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Recull d’imatges de record de la
dèbil nevada que va caure a la nostra
vila el dissabte 27 de febrer.

Editorial
Un primer pas

A

que facin cas omís d’aquella installació lumínica? El semàfor de què parlem està equipat amb càmera fotogràfica que deixi constància de l’infractor?
O bé hi haurà un servei de vigilància

JOSEP ROVIRA

ixí considerem l’acord a què ha
arribat l’Ajuntament amb el Departament de Carreteres de la Generalitat per la col·locació d’un semàfor
regulador de la velocitat dels vehicles a
l’alçada de la porta d’entrada al Camp de Futbol.
Es tracta d’un giny que
manté el llum verd de manera permanent però que,
si detecta algun vehicle
circulant a una velocitat
que sobrepassa el límit
preestablert (degudament
senyalitzat), el focus de
llum s’esdevé de color vermell en indicació que cal
reduir la marxa o bé aturar el vehicle si s’escau.
Més a més, el semàfor en
qüestió està equipat amb
un polsador a banda i banda de la
carretera que prement-lo activa el llum
roig que permet creuar al vianant ocasional aquella via.
Fins aquí molt bé, però ens queda un
dubte: Com es controlaran els vehicles

permanent a cura del trànsit rodat per
aquella zona? Caldrà estar-hi a l’aguait.
De totes maneres cal felicitar el
procedir de l’Ajuntament car amb la
seva actuació demostra que ha sabut
interpretar i en cert sentit fins i tot

complaure el clam reivindicatiu d’un
grup de ciutadans que s’autoanomenen “Indignats de la L-303”, que reclamen amb insistència que es reguli
i limiti la circulació per l’esmentada
carretera eliminant-ne del
tot, i sobretot, el pas de vehicles pesants. De moment
i tal com anuncia el propi
Ajuntament, cal esperar
que tinguin èxit les gestions
que es duen a terme amb el
Departament de Territori i
Sostenibilitat encaminades
a la consecució que aquests
siguin desviats pel Polígon
Industrial fins a la carretera
de Tàrrega, com a mesura
provisional a l’espera que
s’obri d’una vegada la variant de la L-303 que ha de
circumval·lar la Vila. Serà llavors quan
s’assolirà la tranquil·litat no solament
del “Indignats” sinó que també de tota
la ciutadania.
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Plantació de pastanagues

JOSEP ROVIRA

J. Rovira

Vista d’una part de la finca amb els tubs a punt de muntar el sistema de reg. Al fons, la silueta de Puigverd.

El tractor en plena tasca de plantació, amb els operaris darrere anant colgant les pastanagues.
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▼

JOSEP ROVIRA

S

eguint amb les noves
varietats de cultiu que
es poden fer amb el reg
del Segarra-Garrigues, ara li
toca el torn a les llavors de
pastanagues. En el número
d’agost de l’any passat ja ens
fèiem ressò de la recol·lecció
de llavors de ceba que va tenir
lloc en una finca dels Salats
propietat de Ramon Cuñat.
Aquest mes de febrer, en una
altra finca d’unes set hectàrees del mateix propietari, a
la partida de les Peixeres, es
van plantar 410.000 unitats
de pastanagues de tres varietats diferents provinents de

5
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JOSEP ROVIRA

▼
Preparant les pastanagues
al tractor per començar un
tram de plantació.

JOSEP ROVIRA

Aquí es pot apreciar les rengleres de pastanagues plantades
i l’espai que es deixa entre
mascles i femelles.
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França, també per recollir-ne
la llavor.
Segons el responsable de
l’explotació de la firma Agrofarming SL, es dediquen
al cultiu de diverses llavors
com són naps, raves, fonoll,
pastanagues i ceba. Són una
empresa que treballen, entre altres, per multinacionals

d’Holanda i Corea del Sud.
Fins fa poc aquesta mena de
produccions es conreaven a
Nova Zelanda i ara les estan
duent al nostre país per comprovar si el terreny i el clima
els són propicis. Amb les cebes ja han pogut veure que
funciona, i ara estan provant
amb les altres varietats.

Pel que fa a les pastanagues, el sistema de plantació és el mateix que amb les
cebes. Es planten exemplars
prèviament seleccionats de
dos anys enrere i es col·loquen
alternativament tres rengleres
de pastanagues femelles i
dues de mascles. D’aquestes
darreres també se’n posa a
tot el perímetre de la finca.
A la primavera, quan les tiges han fet la crescuda i s’ha
produït la floració, es porten
les arnes amb les respectives
abelles per tal que duguin a
terme la pol·linització. En estar tota la finca envoltada per
pastanagues mascles, quan
hi entren les abelles ja ho fan
pol·linitzant. Una vegada feta
la seva funció, totes les tiges
i flors de les pastanagues
mascles es destrueixen. Per
això quan és el moment de
la recol·lecció, es veuen molt
espaiades.

Llavors preuades
Aquestes llavors són molt
preuades, arribant-se a cotitzar a uns 1.000 euros el
quilo. Per aquest motiu les
explotacions han d’estar sota
control donat que en alguns
indrets s’han produït furts per
aquest preu tan alt que tenen.
Un cop recol·lectades, també
s’han de deixar assecar i destriar-les. Una part d’aquestes
llavors es duen a laboratoris
per estudiar-ne la genètica i
millorar-ne així la producció.
La resta, es comercialitza per
a l’agricultura i fer pastanagues per al consum.
Anirem seguint l’evolució
d’aquesta plantació, ja que
ens van assegurar que durant
la floració primaveral fan força goig i una olor molt agradable.

Joan Pijuan

JOAN PIJUAN

Xerrada del Centre Mèdic d’Agramunt

E
Balcells va dir que
el dolor lumbar no
és un diagnòstic,
és un símptoma i
el més important
és saber quina és
la causa d’aquest
dolor.

l dimecres 24 de febrer el
Centre Mèdic d’Agramunt
organitzà a la sala de conferències del Casal una xerrada
sobre “Per què ens fa mal l’esquena?” que va anar a càrrec
del fisioterapeuta i osteòpata
Xavier Balcells. L’acte comptà
amb una assistència de més
d’una setantena de persones.
Diuen les estadístiques que
totes les persones al llarg de
la vida patiran com a mínim
un episodi de mal d’esquena.

Balcells va orientar la xerrada
a parlar del dolor lumbar. Va
explicar que el mal d’esquena
pot originar-se per causes mecàniques, referit a l’aparell locomotor (músculs, tendons...),
com són una mala postura
asseguts, sobreesforços carregant pesos, moviments repetitius, patacades, cicatrius (per
cessàrees, cirurgies abdominals importants, etc.). Per altra
banda i enllaçat també amb
les cicatrius hi ha les causes
no mecàniques que poden ser
no tan conegudes provocades
per un mal funcionament dels
intestins, restrenyiment, còlics nefrítics, etc. També va dir
que molts cops darrere d’un
mal d’esquena persistent hi
pot haver subjacent una causa
de tipus visceral.
Va exposar que quan algú
pateix dolor, abans de fer res
s’ha de saber quin és el teixit,
l’òrgan responsable d’aquest
dolor i en funció de quin sigui l’òrgan el dolor tindrà
unes característiques que ens
serviran per saber la tècnica
que després haurem d’utilit-

El col·lectiu Garba
us convida a la conferència

ADN i DNI, la transcendència
de la genètica en humans
a càrrec de la Sra. Roser

Gonzàlez Duarte

L’acte tindrà lloc divendres 1 d’abril,
a les vuit del vespre, a l’Espai Guinovart.

zar per fer el tractament, però
sobretot primer de tot s’ha de
descartar patologies greus.
Normalment el dolor està provocat per una causa mecànica
però s’ha de descartar que no
sigui una causa no mecànica.
I per a prevenir l’aparició
del mal d’esquena recomana portar un estil de vida saludable, mantenir l’esquena
alineada, manipular els pesos
correctament i adoptar postures correctes, entre altres; no
obstant si tot i això continua
el dolor s’ha de recórrer als diferents tractaments que hi ha
farmacològic, de fisioteràpia,
cirurgia, osteopàtic, segons
convingui.
La xerrada va anar acompanyada de la projecció de
nombroses imatges que van
fer més entenedores les explicacions. En resumen, Balcells va dir que el dolor lumbar no és un diagnòstic, és un
símptoma i el més important
és saber quina és la causa
d’aquest dolor perquè llavors
es podrà fer el més apropiat
per resoldre el problema.

La doctora Roser Gonzàlez és catedràtica de Genètica de la Universitat
de Barcelona. Dirigeix un grup de
recerca que estudia la genètica molecular humana, principalment les
malalties genètiques de la visió.
A la seva conferència la senyora
Gonzàlez ens parlarà de la inﬂuència
que els avenços en el camp de la genètica tenen en la nostra vida, des de
la identiﬁcació de malalties hereditàries ﬁns a camps tan diversos com
la medicina forense o l’arqueologia.

[MARÇ 2016]
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Agramunt emblanquinat

FOTOS: JOSEP ROVIRA

Quan ens vam
despertar dissabte
al matí la sorpresa
va ser majúscula
en veure-ho tot
emblanquinat.
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Q

uan el divendres 26 a la
nit es va posar a ploure tot
feia pensar que les previsions
meteorològiques, que anunciaven neu a cotes ben baixes,
a la nostra vila passarien de
llarg i que es quedaria tan sols
amb l’aigua que anava caient.
Per això quan els agramuntins
ens vam despertar dissabte al
matí la sorpresa va ser majús-

cula en veure-ho tot emblanquinat. L’aigua de la nit anterior s’havia convertir en neu
a partir de quarts de set del
matí. La primera que va caure li va costar de cuallar, però
com sigui que nevava copiós
finalment se n’hi va posar uns
tres centímetres. Durant el
matí de dissabte va continuar
nevant, a estones ben bonic,

però cap a les 11 ja va parar
i la bonança del temps va fer
que al migdia la neu desaparegués pràcticament de tot
arreu.
La nota divertida l’hi van
posar els més joves que, en
ser festiu a l’escola, van poder gaudir de la neu una estona en els llocs d’esbarjo com
el Passeig.

[MARÇ 2016]
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Eleccions agràries
E

l diumenge 28 de febrer
es van celebrar les elecci-

ons per determinar la representativitat de les organitzacions professionals agràries a
Catalunya durant un període
de cinc anys. Aquestes eleccions representen un canvi
important respecte els anteriors comicis, ja que desapareixen les Cambres Agràries
Territorials i la representativitat s’estableix a partir del percentatge de vots obtinguts per
cada candidatura.
Tres candidatures
Van concórrer a les eleccions tres candidatures: Unió
de Pagesos que obtingué
el 56,77% dels vots, Joves

Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) el 27,60% i
Associació Agrària-Joves Agricultors (ASAJA) el 12,73%,
la qual no va obtenir representació en no superar el
percentatge mínim de representativitat situat al 15% del
total dels vots vàlids.
La participació a tot Catalunya va ser del 53,98%,
12.998 votants d’un cens de
26.001 professionals.
A Agramunt la participació
va ser del 31%, 37 votants
d’un cens de 119 persones.
UP va tenir 20 vots; JARC, 16
i ASAJA, 1 vot.

Presentació del llibre “Sóc de l’oest”
E

JOSEP ROVIRA

l dissabte 5 de març es
va fer a Cal Mas Vell la
presentació del llibre Sóc de
l’oest a càrrec del seu autor,
el Sr. Postu, que a més a més
va promocionar la venda de
les seves “postuxapes” solidàries. L’acte, organitzat per

10
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la directora de la Residència,
estava obert a tot, i entre el
públic assistent hi havia també els avis residents que amb
anterioritat havien decorat la
sala amb dibuixos relacionats
amb el tema.
El Sr. Postu és l’administrador dels comptes de Postureig de Lleida, un conjunt
de comptes en les xarxes
socials (Facebook, Twitter,
Instagram) on tracta l’actualitat lleidatana des d’una
perspectiva humorística i
sarcàstica a base de frases,
narracions, poemes i imatges
que es riuen del postureig (tot
allò que fem per aparentar o
quedar bé). És un personatge
purament lleidatà que protegeix el seu anonimat amb un
barret de l’Aplec del Caragol i
una màscara de l’Spiderman

que a través de l’humor du a
terme causes solidàries i de
promoció de les Terres de Ponent.
El Sr. Postu compta amb
milers de seguidors en les
xarxes socials i en veure com
el nombre anava creixent va
decidir utilitzar-ne la gran
repercussió que tenien per
promoure la venda d’unes xapes dissenyades per ell, que
serveixen per recaptar diners
per a 12 moviments benèfics,
sense que n’obtingui cap benefici econòmic. La primera
va ser la xapa “I Love Popes”,
en benefici d’Adima Lleida,
l’Associació de Dones Intervingudes de Mama; la següent
fou per a l’Institut de Recerca
Biomèdica, per crear un grup
de suport a afectats de càncer
de pròstata a l’Hospital Uni-

JOAN PIJUAN

JOAN PIJUAN
JOSEP ROVIRA

El Sr. Postu promou
la venda d’unes
xapes dissenyades
per ell, que serveixen per recaptar
diners per a 12 moviments benèfics.

versitari Arnau de Vilanova i
a l’Hospital de Santa Maria
de Lleida; després en va fer
per a persones sense llar, a
través de la iniciativa Arrels,
Sant Ignasi de Loiola. També
n’ha fet a benefici de les tres
protectores d’animals de Lleida, per a Creu Roja i Càritas
de Lleida per ajudar persones
en perill d’exclusió social, a la
infància i beques menjador,
per a Down de Lleida, el Banc

d’Aliments i l’Associació de
Familiars de malalts d’Alzheimer i altres demències de
Lleida. En total ha aconseguit
recaptar amb la seva venda
més de 45.000 euros per a
les diferents causes.
Per recaptar més diners
també ha organitzat diverses
festes solidàries conegudes
com a “PostuParties”. A més
a més de compartir iniciatives
solidàries d’altra gent i així

mateix iniciatives de joves
amb talent que necessiten
una mica de promoció o se la
mereixen. Però, sobretot, tot
relacionat amb la promoció
de Lleida.
El llibre Sóc de l’oest, editat per l’Editorial Fonoll, és
un recull de tot el que ha anat
fent als comptes de les xarxes
socials: textos, il·lustracions,
imatges... Està dividit en diferents capítols que tracten
sobre el postureig, la província, l’Aplec dels Caragols, els
equips esportius..., tot amb
clau d’humor. També hi ha
una part que parla de la solidaritat, de les causes benèfiques on s’han destinat els diners, i també es parla molt del
fet que ens riem de les coses
de Lleida, perquè ens les estimem, perquè som capaços de
riure’ns de nosaltres mateixos,
però sempre amb una gran estima i per això el llibre és humor, solidari i lleidatà. Va ser
un dels llibres més venuts per
Sant Jordi del 2015.

[MARÇ 2016]
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Vuit persones del públic es van
prestar perquè Vizcarra els fes la
caricatura en directe. El resultat
és prou evident.

La Garba

L’artista durant la seva xerrada.

E

Cultural va invitar el caricaturista Joan Vizcarra a fer una

JOSEP ROVIRA

l dissabte 5 de març el
col·lectiu local la Garba

12
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xerrada a l’Espai Guinovart.
Joan Vizcarra (Montblanc,
1967), és considerat un dels
millors caricaturistes d’Espanya. Llicenciat en Belles Arts
per la Universitat de Barcelona, va començar en el terreny
de la il·lustració col·laborant
en agències de publicitat.
Des de 1991 col·labora en
la revista d’humor El Jueves.
També ha col·laborat en la revista Interviu, al Periódico de
Catalunya, al diari Avui i en
altres publicacions.
Aquest any ha publicat el
llibre 25 anys de caricatures
amb més de 800 imatges que
són una recopilació dels mi-

JOSEP ROVIRA

Fent dedicatòries als llibres que venia.

En acabar va
mostrar la seva
habilitat dibuixant
en directe la caricatura d’alguns
dels assistents a
l’acte.

llors dibuixos realitzats durant
aquests 25 anys treballant
per mitjans de comunicació,
revistes i diaris, a nivell estatal.
Vizcarra va explicar que “la
caricatura és un art molt especial, molt diferent, i alhora
bastant desconegut, ja que

requereix d’estar molt inspirat a l’hora de dibuixar”. Va
puntualitzar que “la caricatura en si no s’ensenya, és una
disciplina súper personal, atípica. No hi ha un manual per
seguir els passos per arribar
a fer una caricatura”. Però
sí que creu que “hi ha dos
factors importants a l’hora de
dibuixar una bona caricatura:
un seria, evidentment, saber
dibuixar i inclús saber fer un
retrat d’una persona, dibuixar-la, i que la gent identifiqui qui és, i a més intentant
ressaltar els trets més importants que té la persona amb
un toc humorístic; i el segon
seria intentar captar l’ànima
d’aquella persona”.
Vizcarra va voler fer una in-

tervenció més pràctica, més
distesa, centrada en mostrar
algunes imatges de feines realitzades durant aquests anys
i demanant la participació del
públic perquè identifiquessin
els personatges que representaven les caricatures de
polítics, esportistes, músics,
actors...
En acabar va mostrar la
seva habilitat dibuixant en
directe la caricatura d’alguns
dels assistents a l’acte. Qui
ho va voler va poder adquirir un llibre de l’artista que
repassa la seva trajectòria
durant aquests vint-i-cinc
anys. La dedicatòria la feia
també amb la caricatura de
la persona que comprava
l’exemplar.

d’enguany va batre el rècord
de participació amb 700 inscrits. A més a més comptà
amb la col·laboració d’una
vintena d’empreses i establiments de la vila que van
aportar els seus productes. La
prova continuà sent no com-

petitiva i oberta a tothom,
homes i dones, i a totes les
edats. Com en l’anterior edició es va poder participar en
una caminada de 6 km o amb
en cursa de 8 km.
La inscripció costava cinc
euros, un dels quals anava
destinat a l’Associació Catalana Contra el Càncer, i
donava dret a una camiseta
commemorativa i a un petit
avituallament a l’arribada.
Des del Mercadal tots els
participants es van dirigir,
acompanyats pel grup de Tabalers de l’Espetec, cap als
Dipòsits des d’on es va fer la
sortida oficial.
Un cop acabada la caminada-cursa al Mercadal es va
fer un sorteig d’una quarantena de premis entre tots els
participants.

4ª Cursa de la Dona
La prova continuà
sent no competitiva i oberta a
tothom.

JOAN PIJUAN

Els participants de la 4a Cursa
de la Dona es dirigeixen cap als
Dipòsits per fer la sortida.

E

l diumenge 6 de març la
regidoria de Promoció de
la Dona conjuntament amb
la d’Esports de l’Ajuntament
van organitzar la 4a edició
de la Cursa de la Dona per
commemorar el Dia Internacional de la Dona. L’edició
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Activitats
a Lo Pardal
E

JOAN PIJUAN

ls alumnes de 5è i 6è de Primària dels
dos col·legis de la vila van participar
els dies 7, 8, 9 i 10 de març en uns tallers
de poesia visual que es van fer a Lo Pardal. Amb el material que se’ls va donar van
confeccionar les obres amb què participaran al certamen de Sant Jordi en aquesta
modalitat.

Grup d’alumnes realitzant el taller de poesia visual.

Exposició a l’Espai

JOAN PIJUAN

E

JOAN PIJUAN

Taller familiar a la plaça del Mercat.

America Sanchez i Lara Vidal conversant davant l’obra exposada.
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l diumenge 13 de
març es va inaugurar
al Petit Espai de l’Espai
Guinovart
l’exposició
“Romànic de prop. Tintes sobre paper” d’America Sanchez, identificació artística de Juan
Carlos Pérez Sánchez
(Buenos Aires, 1939)
que firma les obres homenatjant la seva mare.
America Sanchez, amb
una trajectòria professional de 50 anys a Barcelona, és un dels dissenyadors gràfics més
destacats de Catalunya,
reconegut amb el Premi
Nacional de Disseny el
1992, a més a més de
ser fotògraf i dibuixant.
L’exposició, comissariada per Lara Vidal Santorum es podrà veure fins
al 22 de maig.
“Romànic de prop” es
tracta d’una proposta de
petit format que mostra els dibuixos inèdits
que America Sanchez
ha realitzat a partir de

la col·lecció d’art romànic del Museu Nacional d’Art de Catalunya.
Consta de 85 dibuixos
que representen petits
detalls que apareixen a
les pintures romàniques:
peus, mans, animals...
Una exposició que complementa la que té al
MNAC, en la qual es pot
veure retrats. L’artista ha
agafat detalls d’aquestes
grans peces de la història i les ha descontextualitzat del seu espai,
donant-los més grandària que l’original i alterant-ne els colors.

Taller familiar
Coincidint amb la inauguració de l’exposició, l’Espai Guinovart
preparà, a la plaça del
Mercat, un taller familiar anomenat: “Quina
cara més romànica que
tens!”, on els nens van
poder gaudir pintant les
seves pròpies màscares
romàniques.

JOAN PIJUAN

JOAN PIJUAN

Dia sense cotxes

JOAN PIJUAN

E

l dimarts 15 de març
es va celebrar el Dia
Sense Cotxes, una jornada per conscienciar els
nens sobre la necessitat
de fomentar la mobilitat
sostenible i segura. Una
iniciativa sorgida dels
centres escolars que
van proposar incloure
aquesta activitat dins la
Setmana Cultural. Durant tot el dia van que-

dar tallats al trànsit els
carrers Jaume Mestres,
Agustí Ros, Àngel Guimerà i la plaça del Pou,
on es van realitzar tot un
seguit d’activitats, entre
les quals un joc de rol
on els nens reproduïren
diferents situacions diàries de seguretat viària amb la col·laboració
dels agents de la Policia
Local.

Matança del Porc a Montgai

LAIA PEDRÓS

U

nes 350 persones es van apropar el diumenge 13 de març fins a la localitat de
Montgai per participar en la 33a edició de
la Matança del Porc on es van elaborar uns
400 kg de llonganissa i botifarra negra.
La festa va començar a primera hora del
matí amb l’elaboració del tradicional mandongo a la placeta de davant el bar a càrrec d’una trentena de veïns de la població.
La jornada es va completar amb una visita
guiada al Passatge Antic on els assistents
podien recórrer l’interior de les antigues cases del poble.
La Matança del Porc a Montgai se celebra per recordar la feina que antigament, a
l’hivern, es feia a les cases de pagès per la
supervivència de la família durant l’any. ■
[MARÇ 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 / 30 abril 2016

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

Sortida a Montserrat
Visita a l’exposició:
Josep Guinovart, geograﬁes emocionals
13 març 2016 / 22 maig 2016

FUNERÀRIA i SALES DE VETLLA

Sant Jordi: Al drac li agrada llegir
Activitat realitzada conjuntament amb la Biblioteca Municipal Guillem Viladot
Dissabte, 23 d’abril 2016
AMICS DE L’ESPAI GUINOVART,
adreçat a particulars, col·lectius i empreses
INDÚSTRIES

SERVEI

24h

PERMANENT

JOVÉ-BALASCH, S.L.

HORARI:

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

E N T ITATS ES C OLA MU N ICIPAL D E MÚSICA

XIVè Cicle de Joves Intèrprets

FONT: EMMA

L

FONT: EMMA

Concert al Casal a càrrec de la formació Stradixies Band.

El grup guanyador del primer concurs de flautes de Catalunya van actuar a Lo Pardal.

FONT: EMMA

A baix, alumnes de l’EMMA que van actuar a l’Espai Guinovart.

’EMMA ha celebrat el catorzè Cicle de
Joves Intèrprets, amb tres propostes
ben diferents. El primer concert es
va celebrar el divendres 19 de febrer i va
anar a càrrec de la formació Stradixies
Band, una agrupació de música Dixy en
la qual una de les intèrprets és professora
de l’EMMA. Aquest concert va ser possible
gràcies al patrocini de l’AMPA de l’Escola
de Música. Es va celebrar al Bar del Casal
Agramuntí i va anar acompanyat d’uns entrepans típics de Nova Orleans, ciutat en la
qual va néixer aquest estil de música. Amb
tot, una vetllada atractiva on el públic assistent va poder gaudir tant del bon menjar
com de l’excel·lent música del grup Stradixies Band.
El divendres 26 de febrer, va tenir lloc el
segon concert a càrrec dels guanyadors del
primer concurs de flautes de Catalunya. Una
oportunitat per veure futurs talents d’entre
13 i 18 anys, els quals van mostrar un gran
nivell musical. Cal agrair la col·laboració
de la Fundació privada Guillem Viladot “Lo
Pardal”, la qual sempre ha mostrat interès
a participar en els cicles de concerts que
s’organitzen des de l’Escola.
I el darrer concert d’aquest cicle fou a
càrrec de les formacions de música de cambra de l’EMMA, el divendres 4 de març. El
trio format per les violinistes Clara Blàvia i
Inés Lázaro i el guitarrista Arnau Riera va
obrir el concert. Van continuar l’agrupació
de guitarres formada per la Judit Algué,
Xavier Jou, Siobhan Carrasco, Arnau Riera,
Sara Serrat i Gerard Novau. El duo de violoncel i piano format per la Marina Súria i
l’Helena Zurita, amb la col·laboració de la
Judit Repilado i l’agrupació de vent metall
formada pels alumnes Jordi Balagué, Bernat Marquilles, Xavier Ros, Adrià Gual, Júlia
Clotet i Cesc Boix, van ser els encarregats
de la segona part del concert.
Un cicle que, un cop més, ha estat possible gràcies a les col·laboracions de l’AMPA
de l’Escola de Música, Lo Pardal, l’Espai
Guinovart i l’Ajuntament d’Agramunt. Gràcies a tots per seguir fent-ho possible! ■
[MARÇ 2016]
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Aula
d’Extensió
Universitària
AGRAMUNT

A E
U A

E N T ITATS

Conferència
imecres 9 de març a les 5 de la tarda. Foment Parroquial: conferència a càrrec de
la Sra. Montserrat Castelló: “El cervell que
aprèn al llarg de la vida”.
Els alumnes del Aula d’Extensió Universitària
vam gaudir aquest mes de març de la visita de
Montserrat Castelló (Tàrrega). Catedràtica de la
Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació
i de l’Esport, Blanquerna, Universitat Ramon
Llull. També directora de l’Institut de Recerca
en Psicologia, Aprenentatge i Desenvolupament
de la Universitat Ramon Llull. Un extens currículum entre molts altres reconeixements i publicacions destacades.
La senyora Montserrat Castelló ens va deixar
molt clar que des que naixem perdem neurones.
Però en principi, al llarg de la vida del cervell
se’n creen moltes més de les que se’n destrueixen. També ens va desmentir molts mites sobre el cervell humà. Alguns com per exemple
que el cervell dels homes i el de les dones és

Si afegim optimisme i empatia en el
dia a dia ens permetrà conservar el
nostre cervell sa.

diferent, quan en realitat són idèntics. També
el que es diu sobre que només fem anar l’1%
del cervell i el fet que es moren neurones a
mesura que un es fa gran, entre d’altres.
Basar les relacions en una bona comunicació permet a les persones connectar idees,
pensaments i emocions. Memòria, concentració, abstracció, coneixement de l’entorn, autoregulació i llenguatge es construeixen dels
diàlegs entre les persones.
A tot això la Sra. Montserrat Castelló va
estructurar una molt bona planificació per
organitzar un cert ordre al nostre cervell. Als
alumnes de l’aula ens va quedar molt clar la
neuroconnexió de cada un d’ells. I si afegim
optimisme i empatia en el dia a dia ens permetrà conservar el nostre cervell sa.
Properes activitats:
- Dilluns 4 d’abril: Conferència a càrrec de
Fermí Puig, un dels millors cuiners de Catalunya i un gran comunicador gastronòmic. Collaborador de RAC1 i TVC.

ANNA MARTÍN

ANNA MARTÍN

D

- Dimecres 20 d’abril: Sessió extraordinària
de l’Aula i ens visitarà l’agramuntina Maria
Antònia Coscollola i Feixa, Magistrada titular
del Jutjat d’Instrucció núm. 24 de Barcelona.
El tema de la conferència serà: “Els jutges davant la violència de gènere i la violència domèstica. El nou estatut de la víctima de qualsevol tipus de delicte, amb especial referència
als menors i persones amb discapacitat”.

Assessorament

La Junta Directiva

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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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)

20

sió 625

[MARÇ 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

s
n tot
te. e ials
d
%
25 mater
ra
els
intu
de p

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

Tel. 973 39 12 53
Mòbil 659 499 485

E N T ITATS

Notícies de la Biblioteca
A

quest mes d’abril serà molt intens. En primer lloc iniciem una nova activitat: “Atrapacontes”. Els primers dissabtes de mes (exceptuant els mesos d’estiu), representants de
diferents entitats del municipi vindran a explicar contes a la biblioteca.
Els primers seran el Col·legi Mare de Déu
del Socors, el dissabte 9 d’abril a les 11,30.
Esperem que tingui una bona acollida tant del
públic com de les entitats que vulguin venir a
narrar-nos contes.
Presentació del llibre Firam firam!: músiques
per a cobla de tres quartans i conjunts al voltant
dels canvis del 1700
Recull i repertori del Grup Quartana. Arranjaments i edició de Jordi Cebolla i Mor
Els músics del grup Quartana i també membres de Miquelets de Catalunya faran la presentació del seu llibre o recull de partitures
“Firam, firam!”, un recull que va des de la celebració de la victòria filipista a Lleida (1707)
fins a l’assentament de l’aristocràcia catalana
influenciada pels corrents europeus de finals
del segle XVIII.
Dissabte 9 d’abril, a les 12,30h, al Bar del
Casal
Amb la col·laboració d’en Joan Pedrós i la
Colla Estol-Espígol
Des de la biblioteca ens volem adherir
al Projecte Liceu Territori (activitat destinada

al públic que no hagi anat mai a l’òpera). ESPEREM QUE US AGRADI I QUE US HI APUNTEU.
Anirem a veure “Capuleti ei Montecchi” de
Vincenzo Bellini (una de les millors adaptacions de Romeu i Julieta), amb les millors veus
del moment: Joyce di Donato i Patrizia Ciofi.
Diumenge 29 de maig, a les 17h (sortida
autocar a les 15h)
A més comptarem amb una conferència prèvia, introductòria a l’òpera que anirem a veure
(per contextualitzar l’òpera, explicar l’argument, els personatges i donar les claus d’audició que assegurin una experiència més completa). Aquesta serà el divendres 29 d’abril a
la Sala de conferències, a 2/4 de 9 del vespre, a càrrec de Pol Avinyó (musicòleg i crític
d’òpera), OBERTA A TOTHOM encara que no
es vagi a veure l’òpera.
Preu (entrada+autocar): 105€
Inscripcions i pagament a l’Oficina de Turisme abans del 28 d’abril.
Aproximació a Federico Garcia Lorca
En el 80è aniversari del seu afusellament…
Conferència sobre la vida i obra teatral i poètica de l’autor. A càrrec d’Isabel Gatell, professora de literatura castellana, amb lectura dramatitzada de fragments de la
seva obra, per
membres del
Grup de teatre d’Artesa de Segre i projeccions
documentades.
Divendres, 15 d’abril a 2/4 de 9 del vespre,
a la Sala de Conferències
I per acabar, en col·laboració amb l’Espai
Guinovart, aquest any preparem una Diada de
Sant Jordi diferent. Us esperem!
[MARÇ 2016]
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E N T ITATS P EN YA BARC E L ONISTA

Guanyadors de la
VIII Cursa d’Andròmines
FONT: PENYA BARCELONISTA

E

l Jofre i el Jaume van ser la parella
guanyadora de la passada VIII Cursa
d’Andròmines de la Festa Major d’Agramunt pel que fa a l’andròmina més ràpida. Tal i com vam informar durant l’entrega
de premis, podien escollir qualsevol partit
del Futbol Club Barcelona, sempre i quan
fos d’una secció. És per aquesta raó que

aquest passat mes van assistir a l’enfrontament entre dos candidats al títol de Lliga
com són el Barça Lassa i el Movistar Inter
de Futbol Sala al Palau Blaugrana.
Suposo que no fa falta que us expliquem
com s’ho van passar, ja que la imatge parla
per si sola.
Genís Guixé Eroles

Associació de Dones de Preixens
’entitat es va engalar el dissabte 20 de febrer a fi de donar un ambient adient a la festa
del 85è aniversari de la sòcia
Maria Argelich.

FONT: ASS. DONES DE PREIXENS

L

Junt amb la seva família ens
vàrem aplegar un bon nombre de
sòcies. Amb molta il·lusió se li
va lliurar una placa, un pergamí,
una flor i altres detalls.
Li desitjàrem un feliç dia i
el nostre agraïment per la seva
companyia.
La Junta
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Elaboració artesana de
torrons i massapans

Obrador:
C. Comtessa Aurembiaix, 5
Tel. 973 390 319 - AGRAMUNT
www.torronsfelix.com
torronsfelix@yahoo.es

TALLERS

LLAGUNES
- VEHICLES NOUS
OUS
OU
US
or
El mill
- Km 0
preu!!
- GERÈNCIA
A
MAQUIN
MAQUINÀRIA
MA
NÀRI
ÀRIA
A FORESTAL
FORESTA
F
STAL
AGRÍCO
ÍCOLA
LA - JARDINERIA
JARD
JARDINERIA
AGRÍCOLA

ARTESA DE SEGRE - TEL
TEL. 973 40 01 48

pintura i decoració

Roman Serra

695 558 383
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OP IN IÓ LA C LARABOIA

per JOAN PUIG i RIBERA

Vergonya!

A

Els líders de la
UE s’omplen
la boca de
bones paraules, però fan
ben poca cosa
per ajudar els
refugiats.

l marge de la carretera
hi ha animals esventrats,
restes de roba i carros
abandonats. També cotxes que
s’han quedat sense benzina
amb els vidres trencats i les
portelles obertes. Alguns,
mig socarrats, encara fumegen. Pels vorals papers rebregats i bruts
en el fang. No lluny
del vial hi ha homes,
dones, infants, padrins... Embolcallats
amb mantes i arraulits, estiren les mans
balbes per captar l’escalfor d’algun foc que tot
just crema. Som a l’hivern.
El fred de la nit es fica fins a
l’ànima. La misèria i la pena es
poden tallar com la boira que ho
amaga tot. Encara bo que no escampi; així potser evitaran que
els avions feixistes els continuïn
perseguint camí de la frontera.
A enemigo que huye, puente de
plata, deia l’adagi; Franco i els
seus l’ignoren. No es tracta sols
de vèncer l’enemic. Es tracta
d’humiliar-lo, d’aixafar-lo, de
destruir-lo, de no deixar-ne la
llavor. Si es necesario sacrificaré media España. Vergonya!
Homes, dones i infants reposen al costat de la via
del tren. Ja fa dies que
no n’hi passa cap,
però és igual. Saben
que la via va fins a
la frontera. L’objectiu és fugir de la
misèria i de la guerra. Fan una parada
en el camí i mengen
una mica del poc que
porten. Van carregats
amb bosses i motxilles on
guarden la penúria. L’hivern

i la gelor es fiquen fins al moll
de l’os. Alguns s’escalfen en un
foquet que ben just han pogut
revifar. La misèria i la pena es
poden tallar. Temen que els avions no els encalcin camí de la
frontera. Baixar-al-Assad amb
l’ajuda de Rússia està demostrant que és capaç de tot, fins
de fer servir bombes de fragmentació prohibides pel dret
internacional. El règim sirià per
mantenir-se al poder ha provocat una guerra civil i ha sacrificat la meitat del país. Vergonya!
Els fugitius dels feixistes van
arribant a la frontera. Amb camions, cotxes, carros... Molts
també a peu. Però el govern
francès no els deixa passar. Són
a cents. Són milers de fugitius
de l’Espanya roja, de l’Espanya
que ha cremat convents i ha
matat capellans. Aquests no
poden passar perquè estan empestats pel comunisme i l’anarquisme que no respecta res...
I durant uns dies els retindran
amuntegats a la frontera. Fins
que el govern de París, davant
la crisi humana, obrirà malgré lui la porta. Abans, però,
que tots lliurin els vehicles,
les pertinences i l’armament.
I els vençuts passen amb el
llagrimall sec, l’estómac buit i
un nus a la gola. Allez! Allez!
I seran conduïts en camps de
refugiats: Argelers, Sant Cebrià,
el Barcarès, Cotlliure, Prats de
Molló, Arles... Vergonya!
Els fugitius sirians, tot i les
dificultats, aconsegueixen traspassar la frontera. No és la fi de
les dissorts. Els seus veïns turcs
no els volen i els concentren en
camps de refugiats. L’objectiu
és anar fins a Europa on diuen
que la gent és noble, culta, rica,

lliure, desvetllada i feliç. Els
que tenen encara diners amb
l’ajut de persones sense escrúpols marxen de Turquia i, després d’arriscar-se pel Mediterrani, segueixen la ruta de Grècia,
Macedònia, Sèrbia, Bulgària
i Hongria per arribar a Àustria
o Alemanya. Però les fronteres
estan tancades amb obstacles,
tanques i controls policials.
Als campaments d’Idomeni de
Grècia hi malviuen 13.000 refugiats que esperen l’obertura
del pas fronterer de Macedònia.
Vergonya!
Els governs de França i Anglaterra, que veuen amb recel el
rearmament de Hitler i Mussolini, són incapaços d’ajudar la
República espanyola que passa
per un mal moment. Franco
s’està imposant i, en comptes
d’ajudar el poble que s’alçà en
lluita defensant la democràcia
amenaçada pels militars revoltats, acaben reconeixent el règim de Burgos. La política és la
política i primer sóc jo i després
jo... Vergonya!
Els líders de la UE, reunits
a Brussel·les, discuteixen i
afirmen que volen posar remei
a la qüestió dels refugiats. No
arriben a cap acord humanitari.
S’omplen la boca de bones paraules, però fan ben poca cosa
per ajudar els refugiats. Més
controls fronterers. Més vaixells per patrullar pel mar que
ens separa. Més diners i bons
tractes pel govern turc perquè
es faci càrrec dels fugitius de
la guerra. I ja no es parla ni de
quotes de refugiats a repartir.
Mentrestant l’OTAN amplia les
missions a l’Egeu. La política
és la política i primer sóc jo i
després jo... Vergonya! ■
[MARÇ 2016]
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FISCAL
LABORAL
COMPTABLE
JURÍDIC
GESTORIA

ARA

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

ELS TREBALLADORS ES PODEN JUBILAR ALS

RÍODE MÍNIM DE COTITZACIÓ ?
AUTÒNOMS ?

PUC

ES

65

ANYS ?

QUIN

ÉS EL PE -

PODEN JUBILAR ANTICIPADAMENT ?

I

ELS

CONTINUAR TREBALLANT I ESTAR JUBILAT ?

L’edat de jubilació en el 2016 és de 65 anys i quatre mesos si es van cotitzar menys
de 36 anys, o de 65 anys en cas d’haver-ne cotitzat més. L’edat de jubilació s’incrementarà gradualment ﬁns arribar als 67 anys en el 2027, o bé 65 anys si hem cotitzat
més de 38 anys i 6 mesos. L’augment progressiu de l’edat de jubilació afecta a tots els
nascuts a partir de 1948, mentre que els nascuts el 1960 ja no es podran jubilar abans
dels 67 anys excepte si acumulen 38 anys i mig de cotització. L’import de la pensió es
calculava, ﬁns ara, amb els salaris dels últims 15 anys. L’objectiu és que a partir de
2022 la pensió es calculi en funció dels salaris cotitzats els darrers 25 anys.
Josep Ortiz Llena - Gestor Administratiu - Advocat
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OP IN IÓ G EN T, F ETS, C OSES...

per A. PONSA

Remeis tradicionals: romaní

La seva part superior assecada conté
olis essencials i és
emprada en cuina
com a condiment.

E

l romaní és una mata de fulla perenne
de 50 a 150 cm d’alçària molt aromàtica, de flors blavoses aplegades en petits
rams. Creix en llocs secs de la Mediterrània.
També pot ser conreada com a ornamental i
per a obtenir-ne una essència; o sigui que és
una planta remeiera amb virtuts estimulants i
que pot provocar l’evacuació menstrual de les
dones. La seva part superior assecada conté
olis essencials i és emprada en cuina com a
condiment.
El romaní també és una de les plantes
més indicades en malalties com el tifus
i la grip i, per extensió, en totes les febres intermitents i, sobretot, en casos
greus de febres tifoides. Així, la infusió de
fulles de romaní en temps passats fou un èxit
extraordinari perquè, a més, era un remei estimulant que anava bé a totes les persones
que patien un estat de debilitat extrema. Així mateix actuava contra la
gota, el reumatisme i tota mena
de dolors.
Per tot això, havien d’emprar la fórmula de barrejar 10
grams d’essència de romaní
amb un gram d’essència de

llimona i 200 grams d’alcohol refinat. S’havia
de deixar reposar 24 hores i ja ho tenien a punt
per a fer dues friccions cada dia.
Les infusions són també excel·lents per vèncer una tos arrelada i també és recomanable
a tots els estómacs que tenen problemes per
digerir correctament.
El romaní és molt excitant, com la tarongina, la sàlvia i la menta, i s’usa contra l’asma,
els refredats crònics i vòmits nerviosos. Per tot
això es fan infusions posant tres grams de romaní per cada tassa d’aigua o 20 grams per
cada litre d’aigua.
En canvi, si es vol fer-ho amb maceració,
que és el sistema més còmode i efectiu per a
les persones que són constants en seguir les
indicacions i n’obtenen bons resultats i poden
beure aigua freda, faran bé adoptant aquest
sistema tan senzill, el qual també es pot fer
amb vi blanc o aiguardent, només amb la condició que la índole de la planta i el de la persona ho permetin. El temps de la maceració és
de cinc hores; llavors s’ha de colar, només la
quantitat de líquid que ens proposem beure,
seria un error colar la resta del líquid perquè
perdria efectivitat.
Un fet excepcional sobre el romaní és que
aquesta planta floreix tot l’any, tant si és estiu com hivern i tant si plou com si neva. Ho
recordo molt bé de quan jo era caçador, o
m’agradava sortir a caçar; havent nevat lleugerament tenia l’ocasió de poder contemplar
les branques florides i aplanades pel pes de
la neu mentre els conills aprofitaven l’aixopluc
del dessota per fer-s’hi el seu jaç protector que
els servia per descansar durant bona part del
dia. Era un espectacle curiós que per molta
gent pot semblar una mena de conte de fades
d’aquells de la vora del foc, més que una realitat incontestable.
També és una de les plantes que les abelles busquen amb deliri el nèctar de les seves
flors per compondre una de les mels més sollicitades en general. Els bons apicultors que
ho entenen així, procuren portar les seves arnes o ruscs a les zones on abunden aquestes
flors tan impregnades de l’indispensable element misteriós. ■
[MARÇ 2016]
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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
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Llibres

D

’inici vull deixar escrit que les
responsables de la Biblioteca
Municipal: la Carme, la Bepeta i
la Montse mereixen tots els meus elogis (suposo que són molts els que així
pensen) per la seva eficiència en atendre les nostres demandes. Darrerament
m’han facilitat –després d’una sol·licitud
meva– un llistat de llibres de temàtica
de viatges.
La meva sorpresa fou veure que el
primer llibre de la llista era d’un agramuntí, en Joan Garcia i Artigas, amb el
títol Fent amics pel camí de “La vía de la
Plata”. Amb una prosa simpàtica, sense
complexos (m’hi han sobrat alguns ha,
ha, ha...) i amb fotografies, l’autor explica les aventures que passa com a pelegrí
fent el Camí de Santiago, en aquest cas
el de “La vía de la Plata” que s’inicia a
Sevilla. Són 1.274 quilòmetres fets amb
bicicleta. Pedalejant dia rere dia (19
dies) explica el seu viure diari, sensacions, esforços, vivències. Capítol especial
mereix la gastronomia: gaudeix, es xala (i
jo l’envejo) explicant els plats, els menjars. “L’apunt final” és molt interessant,
cal reflexionar-hi.
El Joan ha esdevingut un home polifacètic en la seva maduresa. Mag, cooperant a l’Argentina, actor de teatre, ciclista, escriptor i... fins i tot una mica filòsof.
Que duri aquesta intensitat de viure.
***

Portades dels tres llibres.

Repassant la llista, hi consta també
Sió-Tiber-Sió. Viatge pendular a Itàlia de
Guillem Viladot, obra pòstuma de l’autor,
editada l’abril del 2009. Narra un viatge a Itàlia i amb el cotxe (l’any 1962)
acompanyat de l’esposa i germana.
És un llibre de viatges, però amb el
segell Viladot. El turista –llatí i de secà–
com ell mateix es denomina, és el narrador. Que no pateixin els lectors escaldats de la literatura difícil de pair del
Guillem. Aquest no és un llibre dels que
no es poden llegir perquè no s’entenen,

i aquesta recomanació serveix també per
a les persones que llegien els seus articles a la revista SIÓ, més d’un emprenyat per no entendre’ls. No, aquest és
un llibre planer dintre el seu estil, com
sempre ric de paraules. Explica el que
veu i... compara, reflexiona, interpreta.
Dóna a entendre que li preocupa la situació política de l’Estat Espanyol, tancat
amb balda, pany i forrellat (paraules seves), que el règim de dictadura en què es
viu és asfixiant.
Tal vegada aquest posicionament el
portà a no editar el llibre en aquells moments, deixant dormir l’original dins un
calaix per por a la censura, a les represàlies del règim, de la gent de pensament
únic. Les ideologies sobraven. Eren
temps difícils.
***
El que no hi he trobat en aquesta llista,
és el llibre d’un altre agramuntí d’adopció, Eduardo López Rodríguez, “Mi buen
camino. Fraguando amistades”, El títol
despista una mica, però amb la fotografia de la portada del magnífic pòrtic de
la Catedral de Santiago de Compostel·la,
el dubte queda resolt. Al pròleg del llibre
l’autor anuncia que ell no és escriptor. El
que no pot negar és que està escrit amb
una precisió detallista encomiable. Amb
aquest estil narra les vivències, experiències que succeeixen al llarg d’aquest
caminar en solitari. Són uns 800 quilòmetres els que separen Roncesvalles de
Santiago de Compostel·la i cal sumar-hi
els que porten fins a Finisterre. És un
llarg camí on passa de tot, molta gent
d’arreu del món, i on també es fan amics.
En finalitzar, a l’epíleg, l’Eduardo es
deixa anar. Marxa del relat minuciós de
les vicissituds del camí i expressa les
sensacions d’aquest viure tan inusitat.
Com ell diu: el camí no es pot explicar,
s’ha de viure, experimentar-lo.
Jaume Cots
[MARÇ 2016]
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TAXIS AGRAMUNT
24 hores

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

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

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
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RAMON PALOU

Terpsícore

Es va fruir d’un
espectacle brillant
amb l’afegitó, a
més, que una de
les ballarines és
d’ascendència
agramuntina néta
d’en Josep Figuera
“Manetes”.

E

ns assabentem pel Google que Terpsícore era
la musa grega inspiradora de la dansa. Sota aquesta premissa, doncs, goso dir
que els Jubilats són, sense
dubte, els que millor li reten
culte puix que digueu-me si
en qualsevol celebració que
organitzen no hi té presència
la ballaruga.
El dissabte 5 de març varen muntar la “FESTA DEL

BALL DE SALÓ”. A les sis
de la tarda es van aplegar a
la sala del Pavelló d’Esports,
més de 300 persones per
celebrar l’esdeveniment amb
l’entrada gratuïta per als socis
del Casal d’Avis; la resta havia
de satisfer una mòdica quota
de cinc euros per poder-hi accedir.
Puntualment, un conjunt
musical compost per tres noies emparades en un teclat i
un bon equip de megafonia,
iniciaren la sessió de ball. La
pista s’omplí de parelles que
es movien al compàs de les
melodies que interpretaven:
algunes, àgils i segures; altres, amb les limitacions pròpies de la seva edat; però tots,
això sí, amb una sana alegria
i satisfacció que traspuava
en els seus ulls. La sessió es
perllongà unes dues hores al
terme de les quals els assistents van ser obsequiats amb
un petit refrigeri: “cruasant”,
xocolata i una beguda. I fou
llavors quan s’inicià la FESTA
DEL BALL DE SALÓ.
Tres parelles d’actuants
joveníssims irrompiren en la

sala. Les noies, curosament
maquillades i abillades amb
lleugers vestits que permetien
tota mena de moviments, i els
nois, tal com estableixen els
cànons, vestits severament
de negre, amb uns jupons
ajustadíssims. I anaren desgranant les danses del seu
repertori (vals, pasdoble, tango, rumba, rock-and-roll...) en
perfecta sintonia amb la parella, moviments molt estudiats
i gosant, fins i tot, amb alguna filigrana acrobàtica.
Puc donar fe que es va fruir
d’un espectacle brillant amb
l’afegitó, a més, que una de
les ballarines és d’ascendència agramuntina néta d’en
Josep Figuera “Manetes”,
que ens va deixar fa un parell d’anys. Llàstima que no
hi podés assistir. En fi, cal
acceptar les coses tal com es
presenten.
Per la meva part, només
em resta felicitar els responsables del CASAL D’AVIS per
haver-nos obsequiat amb un
bell espectacle.
Pasqual Castellà
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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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El pati de l’institut
La part del pati
que s’havia
apuntat que es
podia retallar es
fa servir cada
dia, perquè és on
els nois i noies
fan gimnàstica i
juguen a les hores
d’esbarjo. Hi ha
una pista d’handbol, un camp de
voleibol de gespa
i un petit camp
de futbol també
d’herba.

Una part del pati de l’institut
de fa uns quants anys.

E

l nostre institut ja fa temps que campa.
Exactament va ser a la tardor de 1973
quan s’hi va començar a impartir el batxillerat. Des de llavors ha plogut molt i l’edifici ha
sofert algunes transformacions i reparacions. Fa
uns anys, essent un servidor director del centre,
vaig rebre la visita del cap de Serveis d’Ensenyament a Lleida a qui vaig mostrar les deficiències i insuficiències de l‘edifici, cosa que
suposà una segona reunió amb la presència de
l’inspector i els representants tècnics d’obres.
Després de reiterades peticions del professorat, l’arquitecte i els tècnics reconegueren en
un primer estudi (en què tingueren en compte les previsions d’escolarització dels pròxims
anys) que calia ampliar el centre com a mínim
en unes sis aules, a part de dotar-lo d’altres
espais, com més sales per als departaments,
ampliació del gimnàs que es convertiria al mateix temps en un pavelló polivalent que faria les
funcions de sala d’actes, remodelació total dels
lavabos, etc. etc. Vam quedar que els tècnics
d’Ensenyament farien un primer projecte que
mostrarien a la comunitat educativa un cop estigués llest per tal que hi poguéssim dir la nostra. La idea d’ampliació de l’edifici van explicar
que es faria en horitzontal perquè teníem pati

suficient i perquè no es refiaven de créixer cap
dalt donat que no sabien com estava l’estructura. El professors i els pares vam celebrar aquell
acord que crèiem just i necessari, sobretot si
volíem tenir en compte el futur i aspiràvem a
poder impartir algun cicle formatiu.
Però les coses es van aturar. Va venir la crisi
i els tècnics del departament van deixar la promesa en un calaix. Els màxims representants
a Lleida s’anaren succeint i com que no hi ha
diners, ja ningú es recorda de les necessitats i
de la paraula donada. Només s’han fet algunes
intervencions puntuals perquè les necessitats
hi empenyien. Res de remodelar l’edifici com
es va fer a Tàrrega, Bellpuig (on tingueren un
problema d’aluminosi) o Balaguer, per posar
exemples d’alguns centre pròxims al nostre i de
la mateixa època.
I per què explico això? Doncs perquè en
anunciar-se fa uns dies la construcció d’una
nova llar d’infants, es va dir que un dels llocs
on es podia bastir l’edifici era al pati de l’Institut que, de portar-se a terme, s’hauria vist retallat aproximadament per uns dos mil metres
quadrats. De totes maneres, també es va fer
córrer que el nostre Consistori estava estudiant
altres possibles indrets.
La veritat és que la part del pati que s’havia
apuntat que es podia retallar es fa servir cada
dia, perquè és on els nois i noies fan gimnàstica i juguen a les hores d’esbarjo. Hi ha una
pista d’handbol, un camp de voleibol de gespa i
un petit camp de futbol també d’herba. Els dos
primers es veurien eliminats i el tercer escapçat, si es fa la retallada del pati. Però és que,
a més, pel que he explicat en un principi, les
possibilitats d’ampliació de l’edifici quedarien
força minvades. Unes possibilitats reals, que
potser no es portaran a terme immediatament,
però sí que són plausibles en un futur en què
tal volta es pugui arribar, per què no?, a impartir algun cicle formatiu.
No obstant això, puc dir que a hores d’ara els
nostres representants de la vila han descartat
la possibilitat de construir la nova llar d’infants
al pati de l’Institut. Per la qual cosa, des d’aquí
els aplaudeixo tot agraint la seva encertada decisió.
Joan Puig Ribera
[MARÇ 2016]
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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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De la passió per l’esport
a la defensa de la tesi doctoral

La Dolors Ribalta Alcalde durant la presentació de la seva tesi doctoral. A la dreta, amb els membres del jurat.

L

a Dolors Ribalta Alcalde va néixer
a Lleida, el 29 de juny de 1977.
Del terme municipal de Mafet
d’Agramunt i molt vinculada a la vila
d’Agramunt, per la seva família i per la
seva trajectòria esportiva i vital.
A la nostra vila va cursar els estudis
primaris al CEIP Macià-Companys i,
posteriorment, els secundaris a l’Institut Ribera del Sió. De ben petita, la seva
passió per l’esport es va anar desenvolupant al poble aprenent a nedar a les
piscines municipals on l’acompanyaven
la seva mare i la seva germana que també s’iniciava en les primeres capbussades, jugant a futbol amb els companys
de l’escola, amb el pare i als carrers de
la vila. En aquell moment les noies no
podien formar part d’equips masculins.
Posteriorment, també s’inicià als escacs assolint importants victòries en tot
el territori català i, malgrat la seva joventut, participant en campionats estatals, mentre anava practicant diferents
esports en les competicions esportives
escolars, tant a l’escola com a l’institut
(handbol, cros, escacs, futbol sala...) i
assolia el cinturó negre de Taekwondo
al gimnàs Tàrrega.
A continuació va fer el salt a Lleida,

per cursar magisteri especialitat educació física que combinava amb els desplaçaments setmanals a la Ciutat Comtal on, amb el suport dels seus tiets i
les persones vinculades al club, podia
entrenar-se i competir a la primera divisió de futbol femení, de la mà del RCD
Espanyol, l’equip més punter del moment, amb el qual va assolir importants
victòries estatals tant a la lliga com a la
copa i que la portarien a participar en
la màxima competició europea. També
foren destacades les seves victòries defensant els colors de la selecció catalana i malgrat tingué la possibilitat d’anar
a la selecció espanyola en una convocatòria ho va desestimar per centrar-se en
la seva vida professional.
Un cop instal·lada a Barcelona, es va
diplomar en psicologia de l’esport en
edat escolar, va aprovar les oposicions
al cos de mestres de la Generalitat de
Catalunya i es va llicenciar en Ciències
de l’Activitat física i de l’esport.
Posteriorment, després de 13 anys a
l’elit del futbol, va abandonar-lo, tot i
que durant un període breu, fou ajudant
de l’entrenador i directora esportiva de
l’equip blanc i blau femení.
A partir de llavors va centrar els seus

esforços en les classes a l’escola, primer
a Sabadell i després a Rubí i les classes a la universitat, que durant un llarg
temps havia combinat amb el futbol.
Aquesta llarga dedicació a l’esport,
tant en el seu vessant més pràctic com
acadèmic, va arribar a un punt d’excellència el dia 21 de gener amb la defensa de la seva tesi doctoral dirigida
pel Dr. Xavier Pujadas Martí que porta
per títol: Dones, esport i dictadura: la
memòria oral d’esportistes catalanes
durant la primera etapa del franquisme
(1939-1961) a la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i l’Esport
(Universitat Ramon Llull) i que fou jutjada pel següent tribunal: la Dra. Susana Soler Prat (INEFC), presidenta; Dr.
Sixte Abadia Naudí (URL), secretari i
Dra. Patrícia Soley Beltran (ELISAVA,
Escola Superior de Disseny i Enginyeria), vocal.
La tesi fou avaluada amb la màxima
qualificació acadèmica, un excel·lent
Cum Laude i esperem que sigui el principi d’un llarg futur acadèmic que, com
hem vist, va donar els primers passos
amb la tradició esportiva de la nostra
vila.
Joan Ribalta
[MARÇ 2016]
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O P IN IÓ ELS LEC TO RS ESCR IUEN

“El teu esforç ha fet gran
el nostre handbol”

E

l divendres 4 de març la Federació Catalana d’Handbol,
amb la complicitat del CH
Agramunt, va donar un premi al jugador agramuntí Ramon Vicens Guixé, en un gest que els honora. En la
gala celebrada a Barcelona, la seva
família vàrem rebre un trofeu amb
la següent inscripció: “El teu esforç
ha fet gran el nostre handbol”, unes
paraules que resumeixen la seva
estima per aquest esport, a qui va
dedicar tota la vida.
Ens agradaria fer extensiu aquest
reconeixement als qui van compartir
amb ell la mateixa samarreta durant
el seu pas per diversos equips, als
qui van somriure junts en les victòries i plorar en les derrotes. Dins
d’aquest trofeu hi ha hores i hores

d’entrenament, quilòmetres a les
carreteres, suor en els pavellons,
abraçades, gols, entrepans i sobretaules compartides després d’un
partit, i tants dissabtes a la tarda
dedicats exclusivament a un esport,
a una passió: l’handbol.
El Ramon era un home apassionat, no només per l’handbol, sinó
per la vida. Es donava tot ell en cada
cosa que feia, amb una rialla i sempre apurant-se fins a l’últim minut.
I per això continua guanyant trofeus
un cop acabat el partit. Des d’aquí,
el seguim aplaudint, el seguim celebrant, seguim cantant el seu nom,
seguim portant la victòria del dorsal
número 19 gravada al cor.
La família

Certamen artístic “Josep Bertran”
Torrons Vicens i Xocolata Jolonch organitzen El certamen artístic
“Josep Bertran” en motiu del Dia Internacional dels Museus, que a Agramunt se
celebrarà el dia 21 de maig.
Consta de dues modalitats:

En Josep Bertran i Puigpinós, periodista, activista
cultural i un dels historiadors més notables d’Agramunt, va traspassar el juny
del 2015. En reconeixement a tota la tasca que va
desenvolupar en favor de
la nostra Vila, Torrons Vicens ha decidit homenatjar
la seva memòria donant el
seu nom al present certamen artístic.

1) Tercera edició del concurs de dibuix “Torrons Vicens”, en el qual poden participar
tots els escolars dels centres educatius d’Agramunt i també de la ZER del Sió.
2) Primer concurs de poemes de xocolata “Xocolata Jolonch”. Per participarhi s’ha d’escriure un rodolí, haiku o poema curt sobre la xocolata (no més de 140
caràcters). Els treballs seleccionats seran il·lustrats i formaran part de la col·lecció de
cromos que properament s’editarà. Els treballs es poden presentar de manera física a
la Xocolateria Jolonch o a Torrons Vicens, però també es pot participar a través del mail
certamenjosepbertran@vicens.com
Les bases es poden consultar
a la Web de Torrons Vicens
o en els fulletons disponibles
a la Xocolateria Jolonch i a
Torrons Vicens.

[MARÇ 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

RE P O RTATG E PATRIMON I A GR AMUNT Í

per RAMON BERNAUS

Els picapedrers treballant
a la plaça.

E

n ser l’església de Santa Maria d’Agramunt
monument
nacional
des del 1931, i haver patit
moltes destrosses els anys
de la Guerra Civil, els del Patrimonio Artístico Nacional,
depenent del Ministerio de
Cultura, van iniciar el 19521953 una campanya de restauració del nostre temple,
molt agressiva i contundent,
de caràcter historicista.
Aquesta manera d’entendre

la restauració tenia els seus
orígens en el romanticisme
de la segona meitat del segle
XIX i el seu màxim representat l’arquitecte francès Eugène Emmanuel Viollet-le-Duc.
Cal tenir present que totes les
grans catedrals gòtiques franceses (Notre-Dame de París,
Reims, Chartres...) o la mateixa ciutadella medieval de Carcassona, van ser reinterpretades per aquest arquitecte i els
seus seguidors, eliminant tot

allò que no es considerava gòtic i construint de nou aquells
elements arquitectònics que
feia anys que havien desaparegut.
A Agramunt es pretenia eliminar tots aquells afegits que
durant molts segles s’havien
anat fent al temple, com les
capelles gòtiques obertes al
mur del migdia, el cor alt situat al damunt de la porta principal i restituir els dos grans
pilars en forma de creu de da[MARÇ 2016]
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Les obres de restauració de l’església
parroquial d’Agramunt (1952-1953)
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porta principal. En una altra
fase, que en els apunts del
Lluís Pons no queda reflectit,
també tenien previst suprimir
les quatre capelles que s’obrien el mur del migdia. L’aspecte actual de l’església prové d’aquesta restauració. El
Lluís va anotar en una mena
de dietari l’evolució de les
obres entre el desembre de
1952 i el maig de 1953, explicant pas a pas com anaven
evolucionant i posant algun
comentari sobre les mateixes,
que ell coneixia amb molt detall, ja que formava part del
Consell Parroquial i el senyor
rector els informava puntualment.

Estat del temple agramuntí
abans de començar la restauració dels anys cinquanta.

ARXIU SIÓ

Vista interior de l’església
des del presbiteri, des d’on es
podia veure l’altar del Socors.
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vant del presbiteri. Tot plegat
havia de tornar a la nostra església la fesomia medieval de
planta basilical, que tenia en
la planta romànica original.
La primera part d’aquesta

campanya es va realitzar entre
el 1952 i 1953 on tenien previst restituir el dos pilars en
forma de creu del davant del
presbiteri i també desmuntar
el cor alt situat damunt de la

Pel que dóna a entendre
el Lluís, els del Patrimonio
Artístico del Ministerio de
Cultura havien realitzat un
projecte de restauració del
temple durant l’any 1952, el
qual ni el rector ni ningú del
poble no havia vist i evidentment no tenia el vistiplau de
la parròquia. Unes setmanes
abans de Nadal de 1952 els
tècnics del ministeri van entrar a l’església i van començar a sondejar el paviment a
l’indret on s’havia d’aixecar el
nou pilar a la banda dreta del
presbiteri. Aquests primers
sondeigs van fer saltar totes
les alarmes, doncs fins aquell
moment en què les obres ja
estaven en marxa l’autoritat
eclesiàstica agramuntina i la
gent del poble no va saber del
cert la intenció de la reconstrucció dels dos pilars. A cop
calent, des de la Parròquia
es van oposar a aquesta reconstrucció i van ordenar que
s’aturessin les obres, amb
l’enrabiada consegüent dels
tècnics del Patrimoni.
Els últims dies de l’any ho

ARXIU SIÓ

Projecte de restauració
del Patrimoni Artístic

Imatge presa des del costat de
l’altar del Socors. S’aprecia part
del retaule de l’altar major que
va se cremat per la Guerra Civil.

l projecte de restauració era molt
historicista i agressiu, desmuntant
els elements que,
segons els arquitectes, no eren
del temple original
romànic i reconstruint aquells elements que havien
estat suprimits.

van estar discutint amb el
rector i el van amenaçar que:
ho s’executava el seu pla de
restauració de l’església o
plegaven definitivament les
obres. Finalment i com era de
preveure, el rector va cedir i
va autoritzar la reconstrucció
dels dos pilars. Per guanyar
espai al temple s’havia de
desmuntar el presbiteri que
era molt més gran, reduint-lo
a les dimensions actuals.
L’inconvenient més gros que
suposava era que l’altar major perdia molta visibilitat des
de molts indrets de l’església,
com encara passa actualment. Als temples romànics
les naus laterals no estan

Les obres projectades per la
primera etapa de restauració
del temple i que finalment
van conèixer a la Parròquia i a
les que van donar el vistiplau,
eren:
- Reconstrucció dels dos
pilars de planta de creu al davant del presbiteri i els quatre arcs formers de mig punt
que havien d’ocupar l’espai
dels dos grans arcs formers
de perfil apuntat que hi havia
fins aquell moment.
- Supressió del gran presbiteri, que ocupava molt espai
i construcció de l’actual més
petit.
- Supressió del cor alt situat
als peus del temple damunt
de la porta principal, a sota
mateix del rosetó.
En aquesta primera fase no
s’havien de suprimir encara
les capelles obertes al mur
del migdia.
De fet el projecte de restauració era, com ja s’ha dit,
molt historicista i agressiu,
desmuntant els elements
que, segons els arquitectes,
no eren del temple original
romànic i reconstruint aquells
elements, com els dos pilars
de nau principal, que havien
estat suprimits i refosos en
un gran arc former de perfil
apuntat. Cal pensar que la
façana principal i els absis
per la part exterior tal i com
els coneixem avui, provenen
d’aquesta reconstrucció-restauració. Encara sort que no

els va donar per desmuntar
les capelles del Roser i la del
Socors.

La reconstrucció dia a dia
Les obres van començar de
nou el divendres dia 2 de gener de 1953 i el primer que
van fer els tècnics fou preparar el fonament del pilar de la
banda dreta (el de l’epístola)
i van portar pedres i material
per construir-lo.
El dijous dia 8 de gener ja
tenien enllestit el fonament,
fet amb pedres i formigó,
i van començar a construir
l’esquelet del nou pilar. Fa
constar el Lluís que l’obra és
sòlida, amb bona pedra i bon
material.
El dijous 15 de gener havien
acabat de construir l’esquelet
del nou pilar fins a tocar a la
clau de l’arc apuntat que hi
havia i que ben aviat anirien
desmuntant. El mateix dia
els operaris van començar a
desmuntar l’antic presbiteri
per la banda sud, a l’indret de
l’absis on hi havia l’altar de la
Puríssima.
El dimarts 20 de gener van
començar a revestir amb pedra picada el nou pilar per la
part de ponent, aprofitant la
pedra que treien del mur que
hi havia entre l’arcada primitiva i l’arc de mig punt que
ara estaven a punt de fer.
El dissabte 31 de gener van
apuntalar el gran arc apuntat
que comunicava les naus i el
van començar a desfer. El revestiment amb pedra picada
del nou pilar en forma de creu
havia arribat fins a l’altura de
la línia d’impostes des d’on
havien de començar els nous
arcs de mig punt actuals. Només havien revestit amb pedra la cara oest del pilar on
havien de construir l’arc.
[MARÇ 2016]
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pensades per poder tenir una
visió directa de l’absis central
amb l’altar major, ja que els
pilars que aguanten les voltes
ho impedeixen.
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La primera part
d’aquesta campanya es va realitzar
entre el 1952 i
1953 on tenien
previst restituir
el dos pilars en
forma de creu del
davant del presbiteri i també desmuntar el cor alt
situat damunt de la
porta principal.

mur que tapiava l’entrada de
les respectives capelles. Les
peces tallades de fusta del
retaule desmuntat les van
guardar a la capella del Roser. Apuntava Lluís Pons a
la llibreta que aquest retaule
pensaven tornar-lo a muntar a
la capella del Socors i així retornaria al seu emplaçament
original. Durant la Guerra Civil el nou retaule neoclàssic el
van destruir.
El mateix dia van començar a preparar les bastides i
el síndric per construir l’arc
de mig punt que havia d’unir
el nou pilar i el contrafort de
l’absis.
El dilluns 23 de febrer van
començar a revestir l’esquelet
del pilar per les tres cares que
faltava, fent servir la pedra
que es treia de l’arc que estaven desmuntant.
El dissabte dia 7 de març
van començar a construir el
nou arc de mig punt que acabaria unint el nou pilar i l’ab-

sis. Mentre el feien, revestien
i acabaven els costats del nou
pilar.
El dissabte dia 14 de març
havien acabat la reconstrucció del nou arc de mig punt
i també havien acabat de
desmuntar el tros de l’arcada
vella. No va ser fins el dimecres dia 25 de març que no
van treure les bastides i deixaven l’obra del tot enllestida.
Només restava treure la runa.
En una imatge de l’època, es
veu un pilar i els dos arcs reconstruïts, mentre que l’altre
encara està per fer.
Ens explica Lluís Pons que
amb la construcció del pilar
i les dues arcades de la banda dreta s’havien exhaurit els
diners assignats a aquestes
obres en el pressupost de
1952 i pel que explica sembla
que les volien aturar. Va ser
en aquell moment crític que
es van moure les forces vives
de la vila i en qüestió de pocs
dies es va arranjar l’assumpte
econòmic. El Ministerio hi va
posar els diners i van continuar les obres projectades per a
la primera fase de la restauració del temple: construcció
del pilar de la banda esquerra, de l’Evangeli, supressió del
presbiteri d’aquesta banda i
construcció del nou i supressió del cor alt situat als peus
del temple, al damunt de la
porta principal. Tenien, però,
molt males previsions pressupostàries.

ARXIU SIÓ

El cor estava situat damunt la
porta principal i es va treure en
la restauració que comentem.
Hi havia inventariades vint-icinc cadires, vuit de les quals
es van posar darrere l’altar major on encara són actualment.
De les disset restant mai més
no se n’ha sabut res.

El dijous dia 5 de febrer
van començar la construcció
del nou arc de mig punt que
anava des del nou pilar fins a
la imposta del pilar primitiu.
Fins al dijous dia 19 van estar
treballant en aquest arc i en
aquesta data el van donar per
acabat.
El divendres 20 de febrer
van començar a desmuntar
el retaule barroc de l’altar de
la Puríssima, situat a l’absis
de la banda sud. Aquest era
l’antic retaule original que hi
havia hagut a la capella del
Socors fins el 1848, en què
la confraria de la Mare de Déu
del Socors en va fer construir
un de nou d’estil neoclàssic,
mentre que l’antic se’l va
quedar la confraria de la Mare
de Déu del Castell i el van collocar a aquest absis. Aquest
retaule, com el del Roser, no
van ser destruïts per la Guerra Civil ja que alguna persona que coneixia el seu valor,
va ordenar que s’aixequés un
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El dimarts 31 de març, en
plena Setmana Santa, ja havien tret la runa del primer pilar
i ja havien desmuntat l’antic
presbiteri a l’indret de l’altar
major. Pel comentari que fa
el Lluís aquest dia van parar
les obres per no entorpir les

celebracions de la Setmana
Santa i Pasqua que s’havien
de celebrar al temple.
Però els del Ministerio no
estaven d’orgues i anaven per
feina, i tant se’ls en donaven
els festius catalans ja que el
dilluns dia 6 d’abril, dilluns
de Pasqua Florida, el nostre
dia de la mona, van reprendre
les obres preparant els fonaments del pilar de la banda

esquerra. En obrir el clot es
van trobar molts ossos d’antigues tombes.
Que anaven per feina ho
demostra el fet que l’endemà
7 d’abril ja estaven pujant el
nou pilar en forma de creu.
Com que ara tenien molta pedra picada, i l’experiència de
la construcció de l’altre pilar,
van fer pujar a la vegada l’esquelet interior, la part rústega

[MARÇ 2016]
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Absis de la banda sud, on hi
havia l’altar de la Puríssima.
Era l’antic retaule original que
hi havia hagut a la capella del
Socors fins el 1848. Durant la
restauració es va tornar a collocar al seu lloc original.
En primer terme, a la dreta,
s’aprecia la porta del baptisteri.

i el revestiment exterior de
pedra picada.
El dimecres dia 15 d’abril
el nou pilar arriba a l’altura
de la imposta, indret on havien d’arrencar els dos arcs
formers de mig punt.
El divendres dia 1 de maig
ja feia dies que havien construït l’arc de mig punt que
unia el pilar central i el contrafort de l’absis i ja estaven
a la meitat de l’altre arc que
s’ajuntaria amb l’antic pilar.
Mentre tant, estaven també
treballant en la construcció
del nou presbiteri, molt més
reduït i situat a l’absis central
de l’altar major, que és el que
hi ha actualment.
El dimarts dia 12 de maig ja
havien acabat del tot els dos
arcs de mig punt de la banda
esquerra i treien les bastides.
Es continuava treballant al
presbiteri de l’altar major.
El divendres dia 17 de maig
s’acaba la construcció de l’altar major. L’ara de l’altar és
una taula de pedra picada i
com a única decoració porta
les columnes que l’aguanten
amb els capitells que imiten
els d’estil romànic de l’absis.
El dilluns 25 de maig dóna
Lluís Pons l’última notícia de
la restauració i explica altres
coses. El punt més important
és que el Patrimonio Artístico
ha acabat una altra vegada
els diners pressupostats per a
aquesta fase de la restauració
i, tot i que encara faltava desmuntar el cor, s’han acabat les
obres i han parat de treballar.
Anota que falta acabar encara
molts detalls en pedra picada
com enllosar el paviment del
temple a l’indret on s’ha retirat el presbiteri, també falta
polir les cantonades de les
antigues arcades que ara han
quedat al descobert i també
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Les imatges d’aquesta pàgina i
de la següent són de les obres
de restitució dels pilars del
costat del presbiteri per tornar
a donar a la nostra església
la fesomia medieval de planta
basilical, que tenia en la planta
romànica original.
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falta encara l’accés a la sagristia des del nou presbiteri.
Però les obres a l’església
no es van aturar i a partir
d’aquell dia aniran a compte
de la Parròquia. Per aquesta
raó es va crear una Junta Parroquial que s’encarregarà de
recollir les aportacions dels

feligresos i administrar les
obres. Tot i que no ho especifica, les obres tenien el vistiplau del Patrimonio Artístico
ja que el temple tenia la categoria de monument nacional.
Els primers objectius eren:
acabament de l’enllosat, poliment de l’absis i acabament

de l’altar major per poder-hi
celebrar la missa. També tenien previst el trasllat de vuit de
les cadires del cor al darrere
de l’altar major. En arribar a
aquest punt sempre ens acabem fent la pregunta: què en
van fer de les disset cadires
del cor que no es van recol-

ARXIU SIÓ

Ens explica Lluís
Pons que amb la
construcció del
pilar i les dues
arcades de la banda dreta s’havien
exhaurit els diners
assignat a aquestes
obres en el pressupost de 1952 i pel
que explica sembla que les volien
aturar.

locar i del gran faristol central? Cal recordar que al cor
hi havia documentades vinti-cinc cadires i que recolzades a l’absis de l’altar major
només n’hi ha vuit. És una
llàstima, ja que aquest cadirat
era una peça notable d’escultura renaixentista catalana del
segle XVI, tallada en noguer,
que havia sobreviscut les destruccions de la Guerra Civil,
però que a partir del maig de
1953 sembla que es va fondre. Aquest cadirat, pel que
sembla, als del Patrimonio Artístico no els preocupava gaire
ja que no formava part dels

elements del temple que era
declarat monument nacional.
També explica el Lluís que
tenien projectat restaurar la
capella del Socors i quedava
pendent de si ho farien els del
Patrimonio o la Parròquia. Ell
mateix dóna la resposta i informa que els organismes de
l’estat no la restaurarien pas,
ja que aquesta capella tampoc no formava part del temple declarat monument nacional. Potser això explica també
que no es preocupessin de
conservar tot el cadirat del
cor. A la capella del Socors
preveien arranjar i pintar els

arcs, les pilastres i cornises i
refer i pintar la cúpula. També preveien tornar-hi a posar
l’antic retaule de la Puríssima
(el que hi ha actualment),
que ara tenien desmuntat a la
capella del Roser.
Una previsió de la Junta
Parroquial que no es va complir fins als anys setanta, era
restaurar la Capella del Sió
que estava en ruïnes i abandonada, tal i com havia quedat després de la Guerra Civil.
L’última anotació que fa
Lluís Pons de l’any 1953 és
del dilluns dia 22 de juny.
En aquesta data indica que
ja han començat les obres de
restauració de la capella del
Socors. També deixa anotat
que ja s’ha acabat l’enllosat
al davant del presbiteri, l’accés a la sagristia i que també
s’ha acabat el poliment de
l’absis central. La intenció era
que aquesta primera etapa
estigués del tot acabada per
la Festa Major. Finalment comenta que els donatius dels
feligresos sumen una quantitat respectable, però no la
deixa anotada. ■

DÓNA x NADÓ
Recollim el material de puericultura per a famílies amb pocs recursos.
Porta’ns el material a la Creu Roja d’Agramunt els dimarts, dimecres i dijous de 17:00 a 19:00
o truca’ns al telèfon 630 31 20 67

COL·LABORA!

Cada cop més a prop de les persones

Creu Roja
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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
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Perso lebracions
e
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am
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SERVEI de TERRASSA
MENÚ DIARI i de CAP de SETMANA
TAPES i ENTREPANS
AMANIDES i PASTA FRESCA

Plaça del Mercadal, 1 Tels. 973 044 913 · 691 713 456
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COL·LABORACIONS
LITERÀRIES EL C O N TE

per J. PIJUAN

El viatge

Durant dies i
dies va anar endinsant-se terra
endins. Creuà
mars i muntanyes, grans rius
i terres seques
i pedregoses
fins que arribà
al límit de la
civilització i
començava la
terra verge i
desconeguda.

E

l nou dia clarejava. A mesura que el sol
es feia més visible la seva claror s’anava
propagant per tot l’horitzó. La tristor de
la fosca es convertia en alegria amb el dolç
tacte de l’alba. L’esperit de la vida despertà amb el seu dolç càntic tot ésser viu. Les
flors obrien les seves poncelles per a mostrar
al món sencer la seva delicada elegància. Els
petits animals del camp sortien dels seus caus
per a olorar el perfum que emanava el nou dia.
El silenci nocturn de la ciutat s’esberlà en
mil bocins amb el despertar del nou dia: clàxons de cotxes, reixes d’habitatges que s’obrien, corredisses de gent que anava a la feina...
La vida quotidiana començava de nou el seu
traginar. La bullícia del carrer el despertà per
enèsima vegada del seu son letàrgic. Cansat
de reviure la mateixa història dia rere dia va
decidir, d’una vegada per totes, mudar-se a un
altre lloc més tranquil on poder tenir una vida
més confortable. Ja en anteriors casos havia
canviat de barri tot esperant que els nous veïns fossin més reposats, però aquest desig mai

no s’havia materialitzat. El soroll el seguia a
tot arreu com si fos la seva pròpia ombra. Així
doncs, va decidir d’anar a fer les Amèriques, a
buscar aquesta preuada tranquil·litat. Va agafar un farcellet amb una mica de roba i quatre
calerons estalviats i se’l posà a l’espatlla, i tot
seguit inicià el viatge cap al desconegut i no
pararia fins trobar-la.
A mesura que les hores passaven va notar
que les forces li minvaven. Tan bon punt va
veure que ja no podia donar un pas més s’aturà un moment a un costat del camí a reposar.
I en aquest moment de relaxació deixà lliure
els seus pensaments i s’imaginà el seu paradís particular: una terra silenciosa plena de
confort i benaurança, una terra on la vegetació creixia fins a l’infinit i floria esplèndidament, una terra on l’aigua brollava pura
i cristal·lina. Però dissortadament el soroll
el tornà a la realitat i tot seguit va emprendre de nou el viatge passet a passet amb la
casa a coll. No miraria enrere, en cap moment
tombaria el cap per contemplar el passat que
deixava enrere. Havia pres una determinació i
no hi hauria res al món que l’aturaria. El destí
l’esperava.
Durant dies i dies va anar endinsant-se terra
endins. Creuà mars i muntanyes, grans rius i
terres seques i pedregoses fins que arribà al
límit de la civilització i començava la terra verge i desconeguda. Al seu davant començava
la selva, una espessa vegetació impenetrable
denotava que la presència humana no havia
traspassat el seu llindar. S’enfilà a un dels majestuosos arbustos que tenia al seu davant i
des del seu cim contemplà el grandiós horitzó.
La seva mirada abastà quilòmetres i quilòmetres de vegetació que s’enlairava cel amunt.
Del seu interior brollava una sensació enigmàtica que l’atreia fortament i va comprendre que
havia arribat al seu destí.
El cel havia ennuvolat i queia un suau plugim. Enmig de la pluja inicià el seu recorregut
vers el paradís content perquè a la fi tindria
aquella tranquil·litat que tant desitjava. Però
de cop i volta va notar que algú l’agafava del
terra i deia: Mare! He trobat un altre caragol a
la gespa del jardí. ■
[MARÇ 2016]
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Resultats i classiﬁcacions
Segona Catalana

Cervera

19 15 6

1

8 28 38

Jornada 20 a 22

Tremp

18 14 6

0

8 28 34

Artesa de Segre 4 - Agramunt G. Gatell 0
Agramunt G. Gatell 2 - Borges Blanques 2
Almacelles 1 - Agramunt G. Gatell 0
Agramunt G. Gatell 2 - Balàfia 1

Linyola

13 15 4

1 10 22 46

Bellpuig

10 13 3

1

Oliana

8

2 11 15 41

Després de la sempre dolorosa derrota
amb l’Artesa, vam fer més que un digne
partit amb l’Almacelles. El pitjor, la lesió
del Genís. Ànims.
PG PE PP GF GC

9 20 34

R. Mendoza

Aleví-A
Jornada 17 i 18

Pla d’Urgell 3 - Agramunt G. Gatell 2
Agramunt G. Gatell 7 - Artesa 2
Una bona victòria.
Classificació

Cadet

1 105 21

At. Segre

48 17 16 0

1 136 19

FIF Lleida

46 18 15 1

2 102 21

AEM

36 17 12 0

5 95 55

Balàfia

34 17 11 1

5 74 48

2 52 16

Lleida

34 18 10 4

4 90 40

33 18 11 0

7 62 40
8 77 45

Per raons federatives només hem jugat un
partit.

Almacelles

57 23 18 3

2 64 13

Alpicat

53 21 17 2

2 57 25

Classificació

Punts PJ

Borges Blanques

51 22 16 3

3 59 31

Tàrrega

39 17 12 3

PG PE PP GF GC

49 18 16 1

Agramunt G. Gatell 2 - Linyola 3

Punts PJ

Punts PJ

Bordeta

Jornada 16

Classificació

PG PE PP GF GC

Mollerussa

45 21 14 3

4 46 23

Balaguer

36 17 11 3

3 61 31

Tàrrega

Solsona

43 22 14 1

7 41 27

Rialp

36 14 12 0

2 52 21

Agramunt G. Gatell

26 18 8

2

34 16 10 4

2 58 22

Pla d’Urgell

24 18 8

0 10 55 91

Balàfia

34 22 10 4

8 38 36

Mollerussa

L’Albi

33 21 10 3

8 32 32

At. Segre

31 15 10 1

4 42 27

Artesa

22 17 7

1

28 17 8

4

5 43 26

Bellpuig

20 18 6

2 10 45 59

Orgel·lia

19 17 6

1 10 50 69

Pinyana

12 18 4

0 14 42 89

Mig Segrià

7

1 15 23 140

Bellpuig

28 22 8

4 10 23 36

Linyola

Cervera

26 22 7

5 10 36 32

Tremp

26 17 8

2

7 39 28

Guissona

21 17 6

3

8 44 50

Bellpuig

21 17 6

3

8 37 40

Cervera

19 16 5

4

7 45 40

Pla d’Urgell

15 18 5

0 13 35 70

Linyola

25 21 6

7

8 20 21

Agramunt G. Gatell

24 22 6

6 10 31 38

Artesa de Segre

23 22 7

2 13 33 48

Torrefarrera

22 23 7

4 12 28 49

Guissona

20 21 5

5 11 24 41

Organyà

20 21 5

5 11 27 38

Tàrrega

18 21 4

6 11 26 41

Alcoletge

16 22 4

4 14 30 57

Mangraners

8

5 15 20 47

21 1

Artesa

14 16 4

2 10 33 72

Agramunt G. Gatell

11 15 2

5

AEM

11 16 3

2 11 22 50

Jornada 16 a 18

Agramunt G. Gatell 4 - Artesa 1
Pla d’Urgell 1 - Agramunt G. Gatell 1
Cervera 1 - Agramunt G. Gatell 0
Bon partit davant el segon classificat. Ho
esteu fent molt bé.
PG PE PP GF GC

18 2

9 72 87

Urgell

4

18 1

1 16 24 118

Alcoletge

1

17 0

1 16 9 119

8 20 37

Aleví-B
Jornada 17 i 18

Infantil

Agramunt G. Gatell 0 - Linyola 5
FIF Lleida 2 - Agramunt G. Gatell 9

Jornada 17 i 18

Agramunt G. Gatell 8 - Artesa 1
Agramunt G. Gatell 0 - Tàrrega 0

Juvenil

48

15 2

G. GATELL
LA

ES
NT CO

Aquest mes hem sortit del pou, però no
hem de baixar la guàrdia.

Aquest mes hem millorat i hem connectat
amb el tercer i quart classificat.
Classificació

Punts PJ

Oliana

32 12 10 2

Classificació

Punts PJ

Ponts

44 17 14 2

PG PE PP GF GC

1 115 31

Linyola

40 16 13 1

2 106 30

Ivars d’Urgell

37 16 12 1

3 74 36

Mollerussa

35 16 11 2

3 87 58

Tremp

32 16 10 2

4 90 45

Tàrrega

30 15 10 0

5 69 39

29 16 9

2

5 55 54

PG PE PP GF GC

0 74 12

Fondarella

30 12 10 0

2 48 16

Bellpuig

24 13 7

3 41 24

3

Classificació

Punts PJ

Mig Segrià

33 16 10 3

3 35 23

Tàrrega

24 14 7

3

4 27 28

Tàrrega

31 14 10 1

3 36 18

Agramunt G. Gatell

22 11 6

4

1 39 10

Artesa

28 15 9

1

5 32 30

Cervera

14 12 4

2

6 26 31

Bellpuig

Guissona

25 13 8

1

4 40 22

Tremp

10 11 3

1

7 17 47

Balaguer

28 16 9

1

6 83 51

24 17 8

0

9 64 81

Pla d’Urgell

24 15 7

3

5 27 16

Artesa

7

13 2

1 10 21 78

Cervera

Agramunt G. Gatell

22 16 6

4

6 28 21

Urgell

5

13 1

2 10 11 44

Fondarella

16 17 5

1 11 59 83

Mollerussa

20 13 6

2

5 32 20

AEM

5

11 1

2

Agramunt G. Gatell

12 16 4

0 12 44 79
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R. MENDOZA

Cervera

36 13 12 0

1 83 8

Pardinyes

31 15 10 1

4 60 32

Mollerussa

26 16 8

2

6 51 33

Agramunt G. Gatell

26 17 8

2

7 43 37

At. Segre

26 16 8

2

6 36 42

Mig Segrià

25 17 8

1

8 31 54

AEM

20 17 6

2

9 38 44

FIF Lleida

16 15 5

1

9 44 55

Baix Segrià

16 16 5

1 10 34 59

Tàrrega

9

16 3

0 13 21 85

Bordeta

6

16 2

0 13 21 85

Almacelles

4

16 1

1 14 8 69

Equip Benjamí. Entrenador: Ferran Isla. Delegat: Pere Vilella.

Prebenjamí B
FIF Lleida

12 16 4

0 12 44 106

Orgel·lia

25 16 8

1

7 70 28

Baix Segrià

10 17 3

1 13 44 101

Agramunt G. Gatell

21 16 7

0

9 52 66

Guissona

10 16 3

1 12 49 110

Cervera

19 17 6

1 10 63 51

At. Segre

0

0 17 28 107

Bordeta

12 16 4

0 12 35 80

Balàfia

10 17 3

1 13 48 79

17 0

Benjamí
Jornada 17 i 18

Alcoletge 1 - Agramunt G. Gatell 3
Agramunt G. Gatell 2 - Baix Segrià 1
Victòria amb l’Alcoletge.

Alcoletge

1

17 0

1 16 13 102

AEM

1

17 0

1 16 9 159

Prebenjamí A
Jornada 16 a 18

Classificació

Punts PJ

PG PE PP GF GC

At. Segre

49 17 16 1

0 83 13

Lleida

42 16 14 0

Tàrrega

Jornada 17 i 18

Artesa 0 - Agramunt G. Gatell 0
Un punt al camp de l’Artesa.
Classificació

Punts PJ

PG PE PP GF GC

Linyola

45 15 15 0

0 99 17

Artesa

43 16 14 1

2 96 23

Miralcamp

34 15 11 1

3 92 30

Alcoletge

34 16 11 1

4 79 34

At. Segre

28 17 8

4

5 72 43

Tàrrega

25 16 8

1

7 62 37

Cervera

22 18 7

1 10 67 66

Bellpuig

21 16 6

3

2 91 21

Agramunt G. Gatell 2 - Mig Segrià 1
Balàfia 2 - Agramunt G. Gatell 2
Agramunt G. Gatell 2 - Alpicat 3

Noguera

16 16 5

1 10 24 76

39 17 13 0

4 66 26

Bon resultat al camp del líder.

Agramunt G. Gatell

15 14 4

3

Balaguer

36 17 12 0

5 73 29

Classificació

Punts PJ

Bordeta

11 16 3

2 11 38 74

Baix Segrià

34 16 11 1

4 78 35

Balàfia

46 17 15 1

1 83 24

At. Segre

6

16 2

0 14 16 108

Mig Segrià

31 17 10 1

6 46 38

Alpicat

41 17 13 2

2 93 31

Pla d’Urgell

6

17 2

0 15 14 129

PG PE PP GF GC

7 40 42

8 32 52

Av. Generalitat, 10 · AGRAMUNT · Tel./Fax 973 392 311 · Mòbil 630 053 450
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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

50
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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 P O RTS C LU B HA N DBOL AGR AMUNT

Finalitzen algunes competicions

Jaume Espinal

E

l sènior femení ha finalitzat ja la seva competició. Al
final no ha estat possible colar-se en els primers llocs,
i només queda fer un bon paper en la propera competició de la Copa. Pel que fa al juvenil, només li resta un partit
per finalitzar també la seva competició.

Sènior Masculí 3ª Catalana preferent - Grup A
Sembla que per fi s’ha trobat el camí, només una petita
relliscada a Claret, però molt bons resultats en la resta de
partits que permeten sortir per fi de la cua de la classificació,
i quasi dels llocs de descens.
CH EL PAPIOL
TORRÓ D’AGRAMUNT CHA
HANDBOL CLARET
TORRÓ D’AGRAMUNT CHA

20
29
22
30

TORRÓ D’AGRAMUNT CHA
MOLINS DE REI, CLUB ESPORTIU
TORRÓ D’AGRAMUNT CHA
BM PAU CASALS

24
25
22
26

JAUME ESPINAL

14/02/2016
20/02/2016
28/02/2016
06/03/2016

Sènior Femení 1ª Catalana
Res a fer en els desplaçaments a casa dels primers classificats, i un parell de victòries en els partits com a local
posen punt i final a la participació en la lliga regular del
sènior femení.
14/02/2016
20/02/2016
28/02/2016
06/03/2016

HANDBOL CLUB PERELLÓ
TORRÓ D’AGRAMUNT CHA
CONCÒRDIA, CLUB D’HANDBOL
TORRÓ D’AGRAMUNT CHA

32
17
31
17

TORRÓ D’AGRAMUNT CHA
CH MÓRA LA NOVA
TORRÓ D’AGRAMUNT CHA
CH VENDRELL

19
12
14
8

34 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA

11

Alevins/nes
Finalment la jornada de lliga escolar, prevista a Agramunt,
no es va poder celebrar, per les inclemències meteorològiques. S’està ja buscant nova data, i també preparant una
altra trobada per al mes d’abril.

Sortida al Palau Blaugrana

Juvenil Femení 1ª Catalana
Una victòria més per a les juvenils, en la visita a Sant Feliu
de Llobregat ha estat el balanç d’aquest mes de competició.
14/02/2016
20/02/2016
28/02/2016
05/03/2016

05/03/2016 HC VILANOVA DEL CAMÍ

HANDBOL SANT JOAN DESPÍ A 38 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA
9
TORRÓ D’AGRAMUNT CHA
17 CEACA TÀRREGA
21
CH SANT LLORENÇ - SANT FELIU DE LLOBREGAT 15 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 22
TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 9 CLUB HANDBOL RÀPID CORNELLÀ 24

Cadet Femení 1ª Catalana
Sembla que l’equip cadet ha entrat en una dinàmica negativa, que costa de superar. Alguns bons moments de joc
demostren que es pot fer més, però l’equip no acaba de
trobar el seu joc.
14/02/2016 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA
13 CERDANYOLA CH
23
20/02/2016 HANDBOL SANT JOAN DESPÍ B 36 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA
12
28/02/2016 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA
15 ASC. LLEIDATANA D’HANDBOL 29

El dissabte 5 de març, el club va organitzar una sortida al
Palau Blaugrana per viure una jornada d’handbol del màxim
nivell. Més de vuitanta persones, entre pares, mares, amics
i jugadors, vàrem gaudir d’una magnífica tarda/vespre al Palau. Vist l’èxit de la convocatòria, de segur que repetirem en
més ocasions.
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> ■

Per a subscripcions i anuncis de la revista,
us podeu adreçar a

Pilar Figuera - Tel. 973 39 20 42
p.figuera@hotmail.com
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Serveis Centre Mèdic
.

Medicina de Família
.

Traumatologia
.

Ginecologia

.

Oftalmologia

.
.

52
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.

Raigs X

.

Anàlisis
Osteopatia

Fisioteràpia / Ones de Xoc

.

Revisions de carnet / armes

.

Gimnàstica Tonificant / Ioga

medic
Medicina al teu servei agramunt
[MARÇ 2016]

Tel. 973 39 21 03

E S P O RTS C LU B F U TBO L SALA AGR AMUNT

Hem superat l’equador de les competicions

H

BENJAMÍ
AGRAMUNT TORRONS VICENS 4 – 8 FS TÀRREGA “B”
CFS BALAGUER 9 – 0 CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS

INFANTIL
CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS “A” 0 – 6 FS TÀRREGA “A”
CE VEDRUNA BALAGUER 3 – 5 CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS “A”
CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS “A” 3 – 6 CFS BALAGUER “B”
CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS “B” 0 – 13 MARISTES LLEIDA “B”
FS TÀRREGA “B” 10 – 0 CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS “B”

FONT: CLUB FUTBOL SALA

avent superat l’equador de totes les competicions podem fer un balanç força positiu pel que fa a tots els
equips del club. Cada cap de setmana, els jugadors/
es posen en pràctica tots els coneixements que van assimilant a cada entrenament, i això també es pot veure reflectit
en els marcadors dels partits.
Volem destacar la línia ascendent que va seguint l’equip
cadet. Gràcies a l’esforç i el bon joc gaudeixen d’una segona
posició a la classificació, ara ja amb certes opcions a aconseguir el títol de lliga.
Aquest mes de febrer s’han posat en marxa les seleccions
de Lleida de totes les categories, on cada any per Pasqua
competeixen amb la resta de seleccions de Catalunya. Aquí
a Agramunt hem pogut presenciar alguns entrenaments de
la selecció juvenil de Lleida.

FONT: CLUB FUTBOL SALA

CADET
CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS 4 – 1 FS TÀRREGA “A”
CE VEDRUNA BALAGUER “A” 4 – 3 CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS
CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS 1 – 2 CFS BALAGUER
ARC D’ADA 0 – 3 CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS

JUVENIL
L’equip juvenil, adaptat en tots els aspectes a la lliga, assaboreix la màxima competició practicant un molt bon futbol
sala i dominant totes les facetes del joc, en una situació
còmoda a mitja taula.
En canvi, les coses no van tan bé pels dos equips amateurs del club. Acusen el gran canvi de categoria on poder
sumar-hi punts és molt i molt car. Tots dos equips estan en
zona de descens. Des de la junta directiva, els animem a
no abaixar els braços en cap moment, a seguir lluitant per
la permanència i sobretot aprofitar cada moment d’aquesta
experiència.
A continuació detallem els últims resultats dels equips de
totes les categories del Club Futbol Sala Agramunt:
PREBENJAMÍ
CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS 3 – 3 CF ALCARRÀS
CE LA CLAMOR ALMACELLES 6 – 0 CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS
CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS 0 – 7 CE VEDRUNA BALAGUER

CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS 3 – 2 CFS LA GARRIGA
CFS CUBELLES 2 – 2 CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS
CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS 5 – 0 PAPARAZZI ALELLA FS
CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS 1 – 3 BETÀNIA PATMOS BARCELONA

SÈNIOR “B”
CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS 1 – 6 FS BELLPUIG
FS BORGES 3 – 5 CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS
CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS 2 – 6 LA RÀPITA CFS

SÈNIOR “A”
FLOWER FS AGRAMUNT 0
FLOWER FS AGRAMUNT 2
FLOWER FS AGRAMUNT 4
FLOWER FS AGRAMUNT 2

–
–
–
–

5 MARISTES MONTSERRAT LLEIDA CE
3 AMPOSTA FS “A”
7 TECNOVIT ALFORJA FS “A”
5 PLATENSE SEGUR DE CALAFELL “A”

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. ■
[MARÇ 2016]
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E S PO RTS ES C ATX IC S

Campionats català i d’Espanya de cros
XLI Cros Intercomarcal d’Arbeca
memorial Ramon Bellmunt (Diumenge, 7 de febrer)
L’endemà d’haver celebrat el Carnaval d’Agramunt, alguns Escatxics
molt valents, varen desplaçar-se fins
a Arbeca per participar al XLI cros Intercomarcal d’Arbeca memorial Ramon
Bellmunt i puntuable pel circuit lleidatà de cros. Felicitar-los per la seva gosadia i els bons resultats aconseguits:
Open veterà masculí

Francesc Boix

10è

Aleví masculí

Cesc Boix
Arnau Jou
Yago Cabrera
Denis Grosu

1r
8è
20è
33è

Benjamí masculí

Gerard Fitó

12è

Prebenjamí masculí

Martí Lluch
Quim Pellicer
Josep Fitó

3r
15è
50è

Prebenjamí femení

Laia Boix

20a

En les curses no competitives de parvulari, corrien Anna Pellicer i Gerard
Lluch.

dels 800 metres llisos amb un temps
total de 2’08’’, millorant la seva marca
anterior. Aquests controls serveixen pel
rànquing classificatori per disputar el
campionat català i el nacional.

En una intensa matinal esportiva
amb canvis meteorològics constants
des del cel ben assolellat a la pluja, els
Escatxics vam ser presents al Campionat de Catalunya de Cros, on vàrem
aconseguir bons resultats, i fins i tot
algun podi.
Open femení

Marta Canes

4a

Júnior masculí

Oriol Valls

43è

Juvenil femení

Marina Súria
Mireia Lorente

8a
44a
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73a

Prebenjamí masculí

Oriol Areny

21è

Prebenjamí femení

Anna Pellicer

22a

XXXIVè Cros Intercomarcal
Vila de Juneda
(Diumenge, 21 de febrer)
I el següent diumenge, els Escatxics
participàvem al Cros de Juneda, puntuable pel circuit lleidatà de cros. En
una matinal quasi primaveral, els agramuntins vàrem aconseguir els següents
resultats:

Infantil masculí

Roger Súria

57è

Infantil femení

Maria Vilanova

109a

Sènior masculí

Xavier Fitó

Cesc Boix
Arnau Jou
Arnau Areny
Pau Vilanova
Yago Cabrera
Denis Grosu

3r
78è
79è
119è
128è
166è

Sènior femení

Marta Canes

2a

Cadet femení

Mireia Lorente

1a

Infantil masculí

Roger Súria
Gerard Fígols

4t
13è

Infantil femení

Andrea Díaz

5a

Pol Carrera
Quim Pellicer

72è
117è

Aleví masculí

6è
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Benjamí masculí

FONT: ESCATXICS

Marina Súria, al Cros de Girona.

Laia Boix

En les curses no competitives de parvulari, corria Pep Vilanova.
Destacar també que l’Oriol Valls,
en 43a posició, puntuava així pel seu
equip, el Lleida UA, aconseguint en
aquest cas l’or per equips, amb opcions a participar al Campionat d’Espanya.

96è Campionat de Catalunya
Absolut de Cros Individual i per
Clubs i 18è Cros Ciutat de Girona
(Diumenge, 14 de febrer)

Control Pista Lleida
(Divendres, 12 de febrer)
El divendres 12 de febrer, l’Oriol Valls va participar en el control de
Pista coberta a Lleida en la modalitat

Benjamí femení

Equip Aleví Masculí al Cros de Juneda.

Mireia Lorente, al Cros de Juneda.
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Cesc Boix
Arnau Jou
Arnau Areny
Yago Cabrera
Denis Grosu

1r
7è
12è
20è
27è

petitives, aconsegueixen també bons
resultats. Varen córrer Marc Marimon,
Anna Pellicer, Pep Vilanova, Ona Carrera i Gerard Lluch.

Aleví femení

Maria Vilanova
Laia Argelich
Judit Esteve

5a
31a
40a

Benjamí masculí

Marc Fígols
Ian Torres
Gerard Fitó
Marc Andreo
Pol Carrera
Raül Marimon

4t
6è
12è
16è
18è
19è

Final del Campionat de Catalunya
en categoria Juvenil de Pista
Coberta (Sabadell, diumenge 21
de febrer)

Benjamí femení

Queralt Solé
Núria Argelich
Anna Cases

10a
11a
23a

Prebenjamí masculí

Martí Lluch
Martí Romeu
Lluc Magrinyà
Oriol Areny
Quim Pellicer

5è
10è
11è
18è
21è

Prebenjamí femení

Martina Ibars
Laia Boix

5a
12a

Tancaven la matinal els Escatxics
més petits, que tot i ser curses no com-

I el mateix diumenge a la tarda, la
Marina Súria disputava la final en la
modalitat dels 1.500 metres llisos al
Campionat de Catalunya en categoria
juvenil de pista coberta a Sabadell, on
aconseguia la 9a posició amb un temps
total de 5:20:28.

Campionat d’Espanya de Cros,
Madrid (Diumenge 28 de febrer)
L’Oriol Valls va tenir l’oportunitat de
participar al campionat nacional de
cros que es va celebrar a l’hipòdrom

FONT: ESCATXICS

Aleví masculí

Oriol Valls, amb l’equip Júnior del Lleida UA, a Madrid.

de La Zarzuela a Madrid. L’equip júnior
del Lleida Unió Atlètica, on participava l’atleta agramuntí (166è en la seva
cursa), va aconseguir una molt destacada 5a posició, millorant la 13a aconseguida la temporada passada. Una
gran satisfacció per tots nosaltres.
El diumenge 28 de febrer els Escatxics havíem de participar al cros de
Golmés, que va ser ajornat degut a les
adversitats climatològiques. ■
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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
56
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Es pot pagar amb targeta

973 39 29 10

E S PO RTS C LU B DE BITLLES SIÓ D ’AGR AMUNT

Comença la segona volta

H

em començat la segona volta, després d’uns dies de vacances
d’hivern, molt contents pels resultats obtinguts: 5 victòries i 2
derrotes, la qual cosa ens ha servit per poder pujar uns quants
llocs a la classificació.

ÚLTIMS RESULTATS:

Sembla que ja anem agafant el fil a la lliga, encara que ens costa
pujar una mica la mitjana individual. Estem segurs que amb esforç i
dedicació ho aconseguirem.

FONT: CLUB BITLLES

També volem remarcar que estem jugant la lliga de Bitlles de Lleida
Terraferma, que és la més llarga que es juga en tot Catalunya.

CB Cabanabona - CB Sió d’Agramunt.

Ramon Joval

Gárzola:
Sió d’Agramunt:

532 punts i 38 bitlles
522 punts i 35 bitlles

Castellnou B:
Sió d’Agramunt:

470 punts i 29 bitlles
500 punts i 33 bitlles

Sió d’Agramunt:
Solsona:

522 punts i 37 bitlles
483 punts i 32 punts

Vergós:
Sió d’agramunt:

543 punts i 39 bitlles
558 punts i 42 bitlles

CEPS:
Sió d’Agramunt:

504 punts i 32 bitlles
529 punts i 39 bitlles

Sió d’Agramunt:
Ponts:

498 punts i 33 bitlles
540 punts i 37 bitlles

Cabanabona:
Sió d’Agramunt:

496 punts i 35 bitlles
500 punts i 36 bitlles

CLASSIFICACIÓ:

PJ

PG

PE

PP

Pts

Palou
Tàrrega
Malgrat
Ponts
Cervera
Gàrzola
Ametllers
Sió d’Agramunt
Tordera
Solsona
Vergós
Castellnou de Seana
Plans de Sió (CEPS)
Cabanabona

15
14
14
14
13
15
14
15
15
15
15
15
14
16

13
12
10
9
9
7
7
7
6
6
4
4
4
3

0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
2
3
4
4
8
7
8
9
9
11
11
10
13

26
24
21
19
18
14
14
14
12
12
8
8
8
6
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De l’etern repòs
cap més ancorament
ni via de sofrença,
ni de gaudi,
ni batecs;
tot inert,
ni tempestes,
ni centelles,
tampoc sanglots,
tampoc rialles,
cap so.

Novè aniversari

Joan Rovira i Torres
(26 de març del 2007)

La família et tindrem sempre en el nostre record.
Agramunt, març de 2016
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G RU P S P OLÍTIC S
M U N I C IPA LS A C O RD D’ES QUER R A

Nous temps, nova política
Si d’una cosa
s’ha caracteritzat la
gestió municipal d’Acord
d’Esquerra
d’aquests
darrers anys
és pel fet
d’obrir convocatòries públiques en tots
els processos
de contractació de nou
personal.

Transparència
Si la política, i en aquest cas, la política municipal, ha de tenir per objectiu fonamental el servir als ciutadans d’un municipi, és evident que la
seva implementació ha de ser un exemple pel que
fa a la transparència. De fet, la política municipal es fonamenta en els recursos generats a partir
dels impostos que regularment paguem tots els
administrats. I és precisament per aquest motiu
que és d’obligat compliment donar comptes de
com aquests recursos s’inverteixen. I no només en
aquelles partides que per un motiu o altre podrien semblar més susceptibles a ser detallades sinó
que la transparència s’ha d’aplicar a tot el conjunt
i en tots els àmbits.

Nova Seu electrònica
És amb aquest objectiu que des de fa uns mesos que estem treballant per tal que la informació
municipal pugui estar a l’abast de tothom. Finalment i gràcies a l’esforç de tot el personal municipal, avui ja disposem d’un web que conté el que
tècnicament s’anomena Seu electrònica, un espai
obert a tothom on es pot consultar tota aquella

informació relacionada amb la gestió de l’Ajuntament. Des de la consulta del vigent pressupost, de
l’estat del deute en cada moment o dels processos
de contractació i concurs ja són informacions a
disposició de tothom. Durant les properes setmanes s’acabaran de complementar tots els continguts per tal que aquell concepte de “transparència” que sempre hem reclamat pels agramuntins i
que des d’Acord d’Esquerra hem concebut com a
prioritari ja sigui una realitat.

Equitat i objectivitat
De fet, si d’una cosa s’ha caracteritzat la gestió
municipal d’Acord d’Esquerra d’aquests darrers
anys és pel fet d’obrir convocatòries públiques en
tots els processos de contractació de nou personal. Certament, la societat en la que vivim exigeix
per una banda garantir l’equitat i l’objectivitat i
per altra banda escollir la millor persona o la millor empresa en cada procés de contractació. I per
aquest motiu, és en aquest àmbit on també cal
aplicar la transparència en la seva màxima extensió. Perquè és sobre aquest gran valor que hem de
bastir qualsevol forma i mitjà de fer política. ■

20è aniversari de l’Associació
de Dones l’Esbarjo
A les 10h, Esmorzar al Casal.
(per a totes les sòcies amb tiquet del dinar)

A les 12h, Missa cantada per un coro Rociero.

diumenge,
10 d’abril de 2016

A les 14h, Dinar popular al restaurant Blanc i Negre.
A continuació, gran cantada d’havaneres amb el grup agramuntí Marinada.
El dinar és obert a tothom. Preu: 20€

Cal reservar tiquet, fins al 7 d’abril, a l’Oficina de Turisme o al local de l’Esbarjo
[MARÇ 2016]
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Te n’has anat
sense poder-te dir adéu
i això ens sap molt greu.
Però tenim el teu record
que guardarem per sempre al nostre cor.
Només voldríem que estiguessis aquí
per poder-te dir: “t’estimem Vivi”.
Guillem i Ariadna

Josep Mª Canosa Argelich
que morí el dia 1 de març de 2016,
a l’edat de 74 anys.

La seva família vol agrair al CAP d’Agramunt i als seus professionals
totes les atencions rebudes, i també a tota la gent que ens ha expressat el seu condol.
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ACTIVITATS RESIDÈNCIA MAS VELL

El dimarts 16 de febrer la residència Mas Vell va gaudir d’un magnífic espectacle de màgia on els protagonistes
van ser els padrins i padrines. L’activitat estava oberta a tot
el poble i hi van assistir moltes famílies amb infants. Fer
aquesta activitat compartida entre grans i petits amb aquest
intercanvi intergeneracional va fer gaudir encara més. Una
altra activitat organitzada des de la residència va ser la visita
del Sr. Postu que va venir a Agramunt a presentar el seu
llibre “Sóc de l’oest”.
ADAPTACIÓ DEL WEB DE L’AJUNTAMENT
A LA LLEI DE TRANSPARÈNCIA

L’Ajuntament d’Agramunt ha iniciat el procés d’adaptació
de la pàgina web municipal a la Llei 19/2013, de 9 de desembre, d’accés a la informació pública i bon govern, més
coneguda com a Llei de Transparència. Amb els canvis, la
web incorporarà noves seccions que permetran a la ciutadania conèixer amb major detall informació de caràcter institucional, jurídica i econòmica. De moment, ja són visibles
alguns d’aquests canvis en l’apartat de la Seu Electrònica.
El canvi del web s’està fent de forma progressiva i en els
propers mesos es complementarà amb tots els requisits que
estableix la llei.

on realitzarà pràctiques en el sector tecnològic. En aquests països seran acollits
per una entitat autòctona que els oferirà
l’allotjament i l’acompanyament durant
les pràctiques. A la foto, Oriol Puebla, regidor de Joventut a
Agramunt amb dos dels tres joves agramuntins participants
al programa.
FINALITZACIÓ CURS D’ALFABETITZACIÓ
EN LLENGUA CATALANA

A finals del mes de febrer va finalitzar el curs d’alfabetització en llengua catalana per a homes. El curs, de 45 hores
de durada, és un dels tres cursos que el Pla de Ciutadania i
de les Migracions del Consell Comarcal, amb la col·laboració
de l’Ajuntament d’Agramunt, s’ha engegat a casa nostra. En
total han participat al curs una desena d’alumnes. Aquests
cursos d’iniciació a la llengua catalana estan inclosos dins el
Servei d’Acollida d’Agramunt.

TRES JOVES D’AGRAMUNT AL PROGRAMA TLNMOBILICAT

FONT: AJUNTAMENT

Tres joves d’Agramunt inscrits dins el programa de Garantia Juvenil participaran al programa TLNMOBILICAT. El programa Training Learning Networking MOBILICAT facilita que
els joves d’entre 18 i 30 anys que no treballen ni estudien
puguin fer pràctiques formatives no remunerades en entitats
o empreses, d’estats membres de la Unió Europea, en un
període de 2 a 4 mesos. Així, dos joves agramuntins es desplaçaran a Itàlia per realitzar cursos d’imatge i so, i d’educació, respectivament. I l’altre jove, es desplaçarà a Alemanya,
L’Ajuntament d’Agramunt iniciarà en els propers mesos
un nou servei d’atenció domiciliària. Aquest nou servei està
pensat per a persones que, per raó d’edat, dependència o
d’alguna discapacitat, tenen limitada l’autonomia per realitzar algunes de les activitats bàsiques de la vida diària.
El servei que s’oferirà des de la Residència Geriàtrica Mas
Vell a través del seu personal qualificat i titulat, contempla
tres línies d’atenció: un servei d’atenció personal, un servei
d’higiene personal i l’ampliació del servei de càtering. Amb
aquesta nova iniciativa es vol cobrir les diferents necessitats
dels usuaris d’Agramunt i de rodalies que no queden cobertes amb els serveis prestats a la comarca. El nou servei
s’oferirà de dilluns a divendres i estarà coordinat amb els
serveis socials d’atenció primària, per tal de determinar qui
en pot ser usuari. Per a més informació podeu adreçar-vos a
la Residència Mas Vell al telèfon 973 391 692 o al correu
electrònic masvell@agramunt.cat.
[MARÇ 2016]
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NOU SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA
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RENOVACIÓ DE LES BOMBES D’AIGUA
DELS NUCLIS AGREGATS

Finalitzades les obres de renovació dels sistemes de bombeig dels nuclis agregats d’Almenara Alta, Mafet i Montclar,
que han consistit en la substitució de les bombes existents

així com fer controls en camins donant més seguretat als
pobles agregats del municipi. El nou vehicle està equipat
amb tota la tecnologia necessària per funcionar com una
unitat mòbil. El nou vehicle ha suposat un cost de 24.500€
que inclouen l’adquisició i tota la instal·lació i adequació per
convertir-lo en un vehicle policial.
D’altra banda, s’ha aprovat un conveni de cessió per utilitzar el programari SIPCAT de gestió i suport als processos
de les Policies locals amb la Generalitat, i un altre conveni
de col·laboració entre l’organisme autònom Jefatura Central
de Tràfico, el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament d’Agramunt per l’intercanvi d’informació en matèria de seguretat
viària i accés a les bases de dades. A més, Agramunt s’ha
adherit a la xarxa Rescat de radiocomunicacions d’emergències i seguretat de Catalunya.

FONT: AJUNTAMENT

ACTES:
ADQUISICIÓ DE MATERIAL

per equips de màxima eficiència que permetran generar un
estalvi important en consum d’energia elèctrica i l’ús de canonades d’acer inoxidable en tot el sistema. Tot i la renovació
dels equips, tant a Mafet com a Montclar s’han mantingut
els equips existents per tal de disposar d’un equip de reserva
per garantir el subministrament d’aigua en cas que s’hagin
de dur tasques de manteniment o de reparació d’avaries.
L’actuació ha tingut un cost de 31.105€ dels quals la Diputació n’ha aportat 21.850€ i l’Ajuntament d’Agramunt la
resta.
FINALITZACIÓ DE LA DEPURADORA DE LA DONZELL
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Finalitzades les obres d’instal·lació de l’estació depuradora al nucli agregat de la Donzell que permetrà resoldre els
problemes de desguàs
d’aigües brutes que s’arrosseguen al nucli agregat des de fa molts anys.
Les obres tenen un pressupost de 63.352,46€
i està finançat pel Pla
Únic d’Obres i Serveis
de Catalunya, per l’Ajuntament d’Agramunt i
pels veïns de la Donzell.

- S’aprovà l’adquisició de material de senyalització per diferents indrets de la via pública, i s’adjudicà a l’empresa SEÑALES GIROD, SL, per un import de 3.547,89€ (inclòs IVA).
- S’aprovà l’adquisició de material tècnic (un projector marca:
Ricoh PJX2240 i una pantalla Optoma model: DE-9092EGA)
per la Sala de Juntes de l’edifici de l’ajuntament i s’adjudicà
a l’empresa GÖTEBORG CONSULTORIA INFORMÀTICA, SCP,
per un import de 654,10€ (IVA inclòs).
LLERA DEL RIU SIÓ

Atès que és necessari la realització dels treballs d’aixecament topogràfic del curs i de la llera del riu Sió i dels ponts
situats dins l’àmbit d’actuació, amb una superfície total de la
zona de 101,37 Ha, s’aprovà els treballs esmentats, i s’adjudicà a l’empresa SERVITOP, SL, per un import de 9.425,90€
(IVA inclòs).
SERVEIS DE TELEFONIA

Atès que l’Ajuntament ha pretès millorar els serveis de comunicacions pels equipaments de les oficines municipals s’aprovà la despesa en concepte de serveis de telefonia per aquests
equipaments, i els treballs es realitzà per l’empresa VODAFONE
ESPAÑA, SAU, per un import de 5.721,11€.
CONTENIDORS RECOLLIDA ROBA USADA

S’aprovà el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament
d’Agramunt, Càritas Diocesana d’Urgell i Nougrapats empresa
d’inserció, per a la col·locació de contenidors per efectuar la
recollida selectiva de roba usada en la via pública del municipi
d’Agramunt.
CLIMATITZACIÓ HABITATGE

RENOVACIÓ VEHICLE DE LA POLICIA LOCAL

L’Ajuntament d’Agramunt ha renovat un dels vehicles de
la Policia Local. Les característiques del nou vehicle, amb
més potència que l’anterior, permetran que els agents puguin actuar amb més rapidesa en situacions d’emergència
62
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S’aprovà les obres de climatització per al subministrament
del material i la instal·lació per l’habitatge de l’Ajuntament
d’Agramunt ubicat al C. Baixada del Mercadal, núm. 7, 2n i
s’adjudicà a l’empresa JOSEP ESPINAL MORROS, per un import de 2.280,06€.

INSTAL·LACIÓ DE PUNTS WIFI

Atès que es pretén la instal·lació de punts Wifi en els equipaments municipals (punt central: Edifici de l’Ajuntament d’Agramunt i punts remots: en els edificis de Biblioteca Municipal,
Oficina de Turisme, Escola de Música, Llar d’Infants municipals Nins, pavellons esportius, piscines municipals i Residència
Mas Vell), s’aprovà el contracte d’aquests serveis que s’adjudicà a l’empresa LLEIDA WIFI NETWORKS, SL, per un import
d’11.480,90€.
QUIOSC-BAR AL PASSEIG

S’acordà iniciar el procediment d’adjudicació de la concessió
administrativa d’ús privatiu del bé de domini públic del Quiosc
del Passeig del Sió degut que es pretén l’ús privatiu de la via
pública o altres terrenys d’ús públic, mitjançant la instal·lació
d’un quiosc destinat a l’activitat de gelats, begudes, entrepans
i terrassa, en la forma i amb les condicions que estableix els
plecs mitjançant concurs. Així mateix l’expedient de contractació, mitjançant concurs públic i el Plec de Clàusules Administratives Particulars, per a l’adjudicació.
SUBVENCIONS

- Es concedí un ajut econòmic a l’Agrupació Sardanista Barretina per un import de 3.200€ per fer front a les despeses de
la contractació de les cobles per les ballades de tot l’estiu de
l’any 2015.
- Es concedí a l’AMPA de l’EMMA, una subvenció de 330€,
per a les activitats realitzades durant el curs 2015/2016 que
seran a càrrec del pressupost municipal del 2016.
CONVENI AMB L’AGRUPACIÓ SARDANISTA BARRETINA

S’aprovà el conveni administratiu entre l’Ajuntament d’Agramunt i l’Agrupació Sardanista Barretina per a l’organització del
cicle de ballades d’estiu.
L’Agrupació Sardanista Barretina es compromet a organitzar
un cicle de ballades de sardanes els diumenges a la tarda dels
mesos de juliol i agost, amb un mínim de vuit ballades. Es
faran ballades de sardanes tots els diumenges d’estiu des del
diumenge després de l’Aplec fins el diumenge abans de la Festa
Major, ambdós inclosos.

L’Ajuntament farà una aportació de 2.300€/anuals a l’Agrupació Sardanista Barretina per fer front a les despeses de l’organització del cicle de sardanes d’estiu.
Aquest conveni té una vigència d’un any, renovable automàticament fins a un màxim de tres anys, fins l’any 2019 inclòs.
ARRENDAMENT FINCA RÚSTICA

Atès que des dels Serveis del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya i
d’acord amb el projecte d’impacte ambiental ASG estan obligats a realitzar una sèrie de mesures, com són construccions de
basses per als amfibis al voltant d’hidrosembra vegetal i amb
acumulació de pedres per tal que els amfibis es puguin amagar,
i atenent el caràcter d’interès general es va procedir a construir
una bassa d’aigua de 200 m2 dins el Pol. 507, finca 01.
S’acordà modificar el contracte de l’“ARRENDAMENT DE DIVERSES FINQUES RÚSTIQUES D’AGRAMUNT PER A ÚS DE
CONREU” amb l’empresa XXXXX, de data 9 d’abril de 2014
amb la variació de la finca 01 , Pol. 507 adjudicada que es
detalla:
1.- Pol. 507, finca 01, superfície total: 6,2234 Ha (són Hacultivable: 4,1962) pel preu total de 344,08€ (IVA inclòs) a
l’any.
CONTRACTE ARRENDAMENT D’UN LOCAL

S’aprovà la resolució del contracte d’arrendament temporal
d’un local situat a l’Av. Generalitat, núm. 14 d’Agramunt de la
qual l’Ajuntament en llogà només 443 m2, propietat de XXXXX,
per a ubicar-hi temporalment les obres i peces que es troben
ubicades en el museu etnològic d’Agramunt, i donar extingit el
contracte d’arrendament esmentat amb efectes a partir del dia
14 de febrer de 2016.
ÀREA DE CAÇA “PUELLES”

Es procedí a donar de baixa el rebut a nom del titular, Sr.
XXXXX en concepte del vedat de caça a l’Àrea Privada de Caça
L-10.076 “Puelles”, de l’any 2015 per un import que ascendeix a la quantitat de 126,08€.
*Els conceptes marcats amb unes XXXX segueixen les normes de protecció de dades.
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Primer Aniversari

JOSEP FIGUERA PLA
que morí el 3 de març de 2015

Els qui l’estimem: esposa, Mª Rosa; fills, Joan Mª i Maribel, Jordi i Antonieta; néts,
Mariona, Jordi i Joana i família tota, us preguem una oració per l’etern descans de la
seva ànima.
Agramunt, març de 2016
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A L M AN AC

Les fases de la lluna:

Mes de 30 dies, quart del nostre calendari.
És el mes en què la vegetació reviu i s’obren
les flors, som a la Primavera.
El dia 1 el sol surt a les 5h 34m, i es pon
a les 18h 18m. El dia 30 el sol surt a les 4h
50m, i es pon a les 18h 49m.
El dia 19 el sol entra a la constel·lació de
TAURE.
Totes les hores indicades són de Temps Universal seguint
el fus horari del meridià de Greenwich. Per això s’ha d’afegir una hora perquè es correspongui amb l’horari oficial.
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
Malgrat escaure’s en plena Primavera, el refranyer parla de l’abril amb força duresa, ja que
solen produir-se les últimes fredorades, prou intenses, que perjudiquen la salut i els conreus:
D’abrils i de senyors,
pocs que no siguin traïdors.
Dia 23: Sant Jordi, patró de Catalunya. A l’època medieval aquest sant va gaudir de molta veneració i popularitat al nostre país. En tractar-se
d’un cavaller encara li donava més categoria entre
la gent d’armes, l’estament més alt de la societat.
Per aquest fet els reis el va nomenar patró de la
cavalleria i noblesa catalana. Per festivar el sant,
a Barcelona la noblesa celebrava al Born torneigs,
justes i d’altres jocs d’armes, que revestien gran
solemnitat. A València la festa de Sant Jordi se
celebra des de l’any 1343. A Mallorca es va començar a celebrar el 1407. A Catalunya aquesta
festa no es va generalitzar fins l’any 1427.
Dia 27. La Mare de Déu de Montserrat, patrona de Catalunya.
Dia 29. Sant Pere Màrtir. Aquest sant fou un

Demografia

Lluna nova

el dia 7, a les 11:24 h

Quart creixent

el dia 14, a la 15:59 h

Lluna plena

el dia 22, a les 17:24 h

Quart minvant

el dia 30, a les 17:29 h

(Mes de febrer de 2016)

NAIXEMENTS
Laura Vallecillos Lombardo
Ilias Sattou
Nuur Lamdaouar
Gemma Padullés Campà
Omayma Bouchateb

frare dominicà del convent de Balaguer que havia
exercit d’inquisidor general d’Urgell.

dia 30-1
dia 3
dia 11
dia 22
dia 24

EFEMÈRIDES DEL MES
Continuem explicant detalls del Tractat de
Nova Planta de 1716. Pel que fa a l’administració territorial, les autoritats castellanes i borbòniques al Principat, Francesc Ametller i José
Patiño, van suprimir les quinze vegueries tradicionals de Catalunya i la van dividir en dotze corregiments: Barcelona, Mataró, Girona, Vic, Puigcerdà, Talarn, Lleida, Tortosa, Tarragona, Vilafranca
del Penedès, Cervera i Manresa. Quedava al marge el districte de la Vall d’Aran. Complementant
una estructura annexa als corregiments, els dos
ministres van proposar al rei la creació de nou
capitals d’alcaldia major. Una d’elles havia de ser
Agramunt que mantenia quasi intacte el districte
administratiu i judicial de l’antiga vegueria. Els
corregidors gairebé sempre eren militars i presidien els nous ajuntaments del seu cap de districte,
formats també per regidors vitalicis. A les altres
poblacions la renovació dels ajuntaments era
anual i era feta a proposta de la Real Audiència.
Els gremis van perdre la seva representació als
governs municipals. Foren suprimides també totes les universitats de Catalunya: Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona i Vic. Les seves dotacions
pressupostàries les van aplicar a la Universitat de
Cervera, creada de nou com a únic centre universitari del país.
Ramon Bernaus i Santacreu

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

DEFUNCIONS
Antoni Creus Lluch
Joan Vilalta Sorribes
Joan Batalla Llordés
Inés Mora Vicens

93 anys, dia 1
58 anys, dia 12
69 anys, dia 24
86 anys, dia 27

Informació facilitada pel Registre Civil amb les dades convenientment autoritzades.

JOSEP ROVIRA

ABRIL 2016

Temps
PLUJA CAIGUDA DURANT EL FEBRER

°C

l./m2

40

40

35

35

30

30

25

25

Dia 6 .........................................
Dia 10.........................................
Dia 11.........................................
Dia 12.........................................
Dia 13.........................................
Dia 21.........................................
Dia 26.........................................

3,5 l./m2
3,0 l./m2
2,0 l./m2
5,7 l./m2
15,0 l./m2
0,5 l./m2
32,0 l./m2

20

20

TOTAL .........................................

61,7 l./m2

15

15

10

10

5

5

0

0

–5
1

2

3

4

5

6

7

8

TEMPERATURES EXTREMES DEL FEBRER
Màxima del mes ............................ 18°, dia 13
Mínima del mes ............................. -3°, dia 17
Oscil·lació extrema mensual ....................... 21°
Mitja de les màximes .......................... 12,482°
Mitja de les mínimes ............................ 1,689°
Mitja de les mitjanes ............................ 7,086°

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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Familiars i amics: adéu-siau.
Deixo aquest món amb la ferma esperança
de volar a un nou destí de goig i pau
on gaudiré de Déu amb benaurança.
Als meus més estimats recordo amb simpatia.
I espero que de mi guardeu bona memòria
fins que ens retrobem tots un feliç dia
per fruir eternament la dolça glòria.
J. Satorras

Ha pujat a la casa del Pare

Inés Mora Vicens
que morí cristianament el dia 27 de febrer de 2016, als 86 anys d’edat,
havent rebut els S. S. i la B. A.
E. P. R.

Els qui l’estimem: espòs, Marcelino Pampalona; fills, Rosa M. i Salvador,
Cristina i Tomàs i Ramon; néts, besnéts, cunyats, nebots, cosins, família i amics
us agraïm les mostres de condol i la vostra pregària.
Volem donar les gràcies a tot el personal sanitari del CAP d’Agramunt
i a la Mercè, Josefina i Pilar pel tracte donat a la nostra mare.

Agramunt, febrer de 2016
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L LEURE A MEN ITATS

Les 7
diferències
per
Ricard Bertran

Rècord de participants en la
quarta edició de
la Cursa de la
Dona, en la qual
es van poder veure imatges força
simpàtiques com
aquesta.
La foto 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:
R
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Solució a les
7 diferències:
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SUDOKU:
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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.
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Trobeu vuit productes culinaris que
es poden utilitzar per confeccionar
la mona de Pasqua.
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SOPA DE LLETRES

SUDOKU
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Senyor, m’heu mirat amb tendresa,
somrient el meu nom heu cridat;
mon vaixell he deixat a la sorra,
prop de Vós cercaré un altre mar...

*****
Ens costa imaginar-te
absent per sempre,
tants de records de tu
sens acumulen,
que ni deixen espai
a la tristesa.
Et vivim intensament
sense tenir-te.

Ha pujat a la casa del Pare

Joan Batalla Llordés
que morí cristianament el dia 24 de febrer de 2016, als 69 anys d’edat,
havent rebut els S. S. i la B. A.
A. C. S.

Els qui l’estimem: esposa, M. Àngels Clavé Farran; fills, Josep M. i Júlia, Albert i
Noemí, Marta i Alex i Sandra i Lluís; néts, Laura, Eric i Leyre; cosins i família tota, us
agrairem una oració pel seu descans etern.

Agramunt, febrer de 2016
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L A F OTO

U

L A C A L AIS ERA

JOSEP ROVIRA

na de les primeres coses
que fa força gent quan
neva, és anar a buscar pa. Ho
vam poder tornar a comprovar el dissabte 27 de febrer
quan va caure una dèbil nevada a les nostres contrades.
Pels carrers de la vila hom
podia veure nombrosos veïns
amb la bossa corresponent
i a les pastisseries hi havia
més cues del que és habitual.
Possiblement es tracta d’un
costum molt antic de quan se
n’anava la llum amb només
quatre volves. Avui dia aquesta mesura sembla que no té
tan sentit, però ja sabem que
sovint ens movem per les rutines que hem anat adquirint.

per SERAFINA BALASCH
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JOAN VILALTA SORRIBES
Ens va deixar el 12 de febrer de 2016, als 58 anys.
Te n’has anat,
però no ens hem acomiadat de tu.
No podem.
Diuen que ningú no mor del tot
mentre hi hagi algú que el recordi.
I nosaltres et recordem.
Et recordem a casa,
on tot és encara teu.
Et recordem els dies de sol i vent,
que tant t’agradaven.
En la teva roba,
que encara fa olor de tu.
En els trets dels caçadors,
que se senten de lluny.
En les cares dels teus amics,
cada cop que creuem la mirada.
Així et recordarem tota la vida.
Entre rialles, entre llàgrimes,
però sempre entre nosaltres.
Preixens - Agramunt, 2016
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actualment qualsevol cap de setmana és bo per fer una trobada amb els amics i organitzar una festa allà on sigui.
Tothom disposa de vehicle i sempre pot anar on li vingui de gust. Anys enrere, però, això no era pas així i les colles
de joves acostumaven a desplaçar-se fora vila només en dies assenyalats, com és el cas de la foto de l’Àlbum d’aquest
mes. Es tracta d’un aplec a Can Boix, l’1 de maig del 1962.
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1) Antoni Gilabert
2) Emilio Gil
3) Ramon Roqué
4) Mª Teresa Balagueró
5) No identificat
6) Manel Solé (Montfalcó)
7) Ramon Pla
8) Teresina Cortés
9) Carme Roig
10) Pere Ribó
11) Joan Novell (Montfalcó)
12) Concepció Vilella
13) Antoni Camats
14) Angelina Roig
15) Ramona Soldevila
16) Antònia Marsà “cal Catoi”
(Montfalcó)
17) Remei Puig
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Finca de la Fondandana ja explanada i a punt per començar les obres del primer pavelló. Al fons a la dreta, la masia, i al
seu darrere el bloc de pisos de “La Torre”. Aquesta finca ocupava una extensió de 26.000 m2. Amb els anys, els terrenys
s’han distribuït entre zona verda al costat del riu; equipaments a l’aire lliure a la part central; dos pavellons i set blocs
d’habitatges amb 48 pisos, 35 locals comercials i 28 places de pàrquing, tal com es publica al llibre Agramunt: 50 anys
d’urbanisme (1964-2014) de Josep Bertran. Actualment és impossible captar la imatge amb la mateixa perspectiva atès
que només es veuria la paret del pavelló esportiu, per això s’ha hagut de fer des de més a la dreta.

