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PORTADA:
Des de la recuperació de les caramelles 

agramuntines, ja fa trenta-quatre anys 
inin terromputs que alegren la Pasqua per 
places i carrers de la vila. Com ja és tra-
dició, la cantada central té lloc a la plaça 
de l’Església, davant de l’ajuntament, en 
la qual s’interpreta tot el repertori i l’al-
calde imposa una cinta commemorativa 
a l’estendard del grup.

Informació sobre la inauguració del 
Parc de Riella i la reedició del conte 
“El vell i l’ocell” de Guillem Viladot.

9 i 10

Entrevista amb els propietaris del Celler 
Mas Blanch i Jové. Un celler que té 
molta vinculació agramuntina, atès que 
la seva museització va estar dirigida per 
Josep Guinovart.

35 a 39
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El noticiari d’aquest mes l’enceten els actes de Setmana 
Santa i Pasqua que comencen el Diumenge de Rams i fi na-
litzen amb les tradicionals caramelles que alegren places i 
carrers de la vila.

Cal destacar també la inauguració ofi cial del Parc de Rie-
lla dedicat a Guillem 
Viladot. Un espai molt 
singular de poesia vi-
sual que difícilment 
trobarem en cap altre 
indret. El mateix dia 
es va fer la presenta-
ció de la reedició del 
conte El vell i l’ocell, 
del mateix autor, ara 
il·lustrat per la nostra 
col·laboradora Serafi -
na Balasch.

Una altra de les no-
tícies destacades és, 
sens dubte, l’atorga-
ment a la Fundació 
Privada Espai Guino-
vart d’un dels Premis Nacionals de Cultura que concedeix 
el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CoNCA). La 
Fundació ho va voler celebrar amb els agramuntins el dia de 
la presentació de l’exposició “Referents”. En els parlaments 
es va manifestar que aquest premi serviria per un rellança-

ment molt important de l’Espai, atès que era la distinció 
més important en el camp de la cultura a Catalunya. Tan de 
bo sigui així i que la nostra vila directament o indirectament 
en surti benefi ciada. Des de les pàgines de Sió ho anirem 
difonent com sempre s’ha fet, fi ns i tot des que l’Espai era 

en fase embrionària.
Lligant una mica 

amb el tema de l’Es-
pai, hem de dir que 
aquest mes es publi-
ca una entrevista amb 
els propietaris del Ce-
ller Mas Blanch i Jové 
la museització del 
qual va ser dirigida 
per Josep Guinovart.

Es publica també 
la transcripció d’un 
petit reportatge sobre 
la nostra vila que va 
aparèixer l’any 1949 
en un exemplar de la 
revista “Reconstruc-

ción” que editava l’organisme de Regions Devastades. 
I en les col·laboracions dels partits polítics, cal destacar el 

que ens anuncien els socialistes agramuntins de no presen-
tar-se a les properes eleccions municipals. Una autèntica 
sorpresa que, a hores d’ara, no sabem si serà l’última.   ■
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Setmana Santa

ACTUALITAT FETS DEL MES

Diumenge
de Rams

Amb el Diumenge de 
Rams comencen cada 
any els actes de cele-
bració de la Setmana 
Santa. Enguany la tra-
dicional benedicció de 
palmes, palmons i dels 
rams de llorer i d’oli-
vera es va celebrar a 
la plaça de l’Església, 
que es va omplir de 
gent. Els més menuts 
acompanyats dels pa-
res i padrins ben en-
diumenjats no es van 
voler perdre aquest 
costum ancestral tan 
arrelat a casa nostra.

Vista general de la plaça plena de gom a gom poc abans de la benedicció que va realitzar el rector Mn. Uriel (a dalt)
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Via Crucis
El Divendres Sant al matí 

se celebrà el tradicional Via 
Crucis pels carrers de la vila, 
amb el recorregut habitual 
dels darrers anys. A la foto, al 
seu pas per la Plaça del Mer-
cadal.

Processó
La Processó del “Sant Si-

lenci” del divendres a la nit 
enguany tornà a canviar d’iti-
nerari: Plaça de l’Església, 
carrer de Sió, Àngel Guimerà, 
Estudis Nous, Sabateria de 
Dalt fi ns arribar altra vegada 
a la Plaça.

Aquest any, tant aquesta 
Processó com el Via Crucis 
del matí no es van retransme-
tre per Ràdio Sió tot i estar 
anunciat, cosa que alguns
veïns van trobar a faltar.

Missa de Pasqua
La missa major del dia de 

Pasqua va ser molt concorre-
guda. Són d’aquells dies en 
què hi assisteixen alguns dels 
fi dels que no tenen el costum 
de fer-ho durant l’any. En 
sortir, com ja és habitual, va 
tenir lloc la cantada de cara-
melles a la Plaça.

Via Crucis del Divendres Sant al matí, al seu pas pel Mercadal.

Enguany la Processó del “Sant Silenci” va canviar d’itinerari. En lloc del cas antic va passar per la carretera.

La Missa Major de Pasqua és una de les més concorregudes de l’any.
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Caramelles
En un dia fresquet, tot i 

que a estones anava sortint el 
sol, els components del Grup 
Caramellaire “Aires del Sió” i 
alumnes de l’Escola de Músi-
ca, van sortir el matí del Diu-
menge de Pasqua per cantar 
les tradicionals caramelles. La 
novetat d’enguany és que es 
van concentrar a la xocolateria 
de la plaça del Pou on, abans 

Cantada a la plaça de l’Església.

A l’esquerra, a la plaça del Mercadal.

A baix, foto de família davant “La Casa de la 
Xocolata” a la plaça del Pou, lloc de concen-
tració d’aquest any.
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ACTUALITAT FETS DEL MES

de sortir, van ser obsequiats 
amb una bona tassa de xoco-
lata desfeta. Amb un itinerari 
similar al de l’any passat, mú-
sics i cantaires van passar per 
carrers i places des de prop de 
les 10 del matí  fi ns a quarts 
de dues del migdia.

El repertori d’enguany el 
componien quatre peces: la 
sardana “L’Empordà”, l’hava-
nera “La Gavina”, “Els ocells 
han arribat” i “Som una co-
lla de cantaires”. La direcció 
musical, tal com ja és habi-
tual els darrers anys, va ser 
de Mariana Grosu en un clar 
signe d’integració a la vila i a 
les nostres tradicions. Aquest 
any es va continuar amb la no-
vetat de l’any anterior de dis-
posar d’un vehicle guarnit per 
acompanyar els caramellaires.

De cara a la 35a edició con-
secutiva de l’any vinent es vol 
estudiar la possibilitat d’am-
pliar i anar canviant el recor-
regut, de manera que s’aniria 
alternant entre els dos costats 
de riu. 

Vehicle guarnit que per segon any va 
acompanyar el grup de caramelles.

A baix, Lluís Bertran fent onejar el 
penó des del balcó de l’ajuntament.

A la dreta, Joan Jubete realitzant
el recapte amb la cistella per fi nestres 
i balcons de les cases.
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L’acte d’inauguració va congregar molta gent.

El dissabte 28 de març es 
va inaugurar el Parc de 

Rie lla dedicat a Guillem Vi-
ladot. Com ja han pogut con-
templar molts veïns de la vila, 
l’espai ocupa el marge dret 
del Sió que va des del pont de 
la carretera de Cervera fi ns a 
la tanca de les piscines muni-
cipals. Algunes poesies visu-
als, esdevingudes escultures 
tridimensionals, ja fa temps 
que hi eren instal·lades. Ara 
s’ha adequat tot, s’hi ha col-
locat arbrat i plantes diverses 
així com mobiliari urbà. El 
nou espai, que anys enrere 

Inauguració del Parc de Riella JP

Parlament de les autoritats.

Després dels parlaments, es va cloure l’acte amb l’actuació de la Companyia Teatredetics i la declamació de poemes i proses de Viladot a càrrec de l’actriu Sílvia Bel.
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ACTUALITAT FETS DEL MES

era un racó de deixadesa, s’ha 
convertit en un nou punt d’es-
gambi i oci on poden anar la 
quitxalla i els grans a fer-hi 
passejades i estades d’esplai 
i repòs.

L’acte inaugural va ser presi-
dit per Josep Borrell, director 
dels Serveis Territorials de Cul-
tura de Lleida, acompanyat per 

les autoritats locals que encap-
çalava l’alcalde, Bernat Solé; 
la presidenta de la Fundació 
Guillem Viladot i vídua de l’es-
criptor, Montserrat Felip, i l’es-
criptor Josep Vallverdú.

Les autoritats començaren 
la inauguració donant un tomb 
al parc de Riella, acompanyats 
per Jaume Figuera que n’ha 

estat el dissenyador. Després 
es feren una colla de parla-
ments que es clogueren amb 
l’actuació de la Companyia 
Teatredetics i la declamació 
de poemes i proses de Viladot 
a càrrec de l’actriu Sílvia Bel. 
A l’acte hi assistí un nombrós 
públic que aplaudí els parla-
ments i l’actuació teatral.

Després de la inauguració 
del Parc de Riella, la co-

mitiva de les autoritats i una 
bona part del públic assistent, 
es traslladà a l’edifi ci 3 de Lo 
Pardal per tal d’assistir a la pre-
sentació de la nova edició del 
llibre de Viladot El vell i l’ocell. 
La planta baixa del local es va 
omplir de gom a gom.

En un primer moment Jau-
me Figuera va parlar encara del 
Parc de Riella, explicant que 
s’ha preparat un web d’inter-
net que permet aprofundir so-
bre la informació i el contingut 

del parc dedicat a la poesia i la 
prosa de Guillem Viladot: www.
parcderiella.cat

Després parlaren els mem-
bres de la mesa que presidia 
l’acte: Mercè Cases, regidora 
de l’Ajuntament, Montserrat 
Felip, Jordi Viladot, nebot de 
Guillem i membre de la Fun-
dació, Josep Vallverdú, Ramon 
Bernaus, coordinador del grup 
de treball de mestres i profes-
sors sobre l’obra de Guillem 
Viladot, i Serafi na Balasch, il-
lustradora del llibre.

La nova edició de El vell i 

l’ocell, aparegut per primera 
vegada a la Galera el 1982 
dins la col·lecció infantil “la 
gavina” i que s’havia exhau-
rit feia temps, va acompanyat 
d’uns esplèndids dibuixos a 
tot color de Serafi na Balasch. 
A més a més, conté un apèn-
dix separable destinat a la re-
alització d’una colla variada 
de didàctiques, pensades per 
primària, a partir de la lectura 
de l’exemplar. Els exercicis es-
colars foren elaborats per uns 
quants mestres i professors que 
s’ajuntaren ja fa uns cursos per 
elaborar material educatiu a 
partir de l’obra de Guillem Vi-
ladot. Ramon Bernaus explicà 
que el treball que es va fer amb 
El vell i l’ocell només és una 
petita mostra de la feina duta a 
terme durant quatre cursos es-
colars pel grup de professio nals 
de l’ensenyament.

Després de la presentació 
del llibre, el grup Teatredetics 
oferí una nova actuació a par-
tir de la lectura d’una prosa 
de Guillem Viladot. L’acte es 
va acabar amb l’oferiment 
d’una copa de cava als assis-
tents per tal de celebrar les 
dues efemèrides.

Presentació de El vell i l’ocell JP

La nova edició de 
“El vell i l’ocell” 
va acompanyat 
d’uns esplèndids 
dibuixos a tot 
color de Serafi na 
Balasch. 

El nou espai, que 
anys enrere era 
un racó de deixa-
desa, s’ha con-
vertit en un nou 
punt d’esgambi i 
oci.

▼

Parlament de Serafi na Balasch, 
autora dels dibuixos del llibre 
i col·laboradora de la nostra 
revista.
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La Fundació Privada Espai Guinovart guardonada
El dimecres 25 de març la 

Fundació Privada Espai 
Guinovart va ser distingida 
amb un dels Premis Nacio-
nals de Cultura que conce-
deix el Consell Nacional de la 
Cultura i de les Arts (CoNCA), 
la distinció més important en 
el camp de la cultura a Cata-
lunya. L’espai artístic va ser 
reconegut pel fet d’haver-se 
convertit en un centre d’art 
contemporani singular. Un re-
coneixement a l’excel·lència 
de la seva obra i la continuïtat 

de la seva tasca fi ns a l’actua-
litat. Els premis s’entregaran 
el 17 de juny en un acte al 
Teatre Romea de Barcelona 
que presidirà el President de 
la Generalitat, Artur Mas.

La Fundació va celebrar la 
concessió del premi amb els 
agramuntins el diumenge 29 
aprofi tant la inauguració de la 
nova exposició de Josep Gui-
novart, Referents a l’Espai. 
Més d’un centenar de perso-
nes van acudir a la cita. Per a 
Maria Guinovart aquest premi 

és un “reconeixement a una 
trajectòria de 20 anys de tre-
ball constant, moltes vegades 
silenciós, en un marc desfa-
vorable, de retallades i tot ti-
pus de problemes”. 

Exposició “Referents”
Fins al 9 d’agost es pot 

veure a l’Espai Guinovart l’ex-
posició “Referents” de Josep 
Guinovart comissariada per 
Lara Vidal. L’exposició consta 
de diverses obres realitzades 
entre els anys 40 i la dècada 
dels 90 i es presenten acom-
panyades per una reproducció 
d’una obra d’un dels artistes 
referents de Guinovart.

Aquesta mostra repassa di-
ferents èpoques de Josep Gui-
novart, ensenya com els seus 
mestres artístics s’entreveuen 
en les seves obres, i també 
l’importants que foren per a 
ell, ja que fi ns i tot féu peces 
que titulà Homenatge. Artis-
tes com Van Gogh, Kandiski, 
Cézanne, Gauguin, Picasso, 
Miró... són alguns dels noms 
que contribuïren a crear l’estil 
artístic de Josep Guinovart.

La Fundació va 
celebrar la conces-
sió del premi amb 
els agramuntins 
el diumenge 29 
aprofi tant la inau-
guració de la nova 
exposició de Josep 
Guinovart, “Refe-
rents” a l’Espai. 

Foto conjunta amb tots els assistents com a mostra d’homenatge adreçat a tota la vila pel premi rebut.

Lara Vidal va fer una visita guia-
da per l’exposició “Referents”.
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ACTUALITAT FETS DEL MES

1 i 2. Sopar Solidari
Enguany els diners recap-

tats amb la venda d’entrepans 
del Sopar Solidari en suport a 
la campanya de Mans Unides, 
anaven adreçats al projecte 
de formació en participació 
i desenvolupament d’edu-
cadors i líders comunitaris a 
Guatemala, municipis de Ra-
binal, Cubulco i Purulhá.

La vetllada, organizada per 
la parròquia, va  tenir lloc el 
divendres 27 de març al Fo-
ment Parroquial, que es va 
omplir de gom a gom. Des-

prés de la presentació del 
projecte, hi hagué l’actuació 
musical de Dolors Ginestà i 
Sònia Gesé que van interpre-
tar una dotzena de cançons. 
En la segona part, s’escenifi -
cà un petit sainet titulat “Au-
toescola Fitipaldi…”, amb el 
següent repartiment: Actors: 
Erineu, Roser Feixa; Evarista, 
Remei Joval; Luci, Teresina 
Carulla; Elisarda, Josefi na 
Arriasol; Burgondsforo (Fiti), 
Mn. José Uriel Álvarez; Con-
tessina Dismes, Antonieta Ca-
nosa. Apuntadores: Esperança 
Llovera i Maria Dolors Arria-
sol. Traducció i efectes musi-
cals: David Cuesta. Tècnic de 
llums: Jaume Villalta.

3. Presentació llibre
El divendres 10 d’abril a les 

vuit del vespre es va presen-
tar a l’Espai Guinovart el lli-
bre de Ferran Aïsa, Mont juïc, 
la muntanya del poble. La 
presentació anà a càrrec del 
propi autor i del company de 
redacció Joan Puig. Tot i que 
és un llibre vinculat a la Ciu-
tat Comtal, el fet que segueixi 
la història que en bona part 
ens és comuna a tots fa que 

sigui prou interessant per pre-
sentar-lo i recomanar-lo al pú-
blic agramuntí. A més a més, 
Ferran Aïsa és un assagista i 
poeta conegut a la vila per al-
tres obres que hi ha presentat 
amb anterioritat, així com pel 
fet de passar-hi temporades 
i caps de setmana en un pis 
que hi té llogat.

4. Futbol
Un grup d’afi cionats al fut-

bol agramuntí van repartir 
uns fulletons convocant so-
cis, afi cionats, pares, mares 
i jugadors del C.F. Agramunt 
Escola G. Gatell a una reunió 
amb l’eslògan “Creiem que 
un nou club és possible”, per 
tal d’expressar el seu projecte 
esportiu i social.

L’acte es va celebrar el di-
vendres 20 de març, a les 9 
del vespre, al Foment Parro-
quial, i estava organitzat per 
alguns ex-jugadors, jugadors 
en actiu del primer equip i 
pares de l’Escola de Futbol. 
Durant la seva exposició, van 
manifestar el desacord amb 
la manera com s’ha gestionat 
darrerament el club de futbol 
i la seva escola, especialment 
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Les dues actuacions celebrades 
al Foment Parroquial amb motiu 
del Sopar Solidari en suport a la 
campanya de Mans Unides.

Presentació a l’Espai del llibre 
Montjuïc, la muntanya del poble, 
a càrrec del seu autor, Ferran 
Aïsa, i del company de redacció 
Joan Puig.
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ACTUALITAT FETS DEL MES

per part de l’actual president.
Segons van comentar, el 

que explicaven públicament 
ja ho havien parlat amb ell 
personalment però que els 
havia dit que se sentia legiti-
mat per continuar en el càr-
rec. Al seu entendre, caldria 
un canvi de directiva per dur 
a terme una gestió en què tot-
hom hi estigués més implicat 
i que l’única solució que ve-
ien possible per a aquest can-
vi era fer una moció de cen-
sura. Una opció que, segons
van dir, ja contemplen els 
estatuts del club i la pròpia 
Federació Catalana de Futbol. 
Per poder-la tirar endavant 
s’han de recollir un número 
determinat de signatures dels 
socis de l’entitat i, si s’acon-
segueixen, convocar noves 
eleccions. Segons van argu-
mentar, a aquestes eleccions 
s’hi podria presentar tothom 
qui volgués fi ns i tot l’actual 
president. 

A, B i C. Eclipsi
El divendres 20 de març hi 

va haver un eclipsi total de 

sol, visible parcialment a Ca-
talunya. Tot i que el cel estava 
ennuvolat, es va tenir la sort 
que es fes visible una mica 
abans i després del màxim 
d’ocultació a les 10.15 h.

Les fotos es van fer amb 
una càmera Nikon D700, una 
òptica Polarex de f 1.200 
mm, i 75 mm de diàmetre, 
a sensibilitat ISO 2.200 i 
1/2.500 s, i un fi ltre adequat. 
Els temps corresponents a 
cada foto són: 

A) 10.04.54 h
B) 10.15.50 h
C) 10.27.40 h

5. Cotxe incendiat
A les 6 de la matinada 

del dissabte 11 d’abril, els 
bombers van rebre l’avís que 
s’estava cremant un cotxe al 
pàrquing del carrer de la Bar-
retina, el propietari del qual 
és un veí d’Agramunt. Tot i 
que s’especula que s’hi va ca-
lar foc intencionadament, els 
Mossos d’Esquadra han obert 
diligències per esbrinar si re-
alment ha estat així o bé de 
manera fortuïta.

6. Donació de sang
Les instal·lacions de Cal 
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Reunió al Foment dels represen-
tants crítics amb l’actual gestió 
del club de futbol agramuntí.

El cotxe va quedar calcinat.

Cal Mas Vell va acollir la jornada de donació de sang.
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Mas Vell van acollir, el dilluns 
13 d’abril al vespre, una nova 
jornada de donació de sang 
del Banc de Sang i Teixits. 
Durant les quatre hores que 
va durar, un total de 64 per-
sones s’hi van presentar per 
donar sang, de les quals 61 
van ser donants.

7. Conferència
“Cuidem els nens”

El dimarts 24 de març 
tingué lloc a la sala de con-
ferències del Casal Agramun-
tí, la conferència “Cuidem 
els nens, de la negligència 
al maltractament” a càrrec 
del coordinador i educador 
de l’EAIA Supracomarcal de 
Lleida zona sud, Iñigo Villa-
franca, i de Margaret Creus, 
pediatra del CAP d’Agramunt, 
organitzada conjuntament pel 
Consell Comarcal de l’Urgell, 
l’Ajuntament i el CAP. L’ac-
te comptà amb l’assistència 
d’una quarantena de perso-
nes.

Iñigo Villafranca va expli-
car que els Equips d’Atenció 
a la Infància i l’Adolescència 
(EAIA) són un servei social 
especialitzat format per pro-
fessionals de la psicologia, 
la pedagogia, treballadors so-
cials i educadors socials dis-
tribuïts territorialment, que 
tenen com a objectius orien-
tar, diagnosticar, tractar i fer 
seguiment dels menors de 18 
anys, en situació de risc o de-
semparament, que reben els 
casos que detecten els serveis 
socials d’atenció primària, les 
instàncies judicials o policials 
o la Direcció General d’Aten-

ció a la Infància (DGAIA). Fan 
el diagnòstic i la valoració 
dels menors i de la situació 
familiar, i proposen les mesu-
res més adequades per a cada 
cas.

Va puntualitzar que tothom 
que tingui coneixement de la 
situació de risc o desempara-
ment d’un infant o adolescent 
té el deure de posar-ho en co-
neixement dels serveis socials 
bàsics.

8. Matança del porc
a Montgai

Unes 500 persones es van 
acostar a Montgai el diumen-
ge 22 de març per participar 
en la 32a edició de la Ma-
tança del Porc. La festa va 
començar a primera hora del 
matí amb l’elaboració del tra-
dicional mandongo a la plaça 
Prat de la Riba a càrrec dels 
veïns de la població. Els vi-
sitants podien esmorzar pa 
torrat i arengades. A 2/4 de 3 
de la tarda tingué lloc el dinar 
popular a base de mongetes, 
llonganissa i botifarra.  

La Matança del Porc a 
Montgai se celebra per recor-
dar la feina que antigament, a 
l’hivern, es feia a les cases de 
pagès per la supervivència de 
la família durant l’any.   ■

pintors

pintors . sistemes pladur

miquel caralps
c/ camí masies, 7

25310 Agramunt (Lleida)
mikel.c@esagramunt.com

tel. 973 39 09 90
mòbil 686 47 29 21
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Iñigo Villafranca explicant el 
programa dels Equips d’Atenció 
a la Infància i l’Adolescència.

Cuiners i cuineres de Montgai 
coent les botifarres i llonganis-
ses per al dinar.
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HISTÒRIA REGIONS DEVASTADES

Agramunt, poble bonic i simpàtic JP

És de tots coneguts que 
Regions Devastades va 
ser l’organisme encar-

regat de reconstruir bona part 
del poble després de la Guerra 
Civil. L’organisme estatal de 
“Regiones Devastadas” amb 
direcció central a Madrid te-
nia una delegació a Lleida de 
la qual depenia l’ofi cina i els 
treballadors locals. A mesura 
que s’anaven reparant els edi-
fi cis o que se’n construïa de 
nous, “Regions Devastades” 
realitzava informes i repor-
tatges alguns dels quals es 
publicaren a la revista “RE-
CONSTRUCCIÓN”.

Hem trobat un exemplar de 
l’esmentada revista que parla 
de la nostra vila. Es tracta de 
l’article (en bona part gràfi c) 
“De pueblo en pueblo por la 
comarca de Lérida” del Mar-
quès de Santa Maria del Vi-
lar, publicat al número 94 de 

l’any 1949. El reportatge és 
l’explicació en primera per-
sona d’un viatge per alguns 
pobles de la província on 
visita les obres de Regions 
Devastades. Concretament 
fa referència a Vilanova de la 
Barca, l’Assentiu, Bellcaire, 
Agramunt, Artesa de Segre, 
Montclar, Isona i Tírvia. Per 
la seva manera d’explicar-se i 
per l’estil de la redacció, cre-
iem que val la pena reproduir 
els fragments referits al nos-
tre municipi, així com les tres 
imatges que hi apareixen.

“Carretera adelante por en-
tre altos chopos que la perfi -
lan y que nos dan grata som-
bra, por la que marchamos 
muy próximos a los 40 grados 
de temperatura al par que ve-
mos aquellos ricos campos, 
quizá de los más ricos de la 
provincia, con tener muchos 

muy productivos, nos dirigi-
mos a un gran pueblo cuya 
visita forzosamente ha de ser 
larga, porque ¡tiene tanto an-
tiguo y moderno que ver! Nos 
referimos a Agramunt. 

Primero, vemos unos blo-
ques o manzanas de vivien-
das, bellos, bonitos, y en los 
que no faltan profusión de 
fl ores en los pequeños jardi-
nes de entrada y en sus bal-
conadas o solanas. ¡Hacen 
tan agradable, tan simpático, 
dan una nota tan de cultura 
las fl ores en las viviendas y en 
sus balcones y puertas que: 
al llegar a Agramunt y verlas 
se encuentra uno a gusto, 
por decir mucho en favor de 
sus habitantes el cariño a las 
plantas! 

Desde allí, pasando por el 
magnífi co templo parroquial, 
con su hermoso pórtico anti-
guo y su fachada con sepul-

AGRAMUNT. Mercado. (a la dreta).

AGRAMUNT.- Matadero y depósito 
de sementales.

Portada de la revista.
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cros y esbelta torre que, lle-
vados de nuestra afi ción a la 
fotografía, nos obliga a una no 
corta detención; seguimos a 
la nueva Plaza de Abastos, al 
Mercado, ya terminado total-
mente, obra que si por el ex-
terior es magna y bella, por el 
interior le supera, ya que tiene 
todos los adelantos modernos; 
su gran fuente central, con cu-
atro grandes grifos, sus pues-
tos independientes, mesas, 
mostradores –si mal no recor-
damos de piedra artifi cial–, 
puestos de mármoles y azule-
jos, luz espléndida y puertas 
con preciosas rejas que dan al 

nuevo mercado de Agramunt 
el mejor y más grande aspec-
to .

No queremos decir más de 
esta obra, cercana a la Casa 
rectoral típica y clásica. Am-
bas, al urbanizarse, al pavi-
mentarse y ponerle jardinillos 
que tanto adornan en la plaza, 
convierten a ésta en uno de los 
más bellos lugares del pueblo. 
Otros con más conocimientos 
que nosotros, vulgares trota 
tierras o viajeros, darán a co-
nocer detalladamente, en mo-
mento oportuno, esta gran obra 
del Mercado de Agramunt.

P ero no hemos terminado de 

ver obras nuevas; allí tenemos 
el Matadero, con dos fachadas 
a cada cual más interesante, 
la traída de aguas y sus de-
pósitos y el encauzamiento del 
río o rambla. 

Mucho podríamos decir de 
Agramunt, de sus calles, pla-
zas, ramblas, buenos cafés, 
bares y cines, así como de lo 
agradable que nos resultó una 
fría cerveza en aquella tempe-
ratura que quizá pasara de los 
40 grados a la sombra; pobla-
do hermoso, simpático y que 
parece gozar de bienestar. 

Desde Agramunt vamos a 
otro gran pueblo, donde el mis-
mo organismo de Regiones De-
vastadas hizo y está haciendo 
grandes obras; nos referimos 
a Artesa de Segre, cuya obra 
magna, con tener muchas, es, 
a nuestro juicio, el hermoso 
puente en construcción sobre 
el Segre.

(…) Nos hemos saltado otro 
pueblo que visitamos, Mont-
clar, con un grupo de viviendas 
muy bonito, buenas escuelas, 
interesantísima Casa rectoral 
y una soberbia obra de urbani-
zación tras los campos escola-
res, con un largo, alto y fuerte 
muro de contención preciso y 
necesario por la situación del 
terreno y las escuelas.”   ■

Viviendas en Agramunt.

Primero, vemos 
unos bloques o 
manzanas de 
viviendas, bellos, 
bonitos, y en los 
que no faltan 
profusión de 
fl ores en los pe-
queños jardines 
de entrada y en 
sus balconadas o 
solanas.
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ENTITATS

Informacions de l’ANC

El diumenge 12 d’abril, 
va tenir lloc la III As-
semblea General Ordi-

nària de l’ANC al pavelló Bar-
ris Nord de Lleida. Després de 
l’Assemblea Constituent, feta 
al Palau Sant Jordi de Barce-
lona, el 10 de març de 2012, 
i les AGO celebrades en anys 
successius a Girona i Tarra-
gona, aquesta de Lleida re-
presenta el fi nal d’un cicle on 
l’ANC ha marcat el ritme del 
país, i ha donat l’oxigen ne-
cessari als partits que giraven 
a l’entorn de l’independentis-
me, el sobiranisme o el nacio-
nalisme, per fer camí iniciant 

la travessia del desert, que 
ens ha de portar a la plenitud 
com a poble lliure de l’escla-
vatge espanyol. En aquesta 
AGO de Lleida érem més de 
3.000 persones, amb el ma-
teix entusiasme i un punt més 
de maduresa procedimental 
que en edicions anteriors. En 
l’acte d’obertura, amb expres-
sions de la catalanitat de les 
terres de Ponent, a càrrec dels 
Pastorets Rock, es va donar la 
benvinguda als assistents en-
tre els que es trobaven mem-
bres de les assemblees exteri-
ors que van ser ovacionats per 
la resta. Sota el lema: Bona 

assemblea, Sabem on Anem!, 
es va desenvolupar la sessió 
amb una fl uïdesa que sola-
ment va grinyolar per algunes 
discrepàncies amb la interven-
ció de l’alcalde Ros, i que Car-
me Forcadell va reconduir al 
moment, invocant la qualitat 
democràtica dels assistents.

Abans de la votació de les 
esmenes vives de la Ponèn-
cia Marc i la seva aprovació, 
així com les corresponents al 
Full de Ruta, que van ocupar 
la majoria del temps, es van 
aprovar els successius infor-
mes del Secretariat Nacional, 
de l’exercici passat i les pro-

En l’Assemblea 
de Lleida érem 
més de 3.000 
persones, amb 
el mateix entu-
siasme i un punt 
més de maduresa 
procedimental 
que en edicions 
anteriors.

Bar - Restaurant

Agramunt

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

Plaça del mercat s/n
678 861 219

973 391 086
    restaurant@atipic.me

Formatges Monber
Elaboració Artesanal

C/ Les Eres,18 - Tel. 973 390 316 - Agramunt
>a
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L’últim punt es va 
dedicar a l’acte de 
l’11 de setembre, 
amb la proposta 
d’omplir l’Avingu-
da Meridia na de 
Barcelona, que 
esdevindrà
el Carrer Major 
de la República 
Catalana durant
la jornada.

postes per a l’actual, amb la 
convocatòria del procés elec-
toral per escollir els membres 
del proper SN, per al dia 9 de 
maig, fent-lo expressament 
anterior a les municipals del 
dia 24. Així, doncs, el 9 de 
maig hi haurà un relleu im-
portant al si de l’ANC, que su-
posarà la substitució de Car-
me Forcadell i gran part dels 
càrrecs del SN, com a con-
seqüència dels estatuts, que 
limiten a tres anys la durada 
dels càrrecs. Aquest fet també 
es donarà a la majoria de terri-
torials, encetant així una nova 
etapa de l’ANC. Per altra ban-
da, al Full de Ruta es va mini-
mitzar l’opció de la debatuda 
llista de País, deixant-la ober-
ta solament per si es dóna el 

cas que els partits sobiranis-
tes no arribessin a un acord, 
i per mantenir un element de 
pressió sobre els polítics.

L’últim punt abans de la 
cloenda es va dedicar a l’acte 
de l’11 de setembre, amb la 
proposta d’omplir l’Avinguda 
Meridiana de Barcelona, que 
esdevindrà el Carrer Major de 
la República Catalana durant 
la jornada, dividint-la en 135 
trams –tants com escons té el 
Parlament– i omplint-la amb 
símbols que representaran els 
valors de la nova República, 
del nou país. També, i a partir 
del mes de juny, s’organitza-
ran actes arreu del territori, en 
base als deu valors, com a eina 
per establir uns eixos nacionals 
i socials i convèncer els indeci-
sos. Aquesta és una labor im-
portant a partir d’ara, ja que els 
poders de l’Estat i les estratègi-
es dels unionistes faran mans i 
mànigues per avortar el procés. 
A la cloenda, Carme Forcadell 
es va acomiadar com a presi-
denta, subratllant la impor-
tància de les eleccions muni-
cipals, i fent una crida a votar 
partits sobiranistes, perquè “Ja 
hem desconnectat de l’Estat, i 
no posarem el nostre futur en 
mans de cap partit espanyol”. 
L’acte es va acabar amb unes 

tonades independentistes en 
l’estil del garrotín de Lleida.

Arribats aquí, i després de 
tot el que ha representat fi ns 
ara l’ANC, ens cal encara una 
refl exió sobre el signifi cat de 
la independència. Sobretot, 
si volem un futur millor per 
als nostres fi lls. Aquesta in-
dependència per a alguns de 
nosaltres és possible, per a al-
tres, convenient, per a altres, 
necessària. Les dues primeres 
opcions, seran presa fàcil per 
als apologistes de l’espanyo-
lisme. Solament si tenim la 
necessitat de ser indepen-
dents, farem el camí que ex-
plicava Gandhi: “al principi 
t’ignoren, després se’n riuen, 
tot seguit t’ataquen i fi nal-
ment guanyes”, ja que ne-
cessitem guanyar, i solament 
així, amb la nostra voluntat i 
l’ajuda, que la tindrem –la sort 
ajuda els valents–, els poders 
de l’Estat i els que miren de 
reüll la conveniència personal 
en funció d’opinions, aniran 
quedant pel camí.

Finalment dir que, a tots 
els que rebeu les nostres in-
formacions per correu electrò-
nic, us demanem que us feu 
simpatitzants de l’ANC per 
continuar rebent-les: <www.
assemblea.cat>.   ■

Des del Casal d’Avis d’Agramunt
Tan sols unes breus parau-

les per recordar i home-
natjar dues persones molt im-
portants i estimades que ja no 
són entre nosaltres.

Les trobarem a faltar pel su-
port i l’ajuda que teníem amb 
elles. Tant al Felip, agrair-li 

les estones tan divertides que 
ens feia passar als retorns de 
les excursions, explicant-nos 
acudits que en sabia mil i un; 
com a la Carme, per la seva 
ajuda constant.

Esperem tirar endavant i 
continuar fent festes, excur-

sions, xerrades i moltes coses 
més, amb la vostra assistència 
i col·laboració.

També donem les gràcies a 
l’Ajuntament per cedir-nos el 
pavelló i el que necessitem en 
tot moment.

Gràcies!!!   ■

Unes breus pa-
raules per recor-
dar i homenatjar 
dues persones 
que ja no són 
entre nosaltres.
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FUNERÀRIA i SALES DE VETLLA

973 39 08 62   620 90 50 20

jtorne1@hotmail.com

SERVEI PERMANENT24h

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

FRENSPNEUMÀTICS OLIAMORTIDORS ALINEACIÓ

Amics
de
l’Espai
Guinovart

INDÚSTRIES

JOVÉ-BALASCH, S.L.

HORARI:

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

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

info@espaiguinovart.cat   ·   www.espaiguinovart.cat

Visites concertades per a grups.

Pilarín: de mercats i de vida
14 març  /  15 juny 2015

Referents
29 març  /  9 agost 2015

AMICS DE L’ESPAI GUINOVART,
adreçat a particulars, col·lectius i empreses
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ENTITATS

Aula d’Extensió Universitària

Aula
d’Extensió
Universitària
AGRAMUNT

A E
U A

Sortida cultural
a Barcelona

Els alumnes de l’Aula 
d’Agramunt vàrem realitzar 
una interessant sortida a Bar-
celona. Al dematí, i durant 
dues hores, realitzàrem una 
visita guiada resseguint els 
racons més característics del 
barri gòtic i de la Rambla, 
com és ara: la porta Ferrissa, 
Santa Maria del Pi, plaça de 
Sant Felip Neri, el claustre 
de la Catedral, el palau del 
Lloctinent, la plaça del Rei, el 

temple d’August de la Barcino 
romana, la plaça de Sant Jau-
me, el mercat de la Boque-
ria... El dinar el teníem en un 
bufet lliure. A la tarda ens van 
portar al Teatre Nacional per 
assistir a la representació de 
l’obra “L’ART DE LA COMÈ-
DIA” de l’autor italià Eduardo 
de Filippo, dirigida per Lluís 
Homar. Una gran posada en 
escena i una magnífi ca inter-
pretació. A les nou del vespre 
ja érem de tornada a casa, 
després de passar un bon dia 
i amb ganes de repetir.

Conferència

Aquest mes va tenir lloc 
el dia 8 d’abril, a les 5 de la 
tarda, al Foment Parroquial. 
Amb el títol “Perspectives 
actuals de la cosmologia”, va 
anar a càrrec del Sr. David Jou 
Mirabent, catedràtic de Física 
de la Matèria Condensada a 
la Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB). Com a in-
vestigador en termodinàmica 
de processos irreversibles, 
ha publicat cinc llibres i uns 
dos-cents articles de recerca 
en revistes científi ques de 
difusió internacional. Ha re-
but, entre altres, els premis 
Rey Juan Carlos I, Ciutat de 
Barcelona, i la Medalla Narcís 
Monturiol. Paral·lelament a la 
seva activitat científi ca ha pu-
blicat una extensa obra poèti-
ca que destaca pel conreu de 
temes científi cs, religiosos, 
cívics, cinematogràfi cs, una 
recerca formal amb un acusat 
component visual i una acura-
da composició.

En la seva conferència va 

parlar de forma molt erudita 
de l’origen de l’univers i la 
seva expansió, mostrant la 
seva immensitat en contrast 
amb la nostra petitesa, tot 
plegat contemplat des de la 
ciència, però també amb pin-
zellades des del punt de vista 
de la poesia i de la mística. El 
model cosmològic actual sub-
ratlla la nostra dimensió còs-
mica i ens va explicar que som 
pols d’estrelles, que els àtoms 
que ens constitueixen van ser 
formats en grans estrelles que 
van explotar i escamparen el 
seu contingut per la galàxia. 
També va refl exionar, entre 
altres coses, sobre la vida a 
l’univers, mitjançant les ex-
ploracions de l’astrobiologia, 
on s’estudien les condicions 
necessàries que han de tenir 
els planetes per allotjar vida. 
La nostra Terra, en aquest 
sentit, encara continua essent 
una excepció.

Recordem les properes 
activitats:

Dimecres 6 de maig: Con-
ferència com a cloenda del 
curs, a càrrec del Sr. Juan 
José López Burniol, notari i 
llicenciat en Dret per la Uni-
versitat de Navarra.

Dimecres 20 de maig: Lliura-
ment dels diplomes als alum-
nes matriculats al curs 2014-
2015, a càrrec del senyor Mà-
rius Bernadó, Coordinador de 
les Aules Universitàries per a 
la Gent Gran de la Universi-
tat de Lleida. L’acte es clourà 
amb una actuació musical en 
directe.   ■

Alumnes de l’Aula que varen realitzar la sortida cultural a Barcelona.

El ponent David Jou durant la seva 
intervenció i públic assistent a la 
conferència.
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Diferents trobades musicals
Alumnes de guitarra i de percussió de l’EMMA participen en diferents 
trobades durant el mes de març

Els alumnes de guitarra 
de nivell mitjà de l’Es-
cola Municipal de Mú-

sica, van participar el passat 
dissabte 14 de març a la XI 
TROBADA DE GUITARRES, 
que es va celebrar a la localitat 
de Bellpuig. En aquesta edició 
es va arribar a 56 alumnes pro-
cedents de les Escoles Muni-
cipals de Música de Bellpuig, 
Cervera, Guissona, Ivars d’Ur-
gell, Mollerussa, Sant Guim de 
Freixenet, Tàrrega i Agramunt. 
Assajos durant el dia, dinar de 
germanor i, com a cloenda, 
un concert al Teatre Armengol 
de Bellpuig a càrrec de totes 
les formacions de les escoles 
participants i la interpretació 
per part de tots els guitarris-
tes participants en la trobada 
de l’obra “Valses Poéticos” del 
compositor i pianista lleidatà 
Enric Granados.

El mateix dissabte, els 
alumnes de percussió de nivell 
elemental de l’Escola Muni-
cipal de Música, també van 
participar a la TROBADA DE 

PERCUSSIONISTES que va 
organitzar l’Escola de Música 
d’Igualada. S’hi van reunir més 
de 130 estudiants de percus-
sió que van gaudir de diversos 
tallers de percussió corporal, 
percussió llatina, construcció 
d’instruments i soun paintint 
(improvisació dirigida). La jor-
nada va acabar a la tarda amb 
un concert on van actuar cada 
grup de cambra de les diverses 
escoles i on els alumnes de 
l’EMMA van interpretar “Ob-
la-di Ob-la-da” dels Beatles.

L’objectiu d’aquestes troba-
des és motivar l’alumnat en 
diferents activitats musicals, 
oferint-los la possibilitat de 
treballar diferents repertoris 
d’èpoques diverses i l’oportu-
nitat de conèixer altres pro-
fessors i alumnes de diferents 
escoles. La valoració és posi-
tiva i des de l’equip directiu i 
l’equip de professores i profes-
sors de l’EMMA es treballa per 
seguir en aquesta línia.

Equip Directiu de l’EMMAFO
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Festa, Gastronomia i Cultura
Participa al dVins! www.dvins.cat

DVins, la III Mostra de Vins 
i Caves de Proximitat ja està 
en marxa i estem ultimant els 

detalls i les activitats per a 
aquesta nova edició. 

Serà el dissabte 30 de maig 
de cinc de la tarda a mitjanit 
al Passeig del Sió vora el Pont 
Romànic, un espai que dóna 
molt bon ambient.

Com a novetat d’enguany, 
durant el matí realitzarem una 
jornada de turisme cultural i 
patrimoni arquitectònic amb 
vehicles antics agramuntins. 

Ens agradaria que, si tens 
uns vehicle de més de 25 
anys, poguessis donar-nos un 
cop de mà durant el matí del 
proper dissabte 30 de maig 

per fer una breu ruta per es-
plais emblemàtics de la nos-
tra vila. Pots contactar-nos 
per email a jlluch@dvins.cat 
o al telèfon 625 352 832.

Esperem que puguem tor-
nar a gaudir junts d’una jor-
nada cultural, gastronòmica i 
festiva.

Ens veiem ben aviat!   ■FO
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Concert de Pasqua

El diumenge de Rams, 
29 de març, a la tar-
da, el temple de Santa 

Maria va acollir de nou les ac-
tuacions de la Coral d’Avui i 
la infantil Bon Cant en el seu 
Concert de Pasqua.

El grup petit, dirigit per 

Esther Cabós i Laura López, 
cantaren set cançons; tres de 
les quals formaven part de la 
cantata Les vacances del re-
llotge musicada per F. Xavier 
Casañas i Edo, amb text basat 
en un conte del mateix nom 
de Josep Vallverdú, que la 

cantaran en el seu aplec Ju-
guem Cantant que tindrà lloc 
el 26 d’abril a Alguaire. El 
grup mitjà, dirigit per la Joa na 
Tolmos, va cantar quatre can-
çons. Aquest grup també té 
la seva trobada que es farà el 
diumenge 17 maig a Cervera.

Pel que fa a la Coral d’Avui, 
sota la direcció de la Isabel 
Badia, van cantar sis cançons 
d’autors com Banchieri, tra-
dicionals del Japó, Veneçue-
la, Israel, Ravenscroft, Lajos 
Bárdos...).

Les actuacions de les dues 
corals van comptar amb els 
acompanyaments de la Dolors 
Ricart i del Marc Puigpinós.

El concert va ser seguit per 
un nombrós públic.   ■

per J. Pijuan
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Actuació del grup mitjà de
la Coral Bon Cant.

A la dreta, actuació del grup 
petit de la Coral Bon Cant.

Actuacions de les corals
Bon Cant i d’Avui.
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4t Concert Ramon Casals per J. Pijuan

El dissabte 11 d’abril a la 
nit va tenir lloc al Casal 
Agramuntí el 4t Concert 

Ramon Casals. Aquest any 
vam comptar amb la presència 
del Cor de l’Orfeó Lleidatà que 
ens interpretà, sota la direcció 
de Pedro Pardo, “En català, si 

us plau (la banda sonora d’un 
poble)” un espectacle musical 
que recupera l’esperit com-
batiu dels anys setanta per 
explicar la convulsa realitat 
que vivim. De fons, música 
tradicional catalana i himnes 
generacionals com ara Al vent, 

de Raimon; L’estaca, de Lluís 
Llach.

Amb aquest concert continu-
em el projecte d’organitzar-ne 
un d’anual en recordança de 
Ramon Casals i del seu valuós 
treball dins el món coral i en 
especial dins la nostra entitat.

Els components del cor de l’Orfeó Lleidatà i de la Coral d’Avui cantant junts.
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Continuem el pro-
jecte d’organitzar 
un concert anual 
en recordança de 
Ramon Casals.

Així mateix, es regalarà un exemplar per cada 
nova subscripció a la nostra revista.

La Guerra Civil a Agramunt

LA FRUSTRACIÓ
DE L’ESPERANÇA

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

Recordem als 
subscriptors 
de Sió que no 
hagin recollit 
aquest llibre, 
que encara 
ho poden fer 
gratuïtament 
a l’Ofi cina de 
Turisme de
la vila.

El col·lectiu Garba us convida a la

presentació del llibre

Sociedad poscapitalista
a càrrec del  Sr. Josep Maria Triginer

En el seu assaig, Josep Maria Triginer descriu els canvis 
que s’haurien de produir per superar les conseqüències 
ideològiques del neocapitalisme que ens han conduït a una 
quota colossal de pobresa, desigualtat i endeutament, i 
proposa una nova gestió de la societat que permeti poten-
ciar els actius materials, humans i culturals de cada país.

Dissabte 9 de maig

A les vuit del vespre

A l’Espai Guinovart
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Assemblea de sòcies de l’Esbarjo

Un any més vam celebrar l’assemblea de 
sòcies, el divendres 10 d’abril al foment 
Parroquial. Es va seguir l’ordre del dia 

amb la lectura i aprovació de l’acta de l’assem-
blea anterior. A continuació, la presentació de 
l’estat de comptes de l’exercici 2014, seguit de 
les votacions per elegir una nova junta. Es fi na-
litzà amb un torn obert de paraules.

Mentre es feia l’escrutini de vots, a les sòcies 
assistents se’ls va donar una panada com cada 
any. Segons les votacions, la junta va quedar 
constituïda de la següent manera:

Presidenta: Magda Tallaví
Vicepresidenta: Pilar Pampalona
Secretària: Paquita Càrceles
Tresorera: Antonieta Gili
Vocals: Carme Utges, Manoli Nogales i Mari-

bel Casulleres.

Les membres de la junta ens posem a la vostra 
disposició, amb ganes de tirar endavant l’asso-
ciació i fer que esdevingui un bon referent per 
a totes les dones, per compartir experiències i 
bones estones.

Recaptació contra el càncer
També volem fer ressò de la recaptació que 

hem fet enguany per a la lliga contra el càncer 
de les comarques de Lleida. Hem confeccionat i 
venut fl ors de paper que aquesta entitat ens fa-
cilita. La recaptació total ha estat de 411 euros.

Agraïm molt a les nostres sòcies i amics la 
seva col·laboració, ja que aquests diners es 
destinaran a promoure i impulsar activitats que 
ajudin a la prevenció i control del càncer a les 
nostres comarques. La lluita contra aquesta ma-
laltia és cosa de tots.    ■
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Les membres 
de la junta ens 
posem a la vos-
tra disposició, 
amb ganes de 
tirar endavant 
l’associació i fer 
que esdevingui 
un bon referent 
per a totes 
les dones, per 
compartir expe-
riències i bones 
estones.
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Començar una nova vida

OPINIÓ LA CLARABOIA per JOAN PUIG i RIBERA

Aquest any l’Institut Gutt-
mann celebra cinquanta 
anys d’existència. Va ser 

el primer hospital d’Espanya 
dedicat a l’assistència de pa-
cients amb paraplegia i tetra-
plegia. Actualment també atén 
persones amb afectacions del 
sistema nerviós central, prin-
cipalment provocades per trau-
matisme cranioencefàlic. El 
nom de la institució li ve donat 
perquè el batejaren en honor 
al neuròleg jueu Ludwig Gutt-
mann que, després de fugir 
dels nazis, va dedicar la seva 
activitat a millorar la vida de 
pacients afectats en traumatis-
mes neurològics.

A més a més, l’Institut Gutt-
mann des de fa anys porta a ter-
me decidides i efi cients campa-
nyes de prevenció d’accidents. 
No només es tracta de guarir el 
mal, sinó que cal evitar-lo sem-
pre que sigui possible. De ma-
nera que ofereix gratuïtament 
xerrades en què s’expliquen les 
causes i les conseqüències de 
beure alcohol, conduir sense 
casc, actuar imprudentment, 
etc. A l’Institut Ribera del Sió 
des de fa molts cursos s’hi fan 
aquestes xerrades dirigides 
principalment als alumnes més 
grans. Es tracta que s’adonin 
de la realitat i que captin els 
perills a què s’exposen si actu-
en temeràriament.

Les xerrades les porta a terme 
una persona que ha estat atesa 
al mateix Institut Guttmann i 
que va en cadira de rodes. Quasi 
sempre comença amb un vídeo 
en què es relaten casos de per-
sones joves que portaven una 
vida normal com qualsevol de 
nosaltres fi ns que un accident 
inesperat els va canviar la vida 

per sempre més. El reportatge 
és impactant i no deixa fred a 
ningú, però el que més sorprèn 
és el relat viu i directe de qui 
fa la xerrada. No és igual que 
et diguin que et pots quedar en 
una cadira de rodes si no por-
tes el casc quan vas en moto, 
com que en Miquel, un xicot de 
trenta anys i escaig, t’expliqui 
que un dia anava en moto i que 
de sobte li va sortir un vehicle 
al mig de la carretera, cosa que 
va provocar un xoc inevitable. 
La patacada que es va donar al 
cap fou terrible i com que no 
duia casc, en els primers mo-
ments es va témer per la seva 
vida. El resultat va ser una lesió 
que l’ha deixat força limitat en 
una cadira de rodes. I amb tota 
sinceritat en Miquel t’explica 
els primers dies d’hospital i 
que no sabia com se’n sortiria, 
i com el metge li va dir que no 
tornaria mai més a caminar, i 
com a poc a poc ha pogut refer 
la seva vida, fi ns i tot casar-se i 
tenir dos fi lls, perquè la sexuali-
tat, encara que minvada, conti-
nua viva i desperta, malgrat a la 
seva dona només la pugui abra-
çar amb uns braços maldestres 
i unes mans que l’obeeixen a 
mitges. I et diu que en la vida 
cal seguir lluitant perquè hi ha 
moltes coses boniques per fer, 
però que cal estar sempre atent 
i actuar amb prudència perquè 
si ell hagués portat casc, pro-
bablement avui podria caminar 
com tots nosaltres. I en Miquel 
t’explica com va canviar la vida 
de tota la seva família, comen-
çant pels pares que van estar 
amb ell a l’hospital cuidant-lo 
gairebé un any, i després els 
amics, que a poc a poc s’han 
anat distanciant perquè ells fan 

una vida que ell no pot seguir... 
I tota la resta, com adaptar les 
escales, el lavabo, el vàter i al-
tres indrets de la casa perquè 
en pugui fer ús...

I si no és en Miquel qui ve, és 
en Ramon que ens explica que 
ell era un gran afeccionat als 
esports i que un dia, practicant 
submarinisme, va pujar més de 
pressa del compte a la superfí-
cie, cosa que li va provocar una 
lesió medul·lar que li ha condi-
cionat la vida. I això ens ho diu 
mentre comenta que al principi 
va ser molt dur perquè volia dir 
que li havien de fer tot, des de 
vestir-se i desvestir-se, fi ns a 
posar-se al llit, dutxar-se, mo-
car-se o anar al lavabo a fer les 
seves necessitats.

I quan acaba la xerrada, els 
alumnes veuen com alguns 
professors acompanyem el 
Miquel, el Ramon o qui hagi 
vingut, a anar fi ns al cotxe, tot 
salvant les barreres arquitectò-
niques (quan n’hi ha), i a pujar 
al seu cotxe adaptat. I contem-
plem com de la cadira de rodes 
passen amb destresa al seient 
del conductor i amb les mans 
sostenen les cames insensi-
bles perquè canviïn de lloc; i 
després amb habilitat pleguen 
la cadira i la col·loquen darre-
re sense permetre que ho fem 
nosaltres. I llavors ens acomia-
dem, tot dient que fi ns a la 
pròxima. I ens quedem amb el 
cor encongit per tot el que hem 
contemplat, alhora que sentim 
una satisfacció interior d’haver 
conegut unes persones que 
gràcies a l’Institut Guttmann 
duen una vida digna i tenen 
una autoestima i una projecció 
vital que els que estem bé so-
vint no sabem preuar.   ■

A l’Institut Ribera 
del Sió des de 
fa molts cursos 
s’hi fan aquestes 
xerrades dirigides 
principalment 
als alumnes més 
grans. Es tracta 
que s’adonin de 
la realitat i que 
captin els perills 
a què s’exposen si 
actuen temerària-
ment.

L’Institut Gutt-
mann des de 
fa anys porta a 
terme decidides i 
efi cients campa-
nyes de preven-
ció d’accidents.
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A Agramunt la Marea Blanca no s’atura

OPINIÓ ELS LECTORS ESCRIUEN

El dimarts 31 de març, 
la Conselleria de Salut 
de la Generalitat de Ca-

talunya anunciava l’inici del 
tràmit d’informació pública 
dels estatuts del Consorci Sa-
nitari de Lleida. Una decisió 
presa malgrat la forta oposició 
a aquest projecte a la provín-
cia de Lleida i el pronuncia-
ment del Parlament de Cata-
lunya instant el Govern de la 
Generalitat a aturar la propos-
ta del nou ens sanitari. Des de 
la plataforma Indignats de la 
Ribera del Sió, que forma part 

del moviment Marea Blanca 
de Lleida, continuarem amb 
la mobilització al carrer fi ns 
que es desestimi aquesta ini-
ciativa impulsada pel conse-
ller de sanitat Boi Ruiz.

Considerem que el Go-
vern de la Generalitat no pot 
menys tenir la majoria ciu-
tadana i parlamentària que 
expressa la seva oposició a 
aquest nou ens sanitari. Du-
rant el darrer any s’han reco-
llit 38.575 signatures (1.000 
a Agramunt); s’han organitzat 
més de 350 actes i mobilit-
zacions, i milers de persones 
han participat a cadascuna 
de les tres manifestacions 
multitudinàries convocades 
a la ciutat de Lleida. La Uni-
versitat de Lleida ha manifes-
tat recentment també el seu 
rebuig al projecte de l’ens. 
Finalment, el passat mes de 
març es va aprovar una reso-
lució del Parlament de Cata-
lunya que insta al govern pre-
sidit per Artur Mas a aturar 
el procés de constitució i de 
posada en marxa del Consorci 
Sanitari de Lleida.

En l’àmbit municipal, el ple 
de l’Ajuntament d’Agramunt 
va aprovar també per majoria 
una moció de rebuig on es va 
acordar: “oposar-nos al con-
sorci anunciat pel Departa-
ment de Salut, per gestionar 
l’Hospital Universitari Arnau 
de Vilanova (HUAV), l’Hospi-
tal Santa Maria, l’Hospital Co-
marcal del Pallars de Tremp, 
els centres d’atenció primària 
així com la salut mental i els 
serveis socials.”

Rebutgem així mateix la 
proposta de consorci sanitari 

que es planteja perquè és una 
mesura ideològica per eludir 
el dret públic i el control par-
lamentari en la gestió sanità-
ria, que fomenta l’opacitat i la 
confusió entre interessos pú-
blics i privats. I perquè forma 
part d’una estratègia global de 
mercantilització de la sanitat 
pública. Reiterem l’exigència 
de retirar el projecte defi ni-
tivament i iniciar un procés 
d’enfortiment de l’Institut Ca-
talà de la Salut, el marc on es 
poden fer reformes amb ma-
jors garanties per avançar cap 
a una sanitat sota control, de 
propietat i provisió pública.

Davant d’aquest procés tan 
poc democràtic i de la nostra 
oposició a la proposta d’ens 
sanitari, des de la plataforma 
d’Indignats de la Ribera del 
Sió ens sumem a les iniciati-
ves promogudes per la Marea 
Blanca de Lleida.

Amb la iniciativa ‘Cap vot 
cap al consorci’, posarem en 
marxa un conjunt d’iniciati-
ves i accions per incidir en 
la campanya electoral de les 
pròximes eleccions a l’alcal-
dia d’Agramunt, demanant de 
no votar aquells partits favo-
rables al consorci o que no es 
posicionin explícitament en 
contra.

Iniciarem també una reco-
llida pública d’al·legacions 
als estatuts del consorci, com 
a mitjà per mostrar novament 
el rebuig a aquest projecte 
i com a manifestació de la 
nostra aposta per una sanitat 
100% pública, de totes i tots 
i per totes i tots.

Indignats Ribera del Sió

En l’àmbit munici-
pal, el ple de l’Ajun-
tament d’Agramunt 
va aprovar també 
per majoria una 
moció de rebuig.
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Ceps, oliveres, ametllers i art...
tot és possible

ENTREVISTA CELLER MAS BLANCH I  JOVÉ per ANNA SANTACREU

▼

El Joan Jové i la Sara Ba-
lasch, junt amb els seus 
fi lls, són els propietaris 

del Celler Mas Blanch i Jové. 
És un celler de la DO Costers 
del Segre. Les vinyes estan 
situades a la comarca de les 
Garrigues, concretament a po-
blació de la Pobla de Cérvoles, 
a la frontera ponent del Priorat, 
en una zona de muntanya a 
més de 700 m sobre el nivell 
del mar. La peculiaritat del sòl 
de les fi nques –molt pedregós–, 
la baixa pluviometria, l’alta in-
solació i l’important salt tèrmic 
entre el dia i la nit permeten 
que, després d’un treball cons-
tant i minuciós a les vinyes, 

s’obtingui un producte d’excep-
cional qualitat.

– Com va ser que compressiu 
unes vinyes en aquest indret?

– Feia molts anys que hi 
anàvem a comprar el vi i l’oli. 
Una de les vegades, a més del 
vi, també ens vam decidir de 
comprar-hi unes vinyes. Així 
de senzill. Això va ser l’any 
1998. Als primers temps la 
verema la fèiem nosaltres ma-
teixos, amb alguns amics dels 
nostres fi lls que s’afegien a la 
festa. Portàvem el raïm a Cas-
tellnou d’Ossó, a casa dels 
pares. Al començament fèiem 
unes 2.000 ampolles i les 
regalàvem als nostres clients 
del taller. La veritat és que el 
vi ens sortia bastant bonet, la 
qual cosa va fer que ens pre-
guntéssim que si sense ser 
professionals i sense enòleg 

el vi sortia digne, per què no 
ens professionalitzàvem? I 
així va començar la història.

– Amb quina fi nalitat vàreu 
iniciar aquest projecte?

– Vam iniciar el projecte per 
amor a la terra, atès que la 
nostra família ve de genera-
cions i generacions de page-
sos. Així, doncs, amb aquesta 
idea i cap altra vàrem comen-
çar aquesta aventura.

– Quan va arribar el celler? 
– El nostre amic Josep Gui-

novart va ser qui ens va aju-
dar amb el disseny del celler. 
Va dedicar a Mas Blanch i 
Jové l’impressionant mural 
“In Vino Veritas” i tot l’inte-
rior del celler és una exposi-
ció d’obres de l’artista. Amb 
ell vam concebre la singular 
“Vinya dels Artistes”, que va 
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La família Jové Balasch entremig 
de les bótes de vi dins del seu 
celler.

Vinyes i oliveres envolten el Celler Mas Blanch i Jové.

Vam iniciar el 
projecte per amor 
a la terra, atès que 
la nostra família 
ve de genera cions 
i generacions de 
pagesos.
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ENTREVISTA CELLER MAS BLANCH I  JOVÉ

▼

esdevenir una realitat l’any 
2009. El nostre fi ll Joan en 
va fer el projecte i la nostra 
fi lla Sara –que considerava 
que vendre ferros era una 
cosa molt freda–, vendre vi li 
semblava una festa. El celler 
es va inaugurar l’any 2006. 
Vam començar amb l’enòleg 
Toni Coca que encara és amb 
nosaltres.

– Expliqueu-nos una mica el 
funcionament d’aquest celler.

– Hi tenim treballant set 
persones fi xes tot l’any. En 

temps de verema som molts 
més. Una persona fa d’encar-
regat i una noia és la que es 
cuida de fer els “tasts” els 
caps de setmana. Nosaltres 
hi anem sempre que és ne-
cessari, és a dir força sovint. 
Val a dir, com a curiositat, 
que la selecció del raïm es fa 
a la vinya; això signifi ca que 

un 30% de la producció es 
queda allà mateix.

– D’on sorgeix la vostra rela-
ció amb en Josep Guinovart?

– L’any 2000 la nostra em-
presa Tallers Jové Balasch 
celebrava el 25è aniversari. 
Ens vam atrevir a demanar-li 
com a favor el disseny d’uns 
fulletons de commemoració 
d’aquest aniversari. En re-
sum, que ens va fer arribar 
un quadre de 2 m d’ample 
per 1,5 m alt. Així va comen-
çar la nostra relació i ha anat 
continuant en el temps, tant 
amb ell com amb la seva fi lla 
Maria. A les vinyes esmenta-
des anteriorment hi havia una 
cabana, i més d’una vegada 
l’havíem convidat a fer-hi al-
guna paella. Sempre que po-
dia ens hi acompanyava.

– És hora que parlem de vins. 
Quines varietats surten del vos-
tre celler?

– De moment n’elaborem 
sis classes diferents:

Petit Blanc Saó 2013: vi 
blanc, Macabeu i Garnatxa 
Blanca. 3.000 ampolles del 
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Amb Josep Guinovart al taller de 
l’artista a Castelldefels. El lligam 
amb en Guino ve de l’any 2000, 
arran del 25è aniversari de l’em-
presa Tallers Jové Balasch. 

El Celler està museitzat amb obra 
de l’artista d’ascendència agra-
muntina, com el magnífi c mural de 
la dreta “In vino veritas”.

A baix, detall del titular d’aquest 
mural.
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▼

nostre vi més fresc i tropical.
Saó Blanc 2013: Vi Blanc, 

90% Macabeu i 10% Garnat-
xa Blanca, fermentat i criat 
durant sis mesos en bótes de 
roure francès noves. Només 
s’elaboren unes 4.000 ampo-
lles. Sorprenent i femení, una 
increïble combinació entre 
delicadesa i potència.

Saó Rosat 2014: Vi rosat de 
Syrah 60% i Garnatxa negra 
40%. És un vi molt sexi i 
afruitat, del qual només s’han 
elaborat 3000 ampolles.

Petit Saó 2011: Es un semi 
criança que estem elaborant 
amb les següents varietats: 
Ull de Llebre, Cabernet Sau-
vignon i Garnatxa negra, amb 
una criança de vuit mesos en 
bótes de roure francès i ame-
ricà. És un vi contemporani, 
equilibrat, amable i molt fàcil 
de beure.

Saó Abrivat 2010: Vi negre 
procedent de raïm de les se-
güents varietats: Garnatxa, 

Ull de Llebre, Cabernet Sau-
vignon i Merlot. Criat durant 
12 mesos en bótes de rou-
re francès i americà. El Saó 
Abrivat és un vi rodó, molt 
llaminer i seductor.

Saó Expressiu 2008: Vi ne-
gre, procedent de raïm de les 
següents varietats: Garnat-
xa, Ull de Llebre i Cabernet 
Sauvignon. Criat durant 14 
mesos en bótes de roure fran-
cès (85%) i americà (15%). 
Aquest és el nostre vi més 
personal, molt complex, llarg, 
especiat, mineral. Pura ele-
gància.

Tots els vins s’elaboren a 
partir de raïm de les nostres 
vinyes ecològiques, verema-
des manualment en el seu 
punt òptim de maduració 
amb caixetes de 20 kgs. I 
amb una producció per hectà-
rea que està entre els 3.500 i 
els 4.500 kgs.

– A més del mercat estatal, 
també feu exportació?

– Efectivament. La nostra 
fi lla Sara –per motius labo-
rals del seu marit–, va ser dos 
anys als Estats Units. Va apro-
fi tar la seva estança en aquell 
continent per contactar amb 
un distribuïdor. Mitjançant 

aquesta persona fem arribar 
els vins als mercats de Nova 
Jersey, Nova York, Washing-
ton, Canadà, Mèxic i Perú. A 
Europa els distribuïm a Suïs-
sa, Bèlgica, Regne Unit, Ale-
manya, Polònia, Irlanda, Suè-
cia i Andorra. També arriben 
al Japó i a la Xina. Tampoc no 
faltem a les illes de Mallorca 
i Formentera. En l’àmbit esta-
tal servim a Sevilla i Madrid.

– Sabem que, des de fa uns 
anys, celebreu una festa anual 
a les vostres plantacions ano-
menada “La Vinya dels Artis-
tes”. Ens podeu explicar en què 
consisteix? 

– Al principi de tenir el ce-
ller, en Josep Guinovart el vi-
sitava sovint. Va ser ell qui va 
concebre “La Vinya dels Ar-
tistes” en una de les nostres 
plantacions quan, un dia de 
primavera, es va imaginar un 
camp ple d’ametllers trans-
format en sala d’exposi cions 
a l’aire lliure. En Guinovart 
ens va deixar l’any 2007 i no 
va poder veure feta realitat la 
seva idea, però nosaltres vam 
tirar endavant el projecte. 
Fins avui, cada any a fi nals 
de juliol es dedica una nit 
de dissabte a la presentació 
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Tres ampolles de diversos vins 
i una d’oli comercialitzats amb 
els noms de Saó i Òlim respecti-
vament.

A la dreta, monòlit de pedra amb 
una placa de ferro forjat amb el 
nom de “La Vinya dels Artistes”.

A baix, “L’orgue del camp” de 
Josep Guinovart. Va ser la primera 
obra exposada en aquesta Vinya, 
l’any 2009.
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d’una obra d’art d’un artista 
diferent i que tingui un cert 
renom. Aquesta festa la diri-
geix el mateix artista i es fa 
la celebració d’acord amb les 
seves preferències. S’hi fa un 
espectacle triat també al seu 
gust, i es comparteix amb un 
sopar. Val a dir que l’assistèn-
cia de públic és força nom-
brosa.

– Fins al moment, quins artis-
tes hi heu convidat?

– L’any 2009, anomenat 
any 0, La Vinya va esdevenir 

una realitat amb la inaugura-
ció de L’Orgue de Camp de Jo-
sep Guinovart. 

L’any 01 va ser el genial 
Carles Santos qui va desple-
gar la seva imaginació en cre-
ar un viatge fascinant per la 
història de la música i la gas-
tronomia. Com a testimoni va 
quedar La Sargantaneta.

L’any 02 fou l’any d’Esteve 
Casanoves, investigador dels 
espais i curiós per les textu-
res. Va presentar Una acròba-
ta penjada d’un llaç vermell i 
va descobrir La Llum planant 
damunt la terra, un cep gegant 
de vuit metres amb raïms de 
fi bra òptica. Una estructura 
tan orgànica que sembla que 
neixi de la mateixa terra.

L’any 03 va ser un poeta. 
Un referent, un mestre. No-
més podia ser Joan Brossa. 
Ens va deixar una A capgirada 
somrient al capvespre.

L’any 04 es presentava en 
forma d’interrogant, havíem
d’escollir un nou artista. To-
tes les veus van apuntar cap a 
Susana Solano. D’ella podem 
gaudir de Signatures nº 1.
Aquesta obra, de grans di-
mensions, envolta un grup 
d’oliveres encara joves, i amb 
el temps arribaran a dibuixar 

les seves formes caracterís-
tiques.

Per aquest any, gairebé ho 
tenim lligat amb Assumpció 
Mateu. Es tracta d’una artis-
ta gironina que a hores d’ara 
ja prepara uns projectes per 
poder decidir quina obra serà 
l’escollida.

Entre els anys 02 i 03 Gre-
gorio Iglesias va calcar el pai-
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Mural de Gregorio Iglesias “Entre 
el Cel i la Terra”.

A la dreta, “Primeres Notes (del 
Cant de l’Hortolà)”, d’Esteve 
Casanoves i Josepe Gil.

“La Sargantaneta”, va quedar de testimoni 
l’any en què hi va anar Carles Santos.

“Llum planant damunt la terra” 
d’Esteve Casanoves.

ENTREVISTA CELLER MAS BLANCH I  JOVÉ
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satge acaronant una tela amb 
branques i tintes xineses: 
“Entre el Cel i la Terra”. Un 
quadre de 60 m pintat durant 
més de dos mesos a l’aire 
lliure enmig de “La Vinya dels 
Artistes”. Aquesta creació co-
lossal és la pura captació de 

l’entorn. Una obra concebuda 
per folrar les quatre parets de 
la sala de bótes del Celler.

“La Vinya dels Artistes” es 
pot visitar sempre. En cap 
moment es pretén vincular-la 
al celler. És un passeig llarg 
i molt bonic. Al llarg de l’any 
s’hi fan altres activitats i to-
tes molt diferents. Les nits 
d’estiu són màgiques i són 
les més apropiades per gau-
dir-les.

– També comercialitzeu oli. 
Ens en podeu fer un comentari?

– Doncs que en aquesta 
comarca també hi tenim gai-
rebé 6.000 oliveres. Actual-
ment estem elaborant oli en 
un molí d’aquest indret, amb 
olives cent per cent arbequi-
nes procedents de les nostres 

oliveres ecològiques i de secà 
de la zona. Es comercialitza 
sota la marca Òlim i es carac-
teritza per ser un oli de baixa 
acidesa i molt afruitat.

A l’octubre del 2008 la nostra 
revista va dedicar un reportatge 
al celler Mas Blanch i Jové ti-
tulat “Un ‘Espai Guinovart’ de-
dicat al vi”, al qual adrecem 
els nostres lectors per saber-ne 
més sobre la seva museització 
artística. Amb el temps, aquest 
espai ha anat creixent i l’art ha 
continuat acompanyant les vi-
nyes, oliveres i ametllers. 

Gairebé hem aconseguit con-
nectar amb la imaginació i fer-
nos una idea de la unió del vi i 
l’art. El maridatge és perfecte. 
Amb aquest bon gust, ens que-
dem.   ■
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“Signatures nº 1”
de Susana Solano.
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Elaboració artesana de
torrons i massapans

Obrador:
C. Comtessa Aurembiaix, 5

Tel. 973 390 319  -  AGRAMUNT

www.torronsfelix.com
torronsfelix@yahoo.es

TALLERS
LLAGUNES

- VEHICLES NOUS
  - Km 0
     - GERÈNCIA

- VEHICLES NOUS
  - Km 0
     - GERÈNCIA

MAQUINÀRIA FORESTAL
AGRÍCOLA - JARDINERIA

ARTESA DE SEGRE  -  TEL. 973 40 01 48

OUUS

A

OUSOUUSSOUS

AA
MAQMA UINNÀRIÀRIA FA FORESTASTAL
AGRÍCOÍCOLALA J- JARDARDINERIA

TEL 973 40 01 48

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

Jardins de secà
Jordi Lluch Sarnago

jardiner

 Poda d’arbrat agrícola

 Poda d’arbrat urbà i ornamental

 Manteniment de jardins existents

 Aplicació de tractaments fitosanitaris

 Disseny manual i digital

Tel. 658 921 335   jardinsdesecar@gmail.com

 Col·locació sistemes de reg

pintura i decoració

Roman Serra
695 558 383
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Esperant el destí

COL·LABORACIONS
LITERÀRIES EL CONTE per J. PIJUAN

Un delitós fl aire m’ha tret de l’adormi-
ment. Respiro aquella aroma amb for-
ça. Sento com l’atmosfera m’abrigalla 

totalment i m’estreny entre els seus braços 
amb tendresa. M’impregno d’aquella sensació 
fi ns al més profund del meu ser i obro comple-
tament els ulls al nou dia que neix. De seguida 
comprovo que tota la família ja s’ha aixecat del 
llit i es troba completament engalanada –tot 
apunta que ja fa força estona que estan lle-
vats. Fan una patxoca que no hi ha paraules 
per descriure la seva elegància. Avui mostren 
les millors vestimentes que posseeixen, ja que 
sabem que avui és un dia molt singular i hem 
de resplendir molt més que els altres dies. De 
passada m’observo a mi mateixa i la visió que 
copso m’encanta d’allò més.

Restem asseguts a l’habitació tot esperant 
que arribi l’hora. Tothom hi és present, grans 
i petits. L’estança on ens trobem és més aviat 
petiteta i ha calgut una mica de paciència per 
poder-nos-hi acomodar tots, encara que sigui 
una mica estrets, però no ens importa per l’es-
tona que hi romandrem. No obstant, hem de 
vigilar no moure’ns gaire per no arrugar-nos els 
vestits.

Però estic una mica amoïnada. Des de fa 
una colla de dies que m’envaeix una estranya 
percepció que em puja fi ns al coll. La mare de 

seguida va copsar el meu neguit i no fa més 
que dir-me que estigui tranquil·la, que no és 
res de l’altre món, que és una cosa ben nor-
mal en nosaltres quan arriba aquestes dates 
assenyalades, i m’acaricia el caparró amoro-
sament. El seu tacte em reconforta per mo-
ments, però interiorment subsisteix el neguit i 
no puc fer res per evitar-ho.

S’obre la porta de l’habitació. Una gentada 
comença a entrar cap dins. Ens comencen a 
escodrinyar de dalt a baix. Els seus esguards 
són intensos i me’ls sento clavats a la pell com 
si fossin fi blons. Els observo i em donen un 
mal pressentiment, les seves intencions em 
fan mala peça, així que aprofi to un moment 
que estan distrets mirant cap a un altre costat 
per sortir d’allà i ocultar-me.

El temps ha anat passant. No sé quant de 
temps he restat ocult, però quan he eixit del 
cau he vist que ja no hi havia ningú a l’habita-
ció. Tothom se n’havia anat. La visió d’aquella 
sala buida em fa venir tremolins a tot el cos i 
m’assec en un racó. No havia d’haver fugit, el 
meu deure era ser allà al costat de la família, 
vaig pensant.

La porta s’obre de nou però aquest cop no 
em moc de la cadira. El foraster s’atansa lenta-
ment i m’esguarda amb una mirada tendra. I...

Algú m’ha agafat per les espatlles i m’ha ar-
rencat de la cadira. De cop i volta s’ha fet la 
nit al meu voltant. Noto una cortina davant els 
meus ulls que em priva la visió. Intento de-
sempallegar-me’n, però està tan ben subjecta-
da que m’és impossible treure-me-la de sobre. 
I en la foscor resto una bona estona.

Em treuen la bena dels ulls. La llum em fa 
mal i tanco els ulls. Al cap de poca estona els 
torno a obrir a poc a poc deixant que s’habituïn 
a la llum. Quan els obro del tot m’adono que 
estic sobre una taula envoltada de gent. Em 
vénen ganes de fugir però les cames no em 
volen obeir i resto allà quieta. Tots em guaiten 
amb cares alegres. Jo també els vaig mirant i 
aleshores la meva mirada es deté en el rostre 
d’aquella petita criatura i observo la fascinació 
que deixen anar aquells petits ullets que miren 
aquella colossal mona de Pasqua que tenen al 
davant.   ■

Restem asseguts 
a l’habitació tot 
esperant que arribi 
l’hora. Tothom hi 
és present, grans 
i petits. L’estança 
on ens trobem és 
més aviat petiteta i 
ha calgut una mica 
de paciència per 
poder-nos-hi aco-
modar tots, encara 
que sigui una mica 
estrets.
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ESPORTS CLUB FUTBOL AGRAMUNT «ESCOLA GERARD GATELL»

C.
F.

AG
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M
UN

T ESCOLA
G.GATELLwww.cfagramunt.cat

Classifi cacions i resultats R. Mendoza

Segona Catalana
Importants victòries 

davant el Cervera i l’Al-
carràs.

Classifi cació Punts

Alpicat 63

Andorra 60

Borges Blanques 51

Cervera 48

Solsona 47

Guissona 41

Alcoletge 40

Linyola 39

Agramunt G. Gatell 33

L’Albi 32

Artesa de Segre 31

Balàfi a 30

Organyà 30

Alcarràs 29

Angulària
d’Anglesola

28

Tremp 21

Palau d’Anglesola 17

La Seu d’Urgell 3

Juvenil
Hem millorat aquest 

mes.

Classifi cació Punts

Andorra 57

Bordeta 54

At. Segre 48

Balaguer 43

Intercomarcal 42

Alpicat 37

Cervera 36

Solsona 36

Mollerussa 34

Baix Segrià 27

Guissona 21

Balàfi a 21

AEM 20

Tàrrega 15

Agramunt G. Gatell 13

Ponts 3

Cadet
La foto és per a aquest 

equip que, malgrat les ma-
les ratxes, manté la moral 
molt alta i amb moltes ga-
nes de jugar.

Classifi cació Punts

ENFAF 59

Tàrrega 46

Mollerussa 45

Balàfi a 42

At. Segre 38

Baix Segrià 35

Bordeta 34

Alpicat 34

Pardinyes 30

Cervera 29

Les Garrigues 26

AEM 23

Mig Segrià 23

Rialp 18

Orgel·lia 8

Agramunt G. Gatell 1

Làmines de plàstic

Bosses de Paper

Bosses de plàstic

www.grupoconsist.com

Sacs de paper

Sacs laminats

Bobines gofrades

Flexible solutions for Flexible Packaging
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Components del Cadet. Jugadors: E. Blanco, F. Salvador, S. Vallvé, A. Vega, A. Ortiz, G. Olaya, B. Lucian, J. Valls, J. Puig, S. Porta, M. Bonet, G. Jubete,
J. Romeu, A. Cuñat, R. Popa, O. Douz, R. Robledo, E. Fernández, X. Jou, C. Hernández. Cos tècnic: Alfredo Isla, Marc Fernández, Paul Vasile Popa.

Infantil
Assolint el lideratge. 

Ànims!

Classifi cació Punts

Agramunt G. Gatell 60

Urgell 56

Pobla de Segur 54

Mollerussa 51

Mig Segrià 43

At. Segre 42

Oliana 41

Linyola 33

Bellpuig 31

FIF Lleida 26

Balaguer 24

Tàrrega 24

Cervera 20

Artesa 20

Fondarella 14

AEM 11

Ivars d’Urgell 3

Aleví-A
Només hem pogut su-

mar un punt.

Classifi cació Punts

Terraferma 53

At. Segre 52

AEM 50

Bordeta 48

Intercomarcal 40

Guissona 37

Orgel·lia 32

Pla d’Urgell 29

FIF Lleida 27

Tàrrega 20

Ivars d’Urgell 20

Agramunt G. Gatell 17

Linyola 15

Miralcamp 7

Balàfi a 2

Aleví-B
Tres derrotes aquest 

mes, que ens fan baixar 
dos llocs a la classifi ca-
ció.

Classifi cació Punts

Ponts 51

Mollerussa 49

Bellpuig 48

Pla d’Urgell 39

Garrigues 37

Balaguer 35

Tàrrega 30

Linyola 28

Agramunt G. Gatell 25

La Noguera 15

FIF Lleida 14

Arbeca 11

Alpicat 0

Benjamí-A
Bona recuperació, però

el Guissona s’escapa.

Classifi cació Punts

Guissona 51

Agramunt G. Gatell 46

At. Segre 44

Baix Segrià 41

Mig Segrià 35

Almacelles 34

Balàfi a 33

Garrigues 25

Balaguer 23

Alpicat 17

Bordeta 16

Cervera 15

Orgel·lia 3

Benjamí-B
La derrota davant el 

líder ens ha passat fac-
tura.

Classifi cació Punts

At. Segre 55

Pla d’Urgell 54

Agramunt G. Gatell 52

Lleida Esportiu 42

Mollerussa 41

Tàrrega 38

Guissona 35

Ivars d’Urgell 31

Urgell 29

Pardinyes 26

Baix Segrià 14

Intercomarcal 13

Fondarella 9

Balàfi a 6

Linyola 1

Prebenjamí A
Ens hem afl uixat una 

mica.

Classifi cació Punts

Alcoletge 54

Fondarella 45

AEM 38

At. Segre 34

FIF Lleida 34

Agramunt G. Gatell 30

Pinyana 29

Arbeca 26

Alpicat 21

Balàfi a 21

La Noguera 17

Terraferma 16

Pardinyes 16

Bordeta 0

Prebenjamí B
Molt bona segona vol-

ta la d’aquest equip.

Classifi cació Punts

Garrigues 60

Ponts 54

Fondarella 42

Artesa 36

Cervera 33

Mollerussa 25

Guissona 24

Intercomarcal 23

At. Segre 20

Agramunt G. Gatell 18

Bellpuig 16

At. Segre 14

FIF Lleida 11

Ivars d’Urgell 8
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ESPORTS CLUB HANDBOL AGRAMUNT

Resultats dels equips d’handbol Jaume Espinal

Primer partit de Copa de l’equip Cadet.
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Un cop acabada la lliga regular, els equips femenins co-
mencen la Copa.

3ª CATALANA PREFERENT SÈNIOR MASCULINA 
PRIMERA FASE - Grup A

L’equip dels nois continua la seva mala ratxa d’aquesta 
temporada. Només una victòria aquest mes de març. Deixen 
l’equip sense opcions de salvar la categoria, a falta de tres 
jornades per acabar la lliga regular.
07/03/2015 CE TORTOSA 34 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 28
14/03/2015 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 29 CH MARTORELL 27
21/03/2015 HANDBOL LLEIDA PARDINYES B 31 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 22
28/03/2015 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 32 HANDBOL EGARA 37

1ª CATALANA SÈNIOR FEMENINA
PRIMERA FASE - Grup A

Final de lliga per a les noies sèniors, amb altre cop un en-
frontament contra el Santpedor que tornà a demostrar estar 
per sobre les agramuntines, i victòria a casa per tancar la 

lliga en cinquena posició.
07/03/2015 SANTPEDOR, CLUB D’HANDBOL 30 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 20
14/03/2015 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 17 MONTBUI, CLUB D’HANDBOL 12

COPA FEDERACIÓ SÈNIOR FEMENINA
PRIMERA FASE - Grup A

I ja ha començat la copa el sènior femení, amb bones sen-
sacions, tot hi haver d’ajornar el primer partit per un error en 
l’àrbitre designat que no es va presentar. Bona victòria en la 
visita a BCN.
AJORNAT TORRÓ D’AGRAMUNT CHA  -  C.H. CAMBRILS 
29/03/2015 BCN SANTS UBAE CEH 11 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 17

COPA FEDERACIÓ CADET FEMENINA
PRIMERA FASE - Grup B

I les bones sensacions del fi nal de la lliga regular s’han 
confi rmat en la copa, on l’equip cadet compta per victòries 
tots els enfrontaments que ha disputat com a local.
07/03/2015 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 24 SALLE MONTCADA 19
14/03/2015 CARDEDEU, HANDBOL 29 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 15
22/03/2015 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 28 MOLINS DE REI, CLUB ESPORTIU 15
28/03/2015 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 31 C.H. VILAMAJOR 29

COPA FEDERACIÓ INFANTIL FEMENINA
PRIMERA FASE - Grup A

Derrota de les petites del club en l’últim partit de lliga 
regular en la visita al camp de l’Amposta amb un equip sota 
mínims, i comença la copa amb una tònica similar.
14/03/2015 SANT ESTEVE PALAUTORDERA CH 37 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 8
AJORNAT TORRÓ D’AGRAMUNT CHA  -  HB SANT FOST 

Com sempre podreu trobar tota la informació del que passa 
al club, resultats, notícies, etc., a la nostra web <www.hand-
bolagramunt.org> i també a la nostra pàgina de facebook 
<http://www.facebook.com/Club.Handbol.Agramunt>   ■
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Horari de botiga de 9h a 14h i de 16h a 19h             Es pot pagar amb targeta             973 39 29 10

I si ens telefones
t’ho portem a casa

 
ESPORTS CHA:  ENDURERS XR DINOJETS

Sergi Sangrà inicia la temporada d’enduro
Aquest 2015, el pilot lo-

cal Sergi Sangrà, forma 
part de l’equip Parcerisas 
Team - XR Dinojets amb 
l’ajuda de Motos Parcerisas 
de Lleida. A principis de 
març va tenir lloc l’Enduro 
de Salomó on va acabar en 
cinquena posició Júnior, i 
la setmana següent va tenir 
lloc l’endurada de La Clua 
on va poder pujar al calaix 
més alt del podi, guanyant 
la categoria Júnior Oberta.

El 29 de març disputarà 
a Vinarós (València) una 
prova del campionat d’Es-
panya amb la seva KTM.   ■Sergi Sangrà en plena competició. A la part més alta del podi a l’endurada de La Clua.
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ESPORTS CLUB BÀSQUET AGRAMUNT

Tram fi nal de temporada amb les aspiracions 
intactes i satisfacció del treball ben fet Rubén Añé

Els set equips federats del 
BAC es troben ja en la dar-
rera etapa de la temporada 

amb la satisfacció que s’ha com-
petit força bé al llarg d’aquests 
mesos i que el marge de millora 
de cara a la temporada vinent és 
encara enorme. En fi nalitzar la 
temporada serà el moment de fer 
el balanç pertinent, però si una 
cosa ja es pot dir ara mateix és 
que ha estat el treball i dedicació 
dels recursos humans del Club, 
així com que tots els integrants 
dels diferents equips, que s’han 
implicat en la infraestructura del 

Club, han permès tirar endavant 
un nou projecte, amb dos equips 
més respecte la temporada ante-
rior i un major bagatge d’assistèn-
cia a les Trobades d’Escola. Tot 
plegat un èxit sense precedents, 
que ens ha de servir per no baixar 
el ritme i seguir perseverant en 
aquesta fantàstica tasca formati-
va. Anem a copsar els rendiments 
d’una part dels equips en el dar-
rer mes de competició.

Sènior Masculí 
S’ha classifi cat en cinquena 

posició de la lliga territorial B i 

disputarà l’eliminatòria de play-
off contra el CENG Artesa de Se-
gre. S’ha fet una segona volta ex-
cepcional amb nou triomfs i no-
més dues derrotes, presentant de 
manera formal candidatura per al 
títol. L’equip s’ha sentit molt cò-
mode amb el control del rebot, la 
pressió a la pilota i la rea lització 
del contraatac, clau per al seu 
fantàstic rendiment. Exhibicions 
de punt d’honor i coratge com 
les victòries davant el CB Cap-
pont (61-67), el CENG Artesa 
de Segre (71-48), el CB Alpicat 
(53-78), el CB Calaf (52-59) o 

Tot plegat un 
èxit sense 
precedents, 
que ens ha 
de servir per 
no baixar el 
ritme i seguir 
perseverant 
en aquesta 
fantàstica 
tasca forma-
tiva.
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el CB Juneda (69-57) posen de 
manifest que l’equip ha seguit 
una trajectòria de menys a més 
i que ha acabat la fase regular 
amb els ànims i la confi ança en 
el seu punt més àlgid. Jugadors 
com Carlos Castan, Raul Capar-
rós, Guillem Pla i Marià Pla han 
donat un rendiment extraordinari 
i han permès, juntament amb el 
treball dels seus companys, repe-
tir de nou play-off dos anys des-
prés d’haver jugat la fi nal contra 
el CB Bellvís. Som-hi nois que us 
ho mereixeu tot i més!

Cadet Femení
Les noies del BAC han expe-

rimentat una gran millora quant 
a intensitat defensiva i criteri en 
l’atac, aspecte que els ha permès 
caure amb la màxima dignitat 
davant rivals com el CB Tremp 
(42-44), el CENG Artesa de 
Segre (23-19), l’Acle Guissona 
(53-20) o el MoraBanc Andorra 
(16-58) i que ben a punt van es-
tar de donar la sorpresa en el seu 
desplaçament a Artesa de Segre. 
Lluny han quedat les primeres 
dates de competició en què se’ls 
tancava el tempteig a les prime-
res de canvi fent palès que s’ha 
treballat i molt en l’assumpció 
dels diferents conceptes bas-
quetbolístics. A destacar el com-
promís de totes les jugadores 
però en especial de tres d’elles: 
Marina Rallo, per la seva capa-

citat de sacrifi ci; Elisabet Sáiz, 
per la seva constant lluita sota el 
cèrcol, i Sònia Piqué, per la seva 
constància i perseverança en el 
joc. A totes elles ànims i a no de-
fallir, que tard o d’hora arribarà el 
primer triomf en lliga!

Infantil Femení
Gran treball el que han realitzat 

les noies dirigides per un fantàstic 
Sergi Llop, que ha sabut treure el 
millor d’elles en una segona fase 
de la lliga en què han assolit la 
segona posició amb una gran sol-
vència. L’excel·lent classifi cació 
s’ha sustentat en triomfs com 
davant el CB Bellpuig (58-08), el 
CB Torà (52-34) o en la visita a 
la pista del CB Tremp (28-42) en 
què jugadores com Daryl Pellicer, 
Clara Fernández, Júlia Salvadó 
i Ivette Solé han ofert el màxim 
rendiment demostrant la constant 
progressió de totes elles. Ara ens 
espera l’eliminatòria de play-off 
per a determinar la classifi cació 
fi nal d’una lliga que de ben segur 
el seu desenllaç serà apassionant.

Mini Femení
Segona fase de campionat 

també espectacular per les noies 
i que recentment va tenir el seu 
moment més dolç en la còmoda 
victòria a una pista sempre com-
plicada, la del CB Lleida (35-58) 
i que els ha permès acabar la lli-
ga en tercera posició amb un ba-
gatge de cinc victòries i tres der-
rotes. L’eliminatòria de play-off ja 
està servida davant el CB Àguiles 
A, amb el primer partit a casa i 
el segon fora. Estem convençuts 
que jugadores que fi ns ara han 
brillat amb escreix com Whisda-
ne Mahdih, Mar Badia, Alejandra 
Estefania Simión o Laura Garriga 
empenyeran el grup a competir 
al màxim l’eliminatòria i ens per-
metran somniar amb una nova 
gesta, d’un dels equips del BAC 
en millor forma. Som-hi noies, no 
hi ha res impossible!

Mini Masculí
Els debuts són sempre com-

plicats i més quan en els darrers 
anys s’ha anat renovant el grup de 
nois que l’integren immersos en 
un grup de competició amb rivals 
que disposen de jugadors de ma-
jor complexió física i més madurs 
tècnicament i tàcticament. Però 
lluny de caure en el desànim els 
nois del BAC no han perdut la 
cara a la competició i han asso-
lit victòries que els han fet pujar 
la moral i aprendre a competir al 
màxim els compromisos dispu-
tats. Destacar les actuacions en 
línies generals d’Adrià Gual, Jo-
sep Pijuan i Nil Pere Melis, que 
han destacat per sobre la resta en 
un grup que de manera notòria ha 
anat de menys a més en la lliga. 
Apa nois, a seguir treballant amb 
convicció i el màxim de fervor!

Escola de Bàsquet Lludribac
Enguany s’haurà assistit a set 

de les 11 trobades. Tot un rècord 
que ha suposat per a molts la 
introducció a una nova activitat 
no competitiva però sí molt ins-
tructiva i formativa en valors de 
l’esport. Les trobades de Tàrrega-
Bellpuig, Borges Blanques-Molle-
russa, Agramunt-Bell-lloc o Fraga-
Torà han estat les més destacades 
sempre amb la inscripció d’un 
mínim de dos equips i un màxim 
de cinc, assolint el seu punt de 
major notorietat en la Trobada a 
la nostra vila, que va ser un èxit 
de participació en tots els sentits.

Així doncs ànims als equips en 
el tancament de la temporada i 
en la Trobada Final d’Escoles de 
Bàsquet que se celebrarà el diu-
menge 10 de maig a Balaguer, i 
molta sort al sènior masculí en la 
seva eliminatòria i posterior play-
off... tant de bo es pugui culmi-
nar amb èxit la tasca iniciada ja 
fa gairebé tres anys. Creiem en 
l’equip i ens mereixem el títol! 
1-2-3 BAC i a per totes!   ■

Ànims als 
equips en el 
tancament 
de la tempo-
rada i en la 
Trobada Final 
d’Escoles de 
Bàsquet que 
se celebrarà 
el diumenge 
10 de maig 
a Balaguer, 
i molta sort 
al sènior 
masculí en la 
seva elimina-
tòria i poste-
rior play-off... 
tant de bo es 
pugui cul-
minar amb 
èxit la tasca 
iniciada ja fa 
gairebé tres 
anys.

Foto de família del 
cadet femení que, amb la 
inestimable col·laboració 
d’infantils, van vèncer en 
partit amistós.
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ESPORTS ESCATXICS

Març d’intensa competició
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37è Cros Ciutat de Mollerussa. 
Memorial Josep Ignasi Culleré 
(1 de març, Mollerussa)

Els Escatxics vam començar el mes 
de març participant a un dels Cros amb 
renom de les nostres comarques, amb 
molt alta participació, sobretot també 
pel que fa a categories grans. Els nos-
tres atletes, tot i haver parat la com-
petició durant unes setmanes, van fer 
molt bon paper:

Oberta masculí Miquel Argelich 45è

Oberta femení Marta Canes 4a

Cadet femení Marina Súria
Mireia Lorente

1a
2a

Aleví masculí Roger Súria 2n

Aleví femení Maria Vilanova 12a

Benjamí masculí Pau Vilanova
Martí Solé
Guillem Caralps
Denis Grosu
Raül Marimon
Yago Cabrera

3r
8è
12è
17è
22è
38è

Pre-benjamí masculí 2n any Pol Carrera
Ian Torres
Marc Andreo

4t
5è
10è

Pre-benjamí femení 2n any Núria Argelich
Anna Cases

2a
13a

Pre-benjamí femení 1r any Paula Cañadas 32a

En les curses de parvulari, varen par-
ticipar Aniol Solé, Marc Marimon, Pep 
Vilanova i Ona Carrera, obtenint ells 
també molt bones classifi cacions, en-
cara que són curses no competitives. 

Campionat d’Espanya per Clubs 
(1 de març, Càceres)

Com ja havíem anunciat en l’anteri-
or edició, el nostre atleta Oriol Valls va 
tenir l’oportunitat de córrer un cop més 
en el Campionat d’Espanya per clubs. 
Així, el diumenge 1 de març i a la ciutat 
de Càceres, en categoria juvenil mas-
culí, l’agramuntí aconseguia una molt 
meritòria 157a posició d’entre 281 cor-
redors. Per equips, amb el Lleida UA, 
obtenien el 15è lloc de la classifi cació. 
Una gran experiència per a l’Oriol. 

Control de pista a Lleida
(7 de març)

La Marina Súria en categoria cadet 
va disputar els 1.000 metres llisos, mi-
llorant progressivament la marca perso-
nal per tal de poder classifi car-se per al 
Campionat Català.

II Cros Intercomarcal de les 
Borges Blanques (8 de març, 
Borges Blanques)

El diumenge 8 de març els Escatxics 
teníem cita competitiva a les Borges 
Blanques. En un dia molt assolellat i 
un circuit força adequat, els nostres 
atletes van aconseguir bons resultats. 
Altres atletes van participar el mateix 

dia a la Cursa de la Dona d’Agramunt.

Oberta femení Marta Canes 2a

Cadet femení Marina Súria
Mireia Lorente

1a
2a

Aleví masculí Roger Súria 6è

Aleví femení Maria Vilanova 5a

Benjamí masculí Pau Vilanova
Arnau Areny

1r
2n

Pre-benjamí femení Núria Argelich
Anna Cases

1a
12a

Olimpíada Flamicell, La Pobla 
de Segur (14 de març)

La Mireia Lorente va participar el dis-
sabte 14, a la XXXIII Olimpíada Flami-
cell a la Pobla de Segur, disputant la 
prova de 1.200 m llisos en categoria 
Cadet, on es va endur l’or.

3r Cros Vila de Golmés
(15 de març)

El diumenge 15 de març els Escat-
xics teníem competició a Golmés. En 
un matí assolellat però amb força vent i 
fred, la nostra participació va ser menor 
que en altres ocasions, però els atletes 
participants van obtenir bons resultats:

Oberta femení Marta Canes 2a

Cadet femení Mireia Lorente 1a

Benjamí masculí Cesc Boix
Pau Vilanova
Arnau Areny
Genís Gimbert

1r
2n
3r

12è

Arnau Areny, Núria Argelich, Anna Cases i Marta Canes al Cros
de les Borges Blanques.

Miquel Argelich disputant la seva cursa al Cros Internacional
de les Valls d’Andorra.

En Pol Carrera, 2n classifi cat 
al Cros de Bellpuig.
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Pre-benjamí masculí 2n any Marc Fortuny 9è

Pre-benjamí femení 2n any Núria Argelich
Anna Cases

1a
10a

Pre-benjamí masculí 1r any Martí Romeu 6è

Pre-benjamí femení 1r any Laia Boix
Paula Cañadas
Raquel Carrasco

6a
12a
13a

I fi nalment varen córrer Oriol Areny 
(1r en P5) i Pep Vilanova (P3).

Campionat Catalunya Pista
Coberta a Sabadell (15 de març)

La tarda del mateix diumenge 15, la 
Marina Súria participava al Campionat 
de Pista Coberta de Catalunya en la 
modalitat de 1.000 m llisos, on acon-
seguia una molt meritòria 10a posició.

34è Cros Internacional de les 
Valls d’Andorra (22 de març)

El diumenge 22 de març, de nou els 

Escatxics teníem doble cita competiti-
va. Per una banda, alguns atletes varen 
desplaçar-se fi ns a Andorra per partici-
par al Cros Internacional, on hi va ha-
ver representació de 42 clubs catalans, 
2 francesos, els 4 clubs andorrans i 
4 clubs de Special Olympics. Entre 
aquests, els agramuntins obtenien els 
següents resultats:

Veterà M-45 masculí Miquel Argelich 7è

Veterà M-35 masculí Jordi Fortuny 6è

Sènior masculí Edgar Martín 13è

Sènior femení Marta Canes 9a

Cadet femení Mireia Lorente 2a

Infantil masculí Roger Súria
Pau Fortuny

11è
33è

Aleví masculí Cesc Boix
Arnau Areny

2n
13è

Aleví femení Maria Vilanova 10a

Benjamí masculí Pau Vilanova
Marc Fortuny

1r
28è

Benjamí femení Núria Argelich
Anna Cases

4a
15a

Pre-benjamí masculí Oriol Areny
Pep Vilanova

5è
11è

Pre-benjamí femení Laia Boix 6a

Cros de Bellpuig (22 de març)
Uns altres atletes dels Escatxics, el 

mateix diumenge varen anar a Bellpuig 
a disputar el Cros escolar d’aquesta 
població, que té lloc en el divertit cir-
cuit de Motocròs. Els agramuntins van 
aconseguir aquestes classifi cacions:

Benjamí masculí Martí Solé 2n

Pre-benjamí masculí Pol Carrera
Marc Andreo
Pol Martínez
Martí Romeu

2n
4t
5è
7è

També van participar-hi les més me-
nudes, l’Ona Carrera i l’Aniol Solé.

I encara el mateix diumenge, una al-
tra atleta, la Lara Giménez, participava 
a la Inefc Race a Lleida, en un recorre-
gut de 10 km.   ■

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

Podòloga col. 1170

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

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

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

Estudi de la marxa
exploracions biomecàniques

PRIMER ANIVERSARI

Consulteu

promocions!
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" GlopGlops & TapeTapes "
especialitats de la casa

Plaça Mercadal, 19  -  25310 Agramunt

Caragols a la llauna
Tapes casolanes

Esmorzars Plats combinats

600 700 202

Marc Roig 
Pl. La Muralla, 5

25316 PREIXENS (Lleida)

Mòbil  616 03 42 91

 

jardinsroig@gmail.com

Assessorament

  Jardineria d’interior

    Educació ambiental

      Construcció de jardins

       Manteniment de Jardins

         Instal·lacions de reg

         Esporgues i tractaments

            Disseny 3D, d’espais naturals i jardins

Josep Anton Muixí

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

e-mail  electromecanicamuixi@gmail.com

Josep Anton Muixí

MUI   I
Electromecànicacà ca
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ESPORTS CLUB FUTBOL SALA AGRAMUNT

Tram fi nal de les lligues regulats

FO
N

T:
 F

U
TB

O
L 

S
A

LA
 A

G
R

A
M

U
N

T

S’acosta el fi nal de la lliga regular 
amb moltes esperances i objec-
tius per complir per alguns dels 

equips. Tant el Sènior A, com el Sè-
nior B i el Juvenil tenen opcions reals 
d’ascendir de categoria, i fi ns i tot de 
guanyar la competició. Pel que fa a la 
resta del equips, queden pocs partits 
per fi nalitzar la lliga i tots han demostrat 
una millora notable.  Un cop acabades 
les competicions regulars donarem pas a 
la Copa de Catalunya, on cada categoria 
tindrà l’oportunitat de competir contra 
equips de la resta del país si se superen 
algunes eliminatòries. Una altra cosa a 
destacar, és que el proper mes de maig 
tindrem la responsabilitat d’organitzar 
una trobada de babies i prebenjamins 
en què assistiran més de cent nens per 
disputar una sèrie de partits a la nostra 
vila.

Sènior A
El Sènior A aconsegueix situar-se lí-

der de la classifi cació gràcies a una go-
lejada davant el Conca d’Allà i que els 
seus perseguidors s’hagin deixat alguns 
punts en els últims partits. Tot i això, els 
partits més complicats de l’Agramunt 
encara estan per arribar i hauran de 
competir fi ns a l’últim sospir per poder 
assolir fi tes importants.

FS Orvepard 3 - 9 Agramunt
Agramunt 1 - 3 Alpicat
Conca d’Allà Futbol Sala 2 - 14 Agramunt

Sènior B
Tot i una mala segona volta, el Sènior 

B ha aconseguit l’ascens de categoria. 
Indubtablement aquest és un gran èxit 
per l’equip ja que és el primer any que 
han entrat en competició. Des d’aquí vo-
lem felicitar tot l’equip i especialment el 
seu entrenador Ramon Eroles Guixé que 
ha treballat de valent per assolir aquest 
magnífi c objectiu.

Peramola FS 3 - 2 Agramunt
Agramunt 3 - 1 Bellvís
Ivars de Noguera 2-2 Agramunt

Juvenil
Els Juvenils van travessar una 

mala ratxa que ja han deixat 
enrere gràcies als últims resul-
tats. De la mateixa manera que 
el Sènior B, els juvenils ja tenen 
l’ascens a la categoria Nacional 
assegurat i ara només els queda 
lluitar pel lideratge de la catego-
ria, el qual es preveu molt dis-
putat fi ns a l’última jornada.

Alcarràs 1 - 3 Agramunt
Agramunt 6 - 1 Tàrrega
Balaguer B 1 - 2 Agramunt
Agramunt 4 - 3 Maristes

Cadet
Els Cadets ja han acabat una tempo-

rada amb molts als i baixos. Finalment, 
l’equip ha aconseguit la sisena posició 
i ha fi nalitzat la lliga amb bones sensa-
cions quant a joc i dinàmica d’entrena-
ments. Cal destacar la bona actitud dels 
nois en aquest tram fi nal de la tempo-
rada i la implicació d’alguns pares fent 
possibles els desplaçaments per dispu-
tar els partits fora de casa.

Balaguer 13 - 1 Agramunt
Agramunt 3 - 2 Alcarràs B
Vedruna Balaguer 10 - 3 Agramunt

Infantil
Els Infantils van aconseguir una im-

portant victòria contra un rival superior. 
L’equip ha millorat el joc de manera no-
table, però no el sufi cient com per acon-
seguir uns resultats més positius.

Agramunt 5 - 4 Balaguer A
Alta Segarra 13 - 1 Agramunt
Tàrrega B 7 - 2 Agramunt

Aleví
L’Aleví és l’equip en què més s’ha fet 

palesa la millora en el joc, el treball en 
els entrenaments i la implicació d’en-
trenadors i jugadors. Els alevins han 
aconseguit guanyar l’Alta Segarra i han 
competit la resta de partits tot i els am-
plis resultats, que no refl ecteixen el des-

envolupament dels partits.
Agramunt 0 - 9 Balaguer
Alta Segarra 3 - 6 Agramunt
Tàrrega B 9 - 2 Agramunt

Benjamí
Els Benjamins demostren partit rere 

partit una maduresa i un esperit lluita-
dor admirables. L’equip mostra un joc 
cada vegada més vistós i competitiu, 
que de ben segur que donarà els seus 
fruits en un futur proper.

Balaguer 14 - 2 Agramunt
Agramunt 2 - 8 Tàrrega A
Maristes A 11 - 0 Agramunt

Trobada de prebenjamins
Els prebenjamins van dominar clara-

ment els dos partits amb un joc molt 
vistós i demostrant la seva capacitat a 
l’hora d’enfrontar-se amb jugadors de la 
seva edat.

Vedruna Balaguer 0 - 7 Agramunt
Alta Segarra 0 - 8 Agramunt

Trobada de Babies
Molt bones són les sensacions que 

desprenen els equips més petits de l’es-
cola. Els agramuntins van disputar dos 
partits molt bons que van acabar un 
amb victòria clara i l’altre amb empat.

Agramunt 4 - 1 Fraga
Agramunt 1 - 1 Vedruna Balaguer   ■

Equip Sènior B.
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ferreteria@molinet.cat
Ctra. d’Artesa, 1
A G R A M U N T

Tel. 973 390 458
Fax 973 390 662

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

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

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

Es fan assortiments del nostre producte
per encàrrec

Cremador policombustible 30 kh a 2.550€,

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

muntatge, sitja, tot inclòs.

Altres potències
consultar.

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

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

ESTATT LVIÏ’S UNLL 60%

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

- Estufa 7kw
  a 1.255€ iva inclòs
- Estufa 8,5 kw
  a 1.436€ iva inclòs
- Estufa 10 kw
  a 1.567€ iva inclòs
- Estufa insetrable 13 kw a 2.210€ iva inclòs
- Caldera termoestufa 15 kw 2.418€ iva inclòs
- Caldera termoestufa 25 kw 3.484€ iva inclòs
- Caldera termoestufa 34 kw 4.513€ iva inclòs
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GRUPS POLÍTICS
MUNICIPALS ACORD D’ESQUERRA

FESTA DE L'ACORD

Per Sant Jordi

a partir de 2/4 de 6 de la tarda
Activitats per a la mainada
Xocolatada per a tothom

dissabte, 9 de maig de 2015 a la plaça del Mercadal

EL MERCAT MUNICIPAL - ESPAI GUINOVART

Després que els bombardejos de la Guerra Civil destruïssin totalment l’antic 

Convent de la Mercè, l’edifici del Mercat Municipal fou constuït per l’organisme 

estatal de Regions Devastades, sota la direcció de l’arquitecte Pere Domènech 

i Torres, fill de Domènech i Montaner. El mercat es mantingué en actiu fins al seu 

declivi als anys 80, degut a la manca de funcionalitat i als nous usos comercials. 

L’any 1990 s’iniciaren les obres del que anys més tard acabaria sent l’actual 

Espai Guinovart. L’edifici també acull actualment el Museu Etnològic.

El retallable d’Agramunt

Vine a la plaça del Pou a buscar el retallable d’Agramunt i un punt de llibre.

Mercadal

unun p pununt t dede l llilibrbre.e.

Sant Jo
rdi 2015

Des de fa mesos, el grup de per-
sones que formem part del nou 
projecte d’Acord d’Esquerra es-

tem treballant intensament per l’Agra-
munt dels propers anys. Un projecte 
que vol recollir l’experiència i el tre-
ball dut a terme durant la darrera le-
gislatura i, al mateix temps, la il·lusió 
i les propostes per donar resposta a 
les noves necessitats que dia rere dia 
es plantegen al nostre municipi. Per 
aquest motiu, hem programat un se-
guit d’iniciatives per tal que el procés 
de redacció del programa electoral si-
gui el màxim participatiu possible.

Enquesta participativa
Amb l’objectiu d’elaborar un pro-

grama el més ampli possible, des 
d’Acord d’Esquer ra 
hem confeccio-
nat una enques-
ta anònima en 
la qual tothom 
qui vulgui pot 
avaluar la gestió 
duta a terme du-
rant els darrers 

quatre anys i 
fer-nos arribar 
noves propos-
tes o sugge-
riments. Po-
deu respondre 
l’en questa a través del web www.
locals.esquerra.cat/agramunt o si ens 
feu arribar el vostre email a l’adre ça 
acorddesquerra@gmail.com, us n’en- 
viarem l’enllaç.

Sant Jordi i el retallable
d’Agramunt

Per altra banda, des d’Acord d’Es-
querra també ens volem sumar als
actes de celebració de la diada de
Sant Jordi. Per aquest motiu, durant 
tota la tarda del dia 23 d’abril ens tro-

bareu en una carpa instal-
lada a la plaça del Pou 
oberts a rebre les vostres 
propostes, compartir les 
vostres opinions i recollir 
els vostres desitjos per 

Agramunt, de manera 
que a tots els qui vul-
gueu atansar-vos us ob-
sequiarem amb un punt 

de llibre de Sant Jordi i un joc retalla-
ble amb el qual podreu construir una 
maqueta de l’edifi ci del Mercat Muni-
cipal, actualment l’Espai Guinovart.

La Festa de l’Acord
Finalment, informar-vos també que 

el proper dissabte 9 de maig a partir de 
les 6 de la tarda celebrarem la Festa de 
l’Acord a la Plaça del Mercadal. Durant 
tota la tarda podrem gaudir de música, 
jocs infantils i una xocolatada popular 
per a tothom. Us hi esperem!

Comptem amb tu
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Demanar per Josep Mª
600 446 600 - 973 390 331600 446 600 - 973 390 331

TAXIS AGRAMUNT

Vehicles de 4, 6 i 8 places
24 hores24 hores

lotaxiagramunt@hotmail.com

perruqueria unisex - estètica

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

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

Av. Marià Jolonch, 4  baixos

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

25310 AGRAMUNT

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

centre veterinari d’Agramunt
Anna Eroles
Veterinària

Urgències 670 22 10 37
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Venim d’un llarg viatge

PARTITS POLÍTICS
MUNICIPALS PSC

Grup Municipal

Des de la dècada dels vuitanta hem estat fi dels a totes 
les conteses electorals d’àmbit local perquè estimem 
que el municipi és el més proper al ciutadà i per tant 

sempre hem considerat que aquest és un espai de convi-
vència i de contacte al costat dels veïns.

Sempre hem mantingut la voluntat de servei pensant en 
tota la ciutadania. Un bon veïnatge és l’aposta prioritària 
des del grup del PSC. En cap moment ens hem sentit es-
tranys per com es desenvolupaven els temes del govern lo-
cal perquè la nostra col·laboració ha estat franca i positiva 
amb el pensament posat en el present i en el futur i plena-
ment conscients que calia confi ar que érem i som capaços 
de créixer si empenyíem en la mateixa direcció. 

Clar que hem establert prioritats amb sensibilitat social 
perquè això forma part del nostre ideari i en aquests darrers 
set anys, la constant apel·lació a la greu crisi i la situació 
de desencís per part de moltes persones només es podia 
afrontar sumant esforços, perquè l’angoixant manera de 
culpar els mals quotidians a la falta de recursos sabíem 
que era una excusa per retallar prestacions. Enteníem que 
des de l’ajuntament calia adoptar mesures correctores dins 
els límits que ens permetien els pressupostos.

Els temes s’han debatut amb profunditat
Com a grup hem volgut tenir un diàleg sincer amb tot-

hom, tant amb els joves com amb les persones grans, amb 
el teixit associatiu, amb els comerciants, industrials i pa-
gesia, amb els nouvinguts i en general a qui ha desitjat 
escoltar-nos.

Periòdicament ens hem reunit al local de l’agrupació per 
debatre els temes que hem portat als plenaris. Res ha estat 
improvisat, tot ho hem consensuat amb rigor, cosa que ens 
ha permès aquestes quatre últimes anualitats incorporar so-
lucions i punts de vista alternatius en els afers municipals.

Darrere seu, ha estat important comptar amb un equip 
entusiasta, obert i experimentat però, sobretot, disposat 
a treballar i estar al servei del poble amb la inestimable 
dedicació del nostre cap de llista i únic regidor amb qui 
teníem dipositada tota la confi ança i que en cap cas ens 
ha defraudat.

D’altra banda, el nostre electorat ha de saber que hem 
vetllat per modernitzar el poble tot i que actualment el res-
sò mediàtic sembla més focalitzat en termes identitaris que 
no pas pensat en la feina quotidiana de la localitat. Hem 
tingut la sensació que només uns acaparaven la feina però 
el cert és que darrere hi ha hagut un treball acurat pel “pro-
grés municipal”, lema que ens ha guiat.

Les llistes han de comptar amb gent compromesa
Arribat fi ns aquí, se’ns ha plantejat el dilema de tornar 

a presentar una força amb energies renovades per tal de 
garantir un projecte amb contingut social i solidari o bé 
diluir-nos en un corrent de fons que ho abatolla tot fi ns al 
punt que no ens permet contactar amb l’electorat amb la 
singularitat de lligar experiència i joventut.

Davant aquesta situació preferim no haver de recórrer a 
una llista de farciment amb aportacions repetides i poc en-
grescadores. En cap moment hem estat temptats pel vic-
timisme i la nostra voluntat ha estat la de dedicar-nos a 
renovar forces en paral·lel amb els grups de base que estan 
sorgint en el si de la societat cosa no gens fàcil ja que no 
anem sobrats de compromisos directes.

“La llum ve de la feina que hem dut a terme”
És per tot això i per la voluntat de ser coherents que hem 

desistit de presentar una llista de progrés. A tots els que en 
repetides o puntuals ocasions ens han donat la seva confi -
ança mitjançant el seu vot els ho volem agrair molt sincera-
ment. Respecte als que es presentaran per ser escollits en 
les properes eleccions municipals us animem a participar i 
decidir lliurement entre les opcions a triar sense menystenir 
cap modalitat.

Estem convençuts que en el futur haurà de revifar un 
plantejament que sacsegi les ments per sostenir un ideari 
que reequilibri socialment el benestar de la classe treballa-
dora.   ■
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TEL 973 39 06 31  -  FAX 973 39 23 07
ESTUDIS NOUS, 21  -  25310 AGRAMUNT         
ASSESSORIA-AGRAMUNT.COM

JOSEP ORTIZ LLENA

D ’ A G R A M U N T

FISCAL
LABORAL

COMPTABLE
JURÍDIC

GESTORIA

TEL. 600 850 533
ivanramonpr@hotmail.com

C/ Orient, 14
25318 LES PUELLES
Lleida

IVAN PELLICER
REFORMES EN GENERAL

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

MAS BLANCH I JOVÉ

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

Casal AgramuntíCasal Agramuntí
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

Personalitzem

les vostres celebracions

amb preus

a la vostra mida!

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
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L'AJUNTAMENT
INFORMA
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DONACIÓ DE LA SRA. MERCÈ ROS A L’AJUNTAMENT

El dilluns 13 d’abril el Ple de l’Ajuntament va acceptar per 
unanimitat la donació que la Sra. Mercè Ros i Serra, vídua del 
Sr. Manel Juclà Abat, va incloure en el seu testament en fa-
vor de l’Ajuntament d’Agramunt. Concretament, la Sra. Mercè 
Ros i Serra “llega a l’Ajuntament d’Agramunt la quantitat de 
cent mil euros (100.000€) i imposa a l’Ajuntament l’obligació 

de destinar l’import del llegat 
a la compra/manteniment de 
mobiliari i equipament urbà 
(papereres, bancs, jardineria, 
etc.)”, i nomena marmessor 
l’advocat Sr. Josep Ortiz Lle-
na per tenir cura d’executar i 
vetllar la seva darrera voluntat. 
En compliment de la voluntat 
de la Sra. Mercè Ros, l’Ajunta-
ment destinarà aquests diners 
a l’enjardinament i l’adquisi-

ció de mobiliari urbà per a l’extrem oest del Passeig, tal i com 
la Sra. Mercè Ros havia expressat de paraula, tenint en compte 
la proximitat d’aquest espai a la seva casa. Des de l’Ajuntament 
d’Agramunt volem expressar el nostre més sincer agraïment a 
títol pòstum a la Sra. Mercè Ros i el nostre compromís a fer 
realitat la seva voluntat posant la donació al servei de tots els 
agramuntins/es.

INSTAL·LACIÓ D’UNA PISTA DE SKATE  

L’Ajuntament d’Agramunt ha instal·lat una nova pista de ska-
te a l’extrem oest del Passeig del Sió. El nou equipament dispo-
sa de set mòduls distribuïts en una superfície de 375 m2 i s’ha 
dut a terme conjuntament amb l’Institut Ribera del Sió, a través 
d’un treball de recerca de l’alumna Naima Barkane. Concre-
tament, l’Ajuntament va facilitar a l’alumna el pressupost i la 
ubicació i ha estat l’alumna qui, a través d’enquestes al centre 
educatiu, ha dut a terme la selecció i la distribució de les pe-
ces. Aquest nou espai complementa la pista multiesportiva que 
l’Ajuntament va habilitar en aquest mateix Passeig. L’actuació 
està inclosa en el pressupost que el consistori va aprovar el 
passat mes de desembre.

FINALITZACIÓ OBRES D’AMPLIACIÓ
DEL CEMENTIRI

L’Ajuntament d’Agramunt està fi nalit-
zant les obres d’ampliació del cementiri municipal, previstes 
en el pressupost municipal per al 2015. L’actuació suposarà 
la construcció de 72 
noves places distri-
buïdes en tres alça-
des. Aquesta nova 
galeria disposarà de 
voladís, a diferència 
de la darrera ampli-
ació del cementiri. 
Per aquest motiu, 
durant els propers 
dies en aquesta ga-
leria també s’instal-
larà un nou voladís 
metàl·lic.

ARRANJAMENT DE LES ENTRADES A AGRAMUNT

L’equip de serveis 
municipals ha ini-
ciat els treballs per 
arranjar les entrades 
al nucli urbà des 
d’Artesa de Segre 
i les Puelles. Amb 
les dues actuacions 
s’arranjaran ambdu-
es voreres, substitu-
int el paviment mal-
mès. En el cas de la 
Ctra. de les Puelles 
també s’ha instal·lat 
un nou punt de llum. 
Amb l’actuació de l’entrada d’Artesa s’evitaran els entollaments 
d’aigua que s’hi produïen de forma continuada. Ambdues ac-
tuacions estan previstes en el pressupost que l’Ajuntament va 
aprovar per Ple el passat mes de desembre.

DINAR GERMANOR 
RESIDÈNCIA MAS 
VELL

El dissabte 28 
de març la Resi-
dència Mas Vell va 
celebrar el dinar de 
germanor. Al dinar 
hi van assistir els 
residents, l’equip 
de treballadors i els 
membres del Patro-
nat.FO
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L'AJUNTAMENT
INFORMA
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DIA SENSE COTXES

El dimarts 24 de març es va celebrar el Dia Sense Cotxes. 
Una iniciativa sorgida dels centres escolars per promocionar 
l’ús de la bicicleta i el fet d’anar a peu a l’escola. Durant tot 
el dia van quedar tallats al trànsit els carrers Jaume Mestres, 
Agustí Ros, Àngel Guimerà i la plaça del Pou, on es van realitzar 
diferents jocs i activitats. També es va habilitar un circuit de 
bicicletes i patins a l’Avinguda Jaume Mestres.

INSTAL·LACIO DE REG AUTOMÀTIC I NOU CAMÍ DE PASSEIG 
AL PARC DEL CONVENT

Després de la rehabilitació de la Cisterna del Convent, l’equip 
de serveis municipals està procedint a la instal·lació de reg au-
tomàtic a la zona del Parc del Convent. L’objectiu és minimit-
zar el cost econòmic del manteniment de la zona enjardinada, 
especialment ara que aquesta s’ha ampliat recuperant espais 
oberts que podran donar nous serveis als usuaris i visitants de 
la zona, complementant l’actual oferta turística i de lleure. Per 
altra banda, també s’ha habilitat un camí per a vianants que 
recorre tot el Parc del Convent i comunica amb el vial que va 
cap al cementiri.

CLOENDA DEL TALLER D’ESTIMULACIÓ DE LA MEMÒRIA

Aquest mes s’ha fet la cloenda del taller d’estimulació de 
la memòria. Aquesta iniciativa organitzada des de la Regidoria 
de Benestar té molt bona acollida per part dels alumnes. Les 
sessions han estat impartides per la psicòloga Neus Planell i hi 
ha participat una quinzena de persones.

ACTES

BARANA TEATRE DEL CASAL AGRAMUNTÍ
S’aprovà el subministrament i la col·locació d’una barana per 

l’entrada a l’accés al vestíbul de la Sala del Teatre del Casal 
Agramuntí, i s’adjudicà a l’empresa JORDI VILÀ SIMON  (MA-
QUINÀRIA J. VILÀ) per un import de 750€ (no inclòs IVA).

ZONA APARCAMENTS AV. AGUSTÍ ROS
S’aprovà els treballs per la instal·lació d’una nova canonada 

de subministrament d’aigua en el nou tram de l’obra d’adequa-
ció de la zona d’aparcaments a l’Avinguda Agustí Ros i s’adju-
dicà a l’empresa CASSA, AIGÜES I DEPURACIÓ, SLU, per la 
quantitat de 4.613,42€, inclòs IVA.

JORNADA DE PORTES OBERTES A LA LLAR D’INFANTS

El proper dissabte 25 d’abril la Llar d’Infants Nins rea-
litzarà una jornada de portes obertes on es podran veure 
les instal·lacions. La Llar d’Infants estarà oberta de les 
10 a les 14h.

OFERTES DE TREBALL PER A L’ESTIU

L’Ajuntament d’Agramunt ha obert un període per pre-
sentar sol·licituds per treballar durant la temporada d’es-
tiu. Els llocs de treball que se sol·liciten són, per una ban-
da, personal per fer les substitucions d’estiu a la Residèn-
cia Mas Vell, i, per l’altra, places de socorristes, monitors 
de lleure i esport, i una persona de manteniment de les 
piscines. Trobareu tota la informació a la seu-electrònica 
www.seu.cat/agramunt o a les ofi cines de l’Ajuntament.

CLOENDA DEL CURS D’ALFABETITZACIÓ

La Regidoria de Benestar Social ha coordinat una vegada més 
un curs d’alfabetització que va començar el passat mes de no-
vembre i ja ha fi nalitzat amb èxit. Les sessions han tingut 45 
hores de formació a les quals hi ha participat 20 dones.

CLOENDA DEL CURS 
DE CATALÀ

El Consorci per la 
Normalització Lin-
güística va organit-
zar un nou curs de 
català. El curs de 45 
hores ha fi nalitzat 
aquest mes i hi ha 
participat 15  perso-
nes que han millorat 
la parla del català.

ELECCIONS MUNICIPALS DEL 24 DE MAIG – VOT PER CORREU

Del 31 de març fi ns al 14 de maig: Sol·licitud de vot a qualsevol 
ofi cina de correus presentant el DNI.

Del 4 al 17 de maig: Recepció d’inscripció al cens i paperetes 
de vot a casa.

Abans del 20 de maig: Dipositar al sobre la papereta i la ins-
cripció al cens i portar-ho a correus.
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ADEQUACIÓ ZONA OEST DEL PASSEIG
S’aprovà els treballs dins l’actuació d’adequar la zona del 

Passeig Oest d’Agramunt: 
-Treballs d’obra per l’enderroc de terres i d’adequació de 

camins que s’adjudicà a l’empresa EXCAVACIONS I TRANS-
PORTS FITÓ, SL, per la quantitat de 9.237,14€, inclòs IVA.

-Treballs per la instal·lació d’un sistema de reg que s’adjudicà 
a l’empresa EXCAVACIONS I SERVEIS HUGUET MONZÓN, SL 
per la quantitat de 3.640€, exclòs IVA.

-Subministrament de lluminàries per la seva instal·lació que 
s’adjudicà a l’empresa C.M. SALVI, SL, per la quantitat de 
8.758,56€, exclòs IVA. 

ARRANJAMENT TEULADA ESCOLA MACIÀ COMPANYS
S’aprovà els treballs d’obra d’arranjament de les goteres de la 

teulada de l’edifi ci de l’Escola Macià Companys i s’adjudicà a 
l’empresa PROMOCIONS EROLES ESTEVE, SL, per la quanti-
tat de 5.134,28€, inclòs IVA. 

MATERIAL INFORMÀTIC
S’aprovà l’adquisició de material informàtic per les ofi cines 

municipals de l’Ajuntament, 2 maquinaris Model: Sobretaula 
DellOptiplex 3020-3866 i 2 programaris d’Offi ce 2013, per la 

quantitat de 1.783,52€ inclòs IVA, i 6 lectors de targes per un 
import de 90€, inclòs IVA, que s’adjudicà a l’empresa DIGITAL 
TORUTH, SL. 

MUSEU ETNOLÒGIC

Atès que l’Ajuntament té prevista l’execució de l’obra “CON-
DICIONAMENT I DINAMITZACIÓ DEL MUSEU ETNOLÒGIC 
D’AGRAMUNT” per condicionar i dinamitzar aquest museu si-
tuat a la planta soterrània de l’antic mercat municipal, i es vol 
recuperar com equipament cultural, i que es necessària una ac-
tuació d’intervenció arqueològica amb l’objecte d’assegurar-ne 
el seguiment, s’aprovà els treballs de la prestació dels serveis 
de la direcció arqueològica de l’obra que s’adjudicà a l’empresa 
ILTIRTA ARQUEOLOGIA, SL, per la quantitat de 1.138,05€, 
exclòs IVA. 

Així mateix s’aprovà l’estudi bàsic de seguretat i salut redac-
tat per l’empresa CONSTRUCCIONS BLANCO-ROVIRA, SA.

RESPONSABILITAT PATRIMONIAL

S’acordà desestimar la reclamació de responsabilitat patri-
monial interposada per la Sra. Mercedes Rengel Sanjuan, que 
va presentar a l’Ajuntament una reclamació per suposats danys 
causats pel mal funcionament de la via.   ■

PINTURES I DECORACIONS

PINTURES DECORATIVES: ESTUCATS
VENECIANS, VELADURES, CERES

REVESTIMENTS: FUSTA, TÈXTILS, PVC
I PLAQUETES DE PEDRA

INSTAL·LACIÓ DE PARQUETS

PINTURA EN GENERAL

JOAN ZURITA ALCALA
AV/ CATALUNYA, 22 2º
AGRAMUNT 25310 (Lleida)
Tel. 973 39 12 53
Mòbil 659 499 485

25% dte. en tots

els materials

de pintura

Menú “Xuletón” (Per compartir mínim 2 persones)

Llauna de caragols amb dues salses
Micuit d’ànec amb confitura de fruits del bosc i mango 
Carpaccio de tomata i formatge
1Kg. de “Xuletó” de bou de DO gallec fet al carbó d’alzina 
Vi Conca de Barberà (1 botella per 2 persones)
Aigua, postre i cafè
Tots els dies de la setmana

Preu: 24€ per persona  (iva inclòs)
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Ca La Rosa
L’Estoneta

El Jardí Chill-Out

Menjars casolans per emportar
Cafeteria - Bar - Restaurant

Per festes familiars - Catering

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

Xavier Infante Màrquez
P A L E T A

CONSTRUCCIONS
i REFORMES

Raval de Castellnou, 27
Telèfon 973 392 329
Mòbil 606 314 654
PUIGVERD D’AGRAMUNT
(Lleida)
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GRÀFICA DE LES TEMPERATURES MÀXIMES I MÍNIMES I DE LES PRECIPITACIONS CORRESPONENTS AL MES DE MARÇ
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Dies

Demografi a

(Mes de març de 2015)

Temps

PLUJA CAIGUDA DURANT EL MARÇ

Dia   4 ......................................... 5,5 l./m2

Dia 21 ......................................... 1,5 l./m2

Dia 22 ......................................... 4,7 l./m2

Dia 23 ......................................... 1,5 l./m2

Dia 24 ......................................... 2,0 l./m2

TOTAL ......................................... 15,2 l./m2

TEMPERATURES EXTREMES DEL MARÇ

Màxima del mes ............................  24°, dia 31
Mínima del mes ......................  –1°, dies 6 i 15
Oscil·lació extrema mensual .......................  25°
Mitja de les màximes .......................... 17,096°
Mitja de les mínimes ............................ 4,451°
Mitja de les mitjanes .......................... 10,774°

L’observador: Deudat Pont

MAIG 2015

Mes de 31 dies, cinquè del nostre calendari.
El dia 1 el sol surt a les 4h 48m, i es pon 

a les 18h 48m. El dia 31 el sol surt a les 4h 
20m, i es pon a les 19h 17m.

El dia 21 el sol entra a la constel·lació de 
GÈMINIS.
Totes les hores indicades són de Temps Universal seguint 
el fus horari del meridià de Greenwich. Per això s’ha d’afe-
gir una hora perquè es correspongui amb l’horari ofi cial.

l./m2

DATES ASSENYALADES
I COSTUMARI

Mes dedicat a la Mare de Déu. Aquest moment 
de l’any marca el trànsit de l’hivern a la primavera. 
Per això els pobles primitius que vivien en el nostre 
país tenien una sèrie de cultes i creences paganes 
moltes d’elles avui desaparegudes o emmascara-
des pel cristianisme que se’ls va imposar. A Ca-
talunya es creu que les coves estan habitades per 
éssers mítics femenins, conegudes com dones en-
cantades o dones d’aigua quan les balmes són vora 
els corrents. A les coves lluny dels rius aquests 
éssers femenins encantats recorden els genis del 
bosc i de la vegetació en general, moltes d’elles 
han hagut d’abandonar les seves balmes per fer 
lloc a les advocacions dedicades a la Mare de Déu. 
Moltes petites esglésies dedicades a la Verge estan 
situades en coves i balmes, avui de forma inexpli-
cable. De la mateixa manera que als cims de les 
muntanyes se celebraven cultes i cerimònies dedi-
cats als arbres i als monuments megalítics que s’hi 
havien aixecat per donar aixopluc als genis tutelars 
que els presidien. Molts d’aquests indrets avui 
també són santuaris cristians dedicats a la Verge o 
a qualsevol sant protector de la comarca.

Dia 1: Festa del Treball.
Dia 15: Sant Isidre, patró de la pagesia.
Dia 17: L’Ascensió del Senyor.
Dia 24: Pasqua de Pentecosta.

EFEMÈRIDES DEL MES:
13 de maig de 1744: Es fa un inventari dels lligalls 

de l’Arxiu Municipal d’Agramunt. Tal dia com avui el 
doctor Don Joseph Balaguer i els regidors de l’Ajun-
tament  fan inventari de l’Arxiu en aquests termes:

Primo: un llibre de folio major ab cubertes de va-
queta intitulat “Lo Llibre dels Privilegis” atorgats per 
los Reys, Comtes y Comtesses de gloriosa memoria, 
Srs. de la Vila de Agramunt, als singulars y habitants 
eo habitadors de dita vila, que consisteix en 291 fulls.

Item: altre llibre de folio ab cubertes de pergamí 
nou intitulat “Llibre vert”, de memòries de las consu-
etuts y ordinacions observades per lo Ajuntament de 
Agramunt. 195 fulls.

Item: altre llibre de folio ab cubertes de pergamí 
intitulat “Llibre de Concells de la Vila de Agramunt”. 
Comença el 17 de janer de 1688, continent 359 
fulls.

Item: altre llibre de folio ab cubertes de pergamí 
intitulat “Llibre de las administracions de las Capelles 
de la Vila de Agramunt”. Començant en lo any 1547 
contenint en si 297 fulls.

Item: altre llibre de folio comú ab cubertes de per-
gamí intitulat “Llibre en lo qual estan continuades las 
cartas que la Universitat de Agramunt farà”. Comença 
en lo any 1675; los comptes de reserva de la Con-
còrdia Vella, algunes apoques y actas, ab còpia de la 
Concòrdia de 26 de juliol de 1680, contenint en si 
323 fulls.

Aquesta documentació la va anotar el senyor Sis-
car, però no diu si tots aquests documents encara 
eren a l’Arxiu Municipal quan ell el va examinar, als 
voltants de 1880.

Ramon Bernaus i Santacreu

ALMANAC

Les fases de la lluna:

Lluna plena

Quart minvant

Lluna nova

Quart creixent

el dia 4, a les 15:42 h

el dia 11, a les 10:36 h

el dia 18, a les 4:13 h

el dia 25, a les 17:19 h
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NAIXEMENTS
Rebecca Antonia Pacurariu dia   6
Mohamed Tounkara Camara Diallo dia 10

MATRIMONIS
Fermín Aguiló Torres, i
Sanda Haita dia 25

DEFUNCIONS
Josep Figuera Pla 81 anys, dia   3
Ramon Inglés Mortés 88 anys, dia   5
Felip Llena Arriasol 86 anys, dia 13
Diego Cases Teruel 56 anys, dia 31

Informació facilitada pel Registre Civil amb les dades conve-
nientment autoritzades.
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Els qui et vàrem estimar no t’oblidarem 
mai més. Ens queda el consol del teu 
record i del temps compartit amb tu.

Primer aniversari de

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

de Guissona, SA durant 17 anys,
va morir en la pau del Senyor, el dia 28 d’abril del 2014,

als 51 anys, havent rebut els Sants Sagraments
i la Benedicció Apostòlica.

AL CEL SIGUI

Montgai - Agramunt, abril de 2015

El dia que tanqui els ulls,
el dia que el meu cor mori,
el dia que us digui Adéu,
reseu-me una oració breu
i no vull que ningú plori.

                     Màrius Torres

Ha pujat a la casa del Pare

Roser Bas Gené
(Mare de † Josep M. Torras Bas)

que morí cristianament el dia 9 d’abril de 2015, a l’edat de 78 anys,
havent rebut els S.S. i la B.A.

(A.C.S.)

La família i tots els qui l’hem estimat i conegut, us agraïm les mostres de condol 
rebudes i la vostra pregària pel seu descans etern.

Montgai, abril de 2015.
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LLEURE
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AMENITATS

❚ Coordina Rosa Maria Sera

Solució
a les 7
diferències:

Solució al Jeroglífi c:

JEROGLÍFIC

Quants anys tens?

SUDOKU

Solució al Sudoku:

Ompliu les caselles 
buides dels requa-
dres de 9x9 qua-
drats, amb xifres de 
l’1 al 9, sense repetir 
cap número en una 
mateixa fi la, en una 
mateixa columna, ni 
en una subquadrícula 
de 3x3.

6 1 3 9 5

5 9 8 7

7 1

2 3 4 5 1

8 3

8 3 5 2

3 2 9 4 6426173958

873459216

159682473

347261895

298345761

615897342

981736524

764528139

532914687

per Ricard Bertran

Muntatge simulant una parada signant 
llibres per Sant Jordi davant una llibre-
ria de la vila, a càrrec dels dos perso-
natges més emblemàtics de la Diada.

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

Les 7 diferències
Setze (Set ZE)

ZE  ZE  ZE  ZE  ZE  ZE  ZE
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Trobem a faltar el
teu somriure.
Dius que ens deixes
te’n vas lluny d’aquí.
Però el record de la
vall on vas viure
no l’esborra la pols
del camí.

Vint-i-tresè Aniversari

Amadeu Amigó Pla
12 de novembre 1912

27 d’abril 1992

La família mai no l’oblidarà.

AGRAMUNT

Dissetè i Setè aniversari
de la mort dels esposos

Josep Ros i Coma
8 de febrer 1998

i

Maria Torres i Pintó
10 d’abril 2008

Trobem a faltar el vostre somriure
i enyorem els moments tan feliços que vàrem passar junts.
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LA FOTO

LA CALAISERA per SERAFINA BALASCH

Al mes de gener ja vam 
comentar en aques-

ta secció que els drones 
–aparells teledirigits per 
captar vídeos i imatges 
aèries– es posarien de 
moda. Aquest mes en 
publiquem una feta per 
un d’aquests aparells. El 
drone, enlairat des dels 
dipòsits del Convent, va 
captar aquesta magnífi -
ca i inèdita imatge de la 
nostra vila, on es desta-
ca el darrere de Cal Mas 
Vell que dóna a la plaça 
de Montserrat Pons; bona 
part del Mercadal, la si-
lueta del campanar i, al 
fons, el dipòsit del castell. R
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Vas ser una gran esposa, millor mare i àvia

La teva vida ha estat un exemple d’afecte i sobretot d’humanitat.

Ens has ajudat a formar una família, a aconseguir el present i a preparar el futur

Has estat un exemple de lluita i de com estimar la vida

Has fet bé els deures i ja pots descansar tranquil·la

Nosaltres sempre estarem al teu costat, no t’oblidarem mai.

Vuitè Aniversari de la mort de

Teresa Vicens Carbonell
Nascuda a Agramunt, morí cristianament a Barcelona a l’edat de 88 anys, el dia 27 
d’abril de 2007, confortada amb els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica.

(ACS)

Els seus afl igits: espòs, Josep Mª Lailla Torres; fi lls, Josep Mª i Mª Assumpció;
nétes, Assumpció, Teresa i Anna; besnéta, Marta; nebots i tota la família

junt amb la seva fi del Esther, ho fan saber a llurs amics i coneguts
i els preguen de voler-la tenir present en les seves oracions.
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���� ����L’àlbumL’àlbum

El 31 de maig de 1974 es constituí l’Assemblea Local de la Creu Roja. Es va fer una crida per la captació de 
socis i també s’obrí una subscripció popular per tal de comprar una ambulància. La resposta dels agramun-

tins va ser molt positiva i d’aquesta manera s’iniciava un llarg període d’activitats d’aquesta entitat que està a 
punt de complir el 41 aniversari. Actualment té 534 socis que li donen suport i una seixantena de voluntaris.

A dalt, imatge d’una reunió de membres de la junta directiva de l’entitat amb representants de l’Assemblea 
Provincial celebrada al Foment Parroquial amb la presència de diverses autoritats locals.

D’esquerra  adreta: Josep 
Bertran, Pere Brils, Ma-
nuel Cardona (president), 
representant provincial, 
Angelina San Agustín, 
Josep M. Inglés (alcalde), 
Mª Carme Escolà, dos 
representants provinci-
als més i el sergent de la 
Guàrdia Civil de l’època.

En aquells temps els vo-
luntaris de la Creu Roja 
portaven uns uniformes 
paramilitars, com es pot 
veure en la foto de pre-
sentació de l’ambulància.
D’esquerra a dreta: No 
identifi cat, Manuel Car-
dona (president), Maribel 
Artigas, Jaume Vicens i 
Roser Farré.
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IMATGES  D ’AH IR  i  D ’AVU I per JOSEP BERTRAN

L’any 1996, el de la foto d’ahir, Agramunt estava en plena febre immobiliària. Un dels indrets que la van protagonitzar va ser 
la Plaça del Pou, cruïlla amb la carretera de Cervera, amb la substitució dels edifi cis més propers, i la mateixa plaça. Encara 
avui, però, continua essent objecte de millores tant a nivell particular com en infraestructures públiques.


