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Editorial
Hem de fer els deures

P

fins i tot sanguinis que són estrets i
perdurables.
L’any passat Puigverd encara es va
atansar més a la nostra vila, en fer, al
costat de la carretera de Cervera, un vial
per a vianants i ciclistes, cosa que per-

JOSEP ROVIRA

uigverd és el municipi més pròxim a la vila. Amb el creixement,
sobretot de la nostra població, encara
és més proper. I la proximitat entre
agramuntins i puigvertins de ben segur que continuarà amb el pas dels
anys. Si tenim en compte que
amb els cotxes que posseïm la
major part de les famílies les
distàncies realment s’han escurçat, es pot dir ben bé que
Puigverd i Agramunt són com
una població i una barriada de
la mateixa. Fins i tot es dóna
el cas que la majoria dels agregats d’Agramunt, com Almenara, Montclar, la Donzell i les
Puelles, estan més allunyats
que Puigverd. Les distàncies,
doncs, no fan la cosa.
Per altra part, la gent de
Puigverd a la pràctica és com si fos
d’Agramunt, perquè hi porten els fills
a estudiar, hi vénen a comprar, molts
hi treballen i sovint hi passen l’estona
per esbargir-se. Hi ha uns vincles de
veïnatge, amistat i, en alguns casos,

met transitar-hi sense perills. Si fa uns
anys les autoritats de Puigverd ja van
escurçar distàncies en construir una
nova variant que enllaçava la població
amb la carretera de Cervera molt més
pròxima a la nostra vila, ara aquella ac-

tuació s’ha acabat de completar amb
aquesta via lateral. No obstant això,
aquest camí per a vianants no arriba
fins a la nostra població. No s’acaba
d’entendre que una obra com aquesta resti inacabada. La part més gran
ja està feta. Cal tenir present
que Agramunt, de fet, arriba
fins a la segona rotonda després de passar el pont del Sió
de la carretera de Cervera, on
hi ha un establiment hoteler i
altres serveis. Ara toca, doncs,
a les nostres autoritats de fer
els deures continuant aquesta
obra, perquè és fàcil de veure
cada dia persones que van a
peu per la carretera i, per tant,
en risc de patir algun accident
degut al trànsit continu de vehicles. El que estem suggerint,
però, potser no és cap descobriment,
perquè els que passen al davant tal volta ja ho tenien al cartipàs dels assumptes previstos. Tant de bo sigui així i, si
aquest no és el cas, ara és el moment
que l’hi posin. ■
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Trentè aniversari del Carnaval
Text: Joan Pijuan i Josep Rovira

Fotos: Josep Bertran Mitjavila, Maria Macià, Joan Pijuan i Josep Rovira

Grup d’integrants de la carrossa del Rei Carnestoltes poc abans de començar la rua.

L

a celebració del 30è
Carnaval agramuntí de
l’era democràtica va ser
molt reeixida. Amb el lema
“La vila és un carnaval”, la
Comissió organitzadora es va
anar preparant els actes amb
molt d’antelació i dedicació i
en va fer força difusió per les
xarxes socials. Una mostra va
ser el propi cartell i programa de mà, en què hi sortien
les fotos que hom s’havia fet
disfressat a la botiga AMMComunicació&imatge el dia 8
de desembre durant el Mercat
de Nadal. Aquest mateix dia

van muntar una parada a la
plaça de l’Església perquè qui
volgués s’apuntés al Xurrikiller, un joc que s’havien empescat per tal de fer caliu uns
quants dies abans de la festa.
A les rotondes d’entrada a la
vila, venint de Cervera i de
Tàrrega, es van posar sengles
cartells anunciant l’efemèrides tal com es va fer l’any
passat.
El dissabte 30 de gener
al pavelló firal es va fer l’espectacle CORBACHO 5.0 de
José Corbacho, que va tenir
una gran assistència de pú[FEBRER 2016]
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A les rotondes de la vila enguany també es va anunciar la celebració del Carnaval, posant-hi aquests cartells indicatius dels 30 anys.

A l’espectacle de “Corbacho 5.0”, es va fer intervenir alguns assistents.
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blic amb més de 800 espectadors. Es tractava d’un monòleg en què el popular actor
utilitza com a excusa les noves tecnologies per parlar, o
més ben dit, riure, de tot una
mica. A més, va interactuar
entre el públic mitjançant els
telèfons mòbils. Com l’any
passat, la Comissió organitzadora va establir un servei de
bar i d’entrepans amb la qual
cosa tothom qui ho desitjava
podia sopar allí mateix. L’espectacle va comptar amb la
col·laboració i el patrocini de
66 empreses i negocis locals
i institucions.
El dimarts 2 de febrer, es

va organitzar un taller per a
la mainada que consistí en la
construcció de Xurripampis
gegants –la ceba símbol de
la Reina del Carnaval de la
Vila–, amb què els nens van
començar a celebrar els actes
de la festa. Les seves creacions es van poder veure exposades després penjades al
balcó de l’ajuntament.
El divendres 5 de febrer, es
va fer al pavelló firal el Carnaval infantil en què van participar disfressats els col·legis,
dels més petits fins a primària. Des dels respectius collegis es va fer una rua infantil
precedida pel Rei Carnes-

RICARD BERTRAN

Foto de família de la Comissió
organitzadora amb José Corbacho.

Vídeo de la rua.

Més de 800 persones van omplir
el pavelló per presenciar l’espectacle de José Corbacho.

toltes i la Reina Xurripampi,
acompanyats per la banda de
tambors de l’Espetec. Al pàrquing del pont romànic, l’Hípica Obrint Camí va oferir una
coreografia al so de la cançó
del carnaval. Al pavelló, la
festa va estar amenitzada pel
grup “La Cremallera”. Sota el
patrocini de Torrons Vicens i
Xocolata Jolonch es va oferir
una xocolatada a tots els assistents. Per celebrar els 30
anys de Carnaval, els escolars
van confeccionar una mena
d’espelmes que van col·locar
sobre unes peces de porexpan
com si es tractés d’un pastís.
A la tarda es va organitzar
per a la mainada una sessió
de Discopampi a la plaça de

l’Església amb els DJ Bernat
Marquilles i Àlex Vega, amb
un repertori de temes musicals per fer ballar els nens i
nenes.
La nit del mateix dia i al pavelló firal es va fer, passades
les nou del vespre, la projecció del videoclip de la cançó
del Carnaval, “La vila és un
Carnaval”, que havien gravat
dies abans els membres de
la Comissió. A continuació
el Rei Carnestoltes va fer el
pregó de benvinguda i donà
per inaugurada la festa tot
brindant pels 30 anys de Carnaval. A continuació va tenir
lloc un sopar popular servit
pels mateixos organitzadors
i per un grup de dones de
l’Esbarjo, amb la participació
d’unes 300 persones, en el
qual hi hagué un concurs de
disfresses casolanes. La nit
va estar animada amb les actuacions de “La Terrasseta de
Preixens” i “Séptimo A”.

Cap de setmana
de Carnaval
El matí del dissabte 6 de
febrer, va estar força animat.
Els establiments del carrer
de les Planes van escenificar
una escola i van instal·lar al
carrer tota mena de jocs de
fusta gegants que van fer les
delícies de la canalla. El Grup

Escènic Agramuntí es passejà
pels carrers de la vila animant
el matí amb un “photocall”
simulant un gran pastís d’aniversari, mentre feien de jurat
per al concurs d’establiments
i carrers. Per la seva banda, la
Cia. Teatredetics continuà un
any més amb la venda del seu
“Cagarro”.
A partir de les sis de la tarda es van començar a concentrar a la plaça Fondandana les
colles i carrosses que participarien a la rua i a les set s’inicià la desfilada encapçalada
per la carrossa organitzadora.
Aquest any l’organització va
modificar el recorregut. Van
pujar per l’avinguda de Catalunya cap a la plaça del Pou,
carrers Àngel Guimerà, Jaume
Mestres i Agustí Ros. De nou
al Pou enfilaren Àngel Guimerà cap a Estudis Nous per
acabar a la plaça del Mercadal, tal com s’havia fet anys
enrere. Un cop a la plaça,
el Rei Carnestoltes va fer el
pregó oficial de la festa. Hi
van participar 28 comparses,
algunes amb vehicle, i 7 carrosses. En total, segons l’organització, hi hagué 1.300
disfresses. El públic també va
ser molt nombrós. Una altra
novetat va ser la ubicació dels
membres del jurat en un mateix indret, van estar situats
en un entarimat a la plaça del
Pou. Enguany es va recuperar
la figura de l’speaker, a càrrec
de Jordi Balagué, que anava anunciant les comparses
i carrosses per megafonia al
seu pas per la plaça del Pou.
La jornada finalitzà amb el
ball de carnaval amb “Swing
Latino”, versions amb “Virus”
i fi de festa amb “Dj OGT”.
Pel que fa al diumenge 7
de febrer, la comissió del car[FEBRER 2016]
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Posició

NOM DE LA COMPARSA

Punts

1

30 ANYS ENLLUERNANT

251

2

AI PERDÓ, EN PRIMERA POSICIÓ, SI ELS
AGRAMUNTINS VOLEN L’OU, EN REPARTIREM
A LA PLAÇA DEL POU; SI AMB ELL VOLEN UNA
SORPRESA, L’HAN DE SACSEJAR AMB DESTRESA

234

3

ILUMINATS: INVA-SIÓ

189

4

SÓC MASSA PAPALLONA PEL TEU ESTÓMAC

115

5

LEGOLITZACIÓ DEL CARNAVAL, JA EN SÓN 30

108

6

UN DOS TRES: PAPER, TISORA? NO! PEDRA

99

7

LES DEESSES DE LA XURRI

98

8

JO SÓC TON PARE

82

9

FEM PUNXA!

80

10

ALÍCIA EN UN CARNAVAL DE MARAVILLA

67

11

JOCS DE MANS

64

12

SI CALENTES ESTEM... VIGILEU QUE EXPLOTEM

57

13

LA XURRI ÉS UNA CEBA

55

14

SI NO PLOU, AMB COFUCA N’HI HA PROU

55

15

30 ANYS BUSCANT LA CAPUTXETA

41

Posició

NOM DE LA CARROSSA

Punts

16

AGAFEM EL TORO PER LES BANYES

39

1

GAUDÍ DEL CARNAVAL

92

17

JOC DE TRONS

37

2

ALÍCIA EN UN CARNAVAL DE MARAVILLA

64

18

30 ANYS DE SORPRESA

36

3

UN DOS TRES: PAPER, TISORA? NO! PEDRA

32

19

NO EM TOQUIS LA FLAUTA

30

4

LES DEESSES DE LA XURRI

22

20

30 ANYS FOLLETEJANT

27

21

CAVALLETS DEL SIÓ

23

Posició

22

PITUFOS

22

1

FEM PUNXA!

61

23

ABSORBITS PEL WHATSAPP

22

2

30 ANYS ENLLUERNANT

31

24

ESTRELLA MAMM. AGRAMUNTINAMENT

20

3

SI NO PLOU, AMB COFUCA N’HI HA PROU

29

25

LA COSA NO QUADRA

16

4

LA XURRI ÉS UNA CEBA

27

26

GAME OF TORRONS

14

5

ALÍCIA EN UN CARNAVAL DE MARAVILLA

22

27

A AGRAMUNT FEM LOS NINOTS

12

6

AGRAMUNT FEM LOS NINOTS

21

28

LA MAR DE SALATS

12

7

PITUFOS

20

29

EFECTE DOMINO, SI CAUS TU, CAIC JO

11

Posició

30

LA BUTXACA MÀGICA

5

1

ESTRELLA MAMM

52

31

LOS MONOS LOKOS

2

2

GAME OF TORRONS

41

32

QUE SOMOS? LEONES O HUEVONES

2

3

LA XURRI ÉS UNA CEBA

39

33

UNA BORRATXERA MONSTRUOSA;
I QUÈ? PER CARNAVAL TOT S’HI VAL

0

4

ABSORBITS PEL WHATSAPP

37

5

JO SÓC TON PARE

27

34

SALTO I XAFO TOLLS; I ALS 30 ANYS DE
CARNAVAL VINC BALLANT I FENT SOROLL!

0

6

30 ANYS BUSCANT LA CAPUTXETA

14

8
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NOM VEHICLE MOTOR

NOM VEHICLE MANUAL

Punts

Punts

El divendres al vespre es va rebre
el Rei Carnestoltes tot ballant la
cançó “La vila és un carnaval”.

Al sopar hi van assistir uns trescents comensals, servits per la
pròpia organització i per un grup
de dones de l’Esbarjo.

naval va recuperar el judici
al Rei Carnestoltes que s’havia fet anys enrere. A les sis
de la tarda va tenir lloc una
concentració de ploraneres
a la plaça Fondandana que
acompanyaren el Rei Carnes-

toltes al seu judici en una rua
pels carrers de la vila. Va estar
precedida per l’Hípica Obrint
Camí i acompanyats del so de
la xaranga Cafè, Copa i Puro
fins a la plaça del Mercadal
on actuà la Coral d’Avui. Després del judici i execució del
Rei Carnestoltes es va fer la
Sardinada popular, en la qual
es van repartir uns 2.000 entrepans.

Actes paral·lels
Paral·lelament, tal com
hem comentat, la Comissió
del Carnaval organitzà, del 22
de desembre al 23 de gener,
el primer Xurrikiller amb una
participació de 123 inscrits.
Es tractava que els participants havien de “matar” un
altre participant que se’ls assignava prèviament, a la ve-

gada que un mateix no sabia
qui l’havia de “matar”. L’acte
es podia fer tocant la “víctima” amb una ceba o bé enganxant-li un gomet al front.
Val a dir que el joc va donar
molt de si i es van produir situacions força curioses i divertides, la majoria de les quals
es podien seguir mitjançant el
Facebook. També es convocà
un Concurs de Fotografia, que
calia publicar a les xarxes socials, i un Concurs de Tapes de
Ceba, que va començar el 23
de gener, i al qual participaren
tretze bars i establiments de
la vila. A més a més hi hagué
al Foment Parroquial l’exposició: 30 carnavals, infinites
disfresses, amb una mostra de
disfresses, fotografies, vídeos
i complements dels 30 anys
del Carnaval d’Agramunt.

[FEBRER 2016]
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TALLER XURRIPAMPI

DISCOPAMPI

CARNAVAL INFANTIL
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CARNAVAL INFANTIL

[FEBRER 2016]
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CARROSSA DEL REI CARNESTOLTES

ACOMPANYANTS DE LA CARROSSA
DEL REI CARNESTOLTES

ACOMPANYANTS DE LA CARROSSA DEL REI CARNESTOLTES
SPEAKER JORDI BALAGUÉ
MEMBRES DEL JURAT

12
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ALICIA EN UN CARNAVAL DE MARAVILLA

DETALL D’ALICIA EN UN CARNAVAL DE MARAVILLA

COMPARSA D’ALICIA EN UN CARNAVAL DE

MARAVILLA

[FEBRER 2016]
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LA XURRI ÉS UNA CEBA

VEHICLE DE LA XURRI ÉS UNA CEBA
A AGRAMUNT FEM LOS NINOTS

FEM PUNXA!

14
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VEHICLE DE FEM PUNXA!
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JO SÓC TON PARE

GAME OF TORRONS

JOC DE TRONS

▼

VEHICLE DE JOC DE TRONS

DETALL DE GAME OF TORRONS

[FEBRER 2016]
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UN, DOS, TRES, PAPER, TISORA? NO! PEDRA

DARRERE DE LA CARROSSA
D’UN, DOS, TRES, PAPER, TISORA? NO! PEDRA

SI NO PLOU, AMB COFUCA N’HI HA PROU
COMPARSA D’UN, DOS, TRES,

PAPER, TISORA? NO! PEDRA

AGAFEM EL TORO PER LES BANYES

16
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30 ANYS BUSCANT LA CAPUTXETA VERMELLA

LA MAR DE SALATS

VOLEN L’OU, EN REPARTIREM
AI PERDÓ, EN PRIMERA POSICIÓ: SI ELS AGRAMUNTINS
L’HAN DE SACSEJAR AMB DESTRESA
ESA,
SORPR
UNA
A LA PLAÇA DEL POU; SI AMB ELL VOLEN

IÓ...”

30 ANYS ENLLUERNANT

▼

DETALL DE “AI PERDÓ, EN PRIMERA POSIC

VEHICLE DE 30 ANYS ENLLUERNANT

[FEBRER 2016]
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▼

VEHICLE DE LES DEESSES DE LA XURRRI

LES DEESSES DE LA XURRRI

DETALL D’IL·LUMINATS: INVA-SIÓ

IL·LUMINATS: INVA-SIÓ

DETALL DE LA COSA NO QUADRA

18
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LA COSA NO QUADRA

LA BUTXACA MÀGICA

PITUFOS

30 ANYS DE SORPRESA

UNA BORRATXERA MONSTRUOSA; I QUÈ?
PER CARNAVAL TOT S’HI VAL

SI CALENTES ESTEM... VIGILEU QUE EXPLOTEM
SALTO I XAFO TOLLS; I ALS 30 ANYS DE
CARNAVAL VINC BALLANT I FENT SOROLL!

[FEBRER 2016]
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SÓC MASSA PAPALLONA PEL TEU ESTÓMAC

30 ANYS FOLLETEJANT

ABSORBITS PEL WHATTSAPP

EFECTE DOMINÓ, SI CAUS TU, CAIC JO

20
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GAUDÍ DEL CARNAVAL

COMPARSA GAUDÍ DEL CARNAVAL

CAVALLETS DEL SIÓ

[FEBRER 2016]
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LOS MONOS LOKOS

ESTRELLA MAMM. AGRAMUNTINAMENT

LOGOLITZACIÓ DEL CARNAVAL, JA EN SÓN 30

JOCS DE MANS

22
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QUÉ SOMOS? LEONES O HUEVONES

Pregó Rei Carnestoltes

A

gramuntins i agramuntines, ho
hem tornat a aconseguir. Junts
hem fet possible EL MILLOR CARNAVAL DE LES TERRES DE PONENT!
QUE N’APRENGUIN AQUESTS DE LA
CAPITAL!
Sóc l’home més ceballut de tots, perquè ho tinc tot per ser feliç… un poble
que m’adora i una ceba que m’estima!
Carnaval, Carnaval, Carnaval te quiero…
Us puc ben assegurar que aquest 30
aniversari no l’oblidaré mai. Ahir em
vau preparar una festa sorpresa que va
fer-me posar la pell de ceba; em vau fer
trempar, cigaleres!
Quina gran festa! Al sopar hi havia
unes 300 persones, i unes disfresses
casolanes que fotien molt goig i quina
farra ens vam fotre… Aquest matí heu
acabat les píndoles del dia després, i
això m’agrada canalla, això m’agrada!
I avui… avui ho hem petat! SÍ, SÍ,
HO HEM PETAT, COLLONS! Vull un
fort aplaudiment per a tots vosaltres
que sou els qui realment feu gran
aquesta festa:
Què puc demanar més? Amb…

- Més de 1.300 persones participants a la rua, 35 comparses, 4 carrosses, 13 vehicles...
Amb aquest pas haurem d’hipotecar
l’església i l’ajuntament per poder pagar els premis, però que es fotin, que
a missa i als plens sempre hi van els
mateixos, els que no tenen res a fer!
Ja m’han arribat veus que aneu seguint al peu de la lletra les lleis que
vaig ordenar ahir, sé que aquesta nit
passada heu catxat com a conills, i espero que aquesta continueu deixant el
llistó ben alt com ho fem jo i la meva
estimada Xurripampi! Vull que feu
l’animal i gaudiu, i recordeu que per
CARNAVAL TOT S’HI VAL!
Agramuntins, agramuntines: gaudiu, vetlleu i fruiu d’aquesta festa que
construïm plegats. Any rere any demostrem que som un poble de PUTA MARE
i que tenim el MILLOR CARNAVAL DE
LES TERRES DE PONENT!
Visca els 30 anys del Carnaval
d’Agramunt! Visca la Xurripampi! Visca
el Rei Carnestoltes! Visca la Comissió
del Carnaval!

PLAÇA DEL MERCADAL EN FINALITZAR LA RUA
TOT ESCOLTANT EL PREGÓ DEL REI CARNESTOLTES

[FEBRER 2016]
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CINQUÈ CONCURS DE TAPES DE CEBA
ESTABLIMENT TAPA GUANYADORA: ATÍPIC amb una puntuació de 9,4. Premi: XURRIESTRELLA per la millor tapa i
diploma acreditatiu del concurs.

APARADOR DE “CAL SERRA”

BUTLLETES GUANYADORES
De cada urna que hi havia als 13 establiments participants, s’ha fet un sorteig on ha sortit una butlleta guanyadora. Cada butlleta està premiada amb un àpat per a dues
persones a l’establiment corresponent.
ATÍPIC: IGNASI GALAN
BAR DEL PAVELLÓ: RUBÉN FERNÁNDEZ CARRASCAL
BLANC I NEGRE: CRIS SERRA TORRES
CAFÈ CAMATS: JOAN ROMEU GUÀRDIA
CAPRICIS: MARIA PILAR TRIQUELL CASES
CASAL AGRAMUNTÍ: XAVI PEDROL VIVES
FRANKFURT DEL SIÓ: JOAN CARLES SOLÉ RIERA
GLOPS I TAPES: VANESSA COLOM MATEU
GRANJA RAMON: MARIA CLOTET
ITZEL: JOAN ANTON TORNÉ CORTÉS
OLD DREAMS: LAIA BALAGUERÓ ABELLANA
CONCURS ESTABLIMENTS
PREMI A LA MILLOR DECORACIÓ D’APARADOR: “PELS PÈLS”
PREMI A LA MILLOR AMBIENTACIÓ DE LOCAL: “CAL SERRA” del carrer
Sant Joan
*També va participar al concurs: CORTINATGES SANGRÀ

APARADOR DE “CAL SANGRÀ”
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L’ESTONETA: CARME VILLUENDAS
EL CELLER-CAN PALOU: PERE ALAMAN

APARADOR DE “PELS PÈLS”

MEMBRES DEL GRUP ESCÈNIC AGRAMUNTÍ FENT
GAUDIR ELS VEÏNS DURANT EL DISSABTE AL MATÍ

VENDA DE CAGARROS PEL GRUP TEATREDETICS

EL GRUP ESCÈNIC AGRAMUNTÍ VA FER DE JURAT
DEL CONCURS D’APARADORS I DE CARRERS

CONCURS DISFRESSES CASOLANES
Hi van participar un centenar de persones.
CATEGORIA INDIVIDUAL:
MEITAT HOME MEITAT DÀLIA (50€)
Categoria PARELLA (empat, premi repartit):
SÓN REEBOOK O SÓN NIKE (50€)
ESTEM ATRAPATS (50€)
Categoria GRUP (empat, premi repartit)
LO PETAMOS (75€)
XURRICAÇATS (75€)

CONCURS DE CARRERS

CARRER DE LES PLANES

MILLOR AMBIENTACIÓ DE CARRERS:
“ESCOLA” de les BOTIGUERES DE
LES PLANES (Establiments participants Cal Sera, Forn Camats, Cal
Serra i Bar 3 Hermanos)

XURRIKILLER
Van participar a la primera edició
del Xurrikiller 123 persones
- Xurrifranctirador d’or:
GUILLEM PLA ROSET
(12 víctimes)
- Xurrisupervivents:
JAUME GUIXÉ i JOFRE GUIXÉ

[FEBRER 2016]
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BALL AL PAVELLÓ EL DISSABTE A LA NIT
AMB EL CONJUNT “SWING LATINO”

T
EL REI CARNESTOLTES EL VAN DUR AMB UN CARRE
CAMÍ”
NT
“OBRI
CA
L’HÍPI
DE
LS
CAVAL
PER
DIAT
I CUSTO
COMPONENTS DE LA XARANGA “CAFÈ, COPA I PURO”
ACOMPANYANT LA COMITIVA

26

sió 624

[FEBRER 2016]

EXPOSICIÓ DELS TRENTA ANYS
DE CARNAVAL AL FOMENT

CONJUNT DE PLORANERES

MENTRE ES FEIA CUA PER LA TRADICIONAL SARDINADA POPULAR
ES PODIA VEURE LA RUA EN UNA PANTALLA GEGANT AL MIG DE LA PLAÇA

Testament del Rei Carnestoltes

P

er demostrar el meu amor a la vila,
us llegiré en veu alta el meu testament:
– A l’Ajuntament els cedeixo sis regidors de Convergència, que tanta esquerda ja fa pudor.
– Deixo en herència totes les cebes
que queden a Cal Serra.
– Al futbol Sala i al Club d’Handbol
els deixo la meva punteria… ja, ja…
algunes ja sabeu per on van els tiros.
– Als del BAC, un pavelló sense goteres.
– Al grup sardanista Estol no els deixo res, perquè ja es van forrar prou amb
la barra de la Festa Major.
– Als del futbol tampoc, perquè ja es
gasten prous diners pagant jugadors.
– A l’Esplai Sió i al Cau els dono
menys al·lèrgies.
– A les Dones de l’Esbarjo els cedeixo quatre “boys”.
– Als Hooligans els dono un port per
aparcar les putes i els barcos.

– Als Ocellaires els deixo quatre coloms afinats.
– A l’Associació d’Agricultors: Dones
que dominin els porcs.
– A la Policia Local els regalo un
termo per no anar a fer tant el cafè al
Blanc i Negre.
– A l’Espetec una junta directiva
nova.
– Als Escatxics els deixo una pista
d’atletisme, i al Club de Bitlles molts
ànims i desfibril·ladors.
– A la revista Sió els demano que no
critiquin tant la Comissió.
– Als D-Vins: més organització, perquè sempre diuen que hi perden quartos.
– A la Barretina els demano que contractin més sovint les cobles d’Agramunt i que aquestes baixin el seu caixet, que cobren massa.
– A l’Assemblea per la Independència els envio una forta abraçada.
– Al Club de Tennis, que es passin al
pàdel que està més de moda.

– A la Creu Roja, els aconsello que
embarguin l’ambulància; i als Bombers, una alarma, que anem tard i malament.
– I a la millor de totes, l’Associació
Tradi-Sió, els demano un capgròs del
Rei Carnestoltes.

[FEBRER 2016]
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FRENS

PNEUMÀTICS

AMORTIDORS

ALINEACIÓ

OLI

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

Amics
de
l’Espai
Guinovart

Quan parlen les cendres
20 desembre 2015 / 27 març 2016

Romànic de prop
America Sanchez
Tinta sobre paper
13 març 2016 / 22 maig 2016

FUNERÀRIA i SALES DE VETLLA

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

INDÚSTRIES

JOVÉ-BALASCH, S.L.

SERVEI

24h

PERMANENT
HORARI:

973 39 08 62 t 620 90 50 20
jtorne1@hotmail.com
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Dijous i divendres, de 10h a 13h
Dissabtes d’11h a 14h i de 17h a 19h,
Diumenges d’11h a 14h.
Plaça del Mercat, s/n. 25310 Agramunt - Tel. 973 39 09 04
info@espaiguinovart.cat · www.espaiguinovart.cat
Visites concertades per a grups.
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A la dreta, els afortunats en el
sorteig de la Unió de Botiguers
recollint el pernil.

Concert solidari al Foment
organitzat pel col·legi Mare
de Déu del Socors.

Donació de sang

JOAN PIJUAN

coincidir amb el moment en
què les reserves són més baixes, just després de les festes
nadalenques, va aconseguir
batre rècords amb 9.520 donacions extres, una xifra considerable superior a l’aconseguida l’any passat, de 8.500.

[foto 1]

Les instal·lacions de Cal
Mas Vell van acollir el dimarts
19 de gener una nova jornada
de donació de sang en la qual
hi va haver 90 donants i 10
oferiments.
La jornada formava part de
la 3a edició de la Marató de
Donants de Sang 2.0 que el
Banc de Sang i Teixits va organitzar del 15 al 22 de gener
als principals hospitals de Catalunya.
La campanya, que es fa

Unió de Botiguers

[foto 2]

El divendres 22 de gener la
Unió de Botiguers i Industrials d’Agramunt va fer entrega
dels pernils als clients que varen omplir tota la butlleta de
la passada campanya de Nadal de “Jo compro al poble”.
Els afortunats van ser Josep
Pla, Pepita Gilabert, Sílvia
Querol, Teresa Ros, Patrícia
Castro, Lluïsa Aimerich, Ester Jaumot, Xavi Boncompte i
Immaculada Pla.

Concert solidari [fotos 3 i 4]

JOSEP ROVIRA

Nova jornada de donació de sang
a Cal Mas Vell.

El diumenge 24 de gener
va tenir lloc al Foment Parroquial un concert solidari organitzat pel col·legi Mare de
Déu del Socors a favor de la
Fundació Signos Solidarios,
l’ONG de la congregació de

les Missioneres de la Immaculada Concepció que va fundar el col·legi.
El concert va anar a càrrec
del grup Círculo de Borneo,
un grup de música d’autor
format pel quintet Joan Magrí a la veu, Josep Mª Porté
al piano, Montse Sanahuja al
violoncel, Carles Fortuny a la
flauta travessera i Francisco
Javier Reyes al violí, que van
interpretar el seu primer LP
“El incansable finalista” davant un auditori que omplia
la sala. El incansable finalista és el resultat de la fusió
de conceptes i distàncies en
un primer moment, però que
acaben generant una nova
proposta musical.
Aquest concert era l’aportació del centre d’Agramunt a la
campanya solidària “Tots amb
Togo”, que per primera vegada uneix tots els centres MIC,
col·legis, residències, comunitats i públic en general, en
una gran campanya conjunta
a benefici d’un dels projectes educatius de la Fundació
Signos Solidarios, el suport
a l’escola de promoció a la
[FEBRER 2016]
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JOAN PIJUAN

Joan Pijuan
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▼
JOSEP ROVIRA

del Museu de Montserrat la
inauguració de la mostra Geografies emocionals, de Josep
Guinovart, que es podrà veure
fins al 22 de maig. L’exposició està formada per una
acurada selecció d’una cinquantena d’obres provinents
de la Fundació Espai Guinovart d’Agramunt, del Centre
d’Obra Gràfica Josep Guinovart, i de diverses col·leccions
particulars. La mostra està
comissariada per Maria Guinovart, filla de l’artista, i Yolanda Alonso, i és el primer
cop que aquest museu acull
una mostra de Josep Guinovart.

FONT: MUSEU MONTSERRAT

Públic assistent al concert solidari del Foment.

L’exposició de Guinovart a Montserrat es podrà veure fins al 22 de maig.

dona i dotació d’un parvulari
per a infants sense recursos
a la població rural del sud de
Togo, Afagnan Gbletá.
El concert va tenir el doble
objectiu de recaptar fons per a
la realització d’aquest projecte, així com de sensibilitzar la
gent d’aquí en les necessitats
que han d’afrontar els joves i
nens beneficiaris del projecte.

Exposició de Josep
Guinovart a Montserrat
[foto 5]

El divendres 5 de febrer va
tenir lloc a la Sala Pere Daura

Geografies emocionals posa
el focus en els viatges de
Guinovart, en la seva mirada
sobre espais i ciutats d’arreu
del món, i en la manera com
determinats paisatges van
deixar una profunda empremta en ell, fins al punt que van
convertir els camins físics en
camins emocionals pels quals
va transitar durant tota la
vida, perquè els visità i revisità anys després.
L’exposició pretén ser un
recorregut per tots aquells
indrets que van marcar un
abans i un després en la tra-

El col·lectiu Garba
us convida a la conferència

25 anys de caricatures
a càrrec de Joan

Vizcarra

L’acte tindrà lloc dissabte 5 de març,
a les vuit del vespre, a l’Espai Guinovart.
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En Joan Vizcarra és un dels caricaturistes més
reconeguts i imitats del món. És col·laborador de
la revista El Jueves des del 1991, a més de diversos diaris i revistes de l’àmbit català i espanyol.

FONT: TORRONS VICENS
JOAN PIJUAN

A la dreta, Àngel Velasco, junt
amb els altres guardonats,
recollint el reconeixement per la
seva aportació dins del món del
torró en la 14a edició de Madrid
Fusión.

L’empresa Torrons
Vicens és notícia
aquest mes per
diversos motius:
el seu propietari
Àngel Velasco ha
estat homenatjat
en la 14a edició
de Madrid Fusión;
la firma ha estat present en la
prestigiosa fira ISM
a la ciutat alemanya de Colònia, i
han lliurat el xec
solidari a Sant Joan
de Déu per un import de 120.264€

jectòria de Guinovart. Caminant per les diferents sales
es pot veure com a poc a poc
l’artista es va despullant de
l’academicisme per adquirir
un llenguatge propi. Les primeres pintures de 1940 són
el punt de partença d’un recorregut que permet al visitant veure l’evolució plàstica
de Guinovart al llarg de la
seva vida. Castelldefels, Agramunt, el País Basc, París...
cada pas que fa allunyant-se
de la seva ciutat natal l’apropa a noves geografies i el convida a experimentar amb nous
materials.

Exposició a la Biblioteca
[foto 6]

De l’1 al 29 de febrer es
podrà veure a la Biblioteca
Municipal “Guillem Viladot”,
l’exposició bibliogràfica i fotogràfica sobre l’escriptor de
Mequinensa mort l’any 2005,
Jesús Moncada. Una exposició itinerant de les biblioteques públiques de Lleida
i Terres de l’Ebre que forma
part del projecte “Llegim
Moncada” en commemoració
del desè aniversari de la seva
mort.
L’exposició consta de 16
plafons que reprodueixen
fragments de les obres de

Moncada sobre la vida a Mequinensa: la mina, els cafès,
els costums, les diversions,
els personatges, la desaparició d’un poble sota les aigües.

Guardó per a Àngel
Velasco [foto 7]
El propietari de l’empresa
agramuntina Torrons Vicens,
Àngel Velasco, va ser guardonat junt amb els millors
xefs i pastissers del món en
la 14a edició de Madrid Fusión 2016 que es va celebrar
del 25 al 27 de gener. Madrid
Fusión és una de les fires més
importants de gastronomia a
nivell internacional que continua marcant l’agenda culinària mundial i un punt de
referència de les tendències
actuals i futures.
En aquesta edició es va fer
un homenatge a xefs i pastissers que han revolucionat
el món del dolç, en una acte
que es va anomenar “La revolución Golosa”. El mestre
torronaire de Torrons Vicens
Àngel Velasco va ser un dels
homenatjats per la seva aportació dins del món del torró,
per aconseguir desestacionalitzar aquest dolç i també
per la innovació, juntament
amb Albert Adrià, xef i millor pastisser del món 2015,

Paco Torreblanca, Martín Berasategui, Jordi Rosa del Celler de Cant Roca, Oriol Balaguer, Jordi Butrón, Christian
Escribá, Josep Mª Guerola,
Fernando Sáenz i Ricardo
Vélez.
Torrons Vicens exposà en un
estand dins del recinte firal
les novetats més innovadores
de la línia Adrià Natura.

Torrons Vicens a la Fira
ISM d’Alemanya [foto 8]
Per altra banda Torrons Vicens ha estat present a la fira
de pastisseria i dolç d’Alemanya, ISM 2016 Colònia, que
es va celebrar del 31 de gener
al 3 de febrer. Aquesta fira és
una de les més importants del
sector a nivell mundial on es
troben les millors empreses i
professionals.
Torrons Vicens hi ha estat
present presentant un nou
format de torrons de 100-150
gr. Una versió en gramatge
inferior de torrons de la línia
Excellence i Adrià Natura,
mantenint la mateixa presentació, que ha donat com a resultat una elegant selecció de
torrons.

Lliurament xec solidari
[foto 9]

A principis de temporada,
[FEBRER 2016]
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Exposició bibliogràfica i fotogràfica sobre Jesús Montcada a la
Bilioteca Municipal.
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Estand de Torrons Vicens a la fira
d’ISB d’Alemanya.

FONT: TORRONS VICENS

Àngel Velasco i el seu fill, junt
amb membres de l’emissora
RAC1, lliuren el xec solidari als
responsables de Sant Joan de Déu.

Torrons Vicens i RAC1 van
idear una campanya solidària
per crear conjuntament el torró solidari de RAC1. Durant el
mes d’octubre passat, RAC1
va fer una convocatòria per-

què els oients proposessin receptes i ingredients per crear
el #torrorac1. Amb l’ajuda de
les més de mil propostes rebudes dels oients de l’emissora i Torrons Vicens, es va crear

el torró solidari de les passades festes de Nadal.
Amb les vendes d’aquest
torró solidari, des del 20 de
novembre passat, dia en què
es va posar a la venda, fins al
10 de gener, s’han aconseguit 120.264€ que es destinen íntegrament a l’Hospital
Sant Joan de Déu de Barcelona, concretament al projecte
encarregat de l’estudi dels
biotransmissors en malalties
neurològiques pediàtriques
greus.
El dia 4 de febrer Torrons
Vicens va fer el lliurament
oficial del xec solidari de
120.264€ en un acte institucional que hi van assistir:
Manel del Castillo, director
gerent de l’Hospital Sant Joan
de Déu, Àngel Velasco (pare)
i Àngel Velasco (fill), propietaris de Torrons Vicens, Xavier de Pol, director d’Audiovisuals del Grup Godó, Maria
Josep Planas, directora de
Planificació i Experiència del
Pacient de l’Hospital, Emma
Martínez i Vernis, directora de
Màrqueting de RAC1, el Sr.
Marcel·lí Virgili, guionista i
col·laborador de Versió RAC1,
i Xavier Pérez Esquerdo, integrant de l’equip de La segona
hora.
La Dra. Àngels García Cazorla, investigadora de l’Hospital de Sant Joan de Déu explicà als assistents el projecte
d’investigació dels biotransmissors en malalties neurològiques greus i tot l’estudi que
serà possible continuar gràcies a la donació del xec.
Tots els diners que s’obtinguin de la venda d’aquest
torró solidari es continuaran
destinant a l’Hospital Sant
Joan de Déu fins al 31 de desembre d’aquest any.
[FEBRER 2016]
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JOAN PIJUAN

▼
En aquesta imatge captada per un
mòbil es poden veure les flames
que surten per la finestra.
A la dreta, les obertures de
l’edifici encara fumejant.

JOAN PIJUAN

Una veïna i el seu fill van haver de
ser traslladades amb ambulància
a l’Hospital Arnau de Vilanova.
A la Vila també hi va fer cap
un helicòpter que no va haver
d’intervenir.
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Incendi

[fotos 10-12]

El dijous 4 de febrer es va
declarar un incendi en un tercer pis de l’edifici del número
11 del carrer de la Ronda dels
Comtes d’Urgell. El foc es va
produir per causes desconegudes cap a les 12:40h, i va
originar una gran expectació
ja que des del carrer es podien veure les flames i el fum
que sortien per les finestres.
Fins al lloc es van desplaçar
sis dotacions de Bombers de
la Generalitat, entre els quals
del parc de Bombers Volunta-

ris de la Vila, que van donar
per controlat el foc després de
treballar-hi durant uns 40 minuts, i tres ambulàncies del
Servei d’Emergències Mèdiques (SEM).
En el moment d’originar-se
l’incendi hi havia una veïna
dins el pis que va poder sortir
il·lesa pel seu propi peu. En
canvi, una altra veïna i la seva
filla de tres anys que viuen al
pis de sobre van quedar atrapades pel fum i van haver de
ser rescatades amb un camió
escala dels Bombers, resul-

tant ferides lleus per inhalació
de diòxid de carboni. Després
de ser ateses en un primer
moment pel personal mèdic
en el mateix lloc dels fets, van
ser evacuades amb ambulància a l’Hospital Arnau de Vilanova. El Servei d’Emergències Mèdiques també va activar
un helicòpter que no va haver
d’intervenir.
El foc va calcinar el menjador i dues habitacions de l’habitatge. El fum va afectar les
altres estances i també la resta de l’immoble que va obli-

La cançó, que
parla sobre la
pau que algun dia
tornarà a Síria,
és el resultat del
taller de música
compromesa que
Hamid va realitzar
amb alumnes de
l’Institut Ribera
del Sió.
Carme Borbonès durant la
conferència a l’Espai.

Taller de música
[fotos 13 i 14]

El dijous 11 de febrer, a la
tarda, es va fer a l’Espai Guinovart l’enregistrament de la
cançó El somni sirià del músic i escriptor sudanès Abazar
Hamid per part de l’emissora
Ràdio Sió. La cançó, que parla sobre la pau que algun dia
tornarà a Síria, és el resultat
del taller de música compromesa que Hamid va realitzar
amb alumnes de l’Institut Ribera del Sió a l’Espai durant
el matí.

JOAN PIJUAN

La Garba

[foto 15]

Organitzat pel col·lectiu de
la Garba Cultural, el dissabte
13 de febrer es va fer a l’Espai Guinovart la conferència
“Societat actual: canvi de
model social i econòmic” a
càrrec de la presidenta de Càritas Diocesana de Catalunya,
Carme Borbonès.

Robatori
El dia 12 de febrer hi hagué

un intent de robatori en l’habitatge d’un veí resident en
la zona dels xalets. L’acte va
tenir lloc durant la tarda/nit
del dia esmentat i aprofitant
l’avinentesa que els propietaris de l’immoble es trobaven
absents del seu domicili per
unes circumstàncies prou doloroses: eren al Tanatori en la
vetlla d’un familiar difunt. En
arribar a casa seva al voltant
de les 9 del vespre, es trobaren amb la desagradable
sorpresa que algú, aprofitant
la seva absència, hi havia entrat regirant-ho tot: calaixos
i armaris oberts amb el seu
contingut per terra, els matalassos dels llits aixecats.... és
a dir tot damunt davall, segurament a la recerca de diners
que no varen trobar perquè
no n’hi havia; però, com és
fàcil comprendre, el disgust i
l’enrabiada no se la treien de
sobre.
Ben sovint ens assabentem pels diferents mitjans
de comunicació (ràdio, premsa o televisió), que cassos
de violació de domicilis són
cada vegada més freqüents i
aquest pot ser com un primer
avís que la cosa està arribant
a casa nostra. És per aquest
motiu que ens permetem sug[FEBRER 2016]
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A la dreta, Abazar Hamid.

Aquesta activitat s’emmarca dins el programa Escriptor
Acollit del PEN Català, una
associació d’escriptors catalans que treballen en la defensa de la llibertat d’expressió de tots els pobles.
Abazar Hamid va deixar el
seu país el 2008 per la forta censura del govern a les
seves cançons que tractaven
temes polítics i socials. Des
del 2014 resideix a Harstad
(Noruega) acollit per la xarxa ICORN, una organització
internacional de ciutats i regions que ofereixen abric a
escriptors i artistes en risc
de persecució. És un músic
compromès amb els Drets
Humans que fa servir les seves cançons per transmetre a
la gent missatges de pau.

gar desallotjar la vintena de
veïns que hi viuen, els quals
van ser reallotjats en cases de
familiars i amics.

JOAN PIJUAN

Assaig poc abans de la gravació
de la cançó El somni sirià.
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▼
Dues imatges del Mercat de les
Rebaixes organitzat per la Unió
de Botiguers.

gerir que cal incrementar la
vigilància alhora que prendre
les mesures convenients de
seguretat per protegir la llar
i les nostres pertinences que
dificultin la “feina” d’aquests
indesitjables avariciosos del
que els és aliè.

Mercat de les Rebaixes
[fotos 16 i 17]

Foto de família dels participants al Carnaval de Montgai
organitzat per l’AMPA de l’escola
La Colomina.

El dissabte 20 de febrer la
Unió de Botiguers i Industrials d’Agramunt va realitzar la
XIV edició del Mercat de les
Rebaixes d’Hivern. El bon

temps que va fer durant tot
el dia va propiciar que els vilatans sortissin de casa a adquirir els productes rebaixats
de preu i aprofitar les últimes
ofertes dels comerços. En
aquesta edició els comerciants van oferir el gènere en
les parades que van muntar
al carrer davant del seu propi
establiment.

Carnaval a Montgai
[foto 18]

Més d’un centenar de persones van assistir, divendres

5 de febrer a la nit, al Carnaval de Montgai, que va organitzar l’AMPA de l’escola La
Colomina per tal d’oferir una
festa de disfresses als petits
del poble i de recaptar fons
per al centre.
La festa va començar amb
l’arribada del rei Carnestoltes,
que va pronunciar un discurs,
va seguir una minidisco i un
sopar popular al qual van assistir uns 90 comensals. A
continuació va tenir lloc un
espectacle de màgia, concurs
de disfresses i discomòbil.

Agr’auto

LAIA PEDRÓS
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[fotos 19 a 23]

El cap de setmana dels dies
20 i 21 de febrer, es va celebrar la XV edició d’Agr’auto,
la Fira del Vehicle d’Ocasió.
Hi van participar cinc concessionaris locals: Auto Serveis
del Sió SL, Autos Corbella,
Castro Motor, Tallers J. Valls
SL i Automoció Rubén, amb
una mostra d’un centenar de
vehicles de segona mà, quilòmetre zero i gerència a preus
molt competitius que es van
exposar al pavelló firal i en
una carpa annexa. La inauguració oficial es va fer el dissabte al migdia presidida pel
Delegat Territorial del Govern
de la Generalitat, Ramon Far-
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JOAN PIJUAN

La inauguració la presidí el Delegat
Territorial de la Generalitat a Lleida,
Ramon Farré.

Un centenar de cotxes s’exposaren
entre el pavelló firal i la carpa.

compra d’un cotxe durant la
fira.
Com a actes paral·lels, a la
tarda es va habilitar a la plaça
Fondandana un circuit d’educació vial on els nens i nenes
amb la seva bicicleta o patinet van poder demostrar les

JOAN PIJUAN

JOAN PIJUAN

JOAN PIJUAN

JOAN PIJUAN

A la plaça Fondandana s’habilità un
circuit d’educació vial per als més
petits (dreta).

ré, acompanyat per l’alcalde,
Bernat Solé, i la directora del
certamen, Fàtima Puig.
Aquest any i com a novetat,
els concessionaris agramuntins sortejaven un xec regal
per un viatge entre totes les
persones que tancaven la

seves habilitats de conducció
i obtenir el carnet de conduir
de la fira.
El diumenge al matí es va
fer la 8a trobada motera organitzada pel club Motorrons
d’Agramunt, amb una participació d’unes 700 motos, que
començà amb un esmorzar
per a tots els inscrits, la visita a la fira i una ruta per la
comarca, després van fer un
sorteig de diversos articles relacionats amb el món del motociclisme. També es va poder
veure a la plaça Fondandana
una nova trobada de cotxes
4x4, organitzada pel Club
Land Rover Espanya.

Els motards van omplir la plaça de la Fondandana de gom a gom.

L’hora de l’esmorzar abans d’efectuar la ruta programada.

[FEBRER 2016]
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ílvia Balagueró

CENTRE PODOLÒGIC
Podòloga col. 1170

Fes un pas end
endavant...
t... cuida els teus peus!
Atenció primària dels peus
durícies, ungles, ulls de poll, berrugues
Estudi de la marxa
exploracions biomecàniques
PlanƟlles personalitzades, esporƟves i infanƟls
Atenció del peu diabèƟc
Servei a domicili
Servei de Nutrició (novetat)
C/ del Clos, 23 A baixos
Tel. 973 392 704
info@podologosagramunt.com
www.podologosagramunt.com
AGRAMUNT

Xavier Infante Màrquez
PALETA

CONSTRUCCIONS
i REFORMES
Raval de Castellnou, 27
Telèfon 973 392 329
Mòbil 606 314 654
PUIGVERD D’AGRAMUNT
(Lleida)

38

sió 624

[FEBRER 2016]

PINTURES I DECORACIONS
PINTURES DECORATIVES: ESTUCATS
VENECIANS, VELADURES, CERES
REVESTIMENTS: FUSTA, TÈXTILS, PVC
I PLAQUETES DE PEDRA
INSTAL·LACIÓ DE PARQUETS
PINTURA EN GENERAL
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%
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JOAN ZURITA ALCALA
AV/ CATALUNYA, 22 2º
AGRAMUNT 25310 (Lleida)

Tel. 973 39 12 53
Mòbil 659 499 485

E N T ITATS LA C O R A L

Residència Ribera del Sió
E

FONT: RESIDÈNCIA RIBERA DEL SIÓ

l divendres 15 de gener a la residència Ribera del Sió vam celebrar el centenari del Sr. Jaume Currià.
Vam tenir la visita de diferents autoritats: l’alcalde del nostre municipi, Sr.
Bernat Solé; la regidora de Serveis Socials, Sra. Sílvia Fernández; el president del Consell Comarcal de l’Urgell,
Sr. Salvador Bonjoch; i la representant
del Departament de Treball, Afers Socials i Família, Sra. Regina Cairol.
Li van obsequiar la medalla centenària, una placa commemorativa i
un detall des de l’Ajuntament. Vam
celebrar aquest dia tan especial pel
Sr. Jaume acompanyats de familiars i
residents.
Volem donar les gràcies a tothom que
ens va acompanyar i amb qui vam compartir aquesta festa tan emotiva. ■

Dones de l’Esbarjo
Volem expressar la
nostra sorpresaindignació en veure
que, en el recull
del “mes a mes”
de la revista Sió
del passat gener,
no es va incloure
cap menció del que
per a nosaltres és
una de les grans
tasques que es fan
a la vila.

A

l’associació hem començat l’any, com sempre, celebrant Santa Àgata. Enguany
vam fer una xocolatada per a
totes les sòcies, vam gaudir
d’un espectacle amb l’Albert
Show, un animador que ens
ho va fer passar d’allò més bé.
Des de l’associació us fem
arribar diverses activitats:
- El dia 25 de febrer, a
l’associació farem la presentació d’un llibre a càrrec de
l’escriptora Dolors Guàrdia.
En acabar hi haurà un petit
refrigeri.
- El 16 de març farem la
festa de la panada i estat de
comptes.
- El dia 10 d’abril celebrarem els 20 anys de l’associa-

ció i estem preparant una
festa inoblidable per a totes
les sòcies, amb diferents activitats per poder passar un
gran dia. Esperem molta participació per part de totes les
sòcies.
- També farem diverses sortides: el dia 17/4 a la Fageda
d’en Jordà, i més endavant
visitarem Salàs i les seves botigues antigues.

Condolença
Les components de la Junta
de la nostra associació volem
expressar el més sentit condol
a la nostra amiga i companya
Antonieta per la pèrdua del
seu marit Joan. ÀNIMS, ANTONIETA.

Sorpresa-indignació
Aprofitem l’avinentesa per
expressar la nostra sorpresaindignació en veure que, en el
recull del “mes a mes” de la
revista Sió del passat gener,
no es va incloure cap menció
del que per a nosaltres és una
de les grans tasques que es
fan a la vila, com és l’aportació de l’escala Hi-fi per a
la Marató de TV3 (6.800 €)
i 1.000 € a la llar d’infants.
Creiem que és prou important
per fer-ne menció. Després de
tants anys, ens replantegem
si val la pena continuar.
Atentament,
La Junta
[FEBRER 2016]

sió 624

39

40

sió 624

[FEBRER 2016]

A E
U A

E N T ITATS

Aula
d’Extensió
Universitària
AGRAMUNT

Es va basar en
una sèrie de fitxes
amb una àmplia
informació de cada
espècie arbòria de
l’espai urbà d’Agramunt, complementades amb imatges
dels nostres arbres,
fotografiats en la
visita de preparació
que va realitzar i
especificant la seva
localització.

D

imecres 3 de febrer a
les 5 de la tarda. Foment Parroquial: conferència a càrrec de Josep
Antoni Conesa Mor: “Els arbres
dels carrers, places i jardins
d’Agramunt”.
Josep Antoni Conesa és
llicenciat en Ciències Geològiques per la Universitat Autònoma de Barcelona i doctor
en Ciències Biològiques per la
Universitat de Barcelona. És
professor titular de la Universitat de Lleida i actualment és
el director cientificotècnic de
l’Arborètum-Jardí Botànic de
Lleida.

grafiats en la visita de preparació que va realitzar i especificant la seva localització. Es
va mostrar gratament sorprès
per la gran quantitat i varietat d’espècies. Va comentar
una vintena d’arbres de la
vuitantena de fitxes que havia
preparat, explicant algunes
propietats, curiositats i procedència. La conferència es va
allargar degut a l’interès mostrat pels alumnes assistents i
la gran quantitat de preguntes
formulades.
Durant la segona quinzena
de maig, en data a concretar,
l’Aula realitzarà una sortida per
visitar l’Arborètum-Jardí Botànic de Lleida, en la qual el Josep Antoni ens farà de guia. És
qüestió de no perdre-se-la.
Abans de la conferència, els
membres de la Junta Directiva
i tots els alumnes assistents,
van fer un petit homenatge a
Joan Granados, president de
l’Aula, que recentment ens
va deixar. Va consistir amb la
lectura d’un text molt emotiu
sobre la seva persona i la seva
obra i després es va guardar
un minut de silenci en el seu
record.

Imparteix docència a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària (ETSEA) centrada en el camp de la Botànica tan agrícola com forestal,
en la que s’abracen aspectes
relatius a la malherbologia, i
els aprofitaments forestals no
fusters.
Actualment la seva recerca
se centra en el coneixement
de la flora i la vegetació, i participa en diversos projectes
sobre ecologia i biodiversitat
vegetal en medis semiàrids
i en invasions biològiques
vegetals. També treballa en
l’aixecament cartogràfic dels
Hàbitats de Catalunya i l’Aragó. Ha escrit diversos llibres
de text, articles científics, capítols de llibres i comunicacions a congressos i simposis.
Des de l’any 1986, és professor habitual a les Aules Universitàries per a la Gent Gran.
La seva conferència es va
basar en una sèrie de fitxes
amb una àmplia informació de cada espècie arbòria
de l’espai urbà d’Agramunt,
complementades amb imatges dels nostres arbres, foto-

ANNA MARTÍN

ANNA MARTÍN

Conferència

Properes activitats:
- Dimecres 17 de febrer de
2016. Conferència a càrrec
del Sr. JOSEP MALLOL (Físic,
professor de la UdL, collaborador de Lleida TV). Tema
“La música i l’astronomia”.
- Dimecres 9 de març de
2016. Conferència a càrrec
de la Sra. MONTSERRAT CASTELLÓ, psicòloga i professora
de la Universitat Ramon Llull.
La Junta Directiva
[FEBRER 2016]
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Sacs de paper
Làmines de plàstic

Bobines gofrades

Bosses de Paper

Sacs laminats

www.grupoconsist.com

Bosses de plàstic
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Flexible solutions for Flexible Packaging

R E P O RTATGE LES CA MPAN ES DE PUIGVERD

per JOSEP ROVIRA

Josep Piqué mostrant l’indret
on estava esquerdada i que
s’ha hagut de restaurar.

H

a estat possible gràcies a l’impuls de l’associació Amics del
Patrimoni Cultural de Puigverd d’Agramunt presidida per
Josep Piqué, regidor de Cultura de l’Ajuntament. Aquesta
associació es va constituir fa
gairebé sis anys amb la finalitat de protegir i recuperar la
part històrica de la població. A
més de Piqué, la junta la completen Xavi Infante, secretari,

i Ramon Piqué, tresorer.
Van decidir que la primera actuació havia de ser al
campanar perquè consideren que és la construcció
més emblemàtica que hi ha
al poble. El primer que es
va fer va ser canviar els jous
de les dues campanes que hi
ha penjades. Es va fer servir
fusta d’Iroco de l’Amazònia.
A continuació es van protegir
les obertures per evitar l’entrada d’ocells, especialment
coloms i pardals, i més endavant les baranes. Un cop fets
aquests arranjaments, es van
plantejar restaurar aquesta
campana del segle XVII.

Característiques
JOSEP ROVIRA

Veïns de Puigverd van posar junt
a la campana el dia de la seva
benedicció.

Es tracta d’una campana de
50 cm de diàmetre, amb un
pes de 75 quilos i fosa l’any

1640. Per la seva antiguitat,
forma, imatges i inscripcions, es considera històrica i
amb un valor considerable.
Cal apreciar-ne les floritures
entre línies i escriptura, així
com també les imatges que
es poden veure amb bastant
claredat. Les seves inscripcions fan referència al fonedor,
sense inscriure l’església o la
població a la qual anava destinada: HIS MARIA JOSEPH
FERE BOSH DE VICH ME FECIT 1640.
Antigament la seva funció
era la de tocar quan es moria algun nadó que no havia
estat batejat, cosa que, malauradament, passava sovint
en aquells temps atès que no
hi havia els avenços mèdics
actuals. Segons explicacions
de les persones més grans,
aquesta campana es va malmetre perquè hi va caure un
llamp i la va partir. Per això
va quedar inutilitzada i es va
arraconar.

Restauració
Es volia fer de manera segura i per sempre. Per això
es va haver d’enviar a Alemanya, concretament a un
taller especialitzat anomenat
Lachenmeyer de la localitat
de Nördlingen. Aquest procés
es va dur a terme mitjançant
el taller “Carvajal: campanes
i Rellotges” d’Alcoletge. Ells
els van guiar per fer els passos necessaris. Hi ha altres
empreses que també s’hi
dediquen però amb un tipus
[FEBRER 2016]
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Puigverd recupera una campana
del segle XVII
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Pocs pobles de la
contrada poden
presumir de tenir
unes campanes
tan antigues com
les de Puigverd.
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JOSEP ROVIRA

Cúpula del campanar on estava
penjada la campana quan hi va
caure el llamp.
A baix, dues imatges abans de la
restauració.

de procés diferent, com per
exemple soldar-les amb elèctrode. Però així la restauració
no queda perfecta i és fer-ho
només a mitges; a més a la
campana li queda un toc diferent del que tenia. Amb elèctrode és impossible.
Així doncs, un cop a Alemanya el primer que van fer va
ser analitzar el seu material
per tal que l’aliatge fos idèntic a l’existent, per després
emprar-lo a la soldadura i així
no alterar la seva sonoritat. Es
feren unes radiografies per saber la dimensió exacta de les
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esquerdes que hi havia, així
com de l’interior d’on estava
colpejada pel batall o martells. A totes les esquerdes es
va fer un rebaix en forma de
V per dins i per fora per ser
tapades després amb soldadura. A continuació es va collocar dins d’un forn aplicant
calor molt lentament, fins arribar a una temperatura aproximada d’un 900 °C tenint
cura de no superar-la atès que
l’aliatge amb què està feta es
fon a 1.100 °C. Una vegada
aconseguida la temperatura
adequada cal aplicar, amb
l’ajut de la soldadura autògena, el material que s’havia
preparat amb el mateix aliatge i anar reomplint totes les
esquerdes existents fins que
tot el material quedés completament uniforme com si es
tractés de la fosa original. El
refredament posterior cal ferlo, també, molt lentament per
assimilar les tensions que es
produeixen.
No cal dir que aquest procediment és molt delicat i

cal emprar els recursos materials i humans adequats per
dur a terme aquesta tasca,
tal com ja estan acostumats
als tallers Lachenmeyer. Es
tracta d’una empresa amb
una experiència de més de
85 anys en els afers de fosa
i soldadura de campanes. En
la seva història porta més de
4.300 campanes de diferents
països soldades amb aquest
mètode esmentat. Adjunten
una garantia de 10 anys per
qualsevol defecte que es pugui derivar de la soldadura,
bàsicament com si es tractés
d’una campana nova.

Campanes molt antigues
Actualment al campanar
hi ha dues campanes que tenen més de 400 i 250 anys
respectivament, i que funcionen perfectament amb un so
molt nítid. Les van recuperar
fa cinc anys, després de passar-ne vint-i-cinc sense tocar.
La més antiga és del 1610,
amb les inscripcions en llatí.
I la que dóna a la plaça és de
l’any 1733, i hi diu el nom
del batlle de l’època i el d’un
abat. L’església actual, d’estil
neoclàssic, és més nova que
aquestes campanes, per això
tot fa pensar que provenien
d’una antiga abadia que hi
havia hagut a Puigverd, i de
la qual en serien l’únic vestigi
que quedaria.
Pocs pobles de la contrada
poden presumir de tenir unes
campanes tan antigues donat
que durant la Guerra Civil
se’n van tirar moltes a terra
per poder-ne fer munició, tal
com va passar a Agramunt.
En canvi a Puigverd van estar
de sort i les van poder conservar. Segons ens expliquen,
durant la contesa va sortir una
sèrie de gent a defensar-ne la

JOSEP ROVIRA
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Una de les primeres actuacions del campanar va ser fer els jous nous amb fusta d’Iroco, donat que estaven molt malmesos tal com es pot apreciar a la foto de l’esquerra.

seva funció adduint que eren
eines que servien per avisar
els treballadors del camp.

JOSEP ROVIRA

JOSEP ROVIRA

Finançament

Detalls de les inscripcions de les altres dues campanes, datades del 1610 i 1733.

Han comptat amb el suport
econòmic de la Diputació i
aportacions de particulars. Ells,
per la seva banda, han recaptat diners fent diverses activitats com cantades de nadales,
sorteigs de cistelles i loteria.
L’Ajuntament també hi ha dut
a terme actuacions importants
com l’arranjament de la teulada que estava molt malmesa.
A les fotos que es publiquen
es pot veure com estaven els
jous, i comparant-les amb les
imatges actuals hom es pot
fer una idea de la laboriositat
de la restauració i el que els
va motivar a dur-la a terme,
així com el sentit que s’hi ha
pogut donar. Ens comenta el
Josep que tot plegat ha estat
molt costós, tant per l’esforç
econòmic com humà.

Nous objectius
Diuen que de cara al futur
serà qüestió de tornar a fer
coixí, perquè les despeses actuals han estat considerables.
Des de l’associació també van
impulsar la recuperació dels
safareigs i la seva intenció
és la d’anar fent coses més
endavant, com per exemple
restaurar les parts emmurallades. Volen recuperar tot el
que puguin del seu patrimoni perquè les noves generacions ho trobin més endreçat
que no pas ara i se sentin
orgulloses del llegat que els
deixen.
Pel que fa a la campana
restaurada tocarà els quarts i
està previst que soni els dies
festius. Va restar exposada
dins de l’església durant unes
setmanes, fins que el divendres 19 de febrer es va collocar al campanar junt a les
altres dues. ■
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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
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- Km 0
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LA - JARDINERIA
JARD
JARDINERIA
AGRÍCOLA

ARTESA DE SEGRE - TEL
TEL. 973 40 01 48

pintura i decoració

Roman Serra

695 558 383
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OP IN IÓ LA C LAR A B O IA

per JOAN PUIG i RIBERA

Joan i Joana

L

Sortosament
encara tenim
Joans i Joanes
com el Joan
Granados i la
Joana Tolmos
que, tot i haver
vingut de fora,
han arrelat a la
nostra població, l’han estimat i s’hi han
integrat tan bé
que han esdevingut referents
imprescindibles
per a la nostra
comunitat.

a paremiologia és la branca de la lingüística que
estudia les parèmies conegudes més freqüentment
com a refranys, proverbis o
dites populars. Les parèmies
vénen de l’antigor, no se sap
qui se les va empescar i han
estat transmeses de generació
en generació; solen contenir
un ensenyament. Explico això,
perquè en titular aquest escrit
m’ha vingut a la memòria la coneguda dita que fa: “De Joans,
Joseps i ases, n’hi ha a totes les
cases”. És clar que a continuació cal afegir que aquest cas es
donava abans quan a l’agost a
les set es feia fosc, perquè amb
el pas del temps aquestes dues
parèmies (com altres) han passat a millor vida. Ara, a l’agost
a les set ja no es fa fosc perquè
s’ha canviat l’horari i tampoc
hi ha Joans, Joseps ni ases a
totes les cases, sinó que més
aviat aquests patronímics són
una excepció, perquè la gent ha
passat a batejar (és un dir en
molts casos) els seus plançons
amb noms com Ivan, Johnatan
o Nerea, i els animals de l’estable han estat substituïts pels
utilitaris que no mengen palla
sinó benzina.
Aquests preàmbul ve a tomb
perquè us vull parlar d’un Joan
i una Joana del nostre poble.
En primer lloc em refereixo a
la Joana Tolmos que va venir fa
més de vint anys a la vila quan
el seu marit, Joan Loscos, hi fou
destinat com a metge. Ella ben
aviat es va integrar a la nostra
comunitat i es va oferir a la Coral d’Avui per dirigir i portar els
menuts de la Coral Bon Cant.
El Ramon Casals li va passar la

batuta content i els de la junta confiaren en ella. De manera
que durant més de dues dècades la Joana ha ensenyat als petits cantaires les cançons i els
ritmes que permetien que, mentre creixien, aprenguessin no
només uns cants, sinó a conviure, a comportar-se, a respectar,
a estimar una terra i un país...
Una feina altruista que no es
paga en diners. Cada setmana,
principalment els divendres,
hi havia els assajos i després
les cantades com la del dia de
Sant Esteve o les de primavera
arreu de la nostra terra. La Joana és una persona que escolta,
tranquil·la i pacient. Una persona amb un tarannà excepcional
per conduir els infants. Quan al
passat concert nadalenc se li va
retre homenatge en motiu del
seu retir, molts joves que havien après amb ella a créixer i a
ser una mica més feliços amb
les cançons que els havia ensenyat li van cantar una cançó
d’agraïment: “Avui, Joana, et
donem gràcies per tots els anys
de cançons, per la teva il·lusió,
per l’afecte i la bondat!”
En segon lloc vull parlar del
Joan Granados, un altre agramuntí d’adopció. Ell va venir
de jovenet a la nostra població,
però, tot i l’accent oriental en la
parla, es va integrar plenament
a la nostra vila que va escollir
per residir per sempre més on
formà la família i mantingué els
amics. En Joan era un home
culturalment inquiet i això el
portà a escriure dos llibres a
partir de les passejades que féu
pel nostre entorn, fruit de les
meditacions i sentiments que
li naixien en el fons de l’ànima.

Últimament, al capdavant de
l’Aula d’Extensió Universitària
d’Agramunt, que ell havia empès, se sentia realitzat i instigador cultural. Era també un home
tranquil i afable d’una educació
exquisida amb qui es podia parlar sense discussions. La mala
sort que a vegades ens reserva la vida li va jugar una mala
passada en fer que no pogués
superar una operació que hom
creia més simple del que en
realitat fou. Va marxar, doncs,
sense poder-se acomiadar i
deixant un buit considerable
entre familiars, amics i el grup
agramuntí de l’Aula d’Extensió
Universitària que ell impulsava
amb encert i il·lusió. Quan en la
darrera xerrada, després d’una
referència a la seva trajectòria,
se li va guardar un minut de silenci en homenatge, en el cor
dels presents entenguérem que
amb el seu adéu ens havia pervingut la pèrdua d’un agramuntí
que trobarem a faltar i que no
serà gens fàcil de substituir.
Avui en dia de Joans, Joseps
i ases, ja no n’hi ha a totes les
cases. Però sortosament encara tenim Joans i Joanes com el
Joan Granados i la Joana Tolmos
que, tot i haver vingut de fora,
han arrelat a la nostra població,
l’han estimat i s’hi han integrat
tan bé que han esdevingut referents imprescindibles per a la
nostra comunitat. Necessitem
Joans i Joanes com ells que
ens ajudin, que treballin colze
a colze, que empenyin les activitats culturals i cíviques pel bé
d’Agramunt. Necessitem que hi
continuï havent gent com ells.
Mil gràcies Joan i Joana per la
vostra aportació! ■
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FISCAL
LABORAL
COMPTABLE
JURÍDIC
GESTORIA

D’ A G R A M U N T

C/ Estudis Nous, 21 · 25310 Agramunt
Tel. 973 390 631 · Fax 973 392 307
www.assessoria-agramunt.com

NOU

BAREM DE DANYS I PERJUDICIS CAUSATS EN ACCIDENTS DE CIRCULACIÓ

DES DEL GENER DE

2016

El passat 1 de gener de 2016 entrà en vigor la Llei 35/2015 de reforma del sistema
per a la valoració dels danys i perjudicis causats a les persones en accidents de circulació. Entre les novetats, destaquem que s’incrementen les indemnitzacions, i que
seran les asseguradores qui s’ocupin dels tractaments de la víctima d’un accident per
a tota la vida i que si les mestresses de casa sofreixen un accident, els seus familiars
rebran una compensació equivalent al d’una persona que rep el salari mínim interprofessional. Li recordem que el perjudicat disposa, de diverses alternatives per reclamar
la indemnització que li correspon per les lesions produïdes. Per a qualsevol consulta
pot comptar amb el nostre assessorament.
Josep Ortiz Llena - Gestor Administratiu - Advocat
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OP IN IÓ G EN T, FETS, COSES. . .

per A. PONSA

Remeis tradicionals: saüc o saüquer

Fruit del saüc en forma de
baies negres.

Les flors tenen diverses propietats
curatives, entre
les quals podem
citar les sudorífiques i antiinflamatòries, entre
altres. Les podrem
recollir entre els
mesos de maig,
juny i juliol en tot
Catalunya.
Saüquer totalment florit amb
rams de flors blanques que
desprenen olors agradables.

l saüc o saüquer com
l’anomenen a les contrades d’on jo sóc fill
és un arbust o arbre petit que
mesura de dos a cinc metres
d’alçària, fa rams de flors
blanques que desprenen olors
agradables, i els fruits són
negres en forma de baia. Sol
créixer en bardisses, en les
vores del bosc i al fons de les
valls, sobretot a les muntanyes mitjanes. La medul·la de
les branques és bastant tova i
de color blanc.
Les flors tenen diverses
propietats curatives, entre les
quals podem citar les sudorífiques i antiinflamatòries, entre altres. Les podrem recollir
als indrets esmentats entre
els mesos de maig, juny i ju-

E

liol en tot Catalunya: això sí,
tenint en compte que s’han
d’assecar degudament a l’ombra sense que s’amunteguin
excessivament amb el fi d’evitar una possible fermentació.
Si usem les flors de saüc
per curar-nos els refredats ho
hem de fer amb el mètode de
cocció, o sigui, fent bullir durant un minut uns vint grams
de flors per cada litre d’aigua
o tres grams per cada tassa.
A continuació s’ha de tapar
el recipient perquè reposi
uns moments, després s’ha
de filtrar i, a continuació, ja
ens podrem beure el líquid.
Si ho fem així tres vegades
al dia durant diversos dies,
de ben segur que notarem els
bons efectes del remei. Si ens
sembla també hi podem afegir una mica de sucre, no hi
farà cap mal.
Ara bé, si ho volem fer mitjançant una infusió, ens caldrà
posar l’aigua o la llet quan bulli sobre les flors a dins d’una
tassa o en qualsevol recipient
més gran. Tanmateix també
haurem de seguir fil per randa
el cicle establert de la cocció,
és a dir, tapar, deixar que reposi uns moments i colar-lo
per poder-nos-el beure.
Llevat d’algun xarop de
farmàcia, el saüc es pot dir
que era l’únic remei que en
aquells temps hi havia a la
farmaciola casolana per curar-nos els refredats i, com
ara, se n’anaven quan volien,
de vegades en pocs dies, de
vegades després de setmanes
o de mesos. Llavors la quantitat d’herbes es mesuraven generalment a pessics o miques

per cada tupí d’aigua. És clar
que de pessics i tupins n’hi
havia de moltes mides; i el
temps de cocció també depenia directament del propi
interessat. La gran sort era
que s’havien d’exagerar molt i
molt aquells termes perquè el
beuratge arribés a fer-te mal o
deixés de fer-te el bé.
Ara, si m’ho permeteu, us
explicaré unes entremaliades
de canalla relacionades amb
el saüquer arbre, i més concretament amb la medul·la
de les branques. Primer de
tot tallàvem un tros de branca d’uns 22 centímetres que
fos ben recta, de la qual n’extrèiem la medul·la, operació
que no era gens complicada,
ja que aquesta era flonja i no
oferia gaire resistència; un
cop treta, el forat, que tenia
més o menys un centímetre
de diàmetre, semblava el d’un
fusell i era per on havien de
sortir les nostres bales, unes
bales que fèiem amb petits
trossos de cànem ben molls i
atapeïts perquè fossin consistents; després calia l’impulsor que les empenyés. Aquest
impulsor era un tros de fusta
resistent que passés per dins
del canó i que fos un centímetre més curt que aquest,
més ample del darrere per
subjectar-lo amb la mà. En
posar la primera bala a l’artefacte, aquesta restava al final
del canó i feia de tap, així, en
entrar-hi la segona comprimia
l’aire de l’interior fins que la
pressió expulsava la que feia
de tap i ella ocupava el seu
lloc. Un cicle que s’anava repetint successivament. ■
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ARQUITECTURA I DISSENY

ALBA HUGUET GIN E´
Arquitecta tècnica i interiorista

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

albabutsenit@gmail.com
Mòbil: 605842242
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25310 AGRAMUNT

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

OPIN IÓ ELS LEC TO R S ESCRIUEN

A Joan Granados

Q

uan algú a qui estimem i amb
qui hem tingut sovint tota mena
de converses se’n va definitivament, ens adonem de quantes coses
ens han quedat per parlar i esbrinar
amb ell, sobre la vida i el món que ens
envolta.
En el cas del meu cosí Joan Granados
Riera, ha estat encara més forta aquesta sensació de mancança i de feina inacabada, perquè en Joan, sota la seva
indubtable bonhomia amable, tenia un
riu inabastable d’inquietuds. Algunes
d’elles les va manifestar en els seus
dos llibres publicats: Confins d’aigua
i Capses tancades i en els dos llibres
més que té acabats i sense publicar. I
segurament hauria continuat escrivint,
si la vida li hagués donat l’oportunitat.

Així, ara que li vull fer una breu semblança, sé d’antuvi que no deixarà de
ser superficial. Va néixer a San Joan
de les Abadesses el 1942; de la qual
cosa ens adonàvem per aquest català
tan bonic que emprava: mig gironí i
mig lleidatà. Cap als 18 anys va venir a
Agramunt per viure amb la nostra àvia
Anita, i s’hi va quedar: valorava com
pocs la seva gent i els seus paisatges:
Li agradava passejar reflexionant per la
vorera del canal, sobretot per un indret
on encara queden arbres centenaris i
és ple de vida i silenci. De fet, ell em
va fer descobrir molts bonics indrets
propers a Agramunt, que jo desconeixia. Aquí va conèixer la Conxita, hi
van néixer els seus fills, hi va enterrar
els seus pares, i hi va viure en famí-

lia rodejat d’amics i convilatans que
l’apreciaven pel que era: un home
amable, culte i bo.
Era un gran lector, i d’això en donava
fe la seva prosa densa, fragant i viscuda. També era un gran amant de la
cultura que enriqueix l’esperit. Per això
la seva vinculació amb l’Aula Universitària. Sabia gaudir de les coses que fan
plaent la vida: la família, els amics, els
viatges, la lectura, un bon àpat, un bon
vi, la música, el cine, el teatre…
Tant de bo, com tu pensaves, Joan,
ens tornem a trobar al cel. Mentrestant
t’enyorarem i no oblidarem mai el que
et definia i procuraves transmetre: el
plaer de viure i les ganes d’aprendre.
Mª Teresa Riera Martorell

JORNADA DEL DIA INTERNACIONAL DE LES DONES:
DONA I ALIMENTACIÓ SALUDABLE
TÀRREGA. Dilluns 7 de març, a les 16.30 h
LLOC: Restaurant El Gat del Rosal (Sala de baix) Av. Onze
de Setembre, s/n
PREU: 3,5 € de la inscripció, que inclou refrigeri a la pausa.
INSCRIPCIONS IMPRESCINDIBLES: A l’associació de
dones del vostre municipi de l’Urgell, fins al dimarts 1 de
març. Per rigorós ordre d’inscripció. Aforament limitat.
SI NO SOU SÒCIES DE CAP ASSOCIACIÓ, ABANS DEL DIA 1
DE MARÇ US PODEU POSAR EN CONTACTE AMB L’ÀREA DE
LA DONA DEL CONSELL COMARCAL DE L’URGELL,
tel. 973 500 707 de 9 a 14 h, siad@urgell.cat
FORMA DE PAGAMENT: a la vostra associació de dones, fins
al dia 1 de març.

Organitza:

16.30 h Lectura del Manifest del Dia Internacional
de les Dones, a càrrec de la consellera comarcal
de la Dona.
16.40 h TALLER: COM MENJAR SA I VARIAT
AMB PRODUCTES DE LA TERRA.
A càrrec de DOLORS MATEU, autora del
blog de receptes La Cuina de la Dolors.
18.30 h Pausa i refrigeri.
19 h MASTER CLASS: COM MENJAR BÉ
EN FAMÍLIA. A càrrec de PEP NOGUÉ,
cuiner i col·laborador del programa Divendres
de TV3, del programa Tapias Variades i el
Suplement on Road de Catalunya Ràdio i de
la revista Cuina.

Col·laboren:

SIAD

Servei d’Informació i
Atenció a les Dones

Ajuntament de

Tàrrega
[FEBRER 2016]

sió 624

51

TAXIS AGRAMUNT
24 hores

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

600 446 600 - 973 390 331
lotaxiagramunt@hotmail.com

Ca La Rosa
L’Estoneta
El Jardí Chill-Out

Calçats Mary
des de l’any 2000

Menjars casolans per emportar
Cafeteria - Bar - Restaurant
Per festes familiars - Catering

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

Electromecànica
cà ca

MUI I
Josep Anton Muixí
c/ Indústria, 15 - 25310 AGRAMUNT
Tel. 973 390 363 - Mòbil 696 458 713
e-mail electromecanicamuixi@gmail.com
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C/ Àngel Guimerà, 5
Agramunt
973 39 20 55 - 686 27 29 27

C U LTUR A DE LLIB R ES

Confins d’aigua. Erràctic pel canal d’Urgell
JOAN GRANADOS i
RIERA
Editat per ABADIA
editors (abril, 2005)
131 pàgines

J

oan Granados havia nascut a Sant Joan
de les Abadesses l’any 1942. Va venir
a viure a Agramunt l’any 1961. Es casà
amb la Conxita i tenen tres fills. Va treballar
en diferents entitats bancàries fins a jubilar-se a La Caixa. Es considerava un agramuntí més, amb convicció plena.
Ara que el Joan ens ha deixat, volem recuperar el seu llibre, ple de vivències sobre el
canal d’Urgell, un tema d’actualitat amb el
controvertit Pla Hidrològic de l’Ebre.
Li agradava escriure, i una mostra és aquest
llibre. El fil conductor és l’Albert que llegeix
una mena de diari-relat que el seu amic més
íntim li lliura mentre està internat en un hospital. En ell es reflecteixen les vivències provocades durant les caminades que al llarg de tres
anys, regularment i en solitari, va fer per diferents indrets de la banqueta del canal d’Urgell.
Tal com diu el protagonista: “d’aquesta
manera vaig conèixer el canal d’Urgell, vaig
conèixer un país. D’aquesta manera he anat
coneixent-me a mi mateix i redescobrint la
gent que m’envolta, la que m’ha envoltat,
destapant el sentit particular de l’existència”.
L’ocàs de l’ecologia.
Es declara fortament afectat i mostra el seu
desencís per la tala de plàtans. “En alguns paratges del canal d’Urgell s’ha executat un nou
crim contra la naturalesa. Ningú no n’ha parlat”. Creu que es perd la gran oportunitat de
convertir-lo en un espai lúdic i turístic. Per què
no arranjar-lo i promocionar les comarques?

El conjunt de descobriments vitals assolits,
es conformen en tres amplis capítols, corresponen respectivament: a la primavera, a la
tardor i a l’hivern. Se sorprèn del que una persona pot arribar a discórrer en una sola hora
de soledat. Barreges de realitat i fantasia. Al
llarg dels capítols, expressa els pensaments,
les imaginacions, les inquietuds morals i socials, els desitjos, els anhels...
Ens diu que a la narració “hi trobem alguns
versets que de vegades sorgeixen ràpids i espontanis. Emergeixen naturals, a conseqüència d’un deslliurament intern:
Aigua verdosa, aigua abundant;
ocell de foc, ocell de fang.
Atorgues tresors a tot un país;
que la sort no et bandegi a l’amarg oblit!
Aigua verdosa, aigua abundant;
ocell etern, ocell de sang.”
A l’epíleg ens adonem que l’epitafi sobre el
protagonista és el que amb certesa li hem de
dedicar al nostre amic Joan:
“Ara, en aquests moments, l’imaginava
caminant vora un canal inacabable, cabalós,
per una banqueta envoltada d’una immensa
frondositat. Al costat d’un corrent situat més
enllà de qualsevol galàxia, passejant sense
fatigar-se mai, comprenent per fi els enigmes
de néixer i morir. Ara, era feliç, i coneixia que
mai no tornaria a patir ni calcular el valor del
temps.”
M. Pilar Clavera
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www.molinet.cat
Obert 24 hores
Entra, tria, compra
i t’ho portem a casa!
Ctra. d’Artesa, 1
AGRAMUNT

ferreteria@molinet.cat

Tel. 973 390 458
Fax 973 390 662

Glops & Tape
Tapes "
" Glop
especialitats de la casa
Caragols a la llauna
Tapes casolanes
Esmorzars
Plats combinats

Plaça Mercadal,19 - 25310Agramunt
600 700 202
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E N S E N YA MEN T FINESTR A ED UCATIVA

Col·legi Mare de Déu del Socors

FONT: COL. M. D. SOCORS

Activitats diverses

Alumnes del centre representant un quadre plàstic al pati. A baix, grup que va
intervenir en la gravació del videoclip.

FONT: COL. M. D. SOCORS

E

l dia 29, vam celebrar el DENIP (Dia Escolar de la No Violència i la Pau), una jornada que
té com a finalitat sensibilitzar
l’alumnat sobre la necessitat de
desenvolupar habilitats per resoldre conflictes de manera pacífica
i dialogant, conèixer persones i
grups que treballen per a la pau i
la justícia al món i raonar que la
pau és molt més que l’absència
de guerres i baralles.
Treball conjunt
Amb l’objectiu de fer un treball
conjunt amb les famílies hem
presentat un videoclip en què pa-

res de diverses nacionalitats canten la popular cançó “Blowing in
the wind” de Bob Dylan en cinc
idiomes diferents (català, castellà, romanès, búlgar i pular). S’ha
pogut demostrar, encara més,
que en la diversitat rau la riquesa
cultural de la nostra societat.
La representació d’un quadre
plàstic al pati, per part de tots
els alumnes del centre, la lectura d’un manifest i la cantada
de la cançó de Dylan per part de
tota la comunitat educativa, han
posat punt final a les activitats
d’aquest mes. Gràcies a tots per
fer-ho possible. ■

Av. Generalitat, 10 · AGRAMUNT · Tel./Fax 973 392 311 · Mòbil 630 053 450
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INDÚSTRIES JOVÉ
BALASCH, més de 40 anys

construint el futur

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

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

Casal Agramuntí
em
nalitz
Perso lebracions
e
tres c
les vos b preus
am
ida!
stra m
o
v
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a

SERVEI de TERRASSA
MENÚ DIARI i de CAP de SETMANA
TAPES i ENTREPANS
AMANIDES i PASTA FRESCA

Plaça del Mercadal, 1 Tels. 973 044 913 · 691 713 456
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C O L · L A B O R AC IO N S
L I T E R À R IES EL C O N TE

per J. PIJUAN

J. PIJUAN

Els mals no cessen

En el moment
d’obrir la porta de
l’obrador va sentir
un lleuger soroll
que venia del fons
de la sala. Quan va
encendre els llums
el va veure ajupit
forçant el pany del
rebost.

E

ra negra nit. El carrer es
trobava immers en un
mar de silenci. A aquelles hores no hi havia trànsit
ni vianants deambulant pel
carrer, llevat d’un jove desconegut que restava amagat rere
uns contenidors de deixalles
que hi havia a l’altre costat de
carrer. Tenia la mirada posada a les finestres dels baixos
de la casa que tenia davant
seu, de les quals en sortia
una dèbil claror de llum que
li confirmava l’existència encara de moviment a dins. Se’l
veia neguitós, intranquil. No
parava de guaitar-se el rellotge com si estigués impacient
perquè aquella claror s’esvaís
de seguida. Llavors el silenci
del moment es veié enterbolit pel soroll del camió de les
escombraries. Tan bon punt
el va veure aparèixer a l’altra
punta de carrer, el jove desconegut va sortir del seu amagatall i començà a allunyar-se
a poc a poc d’allà dissimuladament. Quan el camió arribà

a l’alçada dels contenidors
s’aturà i del seu interior en
baixà un operari que començà
a buidar-los. Des d’una certa
distància el noi observà amb
impaciència el procés i quan
minuts després va veure que
el camió emprenia de nou la
marxa, tornà corrents cap als
contenidors. A l’altra banda
els llums continuaven encesos.
Mentre el jove desconegut
esguardava la casa des de
l’altre costat de carrer, l’avi
Bernat feinejava tranquillament dins l’obrador sense
imaginar-se el que s’esdevindria. Havia baixat després de
sopar amb la intenció d’estar-s’hi poca estona, però de
seguida es va sentir absort per
la feina i quan se’n va adonar
ja passava ben bé de mitja
nit. En veure el tard que era
va plegar veles i va pujar cap
al pis, sabedor que no s’estalviaria una bona reprimenda
de la dona per aquelles hores
de pujar.
El jove va veure com s’apagaven els llums, però va continuar amagat durant uns minuts fins que es va convèncer
que no hi havia cap perill.
Aleshores va creuar corrents
el carrer i s’enfilà a una de les
finestres. Un cop dins avançà
sigil·losament per la foscor
fins arribar al rebost. Es plantà davant la porta i es disposà
a obrir-la.
No va fer més que entrar al
pis que l’avi Bernat va sentir un soroll que provenia de
l’obrador. Envaït per un cert
neguit va decidir d’anar a esbrinar què passava. En el mo-

ment d’obrir la porta de l’obrador va sentir un lleuger soroll
que venia del fons de la sala.
Quan va encendre els llums el
va veure ajupit forçant el pany
del rebost. Durant uns segons
el jove desconegut va quedar
sorprès que l’enxampessin,
no obstant va reaccionar de
seguida, es va aixecar de cop i
va carregar contra el pobre avi
que restava dret davant seu.
L’embranzida va ser tan forta que va anar a parar a terra
enduent-se en la caiguda tots
els estris que trobà pel camí
provocant un fort terrabastall
i deixant-lo malferit.
El soroll es va sentir dalt del
pis i causà un fort sobresalt a
la seva dona. Capficada pel
soroll va baixar a l’obrador a
veure què havia passat. La
porta era oberta. Tan bon punt
va entrar es va quedar sorpresa de veure-ho tot escampat
pel terra, i llavors va veure el
seu Bernat estès en un racó
gemegant de dolor.
L’ambulància no es va fer
esperar gaire i de seguida el
van dur a l’hospital. Quan hi
van arribar es va trobar urgències col·lapsades que totes les
lliteres ja estaven ocupades,
davant d’aquesta situació els
sanitaris no van tenir altre remei que deixar-lo assegut en
una cadira al passadís.
El temps transcorre tan a
poc a poc que el pobre home
desitjaria sortir d’aquí. Però el
dolor que sent és tan agut que
li ha manllevat les forces per
aixecar-se de la cadira i davant la impotència només pot
suplicar que el vinguin a curar
el més aviat possible. ■
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E S P O RTS C LUB FU TB O L AGRAMUNT «ESCOL A GERARD GATEL L »
www.cfagramunt.cat

Resultats i classificacions

R. Mendoza

Aleví-A

Segona Catalana

Cervera

10 12 3

1

8 23 37

Jornada 16 a 19

Linyola

10 13 3

1

9 20 44

Jornada 12 a 15

Alcoletge 0 - Agramunt G. Gatell 1
Agramunt G. Gatell 0 - Mollerussa 2
Torrefarrera 2 - Agramunt G. Gatell 1
Agramunt G. Gatell 2 - Balàfia 1

Oliana

8

13 2

2

9 15 34

Bellpuig

7

12 2

1

9 18 33

Agramunt G. Gatell 0 - At. Segre 8
AEM 4 - Agramunt G. Gatell 1
Agramunt G. Gatell 11 - Pinyana 1
Orgel·lia 2 - Agramunt G. Gatell 6

Després d’aquesta victòria amb el Balàfia, esperem ser més forts a casa.

Cadet

Bons resultats amb el Pinyana i l’Orgel·lia.

Jornada 12 a 15

Classificació

Punts PJ

Alpicat

47 19 15 2

2 51 22

Almacelles

45 19 14 3

2 52 11

AEM 1 - Agramunt G. Gatell 1
Agramunt G. Gatell 1 - Mollerussa 1
Agramunt G. Gatell 4 - Balaguer 3
Agramunt G. Gatell 0 - Tàrrega 5

Borges Blanques

44 19 14 2

3 52 28

Relliscada amb el Tàrrega.

Mollerussa

41 19 13 2

4 41 19

Classificació

Punts PJ

Solsona

37 19 12 1

6 35 26

Rialp

33 13 11 0

2 48 18

L’Albi

33 19 10 3

6 30 26

Tàrrega

32 14 10 2

2 41 12

Balàfia

32 19 10 2

7 33 29

Mollerussa

31 14 9

4

1 50 17

PG PE PP GF GC

PG PE PP GF GC

Cervera

23 19 6

5

8 34 26

Balaguer

30 14 9

3

2 52 28

Agramunt G. Gatell

23 19 6

5

8 29 31

Linyola

25 14 7

4

3 39 20

Linyola

22 19 5

7

7 18 19

At. Segre

25 13 8

1

4 34 23

Bellpuig

21 19 6

3 10 19 35

Tremp

20 14 6

2

6 32 24

Organyà

20 19 5

5

Bellpuig

18 14 5

3

6 32 34

Guissona

19 19 5

9 26 34

42 15 14 0

1 117 16

Bordeta

40 15 13 1

1 80 19

FIF Lleida

37 15 12 1

2 69 20

Lleida

31 15 9

4

2 77 33

AEM

30 15 10 0

5 86 53

Balàfia

28 15 9

5 65 44

1

Tàrrega

24 15 8

0

7 49 36

Artesa

22 15 7

1

7 67 76

Agramunt G. Gatell

20 15 6

2

7 67 76

Bellpuig

19 15 6

1

8 41 44

Orgel·lia

19 15 6

1

8 41 44

Pla d’Urgell

18 15 6

0

9 46 73

Pinyana

12 15 4

0 11 36 66

Mig Segrià

6

0 13 19 118

2

7 34 44

2

8 30 61

13 14 3

4

7 34 37

Urgell

4

15 1

1 13 22 90

Alcoletge

1

15 0

1 14 9 102

3 10 22 40

Artesa de Segre

17 19 5

2 12 24 43

Cervera

Alcoletge

16 19 4

4 11 29 49

Agramunt G. Gatell

11 14 2

5

7 18 34

Tàrrega

12 19 2

6 11 21 40

AEM

11 14 3

2

9 20 40

Mangraners

8

5 13 17 41

Pla d’Urgell

9

14 3

0 11 26 56

Urgell

5

14 1

2 11 18 60

Agramunt G. Gatell4 - Linyola 1
Tremp 1 - Agramunt G. Gatell 0
Agramunt G. Gatell 3 - Tàrrega 4
Mig Segrià 1 - Agramunt G. Gatell 0
Malgrat els resultats, l’equip està jugant
bé.
PG PE PP GF GC

31 13 10 1

2 35 16

Jornada 12 i 13

Tremp 0 - Agramunt G. Gatell 5
Agramunt G. Gatell 2 - Urgell 2
Molt justet, només hem tret un empat.
Classificació

Punts PJ

Oliana

28 10 8

2

0 63 11

Fondarella

24 10 8

0

2 38 14

Bellpuig

PG PE PP GF GC

20 10 6

2

15 2

Aleví-B
Jornada 10 a 13

Agramunt G. Gatell 1 - Balaguer 6
Agramunt G. Gatell 2 - Mollerussa 5
Cervera 4 - Agramunt G. Gatell 5
Agramunt G. Gatell 5 - Guissona 4

Infantil

Jornada 12 a 15

Tàrrega

At. Segre

14 14 4

18 19 6

Punts PJ

PG PE PP GF GC

17 14 5

Torrefarrera

Classificació

Punts PJ

Guissona
Artesa

19 1

Classificació

4 10 24 40

Juvenil

58

G. GATELL
LA
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NT CO

2 35 15

Hem millorat una mica encara que no es
noti a la classificació.
Classificació

Punts PJ

Linyola

37 14 12 1

PG PE PP GF GC

1 97 25

Ponts

35 14 11 2

1 93 30

Ivars d’Urgell

34 14 11 1

2 67 33

Mollerussa

29 14 9

2

3 76 54

Artesa

28 13 9

1

3 30 23

Tàrrega

20 11 6

2

3 22 22

Guissona

25 13 1

8

4 40 22

Agramunt G. Gatell

18

3

1 31 9

Tàrrega

27 14 9

0

5 64 39

26 14 8

2

4 74 43

9

5

Mig Segrià

24 13 7

3

3 27 20

Cervera

14 10 4

2

4 26 23

Tremp

Pla d’Urgell

23 13 7

2

4 25 12

Tremp

7

9

2

1

6 15 42

Bellpuig

26 14 8

2

4 51 44

Tremp

18 13 6

0

7 27 32

AEM

5

9

1

2

6

Balaguer

25 14 8

1

5 76 44

Agramunt G. Gatell

18 13 5

3

5 23 18

Artesa

4

11 1

1

9 18 69

Cervera

18 14 6

0

8 47 67

Mollerussa

17 11 5

2

4 27 19

Urgell

4

11 1

1

9 10 41

FIF Lleida

12 14 4

0 10 36 88
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R. MENDOZA

Mollerussa

Equip Aleví - B. Entrenador: Manel Olaya.

23 13 7

2

4 47 24

Agramunt G. Gatell

19 13 6

1

6 34 29

Mig Segrià

19 13 6

1

6 34 29

AEM

17 13 5

2

6 26 30

At. Segre

17 13 5

2

6 22 39

Baix Segrià

15 13 5

2

8 28 45

FIF Lleida

13 13 4

1

8 38 49

Tàrrega

6

13 2

0 11 16 77

Bordeta

3

13 1

0 12 3 56

Almacelles

1

13 0

1 12 3 58

Prebenjamí B
Jornada 12 a 15

Fondarella

10 14 3

1 10 44 71

Orgel·lia

22 14 7

1

6 63 24

Baix Segrià

10 14 3

1 10 42 77

Cervera

19 14 6

1

7 45 56

Guissona

10 14 3

1 10 48 98

Agramunt G. Gatell

18 13 6

0

7 45 56

Agramunt G. Gatell

9

14 3

0 11 35 72

Bordeta

9

14 3

0 11 26 72

At. Segre

0

14 0

0 14 25 90

Balàfia

7

14 2

1 11 36 68

Alcoletge

1

14 0

1 13 11 89

Classificació

Punts PJ

AEM

1

14 0

1 13 7 134

Linyola

42 14 14 0

0 95 14

Artesa

39 14 13 0

1 89 18

Benjamí
Jornada 12 a 14

Agramunt G. Gatell 2 - Baix Segrià 6
Balàfia 3 - Agramunt G. Gatell 4
Agramunt G. Gatell 4 - Bordeta 3
La derrota amb el Baix Segrià ens ha fet
baixar un lloc en la classificació.
Classificació

Punts PJ

PG PE PP GF GC

At. Segre

40 14 13 1

0 67 8

Lleida

33 13 11 0

2 79 16

Tàrrega

33 14 11 0

Prebenjamí A

Agramunt G. Gatell 3 - Cervera 3
Bellpuig 1 - Agramunt G. Gatell 1
Pla d’Urgell 4 - Agramunt G. Gatell 3
Agramunt G. Gatell 1 - Miralcamp 8
Només hem tret dos punts.
PG PE PP GF GC

Alcoletge

33 14 11 0

3 75 26

Jornada 12 a 15

Miralcamp

31 14 10 1

3 86 28

Agramunt G. Gatell 4 - Baix Segrià 1
Mollerussa 3 - Agramunt G. Gatell 2
Pardinyes 3 - Agramunt G. Gatell 2
Agramunt G. Gatell 5 - AEM 5

Tàrrega

24 14 8

0

6 59 33

At. Segre

21 13 6

3

4 53 35

Bellpuig

17 13 5

2

6 37 36

Hem pujat dos llocs a la classificació.

Agramunt G. Gatell

14 14 4

2

8 32 52

La Noguera

13 14 4

1

9 21 70

10 14 3

1 10 45 65

Classificació

Punts PJ

PG PE PP GF GC

3 51 22

Balàfia

39 13 13 0

0 69 16

Cervera

36 13 12 0

1 83 8

Bordeta

8

14 2

2 10 32 68

Balaguer

33 14 11 0

3 64 22

Cervera

Mig Segrià

25 15 8

1

6 41 36

Alpicat

31 13 10 1

2 79 23

At. Segre

6

14 2

0 12 14 94

Baix Segrià

25 13 1

8

4 63 30

Pardinyes

28 13 9

3 56 29

Pla d’Urgell

6

14 2

0 12 12 111

1
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>amm.cat

Bar - Restaurant

Plaça del mercat s/n
678 861 219
973 391 086

restaurant@atipic.me
Elaboració Artesanal

Formatges Monber
Agramunt
Esmorzars, menú diari, tapes d’autor i menú degustació

C/ Les Eres,18 - Tel. 973 390 316 - Agramunt

perruqueria unisex - estètica
Anna Eroles
Veterinària

centre veterinari d’Agramunt

CARME i MAITE
fotodepilacio´ 29’50€ per zona

Urgències 670 22 10 37
Matins de 10:30 a 1
Tardes de 6 a 8:15
Dijous tancat
Dissabtes d’11 a 1
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Av. Jaume Mestres, 15
25310 AGRAMUNT

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

Tel. 973 39 27 17
AGRAMUNT

Av. Marià Jolonch, 4 baixos

E S PO RTS C LUB H A N D B OL AGRAMUNT

Torna la normalitat

Jaume Espinal

Sènior Masculí 3ª Catalana preferent - Grup A
Per fi la bona feina en els entrenaments es comença a
reflectir en els resultats. Uns quants marcadors molt ajustats
i dues importants victòries per agafar moral de cara al tram
decisiu de la lliga.
09/01/2016
16/01/2016
24/01/2016
30/01/2016
07/02/2016

TORRÓ D’AGRAMUNT CHA
CH SANT JUST
RUBÍ HANDBOL
TORRÓ D’AGRAMUNT CHA
TORRÓ D’AGRAMUNT CHA

26
25
33
35
30

SANTPEDOR, CLUB D’HANDBOL
TORRÓ D’AGRAMUNT CHA
TORRÓ D’AGRAMUNT CHA
CH MARTORELL
SANT ESTEVE PALAUTORDERA, CH

25
24
23
36
22

Sembla que la llarga aturada del sènior femení ha passat
factura, només una victòria amb el rival mes assequible; en
els altres dos encontres decisius de cara a aconseguir entrar
a fases d’ascens l’equip no va estar fi.
17/01/2016 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA
25 CH GUISSONA
17
23/01/2016 SANTPEDOR, CLUB D’HANDBOL 24 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA
17
30/01/2016 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA
22 TARRAGONA HANDBOL CLUB 27

JAUME ESPINAL

Sènior Femení 1ª Catalana

Juvenil Femení 1ª Catalana

Alevins/nes

Només dos encontres aquest mes de gener. Derrota en la
visita a Cardedeu, però bon empat contra el tercer classificat, que demostra que l’equip té potencial.

I els menuts continuen amb el seu aprenentatge competint en la lliga escolar. Per cert, una jornada de la mateixa
se celebrarà a Agramunt el 27 de febrer. I ara que comença
la temporada de trobades, participant en totes les que se
celebrin per les poblacions properes.
Si tens ganes de provar què és això de l’handbol, no ho
dubtis, passa’t pel pavelló qualsevol dia que segur que ens
trobaràs, o si no envia’ns un email a <cha@handbolagramunt.
org> i t’informarem. Segur que trobem el teu lloc en algun dels
equips del club.
Com sempre, podreu trobar tota la informació del que passa al club, resultats, notícies, etc., a la nostra web <www.
handbolagramunt.org> i també a la nostra pàgina de facebook
<http://www.facebook.com/Club.Handbol.Agramunt> ■

16/01/2016 CARDEDEU, HANDBOL
26
23/01/2016 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 18

TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 19
HANDBOL RIBES B
18

Cadet Femení 1ª Catalana
Sembla que les vacances nadalenques no han estat de
profit. L’equip ha tornat descentrat i no acaba de demostrar
la millora que semblava apuntar, esperem que un cop recuperat el ritme de joc tot torni a la normalitat.
09/01/2016
16/01/2016
23/01/2016
30/01/2016

TORRÓ D’AGRAMUNT CHA
TORRÓ D’AGRAMUNT CHA
CH MARTORELL
TORRÓ D’AGRAMUNT CHA

26
17
20
11

C.H. VILAMAJOR
CANOVELLES, CLUB D’HANDBOL
TORRÓ D’AGRAMUNT CHA
IGUALADA , CLUB D’HANDBOL

41
32
13
30
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Nous serveis:
Cirurgia menor

Pot tractar-se berrugues, mol·luscos,
cicatrius i quists de greix, etc., sense
llistes d’espera, amb total comoditat
i sense risc.
medic
Medicina al teu servei agramunt
Tel. 973 39 21 03
62

sió 624

[FEBRER 2016]

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

Hem reprès l’activitat

A

FONT: CLUB FUTBOL SALA

mb les piles carregades després de
les vacances de Nadal, el club ha
reprès la seva activitat amb els entrenaments i partits corresponents a les diferents categories, on més endavant farem
un repàs dels resultats obtinguts.
El diumenge 24 de gener vàrem organitzar una trobada aquí a la vila pels més menuts del club (nens i nenes de 4 i 5 anys).
Van assistir-hi diversos equips de la província com per exemple: Guissona, Cervera,
Vedruna Balaguer, Alta Segarra, Castelló
de Farfanya i Agramunt.
Va ser una jornada alegre i fructífera, ja
que els nens i nenes van poder demostrar
davant els seus estimats la progressió que
han assolit durant la temporada. Cal res- Foto de família dels participants a la trobada. A baix, menjant coca i xocolata desfeta.
saltar la bona organització que hi va haver,
CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS “A” 3 – 5 MARISTES LLEIDA “B”
per això volem donar les gràcies a totes les persones que
CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS “B” 1 – 11 CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS “A”
ens van ajudar a fer possible que sortís de la millor manera.
CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS “A” 5 – 2 FS TÀRREGA “B”
Remarquem, també, que tots els jugadors van poder gauCFS AGRAMUNT TORRONS VICENS “B” 1 – 10 CE VEDRUNA BALAGUER
dir en directe de com ens cuinaven la xocolata a la pedra
CFS BALAGUER “B” 10 – 0 CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS “B”
desfeta, gràcies a la participació d’un mestre xocolater de
CFS BALAGUER “A” 15 – 1 CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS “B”
Xocolata Jolonch d’Agramunt. Així doncs, els més menuts
sortiren de les pistes contents de l’esforç realitzat tot lle- CADET
INS LA POBLA DE SEGUR 3 – 8 CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS
pant-se els llavis amb la coca i la xocolata a la tassa.
CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS 6 – 1 MARISTES LLEIDA
A continuació detallem els últims resultats dels equips de
FS BELLVÍS 1 – 7 CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS
totes les categories del Club Futbol Sala Agramunt:
CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS 6 – 1 FS TÀRREGA “B”

PRE-BENJAMÍ
CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS 0 – 10 CFS CORBINS
MARISTES LLEIDA 6 – 0 CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS
CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS 1 – 5 FS TÀRREGA

BENJAMÍ
AGRAMUNT TORRONS VICENS 4 - 2 LA CLAMOR FS ALMACELLES
DAYTONA.CAT 1 – 5 CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS
CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS 9 – 2 CE VEDRUNA BALAGUER

INFANTIL
MARISTES LLEIDA “A” 9 – 1 CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS “A”

JUVENIL
FS PORQUERES 2 – 5 CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS
CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS 4 – 2 JESÜITES EL CLOT “A”
GRUP DE JOVES CAN TUSELL 3 – 3 CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS
MANYANET SANT ANDREU FS “A” 3 – 1 CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS

SÈNIOR “B”
EFS ALTA SEGARRA “B” 5 – 2 CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS
FS PUIGGRÒS 11 – 4 CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS
CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS 2 – 4 GERB LES AVELLANES
CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS 4 – 8 FS GOLMÉS
CONSTRUCCIONS CODINA-VALL CERVERA 4 – 1 CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS

SÈNIOR “A”

FONT: CLUB FUTBOL SALA

ÀREA D’ESPORTS HOSPITALET “A” 2 – 8 FLOWER FS AGRAMUNT
FLOWER FS AGRAMUNT 0 – 3 PIPPO FS SOLSONA “A”
VINYOLS FS OLEANDER “A” 5 – 4 FLOWER FS AGRAMUNT

Per a més informació sobre el club: cròniques dels partits,
totes les fotografies, vídeos, etc. podeu consultar la nostra
pàgina web: www.cfsagramunt.cat, també ens trobareu al
Facebook: Club Futbol Sala Agramunt. ■
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E S P O RTS ESCATXIC S

FONT: ESCATXICS

FONT: ESCATXICS

Bon inici d’any amb un gener força competitiu

Roger Súria al Cros de Ripollet.

Martí Romeu, Quim Pellicer i Oriol Areny al Cros de Bellvís.

Control Campionat de Catalunya
de Clubs Sub-20 en Pista Coberta
a Sabadell (Dissabte 9 de gener)
Els Escatxics iniciàvem l’any amb
competició especial. La Marina Súria
participava en el control de pista coberta en la modalitat de 800 metres
llisos, on obtenia un temps total de
2’33’’, millorant així la seva marca anterior.

XXXIIè Cros Vila de Bellvís
(Diumenge 17 de gener)
El tercer diumenge d’aquest mes,
els agramuntins teníem cita al Cros
de Bellvís, inclòs al Circuit Lleidatà de
Cros. En una matinal de rigorós fred
d’hivern, aquestes varen ser les nostres
classificacions:

34è Cros Vila Ripollet
(Diumenge 10 de gener)

Oberta Veterà masculí

Miquel Argelich

4t

Juvenil masculí

Oriol Valls

1r

Aquest dia, i per cremar els excessos nadalencs, uns quants atletes ens
vàrem desplaçar fins a Ripollet per disputar el cros, en categories federades,
d’aquesta vila. A continuació us exposem els resultats:

Cadet femení

Marina Súria
Mireia Lorente
Neus Blàvia

1a
2a
6a

Infantil masculí

Roger Súria

6è

Infantil femení

Andrea Díaz

6a

Aleví masculí

Arnau Areny
Arnau Jou
Yago Cabrera

6è
12è
17è

Aleví femení

Maria Vilanova
Laia Argelich
Iris Vázquez

7a
24a
28a

Benjamí masculí

Gerard Fitó
Raül Marimon

8è
11è

Benjamí femení

Núria Argelich
Anna Cases

10a
23a

Prebenjamí masculí

Martí Lluch
Oriol Areny
Martí Romeu
Quim Pellicer
Lluc Magrinyà
Josep Fitó

2n
8è
9è
10è
14è
29è

Juvenil femení

Mireia Lorente

14a

Infantil masculí

Roger Súria

10è

Infantil femení

Maria Vilanova

22a

Aleví masculí

Pau Vilanova

8è

Control categoria Juvenil i Júnior
en Pista Coberta a Sabadell
(Dissabte 16 de gener)
De nou la Marina Súria participava
en la 3a jornada de control en pista
coberta. Aquest cop ho feia en categoria juvenil/júnior i en la modalitat dels
64

1.500 metres llisos amb una marca
inicial de 5’22’’.
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Prebenjamí femení

Martina Ibars
Raquel Carrasco

4a
26a

En les curses no competitives de parvularis varen córrer Anna Pellicer, Galla Magrinyà, Sergi Fitó, Gerard Lluch,
Pep Vilanova, Pol Cases i Annabel Carrasco, aconseguint tots ells també bons
resultats.

Cros d’Agramunt
(Diumenge 31 de gener)
Aquest dia els Escatxics teníem una
cita molt important. De nou competíem a casa, disputant el Cros de la
nostra vila, del qual també en som
co-organitzadors. Aquest cop amb alta
representació, aquests varen ser els
nostres resultats:
Veterà masculí

Miquel Argelich
Francesc Boix
Miguel Angel Aguza
David Serra
Carles Areny

6è
7è
8è
13è
14è

Veterà femení

Tere Adrià
Anna Pijuan
Rosa Pintó
Mònica Bernaus
Cristina López

5a
7a
10a
11a
12a

Sènior masculí

Jaume Fernández
Òscar Pellicer

7è
9è

Sènior femení

Marta Canes
Anna Torres
Laia Torres
Tourya Chaichai

2a
6a
7a
8a
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Foto de Club al Cros d’Agramunt.

Juvenil masculí

Oriol Valls

2n

Cadet masculí

Osama Souilah

8è

Cadet femení

Marina Súria
Mireia Lorente
Neus Blàvia

1a
2a
4a

Infantil masculí

Roger Súria
Gerard Fígols

4t
6è

Infantil femení

Andrea Díaz
Aina Cortadelles

2a
4a

Aleví masculí

Arnau Areny
Arnau Jou
Yago Cabrera
Denis Grosu

3r
5è
7è
10è

Aleví femení

Benjamí masculí

Maria Vilanova
Clàudia Pijuan
Laia Argelich
Paula Aguza
Iris Vázquez
Judit Esteve

3a
8a
11a
13a
15a
16a

Pau Vilanova
Ian Torres
Marc Fígols
Pol Carrera
Gerard Fitó
Genís Gimbert
Marc Andreo
Raül Marimon
Marc Fortuny

1r
4t
5è
8è
9è
11è
12è
14è
23è

Benjamí femení

Queralt Solé
Núria Argelich
Anna Cases

3a
4a
7a

Prebenjamí
masculí 2n any

Martí Lluch
Lluc Magrinyà
Quim Pellicer
Martí Romeu
Josep Fitó

3r
4t
5è
7è
12è

Prebenjamí
femení 2n any

Martina Ibars
Laia Boix
Júlia Garcia
Raquel Carrasco

1a
3a
4a
12a

Prebenjamí
masculí 1r any

Oriol Areny
Gerard Garcia

2n
3r

En les curses de parvulari els Escatxics també hi van ser representats
per l’Ona Carrera, la Gal·la Magrinyà,
el Pep Vilanova, l’Annabel Carrasco, el
Gerard Lluch, l’Anna Pellicer i el Marc
Marimon.
Encara que són curses no competitives, els més menuts també aconsegueixen bones classificacions. ■
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s Poda d’arbrat agrícola
s Col·locació sistemes de reg
s Poda d’arbrat urbà i ornamental
s Manteniment de jardins existents

Jardins de secà
Jordi Lluch Sarnago
jardiner

s Aplicació de tractaments fitosanitaris
s Disseny manual i digital

Tel. 658 921 335 jardinsdesecar@gmail.com

PINTURA I DECORACIÓ

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

I si ens telefones
t’ho portem a casa
Horari de botiga de 9h a 14h i de 16h a 19h
66
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Es pot pagar amb targeta

973 39 29 10

E S PO RTS B À SQ U ET A G R AMUNT CL UB

FONT: BAC

L’orgull de pertànyer a un club com el BAC

A

questa temporada el BAC Agramunt ha tornat a realitzar la
presentació dels seus equips
després d’uns anys de no fer-ho. És un
gran orgull per al club poder recuperar esdeveniments com aquest en què
es fa palès la grandesa del col·lectiu i
la importància d’actuar tots units fent
una gran pinya i d’aquesta manera poder abarcar tots els vessants que comporten l’existència d’un club esportiu i
la participació en les diferents competicions de la Representació Territorial
de Lleida de la Federació Catalana de
Basquetbol.
Per aquest motiu aquest mes, l’apartat que nosaltres dediquem al club en
la present revista, més que ser un escrit merament informatiu és un gran
homenatge a tots els integrants del
club i a tots aquells que fan possible
que novament el teló del basquetbol es
torni a aixecar a la nostra vila en una
nova temporada apassionant. Va pels
set equips federats, l’escola LludriBac
i per tots els que en qualsevol dels àmbits empenyen per enfortir cada cop
més el projecte del nostre club.
Ara enunciarem els integrants de cadascuns dels equips que conformen el
BAC Agramunt:
Escola LludriBac: Lluc Magrinyà, Miquel Ferri, Alba Sendrós, Júlia Sala,
Laia Boix, Paula Salat, Samuel Al-

varez, Eric Matamoros, Raquel Carrasco, Bruna Malet, Paula Cañadas.
Entrenadors/-es: Roxana Nicoleta Pop,
Ivet Solé, Clara Fernández, Ester Sangrà, Sònia Piqué i Javi Salat.
Pre-Mini Femení: Alba Hernández,
Núria Rovira, Clara Pla, Ester Ros,
Saray Macias, Soraya Capitan, Judit
Potrony, Anna Bertran, Cristina Boncompte, Queralt Solé, Alba Badia,
Douae Souilah, Júlia Muixí, Georgina
Oliva. Entrenador: Javi Salat, Delegat:
Ramon Capitan.
Pre-Mini Masculí: Marc Andreo, Roger Gual, Joan Puig, Santiago Meza,
Jordi Sala, Gerard París, Jordi Solanes,
Roger Piña, Héctor Salat, Paul Ciprian
Bicci. Entrenador: Xavier Fitó
Mini Femení: Carla Silvestre, Asha
Farreny, Emma Roqué, Carla Andreo,
Agna Romeu, Mar Millat, Mar Badia,
Laura Garriga, Clàudia Pijuan, Júlia
Bernaus, Anna Cahelles, Maria Clotet,
Abril Lloret, Marta Martín, Ahlam Zahti, Míriam Kadouine. Entrenador: Sisco
Farràs. Delegat: Maria del Mar Villena.
Mini Masculí: Josep Pijuan, Xavier
Zurita, Pau Alonso, Biel Muixí, Ramon
Bernaus, Adrià Gual, Izan Serra, Iker
Serra, Adrià Salat, Arnau Bartolí, Gerard París, Martí Solé. Entrenador: Javi
Salat. Delegat: Jesús Gual.
Infantil Femení: Alejandra Estefania
Simión, Clara Fernández, Judit Repi-

lado, Wijdane Majdi, Roxana Nicoleta
Pop, Ester Sangrà, Ivet Solé, Emma
Torres, Brenda Veron, Yasmina Lakbir,
Lavinia Moldovean. Entrenador: Sergi
Llop.
Cadet Femení: Laura Rovira, Sònia Piqué, Júlia Salvadó, Paula Hernández,
Laia Pijuan, Anna Baró, Marina Rallo,
Elisabet Saiz, Daryl Pellicer, Carolina
Solé, Michelle Chacón. Entrenador:
Rubén Añé.
Sènior Masculí: Guillem Pla, Ramon
Cuñat, Xavier Fitó, Ot Padullés, Sergi Llop, Raul Caparrós, Oriol Farràs,
Carlos Castan, Vicent Franquesa, Marià Pla, David Duart, David Rodríguez,
Bernat Llop, Víctor Puebla. Entrenador: Guillem Pla. Delegats: Rubén Añé
i Andrés Vadillo.
Agrair també la col·laboració dels
patrocinadors dels equips, sense els
quals no seria possible tirar endavant
la temporada en curs: Tendals Sangrà,
Grupo Consist, Electro-Mecànica Muixí, Administració de Loteria AgramuntTrèbol, Lo Caragol i Mantenimientos y
Montajes Martín.
A TOTS I TOTES GRÀCIES PER SERHI I SEGUIM TREBALLANT... només
amb esforç, suor i sacrifici s’assoleixen
les fites proposades, que en són moltes
i ambicioses! Salut a tothom i ens retrobem de nou a les pistes de joc! ■
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PINTORS GERMANS CAPITAN
Antoni i Josep Mª Capitan Gallardo
SERVEI I LLOGUER DE PLATAFORMES
C/. Fontanilles, 17 - 25310 AGRAMUNT (Lleida)
Tel.: 973 390 403 - Fax: 973 391 124
Tels. Mòbils: 667 639 258 - Antoni
605 851 798 - Josep Mª.
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G R U P S P O LÍTIC S
M U N I CIPALS A C O R D D ’ESQ UERRA

Treballant pel patrimoni d’Agramunt
nen el seu fruit, havent convertit
el nostre Carnaval en una referència a les nostres contrades. Des
d’Acord d’Esquerra volem felicitar
tota la Comissió organitzadora,
la regidoria de Festes, tot l’equip
municipal que ho fa possible i,
sens dubte, tots els participants
que any rere any converteixen la
vila en una extraordinària festa. A
tots, per molts anys!

orígens de la nostra història. Ara,
tot just iniciat l’any, hem vist renovada la portalada de Santa Maria
després del procés de restauració
i consolidació que s’ha dut a terme en tota la seva imatgeria. Uns
treballs que han permès ratificar
el que ja ha s’havia apuntat feia
uns anys de l’existència de restes
de policromia i que ens portarien
a imaginar-nos una portalada completament acolorida. Ara caldrà
treballar en aquesta línia per consolidar encara més un dels atractius més importants d’aquesta vila
com és la portalada de Santa Maria. Vetllar pel nostre patrimoni és
una responsabilitat, però sobretot,
una oportunitat, i en aquest sentit
des de l’equip de govern d’Acord
d’Esquerra sempre hem treballat
i seguirem treballant en aquesta
línia.

RESTAURACIÓ DE LA PORTALADA DE SANTA MARIA
Tot just farà tres anys, els vestits medievals trobats al sepulcre
del campanar de l’església de
Santa Maria tornaven a Agramunt
després d’un llarg procés de restauració que ha permès que avui
puguin ser visitats i contemplats i
formin part ja d’una de les visites
que s’han ofert des de l’Oficina de
Turisme. Paral·lelament, finalitzaven els treballs de restauració dels
tres absis de l’església i retornava
a casa nostra la Mare de Déu del
Castell, una talla de fusta policromada del s. XIV que ens remet als

FINS SEMPRE, MURIEL
La matinada del dissabte 13 de
febrer, qui fou presidenta d’Òmnium Cultural i una de les persones
més importants en el procés nacional que viu el nostre país, fins ara
també com a diputada de Junts
pel Sí al Parlament, Muriel Casals, ens va deixar després de les
lesions produïdes per un atropellament. Des d’Acord d’Esquerra volem fer homenatge a la grandesa i
convicció de la Muriel, recordant
la visita que ens va fer a Agramunt
el 8 de setembre de l’any passat i
fent-nos dignes del seu missatge
per fer de Catalunya un país lliure.
Et trobarem a faltar, Muriel, però
seguirem avançant en el camí que
ens vas traçar. ■

FONT: ACORD D’ESQUERRA

30 ANYS DE CARNAVAL
Enguany Agramunt ha celebrat els 30 anys de Carnaval amb
una de les millors edicions tant
en l’organització com en l’èxit i
participació. Aquelles bases que
en el seu moment els impulsors
d’aquesta festa van posar avui te-

Assessorament

Manteniment de Jardins

Jardineria d’interior
Educació ambiental
Construcció de jardins

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

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

Mòbil 616 03 42 91
jardinsroig@gmail.com
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Jo veig la fi sense temença
com un descans per al meu cos,
i veig venir la recompensa
per Déu promesa al meu esforç.
***
Com una flor, sempre més
el teu record en nostra vida
hi ha deixat una fragància
que ja no serà esvaïda.

Ha pujat a la casa del Pare

Josefa Barbero Gallegos
(Vídua de José Castro Barbero)
que morí cristianament el dia 21 de gener de 2016, als 86 anys d’edat,
havent rebut els S. S. i la B. A.
E. P. R.

Els qui l’estimem: Josep Anton i M. Teresa i Blanca i Josep M.; néts, besnéts, germans,
cunyats, nebots, cosins i família tota, us preguem una oració per a l’etern descans de
la seva ànima.
Agramunt, gener de 2016
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G R U P S P O LÍTIC S
M U N I CIPALS C O N V ER G ÈN C IA

Cap on anem?
Pensem que la
nostra formació
cal que ompli
l’espai centreesquerra, centredreta de la política nacional. No
volem renunciar a
l’independentisme
sabent que això
ens portarà a viure millor. No hem
de renunciar a
l’hegemonia de la
política territorial
que en aquests
moments tenim
gràcies al suport
dels ciutadans.

D

esprés dels darrers esdeveniments en la política nacional i estatal,
els convergents hem d’estar
ben orgullosos del que s’ha
fet fins ara. El pas que s’ha
donat en la política nacional
apostant per un pacte amb
altres formacions polítiques i
amb persones no pertanyents
a cap grup polític, ens ha permès continuar treballant des
de la posició de govern per
la gent del nostre país. Una
acció de govern que amb més
de quaranta anys d’existència
hem realitzat a les diferents
institucions de la nostra terra,
ja sigui en l’àmbit municipal,
territorial o nacional.
Al llarg d’aquests anys la
societat ha anat canviant i les
noves generacions empenyen
els processos cap a altres camins on nosaltres hi hem de
ser. Per altra part no seria normal que no fos així. Per tant
el nostre partit també ha de
fer un gir, un canvi, noves illusions, altres idees...
Hem de saber entendre a la
gent doncs és l’eix fonamental
de la nostra agrupació. Sense

el suport de les persones que
ens encoratgen a tirar endavant les idees que entre tots
hem creat deixaríem d’existir.
Ens cal un nou model basat
en l’optimisme i en la gent.

Procés congressual
És per tot això que encetem un procés congressual
que durarà uns quatre mesos
perquè tot plegat esdevingui
el que els nostres militants
decideixin cap on hem de
caminar. Serà un procés de
fundació? Serà un procés de
refundació? Ja veurem que
decideixen els simpatitzants.
Cal que en els propers mesos
siguem humils però ambiciosos en el nou projecte que
entre tots definirem. Caldrà
repensar moltes coses, buscar espais de diàleg amb collectius que no comparteixen
els mateixos ideals.
Pensem que la nostra formació cal que ompli l’espai
centre-esquerra, centre-dreta
de la política nacional. No
volem renunciar a l’independentisme sabent que això ens
portarà a viure millor. No hem

de renunciar a l’hegemonia
de la política territorial que
en aquests moments tenim
gràcies al suport dels ciutadans. La nostra formació pot
estar molt orgullosa de la sectorial de les terres de ponent.
Malgrat tot hem de reconèixer
que som una gent que ens
costa comunicar-nos bé. Ens
cal dominar més el tema publicitari en aquests moments.
Fins ara la feina ben feta ens
donava el bitllet per governar.
Ara amb això no n’hi ha prou,
cal fer bé les coses i donar-se
a conèixer als estaments socials.

Carnaval
Encetem un procés durant
el Carnaval que ens portarà a
l’època de quaresma com a
època de meditació i aclariment d’idees.
Parlant del Carnaval, esmentar que ha estat molt lluït
i felicitem tots aquells que el
fan possible any rere any.
Secció Local de
Convergència Democràtica
de Catalunya

[FEBRER 2016]

sió 624

71

Lina Marsol Mirmí
6-5-1960

† 14-2-2013

3r Aniversari
T’estimen i et recorden tota la família: espòs, Llorenç; fill, Nil;
pares, germà, cunyades i nebots.
Les amigues et troben a faltar.
Els teus pares cada dia recorden el teu bon humor quan estaves a casa i la teva companyia.
De tot cor,
Josep i Maria

Sempre en nosaltres.
Sempre amb nosaltres.
Família González Colonia

Segon Aniversari

Carme Garriga Pons
que morí cristianament el dia 26 de febrer de 2014, als 86 anys d’edat,
havent rebut els S. S. i la B. A.
A. C. S.

Agramunt, febrer de 2016
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L ' A J U N TAM ENT
I N FOR MA

a ser una zona d’oci i esbarjo per a totes
les edats. En els propers dies s’acabaran
les tasques de neteja i de rehabilitació
d’aquests espais malmesos després de
les inundacions.

FONT: AJUNTAMENT

INSTAL·LAT EL MOBILIARI
URBÀ AL CENTRE HISTÒRIC

Un cop finalitzades les obres
de rehabilitació i arranjament
del centre històric d’Agramunt,
l’Ajuntament ha procedit a la
instal·lació de mobiliari urbà.
Concretament, l’equip de serveis ha instal·lat papereres en
tot el tram arranjat i dos bancs
de grans dimensions a la plaça
de l’Església per poder contemplar la façana i portalada
de Santa Maria d’Agramunt. A
partir d’aquesta instal·lació es
valorarà complementar-la en
l’àmbit en que s’ha actuat.

RECUPERACIÓ DELS ESPAIS VERDS DESPRÉS
DE LA ROBINADA

L’equip de Serveis Municipals conjuntament amb empreses i tècnics, han recuperat els espais verds malmesos per
les inundacions. En aquests moments, ja s’ha posat sauló al
Parc de Riella i al Passeig Mercè Ros perquè pugui tornar

CROS AGRAMUNT
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La Residència Mas Vell ha celebrat la setmana de carnaval
seguint les consignes de la Xurripampi. Tots els padrins i
padrines s’han implicat tant en l’elaboració de les disfresses
com en la celebració de les diferents activitats durant tota la
setmana. Aquest any ens hem disfressat de ninots de neu i
hem decorat la residència per a l’ocasió. També ens ha visitat la Xurripampi i hem passat uns dies d’allò més divertits.

Agramunt va acollir el diumenge 31 de gener una nova
edició del Cros d’Agramunt. En total hi van participar més
de 290 corredors de 39 centres escolars i clubs diferents
de tota la província. El cros organitzat des de la regidoria
d’Esports compta amb la col·laboració del club Escatxics,
el Consell Esportiu de l’Urgell i les AMPES dels tres centres
educatius.
La propera cita esportiva que es durà a terme a Agramunt
serà el proper diumenge 6 de març que tindrà lloc la 4a
cursa de la Dona.
[FEBRER 2016]
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CARNAVAL A LA RESIDÈNCIA MAS VELL

L’Ajuntament d’Agramunt
i el Departament de Carreteres de la Generalitat
han arribat a un acord per
instal·lar un nou semàfor
al tram urbà de la carretera L-303 al seu pas per
Agramunt. Concretament,
el nou semàfor se situarà a
l’alçada del Camp Municipal d’Esports i s’activarà a
través d’un polsador per a
vianants a ambdues bandes de via o per vehicles que superin la velocitat màxima permesa en aquest tram. Aquesta actuació arriba després que l’Ajuntament s’hagi reunit
en diverses ocasions amb el Director General de Carreteres. L’Ajuntament continua treballant per ratificar l’acord
al que es va arribar amb el Departament de Territori i Sostenibilitat per a la signatura del conveni que permetrà la
reversió d’aquest tram urbà de la L-303 per un itinerari
alternatiu a través del polígon industrial.
FONT: AJUNTAMENT
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INSTAL·LACIÓ D’UN NOU SEMÀFOR A LA L-303
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▼

CERTAMEN LITERARI SANT JORDI 2016

Un any més i en la seva trenta-novena edició, amb motiu
de la diada de Sant Jordi se celebra una nova edició del
certamen literari. S’hi pot participar en tres modalitats diferents: poesia, prosa i poesia visual. Els cursos de Cicle Inicial hauran de fer una visualització d’un fragment del conte
“El vell i l’ocell” de Guillem Viladot. Les bases es poden
consultar al web de l’Ajuntament i el termini per presentar
les obres finalitza el proper 18 de març.
CANVIS EN EL SISTEMA DE TELEFONIA

L’Ajuntament d’Agramunt ha canviat el sistema de trucades de tots els espais municipals. Amb aquesta acció es
reduirà un 25% el cost de telefonia i es millorarà l’atenció
a l’usuari. Amb els canvis realitzats ara l’usurari pot tornar
la trucada perduda rebuda per l’Ajuntament, un fet que fins
ara no era possible. El nou sistema, a més, permet atendre
més trucades a la vegada, fer desviacions d’un edifici a un
altre o realitzar converses en grup. Recordem que el telèfon
d’atenció al ciutadà és el 973390057.
ACTES:
GESTIÓ DE CONSUM I SUBMINISTRAMENTS ENERGÈTICS

S’aprovà renovar aquest servei dels equipaments municipals
i l’enllumenat, mitjançant el Sistema d’Informació Energètica
(SIE), i s’adjudicà per a l’exercici 2016 a l’empresa RSM GASSÓ
CIMNE ENERGY, SL, per un import de 954,49€, (IVA inclòs).
REPARACIÓ CAMINS

S’aprovà els treballs per a la reparació dels camins ubicats en
el Passeig Mercè Ros i del Parc de Riella, i s’adjudicà a l’empresa EXCAVACIONS I TRANSPORT FITÓ, SL, per un import de
12.331,11€ (IVA inclòs).
DESRATITZACIÓ, DESINSECTACIÓ I DESINFECCIÓ

S’aprovà el contracte del servei del Pla d’acció dels tractaments de desratització, desinsectació i desinfecció dels edificis
i equipaments municipals, per l’anualitat del 2016, i s’adjudicà
a l’empresa RAESGRA, SL, per un import de 1.984€ exclòs IVA.
SISTEMES CONTRA INCENDIS

S’aprovà la instal·lació de sistemes contra incendis als pavellons poliesportiu i firal que inclourà un detector de foc i una
alarma acústica, i s’adjudicà a l’empresa CHUBB IBERIA, SL,
per un import de 10.078,14€ (exclòs IVA).
SUBVENCIONS

Es van concedir les següents subvencions:
- ASSOCIACIÓ CASAL D’AVIS D’AGRAMUNT I COMARCA,
per un import de 300€ per donar suport a les activitats que es
van realitzar durant l’any 2015.
- AMPA DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL NINS, per un
import de 330€, per a les activitats extraescolars durant el curs
2015/2016.
- ASSOCIACIÓ AMICS DE L’ARQUITECTURA POPULAR, per
un import de 500€, per a les despeses d’edició del “Llibre de
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l’any Josep Mora”, i que s’aportin 15 exemplars del llibre editat
per l’Ajuntament d’Agramunt.
- FUNDACIÓ PRIVADA GUILLEM VILADOT “LO PARDAL”,
per un import de 13.000€, per a la gestió dels objectius fundacionals de l’exercici 2016.
- CLUB CICLISTA AGRAMUNT, per un import de 600€ per
les despeses d’organització de la cursa de la Transiscar - Cursa
de la Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra de l’any 2015.
- AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA D’AGRAMUNT, per un
import de 175€ per a les despeses que han generat la realització de les sessions de conferències del curs 2014/2015.
- ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE LES PUELLES, per un import
de 1.850€ per les despeses generades per aquesta entitat en
l’exercici 2015.
- APORTACIÓ ECONÒMICA A L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE
MAFET, en concepte de les despeses de les derrames pel subministrament d’aigua de Mafet corresponent als pagaments del
primer i segon termini dels anys 2013, 2014 i 2015, per un
import total de 2.408,42€.
BAIXA ESTABLIMENT

S’acordà donar de baixa del Registre d’Establiments el corresponent establiment del titular de la llicència municipal
d’obertura d’establiment dedicat a despatx professional d’advocat situat al Passeig Nou, núm. 2, baixos, així com els arbitris
que pogués generar dita activitat.
ACTUACIONS DE CONTROL I D’INSPECCIÓ

S’aprovà la despesa en concepte de la taxa per actuacions
de control i d’inspecció respecte les activitats de prestació dels
serveis de comunicació audiovisual (exercici 2015) per l’emissora de ràdio municipal Ràdio Sió, freqüència 107,9 municipi
Agramunt, amb una quota de la taxa per un import de 61€.
CESSIÓ D’ÚS D’UNS BAIXOS

S’aprovà el contracte de cessió d’ús de dos locals: un situat
als baixos del C. Sió, 10, amb una superfície cadastral de 91
m2, i un altre a l’avinguda Catalunya, núm. 14. Ambdós per
poder ser destinats a espais municipals per a diferents usos.
TREBALLS DE PINTURA

S’aprovà els treballs de pintura en l’edifici de Macià-Companys per pintar el vestíbul, la caixa d’escala, els bastiments
de les portes i els radiadors de l’edifici, i s’adjudicà a l’empresa
del Sr. ROMAN SERRA LLANES, per un import de 1.560,90€
(inclòs IVA).
ESTUDIS I ANÀLISIS ZONES INUNDABLES

S’aprovà la realització d’uns informes de serveis tècnics per
l’estudi i anàlisis en relació a la determinació de les zones
inundables del municipi d’Agramunt, i s‘adjudicà a l’empresa ALNUS ASSESSORAMENT TÈCNIC, SLP, per un import de
5.800€ (IVA no inclòs).
ASSESSORAMENT COMPTABLE I TRIBUTARI

S’aprovà el contracte del servei d’assessorament comptable,
tributari i de gestió econòmica per l’Entitat Pública Empresarial
“Agramunt Serveis”, i s’adjudicà a l’empresa CONSULTORIA

EN GESTIÓN INNOVADORA, SL, per un import de 1.750€ (IVA
no inclòs) per l’anualitat del 2016.
ADQUISICIÓ DE PILONES

S’aprovà l’adquisició de 20 pilones (model Mutancode) per la
senyalització de l’espai públic urbà del nucli Antic (Baixada del
Mercadal i C. Sió), i s’adjudicà a l’empresa PILOSTOP, SL, per
un import de 390€ (IVA no inclòs).
HIDRANT A LA PLAÇA DEL MERCADAL

S’aprovà la realització de la instal·lació d’hidrant soterrat ubicat a la plaça del Mercadal, i l’obra civil d’aquests treballs, i
s’adjudicà a l’empresa CASSA AIGÜES I DEPURACIÓ, SL, per
un import de 1.944,64€, IVA inclòs.

SISTEMES DE PREVENCIÓ CONTRA INCENDIS

S’aprovà el servei de manteniment de les instal·lacions dels
sistemes contra incendis ubicats en les instal·lacions dels
equipaments municipals d’Agramunt i s’adjudicà a l’empresa
CHUBB IBERIA, SL, pels imports que es detallen (IVA no inclòs) i anuals:
- Servei manteniment preventiu extintors ......................8,00€/unitat
- Servei manteniment preventiu sistemes incendis.....103,00€/unitat
- Servei manteniment preventiu sistemes alarmes
detecció incendis ...................................................48,00€/unitat
- Servei quota anual connexió a central receptora ......170,00€/unitat
- Servei manteniment preventiu seguretat
electrònica-revisió anual..........................................40,00€/unitat

La teva Botiga a Agramunt
Ctra. Cervera km. 19 · T. 973 390 801
Centres Producció / Distribució
AGRAMUNT (Lleida) 25310 · Ctra. de Cervera, km. 19 · T. 973 391016
EL BARCO DE ÁVILA (Ávila) 05600 · Ctra. N-110, km. 334 · T. 920 341 065
JABUGO (Huelva) 21290 · C. Empalme, 6 · T. 920 341065
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Josep Mª Lailla Torres
Vidu de Teresa Vicens Carbonell
Metge
Ha mort cristianament a Barcelona, a l’edat de 96 anys, el dia 26 de gener de 2016,
confortat amb el Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica.
(A.C.S.)

Els seus estimats: fills, Josep Mª i Maria Assumpció; néts, Maria Assumpció i Carles,
Maria Teresa “Pati”, Anna i Enric; besnéta, Marta; nebots, cosins i la seva fidel Esther.
Ho fan saber a llurs amics i coneguts i els preguen de voler-lo tenir present
en les seves oracions.

Barcelona - Agramunt, febrer de 2016.
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A L MAN A C

Les fases de la lluna:

Mes de 31 dies, tercer del nostre calendari.
Entrem a la PRIMAVERA el dia 20, a les 16h
30m. Som a l’equinocci en què els dies i les
nits tenen la mateixa durada.
El dia 1 el sol surt a les 6h 26m, i es pon
a les 17h 43m. El dia 31 el sol surt a les 5h
37m, i es pon a les 18h 16m.
El dia 20 el sol entra a la constel·lació
d’ÀRIES.
Totes les hores indicades són de Temps Universal seguint
el fus horari del meridià de Greenwich. Per això s’ha d’afegir una hora perquè es correspongui amb l’horari oficial.
Esperem tornar aviat a l’hora del meridià o solar (“hora
vella”), de la qual mai no ens n’haurien d’haver tret.

DATES ASSENYALADES
I COSTUMARI
És considerat el març com el mes més variable
de l’any, ja que es troba situat en la transició de
l’hivern a la primavera i participa de les temperatures de les dues estacions. Els antics llunaris el
representaven amb la figura d’un minyó amb tres
cares: una que bufa, una altra de riallera i una tercera seriosa, les quals volien simbolitzar les variacions del temps.
Dia 19: Sant Josep, espòs de la Mare de Déu.
Dia 20: Diumenge de Rams.
Dia 24: Dijous Sant.
Dia 25: Divendres Sant
Dia 27: Pasqua de Resurrecció.
Dia 31: Dilluns de Pasqua. Mare de Déu de
l’Alegria.

EFEMÈRIDES DEL MES
10 de març de 1532. Data que porten les
cadires del cor de l’església d’Agramunt. Entre
els quatre pilars del fons de la nau central es va
construir el cor de l’església. Pel davant portava
una tanca de fusta, mentre que als tres costats

Demografia

Quart minvant

el dia 1, a les 23:11 h

Lluna nova

el dia 9, a la 1:54 h

Quart creixent

el dia 15, a les 17:03 h

Lluna plena

el dia 23, a les 12:01 h

Quart minvant

el dia 31, a les 15:17 h

(Mes de gener de 2016)

DEFUNCIONS

restants la tanca era d’obra. A l’interior hi havia
25 setials de roure, essent notables les imatges
tallades, en relleu, en els medallons dels recolzabraços, on es representaven els vicis de la societat. Un dels més notables representava una trona
amb un ase predicant (símbol de la ignorància),
i un gall com a feligrès que escolta (símbol de la
vanitat). Una mena d’àtic recorria la part superior
de les cadires amb una inscripció en llatí que recordava la seva construcció: “In Dei nomine amen
abuit complementum presents opus hujus cori die
dessima mensis Martii anno Dni Millesimo quingentesimo trigesimo secundo regnante Carolo Dei
gratia Imperatore”. La traducció seria: “En nom de
Déu, amen, fou acabada l’obra d’aquest cor el dia
deu del mes de març de l’any del Senyor 1532,
regnant Carles per la gràcia de Déu Emperador”.
L’any 1876 es va treure del seu emplaçament original i es va traslladar íntegre a sobre d’un trebol
que s’havia construït expressament damunt de la
porta principal, a sota del rosetó, a mode de cor
alt. Aquest tipus de cors alts, al fons de la nau
i a sobre la porta d’entrada, els trobem a moltes
esglésies dels pobles de l’entorn. En la restauració
de l’església dels anys cinquanta es va desmuntar
també aquest cor i vuit dels setials es van col·locar
al presbiteri, darrere de l’altar major, encaixats al
mur semicircular entremig de les semicolumnes
que el decoren. Les cadires restants desconeixem
on van anar a parar.
Ramon Bernaus i Santacreu

Carme Forns Gassol
Joan Granados Riera
Josefa Barbero Gallegos
José Hernández Domínguez
Ana Ortiz Espinosa

89 anys, dia 1
73 anys, dia 13
86 anys, dia 21
68 anys, dia 26
91 anys, dia 29

Informació facilitada pel Registre Civil amb les dades convenientment autoritzades.

JOSEP ROVIRA

MARÇ 2016

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

l./m2

PLUJA CAIGUDA DURANT EL GENER
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Dia 10......................................... Inapreciable
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TOTAL .........................................

6,0 l./m2

TEMPERATURES EXTREMES DEL GENER
Màxima del mes .............................. 16°, dia 8
Mínima del mes ............................. -5°, dia 17
Oscil·lació extrema mensual ....................... 21°
Mitja de les màximes .......................... 10,903°
Mitja de les mínimes ............................ 2,290°
Mitja de les mitjanes ............................ 6,596°

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

Temperatura màxima:

Temperatura mínima:

Precipitacions:

L’observador: Deudat Pont
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Si alguna vegada aconseguís escriure
un llibre, en el qual reflectís
tangiblement els sentiments que
m’emocionen, les idees que em
copegen i la nítida percepció
individual dels esdeveniments
durant el lapse en què transcorrer el
meu temps inequívoc –la meva
història, tota la Història–,
m’agradaria dedicar-lo així:
A tots els qui ja han traspassat el
llindar inaccessible i han descobert
els seus secrets; a tots els qui l’hem
de traspassar inexorablement; a tots
els qui encara no hi són i,
desconeixent el perquè, vindran i
també el traspassaran.
Confins d’aigua
Joan Granados Riera

Joan Granados Riera
Ha mort en la pau del Senyor el dia 13 de gener de 2016,
a l’edat de 73 anys.
E. P. R.

La família tota, amics i tots aquells que l’estimaren,
us agrairan una oració pel seu descans etern.

Agramunt, gener de 2016
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L LEU R E A MEN ITATS

Les 7
diferències
per
Ricard Bertran

Força expectació va despertar
entre els agramuntins aquest
aparador durant
el dissabte de
Carnaval al matí,
mentre l’artista
anava pintant la
model.
La imatge de
l’esquerra és l’original, mentre que
a la de la dreta
s’han fet set modificacions.
A veure si les trobeu!
❚ Coordina Rosa Maria Sera

Solució a la
Sopa de Lletres:

SUDOKU

B S Y O R Y O Y C K R N O

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

R E F O N D A Y G T E I O
A G P D R O R M D W I G P
N D O A O R Y K M Y T Y D

SOPA DE LLETRES

D I D N C N O A M H I H Y
O R N N O I N E C C O G S
K O M I R W R O P R O M N
D E B R O D Y R Y D W D A
L W C B P D I C W W B N H

L W C B P D I C W W B N H

W B S M I Y N W W A P R K

Busqueu el nom de deu actors
guanyadors d’un Òscar.

8

Solució a les
7 diferències:

6

D E B R O D Y R Y D W D A

7

K O M I R W R O P R O M N

2

W B S M I Y N W W A P R K
O R N N O I N E C C O G S
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B S Y O R Y O Y C K R N O

3

R E F O N D A Y G T E I O

7

A G P D R O R M D W I G P

9

N D O A O R Y K M Y T Y D

Solució al
SUDOKU:
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Ens costa imaginar-te
absent per sempre,
tants de records de tu
se’ns acumulen,
que ni deixen espai
a la tristesa.
Et vivim intensament
sense tenir-te.
Miquel Martí i Pol

Pere Corts Navarro
Ha mort el dia 1 de febrer de 2016, a l’edat de 52 anys.
E. P. R.

Els qui l’estimem: esposa, Carme; fill, Christian; pares, Julià i Encarna; mare
política, Marta; germans, Pepita, Juli, Sònia, † Xavier i Ivan; cunyats, Agustí,
Marta i Josep M.; nebots, família tota i amics, us agrairem el tingueu present en
el vostre record.

Artesa de Segre, febrer de 2016
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JOSEP ROVIRA

na divertida imatge de
les nombroses que es
van poder veure en el trentè
Carnaval agramuntí, va ser la
d’aquestes dues noietes i el
seu acompanyant. El dissabte
al matí van disfressar-lo com
a preludi de la rua que tindria
lloc al vespre. Li havien posat
també un gorro de complement, però aviat se’n va cansar i li van haver de treure.
Com podem veure feia cara
de pocs amics, no sabem si
per l’enrenou de la disfressa
o perquè no li agraden les
fotografies atenent la mirada
que adreça a la càmera. Elles
dues s’ho contemplen amb
rialla picarona.

per SERAFINA BALASCH
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Joan Ramon Gallart i Huguet
A. C. S.

Dinovè Aniversari
(22 de febrer de 1997)

Trobem a faltar
el teu somriure...
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ins a les acaballes del segle passat a la nostra vila hi estaven establertes cinc o sis sastreries. Avui, aquest ofici
pràcticament ha desaparegut engolit per les grans indústries de la confecció. En record d’aquella professió que
donava ocupació a uns quants agramuntins/es, aquest mes us oferim una foto del cosidor de la sastreria Noguera feta
en la dècada del 1940.

D’esquerra a dreta
i de dalt a baix:
1) Salvador Noguera G.
2) Salvador Noguera
3) Miquel Noguera

3

2
1

4) Maria Pla

4
6

5) Roser Puig
7

8

9

6) Roseta Valls

10
11

5

7) Delfina Marquilles
8) Rosita Escolà
9) Rosita Tallaví
10) Mercè Tallaví
11) Clara Fitó
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I M AT G E S D ’ A H I R i D ’ AV U I
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L iimatge
La
t d’
d’ahir
hi correspon a l’l’estiu
ti dde 19
1986
86 quan es realitzava
lit
l’l’explanació
’ l
ió per construir
t i ell parc dde bbombers
b ambb un
pressupost de quatre milions de pessetes. Cinc anys més tard, el desembre de 1991, es va posar la primera pedra del
Centre d’Assistència Primària (CAP), l’actual Àrea Bàsica de Salut. L’edifici del CAP es va construir sobre el solar on
antigament hi havia hagut la casa del metge i va ser inaugurat l’any 1993. Entre una foto i l’altra han passat trenta anys,
i l’única referència que s’aprecia és la tanca metàl·lica del quarter de la Guàrdia Civil en primer terme a la dreta.

