aleví-B
Tenim a l’abast la
quarta posició.

Baix Segrià

24

Alpicat

28

Mollerussa

Alpicat

22

Cervera

24

Urgell

44

AEM

42

Classificació

Guissona

17

Bordeta

22

Mig Segrià

34

Lleida Esportiu

40

Ponts

41

Balàfia

17

Garrigues

20

At. Segre

32

At. Segre

40

Mollerussa

37
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Punts

Punts

equip es nota en la classificació.

Bellpuig

35

Agramunt G. Gatell

33

At. Segre

42

Classificació

Pla d’Urgell

33

Baix Segrià

29

Agramunt G. Gatell

40

Alcoletge

42

Garrigues

27

Almacelles

27

Lleida

35

Fondarella

34

Classificació

Balaguer

26

Balàfia

24

Tàrrega

29

AEM

30

Garrigues

45

Agramunt G. Gatell

22

Garrigues

21

Mollerussa

28

Agramunt G. Gatell

26

Ponts

39

Escola F. Tàrrega

20

Mig Segrià

20

Ivars d’Urgell

25

At. Segre

25

Fondarella

35

Linyola

19

Balaguer

17

Guissona

25

FIF Lleida

25

Artesa

24

La Noguera

11

Alpicat

14

Urgdell

23

Arbeca

22

Cervera

23

FIF Lleida

11

Bordeta

13

Pardinyes

20

Pinyana

22

Mollerussa

21

Arbeca

7

Cervera

12

Baix Segrià

14

Alpicat

16

At. Segre

20

Alpicat

0

Orgel·lia

0

Intercomarcal

13

Pardinyes

14

Intercomarcal

16

Fondarella

7

Terraferma

13

Bellpuig

16

Guissona

15

Punts

Benjamí-A

Benjamí-B

Balàfia

3

Balàfia

12

La grip ens ha fet una
mala passada.

Tres victòries aconseguides, i pressionen els
rivals.

Linyola

1

La Noguera

10

Bordeta

0

Classificació

Punts

Guissona

41

Classificació

Punts

At. Segre

40

Pla d’Urgell

42

Prebenjamí A
Tenim opcions per millorar.

Prebenjamí B
La millora d’aquest

Punts

Agramunt G. Gatell

12

At. Segre

10

FIF Lleida

8

Ivars d’Urgell

7

Sacs de paper
Làmines de plàstic

Bobines gofrades

Bosses de Paper

Sacs laminats

www.grupoconsist.com

Bosses de plàstic

Flexible solutions for Flexible Packaging
[MARÇ 2015]
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TAXIS AGRAMUNT
24 hores

Vehicles de 4, 6 i 8 places
Demanar per Josep Mª

600 446 600 - 973 390 331
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 PO RTS C LUB H A N D B OL AGRAMUNT

Resultats dels equips d’handbol

Jaume Espinal

Ú

la jornada corresponent. I res a fer en la visita a Santpedor,
amb un equip sota mínims per culpa de les lesions.

Sènior Masculí 3ª Catalana Preferent - Grup A

07/02/2015 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA
21 H.C. VILANOVA DEL CAMÍ
20
13/02/2015 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA
22 CONCÒRDIA, CLUB D’HANDBOL 14
21/02/2015 SANTPEDOR, CLUB D’HANDBOL 29 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA
13

ltims partits de la lliga regular per a la majoria dels
equips femenins

L’equip continua amb la tònica de tota la temporada. La
falta de punteria continua complicant les coses, i tot el bon
treball en defensa no es veu reflectit en el marcador final.
Tot i aquest contratemps, finalment varen poder celebrar una
victòria.
07/02/2015
14/02/2015
21/02/2015
28/02/2015

ALCARRÀS, CH
TORRÓ D’AGRAMUNT CHA
CH VILANOVA HIPERSIMPLY
TORRÓ D’AGRAMUNT CHA

19
24
29
18

TORRÓ D’AGRAMUNT CHA
HANDBOL CLARET
TORRÓ D’AGRAMUNT CHA
C.H. VILAMAJOR B

JUVENIL FEMENÍ 1ª CATALANA - Grup A
I el juvenil posa punt i final a la temporada, amb una visita
a Lleida, i una altra al líder de la categoria, el Vendrell, sense
poder treure res de positiu. A partir d’ara passaran a reforçar
l’equip sènior en la Copa Federació.

17
21
25
26

07/02/2015 ASC. LLEIDATANA D’HANDBOL 27 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 12
22/02/2015 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA
15 CH RIBES VENDRELL
29

SÈNIOR FEMENÍ 1ª CATALANA - Grup A

CADET FEMENÍ 1ª CATALANA - Grup A

Dues victòries, la del partit ajornat contra l’Andorra que
es recuperà el divendres de Carnaval i contra el Vilanova en

Pel que fa a l’equip cadet, tampoc no acaba bé la competició regular. Tot i el bon partit, derrota a casa contra l’Associació, i en la visita al Perelló. Esperem que hi hagi més sort
en la Copa que començarà tot seguit.
07/02/2015 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA
21/02/2015 HANDBOL CLUB PERELLÓ

15 ASC. LLEIDATANA D’HANDBOL 17
18 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA
11

INFANTIL FEMENÍ 1ª CATALANA - Grup A
I les petites del club no acaben de rutllar en aquest final
de lliga, tot i endur-se els dos punts en la visita a Tàrrega.
Mals partits en els dos últims com a locals, sobretot en el
darrer, deixant l’equip sense opcions de colar-se en la següent fase.

JAUME ESPINAL

07/02/2015 CEACA TÀRREGA
22/02/2015 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA
28/02/2015 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA

Equip juvenil femení d’aquesta temporada 2014-2015.

6 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA
12 CLUB D’HANDBOL MONTBUI
4 CLUB HANDBOL ASCÓ

10
17
17

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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E S P O RTS C LUB B À SQ U ET AGRAMUNT

Trobada d’escoles a Agramunt
Tal i com no
ens cansarem
de comentar,
més que pels
resultats, s’ha
d’analitzar el
joc dels nois i
noies en funció de la seva
evolució dins
la pista de joc.
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T

ots els inicis en les competicions són durs i una de
les principals premisses
ha de ser no donar-se per vençut
i seguir perseverant en la tasca
realitzada. Aquesta expressió, lluny de ser una expressió
buida de contingut, és un dels
principals valors del basquetbol
formatiu que se segueix en el si
del BAC tenint present que no
tothom assumeix els conceptes
dels fonaments del bàsquet de
la mateixa manera, amb la mateixa rapidesa. Ja ho diu l’aforisme “ningú no neix ensenyat,
però tothom va aprenent”.
I bé, un dels exemples clars

és l’evolució dels dos equips formatius masculins: el Pre-Mini i
el Mini Masculí.
Pel que fa al Pre-Mini Masculí comentar que aquest és el
seu primer any de competició
federada i que la majoria dels
nois que l’integren han notat un
canvi substancial respecte les
trobades d’escoles a les quals
assistien la temporada anterior ja que els partits no tenen
el mateix format ni tampoc no
s’imprimeix el mateix ritme de
joc. Entre els partits disputats
destacar les derrotes davant el
CB Cervera (21-71), el CB Pardinyes (20-70), La Penya Fraga-

Rubén Añé

tina (64-29) o davant el CB Mollerussa (44-68), essent aquest
el seu millor partit disputat.
Ara bé, tal i com no ens cansarem de comentar, més que
pels resultats, s’ha d’analitzar
el joc dels nois en funció de
la seva evolució dins la pista
de joc. I en aquest cas, clarament es pot dir que s’ha anat
de menys a més al llarg de la
temporada. Jugadors com Martí
Solé, Pau Artur Navarro, Rubén
de la Vega o Roger Gual, entre
d’altres, han vist potenciades
les seves prestacions dins el
camp i estem convençuts que
de seguir en la mateixa línia de

FONT: BAC

Foto de grup de la Trobada a Agramunt: tot
un èxit de partipació
amb 53 equips i més
de 60 partits disputats.

Pel que fa
a l’Escola
de Bàsquet
LludriBAC, el
diumenge 8
de març era
la data que
estava marcada en vermell
en el calendari
donat que era
el dia que la
Vila d’Agramunt acollia
la 8ª Trobada
d’Escoles de
Bàsquet.
En total es
van jugar més
de 60 partits
i més de 600
persones van
passar per les
instal·lacions
agramuntines.

treball, ben aviat es pot assolir
el primer triomf de la temporada. En futurs enfrontaments
serà interessant analitzar la progressió en la capacitat de bot
dels nois, les línies de passada,
l’ocupació d’espais sense pilota
o la concreció en els tirs i entrades a cistella. Som-hi nois a no
defallir i a seguir entrenant amb
intensitat i actitud positiva!
I el Mini Masculí també ha
vist com jornada a jornada anava millorant el seu rendiment en
els partits que disputava. El seu
punt més àlgid de la temporada
el vàrem trobar en els duels que
varen acabar amb triomf contra
el CB Seròs (42-33) o el CB
Bell-lloc (40-43) en què jugadors com Adrià Gual, Josep Pijuan o Nil Pere Melis van oferir
la seva millor versió i van mostrar una evolució més que òptima de cara al tram final de temporada. A l’igual que amb els
pre-minis més que els resultats
s’ha de valorar allò que s’aprecia dins el camp i en aquest
sentit s’ha posat de manifest
que la combinació de pilota i
la seva circulació és força més
fluida que a principi de temporada, així com el fet que els
jugadors ja no se senten tan nerviosos amb la pilota a les mans,
mostrant un major criteri a l’hora de prendre decisions per pe-

netrar a cistella, donar una passada més a un company millor
posicionat o tirar amb convicció
i ànim d’anotar. Seguiu així que
ben aviat s’assoliran els objectius marcats a l’inici de temporada!
I pel que fa a l’Escola de Bàsquet LludriBAC, el diumenge 8
de març era la data que estava
marcada en vermell en el calendari donat que era el dia que
la Vila d’Agramunt acollia la 8ª
Trobada d’Escoles de Bàsquet.
Durant tot el matí del diumenge,
53 equips d’escoles ens varen
visitar distribuïts en set pistes
de joc (tres al pavelló municipal
i quatre al pavelló annex). Per
part del BAC Agramunt, cinc varen ser els equips que ens van
representar: un equip mixt baby,
dos equips mixtos d’escola, un
Pre-Mini Masculí i un Pre-Mini
Femení que van jugar dos partits cadascun, fent les delícies
dels pares i mares que no es
van voler perdre detall des de la
grada.
En total es van jugar més de
60 partits en règim de cinc períodes de set minuts i més de
600 persones van passar per
les instal·lacions agramuntines.
Equips com el CB Balaguer, CN
Tàrrega, Sedis, Alta Segarra,
CENG Artesa de Segre, CB Lleida, CB Ponts i els propis locals

van participar en aquesta activitat formativa que novament va
ser un èxit en tots els sentits.
I com que en aquesta vida
s’ha de ser agraït, no volem deixar l’oportunitat d’agrair molt
sincerament la col·laboració de
tots aquells sense els quals res
no hagués estat possible. Volem
donar les gràcies a:
– L’Ajuntament d’Agramunt
per la cessió de l’equip de cuiners que van elaborar la xocolata
desfeta lliurada als assistents.
– Al Patronat d’Esports d’Agramunt per la cessió de les installacions esportives.
– Al CN Tàrrega, CB Cervera i
ACLE Guissona per la cessió de
les cistelles de joc que vàrem
col·locar a les set pistes.
– A l’empresa bonÀrea per
l’oferiment de les magdalenes
lliurades als assistents.
– A tots aquells col·laboradors,
pares, mares i gent vinculada al
Club que novament van donar
exemple de la seva tasca altruista i desinteressada, que ens va
permetre complir amb tots els
detalls de la Trobada.
A tots ells i a tots els que ens
varen acompanyar en aquesta
vetllada tan especial, moltes
gràcies i ens veiem ben aviat a
les pistes de joc! L’any vinent
més Trobada i millor! ■
[MARÇ 2015]
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E S P O RTS ESC ATXIC S

Campionat català de cros
Campionat de Cros de Catalunya
categoria Cadet (1 de febrer,
Caldes de Malavella)

FONT: ESCATXICS

FONT: ESCATXICS

Els Escatxics en categoria Cadet,
el diumenge 1 de febrer tenien cita a
Caldes de Malavella, al Campionat de
Cros de Catalunya. Amb recorreguts totals de 4.500 m per als nois i 3.200 m
per a les noies, els nostres atletes van
aconseguir molt bons resultats:

Marina Súria, a Caldes de Malavella.

Mireia Lorente, a Caldes de Malavella.

Cadet masculí

Miquel Ortas

48è

Cadet femení

Marina Súria
Mireia Lorente

11a
39a

Campionat de Cros de Catalunya
categories Juvenil, Infantil,
Aleví i Benjamí (8 de febrer,
Mataró)

FONT: ESCATXICS

A l’esquerra, Pau Vilanova, 3r classificat al Campionat Català de Cros. A dalt, Oriol Valls disputant la cursa a Mataró.
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Juvenil masculí

Oriol Valls

39è

Infantil masculí

Roger Súria

55è

Aleví femení

Maria Vilanova

40a

Benjamí masculí

Pau Vilanova

3r

A destacar que l’equip al qual forma
part l’Oriol, va quedar segon classificat
del Campionat i, per tant, correrà en
el Campionat d’Espanya el proper 1 de
març a Càceres. I també la gran satisfacció per als agramuntins pel bronze
aconseguit pel Pau Vilanova.
A tots ells, moltes felicitats!

Roger Súria, a Mataró.

FONT: ESCATXICS

Maria Vilanova, després de la cursa, a Mataró.
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I el diumenge 8 de febrer era el torn
del Juvenil, l’Infantil, l’Aleví i el Benjamí per participar al Campionat Català
de Cros. En aquest cop a Mataró, els
Escatxics van obtenir les següents classificacions:

El primer diumenge de febrer dia 1,
els Escatxics havíem de participar al
cros de Bellvís, però es va suspendre
per les inclemències meteorològiques.
La resta de caps de setmana, pensant
que, a més, era Carnaval, no teníem
calendari de competició. ■

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

Es van complint els objectius

S

’acosta el final de lliga per a
molts dels equips del club amb
diferents objectius per a cada
categoria.
Els resultats de tots els equips són
cada vegada més positius, però això
no és el que ens alegra. El que més
ens satisfa en aquestes altures de la
temporada és la progressió en el joc
de tots els conjunts. Ara es comencen
a fer palpables els fruits dels entrenaments que es realitzen des del començament de la temporada, i és per
això que volem aprofitar aquestes línies
per fer un agraïment a tots els entrenadors que gairebé desinteressadament
cedeixen el seu temps a l’entitat.
Esperem que els nois i noia de l’escola continuïn en aquesta dinàmica i
ens puguin donar moltes alegries en un
futur proper.

Sènior A
El Sènior A ha entrat en una bona
dinàmica que es va consolidar en la
victòria contra el Juneda. Els agramuntins gairebé mai no havien guanyat
a domicili als de les Garrigues, però
aquest any, per fi, es van aconseguir els
tres punts gràcies al porter-jugador. El
Sènior A encara el final de temporada
amb totes les opcions intactes.
Agramunt 11 - 2 Cervera

Juneda 3 - 4 Agramunt
Agramunt 14 - 0 Les Avellanes

Sènior B
El sènior B és l’equip del club que
millors resultats ha aconseguit. Lidera
la classificació amb dos punts d’avantatge sobre el segon de la taula, i només ha cedit una derrota i quatre empats en tota la temporada. Tot i ser un
equip format enguany, les possibilitats
d’ascens són reals i ha passat a convertir-se en l’objectiu principal.
Agramunt 3 - 3 Vedruna Balaguer B
Massoteres 1 - 5 Agramunt
Agramunt 1 - 1 Algerri

Juvenil
Sotrac de l’equip juvenil en aquests
últims dos partits. Tot i les derrotes, el
joc de l’equip continua sent sòlid i segur. Els juvenils són segons a la classificació amb 10 punts de marge sobre el
4t classificat, que és qui marca el límit
de l’ascens. Així doncs, el salt de categoria del juvenil és més que probable.
Arc d’Ada 3 - 1 Agramunt
Agramunt 2 - 5 Bellvís
Agramunt 4 - 4 Torre-serona

Cadet
Els cadets han aconseguit retrobar-se amb la victòria moltes setmanes
després. L’equip cada vegada entrena
millor, amb més intensitat i amb més

ganes d’aprendre. L’objectiu de l’equip
fins a final de temporada no és altre
que el de millorar i assimilar tants coneixements com sigui possible.
Agramunt 2 - 6 Bellvís
Alcarràs A 2 - 3 Agramunt
Agramunt 1 - 5 Tàrrega A

Infantil
Els infantils no aconsegueixen guanyar els partits, però les derrotes cada
vegada són més ajustades. L’equip ha
millorat en l’aspecte defensiu i això ha
permès que els partits siguin més disputats. Estem convençuts que abans
que acabi la temporada els infantils
rebran la seva recompensa per l’esforç
realitzat.
Agramunt 1 - 4 Balaguer B
Tàrrega A 4 - 0 Agramunt

Aleví
Els alevins han sortit golejats de
manera injusta en els dos partits del
mes. La gran progressió de l’equip és
evident, el joc és cada vegada més
vistós i les oportunitats per endur-se
els tres punts d’algun partit augmenten dia rere dia. Tot i això, els alevins
aconsegueixen mantenir igualades les
primeres parts dels partits, fins i tot
acabar-les amb el marcador a favor,
però és a les segones parts que l’equip
es desinfla i arriben els gols dels rivals.
Agramunt 3 - 7 Maristes B
Agramunt 1 - 8 Tàrrega A
Maristes A 11 - 0 Agramunt

FONT: FUTBOL SALA AGRAMUNT

Benjamí
Els benjamins han progressat notablement aquest any. Tot i enfrontar-se
a rivals d’edat més avançada, els agramuntins planten cara a tots els rivals i
fins i tot han aconseguit guanyar dos
partits aquesta temporada. Els animem
que continuïn amb aquesta dinàmica i no deixin mai de tenir les ganes
d’aprendre que mostren.
Agramunt 3 - 7 Cervera
Vedruna Balaguer 1 - 9 Agramunt
[MARÇ 2015]
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PRIMER ANIVERSARI

ílvia Balagueró

CENTRE PODOLÒGIC
Podòloga col. 1170

Fes un pas endavant... cuida els teus peus!
Atenció primària dels peus
durícies, ungles, ulls de poll, berrugues
Estudi de la marxa
exploracions biomecàniques
WůĂŶƟůůĞƐƉĞƌƐŽŶĂůŝƚǌĂĚĞƐ͕ĞƐƉŽƌƟǀĞƐŝŝŶĨĂŶƟůƐ
ƚĞŶĐŝſĚĞůƉĞƵĚŝĂďğƟĐ
^ĞƌǀĞŝĚĞEƵƚƌŝĐŝſ;ŶŽǀĞƚĂƚͿ
^ĞƌǀĞŝĂĚŽŵŝĐŝůŝ
C/ del Clos, 23 A baixos
Tel. 973 392 704
info@podologosagramunt.com
www.podologosagramunt.com
AGRAMUNT
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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

Nous objectius, nous horitzons
Inicis complicats

L’esforç dut
a terme durant aquest
temps ha
permès
situar el
nostre Ajuntament en
una situació
favorable
per als propers anys.
Des d’Acord
d’Esquerra
hem treballat intensament perquè això fos
possible...

El 28 de juliol de 2011, la vicepresidenta del Govern de la Generalitat, Joana Ortega, convocava
a la seu de la Conselleria de Governació els 55 ajuntaments més
endeutats de Catalunya, entre els
quals el d’Agramunt. Tot just feia
un mes de la constitució del nou
consistori, de manera que aquelles il·lusions i aquells projectes
que els nous regidors i regidores
havíem imaginat van haver d’esperar. Els inicis van ser realment
complicats però la confiança que
els agramuntins ens van donar
en el seu moment i el suport incondicional que vam rebre de
tots els membres de la llista ens
van fer tirar endavant. En aquells
moments, sobre la taula hi havia
la finalització de projectes com
l’ampliació de la Llar d’infants o
la remodelació de l’Ajuntament,
que acumulaven uns extres de
118.000€, o el projecte de remodelació del casc antic d’Agramunt, que havia de licitar-se, adjudicar-se, executar-se i pagar-se
en sis mesos i al qual va haver
de renunciar-se per poder dur-lo
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Punt d’inflexió
Els pressupostos de l’any 2012
van ser el punt d’inflexió de la recuperació de l’Ajuntament, ajustant els ingressos a la recaptació
real i prioritzant les inversions
per no haver de demanar cap crèdit fins a dia d’avui. Mentrestant,
s’establia un sistema de control
de la despesa municipal i es fixava com a objectiu prioritari reduir
l’endeutament municipal, que
en aquells moments es trobava
al 81%, i el termini de pagament
a proveïdors, que s’allargava fins
a 9 mesos.

La recuperació
El tancament de comptes de
l’any 2012 va suposar l’inici de
la recuperació econòmica de
les arques municipals, assolint

un romanent de tresoreria de
579.456€ i una reducció de
l’endeutament fins al 60%. Al
mateix temps, es prioritzava la
contractació d’empreses i operaris d’Agramunt i es començaven a fer obres per administració
pròpia, com les voreres del C.
Capella o de la Ronda Comtes
d’Urgell. Aquesta recuperació va
permetre rebaixar la contribució
en un 5% i en un 10% els anys
2014 i 2015, respectivament.

Nous objectius,
nous horitzons
L’esforç dut a terme durant
aquest temps ha permès situar el
nostre Ajuntament en una situació favorable per als propers anys.
Des d’Acord d’Esquerra hem treballat intensament perquè això
fos possible, sense renunciar
a aquells projectes importants
per Agramunt. Ara ens toca fer
balanç i planificar el futur, amb
nous objectius i nous horitzons i
per aquest motiu ja fa temps que
hi estem treballant, des del compromís i la responsabilitat però
també des de la il·lusió i l’estima.
Agramunt s’ho mereix! ■

Per Sant Jordi, vine a la Plaça del Pou.
T’esperem amb
EL RETALLABLE D'AGRAMUNT
i un punt de llibre
Un llibre és una

El reta

a terme més endavant i amb les
condicions adequades. Per altra
banda, l’Ajuntament venia de
contractar crèdits de 493.365€
(2009) o 566.268€ (2010) i arrossegava un deute de 931.000€
amb els proveïdors, tot i haver
pogut gaudir dels 963.000€ dels
Plans Zapatero.
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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

IVAN PELLICER

FISCAL
LABORAL
COMPTABLE
JURÍDIC
GESTORIA

REFORMES EN GENERAL
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

Associació
Gimnàstica
Agramunt
Gimnàstica Rítmica
Gimnàstica Artística (acrobàcies)
Gimnàstica de Manteniment
Entrenem al gimnàs de l’Institut Ribera del Sió
Informació: Anna Borràs 652 59 11 77

C/ Orient, 14
25318 LES PUELLES
Lleida
TEL. 600 850 533
ivanramonpr@hotmail.com

Casal Agramuntí
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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
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PA RT I T S P O L ÍTIC S
M U N I C IPALS PSC
Grup Municipal

Fi de cicle
En referència
a la nostra
actitud durant
aquest període, considerem que hem
estat fidels al
compromís
adquirit a
partir de la
meva presa de
possessió com
a servidor del
poble.

L

a novena legislatura de
la democràcia arriba a
la seva fi. Aquests darrers anys hem estat immersos
en una profunda crisi durant
la qual tant el govern central
com el de la Generalitat, sota
el pretext t’alleugi l’endeutament públic i la mala praxi del
sector bancari han aplicat una
política retrògrada que ha portat
la sanitat pública, l’educació, el
benestar social, el dret al treball
i uns altres importants aspectes
a nivells ja superats en dècades
passades.
Els efectes de la crisi són ja
clarament visibles, els grans interessos i els poderosos són més
rics i la classe mitjana i treballadora es troba en una situació
cada vegada més precària. Prou

que ho noten alguns sectors socials d’aquí a Agramunt perquè
indiscutiblement els ajuntaments i el món local no n’han
resultat eximits d’aquesta situació, amb retallades en moltes
matèries i falta d’un finança-

ment just cosa que ha influït de
manera important en la gestió
del món local.
Malgrat tot, aquí, igual que
molts altres municipis, hem
pogut seguir endavant, potser
no amb el ritme ni amb l’abast
que hauríem volgut, però el treball ha continuat. És cert que
moltes obres fetes havien estat
projectes ja aprovats en la legislatura anterior, com l’ampliació
de la llar d’infants, pavimentació de diversos carrers, millora
del parc del Clos i moltes altres
que han anat desenvolupant-se
al llarg d’aquests últims anys.
En referència a la nostra actitud durant aquest període, considerem que hem estat fidels al
compromís adquirit a partir de
la meva presa de possessió com
a servidor del poble, amb dedicació pel benestar de tots els
veïns independentment de les
seves preferències polítiques.
Sense estridències ni crítiques
exacerbades en publicacions
pròpies o alienes, hem treballat,
com a grup, de manera constructiva, callada i modesta en la
gestió de la nostra vida diària,
proposant aquelles iniciatives
que hem considerat beneficioses per a tots.
Hem estat fidels defensors i/o
impulsors, entre altres:
a) Instal·lació de la nova
passarel·la al costat del pont
romànic.
b) Utilització de l’estructura
antiga per construir una de nova
de pas a la zona del parc de
Riella.
c) Conversió en zona d’aparcament públic l’espai al costat
del pont romànic.

d) Adequació de l’accés al
teatre del Casal Agramuntí, recentment finalitzat que ha de
ser encara millorat amb un projecte més integral.
e) Condicionament i dinamització del museu etnològic
(2015).
f) Instal·lació de xarxes de
seguretat al camp de futbol
(2015).
g) Creació d’uns espais per a
animals domèstics (2015).
Ja sonen els cants de sirenes,
la música celestial, les consignes prometedores d’un futur
millor. Sí!, entrem en període
electoral i hi ha els qui estan
obstinats a barrejar i supeditar
els resultats dels comicis locals
amb polítiques en clau autonòmica i nacional.
D’aquí a unes setmanes estem convocats a les urnes per
decidir el nostre govern local, el
nostre destí. Ens correspon per
tant valorar d’entre les diferents
opcions, colors partidistes, propaganda grandiloqüent, cares
conegudes, persones responsables, etc. i exercir el nostre dret
a decidir a escollir els millors
gestors del nostre futur.
Volem agrair a tots els que
van confiar en nosaltres fa quatre anys, haver estat mereixedors de poder exercir la nostra
responsabilitat envers ells i per
extensió a la resta de la ciutadania.
Acceptarem amb tota humilitat i responsabilitat l’opinió i
valoració que tots els ciutadans
puguin fer de la tasca per nosaltres realitzada
Eduardo López
Regidor PSC-PM
[MARÇ 2015]
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ARRANJAMENT DELS BAIXANTS
DEL RIU SIÓ

L’Ajuntament d’Agramunt ha iniciat un
procés per poder adjudicar dos habitatges en
règim de lloguer situats
al número 7 del carrer
Baixada del Mercadal,
un edifici que va ser
adquirit per l’Ajuntament fa uns mesos. Els
habitatges estan situats
en un primer i un tercer
pis, tenen una superfície de 56 m2, amb dos
dormitoris i el contracte
de lloguer, amb un import de 120€ mensuals, es regirà per la Llei
d’Arrendaments
Urbans. Per poder accedir
als habitatges cal estar empadronat a Agramunt com a mínim
amb un any d’antiguitat ininterromput, aportar la documentació
pertinent, que la unitat familiar no estigui integrada per més de
cinc persones i no ser titular del ple domini o d’un dret real d’ús
o gaudi sobre algun habitatge, complir els ingressos màxims i
mínims establerts i aportar una declaració de responsabilitat. El
termini de presentació de les sol·licituds és del 2 de març al 6
d’abril, ambdós inclosos. Tota la informació pot consultar-se al
web www.agramunt.cat.
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Degut al mal estat en què es troben alguns baixants del tram urbà del riu Sió, l’Equip de Serveis Municipals ha procedit al seu arranjament i canalització. Al mateix temps, s’estan duent a terme tasques de
manteniment en
tot
l’empedrat
que canalitza el
riu des del pont
de Cervera fins al pont de la carretera comarcal C-14.
HABILITACIÓ DEL CARRER DELS HORTETS

L’Ajuntament ha dut a terme l’arranjament del carrer dels
Hortets i de la
travessera que el
comunica amb
el C. de la Segla
Molinal.
Amb
aquestes obres
s’ha donat resposta a les queixes dels veïns
que han manifestat el mal estat
d’aquest carrer,
al mateix temps
que es resoldran
els
problemes
d’accés i de circulació per aquest vial.
FONT: AJUNTAMENT
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HABITATGES EN RÈGIM DE LLOGUER
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La Llei d’Acompanyament dels pressupostos de la Generalitat, ja aprovada
pel Parlament, incorpora una addenda que farà possible
la reversió del tram
urbà de la carretera
L-303 en el seu pas
per Agramunt per un
itinerari alternatiu a través del Polígon Industrial. Amb aquest
canvi, les competències en la regulació de la travessia passaran
a ser municipals i d’aquesta manera es podrà donar solució a la
reclamació històrica del municipi de treure el pas dels vehicles
pesants del centre de la vila. L’acord arriba després de molts
anys en què l’Ajuntament i veïns reclamaven aquesta mesura per garantir la seguretat al centre d’Agramunt. En aquests
moments ja s’han iniciat els tràmits amb la Direcció General
de Carreteres per tal que, un cop aprovats els pressupostos, es
pugui fer el canvi el més aviat possible.
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CARNAVAL A LA RESIDÈNCIA MAS VELL

Un any més els residents i treballadors de la residència Mas
Vell han celebrat la festivitat de Carnestoltes.
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ACORD PER TREURE EL TRÀNSIT PESANT
PEL CENTRE D’AGRAMUNT

NOU REFINANÇAMENT DELS CRÈDITS A LLARG TERMINI
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El Ple de l’Ajuntament d’Agramunt va aprovar per unanimitat
el refinançament de dos crèdits a llarg termini contrets els anys
2007 i 2010 i que finalitzen el 2019 i 2022 respectivament.
Amb les noves condicions signades es generarà un estalvi de
34.000€ en interessos.
XERRADA “CUIDEM ELS NENS, DE LA NEGLIGÈNCIA
AL MALTRACTAMENT”

Després de setmanes de treballs, la constructora que està
duent a terme els treballs d’arranjament del casc antic d’Agramunt ha finalitzat la segona fase del projecte. Concretament,
s’han renovat tots els serveis soterrats a la zona de la Pl. de
l’Església. La tercera fase contempla l’arranjament del carrer
Sant Joan i es preveu que finalitzi durant els propers mesos.
ARRANJAMENT DE LA SORTIDA D’EMERGÈNCIES AL CASAL

Un cop arranjada l’entrada al vestíbul del Casal Agramuntí,
l’Ajuntament d’Agramunt ha procedit a l’adequació de la sortida
d’emergències des de la Sala del Teatre. Per aquest motiu, ha
calgut rebaixar el passadís d’accés per tal d’anivellar-lo amb el
carrer i salvar el desnivell que hi havia fins ara i impossibilitava
l’evacuació adequada en cas d’emergència. L’actuació també
permetrà disposar d’un nou pas de càrrega i descàrrega des de
la Ronda Comtes d’Urgell.
APROVAT EL PLA D’ENERGIA SOSTENIBLE D’AGRAMUNT PER
LA UNIÓ EUROPEA

Després de dos anys de la seva presentació, l’Oficina del Pacte d’Alcaldes de la Unió Europea ha aprovat definitivament el
Pla d’Energia Sostenible d’Agramunt. Aquest document permet
identificar els consums energètics dels equipaments municipals i estableix un seguit d’actuacions per tal d’assolir abans
de l’any 2020 la reducció del 20% en emissions de CO2 del
municipi i el conseqüent estalvi energètic. En aquest sentit, la
substitució de lluminàries del pavelló poliesportiu per equips
d’alta eficiència ja és una de les actuacions previstes en aquest
document.
ADEQUACIÓ D’UN TRULL AL CARRER SIÓ

Per altra banda, s’han iniciat els treballs per posar en valor un
dels trulls de la zona. Concretament, s’han instal·lat
unes pedres que faran de
banc i permetran per una
banda aixecar el vidre i per
altra banda generar l’aireació necessària per evitar
condensacions. Pel que fa a
l’interior, hi haurà un sistema d’il·luminació que permetrà veure el trull.

El Consell Comarcal de l’Urgell, de forma conjunta amb
l’Ajuntament d’Agramunt i el Centre d’Atenció Primària d’Agramunt han organitzat una xerrada oberta a tothom.
Sota el títol, “Cuidem els nens, de la negligència al maltractament” s’exposaran els conceptes bàsics per la protecció dels
menors. La conferència anirà a càrrec d’Iñigo Villafranca, coordinador i educador de l’EAIA Supracomarcal de Lleida zona
sud, i de Margaret Creus, pediatra del CAP d’Agramunt.
La xerrada es farà a les set de la tarda el proper 24 de març i
tindrà lloc a la Sala de Conferències del Casal Agramuntí.
ACTES
SUBVENCIONS

Es concedí un ajut econòmic per un import de 600€ al Club
Ciclista Agramunt per a les despeses per l’organització de la
cursa de la Transiscar - Cursa de la Fira del Torró i la Xocolata a
la Pedra de l’any 2014.
Així mateix s’acordà concedir una subvenció a:
L’AMPA de l’IES “Ribera del Sió”, per un import de 330€,
per a les activitats realitzades durant el curs 2014/2015.
L’AMPA de l’EMMA, per un import de 330€, per a les activitats realitzades durant el curs 2014/2015.
XARXA AUDIOVISUAL LOCAL

S’acordà l’adhesió al Protocol General dels Serveis de la Xarxa
Audiovisual Local, SL. L’objectiu de la XAL és dotar de recursos
i serveis als mitjans de comunicació locals, fomentant l’optimització dels mateixos mitjançant la concertació i l’intercanvi, per
garantir la solidesa, la projecció i la sostenibilitat del sistema de
comunicació local català.
ADQUISICIÓ DE MATERIAL

S’aprovà l’adquisició de material de senyalització i informació per a l’espai públic del Parc de la Cisterna i s’adjudicà a
l’empresa GEOSILVA PROJECTES, SL, per la quantitat de
1.900,95€, inclòs IVA.
S’aprovà l’adquisició de divers vestuari per la Policia Local i
s’adjudicà a l’empresa INSIGNA UNIFORMES, SL, per la quantitat de 2.318,53€ inclòs IVA.
S’aprovà l’adquisició de material informàtic per l’Ajuntament
per a la digitalització del programa de registre d’entrada i sortida de documents de les oficines municipals i s’adjudicà a
l’empresa GÖTEBORG, CONSULTORIA INFORMÀTICA, per la
quantitat de 366€, inclòs IVA.

▼

FINALITZACIÓ DE LA 2a FASE DE LES OBRES DEL CASC ANTIC
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CARRER SANT JOAN

Atès que per acord de l’Ajuntament Ple de data 22
de desembre de 2014 es va aprovar inicialment el projecte de “Rehabilitació del tram central del C. Sant Joan
d’Agramunt” redactat per l’arquitecta Sra. Sònia Pintó i
Grau amb un pressupost d’execució per contracte (PEC) de
136.240,83€ i per tal d’adequar-lo a l’import necessari
i permès per a la seva incorporació a l’actuació subvencionada “Rehabilitació de l’espai públic i zona comercial
del casc antic de la vila d’Agramunt” obres que estan cofinançades pel Fons Europeu del Desenvolupament Regional (FEDER) dins de l’eix 4, per al període 2007-2013.
S’aprovà la modificació del projecte d’obres “Rehabilitació
del tram central del C. Sant Joan d’Agramunt” amb un pressupost d’execució per contracte (PEC) de 122.057,97€.
ENTORN HISTÒRIC PROTEGIT

S’aprovà l’adjudicació de la redacció del projecte bàsic
de l’obra “Rehabilitació de l’entorn històric protegit de l’església de Santa Maria” i s’adjudicà a l’arquitecta Sra. Sònia
Pintó Grau, per la quantitat de 3.610,16€, inclòs IVA.
LLUMINÀRIES PAVELLÓ FIRAL

S’aprovà la relació efectuada per la Mesa de Contractació,
classificada i valorada, per ordre decreixent, de les ofertes presentades valorades, i de les que han estat declarades excloses,
amb subjecció al plec de clàusules administratives i tècniques
aprovats al seu dia per la contractació del “Subministrament
de lluminàries per a la instal·lació i substitució de lluminàries
massive 635 led de 150w per al pavelló firal” i que d’acord amb
aquesta relació, l’empresa o licitador amb millor puntuació total
és l’empresa CEDEL INSTAL·LACIONS, SL amb 16,63 punts i
pel preu de 21.735,07€ (inclòs IVA).

(des del Pont de la Ctra. de Tàrrega fins al Pont Romànic) i
s’adjudicà a l’empresa SPOKO RAMPS, SL per la quantitat de
14.829,58€, inclòs IVA.
S’aprovà la realització dels treballs d’obra pel paviment
d’aquesta pista i s’adjudicà a l’empresa RIBALTA I FILLS, SA
per la quantitat de 6.206,25€, exclòs IVA.
APARELL CLIMATITZACIÓ I TERMO ELÈCTRIC

S’aprovà l’adquisició d’un aparell de climatització i un termo elèctric pels habitatges situats al C. Baixada del Mercadal,
núm. 7, pis 1 i 3 que s’adjudicà a l’empresa d’instal·lacions,
JOSEP ESPINAL MORROS, per la quantitat de 5.237,06€ inclòs IVA, i de 789,53€ inclòs IVA, respectivament.
ZONA APARCAMENTS

SUBSTITUCIÓ LLUMINÀRIES

S’aprovà els treballs per la substitució de lluminàries al C.
Institut per unes làmpades amb millor eficiència i rendiment
i s’adjudicà a l’empresa C.M. SALVI, SL, per la quantitat de
7.363,20€, inclòs IVA.
MUSEU ETNOLÒGIC

S’adjudicà a l’empresa Construccions Blanco - Rovira, SA el
contracte d’obres “Condicionament i dinamització del Museu
Etnològic”, per procediment negociat sense publicitat i tramitació ordinària, per l’import de 62.000€ de pressupost net i de
13.020€ d’IVA al 21%.

S’aprovà els treballs d’obra per arranjar la zona d’aparcaments a l’Av. Agustí Ros i s’adjudicà a l’empresa MACOTEC
905, SL, per la quantitat de 10.031,21€, inclòs IVA.
PORTES D’ENTRADA I SORTIDA

S’aprovà el subministrament i la col·locació d’una porta d’entrada automàtica a les oficines municipals de l’Ajuntament
d’Agramunt, per la quantitat de 3.492,82€ (no inclòs IVA) i
d’una porta d’entrada d’accés al vestíbul de la Sala del Teatre
del Casal Agramuntí per un import de 3.096,24€ (no inclòs
IVA) i una porta de sortida d’emergència pel mateix edifici per
un import de 1.216,60€ (no inclòs IVA), que s’adjudicaren a
l’empresa RAMON RIUS, SL.

CARRETERA D’ARTESA

S’aprovà els treballs d’obra per a condicionar la vorera de la
Ctra. d’Artesa i s’adjudicà a l’empresa MACOTEC 905, SL, per
la quantitat de 3.567,32€, exclòs IVA.
PISTA ESPORTIVA AL PASSEIG J. BRUFAU

S’aprovà l’adquisició de material per la instal·lació d’una pista esportiva de Skatepark per a la zona del Passeig J. Brufau
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AUTORITZACIÓ PAS SOTERRAT

S’aprovà el conveni per autoritzar el pas soterrat del servei
d’electricitat per la via pública des de la parcel·la 44, que l’empresa COPIRAL, SL ha adquirit a l’INCASÒL dins del polígon la
Torre, fins la seva parcel·la on l’empresa disposa de la Llicència
Ambiental 5/2005 d’instal·lació d’una planta de valoració de
residus alimentaris.

CARTA OBERTA PER AGRAMUNT
Benvolguts i benvolgudes,
Tot just ara farà quatre anys em dirigia a vosaltres per
fer-vos saber la meva decisió de presentar-me com a Cap
de Llista d’Acord d’Esquerra a les eleccions municipals,
per la meva estima a la nostra vila i el compromís de
treballar per un Agramunt millor. Realment, ha estat un
honor i un privilegi poder servir-vos, gràcies a la confiança que molts agramuntins vau dipositar en el nostre
projecte.
El proper diumenge 24 de maig celebrarem unes eleccions municipals que permetran escollir democràticament el nou consistori. Cada grup podrà fer balanç de
la feina que ha dut a terme durant aquests quatre anys i
presentar el seu nou projecte per Agramunt. Un
projecte que ha de donar resposta a les necessitats i voluntats dels agramuntins i que ha de
servir per afrontar els nous reptes de futur.
El bagatge, l’experiència i els coneixements
adquirits durant aquests anys i la il·lusió i el

suport que dia rere dia em transmeten el grup de persones que també formen part d’aquest projecte m’han fet
prendre la decisió de presentar-me novament com a Cap
de Llista d’Acord d’Esquerra.
És per aquest motiu que em plau emplaçar-vos el proper 24 de maig a exercir el vostre dret a vot i em poso
novament a la vostra disposició per treballar
conjuntament pel present i futur d’aquesta vila
que tant ens estimem.
Cordialment,
Bernat Solé i Barril
Alcalde d’Agramunt

[MARÇ 2015]
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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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A L MAN A C

Les fases de la lluna:

Mes de 30 dies, quart del nostre calendari.
El dia 1 el sol surt a les 5h 35m, i es pon
a les 18h 16m. El dia 30 el sol surt a les 4h
50m, i es pon a les 18h 47m.
El dia 20 el sol entra a la constel·lació de
TAURE.
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
És el mes que la vegetació reviu i s’obren les
flors, per això els romans l’anomenaven aprilis,
terme que enclou la idea d’obrir. Per l’abril i el
maig canta tota la natura, la major part dels petits
animals deixen sentir les seves veus, sempre en
un sentit amorós.
Per l’abril
canta la granota i el grill.
Dia 3: Divendres Sant.
Dia 5: Pasqua de Resurrecció. Sant Vicenç
Ferrer. Era un frare valència dels segles XIV-XV,
que segons la tradició era de pares catalans i es
va fer famós pels seus sermons tan convincents i
miraculosos que convertia els infidels per milers.
Ell fou un dels culpables que en el Compromís de
Casp (1412), a la mort del Rei Martí l’Humà sense hereus, els compromissaris dels estats de la
Corona d’Aragó es decantessin com a nou rei de
la confederació pel príncep castellà Ferran d’Antequera, de la casa dels Trastàmara, en comptes
del príncep català, el comte Jaume d’Urgell el
Dissortat, que hi tenia els drets legítims.
Dia 6: Dilluns de Pasqua florida

Demografia

Lluna plena

el dia 4, a les 12:06 h

Quart minvant

el dia 12, a les 3:44 h

Lluna nova

el dia 18, a les 18:57 h

Quart creixent

el dia 25, a les 23:55 h

(Mes de febrer de 2015)

DEFUNCIONS
Magdalena Pons Marquilles
Rosa Santamaria Solé
Dolors Freixas Call
Joaquim Barbero Gallegos
Arturo Bertran Baella
Marcel·lí Macià-Camps
Colom-Altarriba
Micaela Carmona Delgado
Maria Remolà Esmatges

Dia 27: Mare de Déu de Montserrat, patrona
de Catalunya.
EFEMÈRIDES DEL MES:
6 d’abril de 1914. Es crea la Mancomunitat
de Catalunya. La Mancomunitat era formada per
la unió de les quatre diputacions provincials catalanes. La féu possible la llei del 18 de desembre
de 1913 que autoritzava la unió de províncies de
l’estat espanyol, per a fins exclusivament administratius. La Mancomunitat és la principal concessió
política aconseguida pel catalanisme polític de
dretes (la Lliga Regionalista) i la primera experiència d’autogovern de Catalunya des de l’any 1716
en què s’aplicà el Decret de Nova Planta. Van ésser
presidents: Enric Prat de la Riba (1914-1917), Josep Puig i Cadafalch (1917-1924) i, ja en temps
de la dictadura, Alfons Sala i Argemí (1924-1925).
Tot i ser només una entitat administrativa, va crear
una sèrie d’institucions educatives, socials i econòmiques molt importants per a la recuperació del
país com: l’Institut d’Estudis Catalans, la Biblioteca de Catalunya, l’Escola Superior d’Agricultura,
les Biblioteques Populars, l’Escola del Treball, la
Universitat Industrial, l’Escola d’Infermeres, La
Caixa de Crèdit Comunal, etc. Aquestes institucions van dur a terme una tasca de conscienciació
catalana força important, alhora que hom posava
les bases d’una administració pròpia i les d’un
equip d’homes per a les tasques de govern. La dictadura de Primo de Rivera va suprimir-la el 20 de
març de 1925.

Dia 23: Sant Jordi, patró de Catalunya.

89 anys, dia 8
92 anys, dia 13
90 anys, dia 13
84 anys, dia 17
85 anys, dia 20
73 anys, dia 24
95 anys, dia 27
92 anys, dia 28

Informació facilitada pel Registre Civil amb les dades convenientment autoritzades.

JOSEP ROVIRA

ABRIL 2015

Ramon Bernaus i Santacreu

Temps
GRÀFICA DE LES TEMPERATURES MÀXIMES I MÍNIMES I DE LES PRECIPITACIONS CORRESPONENTS AL MES DE FEBRER
°C

l./m2

40

40

35

35

30

30

25

25

20

20

15

15

10

10

5

5

0

0

–5
1

2

3

4

5

6

7

8

PLUJA CAIGUDA DURANT EL FEBRER
Dia 2 .........................................
Dia 3 .........................................
Dia 4 .........................................
Dia 20.........................................
Dia 21.........................................
Dia 23.........................................
TOTAL .........................................

0,6 l./m2
2,5 l./m2
1,5 l./m2
1,8 l./m2
2,5 l./m2
8,5 l./m2
17,4 l./m2

*
*

TEMPERATURES EXTREMES DEL FEBRER
Màxima del mes ............................ 18°, dia 26
Mínima del mes ............................... –6°, dia 6
Oscil·lació extrema mensual ....................... 24°
Mitja de les màximes .......................... 10,250°
Mitja de les mínimes .......................... –0,392°
Mitja de les mitjanes ............................ 4,928°

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

Temperatura màxima:

Temperatura mínima:

Precipitacions:

L’observador: Deudat Pont
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PINTURES I DECORACIONS
PINTURES DECORATIVES: ESTUCATS
VENECIANS, VELADURES, CERES
REVESTIMENTS: FUSTA, TÈXTILS, PVC
I PLAQUETES DE PEDRA
INSTAL·LACIÓ DE PARQUETS
PINTURA EN GENERAL
tots
e. en ls
t
d
25% materia
ra
els
intu
de p

JOAN ZURITA ALCALA
AV/ CATALUNYA, 22 2º
AGRAMUNT 25310 (Lleida)

Tel. 973 39 12 53
Mòbil 659 499 485

Ha pujat a la casa del Pare

Maria Remolà Esmatges
(Vídua de Josep Amat Cucurull)
que morí cristianament el dia 28 de febrer de 2015,
a l’edat de 92 anys, havent rebut els S.S. i la B.A.
A. C. S.

Els qui l’estimem: fills, Josep M. i Maricel, Jaume i Maria Rosa, Montserrat
i Josep M.; néts, besnéts, germana, cunyat, nebots, cosins i família tota, us
preguem una oració pel seu descans etern.
Volem donar les gràcies al personal de la Residència Ribera del Sió
per la seva humanitat i professionalitat.
Montclar d’Urgell, març de 2015
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L LEU R E A MEN ITATS

Les 7
diferències
per Ricard Bertran

Imatge bucòlica
amb la silueta de
la vila al fons i un
ametller florit en
primer terme que
designa l’arribada
de la primavera.
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
Solució a la Lògica:

SUDOKU
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LÒGICA
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0
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Col·loqueu una creu on toqui. Cada
quadrat amb un cercle ha de tenirne una al seu costat, en horitzontal
o en vertical. Els números marquen el
nombre de creus que cal posar a cada
fila o a cada columna respectivament.
Les creus no poden estar en contacte
entre elles.

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 Sudoku:
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El dia que tanqui els ulls,
el dia que el meu cos mori,
el dia que us digui “Adéu”
reseu-me una oració breu
i no vull que ningú plori.
(Guida)

Consuelo Simó Solanes
Vídua de Gregori Blanco Malla i Josep Vidal Baró
Ha mort cristianament el dia 14 de gener de 2015, a l’edat de 90 anys.
E.P.R.

Els seus afligits: fills, Carme i Salvador; fills polítics, Manolo i Rosa Mª;
néts, besnéts i família tota us agrairan una oració per a l’etern descans de
la seva ànima.
Barbens, gener de 2015

Em costa imaginar-te absent per sempre.
Tants de records de tu se m’acumulen
que ni deixen espai a la tristesa
i et visc intensament sense tenir-te.
Miquel Martí i Pol

Rosa Santamaria Solé
(Vídua de Jaume Serra Trepat)
que morí cristianament el dia 13 de febrer de 2015,
a l’edat de 92 anys, havent rebut els S.S. i la B.A.
Els seus estimats familiars us agraïm les mostres
de condol rebudes.
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L A C A L AISERA

JOSEP ROVIRA

es que es va inaugurar el Monument a les
víctimes dels bombardejos
amb tota solemnitat, sovint
s’hi ha pogut veure rams de
flors dipositats per persones
anònimes. Contemplar-lo
ara d’aquesta manera com
si fos un trasto més de les
obres de la Plaça i del carrer de Sant Joan, la veritat
és que fa una mica de pena
sobretot pel simbolisme
que representa. No hauria
costat gaire protegir-lo una
mica per evitar que es pogués danyar encara que fos
involuntàriament. Esperem
que, un cop enllestides les
obres, no li hagi passat res.

per SERAFINA BALASCH

[MARÇ 2015]

sió 613

73

Ens ha deixat el Felip de Ca la Dida
de Mafet; però el recordarem sempre
per la seva alegria, bondat, esperit collaborador, honradesa...; però sobretot,
per la seva disposició a explicar-nos un
acudit i fer-nos riure una estona.
Que en pau descansi.

Felip Llena i Arriasol
Que morí cristianament el dia 13 de març del 2015, als 86 anys d’edat.
Els familiars agraïm a tothom les nombroses i sinceres mostres
d’afecte i condol rebudes en el seu comiat.
Gràcies a tots els que vàreu venir i als que no vàreu poder venir, a les persones
que l’heu cuidat a casa i a les que ho heu fet a l’hospital, als amics i familiars, a les
administracions i altres entitats i, per descomptat, als membres del Casal d’Avis
d’Agramunt perquè, sobretot aquests darrers anys, li heu donat molts moments
de felicitat que han ajudat a compensar l’esforç que feia diàriament per cuidar, el
millor que podia, la seva esposa Angelina.
Gràcies a tothom.
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uan tindreu aquesta revista a les mans, la Pasqua ja serà ben a prop donat que enguany s’escau la primera
setmana d’abril. Una de les tradicions ancestrals que conservem d’aquesta festivitat, és la d’anar al defora
el dilluns de Pasqua a menjar-se la mona ja sigui amb la família o amb els amics. La foto de l’Àlbum d’aquest
mes és de mitjans dels anys seixanta del segle passat i correspon a una colla d’amics que hi van anar a la Serra
d’Almenara, prop del Pilar, tal com s’acostumava a fer en aquell temps.

D’esquerra a dreta:

5

8
3

4

7
6

2
1

9

10
11

1) Ramona Vilalta
2) Carme Mas
3) Anna Mª Vilalta
4) Elisabet Bernaus
5) Xavier París
6) Rosalind Romà
7) Rosa Mª Castellà
8) Eduard Puig
9) Gabriel Serra
10) Mª Dolors Oliva
11) Jaume Canosa
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I M AT G E S D ’ A H I R i D ’ AV U I

Les dues imatges d’aquest mes es porten una trentena d’anys. En la imatge d’Ahir podem veure a la part central el pati on
hi havia l’escorxador vell que es va habilitar l’hivern de 1894. Després de la Guerra Civil, l’any 1948, Regions Devastades
va construir el nou escorxador que va funcionar fins al 2004. L’any 1986 l’Ajuntament va realitzar un gran canvi urbanístic
a aquesta zona. S’enderrocaren les parets de l’antic escorxador i es va treure també la paret que enllaçava els dos únics
trams de l’antiga muralla medieval que es conserven visibles i es consolidaren. De l’escorxador vell tan sols es conservaren
els antics pilars amb els quals es construïren la pèrgola que hi ha a la plaça.
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