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PORTADA:
Hem volgut dedicar la portada d’aquest 

mes als candidats que opten a l’alcaldia 
agramuntina fent-los posar davant de 
l’ajuntament. Un d’ells serà l’encarregat 
de dirigir des de Ca la Vila les directrius 
agramuntines durant els propers quatre 
anys, intentant desplegar de la millor ma-
nera possible el programa electoral que 
ha confeccionat.

Activitats que es van dur a terme en els di-
ferents museus de la vila en una nova edició 
del Dia Internacional dels Museus.

Informació dels actes de la Dia-
da de Sant Jordi i publicació del 
veredicte i primers treballs gua-
nyadors del Certamen Literari.
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Encara que ja ens queda una mica lluny, obrim els fets del 
mes amb els actes que es van celebrar a la nostra vila du-
rant la Diada de Sant Jordi. Els del carrer es van congregar 
pràcticament tots a la plaça del Pou, que es va convertir en 
lloc neuràlgic durant tot el dia, i que el bon temps va afavorir 
que fossin molt partici-
patius. Com cada any, la 
Diada es va cloure amb 
el lliurament de premis 
del Certamen Literari 
al Casal. En aquest nú-
mero en publiquem el 
veredicte i els primers 
treballs guanyadors la 
resta aniran sortint en 
propers números de la 
revista.

Relacionat amb Sant 
Jordi cal destacar la 
presentació del llibre 
“La veu dels regants a la 
Plana d’Urgell”, que re-
cull una sèrie de cartes 
del segle XIX la majoria de les quals de l’hisendat agramuntí 
Ramon Mestres, i que són un testimoni de primera mà sobre 
els primers anys de les zones regables del canal d’Urgell.

Cal destacar també les activitats dels museus agramun-
tins en la nova edició del Dia Internacional dels Museus. 

El del Torró i la Xocolata va convocar la segona edició de 
concurs de dibuixos; a l’Espai Guinovart s’havien de buscar, 
a les fosques i ajudats d’una llanterna, diferents elements, 
símbols i formes de l’obra guinovartiana, i a Lo Pardal es va 
inaugurar un espai que es va dedicar a Rosa Siré, una de les 

artistes lleidatanes més 
destacades desaparegu-
da recentment.

Els de l’Aula d’Ex-
tensió Universitària van 
cloure el primer curs 
amb més acceptació de 
l’esperada, amb la con-
ferència de Juan-José 
López Burniol, i ja estan 
preparant el programa 
per al proper.

I pel que fa a la po-
lítica, cal remarcar que 
som a les portes d’unes 
altres elec cions muni-
cipals. A la nostra vila 
s’ha reduït a la meitat el 

nombre de candidatures. De les sis de fa quatre anys hem 
passat només a tres –i encara gràcies–, amb la sorpresa ja 
anuncia da el mes passat de l’absència dels socia listes. Els 
que es presenten ens expliquen el seu programa electoral en 
l’espai que la nostra revista els ofereix cada quatre anys.   ■
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Sant Jordi

ACTUALITAT FETS DEL MES

El bon temps acompanyà la diada de 
Sant Jordi on els llibres i les roses 
van ser els protagonistes de la jor-

nada.
Al matí l’Ajuntament va organitzar dos 

espectacles per als infants dels col·legis 
locals. Al Casal es va fer la representació 
del musical “La Ventafocs” per als alum-
nes de primària i a la sala polivalent de 
l’Escola Macià-Companys, l’espectacle 
infantil “L’Agenda de Sant Jordi” per als 
alumnes d’infantil i de la llar d’infants.

Durant tot el dia hi va haver activitats 
a la plaça del Pou. La Biblioteca va posar 
una taula amb llibres perquè els nens i ne-
nes poguessin llegir. L’Ajuntament va im-
pulsar per tercer any consecutiu posar el 
projecte d’intercanvi de llibres. L’emissora 
Ràdio Sió va instal·lar els seus estudis a la 
plaça i va emetre una programació especi-
al amb la participació dels escolars.

Components de les corals Veus d’Argent i Uníson de l’EMMA i la Coral Bon Cant que van fer el concert a la plaça del Pou.

Els escolars gaudeixen mirant i remenant els llibres de les parades que aquest dia s’instal·len al carrer.
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A la tarda hi va haver un 
taller infantil de fl ors de Sant 
Jordi i un concert a càrrec de 
les corals Veus d’Argent i Uní-

son de l’EMMA i la Coral Bon 
Cant d’Agramunt.

Al vespre es va fer al Casal 
el lliurament dels premis del 

XXXVIII Certamen Literari de 
Sant Jordi, del qual s’informa 
més endavant conjuntament 
amb la publicació d’una pri-
mera sèrie de treballs pre-
miats.

Taller de poesia visual
Els escolars de 5è i 6è de 

Primària dels col·legis locals 
que participaren al Certamen 
Literari de Sant Jordi en la 
modalitat de poesia visual, 
van preparar les seves obres 
en un taller que es va realitzar 
a Lo Pardal, del 16 al 19 de 
març, supervisat per la Rosa 
Marsà.

ACTUALITAT FETS DEL MES

Participant en el taller de fl ors.Una bona colla d’alumnes de la vila van anar resseguint les diferents parades de llibres.

Els escolars van participar en el programa de Ràdio Sió.

Dos grups d’escolars parti-
cipants en el taller de poesia 
visual a Lo Pardal.

Els més menuts van gaudir dels contes de la parada realitzada per la Biblioteca.
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Fotografi a guanyadora per representar l’Urgell, 
on es pot veure una imatge de la partida de
Les Planes sota una boira gebradora.

Presència agramuntina
al llibre “De l’aigua”

La darrera Diada de Sant Jordi es va 
presentar a l’Institut d’Estudis Iler-

dencs el llibre “De l’aigua”, editat per 
la Diputació de Lleida. Un llibre amb 
fotografi es i textos que testimonien les 
diverses formes en què l’aigua és pre-
sent a les 13 comarques lleidatanes. 
Les fotografi es publicades en el llibre 
són les guanyadores del concurs convo-
cat per l’IEI de la Diputació de Lleida 
a Instagram amb el hashtag #laiguaa-
latevacomarca. L’Urgell hi és represen-
tat per una fotografi a de Josep Bertran 
i Mitjavila acompanyada d’un text de 
Màrius Blàvia. La imatge guanyadora 
és una instantània feta a la partida de 
Les Planes d’Agramunt un gèlid matí 
de gener amb la presència de l’aigua 
en forma de boira i gebre.

Portada del llibre “De l’aigua”, editat per la Diputació 
de Lleida.

Indignats
El dia de Sant Jordi l’Assemblea d’Indignats de la 

Ribera del Sió va promoure a la plaça del Pou una 
recollida d’al·legacions per tal d’aturar la implantació 
del Consorci Sanitari a Lleida. Un acte inscrit dins de 
les iniciatives que s’han endegat des del col·lectiu Ma-
rea Blanca en motiu de les eleccions municipals sota el 
lema “Cap vot cap al consorci”.

Parada dels Indignats de la Ribera del Sió a la plaça del 
Pou per recollir al·legacions al Consorci Sanitari a Lleida.

JOAN PIJUAN
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ACTUALITAT FETS DEL MES

Sant Isidre

Mercat
del Trasto

L’Associació d’Agricultors Verge dels So-
cors d’Agramunt va celebrar el dissabte 

16 de maig la Festa de Sant Isidre Llaura-
dor. La celebració s’inicià amb una missa
en honor al seu patró; acte seguit desenes 
de tractors, molts dels quals eren especta-
culars per les seves grans dimensions, van 
participar en la benedicció i en els Tres 
Tombs. Després de la desfi lada es va cele-
brar entre tots els participants el sorteig dels 
obsequis cedits per empreses i comerços de 
la Vila. La diada fi nalitzà amb un dinar de 
germanor.

El matí del dissabte 16 de maig 
la plaça del Pou acollí la tercera 

edició del Mercat del Trasto, un cer-
tamen dedicat a la venda i intercanvi 
d’objectes usats.

Gairebé una trentena de parades 
s’alinearen al mig de la plaça. Durant 
tot el matí hi va haver una gran afl uèn-
cia de gent i els compradors van po-
der triar i remenar d’entre l’extensa i 
variada sèrie d’articles exposats.
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Dia Internacional dels Museus
En motiu del Dia Internacio-

nal dels Museus, el dis-
sabte 16 de maig, el Museu 
del Torró i la Xocolata, l’Es-
pai Guinovart i Lo Pardal van 
celebrar la Nit dels Museus 
obrint les seves portes de 10 
a 12 de la nit.

Museu del Torró
i la Xocolata

Durant tot el dia els visi-
tants a l’equipament museís-
tic de la fi rma Vicens van tenir 
l’entrada gratuïta i a més van 
poder degustar tastets de tor-

rons i cava. El Museu organit-
zà per segon any consecutiu 
un concurs de dibuixos sobre 
els torrons entre els escolars 
dels centres d’Agramunt i de 
la Zer del Sió, les obres dels 
quals estan exposades a la 
seu de l’empresa. Al migdia 
Àngel Velasco lliurà els pre-
mis als guanyadors del con-
curs que van consistir en un 
lot de productes de l’empresa.

Espai Guinovart
L’Espai Guinovart ens va 

voler mostrar una altra ma-

Foto de família dels guanyadors i bona part dels participants –amb llurs familiars– al segon concurs de dibuix organitzat per Torrons Vicens.

PREMIATS II CONCURS DE DIBUIX TORRONS VICENS

El Jurat del II Concurs de Dibuix de Torrons Vicens 2015, cons-
tituït pel Sr. Josep Bertran i Puigpinós, el Sr. Josep Bertran i 
Mitjavila i el Sr. Jaume Jovell i Grau, i actuant de secretària la 
Sra. Núria Briansó i Pallerols, han decidit donar els següents 
premis, segons les categories educatives dels participants:

CICLE INICIAL
- 1r PREMI: Marco Pacitti Cuñat, Col·legi Mare de Déu del 

Socors (2n curs).
- 2n PREMI: Genís Castillo Serrano, Escola Macià-Companys 

(1r curs).
- 3r PREMI: Sergi Ibàñez Gutiérrez, Escola Macià-Companys 

(1r curs). 

CICLE MITJÀ
- 1r PREMI: Vanesa Sheila Salagean, Escola Macià-Companys 

(3r curs).
- 2n PREMI: Irene Miralles, Escola Macià-Companys (3r curs)
- 3r PREMI: Saraí Gascón Valier, Col·legi Mare de Déu del 

Socors (4t curs)

CICLE SUPERIOR
- 1r PREMI: Bernat Pedrós Badia, Col·legi Mare de Déu del 

Socors (6è curs).
- 2n PREMI: Emma Guixé, Escola Macià-Companys (5è curs).
- 3r PREMI: Pau Pijuan Prats, Col·legi Mare de Déu del Socors 

(6è curs).

SECUNDÀRIA
- 1r PREMI: Michelle Chacón Gonzalez, IES Ribera del Sió

(3r ESO).
- 2n PREMI: Dani Dumitru, IES Ribera del Sió (2n ESO).
- 3r PREMI: Joan Pijuan, IES Ribera del Sió (2n ESO).

A l’Espai Guinovart s’hi havia d’anar amb llanternes.
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ACTUALITAT FETS DEL MES

▼

nera de contemplar l’obra de 
Guinovart, a les fosques. Els 
visitants van poder descobrir 
elements, símbols i detalls 
de l’obra de Guinovart amb la 
llum d’una llanterna.

La proposta va ser tota una 
novetat i la gent va respondre 

molt bé. Moltes famílies amb 
els seus fi lls van acudir a la 
cita. A l’entrada se’ls va do-
nar a totes un full amb imat-
ges de petits detalls de les 
obres i a partir d’aquí havien 
d’aconseguir localitzar a qui-
na obra pertanyien. Els més 

menuts, sobretot, van gaudir 
anant amunt i avall de l’Espai 
buscant les obres en qüestió.

Lo Pardal
Aquest any la Fundació Pri-

vada Guillem Viladot també 
es va adherir al Dia Interna-
cional dels Museus obrint les 
portes de Lo Pardal 1 i ho va 
fer amb l’obertura d’un espai 
dedicat a Rosa Siré, una de 
les artistes més destacades 
del panorama artístic lleidatà 
i del cercle d’amistat de Vila-
dot, recentment traspassada. 
Aquest espai acull una vinte-
na d’obres, amb pintures dels 
anys vuitanta i gravats.

A més a més aquest dia hi 
va haver portes obertes al re-
fugi antiaeri de l’església i als 
vestits medievals que s’expo-
sen a l’Ajuntament.

Conferència al Casal
Organitzats pel Consell Co-

marcal de l’Urgell i amb 
la col·laboració de l’Ajunta-
ment es van realitzar a la sala 

de conferències del Casal uns 
tallers sobre “L’alimentació i 
els seus benefi cis” que van 
anar a càrrec de la nutricio-
nista Esther Vives. La primera 
sessió es va fer el dijous 16 
d’abril sobre “Les fruites”, va 
explicar les varietats que hi 
ha, les seves propietats nutri-
cionals i la seva importància 
en l’alimentació pel seu apor-
tament vitamínic imprescin-
dible per a l’organisme i pels 
benefi cis que comporten per 
a la salut.

El dilluns 11 de maig, Es-
ther Vives va realitzar una se-
gona sessió parlant de “Les 
verdures”, va ressaltar la seva 
importància perquè aporten 
molts nutrients que actuen 

com a antioxidants, ens pro-
tegeixen de malalties cardio-
vasculars i d’alguns càncers 
i ajuden a mantenir la salut 
de teixits com la pell, i alhora 
posseeixen un baix contingut 
de glúcids i proteïnes i no 
contenen greixos, que fa que 
tinguin un valor calòric baix.

Esther Vives va subratllar la 
recomanació dels experts de 
consumir cinc racions de frui-
ta i verdura al dia per acon-
seguir un estat nutritiu òptim.

El dijous 30 d’abril el Casal 
d’Avis va organitzar la confe-
rència amb el tema “Diferen-
ciem la gana emocional de la 
gana fi siològica?” que va anar 
a càrrec de la nutricionista 
Mercè Carbonell.

Esther Vives va parlar de la 
importància de la fruita i les 
verdures en l’alimentació.

A Lo Pardal 1 es va inaugurar un 
espai amb l’homenatge a l’artista 
lleidatana Rosa Siré, desapare-
guda recentment.
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40 Cacaus!
 Els escoltes del Cau, per comme-

morar els 40 anys d’existència, 
van organitzar el dissabte 25 d’abril 
una Ecala en HI-FI al Casal amb el 
títol de “40 Cacaus”. A més de tots 
els components dels escoltes hi van 
participar excompanys i pares. La 
sala del teatre del Casal estava ple-
na de gom a gom. S’hi representaren 
una colla variada d’actuacions musi-
cals que el públic admirà i aplaudí 
amb entusiasme, sense menystenir 
el bon humor que presidí en tot mo-
ment. Pels comentaris posteriors 
a l’actuació es pot dir que tant els 
assistents com els organitzadors en 
sortiren gratament satisfets. 
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ACTUALITAT FETS DEL MES

▼

La Garba a l’Espai
El col·lectiu la Garba va orga-

nitzar a l’Espai Guinovart, el 
dissabte 9 de maig, la presenta-
ció del darrer llibre de l’agramun-
tí Josep Mª Triginer i Fernández, 
“Sociedad Poscapitalista. De 
una sociedad gestionada por los 
mercados a una sociedad dirigi-
da por los ciudadanos”, publicat 
el 2014 per Ediciones Carena.

“Sociedad Poscapitalista” és 
un assaig basat en la constatació 
de l’esgotament de l’actual mo-
del capitalista; model sustentat 
en unes polítiques neoliberals 
que han contribuït a un creixe-
ment econòmic desigual. Josep 

Mª Triginer ens proposa un model 
de gestió que permeti dotar-nos 
de les millors eines per fer front 
als nous reptes que es plantegen.

Josep Mª Triginer es va formar 
professionalment com enginyer 
tècnic industrial a Terrassa. El 
1959 va ingressar a les Joventuts 
Socialistes, el 1961 al PSOE i a 
la UGT. En la clandestinitat va 
assumir responsabilitats en Jo-
ventuts i en el partit, i va ser el 
primer secretari de la Federació 
Catalana del PSOE. El 1976 va 
ser-ne membre de la Comissió 
Executiva, i el 1977 va promou-
re la candidatura “Socialistes de 

Catalunya” que va culminar amb 
la unifi cació dels socialistes de 
Catalunya.

Va participar en la signatu-
ra dels Pactes de la Moncloa el 
1977, ha estat escollit diputat 
al Congrés dels Diputats en di-
ferents legislatures i també ha 
estat senador. Va promoure la 
recuperació de la Generalitat de 
Catalunya amb el retorn de Josep 
Tarradellas, i va formar part del 
seu Govern. També va participar 
en l’elaboració de l’Estatut de 
Catalunya de 1979.

El 1993 va deixar l’activitat 
política institucional.

Josep Mª Triginer presentant i signant el seu darrer llibre a l’Espai.
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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

Josep Mª 
Triginer ens 
proposa un 
model de 
gestió que 
permeti do-
tar-nos de 
les millors 
eines per 
fer front als 
nous rep-
tes que es 
plantegen.
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ACTUALITAT FETS DEL MES

Teatre escolar a dojo

Durant els dies 16 i 17 
d’abril es van fer al Ca-

sal ni més ni menys que 10 
obres de teatre. Això va ser 
perquè Agramunt va acollir 
la 30a Trobada de Teatre de 
Secundària que s’organitza 
cada curs escolar en una po-

blació diferent. El teatre és 
fet per alumnes de secundà-
ria, batxillerat o cicles forma-
tius amb l’ajut i la direcció 
de professors dels centres 

d’ensenyament. En aquesta 
ocasió hi participaven, a més 
dels alumnes de l’Institut 
d’Agramunt, els d’institut de 
les poblacions de Balaguer, 
Bellpuig, Cervera, L’Hospita-
let de Llobregat, Lleida, Reus, 
Segur de Calafell, Tarragona i 
Tàrrega.

Val a dir que en alguns ca-
sos, la representació de les 
obres és doblement meritòria 
perquè es tracta d’adaptaci-
ons realitzades pels mateixos 
alumnes o directors de torn. 
El dijous, dia 16, després de 
la inauguració de la trobada 
per part de les autoritats lo-
cals i organitzatives, van co-
mençar les representacions. 
En primer lloc foren els alum-
nes d’Agramunt que presen-
taren Tafalitats; a continuació 
alumnes de Tàrrega feren Me-
dea terrible dance, i després 
els de Balaguer posaren en 
escena L’enigma Centelles. A 
la tarda actuaren els alumnes 
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Representació d’una de les 
obres teatrals que s’escenifi ca-
ren al Casal.

A la dreta, el company de 
redacció Ramon Bernaus en 
una visita guiada a Lo Pardal 
per als professors i alumnes 
participants.

El Grup Escènic Agramuntí els 
va oferir una nova versió de la 
dramatització dels bombardejos.
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Èxit de la 3a Fira de la Cervesa a Butsènit

de Bellpuig amb Si t’engan-
xo! i Sense cables; després ho 
feren alumnes de l’Hospitalet 
de Llobregat amb Helena, i, 

fi nalment, L’avar per alum-
nes de Tarragona. A la tarda 
s’oferí una xocolatada a tots 
els alumnes i es féu un sopar 

de germanor amb escolars i 
professors locals i de fora. Al 
vespre se’ls mostrà el poble i 
pogueren visitar l’església, el 
refugi, l’Espai Guinovart i Lo 
Pardal amanit, a més, amb 
les actuacions del Grup Es-
cènic i Teatredetics, de les 
quals van manifestar estar 
gratament complaguts. 

Una bona part dels escolars 
de fora vila van ser acollits en 
cases particulars per alum-
nes d’Agramunt. El divendres 
continuaren les representa-
cions. Els de Reus interpre-
taren La botiga dels horrors; 
els de Segur de Calafell, Això 
no és vida; els de Cervera, Els 
lavabos; i els de Lleida, Mar 
i cel. Passades les cinc de 
la tarda, les autoritats varen 
cloure la trobada escènica 
amb un bon regust de boca.

Butsènit d’Urgell va celebrar el dissabte 16 
de maig la tercera edició de la Fira de la 

Cervesa Catalana Artesana amb bona partici-

pació de públic. Segons l’alcalde del municipi, 
Jaume Gilabert, “l’objectiu és que hi hagi con-
tinuïtat del certamen i que  cada any hi hagi 
més cervesers que elaborin les seves cerveses 
amb totes les matèries primeres elaborades 
aquí i no importades, com passa ara”. 

L’alcalde també va destacar que Butsènit és 
un poble ideal per acollir una fi ra d’aquestes 
característiques perquè la major part de la po-
blació es dedica a l’agricultura i a la producció 
de cereals.

Pel que fa al nombre d’expositors, hi van 
participar vuit productors de cervesa artesana 
procedents de diversos punts de Catalunya i 
una dotzena d’expositors que oferien altres 
productes elaborats també artesanalment.

A banda de la part expositiva, durant el dia 
hi hagué tallers de maquillatge infantil, xerra-
da sobre la situació de la cervesa artesana a 
Lleida, a càrrec d’Òscar Silva, campionat de 
botifarra i música en directe. LA
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La Companyia Teatredetics va 
col·laborà amb una representa-
ció a l’Espai Guinovart.
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L’impuls econòmic i els nous equipaments centren el debat electoral agramuntí

ACTUALITAT FETS DEL MES

Debat electoral a Ràdio Sió

Per tercer any consecutiu 
Ràdio Sió va organitzar el 

debat electoral, la cita més 

important de la campanya. Va 
tenir lloc el divendres 15 de 
maig a la nit, a la sala teatre 

del Casal, i durant el mateix 
els tres candidats a l’alcaldia 
agramuntina van poder expo-
sar i debatre les seves propos-
tes. Durant el debat es va po-
sar de manifest la necessitat 
de treballar per impulsar el 
sector de la indústria i del co-
merç, així com la planifi cació 
de nous equipaments i l’urba-
nisme de la vila.

Junt amb l’organització 
d’aquest esdeveniment, Ràdio 
Sió també realitza la cobertu-
ra informativa de la campanya 
electoral mitjançant entrevis-
tes als candidats, les infor-
macions més destacades als 
informatius, així com el segui-
ment de la nit electoral, amb 
un programa especial en què 
es fa el seguiment de l’escru-
tini i s’analitzen els resultats 
dels comicis en directe.

Ràdio Sió farà el seguiment en directe de la 
Nit Electoral amb un programa especial que 
començarà a les 20.30 h. Aquesta iniciativa 
forma part del conjunt d’accions endegades 
per tal de donar cobertura informativa a la 
campanya electoral a la vila.

Mitjançant connexions en directe amb els 
col·legis electorals, Ràdio Sió informarà sobre 
l’avanç de l’escrutini i analitzarà els resultats 

fi nals. Anàlisis, informació i accent local que 
es podrà seguir mitjançant el 107.9 de la FM 
i en directe, des de radiosio.cat.

Aquest programa especial posa punt i fi nal
a la cobertura informativa que Ràdio Sió fa
de la campanya municipal, en la qual s’ha 
emès les principals informacions dels partits 
i en la qual s’ha organitzat també el debat 
electoral. 

La Nit Electoral, a Ràdio Sió
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ACTUALITAT PRESENTACIÓ LLIBRE

“La veu dels regants...”
Les obres i l’arribada de l’aigua del Canal d’Urgell explicades de primera mà
per un agramuntí de l’època

Josep Bertran

El dimecres 22 es va 
fer a la sala de con-
ferències del Casal la 

presentació del llibre “La 
veu dels regants a la plana 
d’Urgell” de Raimon Ferrer, 
editat per Pagès editors. El 
llibre tracta d’una recopila-
ció de cinquanta-vuit cartes 
que es van publicar a la re-
vista de l’Institut Agrícola 
Català de Sant Isidre entre 
els anys 1860 i 1884. Els 
autors són regants del nostre 
territori que al segle XIX ha-
vien començat a tenir aigua 
rodada als tros o estaven 
a punt que els hi arribés. 
Mentrestant ells feien cartes 
al director de la Revista de 
l’Institut Sant Isidre on in-
formaven, opinaven, projec-
taven, es queixaven o també 
mostraven la seva alegria 
pels benefi cis de l’aigua del 
Canal d’Urgell que comen-
çava a córrer per la Plana.

El llibre té una importàn-
cia especial per a Agramunt 
donat que la majoria de les 
cartes van ser escrites per 
l’hisendat agramuntí Ramon 
Mestres, propietari, entre al-
tres, de la fi nca de Tarassó 
la primera on van entrar les 
aigües del Segre a través del 
Canal d’Urgell.

Tenim, doncs, en aquest 
llibre un testimoni de pri-
mera mà del període que va 
des del 1860 al 1871 any 
de la seva darrera carta. En 
els seus escrits ens explica 
la misèria de l’època on eren 
més habituals les males co-

llites, a vegades nul·les, que 
els bons anys. Els pagesos 
tenien les esperances en el 
nou canal. Però la realitat va 
ser una altra i els benefi cis 
de la fl amant infraestructura 
van trigar a arribar. 

El llibre, però, conté una 
greu errada quan descriu, 
anys després, el fi  de la nis-
saga de la família: “Ramon 
Mestres i Casals que dila-
pida tota la fortuna i morí 
oblidat a Saragossa”. Possi-
blement es deu referir a la 
rama del que es va casar a 
Tàrrega.

La veritat, però, és que la 
nissaga directa d’Agramunt 
perdurà fi ns l’últim terç del 
segle XX, quan morí sense 
descendència la fi lla del 
darrer hereu, Paquita Mes-
tres Brufau, casada amb el 
Dr. Nard, metge de Linyola 
durant 44 anys. Les fi nques 
i la casa pairal, a la cruïlla 
dels carrers Carbassa de 
Baix i Mercè, van ser venu-
des pels descendents de la 
família Nard.

Un dels membres de la 
nissaga dels Mestres d’Agra-
munt va ser en Jaume Mes-
tres Folguera alcalde de la 
Vila quan es va inaugurar, 
setembre 1902, el servei 
d’aigua potable. Per aquest 
i altres mèrits del seu man-
dat se li dedicà una de les 
vies urbanes que es va obrir 
gràcies a la construcció de 
la carretera de Cervera com 
és el tram que va des de les 
Monges a les Casetes.   ■
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L’autor del llibre durant la presentació. A baix, dedicant-lo als qui el van comprar.

A baix, casa de la nissaga Mestres que van mantenir en propietat fi ns a l’últim terç del
segle XX.
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ENTITATS

Informacions de l’ANC

Temps d’eleccions, d’incer-
tesa davant el rumb que 
poden mantenir o modifi -

car els nous càrrecs electes. El 
dia 9 de maig es van votar els 
components del Secretariat Na-
cional de l’ANC, on alguns com-
ponents podran seguir ocupant 
llocs de responsabilitat, però els 
que hi portaven tres anys, que 
són vint dels setanta-cinc mem-
bres de què consta el SN, no ho 
han pogut fer, com havia pas-
sat fi ns ara. Carme Forcadell, 
Jaume Marfany, Ignasi Termes, 
Pere Pugès, Ferran Civit, Jordi 
Martínez, Roser Loire, Josep 
Colomer..., han de ser relle-
vats inexcusablement. La llista 
abunda en noms de responsabi-
litat coneguda, que ens fan ado-
nar que hem arribat en aquest 
punt com per sorpresa. De bon 
principi, una reelecció per a un 
segon mandat, màxim un tercer, 
apurant la cosa, semblava més 
que sufi cient. A l’AGO que es va 
fer a Girona, el març del 2013, 
Carme Forcadell va deixar anar 
que del nostre “empènyer la in-
dependència”, de l’ANC, no n’hi 
havia més que per un any. Però 

ja ho hem vist; quan era d’espe-
rar que els polítics prenguessin 
el relleu amb l’embranzida in-
dependentista que brollava pel 
país, s’han revestit de la dignitat 
–que desitgem que no els passi 
factura, no faltaria més– de fer 
les coses a la seva manera, tot 
mirant de nadar i guardar la 
roba; i nosaltres ens hem d’em-
passar allò del necessari relleu 
generacional per poder tirar en-
davant.

Fil per randa, la circumstàn-
cia es reproduirà a totes les as-
semblees, territorials, sectorials 
i exteriors, de manera que els 
membres de totes aquestes cèl-
lules que conformen l’estructu-
ra de l’Assemblea, hem d’estar 
a l’altura del moment, en què 
altres veus pretenen obviar la 
necessària independència ofe-
rint a canvi –les suades ofertes 
de canvi són intrigants a hores 
d’ara– arreglar el país avant la 
lettre. A qui se li acudeix endre-
çar els mobles d’un piset de llo-
guer quan podem anar-nos-en a 
casa? Ara, quan la identitat està 
tan corcada com els mobles, ja 
tant se val per on comencem; 
potser sí que continuem pagant 
lloguer i passem el lamentable 
estat de dependència als nos-
tres fi lls.

Les eleccions del dia 9, que 
al moment d’escriure aquestes 
ratlles encara no han donat un 
resultat defi nitiu, han situat 
com a persona més votada la Liz 
Castro, una dona nord-america-
na catalanitzada que té bones 
probabilitats de ser elegida per 
a la nova presidència; això, si 
se segueix fent com en les elec-
cions anteriors, que s’ha elegit 
la persona més votada. Sembla 

una persona oberta i molt valuo-
sa en aquests moments on l’in-
dependentisme català ha tingut 
repercussions a tot el món i, en 
part, gràcies a ella. Els altres 
més votats han estat, a molt 
poca diferència, Rosa Alentorn, 
coordinadora de la campanya 
”Signa un vot”, Agustí Alcober-
ro, ex-director del Museu d’His-
tòria de Catalunya i Jordi Sàn-
chez, ex-líder de la Crida. Tots 
quatre, així com la majoria dels 
membres més votats pels socis 
formen part del grup de treball 
“Junts”, que en principi és con-
tinuista respecte de l’ANC lide-
rada per Carme Forcadell.  

En aquesta ocasió, el dia 9 no 
vam tenir seu electoral a Agra-
munt i, com totes les altres de 
l’Urgell, la vam tenir a Tàrrega, 
on hi ha un grup de membres 
molt actiu. El coordinador de 
Tàrrega, Antoni Colomé, ha pre-
sentat la seva candidatura i ha 
estat elegit –provisionalment, 
per ara– a la territorial de zona. 
Nosaltres farem aviat la reunió 
general per decidir la nova junta 
on, per cert, s’hauran de renovar 
tots els càrrecs. Abans d’això, el 
dissabte dia 30, enmig de l’am-
bient festiu, amb Toni Albà, que 
apadrinarà la colla “Estelats”, ell 
mateix ens farà una conferència 
de l’ANC al Passeig, a les quatre 
de la tarda. Finalment demanar, 
a tots els que rebeu les nostres 
informacions per correu electrò-
nic, que us feu simpatitzants de 
l’ANC, a <www.assemblea.cat>. 
per continuar rebent-les. No dei-
xeu de seguir el nostre compte 
del Facebook, <Agramunt - Ri-
bera del Sió Per la Independèn-
cia>. Missatges, a <agramunt@
assemblea.cat>.   ■FO
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Quan era 
d’esperar que 
els polítics 
prenguessin 
el relleu amb 
l’embranzida 
indepen-
dentista que 
brollava pel 
país, s’han 
revestit de la 
dignitat –que 
desitgem 
que no els 
passi factura, 
no faltaria 
més– de fer 
les coses a la 
seva manera, 
tot mirant de 
nadar i guar-
dar la roba.
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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
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El Sr. Juan-José López Burniol fou el po-
nent de l’última conferència del curs que 
va tenir lloc al Foment Parroquial, el di-

mecres 6 de maig a les 5 de la tarda, amb el 
títol “La revolució democràtica”. López Burniol 
va néixer a Alcanar l’any 1945. Llicenciat en 
Dret per la Universitat de Navarra i notari des 
del 1971. Ha estat degà del Col·legi de Notaris 
de Catalunya i ha format part de la Comissió 

Jurídica Assessora de 
la Generalitat de Cata-
lunya. Ha estat Magis-
trat i primer president 
del Tribunal Constitu-
cional d’Andorra. Actu-
alment és conseller de 
“la Caixa” i de “Caixa-
Bank”. Ha presidit du-
rant deu anys “Tribuna 
Barcelona” i col·labora 
habitualment a La Van-
guardia, El Punt-Avui, 
TV3 i 8TV.

Va ser una molt inte-
ressant dissertació sobre tres eixos bàsics de 
l’actualitat: primer, la crisi econòmica a nivell 
mundial i les seves conseqüències; segon, la 
crisi econòmica i política a l’Espanya actual, i 
tercer, la seva repercussió a Catalunya, especi-
alment amb el “Procés cap a la independència” 
en què ens trobem immersos. El conferenciant 
es va mostrar obertament partidari de la terce-
ra via per encaixar Catalunya dins d’Espanya. 
Però tenint en compte el cicle electoral que ens 

trobem, on l’escenari polític sembla canviar, i 
que la maquinària de l’estat intenta amb tots 
els mitjans possibles deslegitimar, despresti-
giar i anul·lar el “Procés català“, ens podem 
quedar també amb la idea en què el Sr. López 
Burniol va acabar la dissertació: els catalans te-
nim dret a decidir el  nostre futur, i si escollim 
la independència, amb totes les coses bones i 
dolentes que això suposarà, l’estat espanyol ho 
haurà d’acceptar per molt greu que els sàpiga. 
L’última paraula sempre la tindrem nosaltres. 
Així sigui. 

I Trobada General de les Aules d’Exten-
sió Universitària de la Gent Gran de la 
UdL 2015

Un grup d’alumnes de l’Aula d’Agramunt va 
assistir el divendres 8 de maig a la trobada de 
Mollerussa, organitzada per l’Aula d’aquesta po-
blació. Vàrem gaudir d’una visita guiada al Mu-
seu de la Casa del Canal d’Urgell, de la classe 
magistral de la Sra. Montserrat Macià (ex-direc-
tora del Museu de Lleida Diocesà i Comarcal), 
de la visita al Museu dels Vestits de Paper, del 
dinar al Restaurant Resquitx, d’una mostra de 
l’Escola de Dansa de Mollerussa i de l’especta-
cle Up a Up. El mètode, a càrrec d’Eduard Bo-
leda. Una gran organització i una jornada molt 
completa. Esperem que tingui continuïtat.

Propera activitat
Recordem que la propera activitat serà el 

dimecres 20 de maig, amb el lliurament dels 
diplomes als alumnes matriculats a l’Aula d’Ex-
tensió Universitària d’Agramunt (AEUA) el curs 
2014-2015, a càrrec del senyor Màrius Ber-
nadó, Coordinador de les Aules Universitàries 
per a la Gent Gran de la Universitat de Lleida. 
L’acte es clourà amb una actuació musical en 
directe.

Preparació del nou curs
Des de la Junta Directiva us recordem que 

ja tenim pràcticament enllestit el programa de 
l’Aula d’Agramunt per al curs 2015-1016, del 
que s’anirà informant. Esperem que sigui del 
vostre interès i puguem seguir gaudint un altre 
curs de la vostra assistència.   ■            

Va ser una molt 
interessant dis-
sertació sobre 
tres eixos bàsics 
de l’actualitat.

Un grup d’alumnes 
de l’Aula d’Agra-
munt va assistir a 
la I Trobada Gene-
ral a Mollerussa.
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ENTITATS

Cicle de Joves Intèrprets

El divendres 24 d’abril, 
l’Escola Municipal de 
Música va inaugurar el 

XIIIè CICLE DE JOVES IN-
TÈRPRETS i ho va fer a l’Es-
pai Guinovart amb un concert 
de música de cambra a càr-
rec de diferents formacions 
de l’EMMA. Hi van actuar un 
duet de violí i piano a càrrec 
dels intèrprets Coral Puig i 
Sergi Farràs respectivament. 
Seguidament ho va fer el grup 
de vent metall format per la 
Júlia Clotet, Adrià Gual, Xa-
vier Ros, Jordi Balagué i Ber-
nat Marquilles, sota la direc-
ció del professor Gerard San-
tacreu. La violoncel·lista Ma-
rina Súria i la pianista Sònia 
Piqué van iniciar la segona 
part del concert que fi nalitza-
va amb el duet de piano i violí 

a càrrec de l’Helena Zurita i la 
Coral Puig.

Audicions música moderna
Per altra banda, el dijous 7 

de maig l’EMMA va organit-
zar unes audicions de música 
moderna adreçades als alum-
nes de 5è d’educació primà-
ria.  Aquestes audicions van 
tenir lloc a l’Escola Macià-
Companys. Els alumnes van 
aprendre els orígens de la 
música moderna i van poder 
gaudir de música en directe 
a càrrec dels professors de 
l’Escola Municipal de Músi-
ca  Ignasi Gonzàlez i Virgínia 
Sangustín.

Equip Directiu de l’EMMA

A dalt, tres actuacions dels joves 
intèrprets a l’Espai.

A baix, audició de música moderna 
adreçada als alumnes de cinquè de 
primària.
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ENTITATS

Juguem Cantant per J. Pijuan

El diumenge 26 d’abril 
el grup petit de la Coral 
Bon Cant va participar 

en el 42è Juguem Cantant 
de la Demarcació de Terres 
de Ponent del Secretariat de 
Corals Infantils de Catalunya 
(SCIC) celebrat a la localitat 
d’Alguaire. 

Hi van participar més de 

dos-cents nens d’onze corals:
• Bon Cant d’Agramunt
• Mestre Güell de Tàrrega
• Alzina d’Alcarràs
• Shalom de Lleida
• Ginestell d’Alguaire
• Nova Cervera de Cervera
• Petits Cantaires de l’Or-

feó de Flix
• Sons de Torà
• Brins d’Espígol de Ponts 
• Escola Municipal de Mú-

sica d’Oliana. 
• Escola Municipal de Mú-

sica de Tremp 
Va ser un dia molt divertit 

en el qual vam gaudir de les 
coses que més ens agraden: 
JUGAR I CANTAR!!!   ■

A la foto de l’esquerra, els components del 
grup petit de la Coral Bon Cant.
D’esquerra a dreta i de davant cap endarrere:
Marina Balagueró, Laura López, Maria Solanes. 
Abril Balagueró, Gerard Silva, Mariona Come-
lles, Arcadi Riera, Pol Riera, Laia Hernàndez, 
Ariadna Canosa.
Sió Ribalta, Núria Rovira, Martina Ibarz, Judit 
Potrony, Raquel Carrasco, Lluc Magrinyà.
Joan Pijuan, Esther Cabós, Laura (monitora 
d’Alguaire)

Panoràmica del concert. L’Esther Cabós dirigint una de les cançons.
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ENTITATS

Apadrinament de la Colla Estelats
i 20 anys del Grup Sardanista Estol

Ja ha passat 20 anys des 
d’aquell primer dia que 
vam reunir-nos per for-

mar el Grup Sardanista Estol. 
20 anys plens de trobades, 
concursos, ballades... i també 
de moltes persones, amistat, 
somriures i bons moments. És 
per això que creiem que cal 
celebrar aquesta trajectòria 
junts, acompanyats de totes 
les persones que formen i han 
format part del grup, i també 
de tots els que vulgueu acom-
panyar-nos.

A més a més, tenim una 
altra celebració pendent, que 
ens fa especial il·lusió. La colla 
juvenil del grup, la colla Este-

lats, tot i que ja fa un any que 
balla en competició, celebrarà 
la seva festa d’Apadrinament. 
I ho farà a la nostra vila, acom-
panyats de familiars i amics, 
i amb un padrí excepcio nal, 
com és l’actor Toni Albà que 
es quedarà fi ns després de 
dinar a la nostra vila per fer 
una xerrada/espectacle en  col-
laboració amb l’ANC.

La data escollida per a la ce-
lebració de tot plegat serà el 
dissabte 30 de maig. Serà un 
dia ben complet, que aplega-
rà diferents actes. Comença-
rem a les 11.00h del matí a 
la plaça de l’Església, amb un 
esmorzar gratuït per a tothom 
de coca i xocolata a la pedra. 
A continuació, hi haurà l’acte 
formal d’Apadrinament de la 
colla Estelats a la sala d’actes 
de l’Ajuntament d’Agramunt. 
A les 12.00h, i pels carrers 
del casc antic, es durà a terme 
una cercavila popular fi ns a la 
plaça del Mercadal, on la colla 
Estelats i la colla Estol-Espígol 
faran una exhibició. Després hi 

haurà música per a tothom. 
Els actes continuaran a les 

20.00h al carrer de l’Ensenya-
ment, on hi haurà el Concurs 
de Colles Sardanistes de les 
Terres de Lleida. Un any més, 
el concurs coincideix amb la 
Mostra de Vins i Caves que se 
celebrarà al Passeig del Sió. 
Així doncs, una altra vegada 
gastronomia, cultura i dan-
sa s’ajunten per celebrar una 
gran jornada, i oferir a Agra-
munt un dia fantàstic.

Volem agrair a l’Ajunta-
ment d’Agramunt la seva to-
tal col·laboració, i a tots els 
col·laboradors locals que ens 
estan ajudant a poder dur a 
terme aquesta festa.

Al Grup Sardanista Estol es-
tem molt contents i satisfets 
d’haver pogut complir 20 anys 
i per això ens fa tanta il·lusió 
poder-ho celebrar amb tots els 
que vulgueu ser-hi presents. 
Esperem poder seguir punte-
jant plegats molts anys més!

Grup Sardanista Estol

L’apadrinament 
anirà a càrrec de 
l’actor Toni Albà 
que es quedarà 
fi ns després de 
dinar a la nos-
tra vila per fer 
una xerrada/
espectacle en 
 col·laboració amb 
l’ANC.
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Així mateix, es regalarà un exemplar per
cada nova subscripció a la nostra revista.

La Guerra Civil a Agramunt

LA FRUSTRACIÓDE L’ESPERANÇA

Ramon Bernaus Santacreu  ·  Josep Bertran PuigpinósJosep 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.

ENTITATS

Excursió a Girona

Organitzat per l’Associa-
ció de Dones Esbarjo, 
el diumenge 10 de 

maig un grup de quaranta-
cinc persones ens vam des-
plaçar fi ns a Girona per assis-
tir a la “60a edició de Temps 
de Flors”, on vam gaudir de la 
ciutat que es vesteix de colors 
i perfums en aquestes dates. 

Després de creuar el pont 
de Sant Nicolau  per travessar 
el riu Onyar, ens vam afegir 

al nombrós grup de gent que, 
com nosaltres, volia gaudir 
dels projectes fl orals distri-
buïts per monuments, carrers 
i jardins, però sense perdre de 
vista la nostra guia. Vam pu-
jar pels Jardins dels Alemanys 
fi ns al claustre de la catedral, 
amb una elegant decoració 
en blancs i blaus. Cridava 
l’atenció l’esplèndida esca-
linata barroca de la catedral 
decorada enguany amb tonali-

tats verdoses. A la tarda, amb 
menys aglomeracions, vam 
visitar l’església romànica i el 
claustre de Sant Pere de Ga-
lligans, on diverses panistres 
abocaven petúnies multico-
lors al centre del pati. També 
vam visitar els soterranis de la 
catedral que s’obrien al públic 
per primera vegada, i, entre la 
frescor del lloc, lluïen unes 
composicions fl orals on pre-
dominaven les roses. 

I així, amb aquestes gratifi -
cants imatges en les nostres 
càmeres i en la nostra retina, 
van retornar a Agramunt, con-
tents d’haver compartit un dia 
tan especial.   ■

Un grup de 
quaranta-cinc 
persones ens vam 
desplaçar fi ns a 
Girona per assistir 
a la “60a edició de 
Temps de Flors”.
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ENTITATS

Aniversari Residència Ribera del Sió

Durant el mes passat la residència 
Ribera del Sió va celebrar el seu 
desè aniversari. Dels dies 8 al 15 

d’abril vam realitzar diferents activitats 
en motiu d’aquesta celebració.

Vam iniciar la festa amb un dinar de 
germanor entre residents i personal del 
centre. Posteriorment, el divendres dia 
10, vam gaudir d’una missa commemo-
rativa i, a la tarda, d’un acte amb les au-
toritats. Es van dur a terme parlaments, 
entre ells el de l’alcalde Bernat Solé, que 
ens va oferir un discurs recordant la im-
portància de les institucions de caire so-
cial a la nostra vila.

Altres activitats realitzades durant 

aquests dies van ser: actuació de màgia 
amb el mag Jonh Smith, jocs olímpics 
pels nostres residents, actuació de sarda-
nes del grup Estol, concert de la coral de 
la residència amb la col·laboració de tre-
balladores del centre, concert del doctor 
Joan Loscos amb el resident Josep Pe-
drós, sortida a fer el vermut al mercat,...  

Volem agrair les visites rebudes durant 
aquests dies de familiars i veïns d’Agra-
munt. També agrair la col·laboració del 
grup sardanista Estol i del mag John 
Smith. A tots ells moltes gràcies per com-
partir amb nosaltres uns dies tan espe-
cials.   ■
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Av. Generalitat, 10 · AGRAMUNT · Tel./Fax 973 392 311 · Mòbil 630 053 450

Xavier Junyent Sangrà
Tel.  625 119 990

Av. dels Esports, 8, 2n, 1a

xavie_reformes@hotmail.com

25310 AGRAMUNT

ferreteria  

FIRAL 
C/ Firal, 21 

25310 Agramunt 
973 39 23 90 
ral@cifec.es 

www.cifec.es   

ELECTRODOMÈSTICS – IMATGE 

vine a 
veure la 

nova secció 

t’esperem 
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Si nosaltres fóssim ells

OPINIÓ LA CLARABOIA per JOAN PUIG i RIBERA

Després d’un seguit de 
tragèdies al Mediterrani 
on han mort centenars 

d’africans en l’intent de passar 
a Europa, els mandataris de la 
Unió Europea es van reunir i, 
per tranquil·litzar l’opinió pú-
blica, la pròpia consciencia i, 
sobretot, els italians que són 
els qui reben en primera línia 
els immigrants en pasteres i 
barcasses atapeïdes fi ns a ves-
sar, van implementar una colla 
de mesures basades, princi-
palment, en més recursos i 
diners destinats al control del 
Mediterrani, la lluita contra les 
màfi es, que s’aprofi ten de la 
desesperació per treure suc de 
la tallada, i l’acceleració de les 
repatriacions dels rescatats als 
països d’origen.

La tragèdia que es viu al 
Mare Nostrum és constant. 
A l’hivern el mal temps frena 
els intents dels que pretenen 
arribar a les costes del primer 
món, però amb el bon temps, 
la qüestió es torna a accele-
rar i cada any són més aquells 
que hi perden la vida. Es cal-
cula que l’any passat el cost 
de vides va ser d’unes 3.500, 
mentre que a començaments 
de maig d’enguany ja s’ha ar-
ribat a més de la meitat: unes 
1.800. Una autèntica tragèdia 
que no permet que, si tenim un 
xic de consciència, mirem vers 
una altra banda.

Els africans que es juguen 
la vida per anar a un “món mi-
llor” marxen d’uns països que 
estan en guerra o que, degut a 
la misèria, no els ofereixen cap 
oportunitat per una vida digna. 
Ho sabem tots. El Pròxim Ori-
ent i el nord d’Àfrica són pol-

vorins. Els tunisians, els libis, 
els subsaharians, els sirians i 
els eritreus fugen de la guerra 
i la destrucció. L’any passat 
la Unió Europea va rebre més 
de 626.000 sol·licituds d’asil. 
Es pot rebutjar els que marxen 
de la seva terra encesa en una 
guerra perquè volen salvar la 
vida? Es pot dir que no els vo-
lem oblidant que si es quedes-
sin al seu país, probablement 
serien víctimes dels estralls del 
confl icte? Ens podem oblidar 
dels homes i dones que a prin-
cipis de 1939 van marxar de la 
nostra terra camí de l’exili i de 
la manera com molts van ser 
“acollits” en territori francès? 
No fugiríem nosaltres també si 
ens trobéssim en una situació 
bèl·lica com ells?

I els que no fugen de zones 
en confl icte, marxen de la pe-
núria, d’uns territoris que no 
els permeten viure amb un mí-
nim de decència i dignitat. La 
manca d’aigua, el mal aprofi -
tament dels recursos naturals, 
una climatologia inclement i 
extrema, el poc desenvolupa-
ment a tots els nivells fa que 
la vida sigui per a molts no no-
més difícil sinó hostil. Per altra 
part, veuen com un miratge la 
“riquesa” d’una Europa que 
llença fi ns i tot el que ells co-
begen per subsistir. És com si 
nosaltres passéssim famolencs 
per davant de les vidrieres d’un 
restaurant on contempléssim 
com una colla de gent s’afarta 
fi ns a rebentar, mentre menges 
sobreres van a parar a les dei-
xalles.

Sento dir-ho, però les me-
sures que ha aplicat la Unió 
Europea serviran de ben poca 

cosa. Potser reduiran els in-
tents de traspassar fronteres 
il·legalment, potser no hi hau-
rà tants africans que perdin la 
vida al mar, però la qüestió de 
fons continuarà igual com ara: 
guerra, destrucció i misèria. 
No és posant més vigilants o 
fi lferrades més altes com s’evi-
tarà que es travessin fronteres. 
Perquè el problema continuarà 
sent el mateix si no augmenta 
en gravetat. La solució no és 
fàcil, però no va per aquest 
cantó, sinó per un altre ben 
contrari. La solució passa per 
ajudar a pacifi car uns territoris 
que estan en guerra. Ajudar-los 
a pacifi car realment i que pu-
guin construir un govern i una 
democràcia estable i forta. Aju-
dar-los a reconstruir uns països 
destruïts i trinxats per la violèn-
cia i la destrucció de les armes. 
La solució també passa per en-
senyar-los a aprofi tar els recur-
sos naturals i ajudar-los perquè 
puguin tenir una agricultura, 
una indústria, un comerç propi 
i desenvolupat. També uns ser-
veis, unes escoles, una cultura, 
uns mitjans de comunicació 
dignes i autòctons. Dit d’una 
altra manera, ajudar-los amb 
generositat (talment un germà 
gran) a sortir del propi subde-
senvolupament.

Si no es fa així, no es resol-
drà la qüestió real i els que 
malviuen continuaran inten-
tant passar el Mediterrani o 
el que sigui. I s’entén. Perquè 
si nosaltres fóssim ells, tam-
bé fugiríem de la misèria i la 
destrucció per anar a la recerca 
d’una vida més digna, ni que 
sabéssim que en l’intent hi po-
dem deixar la pell.   ■

Sento dir-ho, 
però les me-
sures que ha 
aplicat la Unió 
Europea servi-
ran de ben poca 
cosa. Potser 
reduiran els 
intents de tras-
passar fronteres 
il·legalment, pot-
ser no hi haurà 
tants africans 
que perdin la 
vida al mar, però 
la qüestió de 
fons continuarà 
igual com ara: 
guerra, destruc-
ció i misèria.
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PINTURA I DECORACIÓ

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

JAUME VILLALTA
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El llegat

OPINIÓ ELS LECTORS ESCRIUEN

L’Ajuntament ha fet pú-
blica la nova de la deixa 
que la que fou conveïna 

nostra, Na Mercè Ros i Serra, 
ha llegat testamentàriament 
en favor del Municipi. Es trac-
ta d’un donatiu de 100.000€, 
poca broma, que impressiona 
més si en fem la conversió a 
l’antiga moneda: més de SET-
ZE MILIONS I MIG DE PES-
SETES, amb la condició que 
s’han d’invertir en la compra 
i manteniment de mobiliari i 
equipament urbà. 

Jo tenia una especial sim-
patia per la Mercè. En motiu 
de la creació de l’escola mixta 
(nens i nenes plegats) que es 
va fer durant la guerra, vàrem 
ser condeixebles. Tenia un 
singular i fi  sentit de l’humor 
encara que darrerament no 
ho semblés. El seu trànsit 
per la vila fou discret, aliè a 
qualsevol mena d’aldarull ni, 
que jo sàpiga, de mal veïnat-
ge. Per contra, el seu gest 
amb aquesta donació és una 
prova fefaent no solament del 

seu altruisme sinó, també, de 
gran estima vers Agramunt 
oblidant que es va sentir for-
tament perjudicada en motiu 
de la qualifi cació urbanística 
que l’arquitecte municipal de 
l’època va donar a uns solars 
de la seva propietat. (Veieu 
SIÓ núm. 499 del setembre 
2005, pàg. 25).

L’Ajuntament, en fer pú-
blic aquest llegat, manifesta 
també el seu agraïment vers 
la Mercè i així deurà constar 
en el llibre d’actes munici-
pal. Amb tots els respectes 
penso que potser no n’hi ha 
prou; aquest llibre molt poca 
gent el consultarà i d’aquí a 
ben poc temps haurà passat 
a l’oblit el gest de la Mercè. 
No ho sé, però potser una ma-
nera de perpetuar l’altruisme 
d’aquesta vilatana i donar-ne 
coneixement a futures gene-
racions fóra la de posar el seu 
nom a un sector de l’extrem 
oest del Passeig: Què us sem-
bla “Parc MERCÈ ROS”? No-
més és una opinió.

Pasqual Castellà

Indret del Passeig on s’estan 
duent les obres.

Jo tenia una espe-
cial simpatia per la 
Mercè. El seu gest 
amb aquesta do-
nació és una prova 
fefaent no solament 
del seu altruisme 
sinó, també, de 
gran estima vers 
Agramunt.

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
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medic
agramunt

Tel. 973 39 21 03

Presentem el primer tractament que
millora els problemes musculars i/o
tendinosos en tan sols 4 setmanes.
Amb les noves teràpies i tan sols 8 sessions,

restablim el desequilibri muscular.

Té dolor muscular?

Medicina al teu servei

1ª consulta gratuïta!
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ELECCIONS
MUNICIPALS PROGRAMES ELECTORALS

Tres candidatures concorren
a les eleccions municipals
El proper 24 de maig se celebren unes noves eleccions municipals. Com ja és habitual des de 
fa anys, SIÓ ofereix les seves pàgines a totes les candidatures perquè puguin explicar els seus 
programes electorals. Les pautes marcades van ser iguals per a tothom: es va demanar el logo, 
una foto de grup, la llista electoral i una extensió màxima de text, deixant que cadascú hi posés 
el que cregués més convenient.

Ara farà quatre anys, la 
confi ança i el suport que 

vam rebre el grup de persones 
que formàvem Acord d’Esquer-
ra ens ha permès treballar 
durant aquest temps al servei 
de tots els agramuntins. Des 
de la responsabilitat i el com-
promís i amb l’experiència ad-
quirida i la il·lusió renovada, 
us presentem el nou projecte 
d’Acord d’Esquerra per als pro-
pers anys. Un projecte per un 

Agramunt millor, al servei de 
les persones i del seu benes-
tar i que ha de donar resposta 
a les necessitats i als objec-
tius de tots els agramuntins. 
Vinculats al teixit associatiu 
de la vila i d’àmbits professio-
nals diferents, l’equip de 22 
persones que formem la llista 
d’Acord d’Esquerra ens sentim 
preparats i molt il·lusionats 
per dur a terme el projecte 
que us presentem a conti-

nuació. Les circumstàncies 
actuals requereixen capacitat 
de diàleg, esforç, transversa-
litat i ambició per sobre de 
grans promeses electorals. 
El proper 24 de maig estem 
cridats a escollir els nostres 
representants municipals per 
als propers quatre anys. Per 
aquest motiu i perquè volem 
un Agramunt millor per a tots, 
comptem amb vosaltres.

PROGRAMA:

GOVERN

TRANSPARÈNCIA
• Apropar la gestió munici-

pal als ciutadans
• Publicar l’estat de comp-

tes i de fi nances de l’Ajunta-
ment

• Enviar missatges informa-
tius a través d’un aplicatiu 
mòbil

RIGOR
• Prioritzar les inversions 

Acord d’Esquerra: Amb tu volem fer més
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que responguin a les necessi-
tats dels ciutadans   

• Seguir reduint l’endeuta-
ment municipal i el termini 
de pagament a proveïdors

• Implementar noves tecno-
logies per garantir la seguretat 
ciutadana i el compliment de 
les ordenances, especialment 

en equipaments municipals i 
espais públics

PARTICIPACIÓ
• Ampliar la tramitació tele-

màtica a través del web mu-
nicipal

• Impulsar processos parti-
cipatius per a grans decisions

• Fomentar espais de debat 
sobre política municipal

• Crear un aplicatiu mòbil 
per registrar incidències envi-
ades pels ciutadans

ESPAI URBÀ

• Dur a terme l’aprovació 
defi nitiva del Pla d’Orde-
nació Urbanística Muni-
cipal (POUM) valorant les 
al·legacions presentades en 
l’aprovació inicial

• Desviar el trànsit pesant a 
través del polígon industrial i 
garantir la seguretat viària

• Millorar l’accessibilitat a 
la via pública i eliminar bar-
reres arquitectòniques

• Convertir el passeig oest 
en una gran zona d’esbarjo

• Adequar el Parc del Con-
vent com un espai de passeig 
i lleure

• Enllaçar amb una passera 
el Parc de Riella amb el polí-
gon industrial

SERVEIS I EQUIPAMENTS

• Renovar l’enllumenat pú-
blic amb equips de baix con-
sum

• Millorar l’efi ciència ener-
gètica dels equipaments pú-
blics

• Impulsar la fi nalització de 
l’ampliació del Centre d’As-
sistència Primària

• Adequar els equipaments i 
oferir nous serveis municipals

• Establir un pla d’inversi-
ons per a la millora de les xar-

xes d’aigua i de clavegueram
• Renovar els espais de lleu-

re i els parcs infantils

EMPRESA, COMERÇ
I TURISME

• Potenciar i facilitar la cre-
ació i ampliació d’empreses i 
comerços

• Prioritzar les inversions 
que fomentin l’ocupació i la 
contractació d’empreses i au-
tònoms locals

• Oferir formació a empre-
ses sobre contractació en 
concurrències públiques

• Recolzar campanyes i ac-
cions concretes per fomentar 
el comerç local

• Impulsar les fi res i les 
iniciatives per a la promoció 
d’Agramunt

• Crear la marca Agramunt 
com a pol d’atracció comerci-
al i turística

• Senyalitzar turísticament 
el nucli urbà i les entrades a 
la vila

• Implementar un portal tu-
rístic i un aplicatiu mòbil per 
potenciar el comerç

SERVEIS SOCIALS, SALUT I 
EDUCACIÓ

• Treballar coordinadament 
amb els diferents àmbits so-
cio sanitaris i educatius, apro-
fi tant els potencials que te-
nim en els diferents serveis, 
entitats i col·lectius

• Impulsar la borsa de vo-
luntariat

• Promoure iniciatives d’al-
fabetització i de formació di-
gital

• Vetllar per l’oferta d’habi-
tatge protegit i per l’accés al 
lloguer social

• Fomentar i realitzar pro-
grames de prevenció, d’ha-
bilitats i de dinamització de 

ELECCIONS
MUNICIPALS PROGRAMES ELECTORALS

C A N D I D A T U R A

Bernat Solé i Barril Enginyer industrial i 
professor

Xavier Secanell i Castellà Cap de Manteniment de 
contenidors

Fàtima Puig i Castellà Mestra

Montse Canes i Niubó Periodista

Oriol Puebla i Miralles Sobreestant d’Obra Civil

Sílvia Fernàndez i Tarragona Treballadora Social

Ramon Boncompte i Vilalta Enginyer Agrònom

Mercè Cases i Farré Mestra

Josep Maria Carrera i Roig Comercial

Joan Pijuan i Cinca Informàtic

Dolors Ricart i Amanós Professora d’orquestra

Francesc Xavier Gené i Bosch Enginyer Tècnic Agrò-
nom

Laura López i Cabós Animadora Sociocultu-
ral i estudiant del Grau 
d’Educació Primària

Guillem Terré i Balagué Enginyer aeronàutic

Margaret Creus i Verni Pediatra i responsable 
de qualitat assistencial 
i seguretat del pacient

Marc Bosch i Valentines Estudiant d’Internacio-
nal Business Economics

Maria Codorniu i Caudet Professora d’anglès

Jordi Esteve i Sarri Tècnic en Emergències 
Sanitàries

Maria Puig i Riu Administrativa

Sisco Farràs i Serentill Prejubilat i entrenador 
de bàsquet

Esther Mitjavila i Amigó Mestressa de casa

Ramon Muixí i Calderó Jubilat
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les persones i dels diferents 
col·lectius 

• Impulsar un pla de forma-
ció i suport a persones cuida-
dores 

• Facilitar i ampliar els di-
ferents serveis d’atenció do-
miciliària 

• Promoure la col·laboració 
amb empreses amb fi nalitats 
socials

MEDI AMBIENT I ENTORN 
NATURAL

• Organitzar activitats que 
potenciïn el coneixement del 
nostre entorn natural

• Impulsar campanyes per 
a la millora de la recollida se-
lectiva

• Implementar un nou servei 
de recollida de voluminosos

• Fomentar la reutilització 
de materials recollits a la dei-
xalleria municipal

• Desenvolupar un sistema 
de recollida d’olis

• Elaborar un pla de mante-
niment de camins rurals

• Establir controls per donar 
compliment a la normativa vi-
gent d’emissions, sorolls i de-
posicions al medi natural

• Impulsar l’adhesió al reg 
del canal Segarra-Garrigues i 
la transformació del sistema 

productiu agrícola

NUCLIS AGREGATS

• Desenvolupar plans d’ac-
tuació d’inversions i manteni-
ment

• Incentivar la rehabilitació i 
el manteniment dels habitat-
ges

• Potenciar el Dia del Terme 
com a espai de trobada de tots 
els nuclis que formem el mu-
nicipi

• Recolzar les juntes admi-
nistratives com a unitats de 
gestió de cada nucli

CULTURA I FESTES

• Dinamitzar el Consell As-
sessor de Cultura

• Desenvolupar un Pla Es-
tratègic Cultural

• Reobrir i potenciar el Mu-
seu Etnològic

• Promocionar la creació ar-
tística i cultural

• Programar un cicle d’acti-
vitats culturals infantils i juve-
nils

• Projectar el patrimoni cul-
tural d’Agramunt com a atrac-
tiu turístic

• Impulsar la creació i man-
teniment de la imatgeria fes-
tiva

MÓN ASSOCIATIU

• Coordinar espais de troba-
da d’entitats per a fomentar 
projectes conjunts

• Donar suport econòmic, 
logístic i jurídic a les entitats

• Potenciar el portal www.
agramuntenxarxa.cat i imple-
mentar-lo per a dispositius 
mòbils

• Fomentar la participació 
de les entitats locals en actes 
i festes

ESPORT I JOVES

• Millorar les instal·lacions i 
els equipaments esportius

• Organitzar la diada de l’es-
port agramuntí

• Marcar circuits i rutes al 
voltant d’Agramunt per fo-
mentar l’activitat física

• Acollir camps de treball en 
diferents àmbits

• Organitzar campionats 
esportius d’estiu en diversos 
esports

• Facilitar espais municipals 
i oferir tallers i activitats in-
fantils i juvenils

• Donar suport a les iniciati-
ves dels joves

• Habilitar punts wifi  en di-
ferents espais de lleure

Presentem un 
projecte per un 
Agramunt millor, 
al servei de les 
persones i del 
seu benestar i 
que ha de donar 
resposta a les 
necessitats i als 
objectius de tots 
els agramuntins.

Volem dur a 
terme l’aprova-
ció defi nitiva del 
Pla d’Ordenació 
Urbanística 
Municipal (POUM) 
valorant les al-
legacions presen-
tades en l’apro-
vació inicial.
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CiU: Pensem amb tu, millorem junts

ELECCIONS
MUNICIPALS PROGRAMES ELECTORALS

Ens presentem a les no-
ves eleccions municipals  

amb molta il·lusió i la voluntat 
de servir els ciutadans i ciu-
tadanes del nostre municipi. 
Un servei que podrem fer si el 
poble, democràticament, ho 
creu convenient. Hem fet una 
llista entusiasta i amb ganes 
de treballar on confl ueixen di-
ferents idees i punts de vista. 
La pluralitat ha estat l’objec-
tiu per treballar plegats. Una 
llista on les diferències d’edat 
són evidents i sempre s’ha co-
mentat que els joves i els més 
grans tenen punts de vista di-
ferents perquè han començat 
a caminar per la vida en torns 
diferents i els paisatges de 
l’entorn han canviat.

El nostre lema de campanya 
sorgeix d’aquesta munió de 
pensaments. Les nostres ac-
tuacions a ca la vila han d’es-

tar adreçades a una població 
diferent, en idees i maneres 
de fer. Intentem treballar ple-
gats per millorar el nostre dia 
a dia i aconseguir una sensa-
ció de proximitat. El ciutadà, 
cada dia més, necessita que 
se l’escoltin i no hem d’obli-
dar que estem al seu servei i 
així cal que pensem amb ell 
a l’hora de prendre decisions. 
No valen els personalismes. 
Fem que els que ens repre-
sentin treballin plegats amb 
la gent.

Hem confeccionat un pro-
grama electoral, adreçat a 
vosaltres, amb la intenció de 
fer-ho efectiu. Somiem junts, 
pensem junts, treballem 
junts, millorem...

GOVERN

• Volem impulsar un canvi 

en el model de governar: de 
governar per a les persones a 
governar amb les persones.

• Cal que l’ajuntament 
tingui parets de vidre, total 
transparència i claredat.

• Assumim el compromís de 
fer com a mínim una reunió 
anual on hi pugueu assistir 
tots els veïns i veïnes, per 
explicar l’actuació de l’equip 
de govern en l’últim any i sot-
metre’ns a les vostres pregun-
tes, consideracions i suggeri-
ments.

INVERSIONS I
INFRAESTRUCTURES

• Infraestructures de proxi-
mitat  i començar a planifi car 
projectes.

• Urbanisme al servei de la 
gent i respectar el medi.

• Planifi car i preparar inver-
sions, a llarg termini.

• Millorar carrers, clavegue-
ram (de zones com Avinguda 
de Catalunya), senyalització...

• Finalitzar l’ampliació del 
CAP per facilitar la implanta-
ció de noves especialitats per 
la Ribera del Sió.

• Millorar l’entorn de la pla-
ça Mercadal.

• Resoldre les necessitats 
dels nuclis agregats.

• Millorar l’entorn dels dipò-
sits del Convent com a espai 
lúdic i d’esbarjo.

• Projectar, amb els veïns, 
un projecte de millora de la 
plaça de la Fondandana.

• Obrir un procés participa-
tiu per donar un ús a l’antiga 
caserna de la Guàrdia Civil.

La pluralitat ha 
estat l’objectiu per 
treballar plegats. 
Una llista on les 
diferències d’edat 
són evidents 
i sempre s’ha 
comentat que els 
joves i els més 
grans tenen punts 
de vista diferents 
perquè han co-
mençat a caminar 
per la vida en 
torns diferents 
i els paisatges 
de l’entorn han 
canviat.
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ELECCIONS
MUNICIPALS PROGRAMES ELECTORALS

CULTURA I FESTES
POPULARS

• Potenciar i promocionar 
els museus de la vila.

• Col·laborar i potenciar les 
entitats culturals i associati-
ves com a eina de cohesió. 

• Recuperar el Cicle Racons 
com a eina de promoció de la 
nostra cultura tradicional.

• Potenciar la participació 
activa de la gent en les nos-
tres celebracions i festes.

• Realització d’actes lúdics 
als nuclis agregats.

• Recuperar representaci-
ons teatrals i festes que s’han 
deixat de banda, on participa-
va un gran nombre de públic.

BENESTAR SOCIAL, EDUCA-
CIÓ, ESPORTS I JOVENTUT

• Programa de política acti-
va per la reinserció laboral dels 
col·lectius més vulnerables.

• Treballar per crear una as-
sistència social adaptada als 

nous temps i les noves neces-
sitats.

• Crear la Taula de Partici-
pació per establir ponts de 
diàleg amb les entitats.

• Ampliació d’aliments al 
nostre rebost solidari per part 
de particulars i empreses.

• Crearem una comissió de 
voluntariat per tasques soli-
dàries.

• Col·laborar amb els col-
lectius de gent gran per orga-
nitzar actes.

• Fomentar els seminaris de 
prevenció i salut.

• Promoure cursos de for-
mació i tallers.

• Assegurar que cap infant, 
per manca de recursos, no 
deixi de participar en activi-
tats culturals, esportives i de 
lleure.

• Garantirem que no es ta-
llarà cap servei bàsic d’ener-
gia i aigua a famílies amb in-
fants i gent gran a càrrec.

• Signarem convenis pluri-
anuals amb les entitats que 
desenvolupin propostes de 
caire social.

• Posarem les entitats mu-
nicipals esportives al servei 
dels clubs.

• Promoció conjunta d’ofer-
tes i activitats diverses d’inte-
rès prioritari per a joves.

• Facilitar informació a les 
persones nouvingudes sobre el 
marc social, polític i cultural 
de Catalunya i sobre els ser-
veis i costums del municipi.

PROMOCIÓ ECONÒMICA, 
SERVEIS I TREBALL

• Estudiar mesures per afa-
vorir el comerç de proximitat i 
incentivar la promoció. (Estu-
di econòmic de la Vila), amb 
la col·laboració del comerç 
local.

• Crear un Consell de Pro-
moció amb tots els agents 
econòmics de la Vila.

• Elaborar un catàleg de 
què és i com és Agramunt, 
per a la promoció econòmica.

• Donar suport als empre-
nedors i treballar per agilitzar 
tràmits.

• Treballar per un ambiciós 
programa per la Fira del Torró 
i la Xocolata a la Pedra i con-
solidar-la com a referent del 
territori.

• Facilitar la contractació a 
través de Plans Locals d’Ocu-
pació.

• Facilitar la implantació 
d’activitat econòmica.

• Implantar les noves tecno-
logies per facilitar els proces-
sos de participació ciutadana 
i també per facilitar la rela-
ció dels veïns i veïnes amb 
l’Ajuntament.

• Implantar el servei per a 
empreses de “Coneix Agra-
munt” aprofi tant el nostre 
patrimoni cultural, artístic i 
gastronòmic.

• Utilitzarem sistemes de 
compra intel·ligent de serveis 
i proveïments.

• Recuperar els nivells de 
neteja viària.

MEDI AMBIENT I SECTOR 
PRIMARI

• Estudiar el sistema òptim 
per a la recollida d’escombra-
ries i la recollida selectiva.

• Posar-nos a disposició 
d’em presaris i treballadors 
del sector primari per aconse-
guir ajudes.

• Promoure l’efi ciència ener-
 gètica.

• Fomentar conferències 
amb la fi nalitat de millorar la 
qualitat i quantitat dels cul-
tius.

Assumim el com-
promís de fer 
com a mínim una 
reunió anual on 
hi pugueu assistir 
tots els veïns i 
veïnes, per expli-
car l’actuació de 
l’equip de govern 
en l’últim any i 
sotmetre’ns a les 
vostres pregun-
tes, considera-
cions i suggeri-
ments.
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• Promoure tallers per mi-
llorar la formació dels treba-
lladors d’explotacions rama-
deres.

• Fomentar el control i cura 
del medi.

Aquests són els continguts 
més rellevants que volem im-
pulsar durant la propera legis-
latura, però per damunt de tot 
pensem que serà l’època del 
manteniment i la bona gestió. 
És el moment d’apropar les 

infraestructures i els serveis 
al ciutadà. És el moment de 
millorar junts en aquelles pe-
tites coses que ens envolten 
i ens fan la vida més fàcil i 
agradable.

PP:  Raons per a presentar-me a batlle
        d’Agramunt

1a. Construir una residència per a la 3a edat amb cara 
i ulls.

2a. Continuar i augmentar el recolzament a la cultura 
del nostre poble i la de Catalunya.

3a. Canviar el dia de mercat al dissabte de cada set-
mana.

4a. Demanar una subcomissaria dels Mossos d’Esqua-
dra a Agramunt.

5a. Obrir l’ull del pont de pedra enrunat del riu Sió.

6a. Recerca a tots els nivells d’empreses que s’instal·lin 
a Agramunt.

7a. Tractes especials d’ajut a totes les empreses de 
nova creació.

8a. Fer una llista de les persones a la recerca del primer 
lloc de treball i ajudar-les a aconseguir-lo.

9a. Connexió dels dos parcs d’esbarjo pel pont de pedra.

 10a. Premiar l’edifi ci millor conservat.

C A N D I D A T U R A

Xavier Santamaria Pascual

Jordi Garcia Artigas

Jesús Bonet Pedrós

Josefa Pérez Martínez

Mª Ángeles Gómez Hidalgo

Alberto Pedro Fontova

Manuel Márquez Tamayo

José Héctor Lozano Pinilla

Mónica Solana Palomo

Sandra Sánchez Sierra

Rosina Torrejón Santos

Maria Dolores Barbero Romero

Antonio Pérez Caraballo

Xavier Santamaria
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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
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PINTURES I DECORACIONS

PINTURES DECORATIVES: ESTUCATS
VENECIANS, VELADURES, CERES

REVESTIMENTS: FUSTA, TÈXTILS, PVC
I PLAQUETES DE PEDRA

INSTAL·LACIÓ DE PARQUETS

PINTURA EN GENERAL

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

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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ESPECIAL
SANT JORDI CERTAMEN LITERARI

XXXVIII Certamen Literari de Sant Jordi 
Vila d’Agramunt J. Pijuan

Organitzat per la Regi-
doria de Cultura de 
l’Ajuntament i SIÓ 

amb la col·laboració dels 

centres d’ensenyament Mare 
de Déu dels Socors, Macià-
Companys, IES Ribera del Sió 
i la ZER del Sió; la Biblioteca 
Municipal “Guillem Viladot” 
i la Fundació Guillem Viladot 
“Lo Pardal”, s’ha celebrat la 
XXXVIII edició del Certamen 
Literari de Sant Jordi. Els 
concursants van poder par-
ticipar en les tres modalitats 
del certamen a la vegada: 
prosa, poesia i poesia visual. 
Com en anteriors edicions els 
alumnes del cicle inicial de 
Primària han continuat parti-
cipant amb un dibuix acom-
panyat d’una frase, aquest 
any les visualitzacions han 
tractat sobre la llegenda de La 
campana dels perduts.

El jurat
Els membres dels jurats fo-

ren Mary Conillera, Nunci Gat-
nau, Pere Mora, Joan Pijuan, 
Pepita Reñé i Núria Sorribes 
en poesia; i Màrius Blàvia, 
Bepeta Coma, Agustina Juan 
Fort, Margaret Palou, Antoni 
Ponsa i Josefi na Viles en pro-
sa; els quals també van ser 
el jurat de poesia visual jun-
tament amb la Sra. Montser-
rat Felip. Aquestes persones, 
conjuntament amb l’alcalde, 
Bernat Solé, i la regidora de 
Cultura, Mercè Cases, van fer 
el lliurament dels premis i el 
corresponent diploma acredi-
tatiu als guanyadors.

Els premis
Els premis lliurats de poe-

sia i prosa consistiren en vals 
de compra per bescanviar 
per llibres en català, i els de 
poesia visual en un llibre de 

PARTICIPACIÓ 2015

POESIA PROSA
POESIA
VISUAL

1r curs de primària - 64 -
2n curs 67 - -
3r curs 34 25 -
4t curs 26 27 -
5è curs 23 23 62
6è curs 31 27 61
1r d’ESO 2 1 39
2n 16 19 9
3r 12 15 11
4t 12 10 6
1r de BATXILLERAT 32 22 26
2n de BATXILLERAT 16 23 7
Majors de 18 anys 1 5 -

TOTAL 272 261 221

En fi nalitzar l’acte es va fer una foto de família
amb tots els guardonats i membres del jurat.

JOSEP ROVIRA



42 [MAIG 2015]sió 615

ESPECIAL
SANT JORDI CERTAMEN LITERARI

l’obra de Guillem Viladot. En 
total es lliuraren 55 premis 
(24 en prosa, 23 en poesia i 8 
en poesia visual) d’un total de 
754 obres que es presentaren 
als jurats.

Les obres presentades van 
ser 131 visualitzacions, 205 
poesies, 197 proses i 221 
obres de poesia visual. No 
obstant s’ha de puntualitzar 
que tot l’alumnat de Primària 
participa en les modalitats de 
prosa i poesia i són els matei-
xos centres que fan una pre-
selecció de les composicions 

que al fi nal arriben als jurats.

Acte de lliurament
El lliurament de premis es 

va fer el mateix dia de Sant 
Jordi al vespre a la sala del
teatre Casal Agramuntí. 
Abans de començar l’acte 
pròpiament dit, es va projec-
tar el reportatge de la pujada 
de les campanes que es va 
editar amb motiu de la pre-
sentació del col·leccionable 
de la revista SIÓ “El cinema 
i el teatre a Agramunt”, el dia 
29 de juny de 1996, i que és 

una reproducció de la fi lmació 
que es va fer durant la pujada 
de les campanes al temple de 
Santa Maria el dia 1 de maig 
de 1957.

5è curs de Primària (10/11 anys)
Premi: Judit Esteve Martí

6è curs de Primària (11/12 anys)
Premi: Pau Pijuan Prats

1r curs d’ESO (12/13 anys)
Premi: Clara Fernández Arànega

2n curs d’ESO (13/14 anys) 
Premi: Daryl Pellicer Pijuan

3r curs d’ESO (14/15 anys)
Premi: Sònia Piqué Triginer

4t curs d’ESO (15/16 anys)
Premi: Marc Puigpinós Roig

1r de BATXILLERAT (16/17 anys)
Premi: Francesc Bernaus Concabella

2n de BATXILLERAT (17/18 anys)
Premi: Amin Majdi Mossaid

VEREDICTE DE POESIA VISUAL

Les obres presen-
tades van ser 131 
visualitzacions, 
205 poesies, 197 
proses i 221 obres 
de poesia visual.

Acte de lliurament dels premis 
pels membres del jurat.

A la dreta, projecció de la 
pujada de les campanes.
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VEREDICTE POESIA I PROSA

POESIA

2n curs de Primària (7/8 anys)
Visualització de l’obra: La Campana dels Perduts

Premi: Queralt Solé Torres
Accèssits: Judit Albareda Freixes
 Alba Badia Riera

3r curs de Primària (8/9 anys)
Premi: Els amics, de Gerard Garriga Solé
Accèssit: La meva classe, de Gerard París Solé

4t curs de Primària (9/10 anys)
Premi: M’agradaria ser, de David Sànchez Sànchez
Accèssit: Agramunt, de Cesc Boix Baró

5è curs de Primària (10/11 anys)
Premi: Els colors dels sentiments, de Gael Marsà Fi-

guera
Accèssit: El meu poble, de Guillem Canosa Muntó

6è curs de Primària (11/12 anys)
Premi: Els meus pares, de Pau Pijuan Prats
Accèssit: Un tracte, de Clara Blàvia Llavaneras

1r curs d’ESO (12/13 anys)
Premi: Ningú no t’escoltarà, d’Andrea Díaz Arisa

2n curs d’ESO (13/14 anys) 
Premi: El temps que fuig, de Judit Cuberes Solé
Accèssit: Entre mil records, de Júlia Salvadó Baella

3r curs d’ESO (14/15 anys)
Premi: L’enyorança, Núria Martín Pedrós
Accèssit: Tu em vas donar la vida, d’Omar Douz

4t curs d’ESO (15/16 anys)
Premi: El teu record, de Salma El Khattabi
Accèssit: Futbol, de Xavier Jou Roma

1r de BATXILLERAT (16/17 anys)
Premi: Amb ulls d’enyorança, de Laia Llorens Vila-

drich
Accèssit: Enamora’t, de Mireia Morenate Abad

2n de BATXILLERAT (17/18 anys)
Premi: Desitjos, de Maria Puebla Reñé
Accèssit: Petits moments, d’Anivid Pedrós Faura

Majors de 18 anys
Premi: Tu, l’amic, de Marta Canes Niubó

PROSA

1r curs de Primària (6/7 anys)
Visualització de l’obra: La Campana dels Perduts

Premi: Irene Cascos Martorell
Accèssits: Quim Pellicer Torrescasana

 Mohammed Latef

3r curs de Primària (8/9 anys)
Premi:  El meu secret, de Roc Silvestre Gatell 
Accèssit: Un nou germà, de Gerard Garriga Solé 

4t curs de Primària (9/10 anys)
Premi:  La carta als reis d’en Jordi, de Joan Cuberes Solé 
Accèssit: La Laia i els animals, de Maria Clotet Romero

5è curs de Primària (10/11 anys)
Premi:  Ei!, de Laura Garriga Solé
Accèssit: El país sense miralls, d’Anton Llop Camats

6è curs de Primària (11/12 anys)
Premi:  La Primavera ens està esperant, de Neus Sil-

vestre Gatell
Accèssit: Anys durs d’hospital, d’Ariadna Oltean

1r curs d’ESO (12/13 anys)
Premi:  Un viatge fantàstic, d’Andrea Díaz Arisa

2n curs d’ESO (13/14 anys)
Premi:  L’olor dels pins, d’Adrià Jiménez March
Accèssit: El silenci és el meu millor amic, de Júlia Sil-

vestre Marcos

3r curs d’ESO (14/15 anys)
Premi:  Silenci entre muntanyes, de Roger Brils Creus
Accèssit: El misteri de la prosa curta, de David Talavera 

Cama

4t curs d’ESO (15/16 anys)
Premi:  Al meu futur jo, de Ramon Ros Ortega
Accèssit: És una sort o no?, de Jordina Sarri Quintillà

1r de BATXILLERAT (16/17 anys)
Premi:  La petjada de la vida, de Gerard Vicens Guixé
Accèssit: El destí fi nal, de Salima Kaakoua

2n de BATXILLERAT 17/18 anys)
Premi:  Un canvi, de Diana Valentina Renghea
Accèssit: A una decisió de l’èxit, d’Alexandra Adriana Surd

Majors de 18 anys
Premi:  Per tu, amb tu, de Mª Carme Silvestre Rossell
Accèssit: Gegant amb peus de fang, de José Antonio Gar-

cía Domínguez
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ESPECIAL
SANT JORDI CERTAMEN LITERARI

EL MEU SECRET

La mare està cansada d’amagar-la i jo sempre la trobo. Ja no li 
queden més amagatalls en tota la casa. Sempre m’ho diu:

– Fill, el dia de demà pots dedicar-te a ser investigador secret. 
Sempre la descobreixes!

I és que m’encanta. De petit sempre l’assenyalava i en demana-
va. I ara, com si fos un joc de pistes, l’he anat trobant a un munt 
de llocs: dins l’olla, dins el forn, amagada entre les verdures, dar-
rere les caixes de llet. I quan sento:

– Ja està bé! Em sembla que no en compraré més. Això no pot 
ser!

Em sap molt greu fer enrabiar la mare però no hi puc fer res. 
La passió que tinc per trobar-la i menjar-me-la és tan gran que no 
paro fi ns aconseguir-la. A tota hora: al matí, després de dinar, a la 
tarda, havent sopat. Sempre està boníssima.

Parlo de la xocolata. Mmmm! M’encanta. De tota manera: ne-
gra, amb llet, blanca, amb fruits secs, desfeta... És el meu secret.

Ara, però, ho tinc bastant difícil. La mare l’amaga al prestatge 
de dalt de tot del rebost i no hi arribo. He d’agafar una cadira per 
enfi lar-m’hi i em sent. Hauré de millorar la tècnica per no fer gens 
de soroll mentre creixo per poder-hi arribar sense cadira.

Ja m’ho diu la mare: ets el monstre de la xocolata. Pots estar 
content perquè vius aquí a Agramunt, un lloc on la fan boníssima, 
estàs de sort!

– Sort? –penso jo. Si he de fer mil peripècies per aconseguir-la.

Roc Silvestre Gatell

M’AGRADARIA SER...

M’agradaria ser un ocell
per poder volar.
M’agradaria ser un vaixell
per poder navegar molt.
M’agradaria ser un futbolista
per arribar a ser un gran esportista.
M’agradaria ser un gat
per poder veure-hi en la foscor.
M’agradaria ser un mag
per poder fer un món de felicitat.
M’agradaria ser una goma
per esborrar totes les desgràcies.
M’agradaria ser un llapis
per escriure coses boniques.
M’agradaria ser un cofre
per guardar les coses més importants.
M’agradaria ser una clau
per obrir totes les portes a la felicitat.

David Sànchez Sànchez

ELS AMICS

Sóc un nen afortunat,
d’amics en tinc un grapat!

Saltem, juguem i correm,
però quan toca estudiem!

Ens agrada molt el futbol
i ens abracem quan fem un gol,
estem més contents que un picarol.

De vegades ens enfadem
però després ens reconciliem.

Som una colla genial
tots tenim una cosa especial.
Si ens vols conèixer bé,
vine a la classe de tercer!

Gerard Garriga SoléIrene Cascos Martorell.
Premi prosa “Visualització de l’obra: La Campana dels Perduts”, 1r Primària
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LA CARTA ALS REIS D’EN JORDI

En Jordi era un noi que semblava 
simpàtic, això m’ho semblava perquè 
gairebé no hi havia parlat mai. Jo i 
els meus amics quan feia bo, passà-
vem moltes estones al carrer, anant 
en bicicleta, fent partides de futbol, 
xerrant... però el Jordi gairebé mai 
venia amb nosaltres, ell preferia que-
dar-se a casa jugant sol.

Una vegada en Jordi em va convi-
dar a berenar i em va ensenyar totes 
les joguines que tenia. Jo no n’ha-
via vist mai tantes de juntes, ni un 
cop que vaig anar a uns grans ma-
gatzems. En tenia de totes classes 
possibles. Vàrem estar tota la tarda 
junts, però jo solament mirava el que 
ell feia perquè no em deixava jugar, 
ell estava acostumat a jugar sol i no 
sabia com jugar amb mi i jo en lloc 
d’enfadar-me amb ell, em va produir 

una gran tristor.
Els pares d’en Jordi es dedicaven 

als negocis i gairebé mai estaven a 
casa amb ell. Cada cop que venien 
d’algun viatge o anaven a una reunió 
li portaven alguna joguina, d’aquesta 
manera els semblava la seva manera 
d’estimació, però en realitat en Jordi 
es trobava molt sol.

Aquelles vacances de Nadal les va 
passar molt malament perquè, com 
de costum, els pares estaven fora. 
Com que ja faltava poc perquè arri-
bessin els Reis Mags es va posar a 
escriure una carta. En Jordi no volia 
cap joguina, solament volia estar 
molta, però molta més estona amb el 
seu pare i la seva mare, per poder ex-
plicar-los coses i que ells també n’hi 
expliquessin a ell.

Quan va acabar d’escriure la carta 

la va guardar al calaix del seu escrip-
tori i no hi va pensar més. Va arribar 
el dia de Reis i va veure com aquests 
passaven de llarg de casa seva i això 
el va estranyar, però va mirar els seus 
pares que estaven amb ell i que el te-
nien agafat de la mà i va veure com 
somreien. Llavors va comprendre 
que el que havia demanat als Reis en 
la seva carta potser es faria realitat.
I així va ser, els pares d’en Jordi 
es van adonar que el seu fi ll era el 
més valuós que tenien i que a partir 
d’aquell moment passarien moltes 
estones amb el seu fi ll.

En Jordi va canviar i a partir de lla-
vors va començar a jugar amb nosal-
tres i sempre tenia un somriure a la 
cara, realment era feliç.

Joan Cuberes Solé

ELS COLORS DELS
SENTIMENTS

Tots els sentiments
amb molts colors diferents,
el groc de la sorpresa
com quan fa un sol que espetega.

Tots els sentiments
amb molts colors diferents,
el gris de la tristesa
com un núvol de tempesta.

Tots els sentiments
amb molts colors diferents,
el blau de l’alegria
com el cel del migdia.

Tots els sentiments
amb molts colors diferents,
el vermell de l’amor
com el batec d’un cor.

            Gael Marsà Figuera
Queralt Solé Torres.
Premi poesia “Visualització de l’obra: La Campana dels Perduts”, 2n Primària
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PINTORS GERMANS CAPITAN

C. Fontanilles, 17 - AGRAMUNT
Tel. 973 390 403 - Mòb. 667 639 258 - Fax 973 391 124

Mòb. Josep M. 605 851 798

SERVEI I LLOGUER DE PLATAFORMES
Antoni i Josep Mª Capitan Gallardo

TRACTAMENT DE FAÇANES · COL·LOCACIÓ DE PLADUR
REVESTIMENTS DE FUSTA · ESTUCS D’ALTA DECORACIÓ
INSTAL·LACIÓ DE PARQUET · PINTURES INDUSTRIALS
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Font de vida

COL·LABORACIONS
LITERÀRIES EL CONTE per J. PIJUAN

El pare Bartomeu confi ava romandre al mo-
nestir, però l’abat li ha comunicat que el 
traslladava al convent de Sió. La notícia no 

li ha caigut massa bé al frare, car tenia entès que 
era un petit convent que es trobava a l’altre ex-
trem del terme enmig de terra secana i la idea de 
veure’s envoltat de secor no li feia gens de gràcia. 
Malauradament sabia perfectament que no podia 
desobeir la voluntat de l’abat, així que l’endemà 
a trenc d’alba va emprendre a peu el viatge cap al 
seu nou destí amb una albada ben serena.

El pare Bartomeu feia hores que caminava per 
camins solitaris sota un sol abrasador. De tant en 
tant aixecava la mirada cap al cel esperant veure 
aparèixer en l’horitzó un trist núvol que pogués 
apaivagar l’escalfor del sol ocultant-lo per uns 
moments i li donés així una mica d’assossega-
ment, però desgraciadament no en veia cap ni 
un en tota la seva immensitat –el sol expandia 
la seva llum i calor per la contrada amb total lli-
bertat–, i amb aquesta visió de cel serè el pobre 
home anava fent via cap endavant suportant amb 
resignació el bat de sol que li queia a sobre. Les 
hores passaven i l’arribada al convent es feia pre-
gar. La xafogor planava sobre l’ambient com una 
llosa i des de feia estona se la sentia aferrada al 
cos amb força. La suor regalimava pel seu rostre. 
Feia hores que caminava i ja notava el cansament 
a les cames que l’obligava a alentir la marxa que 
portava. La sensació d’abaltiment li feia venir ga-
nes de seure a reposar, però quan mirava detin-
gudament al seu voltant s’adonava realment que 
no hi havia cap mísera ombra on aixoplugar-se, 

així que, davant l’absència de recer, no tenia més 
remei que continuar avançant delerós de trobar-la 
promptament, doncs no estava disposat a dei-
xar-se caure exhaust enmig del no-res amb aquell 
bat de sol que queia amb força.

El terra cremava. La incidència del sol era tan 
contundent que estava escalfant el terra que tre-
pitjava i notava la seva cremor a cada passa que 
donava. La percepció de foc als peus li va fer treu-
re forces del seu interior i apressar el pas, obli-
gant-lo així a fer un sobreesforç per poder continu-
ar. Mentre sallava no deixava de contemplar el seu 
entorn –veia la natura tan rostida pel sol que tenia 
la sensació que l’aigua feia temps que no corria 
per allà–. Al fi nal va arribar als peus de la serralada 
panteixant de mala manera per l’esforç esdevingut, 
però de seguida es va sentir content interiorment 
perquè intuïa que ja faltava poc per arribar al con-
vent. L’esforç l’havia deixat baldat però aleshores 
va veure, com si es tractés d’un miracle, una fron-
dosa alzinera erigint-se vora el camí i no va dubtar 
a apressar-se a aixoplugar-s’hi a sota, i tot d’una 
es va sentir reconfortat pel tacte de la seva ombra 
a la pell. Durant una bona estona s’hi va quedar 
assegut recobrant forces per emprendre després la 
pujada. El pendent era pronunciat i les cames se’n 
van ressentir amb l’ascens, mes quan va arribar al 
capdamunt de la serralada el seu rostre s’omplí 
d’alegria en copsar en la llunyania la silueta del 
convent i per uns moments notà que tots els mals 
se li esvaïen, i durant uns segons restà allà plantat 
observant la seva fesomia.

Va davallar la serra fustigat pel sol. Quan va 
arribar a les portes del convent ja no podia do-
nar una passa més d’assedegat que estava i es 
va deixar caure allà mateix. De seguida es varen 
obrir les portes i va sortir un monjo amb un cassó 
d’aigua. El pare Bartomeu la va trobar tan fresca 
i bona que li va preguntar d’on la treien observant 
la secor dels camps que els envoltaven. El monjo 
l’ajudà a aixecar-se i el féu passar cap dins el 
convent, i a continuació el va conduir per un es-
tret passadís que hi havia al pati que s’endinsava 
a les entranyes de la terra, al fi nal del qual hi 
havia una porta tancada que va obrir tot seguit. 
Quan el pare Bartomeu la va traspassar es va que-
dar esglaiat de veure l’enorme cisterna que hi ha-
via plena d’aigua mentre la frescor que emanava 
l’embolcallava.   ■

La sensació 
d’abaltiment li 
feia venir ganes 
de seure a repo-
sar, però quan 
mirava detingu-
dament al seu 
voltant s’adona-
va realment que 
no hi havia cap 
mísera ombra on 
aixoplugar-se, 
així que, davant 
l’absència de 
recer, no tenia 
més remei que 
continuar avan-
çant delerós de 
trobar-la promp-
tament
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ESPORTS CLUB FUTBOL AGRAMUNT «ESCOLA GERARD GATELL»

C.
F.
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UN

T ESCOLA
G.GATELLwww.cfagramunt.cat

Classifi cacions i resultats R. Mendoza

Segona Catalana
Hem d’esforçar-nos 

més.

Classifi cació Punts

Alpicat 70

Andorra 70

Solsona 57

Borges Blanques 52

Cervera 49

Alcoletge 46

Linyola 45

L’Albi 44

Guissona 43

Artesa de Segre 38

Balàfi a 36

Agramunt G. Gatell 36

Organyà 34

Alcarràs 32

Angulària
d’Anglesola

31

Palau d’Anglesola 25

Tremp 21

La Seu d’Urgell 4

Juvenil
Esperem que el revul-

siu faci efecte.

Classifi cació Punts

Bordeta 66

Andorra 66

At. Segre 54

Intercomarcal 48

Balaguer 46

Cervera 39

Solsona 39

Alpicat 38

Mollerussa 35

Balàfi a 30

AEM 29

Baix Segrià 28

Guissona 24

Tàrrega 18

Agramunt G. Gatell 14

Ponts 6

Cadet
Ànims que això ja s’aca-

ba.

Classifi cació Punts

ENFAF 71

Tàrrega 55

Mollerussa 54

Balàfi a 49

At. Segre 44

Alpicat 44

Bordeta 38

Cervera 35

Baix Segrià 35

Les Garrigues 32

Pardinyes 31

Mig Segrià 30

AEM 23

Rialp 18

Orgel·lia 11

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 Juvenil. Jugadors: I. Sementé, M. Orobitg, F. Valero, J. Guasch, F.J. Tomas, X. Pedrol, G. Vicens, A. Martínez, J. Vidal, S. Tarruella, M. 
Valero, A. Sangrà, J. Avellana, O. Vadillo, P. Farré. Cos tècnic: Manel Olaya, Jesús Vidal.

Infantil
Molt bé, imparables.

Classifi cació Punts

Agramunt G. Gatell 69

Urgell 62

Pobla de Segur 60

Mollerussa 54

At. Segre 49

Mig Segrià 46

Oliana 45

Linyola 39

Bellpuig 32

Tàrrega 30

Balaguer 28

FIF Lleida 27

Artesa 26

Cervera 20

Fondarella 14

AEM 12

Ivars d’Urgell 3

Aleví-A
Buscant la zona mit-

jana de la classifi cació.

Classifi cació Punts

Terraferma 59

Bordeta 57

At. Segre 56

AEM 54

Intercomarcal 44

Guissona 41

Orgel·lia 38

Pla d’Urgell 32

FIF Lleida 28

Tàrrega 26

Agramunt G. Gatell 23

Ivars d’Urgell 21

Linyola 18

Miralcamp 7

Balàfi a 2

Aleví-B
Hem recuperat un lloc 

a la classifi cació.

Classifi cació Punts

Ponts 63

Mollerussa 58

Bellpuig 57

Pla d’Urgell 48

Garrigues 37

Balaguer 35

Tàrrega 33

Agramunt G. Gatell 28

Linyola 28

La Noguera 21

FIF Lleida 17

Arbeca 14

Alpicat 0

Benjamí-A
Ens falta consolidar la 

segona posició.

Classifi cació Punts

Guissona 58

Agramunt G. Gatell 53

At. Segre 47

Baix Segrià 44

Balàfi a 42

Mig Segrià 38

Almacelles 38

Garrigues 28

Balaguer 26

Cervera 22

Alpicat 20

Bordeta 16

Orgel·lia 3

Benjamí-B
Tenim marge per mi-

llorar.

Classifi cació Punts

Pla d’Urgell 63

At. Segre 61

Agramunt G. Gatell 58

Lleida Esportiu 51

Mollerussa 50

Tàrrega 42

Ivars d’Urgell 40

Guissona 39

Pardinyes 29

Urgell 29

Intercomarcal 16

Baix Segrià 14

Fondarella 9

Balàfi a 6

Linyola 4

Prebenjamí A
Tres victòries. Bon 

mes.

Classifi cació Punts

Alcoletge 63

Fondarella 48

AEM 42

At. Segre 41

Agramunt G. Gatell 39

FIF Lleida 37

Pinyana 32

Alpicat 28

Arbeca 27

Balàfi a 25

Terraferma 20

La Noguera 17

Pardinyes 16

Bordeta 0

Prebenjamí B
Hem de fer l’esprint 

fi nal.

Classifi cació Punts

Garrigues 63

Ponts 63

Fondarella 48

Artesa 42

Cervera 39

Guissona 28

Mollerussa 26

Intercomarcal 26

At. Segre 20

Agramunt G. Gatell 18

Ivars d’Urgell 17

Bellpuig 16

FIF Lleida 14

At. Segre 14
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ESPORTS CLUB HANDBOL AGRAMUNT

Resultats dels equips d’handbol Jaume Espinal

JA
U
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E
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S
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Finalitza també la Lliga regular per al sènior masculí, i 
continuen les jornades de copa per a la resta

3ª CATALANA PREFERENT SÈNIOR MASCULINA 
PRIMERA FASE - Grup A

Punt fi nal a la lliga regular per al sènior masculí. Amb 
una victòria contra el Liceu Francès, però sense res més de 
positiu en els dos últims partits de la temporada. Un any en 
què les coses no han sortit com s’esperava, i s’ha consumat 
el descens de categoria.
11/04/2015 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 30 LICEU FRANCÈS 26
18/04/2015 HANDBOL POBLENOU B 34 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 27
25/04/2015 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 23 BM POLINYÀ 30

COPA FEDERACIÓ SÈNIOR FEMENINA
PRIMERA FASE - Grup A

Ha estat un mes intens per al sènior femení, recuperant 
el partit ajornat, i aconseguint uns magnífi cs registres, im-
posant-se en tots i cadascun del encontres disputats. Actu-
alment són líders de la classifi cació amb clares opcions de 
passar a semifi nals.
11/04/2015 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 32 CEACA TÀRREGA 9
18/04/2015 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 21 HANDBOL SANT QUIRZE “B” 17
25/04/2015 CH MORA LA NOVA 14 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 23
02/05/2015 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 24 C.H. CAMBRILS 18
03/05/2015 C.H. CAMBRILS 15 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 19

COPA FEDERACIÓ CADET FEMENINA
PRIMERA FASE - Grup B

Varen començar molt bé, però sembla que aquest últim 
mes les coses no acaben de rutllar. Tot i estar-hi a prop en la 
visita a Sant Llorenç, no s’ha aconseguit cap resultat positiu.
11/04/2015 CH SANT LLORENÇ - SANT FELIU DE LLOBREGAT 14 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 10
AJORNAT SALLE MONTCADA - TORRÓ D’AGRAMUNT CHA
25/04/2015 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 15 CARDEDEU, HANDBOL 27

COPA FEDERACIÓ INFANTIL FEMENINA
PRIMERA FASE - Grup A

Bones jornades per a les petites del club. Només el lí-
der intractable de la copa ha estat un objectiu inabastable 
per a l’infantil, imposant-se en la resta d’encontres, deixant 
l’equip en la segona posició provisional.
12/04/2015 TERRASSA CLUB HANDBOL 16 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 20
19/04/2015 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 22 HANDBOL COOOPERATIVA SANT BOI B 13
25/04/2015 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 15 SANT ESTEVE PALAUTORDERA CH 23

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>   ■

Partit sènior femení, contra el Cambrils.
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ESPORTS CHA:  MOTARDS

Comença la temporada amb podi
El corredor del Club Hand-

bol Agramunt Johnny Ser-
ra, ha començat la temporada 
força bé. De les tres curses 
disputades de Supermotard 

en totes ha pujat al podi. Se-
gona posició al Campionat de 
Catalunya a Menàrguens el 
dia 29 de març i va repetir se-
gona posició al Campionat de 
Catalunya a Juneda el dia 19 
d’abril. Amb aquests resultats 
es consolida en la classifi ca-
ció general en segona posició.

També comentar que el diu-
menge 29 de març es va dis-
putar a Jerez de La Frontera 
el Campionat del Món de SU-
PERMOTARD. Dins d’aquest 
esdeveniment es va organitzar 
el “Primer Trofeu Supermo-
tard Ciudad de Jerez”, reser-
vat als millor especialistes 
nacionals, i el corredor del 

nostre club va pujar a la ter-
cera posició del podi. Espe-
rem que continuï aquest bon 
començament de temporada.

Dirt-Track
Ara hi ha una aturada al Su-

permotard i comença els en-
trenaments per al Campionat 
de Dirt-Track. Recordar que 
aquest any a Agramunt es dis-
putaran dues curses, el dis-
sabte 27 de juny i el dimarts 
8 de desembre. En aquesta 
última prova esperem que hi 
participin pilots del Mundial 
de Moto GP, ja que estan de 
vacances i és una especialitat 
que ells entrenen molt.   ■FO
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Aquest any a Agra-
munt es disputaran 
dues curses de 
Dirt-Track
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ESPORTS CLUB BÀSQUET AGRAMUNT

Mes de maig súper intens per al BAC Rubén Añé

Cal destacar 
la fi nal a qua-
tre del Sènior 
Masculí, la 
sortida al Pa-
lau Blaugrana 
amb unes 
110 persones 
i la participa-
ció de quatre 
equips en la 
Trobada Final 
d’Escoles de 
Bàsquet.

Aquest mes de maig ha 
estat força intens i ple 
d’emocions per als in-

tegrants del BAC. A més de la 
fi nalització de la temporada en 
les diferents categories cal afe-
gir-hi tres circumstàncies espe-
cials: el Sènior Masculí va dis-
putar la fi nal a quatre de la cate-
goria territorial B al municipi de 
Sort perdent en les semifi nals 
davant l’amfi trió per 66-60, la 
Sortida al Palau Blaugrana en 
la qual unes 110 persones en 
representació del Club van veu-
re in situ el partit de lliga ACB 
entre el FC Barcelona i el Bilbao 
Basquet i la participació de qua-

tre equips del Club en la Troba-
da Final d’Escoles de Bàsquet 
que es va celebrar al municipi 
de Balaguer i que novament va 
ser tot un èxit en tots els sentits.

Final a Quatre Sènior
Masculí B

No va poder ser... després de 
les fi nals a quatre fallides l’any 
2005, 2008 i 2013 a Agra-
munt, Pardinyes i Bellvís, el 
Sènior Masculí del BAC es va 
quedar a les portes de nou de la 
fi nal perdent davant l’equip am-
fi trió i campió de la lliga regular, 
CB Sort per un ajustat 66-60. 
Va ser un partit jugat de tu a tu 

sense complexos i en el qual van 
haver diverses alternances en el 
tempteig. Es va arribar als dar-
rers cinc minuts amb la màxima 
igualtat en el marcador i sense 
un favorit clar, podent passar de 
tot. I al fi nal la sort es va aliar 
amb l’amfi trió: triples agramun-
tins que se sortien materialment 
de dintre, arbitratge covard no 
xiulant res sota cistella i tirs 
ben defensats dels locals que 
acabaven dintre. Una llàstima 
perquè l’equip s’havia refet de 
totes les adversitats al llarg de 
la temporada i va merèixer més 
per actitud, compromís i treball 
dins la pista de joc.
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El Club va 
acollir-se a 
l’opció play 
bàsquet que 
permet als 
més menuts 
del Club fer-
se una foto 
a l’inici del 
partit amb 
els seus ídols 
basquetbolís-
tics, és a dir, 
els jugadors 
de la primera 
plantilla del 
FC Barcelona 
i després 
gaudir de 
l’espectacle 
de la compe-
tició.

Els nois i noies del Club 
amb els jugadors del
FC Barcelona. Els agramuntins eren plena-

ment conscients de la difi cultat 
del partit davant l’equip que ha-
via encapçalat la lliga territorial 
B durant pràcticament tota la 
temporada, però la preparació 
de la fi nal a quatre feia preveure 
que es veuria un partit disputat 
i molt igualat, com així va ser.

En un inici una mica dubi-
tatiu dels agramuntins, l’equip 
local va assolir un avantatge de 
nou punts que difi cultaven molt 
les coses per part dels nois del 
BAC, que estaven encallats en 
atac i poc precisos en defensa. 
Però llavors l’equip va augmen-
tar una marxa la seva intensitat 
defensiva i a base de tancament 
dels espais intermitjos i de 
l’aplicació del triangle defensiu 
van aconseguir aturar el joc rival 
i a poc a poc el partit s’anava 
igualant més. Al descans es va 
arribar amb el marcador igualat 
a 29 gràcies a l’encert dels vi-
sitants en situacions de posteig 
i al llançament des de la mitja 
distància contra la defensa zo-
nal tancada dels sortencs.

A la represa, la igualtat va tor-
nar a prevaler dins la pista de 
joc i tot indicava que s’arribaria 
als darrers instants amb emoció 
en l’electrònic. Llavors l’excés 
de precipitació per part agra-
muntina, aspecte que va costar 
alguna pilota perduda en error 
no forçat, la manca d’encert en 

concreció de contraatacs i un ar-
bitratge conservador no xiulant 
absolutament res en els contac-
tes sota cistella, van condemnar 
el BAC a la derrota, en la seva 
quarta participació en una fi nal 
a quatre. Molt bon ambient a les 
grades, esportivitat entre els dos 
equips i arbitratge lamentable, 
el resum fi nal de com va anar 
la cosa respecte un BAC que 
va merèixer molt més i davant 
el qual ens traiem el barret per 
la tasca desenvolupada durant 
tota la temporada. Ànims nois a 
refer-se de la patacada i la pro-
pera temporada sí o sí... volem 
la Final a Quatre a casa nostra!

Sortida al Palau Blaugrana
Un total de 110 persones del 

BAC entre pares, mares, nois i 
noies van ser la nodrida repre-
sentació del Club al desplaça-
ment al Palau Blaugrana per tal 
de veure el partit de lliga ACB 
entre el FC Barcelona i el Bil-
bao Básquet el dissabte 9 de 
maig. El Club va acollir-se a 
l’opció play bàsquet que permet 
als més menuts del Club fer-se 
una foto a l’inici del partit amb 
els seus ídols basquetbolístics, 
és a dir, els jugadors de la pri-
mera plantilla del FC Barcelona 
i després gaudir de l’espectacle 
de la competició. Val a dir que 
l’activitat va fer les delícies dels 
petits i no tan petits del Club en 

una jornada festiva que va ser 
la cirereta al pastís d’una gran 
temporada formativa. Tothom 
va quedar molt content i hi ha 
la intenció de repetir l’activitat 
en un futur més o menys pro-
per. Per cert, victòria blaugrana 
per 80-73 i encara amb opcions 
d’acabar segons en la lliga. No 
es pot demanar res més d’una 
jornada esplèndida.

Trobada Final d’escoles
de Bàsquet

I el diumenge 10, quatre 
equips en representació del BAC 
van participar en la Trobada Fi-
nal d’Escoles de Bàsquet que 
es va celebrar a Balaguer. Els 
equips van ser: 1 baby mixt, 1 
d’escola mixt, 1 Pre-Mini Mas-
culí i 1 Pre-Mini Femení que van 
guanyar els vuit partits que va-
ren disputar i que a més van fer 
palesa la seva gran millora du-
rant la temporada. Una multitu-
dinària trobada fi nal que va reu-
nir més de 1.200 persones i que 
a l’igual que la resta de trobades 
va ser tot un èxit de participació. 
La propera temporada el BAC 
novament continuarà participant 
en les Trobades amb el major 
nombre d’equips possible per 
tal de seguir consolidant la base 
del Club i fent així el futur dels 
equips més sostenible. Som-hi 
nois que no decaigui la diversió 
en la pista de joc!   ■
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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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ESPORTS ESCATXICS

Competició però també diversió
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Els mini-mini Escatxics al Cros de Tàrrega.

Lliurament d’obsequis als entrenadors durant el dinar.

Marc Fígols i Pol Carrera, 2n i 3r a Tàrrega. Podi Benjamí: M. Cesc, Pau i Martí.

Cros Escolar de Tàrrega
(Diumenge 19 d’abril)

Després d’unes setmanes de descans, 
i amb la Setmana Santa entremig, els 
Escatxics varen tornar a la competició 
el diumenge 19 d’abril participant al 
Cros de Tàrrega, que es va desenvolu-
par a la zona del Càmping de Tàrrega, 
a l’Espai Felip Robinat. Tot i haver pa-
rat uns dies, de nou els nostres atletes 
aconseguien uns bons resultats.

Oberta masculí Sisco Boix
Miquel Argelich

8è
12è

Juvenil masculí Oriol Valls 1r

Cadet femení Mireia Lorente 1a

Infantil masculí Gerard Fígols 9è

Aleví femení Maria Vilanova 7a

Benjamí masculí Cesc Boix
Pau Vilanova
Martí Solé
Denis Grosu
Guillem Caralps
Genís Gimbert

1r
2n
3r
5è
13è
16è

Pre-benjamí masculí Marc Fígols
Pol Carrera
Ian Torres
Martí Lluch
Marc Andreo
Marc Fortuny
Pol Martínez
Adrià Fernández
Josep Fitó
Martí Romeu

2n
3r
6è
13è
15è
34è
43è
46è
49è
56è

Pre-benjamí femení Núria Argelich
Laia Boix
Anna Cases

1a
6a
9a

Finalment, era l’hora de les curses de 
pàrvuls amb la participació del Sergi 
Fitó, el Gerard Lluch, el Pep Vilanova, 
l’Aniol Solé, el Dídac Fernàndez i l’Ona 
Carrera. 

Dinar en família dels Escatxics
(Diumenge 26 d’abril)

El 26 d’abril, i com ja sembla tradi-
ció en el Club, els membres ens vam 
reunir per dinar tots plegats, ja que 
no tot és competició, sinó que hem de 

deixar un espai també per a la diver-
sió. Ini cialment l’havíem de realitzar 
al Consist Parc, però les inclemències 
meteorològiques van ser decisives per 
fi nalment traslladar-ho al Pavelló Firal. 

Amb un total d’uns 60 comensals, 
el menú consistia en macarrons per als 
nens i fi deuà per als adults. Després del 
cafè i en la sobretaula, tant els menuts 
com els pares vam poder gaudir d’una 
estona de jocs diversos. En general va 
resultar una divertida trobada, amb ob-
sequis inclosos per als entrenadors.  
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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

Final de temporada trepidant
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Tot i trobar-nos al mes de maig, 
quan la majoria de competicions 
estan a punt de fi nalitzar, el sènior 

A es troba en la fase més emocionant de 
la temporada. L’equip es disputa el títol 
de lliga amb quatre equips separats, no-
més, per quatre punts de diferència. És 
per això que des d’aquí us volem dema-
nar que ens ajudeu en aquest tram fi nal 
de la temporada i ens vingueu animar en 
els dos partits a casa que resten. 

A diferència del sènior A, la resta 
d’equips ja han acabat la lliga, i alguns 
amb resultats fantàstics que ni el més 
optimista podia pronosticar al comença-
ment de la competició. Ara, és el mo-
ment d’encarar la copa amb la màxima 
il·lusió i demostrar en cada partit tot el 
que s’ha après als entrenaments al llarg 
de la temporada. 

Sènior A
Tot i només una derrota i un empat 

en els últims partits, la competitivitat de 
la lliga ha desencadenat que el sènior A 
hagi deixat de dependre d’ell mateix per 
aixecar el títol de lliga, tot i que enca-
ra té les opcions intactes d’aconseguir 
la segona plaça i ascendir de categoria. 
A falta de quatre jornades per fi nalitzar 
la competició, l’Agramunt es troba a la 
tercera plaça i espera l’enfrontament di-
recte a l’última jornada contra el segon 
classifi cat. 

Agramunt 8 - 3 Torrente de Cinca
Fraga 2 - 6 Agramunt 
Agramunt 3 - 6 La Sentiu
Mollerussa 3 - 3 Agramunt

Sènior B
Mal fi nal de temporada d’un sènior 

B que s’ha mostrat físicament inferior 
als seus rivals en el tram fi nal de la lli-
ga. Tot i això, el sènior B ha ascendit 
de categoria ja que ha assolit la quarta
posició, cosa que mereix tot el reco-
neixement als jugadors i el seu entre-
nador. Tot i la bona posició a la lliga, 
l’equip ha demostrat la seva davallada 
física i no ha estat capaç de guanyar

cap partit de copa. 
Lliga: Agramunt 3 - 4 Cervera
Copa: Algerri 4 - 1 Agramunt 
 Agramunt 3 - 6 Bellvís B

Juvenil
Tot i la magnífi ca temporada, 

els juvenils no van poder acon-
seguir guanyar la lliga degut a 
l’empat a domicili del Balaguer. 
Els agramuntins necessitaven 
guanyar per tenir esperances 
d’aixecar el títol, i van estar a 
només un gol de fer-ho. Pel que 
fa a la Copa, l’equip no ha estat 
capaç de guanyar cap dels dos 
partits jugats a casa tot i mostrar un joc 
magnífi c, per la qual cosa, el juvenil no 
s’ha classifi cat per la següent ronda. 

Lliga: Balaguer A 1 - 1 Agramunt
 Agramunt 5 - 0 Gimenells
Copa: Agramunt 2 - 3 Maristes
 Agramunt 2 - 2 Alcarràs

Cadet
Final de temporada de l’equip cadet 

que ha acabat en línia ascendent. Des-
prés d’acabar la lliga a la zona tranquil-
la de la classifi cació, els cadets van 
encarar la copa amb la màxima il·lusió 
i entrega. La mala fortuna va fer que 
els agramuntins quedessin emparellats 
amb dos rivals molt durs en la fase de 
grups. Tot i això, l’equip va mostrar la 
seva millor cara i va ser capaç de com-
petir contra els vigents campions de lli-
ga i d’aconseguir un empat amb sabor a 
victòria contra l’Alcarràs. 

Balaguer 5 - 2 Agramunt
Agramunt 2 - 2 Alcarràs B

Infantil
De la mateixa manera que els cadets, 

els infantils també han acabat la lliga 
regular en línia ascendent tot i no acon-
seguir cap victòria. Els agramuntins van 
ser capaços de posar les coses molt di-
fícils a dos dels millors equips de la ca-
tegoria i van mostrar un joc molt vistós i 
una empenta admirable. Durant aquest 
mes, els infantils disputaran la copa que 

afronten amb moltes esperances d’acon-
seguir bons resultats. 

Agramunt 5-7 Vedruna Balaguer
Balaguer B 3-2 Agramunt

Aleví
Bon fi nal de lliga dels alevins, que 

gràcies al seu esforç en els entrena-
ments han aconseguit una millora nota-
ble en el joc. Tot i això, en alguns trams 
dels partits l’equip es desconcentra, 
cosa que propicia que els rivals acon-
segueixin una diferència en el marcador 
que no refl ecteix el que passa sobre el 
terreny de joc. Un cop acabada la lliga i 
amb un partit de copa disputat, l’equip 
continua la competició amb la intenció 
d’aconseguir algun resultat positiu.

Lliga: Agramunt 4 - 7 Vedruna Balaguer
 Maristes B 5 - 2 Agramunt
 Tàrrega B 9 - 2 Agramunt
Copa: Vedruna Balaguer 10 - 1 Agramunt

Benjamí
Els benjamins ja han acabat una lliga 

que han competit des del primer fi ns a 
l’últim partit. Tot i jugar amb nens d’edat 
més avançada, no s’han arronsat en cap 
partit i han posat les coses difícils a 
molts dels rivals contra els que s’han en-
frontat. Ara, l’equip es troba disputant la 
copa i a l’espera de l’última trobada amb 
els nens i nenes de la seva edat.

Lliga: Agramunt 3 - 7 Maristes B
Copa: Tàrrega A 11 - 2 Agramunt   ■

L’equip juvenil celebrant l’ascens a Divisió Nacional.
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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

Amb tu volem fer més
Han passat quatre anys ja des d’aquell 22 de 

maig en què bona part dels agramuntins vau do-
nar suport a la candidatura d’Acord d’Esquerra 

per a encapçalar el govern municipal. Quatre anys mar-
cats per una important recessió econòmica que afecta 
encara avui moltes persones però que gràcies al treball, 
el rigor i la responsabilitat, els comptes de l’Ajuntament 
s’han pogut sanejar reduint de forma molt important 

l’endeutament municipal. Si durant els 
anys 2007, 2008, 2009 i 2010 i en 
plena crisi econòmica l’equip de govern 
del moment va contractar any rere any 
crèdits per inversions per un valor total 
de 958.602€, portant d’aquesta manera 
l’endeutament municipal per sobre del 
80%, durant aquests darrers quatre anys 

únicament s’ha acudit al crèdit per eixugar el deute de 
931.000€ que l’Ajuntament tenia amb els proveïdors. 
És aquest el principi que hem aplicat en tot moment, 
és a dir, actuar amb la responsabilitat de gestionar el 
bé comú. Amb tot, hem pogut dur a terme actuacions 
importants que han servit per millorar el benestar i el 
dia a dia dels agramuntins. I en aquest sentit, volem 
donar les gràcies a tots els agramuntins per haver-nos 
fet costat. Ens hem sentit acompanyats i molt a prop 
de les persones i això ens ha ajudat molt a poder dur a 
terme el nostre projecte per a Agramunt.

AGRAMUNT S’HO VAL I S’HO MEREIX
Ara tenim quatre anys més per endavant pels quals 

tots els agramuntins decidirem el proper 24 de maig 
qui ha d’encapçalar novament l’Ajuntament. El grup de 
persones que formem Acord d’Esquerra recollim l’ex-
periència adquirida durant els darrers quatre anys al 
mateix temps que incorporem la il·lusió de noves per-
sones que s’hi han volgut sumar. Ens sentim preparats 
i, sobretot, il·lusionats per a seguir passant al capda-
vant, però sobretot, al costat vostre, recollint les vostres 
propostes, les vostres idees i els vostres suggeriments. 
És així com es construeix un municipi, amb la respon-
sabilitat que suposa administrar el bé comú i amb la 
capacitat i sensibilitat d’escoltar totes les persones. Des 
d’Acord d’Esquerra us demanem que exerciu el vostre 
dret a vot com a eina democràtica que tenim a les nos-
tres mans i que ho feu per a l’opció que considereu més 
bona per a Agramunt. I si aquesta és la nostra, no dub-
teu que seguirem treballant amb la mateixa intensitat 
i el mateix compromís amb què ho hem fet durant els 
darrers quatre anys. Agramunt s’ho val i s’ho mereix!   ■

PRESENTACIONS DEL PROGRAMA
D’ACORD D’ESQUERRA

Diumenge 17 de maig, a les 12h LES PUELLES
Dilluns 18 de maig, a les 21h ALMENARA
Dimarts 19 de maig, a les 20h LA DONZELL
Dimarts 19 de maig, a les 21h MONTCLAR
Dimecres 20 de maig, a les 21h MAFET
Divendres 22 de maig, a les 22h AGRAMUNT
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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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SEGONA EDICIÓ DEL CURS D’ESTIU ART I TERRITORI

Agramunt acollirà els propers 8, 9 i 10 de juliol la segona edi-
ció del curs Art i Territori, organitzat per l’Ajuntament d’Agra-
munt. El curs forma part dels cursos d’estiu de la Universitat de 
Lleida. Aquesta segona edició es durà a terme novament a ca-
vall entre les dues fundacions de la vila, la Fundació Espai Gui-
novart i la Fundació Guillem Viladot, i en reconeixement a Josep 
Guinovart i Guillem Viladot. Les ponències teòriques comptaran 
amb la presència del pintor i muralista Josep Minguell que trac-
tarà sobre el Microcosmos o la de Maria José Botero que parlarà 
sobre els llibres d’artista de Josep Guinovart. També es faran 
dos tallers pràctics sobre poesia visual i sobre enquadernació, a 
càrrec de Jaume Figuera i d’Alfonso Martínez.

RECUPERACIÓ D’UN CUB AL CARRER SIÓ

L’Ajuntament d’Agramunt ha 
recuperat i restaurat un dels 
cubs més ben conservats que 
s’han trobat durant l’execució 
de les obres de remodelació i 
peatonalització de tot el centre 
històric. Concretament, es tracta 
d’una construcció cilíndrica de 2 
metres de diàmetre per 4 metres 
d’alçada i revestida en la seva 
totalitat per peces ceràmiques. 

Per a fer-lo visible s’ha instal-
lat un vidre per poder veure’n 
l’interior. Es tracta d’un vidre 
d’alta resistència que s’ha recol-
zat sobre unes peces de pedra 
que a la vegada faran la funció 
de banc. A més, s’ha instal·lat 
un sistema d’il·luminació que 
permetrà veure aquest element 

patrimonial tant de dia com de nit. 

DIA MUNDIAL DE L’ACTIVITAT FÍSICA

El cap de setmana del 25 i 26 d’abril Agramunt va celebrar 
el Dia Mundial de l’Activitat Física. Durant aquest dos dies es 
van organitzar un seguit d’activitats relacionades amb l’esport i 
la salut. Concretament, tothom que va voler va poder aprendre a 
fer acrobàcies, taekwondo, zumba, line dance, ioga i qi gong. La 

jornada esportiva va ser possible grà cies a 
la col·laboració de gimnasos, entitats espor-
tives i particulars que van fer gaudir i passar 
una bona estona tots els participants. També es van disputar 
partides de bàdminton i tennis taula, i una bicicletada i una 
caminada popular pels voltants d’Agramunt.

PLANTADA D’ARBRES AL PARC DEL CONVENT

Els alumnes dels centres escolars van plantar, el dimecres 
13 de maig, més de 200 arbres al Parc del Convent. Entre les 
espècies que s’han plantat hi ha lledoners, noguers, til·lers i 
acers. A la plantada i van participar els bombers voluntaris, els 
jardiners municipals i tots els centres escolars. Una parella de 
forestals també va participar a la jornada i va fer dos allibera-

ments de dos xoriguers del Centre de Recuperació de Fauna de 
Vallcalent. Els forestals, a més, també van ajudar els escolars 
a penjar casetes de fusta que serviran de nius als arbres per 
als ocells. Des de la regidoria de Medi Ambient s’agraeix a tots 
els participants la tasca realitzada ja que va ser un èxit. A més, 
els cursos més grans també van poder gaudir d’una visita a la 
Cisterna del Convent.

ACTIVITATS D’ESTIU

La regidoria d’Esports a través del Patronat d’Esports ha dis-
senyat i organitzat un seguit d’activitats per a totes les edats 
per realitzar durant els mesos d’estiu. Un any més es podran fer 
cursets de natació que es repartiran en tres torns diferents de 
juliol a agost, i es duran a terme les activitats d’esports i lleure. 
Aquestes estan destinades a nens i nenes de 3 a 12 anys i es 
podran fer inscripcions mensuals o per setmanes.

PONT ROMÀNIC BÉ D’INTERÈS LOCAL

L’Ajuntament d’Agramunt va aprovar sessió plenària i per 
unanimitat declarar com a bé d’interès local el Pont Romànic 
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de pedra. La voluntat actual del municipi i del consistori és 
poder recuperar l’altre ull del pont, ara tapat, per tal d’enllaçar 
les dues bandes del Passeig i convertir d’aquesta manera tot 
l’espai en un corredor verd al centre d’Agramunt d’1,5 km des 
del nou Parc de Riella, just al peu de la Carretera de Cervera, 
fi ns al Pont de Ferro, a l’altre extrem del nucli urbà. 

FESTIVAL MAKTUB

El dissabte 9 de maig Agramunt va aco-
llir la 5a edició del Festival Maktub. Es 
tracta d’un espectacle de dansa i de mà-
gia que sempre té un vessant benèfi c. En-
guany, l’entrada tenia un cost, i en total es 
van recollir 1.360 euros que l’organització 
del festival ha donat al Banc d’Aliments 
d’Agramunt. Des de l’Ajuntament volem 
donar les gràcies als membres del Festival 
Maktub per aquesta donació i col·laboració 
amb el Banc d’Aliments.

CONVOC ÀTORIA D’AJUTS SOCIALS DE MENJADOR 

El Consell Comarcal de l’Urgell a través del serveis socials 
d’atenció primària ha tret la convocatòria d’ajuts individuals de 
menjador per raons socioeconòmiques a l’Urgell. El període per 
presentar les sol·licituds és del 18 al 29 de maig. Les persones 
interessades es poden dirigir al Consell Comarcal de l’Urgell o 
bé als serveis socials d’Agramunt. 

Cal presentar la sol·licitud al registre del Consell Comarcal de 
l’Urgell, al carrer d’Agoders, 16. De dilluns a divendres de 9 a 
14h. Aquest any també es pot fer la sol·licitud telemàticament 
i portar personalment abans de 10 dies la documentació obli-
gatòria que es demana. Tota la informació i les sol·licituds es 
poden trobar a www.urgell.cat.

SUBVENCIONS
- Es concedí a l’AMPA del Col·legi Mare de Déu del Socors, 

una subvenció de 330€, per a les activitats extraescolars du-
rant el curs 2014/2015.

- En Junta de Govern del dia 23 de març es concedí un ajut 
econòmic al Grup Sardanista Estol, de 850€, per satisfer les 
despeses per l’actuació de l’espectacle “RecorDansa”. Després, 
aquest acord va ser rectifi cat en Junta de Govern del 13 d’abril 
i es deixà sense efectes. L’ajut econòmic de 850€ es concedí 
a la Cobla Jovenívola d’Agramunt pel mateix concepte abans 
esmentat.

- Es concedí una aportació econòmica per un import de 300€ 

per la tradicional cantada de caramelles d’enguany que organit-
za el grup caramellaire “Aires del Sió”, juntament amb un grup 
d’alumnes de l’Escola Municipal de Música.

VOLADÍS CEMENTIRI MUNICIPAL
S’aprovà els treballs d’obra de la construcció d’un voladís a la 

coberta de les Galeries de nínxols de Sant Pau, Mare de Déu del 
Castell i Sant Antoni Abad del Cementiri Municipal d’Agramunt 
i s’adjudicà a l’empresa Canigó Remolcs, SL, per la quantitat de 
5.194,53€, inclòs IVA. 

ZONA DEL PASSEIG OEST

Atès que es pretén dur a terme l’actuació d’adequar la zona 
del Passeig Oest consistent en l’enjardinament de la zona i 
d’instal·lació d’una zona lúdica esportiva i de jocs infantils, 
s’aprovà el següent: 

- Els treballs d’instal·lació d’un sistema de reg dins l’actuació 
d’adequar la zona del Passeig Oest d’Agramunt i s’adjudicà a 
l’empresa del Sr. Gilbert Bertran Puigpinós per la quantitat de 
7.446,60€, exclòs IVA.

- Subministrament i instal·lació dels jocs infantils que s’ad-
judicà a l’empresa HPC IBÉRICA, SA, per la quantitat de 
48.122,47€, inclòs IVA.

- Subministrament de mobiliari urbà (8 bancs, 3 taules de 
pícnic i 5 papereres) que s’adjudicà a l’empresa BENITO UR-
BAN, SLU, per la quantitat de 12.209,76€, inclòs IVA.

- Subministrament i col·locació d’una barana de fusta per 
delimitar la zona de jocs infantils, que s’adjudicà a l’empresa 
MADERAS CUNILL, SA, per la quantitat de 1.841,60€, exclòs 
IVA.

- Subministrament i col·locació d’una barana de delimitació 
del camí per a vianants que s’adjudicà a l’empresa IMPREG-
NACIÓN DE MADERAS, SA per la quantitat de 1.110,63€, 
exclòs IVA.

ADQUISICIÓ MATERIAL INFORMÀTIC

S’aprovà l’adquisició d’un programa informàtic FIREWALL 
FORTIGATE per la millora de la xarxa de protecció del sistema 
informàtic i d’una antena UBIQUI per la millora de l’accés a Wifi  
per les ofi cines municipals de l’Ajuntament i s’adjudicà a l’em-
presa Informàtica i Wireless SL per un import de 1.602,72€, 
inclòs IVA i de 507,43€, inclòs IVA, respectivament.

ACTES

BAIXA ESTABLIMENT
S’acordà donar de baixa del Registre d’Establiments el cor-

responent a l’establiment a nom del Sr. Joan Loscos Solé, titular 
de l’activitat de consulta mèdica situada al C. Àngel Guimerà, 
núm. 18, 1r, porta A d’Agramunt.
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CONTRACTE D’ARRENDAMENT TEMPORAL D’UN LOCAL

S’aprovà un contracte d’arrendament temporal del local si-
tuat a l’Av. Generalitat, núm. 14, propietat del Sr. Antonio Sin 
Brualla, per ubicar-hi temporalment totes les obres i peces que 
ara es troben dins del museu etnològic mentre duren les obres 
de rehabilitació que s’hi han de fer, i que tenen una previsió de 
quatre mesos.

Així mateix s’aprovà la instal·lació de la central de l’alarma 
robatori i la col·locació de detectors en aquest local arrendat, 
i s’adjudicà a l’empresa CEDEL INSTAL·LACIONS, SL per un 
import de 952,04€, inclòs IVA. 

CARRER SANT JOAN

L’Ajuntament té prevista l’execució de l’obra de Rehabilitació 
del tram central del carrer Sant Joan que comprèn les obres 
d’urbanització, serveis, i pavimentació, alhora que comporta-
rà la supressió de les barreres arquitectòniques, la instal·lació 
d’elements urbans i adequar les instal·lacions. Se n’aprovà la 
realització i la despesa segons projecte bàsic i d’execució redac-
tat per l’arquitecta Sra. Sònia Pintó Grau i amb un pressupost 
de 122.057,97€ (IVA 21% inclòs). 

Així mateix, s’aprovà l’expedient de contractació i el plec de 
clàusules administratives particulars efectuat per tramitació or-
dinària i per procediment obert utilitzant diversos criteris d’ad-
judicació.

LLUMINÀRIES

S’adjudicà el contracte del “Subministrament de lluminàries 
massive 635 Led de 150W per al pavelló fi ral d’Agramunt” a 
l’empresa CEDEL Instal·lacions, SL, en ser l’oferta més avan-
tatjosa per procediment negociat sense publicitat i tramitació 
ordinària, per l’import de 17.962,87€, de pressupost net i de 
3.772,20€ d’IVA al 21%. És condició especial d’execució les 
millores següents: Millores: 2.000€, IVA inclòs, i ampliar el 
termini de garantia en set anys.

ESTUDI HIDRÀULIC

S’aprovà els treballs de la realització de l’adequació de l’estu-

di hidràulic en un tram del riu Sió al seu pas per la nostra vila, 
amb la instal·lació d’una passarel·la metàl·lica per a vianants al 
Parc Riella i s’adjudicà a l’INSTITUT CARTOGRÀFIC I GEOLÒ-
GIC DE CATALUNYA, per la quantitat de 880€.

REVISIÓ PLA AUTOPROTECCIÓ 
S’aprovà la revisió del Pla d’Autoprotecció de la Fira del Torró 

i la Xocolata a la Pedra d’Agramunt i s’adjudicà a l’empresa 
ARUM SERVEIS AMBIENTALS, SCP, per un import de 600€, 
exclòs IVA.

APARELLS ELECTRODOMÈSTICS I ACCESSORIS CUINA 
S’aprovà l’adquisició d’uns aparells d’electrodomèstics i ac-

cessoris per a la cuina per als habitatges situats al C. Baixa-
da del Mercadal, núm. 7, pis 1 i 3 d’Agramunt, i s’adjudicà 
a l’empresa d’instal·lacions, JOSEP ESPINAL MORROS, per la 
quantitat de 960,57€ inclòs IVA.

ARRENDAMENT FINQUES RÚSTIQUES 
S’adjudicà el contracte de l’“Arrendament de diverses fi nques 

rústiques d’Agramunt per a ús de conreu” al licitador amb les 
fi nques i els imports d’adjudicació que s’indiquen en el quadre 
adjunt, per haver presentat la proposició més avantatjosa, amb 
subjecció als Plecs de Clàusules Administratives Particulars i 
de Prescripcions Tècniques:

LICITADOR FINCA
RENDA ANUAL

(AMB IVA)
RENDA ANUAL
(SENSE IVA)

RENDA
10 ANYS

FRANCESC
MARQUILLES
VIDAL

Polígon 510 
Finca 42
Superfície total: 
0,9006 Ha

120€/anual 99,17€ 991,70€

DECLARACIÓ DEL REGISTRE D’INTERESSOS 
S’aprovà, per unanimitat dels assistents, el model de declara-

ció de béns patrimonials i el model de declaració de causes de 
possible incompatibilitat i de qualsevol activitat que proporcioni 
o pugui proporcionar ingressos econòmics, atès que s’ha de fer 
prèviament a la presa de possessió del càrrec de regidor.   ■
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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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GRÀFICA DE LES TEMPERATURES MÀXIMES I MÍNIMES I DE LES PRECIPITACIONS CORRESPONENTS AL MES D’ABRIL
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Dies

Demografi a

(Mes d’abril de 2015)

Temps

PLUJA CAIGUDA DURANT L’ABRIL

Dia 16 ......................................... 3,5 l./m2

Dia 18 ......................................... 3,5 l./m2

Dia 26 ......................................... 5,7 l./m2

Dia 27 ......................................... 5,6 l./m2

TOTAL ......................................... 18,3 l./m2

TEMPERATURES EXTREMES DE L’ABRIL

Màxima del mes ............................  28°, dia 14
Mínima del mes ................................. 1°, dia 8
Oscil·lació extrema mensual .......................  27°
Mitja de les màximes .......................... 22,033°
Mitja de les mínimes ............................ 7,033°
Mitja de les mitjanes .......................... 13,866°

L’observador: Deudat Pont

JUNY 2015

Mes de 30 dies, sisè del nostre calendari. 
Som als dies més llargs de l’any.

El dia 1 el sol surt a les 4h 20m, i es pon 
a les 19h 18m. El dia 30 el sol surt a les 4h 
20m, i es pon a les 19h 28m.

El dia 21 entrem a l’ESTIU a les 16h 38m. 
El sol entra a la constel·lació de CÀNCER.
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

El mes de juny marcava antigament un dels mo-
ments culminants de la vida dels pobles de cultura 
mediterrània, on el blat i, en general, els cereals 
jugaven un paper tan important en l’alimentació, 
ja que la seva abundància o escassetat marcava 
anys de benestar o de fams. Ara es començaven 
les feines de la sega.

Dia 7: Solemnitat del Corpus Christi. El papa 
Joan XII establí la festa del Corpus i la celebració 
de la seva octava, l’any 1316. La primera data do-
cumental d’aquesta festa a Catalunya és el 1320, 
quan el Consell de Cent de Barcelona convidava el 
poble a prendre part de la festa a so de trompeta 
pel pregoner: “que a honor i glòria de Déu Nostre 
Senyor i exaltació de la fe cristiana, el segon dijous 
després del Quinquagèsima sia feta una processó, 
en que sia portat el Sagrat Cos de Jesucrist per tot 
arreu i per sempre...”. Els consellers també manen 
i ordenen que tothom, tan homes com dones, vagi 
a la Seu a oir missa i assisteixi a la processó. Dis-
posen que tothom faci festa i que ningú no es lliuri 
a cap feina ni treball. 

Dia 24: La nativitat de Sant Joan Baptista. La 
vigília per la nit s’encenen les tradicionals fogue-
res, relacionades amb ancestrals ritus pagans del 
solstici d’estiu.

Dia 29: Sant Pere i Sant Pau, apòstols.

14 de juny de 1925: 90 anys de la clausura 
del camp del Barça. Estaven en plena dictadura 
de Primo de Rivera. La temporada 1924-1925 ja 
s’havia acabat i havia estat molt bona per al Barça, 
doncs havia guanyat el Campionat de Catalunya i 
també el d’Espanya. Tal dia com avui van organit-
zar al camp de les Corts un partit amistós contra 
el Júpiter, per adherir-se a l’homenatge popular a 
l’Orfeó Català. En principi el govern no va auto-
ritzar la celebració d’aquest partit ja que tant el 
Barça com l’Orfeó representaven el catalanisme 
polític que estaven ignorant i ofegant. Finalment 
van concedir el permís per jugar el partit i el camp 
es va omplir fi ns a la bandera. Abans de començar 
el matx, la banda musical d’un vaixell anglès an-
corat al port de Barcelona va interpretar la Marxa 
reial (l’himne espanyol) que va ser rebut amb una 
forta xiulada, alhora que les personalitats de la tri-
buna no es van aixecar com a mostra de respecte. 
En canvi quan van interpretar les notes de l’him-
ne anglès, va ser rebut amb una gran ovació. Com 
a represàlia, el govern de Madrid va clausurar el 
camp de les Corts i va prohibir el funcionament 
del Barça durant un període de sis mesos. A banda 
de la sanció, el capità general, Milans del Bosch, 
va obligar Joan Gamper a dimitir com a president 
del club i a marxar de Catalunya. Confi em que les 
previsibles xiulades per la fi nal de la Copa del Rei, 
es quedin en un no res. A vegades, però, no cal 
donar idees.

Ramon Bernaus i Santacreu

ALMANAC

Les fases de la lluna:

Lluna plena

Quart minvant

Lluna nova

Quart creixent

el dia 2, a les 16:19 h

el dia 9, a les 15:42 h

el dia 16, a les 14:05 h

el dia 24, a les 11:03 h

JO
S

E
P

 R
O

V
IR

A

NAIXEMENTS

Clàudia Serrano Vlckova dia   1
Hawa Sahoneh Touray dia   2
Aylin Zanzan Ismaili dia   6
Alisia Larisa Selegean dia 22
Naira Carabasa Hernández dia 25
Aron Soto Ferrándiz dia 26

DEFUNCIONS

Eulògia Sánchez Negrillo 88 anys, dia 24
Lluïsa Gistao Hortas 78 anys, dia 25

Informació facilitada pel Registre Civil amb les dades conve-
nientment autoritzades.
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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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AMENITATS

per Ricard Bertran

Boca d’entrada al Pou del Gel dalt del 
turó dels Dipòsits del Convent, des 
d’on es veu part de la silueta de la vila 
al fons.

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

❚ Coordina Rosa Maria Sera

Solució a les
7 diferències:

SALT DE CAVALL

Començant per la síl·laba on asse-
nyala la fl etxa, i fent el moviment 
del CAVALL als escacs, trobareu un 
refrany català.

Solució al SALT DE CAVALL, per P.R.:

Dona jove i marit vell, criatures a 
garbell.

SUDOKU

Solució al
SUDOKU:

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

9 7 2 5 3

5 1

3 9

7 3 1

2 9 7 3

7 6 2

8 5

7 2

3 1 9 8 5917625438

543978261

826413957

475231689

269854713

381769524

198542376

754386192

632197845

Do ma a vell,

res cri na i

jo gar rit a

tu ve bell.
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JAUME MARQUILLES MARQUILLES
Quart aniversari

(25 de maig de 2011)

A.C.S.

Sempre estaràs en el cor dels qui t’estimen.

Agramunt, maig de 2015

ESTENC LA MÀ

Estenc la mà i no hi ets.
Però el misteri
d’aquesta teva absència se’m revela
més dòcilment i tot del que pensava.

No tornaràs mai més, però en les coses
i en mi mateix hi hauràs deixat l’empremta
de la vida que visc, no solitari
sinó amb el món i tu per companyia,
ple de tu fi ns i tot quan no et recordo, 
i amb la mirada clara dels qui estimen 
sense esperar cap llei de recompensa.

Miquel Martí i Pol

Josep Figuera Pla
(10 d’octubre de 1934 - 3 de març de 2015)

Avui en Josep de “Cal Manetes”,
com ens tenia acostumats,

ha engegat el seu últim viatge;
sense parades ni peatges.

Bon viatge Espòs i Pare.

La família agraeix
les mostres de condol rebudes.
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LA FOTO

LA CALAISERA per SERAFINA BALASCH

L’església d’Agramunt 
fou declarada Monu-

ment Artístic el 1931. De 
llavors ençà s’ha anat res-
taurant i endreçant tant 
l’edifi ci com l’entorn. Ja 
se sap que els conteni-
dors de deixalles no són 
de fàcil ubicació, perquè 
ningú no els vol al costat 
de casa, però estaria bé 
que en consideració al 
monument que tenim, no 
es col·loquessin al voltant 
del recinte eclesial, donat 
que les olors i els rega-
lims de tota mena són una 
mala imatge de cara a la 
gent que visita la vila i als 
propis convilatans. JO

A
N

 P
U

IG
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25è aniversari

Paula Amigó i Puigpinós
Tenim present cada dia l’amor que ens vas donar,

no podrem oblidar-te mai.

A la nostra mare

Quin nom més dolç de mare
i que fàcil de pronunciar;

se’n va anar un dia molt sola,
i ja no va saber tornar.

Jo la crido i no em contesta,
perquè Déu se la va emportar;

un tros del meu cor se’n va anar amb ella,
el mateix que al néixer em va donar.

Aquesta casa no és la mateixa
quan la trobem a faltar...

Se’n va anar un dia molt sola,
i ja no va tornar.

Però jo la seguiré cridant
perquè és tan dolç el nom de mare

i tan fàcil de pronunciar,
que encara que no em contesti
sé que em sent del més enllà.
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La foto de l’Àlbum d’aquest mes és la dels treballadors de la fàbrica de cal 
Mundí de l’avinguda de Marià Jolonch. Va ser fundada per Agustí Ros els 

anys 20 del segle passat. Les seves instal·lacions van ser molt celebrades pels  
agramuntins de l’època. Com es pot veure a la foto, la plantilla estava forma-
da majoritàriament per dones amb torns de matí i tarda. La fàbrica va ser de 
les primeres edifi cacions que es van construir a l’aleshores fl amant avinguda 
que s’havia obert amb la construcció de la carretera de Cervera. La fàbrica es 
tancà a mitjans dels anys vuitanta en el marc de la crisi del tèxtil de l’època. 

���� ����L’àlbumL’àlbum

  1) Armonia Cisteró
  2) Antònia Tallaví
  3) ... Solans / de Mafet
  4) Clotilde Badia
  5) Maria Balagueró
  6) Conxita Vilarasau
  7) Mª Teresa Solé
  8) Paquita Roig
  9) Rosa Tomàs
10) Rosa Piulats
11) Antònia Vilanou
12) Joaquim Viciana
13) Josep Camins
14) Sara Cisteró
15) Teresa Pascuet
16) Maria Ràfols
17) Teresa Condal
18) Pauleta Pascual
19) Antònia Tallaví
20) Amparo ... / de Sallent
21) Maria Monell
22) Ramona ...
      (de les Casetes)
23) Alba Fonoll
24) Remei Solé

25) Andreu ...
26) Manuela Fillol
27) Maria Lluelles
28) Rosa Mª... (fi lla anterior)
29) Camila Lluelles
30) Margarita Viciana
31) Mª Cristina Ros
32) “Pepeta” Ros
33) Rosa Solé
34) Jaume Freixes
35) Maria Carulla
36) Teresa Artigas
37) Mercè Miralles
38) Ramona Padullés
39) ... / de Mafet
40) Pilar Pallejà
41) Tresa Omedes
42) Ricardo Ros (fi ll)
43) Mª Teresa Camins
44) “Lolín” Ros
45) Paquita Viciana
46) Maria Lluelles
47) Carme Villalta
48) Ramon Vicens
49) Nuri Morros

15

16
17

18
19 20 21 22 24

23

1312
14

37 38 39 40

27 28

29
30 31

2625

35 3632 33
34

41

42
43 44 45 46 47 48

49

1

2 3
4

5
6 7

8 9 10
11
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IMATGES  D ’AH IR  i  D ’AVU I per JOSEP BERTRAN

En el número de març publicàvem en aquesta secció una imatge del recinte de l’antic escorxador abans de la seva urbanit-
zació. Avui en publiquem una de l’altre costat de la plaça, delimitada pels carrers Firal i Control, de l’any 1986. Una de les 
millores que va suposar la urbanització va ser l’ampliació d’aquest darrer carrer amb l’enderroc de l’edifi ci de l’esquerra. 
Únicament es manté igual el cobert amb la gran portalada del fons de la imatge. El bloc de pisos de l’esq uerra no es va 
aixecar fi ns a les acaballes del boom immobiliari. 


