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PORTADA:
El divendres de la Festa Major es van 

presentar dos nous Caparrons, el Jaume 
Anyego i l’Angelina Comadrona, que se 
sumen als dos de l’any passat, lo Victori-
no i la Bepeta Manetes. Tots quatre van 
ser els protagonistes de l’estrena de la 
Dansa dels Caparrons d’Agramunt el diu-
menge al migdia a la plaça de l’Església. 
Els van fer ballar descendents seus i els 
van apadrinar els Nans de Tàrrega.

(Foto: Josep Rovira)

Tota la informació sobre la Diada de l’Onze 
de Setembre a la nostra vila i de la manifes-
tació a la riba del Segre a Lleida, on els agra-
muntins ens havíem de concentrar al tram 4.

5 a 11

Vint-i-dues pàgines dedicades als actes 
que es van celebrar durant la passada 
Festa Major agramuntina.

12 a 33
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CRÈDITS

Ajuntament
d’Agramunt

Vila de contrastos

Amb l’acabament de l’estiu i 
la calor ve el canvi de vida 

per a molts i el pas precipitat 
a la tardor reposada i benigna. 
Diem “precipitat” perquè les 
variacions del temps a les nos-
tres contrades acostumen a ser 
sobtats. En vint-i-quatre hores 
passem de banyar-nos a la pis-
cina i vestir pantalons curts, a 
tancar fi nestres i tapar-nos amb 
algun jersei perquè la tempera-
tura ha baixat de mala manera. 
El pas d’un temps a un altre sol 
ser brusc i sense avisos. D’avui 
per demà. La tardor en aquest 
sentit pot ser tan traïdora o més 
que el “març, marçot”.

L’arribada del setembre por-
ta el pagès a preparar la terra 
dura i seca. Abans de llençar 
la llavor, es llauren els camps 
i s’adoben. Per això alguns 
agricultors aprofi ten els pu-
rins de les granges porcines 
que contenen molts nutrients 

per a les plantes. Amb la qual 
cosa s’aconsegueix matar dos 
pardals d’un tret: s’elimina el 
pixum acumulat i, alhora, s’as-
saona el tros.

La nostra contrada és una de 
les zones de Catalunya que té 
més granges de bestiar porcí. 
El pagès, per tal poder viure del 
seu treball, sovint s’ha vist obli-
gat a buscar un segon recurs en 
la ramaderia, de manera que és 
freqüent que qui és pagès sigui 
a la vegada ramader. Alguns 
exploten granges de centenars 
o milers de caps de bestiar. 
Mentre les gallines i els conills 
produeixen una femta de fàcil 
de reciclar; el purí dels porcs és 
més difícil de fer desaparèixer 
fi ns al punt que hi ha explota-
cions que busquen sòl per po-
der-l’hi llençar.

El reg dels nostres camps 
amb purí implica haver de su-
portar males i intenses pudors 

en aquesta època. El cas és que 
a fi nals d’estiu comencem a 
fl airar pel poble unes fetideses 
intenses i desagradables. Quan 
encara fa calor i els ciutadans 
desitjaríem tenir a la nit les fi -
nestres obertes, ve la ferum del 
purí: una fortor contundent i 
desagradable que tapa els na-
rius. La mala olor del purí im-
pregna fi ns a l’últim racó de la 
població.

Es podria evitar el que estem 
denunciant? Valdria la pena
que s’estudiés el cas, perquè fa 
de mal respirar alguns capves-
pres. En aquest sentit podem 
qualifi car la nostra vila de poble 
de contrastos. Passem en un 
tres i no res de fl airar els agra-
dables dolços de mel a ensu-
mar els repugnants excrements 
de porc.

El reg dels 
nostres camps 
amb purí 
implica haver 
de suportar 
males i inten-
ses pudors en 
aquesta època. 
El cas és que 
a fi nals d’estiu 
comencem a 
fl airar pel po-
ble unes feti-
deses intenses 
i desagrada-
bles.
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Primer aplec Serra d’Almenara
Si no anem errats, el 

2006 va ser el primer 
any que es va fer la “Pujada 
a peu al Pilar d’Almenara” 
la vigília de l’onze de setem-
bre com un acte patriòtic i 
reivindicatiu. I cada any es 
va anar repetint. Després 
de 10 anys els regidors de 
l’Ajuntament agramuntí, 
que en són els organitza-
dors, van decidir canviar 
el format de l’ascensió al 
Pilar. Es van posar en con-
tacte amb altres poblacions 
properes al Pilar com Torna-
bous i la Fuliola per orga-
nitzar el que van anomenar 
1r Aplec Serra d’Almenara. 
L’acte, impulsat per la re-
gidoria d’Entorn de l’Ajun-
tament d’Agramunt, va 
comptar amb la participació 
de més de dues-centes per-
sones que hi van anar des 
dels diferents pobles orga-
nitzadors, així com d’altres 
poblacions veïnes. El format 
va ser semblant al d’anys 
anteriors.

De les diferents poblacions
organitzadores, van sortir 
sengles caminades populars al cap-
vespre. Des d’una de les poblacions el 
trajecte es va fer en bicicleta, mentre 
altres preferiren anar-hi a peu o tam-
bé amb cotxe. Els caminants a mesu-

ra que arribaren  s’anaren agrupant 
entorn del Pilar pel cantó de llevant. 
La major part s’assegueren al terra 
sec al costat de matolls i pedres tot 
esperant l’inici de l’acte central. Qui 

més qui menys es portava beu-
re i menjar que assaborí durant 
els moments previs. En aquesta 
ocasió, a diferència d’altres an-
teriors, no es repartí entrepans 
ni beguda per a tots al preu de 2 
euros. L’acte consistí en la lec-
tura de poesies patriòtiques de 
Miquel Martí i Pol, Bonaventura 
Gassol i Salvador Espriu reci-
tades per Jaume Jovell; Maria 
Lluïsa Rius, en representació 
dels pobles nouvinguts, també 
recità un poema. Els alcaldes 
de la Fuliola i Tornabous, així 
com el regidor agramuntí Oriol 
Puebla van dirigir unes paraules 
a la concurrència tot agraint la 
presència a l’acte. A més, entre 
intervenció i intervenció un jove 
graller, Marçal Segarra, tocà 
peces relatives a l’ocasió. La 
major part dels assistents que 
ja hi havia anat altres anys van 
considerar que en aquesta oca-
sió hi havia menys assistència. 
En l’acte hi va col·laborar Creu 
Roja Agramunt, la policia local 
d’Agramunt i el grup de Diables 
l’Espetec, els quals, en fi nalit-
zar, van encendre al capdamunt 
del Pilar torxes vermelles i gro-

gues al·lusives als colors de la senyera. 
Un cop acabat, els assistents desferen 
el camí per tornar a les poblacions de 
sortida. Molts agramuntins arribaren a 
la vila toc ades les dotze de la nit.

JO
A

N
 P

U
IG

JO
A

N
 P

U
IG



7sió 631[SETEMBRE 2016]

ACTUALITAT FETS DEL MES

Actes de la Diada

JOAN PIJUAN / JOSEP ROVIRA

Els actes commemora-
tius de la Diada Na-
cional de Catalunya a 

Agramunt van ser pràctica-
ment iguals als dels darrers 
anys. La novetat va ser l’or-
ganització la vigília dia 10 a 
la nit del primer Aplec Serra 
d’Almenara, tal com s’explica 
en la pàgina anterior.

Els actes de la Diada a la 
plaça Onze de Setembre van 
començar a les 11 del matí 
amb la tradicional ofrena fl o-
ral de les entitats agramunti-
nes al peu del monument a 
Rafael de Casanova. Enguany 
hi van participar un total de 
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▼

El grup Estol-Espígol ballant La Santa Espina. A baix, la cobla Jovenívola d’Agramunt interpretant Els Segadors.
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ACTUALITAT FETS DEL MES

Ofrena fl oral de les entitats
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1. Agrupació Caramellaire “Aires del Sió”
2. Agrupació Sardanista Barretina
3. Agrupament Escolta i Guia d’Agramunt
4. AMPA de l’Escola de Música d’Agramunt
5. AMPA de l’INS Ribera del Sió
6. AMPA de la Llar d’Infants Municipal Nins
7. AMPA del col·legi Macià-Companys
8. AMPA del col·legi Mare de Déu del Socors

9. Assemblea Nacional Catalana - Agramunt, 
Ribera del Sió per la Independència

10. Associació de Dones de l’Esbarjo

11. Associació Nostra Senyora del Remei
de Mafet

12. Bàsquet Agramunt Club
13. Casal d’Avis d’Agramunt i Comarca
14. Centre Excursionista d’Agramunt
15. Club Ciclista d’Agramunt

16. Club de Bitlles Sió d’Agramunt
17. Club Futbol Agramunt - Escola 

“Gerard Gatell”
18. Club Handbol Agramunt
19. Coral d’Avui i Bon Cant
20. Diables i Tabalers l’Espetec
21. Fundació Privada Espai Guinovart
22. Fundació Privada Lo Pardal
23. Futbol Sala Agramunt

24. Grup Escènic Agramuntí
25. Grup Sardanista Estol
26. Partit Demòcrata Català
27. Partit Socialista de Catalunya
28. Penya Barcelonista d’Agramunt i Comarca
29. Ràdio Sió Agramunt
30. Secció local d’Esquerra Republicana de 

Catalunya
31. Excel·lentíssim Ajuntament d’Agramunt

20 21 22 23

24 25 26 27

28 29 30 31

1916 17 18
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ACTUALITAT FETS DEL MES

Manifest de l’Ajuntament

Avui, 11 de setembre de 2016, 
recordem aquella diada de 1714 

en la qual el nostre país va perdre 
bona part dels seus drets i de les 
seves llibertats. Avui, però, també 
recordem que Catalunya viu des de 
fa uns anys un dels processos més 
importants dels darrers temps. Han 

estat moltes les manifestacions de la 
societat civil, de les entitats i dels 
diferents partits polítics en favor que 
el poble català pugui esdevenir lliure 
per decidir quin ha de ser el nostre 
futur. Hem sortit massivament al 
carrer per allò que rau en l’essència 
de la democràcia, allò que comporta 
ser  lliure, és a dir, poder exercir el 
dret a vot en allò que volem ser. I 
ho hem fet sempre des d’una actitud 

pacífi ca, participativa i lúdica, ja que 
és així com imaginem i volem conce-
bre el nostre país.

Des de l’Ajuntament més petit de 
Catalunya fi ns a la institució que re-
presenta tot el país, com és el Parla-
ment de Catalunya, hem reivindicat 
aquest dret a decidir, però sobretot, 

hem estat fi dels a la voluntat d’un 
poble que va expressar-se clarament 
en les darreres eleccions catalanes. I 
sens dubte, hem manifestat el nostre 
rebuig a qualsevol agressió a la nos-
tra llengua i a la nostra cultura o a 
aquelles decisions preses per un go-
vern centralista amb ànims d’esbor-
rar tota la feina feta durant la transi-
ció democràtica del nostre país, 
posant en dubte el model lingüístic 

català i portant al tribunal constitu-
cional aquelles lleis aprovades pel 
nostre parlament per tal de garantir 
drets fonamentals de les persones 
com el dret a l’habitatge o el dret a 
no patir la pobresa energètica, com 
molts dels nostres conciutadans en-
cara avui pateixen.

Però al mateix temps, tre-
ballem i volem seguir treba-
llant per construir un país 
plenament democràtic, basat 
en la transparència i en els 
valors propis d’una repúbli-
ca, on tothom tingui igualtat 
d’oportunitats i ningú no sigui 
prejutjat ni pel seu cognom, 
ni pel seu origen ni pel seu 
color de pell. Volem una Ca-
talunya que esdevingui refe-
rent en la cohesió social, en 
el benestar de les persones i 
en el progrés individual i col-
lectiu. Volem una Catalunya 
solidària i, al mateix temps, 
volem una Catalunya pròspe-
ra i oberta al món.

Avui, Diada Nacional de 
Catalunya, com a Ajuntament 
d’Agramunt reafi rmem el nos-
tre compromís a seguir defen-
sant les aspiracions del poble 
català i ens posem a dispo-
sició del Parlament per fer 
allò que el poble ha decidit. 

Per això i per tots els que han lluitat 
per les causes justes del nostre país, 
avui més que mai omplim la ciutat 
de Lleida i cridem ben alt que volem 
ser lliures. Perquè no hi ha res que 
garanteixi la dignitat i el futur d’un 
poble com és la seva pròpia llibertat.

Des d’Agramunt i per Agramunt, 
visca Catalunya lliure, visca la Repú-
blica Catalana!
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31 entitats socials, culturals, 
esportives i polítiques encap-
çalades per l’Ajuntament. 
Acabada l’ofrena, el Grup Sar-
danista Estol-Espígol va ballar 
la popular sardana La Santa 
Espina interpretada per la 
Cobla Jovenívola d’Agramunt. 
Posteriorment l’alcalde, Ber-
nat Solé, va llegir el manifest 
de l’Ajuntament consensuat 
pels dos grups municipals 
del Consistori. L’acte fi nalitzà 
amb el cant d’Els Segadors 
mentre era hissada la bandera 
catalana per part d’una repre-
sentació de la Policia Local. 
Acte seguit la mateixa cobla 
amenitzà una ballada de sar-
danes al Mercadal.

“A punt”
A la tarda molts agramuntins 

es van desplaçar a Lleida ciu-
tat per assistir a la manifesta-
ció convocada per l’Assemblea 
Nacional Catalana i Òmnium 
Cultural amb el lema “A punt”. 
Des d’Agramunt van sortir dos 
autocars amb una vuitantena 
de persones, tot i que hi va 
assistir molta més gent que 
s’hi desplaçà amb vehicles 
particulars atès que enguany 
els lleidatans ho teníem més 
a prop. La concentració es va 
fer a la llera del riu Segre entre 
el Pont Vell i la passarel·la del 
Liceu Escolar. L’indret estava 
dividit en 10 trams, i als de la 
comarca de l’Urgell ens toca-

va al número 4. Malgrat el sol 
de justícia que va fer durant 
tota la jornada, arribant a unes 
temperatures extremes inèdi-
tes per a l’època de l’any, l’es-
pai es va anar omplint de gent 
fi ns arribar a una concentració 
mai vista a la capital lleidata-
na. Segons els organitzadors, 
la mobilització ciutadana a ni-
vell de tot el país va ser similar 
a la dels darrers anys.

Dones de Preixens
Un grup de dones de l’As-

sociació de Preixens també es 
va manifestar a les escales del 
castell de la seva població, tot 
adduint que: “estimem de tot 
cor la nostra terra”.
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Una imatge de la llera del Segre 
plena de gent poc abans de les 
17:14, amb la silueta de la Seu 
Vella a dalt.

Tothom buscava les ombres per 
resguardar-se del sol i la calor.

A la tarda molts 
agramuntins es 
van desplaçar a 
Lleida ciutat per 
assistir a la mani-
festació convoca-
da per l’Assemblea 
Nacional Catalana 
i Òmnium Cultural 
amb el lema
“A punt”.
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Festa MajorFesta Major
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FUNERÀRIA i SALES DE VETLLA

973 39 08 62   620 90 50 20

jtorne1@hotmail.com

SERVEI PERMANENT24h

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

FRENSPNEUMÀTICS OLIAMORTIDORS ALINEACIÓ

Amics
de
l’Espai
Guinovart

INDÚSTRIES

JOVÉ-BALASCH, S.L.

HORARI:

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

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

info@espaiguinovart.cat   ·   www.espaiguinovart.cat

Visites concertades per a grups.

Diferents mirades
4 setembre 2016  /  12 febrer 2017

Cirlot i els informalistes catalans
8 octubre 2016  /  5 febrer 2017

Inauguració dissabte 8 d’octubre

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

ACTUALITAT FETS DEL MES

Dels dies 1 al 5 de se-
tembre els agramuntins 
vam celebrar la Festa 

Major amb una programació 
similar a la dels altres anys. 
S’encetà el dijous al matí 
amb la XXVIII edició de la tra-
dicional Pintada de Murals al 
carrer de l’Ensenyament, que 
després podem contemplar al 
llarg de tot l’any, la qual va 
tenir una gran participació de 
grans i petits. A primera hora 
de la tarda els més esportis-
tes van poder participar en un 
campionat de Bàdminton al 
Pavelló. A les 7 van comen-
çar a la plaça de l’Església els 
actes de la cercavila amb la 
presentació del drac dels Dia-
bles l’Espectec, les caracte-
rístiques del qual les podreu 
llegir en el parlament que van 
fer i que reproduïm en la pà-
gina següent. Després de la 
seva presentació efectuà un 
ball al mig de la plaça seguit 

1. La pintada de murals donà el tret de 
sortida a la Festa Major.

2. Campionat de bàdminton al Pavelló.

3. El grup local Marinada en la cantada 
d’havaneres al Passeig.

4. Actuació de The Targarians a les piscines.
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ACTUALITAT FETS DEL MES

El Grup de Diables l’Espetec te-
nim la gran satisfacció de poder 

presentar als agramuntins i agramun-
tines un nou membre de la nostra en-
titat. Es tracta del Drac AGREMONT, 
una bèstia que des d’avui esperem 
que formi part del bestiari que repre-
senta la nostra vila i que és el resul-
tat d’un projecte que fa anys que els 
diables teníem en ment, però que, 
per diferents motius, era molt difícil 
de portar a terme. Aquest any, però, 
després que al 2014 l’Ajuntament 
ens cedís la barra de Festa Major, 
coincidint amb el 30è aniversari 
de l’entitat, hem pogut reunir 
els diners necessaris per rea-
litzar aquest projecte. 

Com sabeu el Grup de 
Diables l’Espetec fa 32 
anys que va iniciar la seva 
activitat, i al llarg d’aquest 
temps són molts els agra-
muntins i agramuntines 
que han format part de l’en-
titat i que esperem també 
sentin com a seu aquest Drac. 
Revisant la nostra història, als 
inicis del grup ja vam comptar 
amb un drac de més de 60 quilos, 
amb el qual es va participar en dife-
rents trobades de bestiari durant dos 
o tres anys. Finalment, però, aquell 
projecte no va tenir més continuïtat. 
A partir d’aquest antecedent i amb 
l’objectiu de continuar fent gran la 
nostra entitat i portar el nom d’Agra-
munt pels diferents pobles de Catalu-
nya, tornar a comptar amb una bèstia 
ha estat durant els últims anys una de 
les nostres prioritats. Tant és així, que 
un cop hem disposat dels diners ne-
cessaris, ara fa un any, vam començar 
a treballar per fer-ho realitat. 

Amb l’objectiu que el drac estigués 
estretament relacionat amb la nostra 
vila, vam decidir inspirar-nos en un 
dels elements més representatius de 
la nostra població, l’església Santa 
Maria d’Agramunt, i, més concreta-
ment, en algunes de les fi gures de la 
seva portalada. Una portalada en la 
qual també està inspirada l’àliga 
d’Agramunt de l’any 1995.

Un cop vam tenir clar com seria 
el nou Drac i l’artista Agnès Pla de 
Guissona va començar a treballar en 
la seva construcció, va arribar el mo-
ment de decidir el nom amb què, en 
el correfoc del pròxim dissabte, serà 
batejat. Així, després de revisar la 
història de la nostra vila, de l’església 
d’Agramunt i, amb l’ajuda de l’agra-
muntí Josep Bertran, vam decidir-nos 
pel nom amb què es fa referència a 
la nostra vila en el primer text escrit 

en català del qual es té constància, 
i aquest és: AGREMONT. Així, apa-
reix en un text de l’any 1272, que 
recull els estatuts fundacionals de la 
Confraria del Sant Esperit de l’esglé-
sia de Santa Maria d’Agramunt. Una 
confraria que, a més, va col·laborar 
en la construcció fi nal del temple, en 
el qual, com ja hem comentat, està 
inspirat el nostre Drac. 

El Drac AGREMONT que avui els 
presentem pesa 44 quilos i mig, fa 
2 metres 25 centímetres de llarg, 
1 metre 80 d’alçada i 1 metre 35 

d’amplada i, al seu pit, porta l’es-
cut d’Agramunt. Els seus colors 

estan basats en els de la nostra 
entitat: el groc i el vermell que 
representen el foc, i el negre, 
a més del daurat. D’altra ban-
da, tenint en compte que, a 
més de participar en trobades 
de bestiari, volem que el Drac 
AGREMONT ens acompanyi en 

els correfocs dels Diables l’Es-
petec, aquest disposa d’un total 

de 16 punts de llum, on col·locar 
pirotècnia.
Finalment, com a element de bes-

tiari festiu hem volgut crear nous rit-
mes i un ball amb el qual el drac farà 
les seves aparicions, i que avui també 
presentem. 

Per acabar, abans de fer la pre-
sentació ofi cial del drac volem agra-
ir el suport i l’ajuda rebuda per tots 
aquells que l’han fet possible, espe-
cialment a l’Ajuntament d’Agramunt, 
a l’artista Agnès Pla, al Joan Pedrós i 
Tradi-Sió, al Josep Bertran i Mitjavila, 
i a tots els agramuntins. Ara sí, gràci-
es a tots per venir. Els presentem el 
Drac AGREMONT. Salut i Foc.

[Foto: Joan Pijuan]
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d’una exhibició dels Tabalers 
i una altra dels Bastoners de 
Balaguer. A continuació va 
començar la cercavila amb els 
gegants d’Agramunt i d’Ossó, 
la gegantona Pom d’Or, la co-
lla dels capgrossos de la vila, 
els bastoners de Balaguer, els 
tabalers dels diables l’Espe-
tec i els nous grallers d’Agra-
munt. El recorregut va seguir 
el carrer Castell, carrer del 
Firal, carrer Vilavella i carrer 
Sió, per acabar altre cop a la 
plaça de l’Església. Llavors hi 
va haver focs japonesos i la 
pujada al pal ensabonat “del 
picantó” on penjaren llonga-
nisses i un pernil.

Pregó
L’acte del pregó de la Fes-

ta Major es va fer novament 
al Casal i va anar a càrrec 
del Bàsquet Agramunt Club 
(BAC). L’alcalde, Bernat Solé, 
en va fer la presentació i des-
prés els lliurà un record com-
memoratiu. Seguidament el 
president, Ruben Añé, va ser 
l’encarregat de llegir el pregó.

Actes
A la nit es va fer la cantada 

d’havaneres al Passeig amb 
els grups Marinada d’Agra-
munt i Serra de Marina. Des-
prés hi va haver concert a les 
piscines amb The Targarians i 
Dj Jordi Balagué.

L’endemà els actes s’inicia-
ren amb la Xocolatada Popu-
lar a la plaça de l’Església 
seguida d’una gran gimcana 
de l’Esplai Sió i l’AEiG Agra-
munt pel centre de la vila. 

5. Actuació dels bastoners de Balaguer a la 
plaça de l’Església. 

6. La cercavila va passar pels carrers del 
centre de la vila.

7. Molta gent a la plaça de l’Església tot admi-
rant l’actuació dels tabalers de l’Espetec.
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Il·lustríssim Sr. Alcalde d’Agramunt, Il·lustríssima Sra. Diputada 
de la Diputació de Lleida, regidors, regidores, amics, amigues i 

també tota aquella gent del BAC que esteu aquí i heu ajudat durant 
tants i tants anys a tirar endavant el Club... Diuen que tot “lo bo es 
fa esperar”, sembla que era ahir que es cloïa la Festa Major de la 
nostra vila i avui estem a punt de donar-ne per iniciada una nova 
edició. Uns dies marcats per la il·lusió de la gent, per l’enaltiment 
del sentiment de pertanyença a un poble i per la devoció dels diver-
sos convilatans, agramuntins i agramuntines, en la participació en 
els diferents actes que se celebren a nombrosos indrets de la vila.

Abans, però, d’entrar en matèria, permeteu-me que agreixi a 
l’Ajuntament d’Agramunt la confi ança dipositada en nosaltres, el 
Bàsquet Agramunt Club, per fer-nos mereixedors de la condició 
d’entitat pregonera d’enguany. Un fet que ens omple de joia, d’or-
gull i que encara posa més de manifest el llarg camí de treball i es-
forç que han hagut de seguir totes aquelles persones que han ajudat 
a situar el BAC al lloc que és avui en dia.

Ens hagués agradat poder tenir un xic més de temps per a prepa-
rar el pregó, però sempre en tot arreu s’han d’assumir les situacions 
per complicades que siguin i lluny de defugir de la responsabilitat 
ho entomem com un repte i una gran oportunitat per la nostra en-
titat, de difusió i perquè tothom conegui una mica més la nostra 
trajectòria i enllaç amb el teixit associatiu de la nostra vila.

Dir-vos que jo mateix estic aquí ara fent la lectura del pregó, però 
que intento representar amb la màxima humilitat totes les persones 
que han ostentat la condició de president de club, socis de l’entitat, 
jugadors, jugadores, delegats dels equips, pares, mares, auxiliars de 
taula, col·laboradors i tots aquells grups d’interès sense l’ajuda dels 
quals res no seria possible. En nom de tots ells, donem les gràcies 
al Consistori per d’aquesta manera implícita reconèixer la nostra 
trajectòria des de 1984. Gràcies de tot cor!

I bé, el fet que any rere any els responsables de la realització del 
pregó siguin una entitat local entenem que és un fet molt positiu i 
vertebrador de la realitat associativa que existeix al municipi, i que 
fa que se sentin encara més partícips de la Festa Major, fent-se-la 
seva i gaudint d’uns moments inoblidables. Un poble està viu quan 
les seves entitats representants de la societat civil estan actives i es 
manifesten externament, lluny de l’espai físic de les seves quatre 
parets. I en aquest sentit el món de l’esport local agramuntí n’és 
un gran exemple. Tenim un pavelló poliesportiu i un pavelló fi ral en 
el qual hem de coexistir diverses entitats esportives, i ha d’haver-hi 
una màxima que cada entitat al marge de defensar els drets del 
seu col·lectiu sigui capaç d’entendre, i aquesta no és altra que “hi 
ha una cosa per damunt de tot: l’esport agramuntí i la imatge que 
d’Agramunt es transmet a l’exterior”, així doncs hem de ser capaços 
d’ajudar-nos entre nosaltres de manera fraternal amb indiferència de 
quins siguin els colors, la vestimenta o l’esport que es gaudeix. En 
aquest sentit, l’exemple que dignifi ca i posa de manifest la transver-
salitat de les entitats, és el grup d’animació “hooligans d’Agramunt” 
que tal i com diu el seu eslògan sempre amb l’esport agramuntí!, i 
aquest ha de ser el nexe d’unió de totes les entitats... l’aglutinador 
que faci l’esport de la vila anar tots a una, en una mateixa direcció, 
defugint de qualsevol altre interès que no sigui la transmissió d’uns 

coneixements tècnics, tàctics de l’esport i de valors per ser millors 
persones.

Tanmateix, el Bàsquet Agramunt Club al llarg dels seus 32 anys 
d’història sempre ha creat sinergies positives entorn a la celebració 
de la Festa Major, participant ja sigui en el programa ofi cial d’actes 
amb la presentació dels diferents equips, la disputa de partits amis-
tosos o a través d’altres tipus de participació indirecta, potser no tan 
vistosa però igual d’efectiva i necessària. Ara bé, el millor de tot és 
copsar com també es creen lligams amb la resta d’entitats locals 
fi ns al punt que ben bé podríem dir que la seva pràctica totalitat te-
nen algun membre que ha participat en algun moment directament 
o indirectament del nostre Club. Aquest és, potser, un dels fets que 
més ens enorgulleix... veure l’esperit col·laborador, altruista i en be-
nefi ci dels altres de la gent que ha format o forma part del Bàsquet 
Agramunt Club.

Amb anterioritat a l’any 1984 ja existia a Agramunt un grup de 
gent jove que practicava bàsquet encara que fos fora de l’empar de 
qualsevol Club legalment constituït. Hi eren i per aquest motiu cal 
tenir-los presents, ja que si l’esport no hagués tingut adeptes no ha-
gués germinat la futura llavor del Club. Des del seu inici l’any 1984 
el Club es va bolcar en la pràctica esportiva del basquetbol a través 
del Centre d’Esports Agramunt, integrat dins el Patronat Municipal 
d’Esports. Ara bé, com sempre es diu, els inicis són complicats i no 
va ser fi ns l’any 1992 quan un grup de nois, un grup de joves que 
només pretenien posar en pràctica l’esport que més estimaven, es 
van constituir legalment com a Club Esportiu amb la redacció i apro-
vació d’uns Estatuts el 5 d’octubre de 1992. Els socis fundadors 
de l’embrió del Club que tenim avui va ser gent dispar però amb un 
denominador comú: la seva constància i perseverança en el projecte 
basquetbolístic. Avui en dia el BAC és el que és gràcies a persones 
com Ramon Solé (que a més a més va ser el primer president de 
l’entitat i al qual tots hem d’estar molt agraïts pel molt que va fer per 
la supervivència del Club), Hermenegild Farreny (duent els aspectes 
administratius del Club en els seus inicis i exercint de secretari) i 
a la resta de socis fundadors: Joan Añé, Francesc Xavier Farreny, 
Antonio Sorribes, Eduard Sorribes, Galan Amigó, Andrés Castillo, 
Isidre Solé, Sisco Farràs, Fermín Salvia i Josep Maria Canosa... So-
cis algun dels quals encara està vinculat avui en dia demostrant 

Pregó del Bàsquet Agramunt Club

Ramon Boncompte, Ruben Añé i Jordi Salat 
amb l’obsequi que els va lliurar l’alcalde.
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que la passió per allò que més s’estima no s’apaivaga mai! A tots 
ells m’agradaria que dediquéssim un sentit aplaudiment en honor, 
respecte i contribució a la història del Club... ben bé s’ho mereixen!

Seguint amb la història del Club, durant els primers anys d’exis-
tència l’entitat va oscil·lar d’entre 1 i 3 equips assolint diferents 
èxits al llarg de la seva trajectòria. Un ascens de categoria a Tercera 
Catalana inclòs que demostrava que les coses s’estaven fent bé tot i 
la mida reduïda de l’entitat. 

I com a tot arreu, hi ha moments bons i no tan bons... i el BAC 
també va viure una situació similar a les acaballes dels anys 90 
moment que requeria d’un replantejament general... un període de 
refl exió que servís per a fer renéixer les il·lusions i esperances i que 
la pilota que s’havia començat a infl ar als anys 80 i que tantes cis-
telles havia protagonitzat no acabés en un racó, solitària i perduda. 
I així va ser, una nova generació de gent animada i esperonada per 
d’altres que sempre han estat al peu del canó van fer que el Club 
visqués una segona joventut... És per aquest motiu que l’any 2000 
amb més força que mai s’obre una etapa daurada per al Club, sota 
la presidència de Ramon Boncompte (que el tenim aquí amb nos-
altres, fet que em fa sentir molt orgullós). El Club en poc més de 
quatre anys passa d’un a 12 equips, essent un dels clubs modèlics 
de la província de Lleida. Moments com els ascensos a Tercera Ca-
talana del Sènior Masculí o els diferents guardons obtinguts a nivell 
individual per jugadors i entrenadors són una mostra del bon treball 
realitzat. Si fi ns i tot podem dir amb el cap ben alt que algun dels 
nostres jugadors va debutar a l’ACB (Sergi Solé) o en categories de 
molt prestigi al CB Manresa (Guillem Pla).

I llavors ens plantem a l’any 2009, moment en què es comença 
a evidenciar la crisi econòmica i de valors de la nostra societat i el 
BAC com a part d’ella també ho nota, no es manté aliena a la reali-
tat i per diferents motius novament es pateix una reducció d’equips 
i potencial humà i material. En aquell moment hagués estat fàcil 
deixar-se portar pel desànim i deixar de botar la pilota cometent 
una violació... però la grandesa de les entitats s’aprecia en aquests 
moments... en què quan tot sembla perdut es trauen forces d’on 
sigui per seguir endavant. I sota la presidència d’en Jordi Salat es 
remunta el vol i novament es consolida el Club tornant a tenir un 
màxim de set equips participant de manera federada i l’escola de 
bàsquet LludriBac que aplega els més petits (de 4 a 7 anys) conver-
tint la Trobada Oberta d’Escoles de bàsquet a la nostra vila en tot un 
referent. Als dos, Ramon i Jordi, també moltes gràcies per la vostra 
tasca i dedicació... és el mínim que us podem dir! (permeteu-me la 
llicència de fer-los una abraçada, perquè quan tens davant dues per-
sones que han lluitat tant per una idea i han fet tant pel col·lectiu, 
no hi ha protocol que valgui).

I també ens agradaria recordar aquelles persones que malaurada-
ment ens van deixar massa aviat o que per motius diversos es troben 
fora de l’àmbit del Club. Tots ells són i han estat el BAC... Un club 
no és digne si no valora totes les persones que han ajudat a tirar-lo 
endavant. Així doncs vagi per endavant el nostre reconeixement i ho-
menatge tot recordant el molt que ens van ajudar i que per sempre 
estaran amb nosaltres, en la nostra memòria i el nostre cor.

I en l’actualitat les regnes del Club han passat a noves mans. 
Un grup de treball l’està gestionant a l’espera de tenir constituïda 
la nova Junta. Gent també molt diversa però amb l’objectiu que el 
Club estigui a l’alçada d’on mereix... en Marc Cuñat, en Xavier Fitó, 
la Neus Riera, en Sisco Farràs, en Jordi París, en Norredine Mahdih, 

en Guillem Pla i jo mateix estem compromesos en fer que un altre 
any la gent del Club se senti orgullosa del col·lectiu al que pertany 
i per extensió poguem lluir l’emblema d’Agramunt amb la màxima 
dignitat possible per les diverses pistes de la província de Lleida. 
L’aprovació dels nous estatuts i la constitució d’una nova junta són 
els nostres reptes de futur... que amb totes les ganes i interès del 
món volem tirar endavant amb la màxima ajuda possible. Així doncs 
esperem que més gent se sumi al nou projecte... els valors intrínsecs 
del nostres esport s’ho mereixen. 

I en lluir l’emblema del BAC en representació d’Agramunt tornem 
a recuperar el fi l de la Festa Major i el seu esperit, festa que se 
celebra el diumenge anterior a la Mare de Déu del Socors, Patrona 
de la nostra vila. Moments per gaudir i riure sanament amb la cursa 
d’andròmines, moments per suar i obtenir el premi de l’arribada en 
la milla popular, moments per gaudir de les havaneres i prendre un 
rom cremat, moments per gaudir del ball de tarda-vespre, moments 
per seure a taula tota la família i gaudir d’un nou àpat de Festa Ma-
jor. Moments per sentir-se agramuntí del cap als peus, fi ns al darrer 
extrem del nostre cos... per fruir intensament de la festa, barrejar-se 
en multitud, deixar-nos portar per l’esperit de gresca i esperar nova-
ment i amb delit l’arribada d’una nova edició de la nostra festa més 
preuada, de la nostra Festa Major.

És per aquest motiu que en nom de tots els que han format i 
formen part del Bàsquet Agramunt Club, jugadors/es, pares, mares, 
delegats, auxiliars de taula, col·laboradors, socis, sponsors i patroci-
nadors, sense més preàmbul donem per iniciada la Festa Major amb 
un crit ple de convicció, sentiment, esperança, il·lusió i esperit po-
sitiu... Com en la vida mateixa, tot depèn de l’actitud que nosaltres 
posem en les coses...

I per part dels basquetbolistes de la nostra vila... l’actitud, el res-
pecte, la tolerància i la preservació del col·lectiu són la nostra raó 
de ser.

Agramuntins, agramuntines, amics, amigues, gran família bas-
quetbolística:

QUE COMENCI D’UNA VEGADA LA FESTA MAJOR D’AGRAMUNT 
2016!... perquè quan acabi ens veiem de nou a les pistes de joc!

Moltes gràcies a tots per la vostra assistència i esperem un any 
més ser dignes de la història, els valors, la massa social i el poble 
que en bona part representem.

El president del club, Ruben Añé, 
durant el pregó.
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S’inaugurà a la sala de con-
ferències del Casal Agramuntí 
la nova exposició de puzles 
d’Albert Tarrazona. A la una 
del migdia sessió de sarda-
nes al Mercadal amb la cobla 
Tàrrega. A la tarda campionat 
de tennis taula a la plaça del 
Pou i animació infantil amb el 
grup Xiula a la plaça del Mer-
cat. A la plaça de l’església es 
va fer la ballada popular de la 
Dansa de Canuts i Rams que 
comptà amb la col·laboració 
de la colla sardanista Estol-
Espígol, la cobla Jovenívola 
d’Agramunt i la Coral d’Avui 
amb la participació d’una 
trentena de parelles; i tot se-
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▼

guit la presentació dels nous 
Caparrons amb la presència 
de llurs familiars. Mentre a 
la plaça del Mercadal es feia 
ball amb l’orquestra Orgue 
de Gats, s’efectuà la IX cursa 
d’andròmines organitzada per 
la Penya Barcelonista d’Agra-
munt i Comarca. A la nit, con-
cert al passeig del Sió amb 
els grups Animal, Roba Este-
sa, Atzembla i el Dj Moncho.

El dissabte al matí tingué 
lloc la 5a Cursa Transiscar 
d’Orientació amb la col-
laboració del Club Ciclista 
Agramunt amb una participa-
ció de gairebé 150 ciclistes 
de totes les edats. El Passeig 

8. Poc abans de la 
Dansa de Canuts i la 
presentació dels nous 
Caparrons, la televisió 
de Lleida va entrevistar 
en directe Joan Pedrós, 
president de la Tradi-
Sió. L’entrevistador era 
el nostre convilatà Joan 
Cama.

9. Dansa de Canuts, amb 
la Coral a les escales 
de l’església i la Cobla 
Jovenívola al fons.

10 i 11. Gimcana pel 
centre de la vila amb 
l’Esplai Sió.

12. Espectacle infantil a 
la plaça del Mercat amb 
el grup Xiula.

13. Campionat de tennis 
taula a la plaça del Pou.

14. Jocs gegants al Pas-
seig amb la companyia 
Festa i Fusta.

10 11

12 13
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Presentació dels dos nous Caparrons
i de la Dansa dels Caparrons

El divendres de la Festa Major, des-
prés de la ballada de la dansa de 

Canuts i en una plaça força concorregu-
da, es va fer la presentació de la segona 

parella de Caparrons: el de l’Angelina 
San Agustín, coneguda com “l’Angeli-
na Comadrona”, i el del Jaume Brils, 
conegut com “Jaume Anyego”, amb la 

presència dels seus familiars. L’acte es 
va fer en un lateral de la façana de l’es-
glésia. Les fi gures estaven col·locades 
sobre una tarima perquè la gent les po-
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gués contemplar i fotografi ar més bé. Al 
seu davant tenien un faristol on s’expli-
cava breument la seva vida.

Com els dos primers Caparrons que 
es van presentar l’any passat, el del 
Victorino Puebla i el de la Bepeta Fi-
guera, les noves fi gures també han es-
tat modelades amb fi bra de vidre per 
l’artista Carles Teixidó de Bellpuig i 
duen elements que els identifi quen 
com la mangala del Jaume Anyego.

El cost d’aquestes noves fi gures han 
anat a càrrec de l’Ajuntament i de la 
Diputació de Lleida.

Dansa dels Caparrons
Per altra banda el diumenge al mig-

dia es va fer a la plaça de l’Església la 
presentació de la Dansa dels Caparrons 
d’Agramunt amb coreografi a de Mont-
serrat Garrich i Anna Bigas, de l’Esbart 
Català de Dansaires, i música d’Albert 

Solé, coordinador de l’Aula de Sons - 
Xarxa d’Espais de Música Tradicional. 
L’acte va ser apadrinat pels Nans de 
Tàrrega que també representen perso-
natges populars. Els encarregats de fer 
ballar els Caparrons van ser Marta Ber-
tran Vicens, l’Angelina; Jaume Fernàn-
dez Brils, Jaume Anyego; Maria Puebla 
Reñé, lo Victorino; i Oriol Farràs Figue-
ra, la Bepeta, tots ells descendents 
dels personatges.

JO
S

E
P

 R
O

V
IR

A

JO
S

E
P

 R
O

V
IR

A



24 [SETEMBRE 2016]sió 631

ACTUALITAT FETS DEL MES
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acollí un matí de jocs tradicio-
nals per a la mainada amb 
la companyia Festa i Fusta i 
vermut musical amb Versions 
Estelada organitzat per Espai 
39. A la tarda se celebrà el 5è 
torneig de Botifarra a les pis-
cines i la 6a Milla d’Agramunt 
a la plaça del Pou organitza-

da pel Patronat d’Esports i 
el Club Atletisme Escatxics. 
Mentre se celebrava a les pis-
cines la 2a Festa dels Colors 
amb una gran participació de 
jovent, a la plaça de l’Església 
es feia l’exhibició castellera 
amb els Castellers de Lleida, 
els Margeners de Guissona 

i els Castellers de Terrassa. 
Sardanes al Mercadal amb la 
cobla Mediterrània i sessió de 
ball amb l’orquestra La Chat-
ta al Pavelló. A mitjanit es re-
alitzà el correfoc de la Festa 
Major amb el grup de Diables 
l’Espetec, diables de Molle-
russa i diables de Balaguer, 

15 a 19. Cinc imatges de l’exhibició 
castellera a la plaça de l’Església, 
a càrrec dels Castellers de Lleida, 
els Castellers de Terrassa i els 
Margeners de Guissona.

20. Los balls del poble en la 
tradicio nal cercavila popular 
Tradi-Sió.

21. Ball de l’àliga.

22. Els capgrossos agramuntins a 
punt de començar la seva actuació.

20

21 22
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en el qual ja va participar el 
nou drac de l’Espetec. A con-
tinuació, i fi ns ben entrada la 
matinada, concert a la plaça 
Fondandana amb els grups 
Pepet i Marieta, Ebri Knicht 
i Septimo A.

A mig matí del diumenge 
hi hagué espectacle infantil 
a la plaça del Mercat amb la 
companyia Cuncurulla que 
presentà l’espectacle Circant. 
S’inaugurà a l’Espai Guino-
vart la nova exposició de Jo-
sep Guinovat, Diferents mi-
rades. A la una del migdia la 

23. Lo ball de bastons.

24. La gegantona Pom d’Or.

25. Ball del Xurripampi.

26. Ball parlat de moros i cristians de Lleida.
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La polèmica de les fi retes
El dia 31 d’agost, dos dies abans de 

començar la Festa Major, l’Ajun-
tament va emetre un comunicat mit-
jançant el Facebook anunciant que 
“Els fi raires decideixen no muntar 
fi retes durant la Festa Major”. S’hi 
comentava que l’Ajuntament s’havia 
reunit amb els fi raires “per acordar 
l’ordenació de les atraccions i per 
informar-los de la nova ubicació, te-
nint en compte que el lloc on fi ns ara 
s’instal·laven es troba inundable i en 
zona de fl ux preferent, amb el perill 
que això suposa tant per la pernocta-
ció dels fi raires com per la possible 
acumulació de fi retes en cas de crei-
xement del riu Sió”. L’Ajuntament 
els proposava ubicar-se a l’avinguda 
Generalitat a la zona del polígon “un 
espai sufi cientment gran per tal que 
s’hi poguessin instal·lar amb tot l’es-
pai i seguretat necessaris”, segons 
el seu parer. Als fi raires, però, no els 
va agradar l’indret i van decidir no 
instal·lar-hi les seves fi retes.

La reacció de la gent no es va fer 

esperar i molts van voler dir-hi la 
seva. Durant un parell de dies el Fa-
cebook va “bullir” amb les opinions 
i comentaris dels agramuntins ma-
joritàriament contraris a la mesura 
adoptada.

Finalment, l’Ajuntament, veient 
l’enrenou que s’havia organitzat, va 
tornar a parlar amb els fi raires per tal 
d’arribar a un acord. Així, el dia 1 
de setembre, emetia aquest nou co-
municat: “Hi haurà fi retes però no es 
pernoctarà en zona inundable”. I hi 
anunciava que els fi raires “s’havien 
avingut a traslladar les caravanes en 
una altra zona i així evitar la pernoc-
tació en zona inundable, de manera 
que només s’instal·laran les atracci-
ons a l’aparcament del Pont Romà-
nic”. I que “també s’havien avingut 
a la petició per part de l’Ajuntament 
a presentar l’informe tècnic im-
prescindible per a la instal·lació de 
qualsevol atracció per garantir-ne 
la seguretat en l’emplaçament on 
s’instal·la”.

Finalment hi hagué fi retes per la Festa Major, instal·lades a l’aparcament del Pont Romànic com els darrers anys.

A la dreta reproduïm uns quants comentaris que es van poder llegir al Facebook sobre aquesta polèmica.
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cobla Jovenívola d’Agramunt 
amenitzà una ballada de sar-
danes al Mercadal, mentre 
que a la plaça de l’Església 
es va fer la presentació de la 
dansa dels Caparrons d’Agra-
munt amb els Nans de Tàr-
rega. A la tarda es realitzà la 
cercavila popular de Tradi-
Sió que començà a la Plaça 

27 i 28. Els participants a la 6a Cursa 
Transiscar d’Orientació rebent instruccions 
poc abans de prendre la sortida, i examinant-
ne el recorregut.

29. La companyia Cuncurulla presentà 
l’espectacle Circant a la plaça del Mercat.

27 28

30

31
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IX Cursa
d’Andròmines
El divendres de la Festa Major, la Penya Bar-

celonista d’Agramunt i Comarca, amb la col-
laboració de l’Ajuntament, va organitzar la IX Cursa 
d’Andròmines. En aquesta edició s’hi van inscriure 
set vehicles amb una trentena de participants. Es 
va comptar també amb la col·laboració del restau-
rant Atípic, Frankfurt del Sió, Itzel, Bar Pavelló, 
Pizzeria Xus, Blanc i Negre, Ràdio Sió, l’Espetec, 
Ferreteria Firal, Pàdel Agramunt, Diputació de Llei-
da, Àrea Guissona i Torrons Vicens.

Premis a l’originalitat:
1a posició: “Manda Huevos”, amb 14 punts. 
Premi: 100 euros + un pernil. 
2a posició: “Woody”, amb 9 punts. 
Premi: 50 euros + partida de pàdel + un sopar. 
3a posició: “Agramunt Tours”, amb 8 punts. 
Premi: partida de pàdel + un sopar. 

Premis a la rapidesa:
1a posició: “Els cubes”, amb un temps de 34 
segons. 
Premi: 100 euros + un sopar + partida de pàdel. 
2a posició: “Ens sobren les potes”, amb un 
temps de 41 segons. 
Premi: 50 euros + un sopar + partida de pàdel. 
3a posició: “Flash Barça”, amb un temps de 43 
segons. Premi: un sopar + partida de pàdel. 

Cada any dóna gust veure els carrers d’Agramunt 
plens d’espectadors per presenciar aquesta cursa. 
Aquesta activitat està oberta a tothom i tan de bo 
l’any vinent hi hagi molta més participació per ce-
lebrar el desè aniversari.

30. Ball al Mercadal el divendres al vespre.

31. Sortida dels participants a la 6a milla d’Agramunt a la 
plaça del Pou.

32. Ballada de sardanes també al Mercadal.

33. Foto de família del sopar de colles a les piscines.

34. Xaranga “Cafè, copa i puro” adreçant-se al pavelló.

32
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i va seguir cap a la plaça del 
Mercat, plaça de l’Amball, 
carrer Firal, carrer Vilavella i 
carrer Sió, on van fer les res-
pectives actuacions els cap-
grossos d’Agramunt, la colla 
Estelats, la colla Estol-Espígol 
i el ball parlat de Moros i Cris-
tians de Lleida, per acabar de 
nou a la plaça de l’Església 
on va començar tot seguit la 
representació dels Balls del 

Poble: ball dels capgrossos, 
ball de la Gegantona Pom 
d’Or, lo ball de bastons, ball 
del xurripampi, ball sionenc, 
ball dels gegants, ball pla “lo 
senyor Pau de les Cantimpla-
nyes”, ball de cascavells, ball 
parlat de Moros i Cristians de 
Lleida per acabar amb el ball 
de l’àliga d’Agramunt. Men-
trestant al Pavelló hi hagué 
concert i sessió llarga de ball 

amb l’Orquestra Cimarron, 
després del qual es va fer la 
quarta edició de l’enlairament 
de fanalets. La Festa Major 
s’acomiadà amb el 3r concurs 
de Dj i l’actuació del grup lo-
cal Munt-Band i el Dj Ernest 
Codina al Pavelló.

L’endemà dilluns, dia de 
Sant Gos, es va fer a la pla-
ça del Mercadal la tradicional 
sessió de cinema a la fresca.

35. Actuació del grup local “Munt-
Band” el diumenge a la nit.

36. Correfocs amb el nou drac 
“Agremont”.

37. Com sempre, el rock va tenir 
lloc a la plaça de la Fondandana.

38. El dissabte i diumenge el pavelló 
fi ral va acollir les sessions de ball.

39. Enlairament de fanalets per 
quart any consecutiu.
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Onzena exposició d’Albert Tarrazona
Un any més hem pogut veure els seus puzles durant la Festa Major

La Sala de Conferències del Casal 
va acollir, per onzè any consecu-

tiu, la tradicional exposició de puzles 
d’Albert Tarrazona. La formaven un 
total de 17 obres de diferents mides 
i continguts, que l’Albert ha anat re-
alitzant durant el darrer any, o sigui 
d’ençà de l’exposició de l’any passat. 
Segons ens explica, en tenia un al-
tre a punt però no li va donar temps 
d’emmarcar-lo: “Ha estat el més 
complicat que he fet fi ns ara. El vaig 
començar a l’abril i no l’he acabat 
fi ns dos dies abans de la Festa Ma-
jor. Es tracta d’un puzle de dibuixos 
animats de 5.000 peces. Són unes 
peces diferents de les habituals, ja 
que per cada una s’havia de buscar 
la seva parella, i ambdues s’havien 
d’assimilar. Ha estat molt complicat 
i vaig estar a punt de deixar-lo. Però, 
vaja, ara estic molt content d’haver-lo 
fet i espero exposar-lo l’any vinent”.

Ens comenta que n’ha confeccio-
nat un total de 180 i els té tots pen-

jats a casa seva. És una afi ció que li 
ve de lluny: “Des de fa uns quinze 
anys. Me’n van regalar un i m’hi vaig 
enganxar”. No hi ha dia que no s’hi 
dediqui una estona: “Depèn de la 
disponibilitat i les ganes que en tinc, 
hi ha dies que hi puc estar una hora 
i d’altres quatre; la veritat és que em 
serveix de relax i de distracció. Hi 
gaudeixo moltíssim, com aquell que 
té un hortet per passar l’estona”.

En compra bastants però també n’hi 
regalen. A la casa on viu hi té una ha-
bitació molt gran dedicada exclusiva-
ment a la confecció dels puzles. Ens 
explica el procés que segueix: “En 
primer lloc aboco totes les fi txes de la 
capsa, les vaig separant per formes i 
colors i les col·loco a les prestatgeries 
que tinc al voltant de la taula. Al da-
munt d’aquesta taula hi poso el tauler 
de fusta que he fet fer una mica més 
gran que la mida del puzle. Començo 
per les peces de tot el voltant, les que 
tenen un dels costats rectes. Després 

vaig fent l’interior tot buscant les pe-
ces orientant-me bàsicament pels co-
lors”. Quan el té acabat procedeix a 
emmarcar-lo: “Primer l’he d’empegar 
al tauler perquè no caiguin les peces. 
Per això el desplaço tot amunt i vaig 
posant pegament a cada renglera co-
mençant per la base. Després les vaig 
fent baixar i procuro que quedin ben 
rectes i empegades”.

En l’exposició n’hem pogut veure 
algun tret de fotografi es: “Són les 
mateixes cases on els compro que en 
fan de personalitzats. En el meu cas 
ho vaig provar amb fotos fami liars”. 
Ens comenta també que el més gran 
que ha fet és de 9.000 peces, però 
que n’hi ha fi ns i tot de 20.000. 
Mentre pugui té ganes de continuar 
amb aquesta afi ció que recomana-
ria a tothom: “Et manté físicament 
i mentalment ocupat i despert”. I 
espera tornar a exposar en la Festa 
Major de l’any vinent. Confi em que 
així sigui.   
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Espai Guinovart

El diumenge de la Festa Major es va inaugu-
rar a l’Espai Guinovart l’exposició de Josep 

Guinovart, Diferents mirades. La mostra, co-
missariada per Lara Vidal Santorum, es podrà 
veure fi ns al 12 de febrer de 2017.

L’exposició presenta obres de l’artista que 
van de la dècada dels 40 fi ns a principis del 
2000 amb els ulls com a protagonistes.

Lara Vidal explicà que “a mesura que evolu-
cionen cronològicament les seves obres, veiem 
canvis segons la infl uència que rep l’artista. En 
els inicis, hi observem la infl uència de l’estil 
romànic; línies clares, fi gures planes i ulls gros-
sos que observen i miren els fi dels. Observem 
la infl uència de Picasso amb les fi gures tenses 
del Guernica, les quals veiem en una sèrie de 
peces creades en diferents èpoques, que ens 
mostren ulls tancats, buits i negres; escultures 
que s’inspiren en Dalí; el blau de la Mediterrà-
nia i, per acabar, el paisatge d’Agramunt”.

Assaig dels Margeners de Guissona

El divendres 26 d’agost la colla cas-
tellera Margeners de Guissona va 

venir a la nostra vila a fer un assaig del 
seu treball. L’assaig el van fer a la pla-
ça del Mercadal. El públic assistent va 
poder veure com són els castells des 
de dins i conèixer les fi gures que es 
poden arribar a fer amb l’ajuda de pe-
tits i grans. Durant l’assaig alguns dels 
nens del públic van poder provar com 
era fer d’anxaneta seguint les indicaci-
ons d’un dels seus membres, els adults 
també van poder participar formant 
part de la pinya del castell.

La colla castellera Margeners de 
Guissona va néixer fa nou anys a Guis-
sona de la mà d’una colla de joves amb 
ganes de fer coses pel poble i d’incen-
tivar la cultura popular. Van participar 
el 4 de setembre, en la diada castellera 
de la Festa Major d’Agramunt amb els 
castellers de Lleida i els de Terrassa.L’assaig va tenir lloc al Mercadal i durant el qual alguns infants van voler comprovar què se sent fent d’anxaneta.
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Els safareigs
Prop d’un centenar de persones de totes 

les edats van participar, el dimecres 24 
d’agost, en la segona edició de la jornada “Vine 
a fer Safareig” que es va fer als Safareigs Mu-
nicipals dins del cicle Racons que organitza 
la regidoria de Cultura de l’Ajuntament. Una 
iniciativa impulsada l’any passat per la mestra 
sabonera M. Àngels Prats per donar a conèixer 
com es rentava la roba abans que existissin les 
rentadores.

La M. Àngels va repartir pastilles de sabó en-
tre tots els assistents amb les quals van rentar 
la roba bruta que portaven de casa. Els més 
petits van poder veure com es rentava la roba 
abans, mentre que la gent més gran recordava 
aquells temps passats.

Els Safareigs foren construïts el 1882, dues 
dècades després de l’arribada de l’aigua del 
Canal d’Urgell a la vila. La seva forma en doble 
U els fa una construcció peculiar. Uns anys 
després se’n va construir un altre de més petit 
que es va fer servir per rentar la roba dels ma-
lalts. A fi nals dels anys seixanta del segle pas-
sat els safareigs es van deixar d’utilitzar i de 
mica en mica van quedar abandonats. No fou 
fi ns al 2003 que es va projectar restaurar-los, 
obra que va anar a càrrec de l’arquitecte Pere 
Mora (+2012). Els safareigs són actualment 
un espai cultural, a més d’un conjunt monu-
mental d’una gran importància arquitectònica 
i històrica.   ■

M. Àngels Prats repartint pastilles 
de sabó a tots els assistents.
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Horari de botiga de 9h a 14h i de 16h a 19h             Es pot pagar amb targeta             973 39 29 10

I si ens telefones
t’ho portem a casa
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DE TU A TU NOU CURS ESCOLAR

Àngels Escolà, escalfant motors

▼

Aquest és el cinquè curs que l’Àngels Escolà fa 
de directora de l’institut Ribera del Sió. L’Àn-

gels, agramuntina de naixement i veïna de Verdú, 
porta el centre en els gens. El seu pare va inter-
venir en les gestions de la construcció de l’edifi ci; 
ella ja hi va cursar el batxillerat, i des de fa vint 
anys (del curs 1996/97) n’és professora de l’as-
signatura de català.

– Com es presenta el nou curs?
– Bé. Tot està preparat i a punt, llevat dels dar-

rers aspectes que cal perfi lar, però que són nor-
mals que hi hagi en cada inici. Tenim tots els pro-
fessors i l’alumnat que s’ha matriculat i a punt. De 
manera que el dia 12 volem començar amb bon 
peu i a ple rendiment.

– Amb qui comparteixes la direcció del centre?
– Estic acompanyada per tot un equip: Jordi Pi-

juan (professor de llengua castellana) és el cap 
d’estudis, Manel Gallinat (professor de tecnolo-
gia) és el coordinador pedagògic, Laura Tugues 
(professora de tecnologia) és la secretària i Hugo 
Alarcon (professor de música) és el coordinador 
d’activitats escolars.

– Quants ensenyants i alumnes hi ha aquest curs?
– Som 32 professors; la plantilla és igual que 

el curs passat. Només hi ha dues persones noves 
en substitució d’altres: Òscar Fabregat de física 
i química i Glòria Serra, psicòloga i professora a 
la vegada. Pel que fa a l’alumnat la xifra encara 
no està tancada, però rondarem els 320 alumnes 
repartits ens dos grups a primer d’ESO, tres a se-
gon, dos a tercer, dos a quart, dos més a primer de 
batxillerat i un a segon; en total 12 grups.

– Quines novetats a nivell pedagògic hi ha pel 
2016/17?

– N’enumeraré unes quantes:
1. En primer lloc tenim el repte de preparar 

bé els alumnes de segon de batxillerat que 
no sabem si hauran de fer una revàlida o 
la selectivitat, encara que si es compleix el 
que ha anunciat la consellera tot serà igual 
com fi ns ara.

2. Continuant el que ja vam començar el curs 
anterior, aquest any hem augmentat les 

Hi ha qui diu que amb el setembre comença l’any. I una mica sí que té raó, perquè un cop 
han passat les vacances estivals ve el temps de tornar-nos a arrenglerar amb la feina i 
la vida tant els grans com els petits. Els infants i joves reprenen els estudis i sembla que 
tots plegats tornem a una rutina que només es veurà trencada per les festes del cicle 
anual. Això ens ha fet considerar als redactors de Sió que aquest mes podíem dedicar les 
entrevistes a les directores i director dels centres educatius de primària i secundària. Per 
això el “De tu a tu” d’aquest mes és especial: un tres en un. Així ens podrem assabentar 
de les novetats escolars d’aquest curs que comença.

La directora, Àngels 
Escolà, amb la secretària, 
Laura Tugues, en el 
despatx de direcció.
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intervenir en 
les gestions 
de la cons-
trucció de 
l’edifi ci i ella 
ja hi va cursar 
el batxillerat.
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▼

classes de matemàtiques (que passen de 
3 hores setmanals a 4) a tots els nivells de 
l’ESO.

3. Continuem amb el programa GEP que supo-
sa impartir alguna assignatura (que no sigui 
de llengües) en anglès. En aquest sentit ens 
han concedit un lector de la Universitat de 
Shefi eld que ajudarà a implementar-lo.

4. Enguany no farem el Programa Intensiu de 
Millora (PIM) sinó que treballarem la diver-
sitat a tots els nivells de secundària. Mante-
nim però al primer cicle l’ESSA (l’Educació 
Secundària Socialitzadora Alternativa) per a 
alumnes que necessiten una atenció diferent 
a la que els podem oferir dins de l’aula ordi-
nària.

5. Totes les classes estaran ateses per dos tu-
tors que es repartiran l’acció tutorial. Això ho 
fem per descarregar una mica la feina dels 
tutors i per atendre millor els tutorats i les 
famílies.

– I novetats del dia a dia i pel que fa a l’edifi ci?
– Sí, també n’hi ha unes quantes:
1. Des del primer dia hi ha un canvi en l’horari 

diari de classes. Comencem a les 8 del matí 
i acabem les classes a 2/4 de 3 de la tarda. 
Sis hores i mitja amb dos esbarjos de quart 
repartits al mig. Això les famílies ho notaran, 
perquè feia molts anys que es començava a 
les 8:40.

2. També pensem jubilar el timbre. El timbre, 
que moltes generacions d’agramuntins han 

sentit durant els seus estudis a l’institut, el 
substituirem per un equip de megafonia a 
partir del qual difondrem música clàssica. A 
veure si ens hi anirem acostumant.

3. Pel que fa als espais, hi ha també canvis. Els 
lavabos dels nois han estat totalment refets i 
han canviat de lloc. Hem fet un nou labora-
tori de física i química. Hem adequat la sala 
de professors amb taules per als ordinadors. 
Hem suprimit la sala d’informàtica perquè ja 
era vella i quasi tots els alumnes ja porten el 
seu ordinador, cosa que la feia innecessària. 
També estem dotats de nou mobiliari per a 
algunes classes. Hem pintat i repassat una 
part d’aules... Al pati s’hi ha fet una nova 
porta a la tanca perquè pugui servir com a 
sortida d’emergència en cas de necessitat; 
s’han hagut de tallar lamentablement alguns 
arbres degut a les arrels que malmetien l’edi-
fi ci, i hi hem millorat el reg.

– Vols afegir alguna cosa més a tota aquesta infor-
mació de començament de curs?

– Només fer constar que el centre està obert al 
poble i a totes les institucions. En aquest sentit po-
dem dir que hem cedit el gimnàs a tot un equip 
d’arqueòlegs que hi vénen a dormir. També fa un 
temps el vam cedir als bombers. I durant el curs 
el cedim a altres entitats com el BAC o centres de 
gimnàstica. 

També vull donar les gràcies a entitats privades de 
la vila que ens han ajudat a dotar el nou laboratori 
de física i química, així com a una entitat bancària 
que ha col·laborat per poder instal·lar una pantalla 
informativa a l’entrada del centre.

– Algun desig?
– Sols desitjar que tot funcioni i vagi bé; que els 

alumnes aprofi tin el temps i les oportunitats per 
aprendre molt i bé. La il·lusió per part dels profes-
sionals és al cent per cent. Que tinguem, doncs, un 
bon curs!

Després d’aquestes paraules deixo l’Àngels en 
el despatx de secretaria que és on m’ha atès no 
sense la interrupció del telèfon, les persones que 
contínua ment entraven i sortien perquè volien al-
guna cosa d’ella, o les consultes que anava fent a 
l’ordinador per qüestions de feina. Ja s’entén: ara és 
el moment d’engegar motors després d’un període 
llarg de repòs i els engranatges cal untar-los bé per-
què no grinyoli res.

Joan Puig

Professors reunits prepa-
rant l’inici de curs.
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Des del pri-
mer dia hi ha 
un canvi en 
l’horari diari 
de classes. 
Comencem a 
les 8 del matí 
i acabem les 
classes a 
2/4 de 3 de 
la tarda. Sis 
hores i mitja 
amb dos 
esbarjos de 
quart repar-
tits al mig.
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Teresa Bohils, tot a punt
Teresa Bohils és fi lla de Ca-

marasa i exerceix de mes-
tra a l’escola Macià-Companys 
d’Agramunt des de fa sis anys. 
Fa un parell de cursos, arran de 
la jubilació d’Ernest Caufapé, 
que fou nomenada directora de 
l’escola Macià-Companys. Es va 
posar al capdavant del centre 
amb el suport del claustre i amb 
el desig de donar continuïtat a 
la feina feta i, al mateix temps, 
aconseguir col·lectivament nous 
objectius tot introduint aspectes 
innovadors que defi neixen l’es-
cola del segle XXI.

– Quines motivacions et van 
portar a ser directora?

– Sóc molt inquieta i exigent 
amb mi mateixa i, per altra 
banda, m’agrada treballar amb 
equip i per objectius. La direc-
ció de l’escola la vaig veure com 
una oportunitat per aprendre. 
Cal anar avançant, treballar col-
ze a colze amb el professorat, 
compartir i ajudar per descobrir 
fortaleses i potenciar-les. En de-
fi nitiva, aconseguir un projecte 

comú que repercuteixi positiva-
ment en l’alumnat.

– Qui forma l’equip directiu de 
l’escola?

– El formem tres dones: la 
Montse Balcells és la cap d’es-
tudis, la Teresa Grau és la se-
cretària i jo mateixa. Elles dues 
viuen a Agramunt.

– Quants alumnes i mestres in-
tegren l’escola?

– L’escola manté la doble lí-
nia en tots els cursos. Hem co-
mençat amb 358 alumnes, tot 
i que durant l’any sempre hi ha 
algunes altes i baixes degut a la 
mobilitat de les famílies. Tenim 
una plantilla de 27 mestres; val 
a dir, però, que alguns gaudeixen 
de reducció de jornada i llavors 
el nombre de docents que treba-
llem al centre es veu incrementat 
per aquest fet. També comptem 
amb una tècnica especialista en 
educació infantil i dues educado-
res que donen suport a l’alumnat 
amb necessitats educatives espe-
cials, professionals amb les quals 
treballem colze a colze. I no vull 
deixar-me el personal de cuina i 
el grup de monitores de menjador 
i activitats extraescolars que or-
ganitza l’AMPA. Ja veieu, doncs, 
que som una gran família com-
partint objectius comuns.

– A nivell pedagògic, quines no-
vetats trobarem aquest curs? 

– Cada tutor fa les assignatu-
res troncals i els mestres espe-
cialistes les àrees de llengües 
estrangeres (anglès i francès), 
música i educació física. Els 
nens es traslladen a l’aula cor-
responent o al gimnàs. 

L’alumnat s’organitza de di-
ferents maneres segons el cicle 

i/o les àrees. Així per exemple: 
en una sessió de classe, la mei-
tat del grup pot estar realitzant 
tallers de matemàtiques i l’altra 
meitat, en un altre espai fent ex-
pressió oral en llengua anglesa. 
També els grans fan la llengua 
repartits en grups homogenis i a 
cada sessió es treballa un bloc de 
contingut específi c: un dia orto-
grafi a, l’altre expressió oral, etc. 

En l’aspecte tecnològic no ens 
podem queixar; tenim ordina-
dors portàtils, una aula informà-
tica ben dotada i pissarres digi-
tals a gairebé totes les classes, 
que ens faciliten la integració 
de les tecnologies en el dia a dia 
del procés educatiu.

– Aquest curs 2016-17, amb 
què es trobaran de nou els alum-
nes i les seves famílies? 

– Entre altres, seguim apos-
tant pel plurilingüisme, a part 
del treball que es realitza en les 
quatre llengües curriculars que 
ofereix el centre. Cada cop in-
troduïm més continguts d’altres 
àrees en llengua anglesa. I com 
no, també impulsem activitats 
per donar a conèixer totes les 
llengües d’origen de l’alumnat. 

Per altra banda, com a escola 
verda que som, cada curs ini-
ciem una nova acció. Enguany 
hem decidit treballar el reciclat-
ge de l’oli usat: estudiarem com 
és que aquest residu és tan con-
taminant i la importància que té 
pel medi ambient. 

També enguany, podrem bene-
fi ciar-nos del compostatge que 
vam iniciar amb el projecte del 
curs passat, i adequarem l’hort 
escolar per treure’n més partit.

El curs anterior, a cicle inicial, 
van començar a treballar amb els 

L’equip directiu del 
Macià-Companys: Teresa 
Grau, secretària; Teresa 
Bohils, directora, i Montse 
Balcells, cap d’estudis. 
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Sóc molt 
inquieta i exi-
gent amb mi 
mateixa i, per 
altra banda, 
m’agrada 
treballar amb 
equip i per 
objectius. La 
direcció de 
l’escola la 
vaig veure 
com una 
oportunitat 
per aprendre. 
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tallers de plàstica i enguany s’hi 
afegeixen educació infantil i ci-
cle mitjà. Es fan diferents activi-
tats plàstiques inter-nivells, com-
binades amb sessions de plàstica 
a l’aula. Cada mestra organitza 
un estil de taller on es treballa 
una tècnica determinada: retallar 
i enganxar, pintar, modelar, cons-
truir, experimentar, estampar… 
Els alumnes s’ho passen molt bé; 
aprenen els uns dels altres i, en 
defi nitiva, fem escola.

– Quines expectatives tens com 
a directora?

– Sóc molt positiva i optimis-
ta. La feina de mestre implica 
adaptar-se contínuament per 
anar avançant al ritme que ho 
fa la societat. Cal experimentar 
per arribar a realitzar noves i 
millors formes de treballar. Però 
sempre motivant i acompanyant 
el claustre per aconseguir noves 
fi tes col·lectives.

Per mi és molt important ani-
mar, donar suport per tirar en-
davant i impulsar canvis d’acord 
amb el projecte educatiu del 
centre.

Les darreres paraules queden 
suspeses en l’aire silent de l’es-
cola. Es fa estrany tant silenci 
sabent on ens trobem, però el 
dilluns 12 de setembre hi retor-
narà la vida. Se sentiran arreu 
de l’edifi ci els crits d’alegria de 
la mainada, algun plor dels pri-
merencs i el neguit i la il·lusió, 
realimentada durant l’estiu, del 
grup de mestres i la seva direc-
tora. Tots disposats a deixar-hi la 
pell pels alumnes i pel futur del 
nostre país.

Margaret Palou

Josep Mª Porté, a punt de solfa
El Josep Mª Porté és nascut a 

Balaguer i fa onze anys que 
exerceix de mestre al col·legi 
Mare de Déu del Socors com a 
especialista de música. Compa-
gina la tasca professional amb 
la música. Participa a diverses 
formacions musicals, per la qual 
cosa és habitual trobar-lo dalt 
d’algun escenari de les nostres 
contrades. Aquest és el seu se-
gon curs al capdavant de la di-
recció del col·legi.

– Després d’aquests dies de 
preparació, esteu a punt per en-
gegar el nou curs?

– Doncs sí, tot a punt. Ener-
gies renovades, noves idees i 
amb ganes de tornar a rebre 
els alumnes un any més. Tot i 
que aquests primers dies de se-
tembre se’ns fan curts davant 
la quantitat de feina que se’ns 
presenta, tothom s’hi esforça al 
màxim per tal que el dia 12 co-
menci a rodar el nou curs.

– Qui forma part de l’equip di-
rectiu del centre?

– Faig equip amb dos mestres 
més: Cassià Solé (especialista 
d’anglès) és el cap d’estudis 
des de fa dos anys i en fa dotze 
que va arribar al centre, i Car-
me Bosch (tutora de P5) com 
a representant de la titularitat 
del col·legi Mare de Déu del So-
cors. Ella és la més veterana de 
l’equip ja que porta setze anys 
treballant a l’escola.

– Explica’ns una mica com s’or-
ganitza l’escola a nivell  de mes-
tres i alumnes.

– El Col·legi Mare de Déu del 
Socors és un centre concertat 
per la Generalitat de Catalunya 
i pertany a la congregació reli-
giosa MIC (Missioneres de la 
Immaculada Concepció). És una 
de les tres escoles de la con-
gregació que es troba a Catalu-
nya. La fundadora de l’escola 
a la vila d’Agramunt va ser la 
germana Montserrat Pons. L’es-
cola compta amb 19 mestres i 
220 alumnes repartits en tres 
etapes: primer cicle d’educació 

infantil (llar d’infants, P0, P1 i 
P2); segon cicle d’educació in-
fantil –parvulari– (P3, P4 i P5) 
i primària (1r a 6è). Es tracta 
d’una escola d’una sola línia.

– A nivell pedagògic, quins as-
pectes destacaries de l’escola?

– Les aules de primària i P5 
realitzen agrupaments fl exibles 
amb la fi nalitat d’oferir una aten-
ció individualitzada de l’alumne, 
ja sigui per reforçar continguts 
com també per ampliar aquells 
coneixements que es realitzen a 
l’aula ordinària.

A la llar d’infants es treballa a 
partir d’una metodologia viven-
cial tot potenciant el desenvolu-
pament integral de l’alumne. En 
aquesta etapa, concretament a 
P2, els alumnes entren en con-
tacte amb la llengua estrangera 
per primera vegada.

Pel que fa al tractament de 
l’anglès a la resta d’etapes, cal 
destacar que els alumnes de 
primària, a banda de les classes 
corresponents, realitzen tallers 

▼

L’escola man-
té la doble 
línia en tots 
els cursos. 
Hem comen-
çat amb 358 
alumnes, tot 
i que durant 
l’any sempre 
hi ha algunes 
altes i baixes.

Compagina la 
tasca profes-
sional amb 
la música. 
Participa 
a diverses 
formacions 
musicals, per 
la qual cosa 
és habitual 
trobar-lo 
dalt d’algun 
escenari de 
les nostres 
contrades. 
Aquest és el 
seu segon 
curs al cap-
davant de la 
direcció del 
col·legi.
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durant la sisena hora que per-
meten desenvolupar l’alumne 
en l’idioma estranger a través 
d’activitats artístiques com el 
teatre. El centre també compta 
amb una auxiliar de conversa 
per als alumnes de 6è i porta 
a terme al cicle superior el pro-
jecte CLIL (Ciències Naturals 
en anglès). A més, organitza 
des del curs passat un Summer 
Camp (casal d’estiu en anglès) 
durant els mesos de juny i juliol.

L’escola també vetlla per a la 
utilització i actualització de les 
TIC (Tecnologies de la Informació 
i la Comunicació) amb professo-
rat format específi cament i po-
sant-les en pràctica des del pri-
mer cicle de l’educació infantil.

Un altre aspecte en el qual 
l’escola ha posat molts esforços 
és el projecte TREVA. Es tracta 
d’un projecte d’innovació peda-

gògica relacionat amb l’educa-
ció emocional i les tècniques 
de relaxació vivencial a l’aula en 
què tots els educadors del cen-
tre han estat formats específi ca-
ment durant dos anys. Enguany, 
es consolidaran els diversos 
continguts que ja van aplicar-se 
el curs passat en les etapes d’in-
fantil i primària amb l’objectiu 
de millorar el rendiment acadè-
mic dels alumnes i la seva intel-
ligència emocional.

Cada inici de curs es proposa 
un lema que es treballa trans-
versalment i que es troba rela-
cionat estretament amb un valor 
i/o valors que tindran un pes es-
pecial durant el curs al centre. 
Aquest any l’escollit és “Com-
parteix el teu tresor”.

– De cara a aquest nou curs, 
quines novetats hi trobaran els 
alumnes i les famílies?

– A l’escola oferirem tres 
noves activitats extraescolars 
aquest curs: música (per als 
alumnes d’educació infantil), 
dansa i escacs (per als alumnes 
de primària). També n’oferirem 
una per a adults relacionada 
amb l’art i la creativitat.

Aquest curs també es digitalit-
zaran els comunicats del centre 
amb les famílies i es consolida-
rà l’ús del correu electrònic i les 
xarxes socials. La llar d’infants, 

d’altra banda, disposarà d’una 
aplicació digital per establir co-
municacions amb les famílies.

Enguany els alumnes del se-
gon cicle d’infantil (P3, P4 i P5) 
desenvoluparan un projecte de 
psicomotricitat anomenat “Del 
plaer de ser i actuar al plaer 
de pensar”. Aquest projecte ha 
estat elaborat per una mestra i 
psicomotricista del centre i per-
metrà als alumnes desenvolupar 
aspectes motors, afectius i intel-
lectuals mentre es relacionen 
amb els seus companys/es.

Per últim, podem avançar que 
la setmana dedicada a la llen-
gua anglesa “English Week” 
d’aquest curs es basarà en un 
nou país: Austràlia. 

– Vols afegir alguna cosa més?
– Només vull desitjar, en nom 

de tota la comunitat educativa 
del col·legi, un bon curs a tota 
la vila d’Agramunt.

Al Josep Mª se’l pot veure ha-
bitualment pels passadissos del 
col·legi amb la guitarra penjada; 
és la seva principal eina de tre-
ball a l’escola. Mentre ha durat 
la nostra conversa, la guitarra ha 
restat dins de l’estoig. Després 
de parlar amb ell tinc el ple con-
venciment que tot està a punt 
de solfa.

Anna Bertran

Equip directiu del 
col·legi Mare de Déu 
del Socors.

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

Pilar Figuera
Tel. 973 39 20 42
p.fi guera@hotmail.com
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És un centre 
concertat per 
la Generalitat 
de Catalu-
nya. L’escola 
compta amb 
19 mestres i 
220 alumnes 
repartits en 
tres etapes. Es 
tracta d’una 
escola d’una 
sola línia.
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VENECIANS, VELADURES, CERES

JOAN ZURITA ALCALA
AV/ CATALUNYA, 22 2º

AGRAMUNT 25310 (Lleida)
Tel. 973 39 12 53

Mòbil 659 499 485

25% dte. en tots

els materials

de pintura

REVESTIMENTS: FUSTA, TÈXTILS, PVC
I PLAQUETES DE PEDRA

INSTAL·LACIÓ DE PARQUETS

PINTURA EN GENERAL
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ENTITATS

Notícies de la Biblioteca

BIBLIOTECA MUNICIPAL

Tertúlies amb l’autor
Jaume Vall i Borda
sobre el llibre “La darrera collita”
 
Divendres, 30 de setembre
a les 19.00 h
i a les 20.30 h

Dissabte, 1 d’octubre, a les 11.30 h.

Tindrem una nova sessió del cicle 
“Atrapacontes” a càrrec de l’AMPA 
de EMMA

Aprofi tem per convidar, a totes 
les entitats i associacions, a venir a explicar contes 
perquè l’activitat continuï essent un èxit.

HORARI D’HIVERN (a partir del 16 de setembre)
      
Dilluns  De 15 a 20.30 h.
Dimarts  De 15 a 20.30 h.
Dimecres De 10 a 13 h. De 17 a 20.30 h.

Dijous  De 15 a 20.30 h.
Divendres De 10 a 13 h. De 15 a 20.30 h.
Dissabte De 10 a 13 h.

Aula d’Extensió Universitària
Benvolguts companys/es de l’AEUA. S’atansa l’inici del curs 2016-2017 i us volem 
recordar que la sessió inaugural tindrà lloc el dimecres dia 5 d’octubre. Per motius per-
sonals del ponent programat en un principi, hi haurà un canvi i la conferència anirà 
a càrrec de la Sra. Montserrat Macià (Historiadora de l’Art i Directora de l’IEI), amb el 
tema “Iconografi a del portal de Santa Maria d’Agramunt”. Una part de l’explicació serà en 
directe davant del portal major de la nostra església. 
El programa imprès i actualitzat del nou curs es repartirà en aquesta sessió inaugural. 
Desitgem poder tornar a comptar amb la vostra participació.

La Junta Directiva

Durant aquests mesos farem liquidació de tots els articles amb preus 
econòmics i de bona qualitat. Paral·lelament, el SERVEI DE TINTORERIA 
I BUGADERIA se seguirà mantenint (ja anirem informant). Per qualsevol 
aclariment respecte el mateix, podeu trucar al telèfon 686 549 083

La sessió 
inaugural 
tindrà lloc el 
dimecres dia 
5 d’octubre, 
a càrrec de 
la Sra. Mont-
serrat Macià

Aula
d’Extensió
Universitària
AGRAMUNT

A E
U A

Botiga de “Ca l’Escolà”
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OPINIÓ LA CLARABOIA per JOAN PUIG i RIBERA

Érem molts a la riba del Segre

Un cop més la diada de 
l’11 de setembre va ser 
una reeixida jornada rei-

vindicativa. Festiva i pacífi ca. 
Una part dels que vivim a Ca-
talunya vam participar als actes 
que l’ANC i l’Òmnium van orga-
nitzar. Amb aquesta diada ja en 
portem unes quantes demanant 
la independència. Els mitjans de 
comunicació van córrer el mateix 
dia i l’endemà a quantifi car els 
assistents als cinc actes que es 
feren a Lleida, Tarragona, Salt, 
Berga i Barcelona. Tots hi van 
dir la seva. Els mitjans de terres 
enllà (també alguns d’aquí) i el 
Govern de l’Estat van comptar 
a la baixa, com sempre que in-
teressa que els manifestants si-
guin pocs; i van córrer a dir que 
en aquesta ocasió érem menys 
i que, per tant, el soufl ée es va 
desinfl ant. Els mitjans nostrats 
i organitzadors dels cinc actes 
simultanis van fer tot el contrari 
i potser van augmentar les xi-
fres. Sembla estrany que no hi 
hagi manera de posar-se d’acord 
a l’hora de comptar. De totes 
maneres es pot dir clarament 
que, prescindint dels números 
exactes, vam ser molts i molts 
els que hi vam anar clamant en 
favor d’una Catalunya indepen-
dent. Vam ser molts els que ja fa 
uns anys, sense defallir, anem i 

tornem anar a l’acte que organit-
zen aquestes entitats el dia onze 
de setembre.

Amb els mitjans tècnics que hi 
ha avui dia, sembla que hauria 
de ser relativament fàcil comp-
tar les persones que es reunei-
xen en un tram de la via pública. 
Som capaços de calcular amb 
el microscopi els glòbuls rojos 
que tenim a la sang i, de mo-
ment, som incapaços de xifrar 
les persones que assisteixen en 
una manifestació. Quedem que 
vam ser molts i molts. I qui no 
s’ho cregui, que un altre any no 
es deixi perdre l’acte de l’onze 
de setembre i així comprovarà 
in situ que la xifra exacta és el 
de menys. El que compta defi -
nitivament és aquella multitud 
tranquil·la, pacífi ca, entomant 
el sol i clamant per un futur mi-
llor dels seus fi lls.

Mentrestant el Govern de Ma-
drid segueix impertèrrit igno-
rant-ho tot o quasi tot. Al Pre-
sident li ha anat prou bé la tàc-
tica de l’estruç: no mira per no 
veure, i així anar fent. També va 
fent sense pactar amb l’oposició 
de cara a un govern estable. Ell 
continua i viu en la provisionali-
tat, perquè de fet és un surfi sta 
expert, un hàbil equilibrista as-
segut a la corda esperant que 
passi el temps i que algun dia 
en pugui baixar amb èxit.

Diuen que una vegada hi ha-
via un rei dèspota i capriciós que 
maltractava sovint els seus súb-
dits. Era tan animal que quan 
algú li portava la contrària, li feia 
tallar el coll ipso facto. En una 
ocasió el monarca va cridar el 
palafrener major encarregat de 
les cavallerisses i li va dir que 
volia que al seu cavall predilecte 
li ensenyés a parlar. El súbdit es 

va quedar ben astorat, però, co-
neixent com coneixia bé el rei, 
li va respondre: “Bé, ja que vós 
m’ho demaneu, ensenyaré a par-
lar al vostre cavall. Només que 
necessito un temps prudencial. 
Què us sembla cinc anys?”. I el 
Rei, entenent que no era una 
tasca fàcil, va acceptar la con-
dició del palafrener: “D’aquí a 
cinc anys justos, però, et tornaré 
a cridar. Pensa que, si no has re-
eixit en la teva feina, o sigui, que 
el meu cavall no parla com cal, 
et faré tallar el coll aquí mateix”. 
Al cap d’una estona un amic de 
l’encarregat de les cavallerisses 
li va preguntar astorat: “Però 
home, que no veus que és un 
disbarat això de prometre al rei 
que ensenyaràs a parlar al seu 
cavall? Per què ho has fet?” I ell 
li va respondre: “Mira, amic, si 
arribo a refusar el capritx del rei, 
aquest vespre ja no hauria arri-
bat a veure la claror de la lluna. 
En canvi, si li demano cinc anys 
de coll, hi ha diverses possibi-
litats de salvació: durant aquest 
temps el cavall es pot morir, o 
potser el rei es pot morir, o em 
puc morir jo, o, fi ns i tot, el 
cavall pot arribar a aprendre la 
nostra llengua. De moment tinc 
cinc anys per endavant. Qui dies 
passa, anys empeny!”.

La tàctica del Govern de Ma-
drid, del President en funcions 
i dels partits polítics contraris 
a la separació de Catalunya és 
semblant a l’actitud del criat
del rei que no va voler encarar-se 
a la realitat. Com que tenen por 
d’acceptar un referèndum de-
mocràtic per por de perdre’l, 
esperen que el temps passi
sense canviar res. Es tracta 
d’anar tirant, perquè qui dies 
passa...   ■

Sembla es-
trany que no hi 
hagi manera 
de posar-se 
d’acord a l’ho-
ra de comptar. 
De totes ma-
neres es pot 
dir clarament 
que, pres-
cindint dels 
números exac-
tes, vam ser 
molts i molts 
els que hi vam 
anar clamant 
en favor d’una 
Catalunya 
independent.
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perruqueria unisex - estètica

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

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

Av. Marià Jolonch, 4  baixos

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

25310 AGRAMUNT

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

centre veterinari d’Agramunt
Anna Eroles
Veterinària

Urgències 670 22 10 37

Formatges Monber
Elaboració Artesanal

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

>a
m

m
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a
t

Bar - Restaurant

Agramunt

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

Plaça del mercat s/n
678 861 219

973 391 086
    restaurant@atipic.me
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Remeis tradicionals: afeccions
de la pell

OPINIÓ GENT, FETS, COSES. . . per A. PONSA

Cal que tinguem present 
que la pell del nos-
tre cos acompleix una 

funció molt important que 
és protegir l’organisme dels 
mals que provenen de l’exte-
rior, una funció, aquesta, que 
no és fàcil de dur a terme, 
ja que els “atacs” són molt 
diversos i de distintes inten-
sitats. Per tant, l’hem de pro-
tegir dotant-la de les defenses 
adients perquè els efectes 
negatius no arribin a causar 
estralls irreparables.

Cataplasma d’argila
Des de fa molts anys se 

sap que l’argila s’empra en 
problemes cutanis i, també, 
en tractaments de bellesa. 
Així, si ens surten èczemes 
a la pell caldrà que ens hi 
posem un cataplasma d’argi-
la per reparar-la. Per a dur a 
terme l’esmentat cataplasma 
necessitarem 1 litre d’aigua, 
8 cullerades de cua de cavall 
i argila. Per a preparar-ho, 
s’ha de posar a bullir la cua 
de cavall en un recipient amb 
l’aigua uns 10 minuts a foc 
lent; a continuació agafar una 

mica d’aquesta i posar-la en 
un altre recipient i barrejar-hi 
una petita quantitat d’argila, 
de manera que s’aconsegueixi 
un fang d’intensitat mitjana, 
és a dir, ni massa espès, ni 
massa clar. Tot ben amassat 
mitjançant una cullera de fus-
ta; deixar que s’assequi, així 
l’argila haurà absorbit les im-
pureses de la pell. Quan pas-
sin 20 minuts ja es pot nete-
jar la zona amb l’aigua de la 
cua de cavall que hagi sobrat.

La llet
De temps molt antics es té 

constància que la llet és un 
remei molt efectiu contra les 
picors produïdes pels ècze-
mes. Per a calmar-les se sol 
aplicar la llet, xopant-ne un 
cotó i, a continuació, posar-lo 
sobre la part afectada.

Els èczemes apareixen fre-
qüentment en algunes zones 
sensibles del nostre cos, com 
per exemple, en els plecs 
de la pell, als genolls, a la 
cara, etc., i de vegades són 
motiu de taques lletges que 
produeixen, a més, un cert 
sentiment de complexitat i, 

sovint, tenen a veure amb al-
gun tipus d’intolerància amb 
l’alimentació o amb alguna 
reacció al·lèrgica.

L’àloe
La polpa d’àloe, té la ca-

pacitat de suavitzar els petits 
tumors o pústules que apa-
reixen, un bon remei per a 
les pústules o petits tumors 
que apareixen després de la 
varicel·la. Per a aquest remei 
caldran unes 5 gotes d’essèn-
cia d’espígol, 25 grams de 
polpa d’àloe i 50 mg de glice-
rina. Per a preparar-ho, primer 
de tot s’ha de treure la pell de 
l’àloe i després batre-la amb 
el morter, a continuació bar-
rejar-la bé amb l’essència de 
l’espígol i la glicerina. De tot 
això en sortirà una mena de 
crema que s’ha d’aplicar di-
rectament sobre les pústules 
del malalt.

Fulles de bedoll
Aquest remei minimitza la 

vermelló de la pell, la qual 
cosa és un signe evident 
d’aquesta malaltia. Els ingre-
dients que calen són pocs i 
ben senzills: 2 cullerades de 
fulles de bedoll i un quart 
de litre d’aigua. La manera 
de preparar-ho seria posar 
les fulles de bedoll a bullir a 
foc lent amb l’aigua, després 
deixar-ho reposar, refredar i, 
fi nalment, colar-ho. Llavors 
s’aplica a la zona afectada 
durant uns 15 minuts mit-
jançant una gasa xopa i ben 
escorreguda.   ■
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Làmines de plàstic

Bosses de Paper

Bosses de plàstic

www.grupoconsist.com

Sacs de paper

Sacs laminats

Bobines gofrades

Flexible solutions for Flexible Packaging



49sió 631[SETEMBRE 2016]

A propòsit de la L-303

Sopar veïns de la plaça l’Amball

OPINIÓ ELS LECTORS ESCRIUEN

Cal suposar que per donar 
resposta a l’escrit que la 
Plataforma d’afectats per 

l’esmentada carretera va publi-
car en aquesta revista, l’alcal-
de, Bernat Solé, cridà a una 
reunió el dimecres 7 de setem-
bre tots els veïns residents en 
aquell veral. Ens hi aplegàrem 
una quarantena d’afectats, i 
després d’agrair la nostra pre-
sència el batlle ens informà del 
següent:

D’entrada va voler ressaltar 
que les gestions encaminades 
a la consecució del desig de 
poder desviar el pas del trànsit 
de camions pesants pel centre 
de la vila, ja foren iniciades per 
Ajuntaments anteriors sense 
que, lamentablement, s’assolís 
cap resultat positiu. Sembla ser 
que l’escull insalvable era el fet 
que l’Ajuntament no era titular 
del tram de carretera que tras-
passa tota la població i, en con-
seqüència, no podia fer-hi cap 
actuació. La superació d’aquest 

escull no era fàcil; ha suposat 
un gran nombre de reunions i 
gestions fi ns a l’extrem d’haver 
de modifi car o potser anul·lar 
algun article de la normativa vi-
gent en la comesa del qual ha 
estat defi nitòria la intervenció 
d’Esquerra Republicana de Ca-
talunya. 

L’alcalde ens donà informació 
detallada de les moltes gestions 
dutes a terme fruit de les quals 
ha sigut la consecució de l’es-
mentada titularitat; i no només 
això, sinó que també la Direcció 
General de Carreteres ha acce-
dit que el trànsit pesat sigui 
desviat a través del polígon in-
dustrial tot i que abans cal ade-
quar el ferm d’aquell vial, cosa 
que també comporta, segura-
ment, la modifi cació d’alguna 
rotonda. Aquesta obra, que té 
un cost superior a 700.000 €, 
ha estat ja licitada i, segons 
l’alcalde, el dia 15 del present 
mes de setembre s’hauria pro-
cedit a l’obertura de pliques 

que hagin presentat les empre-
ses que hi volen concórrer. 

Per tot plegat, hom creu que 
cal felicitar l’Ajuntament per 
la bona gestió duta a terme 
en aquest afer i esperar amb 
optimisme la seva realització. 
Ara bé, segurament caldrà que 
ens ho agafem amb certa cal-
ma, puix d’antuvi cal fer en el 
pressupost de la Generalitat la 
provisió reglamentària de l’es-
mentada quantitat i de moment 
el dit pressupost està bloque-
jat per la negativa de la CUP 
a aprovar-lo. Tindrà cabuda 
aquesta provisió en la previsi-
ble pròrroga del pressupost de 
l’any passat? Confi em que sí, i 
amb tot i que el portar a terme 
l’obra que ens ocupa pot allar-
gar-se en el temps, cal creure 
que podem agafar-nos-ho amb 
optimisme, car havent-se ma-
terialitzat la seva aprovació és 
d’esperar que la cosa sigui ir-
reversible.

Pasqual Castellà

La “corresponsal” informa des del 
lloc dels fets. Com cada any el so-

par transcorregué amb efi càcia, dili-
gència i bona voluntat per part de tots. 
En acabar totes les viandes i arribant 
als postres es procedí a la rifa dels 
obsequis que molt generosament van 
aportar els mateixos veïns, fent que la 
festa acabés amb rialles, alegria i bon 
humor per tornar a deixar el carrer com 
si no hagués passat res i tornem-hi fi ns 
l’any que ve. 

JAUMINA

L’alcalde ens 
donà informa-
ció detallada 
de les moltes 
gestions dutes 
a terme fruit 
de les quals 
ha sigut la 
consecució de 
l’esmentada 
titularitat; i no 
només això, 
sinó que també 
la Direcció 
General de 
Carreteres ha 
accedit que el 
trànsit pesat 
sigui desviat a 
través del polí-
gon industrial.
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D ’ A G R A M U N T

FISCAL
LABORAL

COMPTABLE
JURÍDIC

GESTORIA
C/ Estudis Nous, 21 · 25310 Agramunt

Tel. 973 390 631 · Fax 973 392 307
www.assessoria-agramunt.com

EMPRESA INACTIVA: COMPLEIXI AMB LES SEVES OBLIGACIONS I EVITI SANCIONS

Recordi que si és administrador d’una societat inactiva i deixa de presentar les seves declaracions, Hisenda podria imposar-li 
sancions. I si no té diners per pagar, Hisenda podria iniciar un procediment de derivació de responsabilitat i exigir-les-hi a 
vostè com a administrador.

Pot succeir que hagi deixat la seva societat sense activitat o inacti-
va, i que els administradors hagin decidit no liquidar-la i mantenir-la 
per si es pot reactivar o simplement per evitar una sèrie de tràmits i 
de despeses que comporten la dissolució i liquidació de la societat.

Doncs bé, han de saber que deixar una societat inactiva porta una 
sèrie d’obligacions i responsabilitats. El primer que cal fer és apro-
var-ho en una junta general.

Malgrat això, se segueixen tenint responsabilitats respecte a l’Agèn-
cia Tributària, Seguretat Social, el Registre Mercantil i amb tercers.

Doncs bé, pel que fa a l’Agència Tributària, les obligacions són les 
següents:

1. Comunicar a l’AEAT que la societat està inactiva, mitjançant 
una modifi cació a la declaració censal model 036 i 037.

2. Els subjectes passius de l’impost sobre societats que quedin 
inactius tindran totes les seves obligacions tributàries de baixa 

(declaracions mensuals, ni trimestrals ni anuals per l’IVA, etc.), 
excepte l’obligació de presentar declaracions per l’impost sobre 
societats.

3. Des de la data de la inactivitat, l’IVA suportat no serà deduïble 
per no exercir activitat, ja que no es troba en exercici habitual de 
les seves operacions.

4. Estaria obligada a realitzar retencions i ingressar-les en l’AEAT.  

Pel que fa a la Seguretat Social, els administradors podran do-
nar-se de baixa de la Seguretat Social en el règim RETA, sempre que 
no realitzin cap altra activitat.

Pel que fa al Registre Mercantil, la societat seguirà obligada a rea-
litzar tots els tràmits realitzats fi ns ara. La inactivitat no eximeix de la 
presentació dels comptes anuals, el seu incompliment donarà lloc a 
una multa per import de 1.200 a 60.000 euros.

 Josep Ortiz Llena – Gestor Administratiu - Advocat
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OPINIÓ ELS LECTORS ESCRIUEN

Festa Major de Montclar

Com cada any per Sant Jaume 
es va celebrar l’esperada Fes-
ta Major de Montclar, enguany 

amb més activitats que mai. Els ac-
tes es van iniciar el dijous 21, per se-
gon any es va poder gaudir d’un so-
par i monòleg a la fresca, en aquesta 
ocasió a càrrec d’Alberto Demomen-
to que ens va fer somriure durant tot 
el vespre, a continuació la festa va 
continuar a càrrec de DJ Berni.

Les activitats van seguir el capves-
pre del divendres 22 amb el pregó 
a càrrec un any més de les autori-
tats locals i també de l’associació 
de jovent que, com sempre, hi va 
posar el seu toc d’humor. Com ja és 
tradició va acabar amb l’encesa del 
txupinazo i la pluja de caramels per 
a la mainada. Tot seguit s’havia de 
realitzar el sopar de germanor, però 
la meteo rologia ens va aigualir la 
festa amb un ruixat, el sopar es va 
haver de traslladar a totes les cases 
del poble i lamentablement tampoc 
no va permetre realitzar els balls 
del Fantasma Jaumet i el Senglar 
Massaporc. Afortunadament va ser 
un ruixat passatger i amb una mica 
d’esforç extra per part de l’associa-
ció de jovent, fi nalment es va poder 
realitzar el gran concert de la nit. Va 
obrir la nit Doctor Prats, que amb el 
seu nou disc «Aham Sigah» i la seva 

música de fusió, s’ha convertit en un 
dels grups més escoltats del país. La 
festa va seguir amb els clàssics del 
rock i ska a càrrec de Munt-Band, 
el grup de versions agramuntí, la nit 
va acabar amb DJ Jordi Balagué fi ns 
que va sortir el sol.

El dissabte 23 estava carregat 
d’activitats, a la tarda per una banda 
el torneig de botifarra, amb trofeus i 
obsequis pels fi nalistes que es rea-
litza des de fa molts anys; per altra 
banda un taller en el qual els més 
petits es van poder pintar la cara com 
animals salvatges, i a continuació la 
projecció d’un clàssic de l’animació 
infantil. Ja cap al vespre, l’orquestra 
Liberty va oferir una sessió llarga de 
ball en la que seria la seva 13a ac-
tuació a Montclar. Arribada la mitja-
nit començava un cop més la marxa 
pel jovent, amb els joves cerverins 
de Cor Roent que ens van oferir les 
millors versions i el seu primer disc 
«Batega», seguits de Xeic! que ens 
van oferir un recorregut per les mi-
llors cançons dels seus quatre discs, 
i Séptimo A amb els quals és inevi-
table saltar, ballar i cridar de princi-
pi a fi . Finalment, ja amb el sol ben 
visible, DJ Jordi Balagué un dia més 
va posar les últimes notes a la festa, 
fi ns que el Fantasma Jaumet va bai-
xar a la plaça per a fer l’últim ball.

Durant tot el diumenge 24 els 
nens van poder refrescar-se en un 
gran parc aquàtic d’atraccions, al 
migdia la missa amb el cor parro-
quial d’Agramunt i al capvespre un 
concert, seguit d’una sessió llarga de 
ball a càrrec de la gran orquestra Me-
diterrània, en el que no va faltar el 
ball de rams. Per acabar, el sopar de 
fi  de festa en el qual cada any parti-
cipa més gent.

Finalment el dilluns 25 de juliol, 
diada de Sant Jaume, es va realitzar 
la missa solemne en honor al patró, 
seguida de la traca i jocs japonesos 
per a la mainada. Com sempre, els 
actes es van tancar amb el berenar i 
pintada de murals on els infants van 
poder fer volar la seva creativitat.

Com cada any des de l’Associació 
de Jovent de Montclar volem agrair 
a tots els assistents dels actes, que 
cada any sou més i ens doneu ànims 
per seguir endavant, millorant any 
rere any la nostra gran festa. Apro-
fi tem també per agrair a la Junta
Administrativa de Montclar i l’Ajun-
tament d’Agramunt la col·laboració 
en la festa. Us esperem l’any vinent, 
en el que ja estem treballant per
poder aconseguir de nou una gran 
festa.

David Hernández Galceran
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Demanar per Josep Mª
600 446 600 - 973 390 331600 446 600 - 973 390 331

TAXIS AGRAMUNT

Vehicles de 4, 6 i 8 places
24 hores24 hores

lotaxiagramunt@hotmail.com

Josep Anton Muixí

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

e-mail  electromecanicamuixi@gmail.com

Josep Anton Muixí

MUI   I
Electromecànicacà ca

Ca La Rosa
L’Estoneta

El Jardí Chill-Out

Menjars casolans per emportar
Cafeteria - Bar - Restaurant

Per festes familiars - Catering

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

Calçats Mary
des de l’any 2000

i moltes més

C/ Àngel Guimerà, 5
Agramunt

973 39 20 55 - 686 27 29 27
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OPINIÓ ELS LECTORS ESCRIUEN

Recollida de signatures

Quan vam començar a 
buscar suports per sol-
licitar l’indult no vaig 

pensar en les conseqüències 
que això em comportaria. En 
un primer moment el meu 
advocat em va demanar que 
remogués cel i terra per tal 
d’aconseguir el màxim d’ad-
hesions i així ho vàrem fer. 
Vam iniciar una cursa frenè-
tica per tal de posar-nos en 
contacte amb persones vin-
culades amb mi, tant de pre-
sent com de passat. També 
ens vam posar amb contac-
te amb personalitats més o 
menys conegudes i represen-
tatives que poguessin apor-
tar el seu gra de sorra. Vam 
iniciar alhora una recollida 
de signatures bàsicament a 
Agramunt, al col·legi Sagra-
da Família de Lleida i al Club 
Atlètic Segre, així com amb 
amics i familiars pròxims. 
També em vaig mostrar dis-
posat a realitzar entrevistes 
en mitjans públics i així va 
ser, tant a Radio Sió, com a 
UA1 Lleida.

Un cop teníem tot això en 
marxa, em vaig adonar de 
la conseqüències que podia 
comportar el fet de posar a 
la llum pública el que havia 
viscut els darrers set anys, 
tant per mi com per la meva 
família. Vaig tenir fi ns i tot 
un moment de pànic pensant 
en un rebuig o senzillament 
que la gent ignorés la meva 
demanda. No va ser així, des 
del moment que va començar 

a córrer la crida, van sorgir, 
mitjançant trucades i missat-
ges, familiars i amics que es 
van mostrar disposats a aju-
dar-nos; coneguts que ens 
van mostrar solidaritat i aju-
da incondicional tant per la 
recollida de signatures com 
per qualsevol tasca que ne-
cessitéssim.

Molts cops durant aquests 
anys he viscut aïllat i tancat 
amb la meva família i amb la 
meva feina. La veritat és que 
tant amb el que em va pas-
sar en el seu moment, com 
el que he viscut judicialment 
durant aquests anys (us as-
seguro que això és tema a 
part), havia perdut totalment 
la fe amb tota persona que 
no fos dels meus. La respos-
ta del poble d’Agramunt ha 
estat espectacular, només 
així es poden recollir 1.670 
signatures en sis dies. Els 
establiments que han col-
laborat amb la recollida de 
signatures, la gent que m’ha 
demanat fulls per tal d’anar 
a fer signar els seus famili-
ars, les persones que estant 
de vacances m’han enviat 
correus d’adhesió a l’indult, 
i les personalitats que m’han 
mostrat el seu suport… tot 
això et fa recuperar la fe en 
les persones que t’envolten, 
en la societat, en el poble 
d’Agramunt i en la seva gent. 
Gràcies a tots aquells que 
heu signat, i que heu cregut 
en mi, gràcies a aquells que 
heu estat disposats a cedir 

el vostre establiment per re-
collir signatures i que n’heu 
fet crida per aconseguir un 
munt de fi rmes, gràcies a to-
tes les mostres de suport que 
he rebut aquests dies passe-
jant pel poble… tot això ens 
ajuda a continuar lluitant. A 
tots vosaltres us prometo tor-
nar-vos aquestes mostres de 
suport, sent un bon ciutadà 
i un bon agramuntí, donant 
exemple i testimoni per tal 
que altres persones no ha-
gin de passar pel que jo he 
passat. A aquells que encara 
dubteu de mi, només us puc 
dir que mai no vaig actuar de 
mala fe; em vaig equivocar, 
però mai pensant en perjudi-
car ningú ni en benefi ciar-me 
ni personalment ni econòmi-
cament de les meves actua-
cions. Amb el temps espero 
també guanyar-me la vostra 
confi ança.

Per acabar, només dir-vos 
que és en moments així  quan 
una persona se sent orgullosa 
de pertànyer a una comuni-
tat com l’agramuntina. Diem 
sempre que en un poble ens 
coneixem tots, molts cops 
parlem malament uns dels 
altres i ens critiquem les pe-
tites misèries del dia a dia. 
Però, de tot cor, jo he vist que 
quan fa falta, ens arroman-
guem i ens posem a treballar 
quan algú ens necessita de 
veritat, i aquest cop m’ha to-
cat a mi. Gràcies.

Jordi Alcalà

Gràcies a tots els que heu col·laborat amb la recollida de signatures
per aconseguir l’indult del Govern

Gràcies a tots 
aquells que heu 
signat, i que heu 
cregut en mi, grà-
cies a aquells que 
heu estat disposats 
a cedir el vostre 
establiment per 
recollir signatures i 
que n’heu fet crida 
per aconseguir un 
munt de fi rmes, 
gràcies a totes les 
mostres de su-
port que he rebut 
aquests dies pas-
sejant pel poble… 
tot això ens ajuda a 
continuar lluitant.

A aquells que 
encara dubteu de 
mi, només us puc 
dir que mai no vaig 
actuar de mala fe; 
em vaig equivocar, 
però mai pensant 
en perjudicar ningú 
ni en benefi ciar-me 
ni personalment
ni econòmicament 
de les meves ac-
tuacions.
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MONTSE CORRALES GOMÀ (núm. COL.: 2612)
JORDI FREIXES GIL (núm. COL.: 2792)
TEL. 973 391 749
AV. AGUSTÍ ROS, 2 BX. 25310 AGRAMUNT (LLEIDA)

DILLUNS a DIVENDRES
9,30 a 13 i 15,30 a 20,30

DIMARTS
9,30 a 14,30

Marc Roig 
Pl. La Muralla, 5

25316 PREIXENS (Lleida)

Mòbil  616 03 42 91

 

jardinsroig@gmail.com

Assessorament

  Jardineria d’interior

    Educació ambiental

      Construcció de jardins

       Manteniment de Jardins

         Instal·lacions de reg

         Esporgues i tractaments

            Disseny 3D, d’espais naturals i jardins

PINTURA I DECORACIÓ

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

JAUME VILLALTA
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Portal de transparència -
Seu electrònica

Comiat de “Ca l’Escolà”

OPINIÓ ELS LECTORS ESCRIUEN

El motiu d’aquest article és donar resposta 
a la carta al director publicada al Sió del 
mes passat sobre la informació municipal 

que la Revista Sió inclou al fi nal de cada edi-
ció. Les Lleis de Transparència i de Protecció de 
Dades han establert uns criteris que han limitat 
substancialment la publicació de la informació 
de totes les administracions.

Pel que fa als Plens Municipals, les seves ac-
tes són públiques tot i que la legislació vigent 
obliga a preservar-ne les dades personals i les 
d’aquelles empreses que explícitament n’hagin 
demanat l’anonimat en la seva publicació. Per 
altra banda, tenint en compte que l’extensió de 
les actes dels Plens sol superar la trentena de 
pàgines i, per tant, és inviable per a la Revista 
Sió la seva publicació sencera, des de l’Ajunta-
ment es fa cada mes un extracte de cada punt. 
Aquest extracte inclou el títol, l’acord més im-
portant (sense incloure-hi els articles de les lleis 
relacionades amb el punt, per la seva gran ex-
tensió) i el sentit de les votacions de cada grup 
municipal. Les lleis citades anteriorment no 
permeten publicar una interpretació més plane-
ra del contingut de les actes ja que obliguen a 
reproduir exactament el contingut d’aquestes.

En relació a les actes de les Juntes de Govern, 
amb una extensió d’unes 40 pàgines, tot i que 
la legislació vigent fi xa que no són públiques, 
des de l’Ajuntament d’Agramunt traslladem a la 
Revista Sió un extracte dels acords presos amb 
l’objectiu de donar més informació al ciutadà i 

pel mateix motiu exposat anteriorment no se’n 
poden publicar les dades personals de les perso-
nes afectades en cadascun dels acords.

Finalment i en aquesta mateixa línia, pel que 
fa als naixements, casaments i defuncions i do-
nant compliment a la Llei de Protecció de Da-
des, des de l’Ajuntament hem hagut d’establir 
un sistema per tal que els ciutadans autoritzin 
explícitament si volen que les seves dades per-
sonals es publiquin a la Revista Sió en l’apartat 
de Demografi a.

Des de l’Ajuntament d’Agramunt som cons-
cients de la difi cultat d’interpretació del con-
tingut de les actes dels plens i de les juntes de 
govern, però els criteris fi xats per la normativa 
vigent i la limitació d’espai en la Revista Sió per 
a reproduir íntegrament les actes dels Plens han 
fet que l’opció per accedir a tota la informació 
municipal sigui a través del Portal de Transpa-
rència de la Generalitat de Catalunya. D’aquesta 
manera, tant les actes dels plens, els contractes i 
les subvencions acordades per l’Ajuntament així 
com informació de la gestió municipal poden 
consultar-se íntegrament des de fa mesos a tra-
vés del web www.seu-e.cat/web/agramunt, gesti-
onat des del Departament de Governació, a partir 
de tota la documentació que es facilita des de 
l’Ajuntament d’Agramunt, un dels primers ajun-
taments en instaurar aquesta eina de consulta i 
de transparència. 

Ajuntament d’Agramunt

Després de 15 anys al vostre costat portant 
la botiga de “Ca l’Escolà”, ens acomia-
dem i volem donar les gràcies a tots els 

clients i amics que al llarg d’aquests anys ens 
heu donat suport i heu estat al nostre costat.
De la mateixa manera, també vull mostrar el
més sincer agraïment a la persona que em va 

ajudar a tirar endavant un negoci nou i desco-
negut del qual n’he pogut gaudir tots aquests 
anys. Moltes gràcies Mª Teresa Selva per la teva 
saviesa, la teva bondat, el teu suport i la teva 
companyia.

Gràcies per tot.
Antonieta Canosa Vall

Tenint en comp-
te que l’extensió 
de les actes dels 
Plens sol supe-
rar la trentena 
de pàgines i, per 
tant, és inviable 
per a la Revista 
Sió la seva publi-
cació sencera, 
des de l’Ajunta-
ment es fa cada 
mes un extracte 
de cada punt.

Ens acomiadem 
i volem donar 
les gràcies a 
tots els clients i 
amics.
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Elaboració artesana de
torrons i massapans

Obrador:
C. Comtessa Aurembiaix, 5

Tel. 973 390 319  -  AGRAMUNT

www.torronsfelix.com
torronsfelix@yahoo.es

TALLERS
LLAGUNES

- VEHICLES NOUS
  - Km 0
     - GERÈNCIA

- VEHICLES NOUS
  - Km 0
     - GERÈNCIA

MAQUINÀRIA FORESTAL
AGRÍCOLA - JARDINERIA

ARTESA DE SEGRE  -  TEL. 973 40 01 48

OUUS

A

OUSOUUSSOUS

AA
MAQMA UINNÀRIÀRIA FA FORESTASTAL
AGRÍCOÍCOLALA J- JARDARDINERIA

TEL 973 40 01 48

El millor
El millor

preu!!preu!!
El millor

preu!!

pintura i decoració

Roman Serra
695 558 383
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COL·LABORACIONS
LITERÀRIES EL CONTE per J. PIJUAN

Solitud veïnal

Residia en un indret apartat del poble 
sense cap veí a la vora des de feia anys. 
L’un rere l’altre, tots havien abandonat 

el barri a poc a poc sense que pogués fer-hi 
res per aturar-los. Quan va veure que la gent 
començava a marxar amb les maletes a la mà, 
no va perdre l’esperança que algun d’ells es 
quedés a fer-li companyia, malauradament 
amb els dies va comprovar que la migració no 
s’aturava i va comprendre que això no s’esde-
vindria pas. Mentre els observava com desfi la-
ven pel seu davant li va passar pel cap la idea 
d’abandonar també el reducte. De sobte va 
sentir dins seu una veu que el va sobresaltar. 
“Noi, deixa’t de romanços que aquest és el teu 
lloc i no l’has d’abandonar per res”, va sentir 
que li deia. Durant uns instants es quedà plan-
tat allà sense reaccionar, amb la mirada fi xa en 
la gent que desfi lava pel seu davant, després 
va prosseguir el seu camí sense fer cap cas del 
que li deia. Davant d’aquella negativa, la veu 
interior no el deixà tranquil durant dies insis-
tint una vegada i una altra que no marxés. Al 
fi nal estava tan cansat de sentir-la que va veu-
re que no tenia altra opció que desistir d’aquell 
pensament perquè deixés de marejar-lo d’una 
vegada per totes, així que allà mateix es que-
dà plantat sense saber realment per què s’hi 
quedava.

Passaren uns dies de continu moviment fi ns 
que al fi nal tots els veïns van marxar deixant-lo 
tot sol al barri. L’alegria que durant molt de 

temps li havia infós el veïnatge quedà esvaïda 
de seguida en la solitud d’un erm paratge que 
el va anar sumint lentament en una tristesa 
que començà a manllevar-li la vitalitat del seu 
ser. Va notar com el seu cos s’anava debilitant 
a poc a poc i perdia les ganes de fer res. Al 
principi encara se sentia animat per sortir a 
passejar pel barri ni que fossin uns moments, 
però el silenci que l’acompanyava en el pas-
seig se li va fer insuportable i no tardà en re-
cloure’s a casa. I no va sortir més. Reclòs entre 
quatre parets es passava la major part del dia 
assegut en una cadira de braços creuats. De 
tant en tant s’aixecava penosament i s’atan-
sava a la fi nestra, i durant uns breus instants 
contemplava la buidor de l’exterior esperant 
veure un canvi que no s’esdevenia. No obstant 
en comptats moments havia entrevist la feso-
mia d’algú en la llunyania i per uns instants 
se sentia ple de joia pensant que podria fer 
camí cap al barri, però s’equivocava, ja que 
no tardava en veure-la esvanir-se allà mateix 
com si fos una mera il·lusió, sense ni tan sols 
haver fet el gest d’atansar-se, i aquella visió el 
deixava molt més abatut del que estava abans 
de veure-la. Llavors quan tornava cap a la ca-
dira no deixava de preguntar-se què hi feia re-
alment allà.

Amb el temps la visió del barri buit el deixà 
tan enfonsat anímicament que va perdre les 
ganes d’atansar-se també a la fi nestra per no 
veure la buidor. Es quedà quiet a la cadira sen-
se moure’s ni un pèl observant tan sols com 
passava el temps. Minvades les forces per tirar 
endavant, s’abocà a una deixadesa corporal 
que el va anar consumint fi ns a un extrem que 
considerà que la seva existència havia arribat 
a la seva fi . Llavors va fer un gran esforç i es 
deixà caure a terra allà mateix i va tancar els 
ulls a l’espera que arribés el moment. I s’ador-
mí. Transcorregut un temps una sensació de 
mullim al cos el va arrencar del seu son. Quan 
va obrir els ulls el sobtà negat d’aigua de cap 
a peus. Però en aquell moment va sentir el xi-
varri que s’apropava i es va incorporar. Quan 
els va veure amb els coves a la mà, de seguida 
notà que el cor se li omplia de felicitat de veu-
re els veïns tornar.   ■

Al fi nal tots els 
veïns van marxar 
deixant-lo tot sol 
al barri. L’alegria 
que durant molt de 
temps li havia infós 
el veïnatge quedà 
esvaïda de seguida 
en la solitud d’un 
erm paratge que 
el va anar sumint 
lentament en una 
tristesa que comen-
çà a manllevar-li la 
vitalitat del seu ser.

J.
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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

INDÚSTRIES JOVÉ
BALASCH, més de 40 anysmés de 40 anys

construint el futur

Casal AgramuntíCasal Agramuntí
SERVEI de TERRASSA

MENÚ DIARI i de CAP de SETMANA
TAPES i ENTREPANS

AMANIDES i PASTA FRESCA

Plaça del Mercadal, 1    Tels. 973 044 913 · 691 713 456

Personalitzem

les vostres celebracions

amb preus

a la vostra mida!

Associació
Gimnàstica
Agramunt

Gimnàstica Rítmica
Gimnàstica Artística (acrobàcies)

Gimnàstica de Manteniment

Entrenem al gimnàs de l’Institut Ribera del Sió
Informació: Anna Borràs 652 59 11 77
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MÚSICA L’ÒPERA A L’ABAST

Faust de Charles Gounod

El compositor francès 
Charles Gounod (1818-
1893) abans que res va 

ser un extraordinari melodista. 
El seu estil líric signifi cà una 
renovació en l’òpera francesa, 
caracteritzada fi ns llavors per 
la seva pompositat, presentant 
les fi gures en la seva individua-
litat i amb les seves emocions 
com a protagonistes de la mú-
sica i de l’escenari. També cal 
destacar el tracte que donà als 
instruments, dotant les seves 
obres d’una instrumentació 
més complicada, treballada i 
exigent del que era habitual en 
l’òpera francesa.

Faust, òpera en cinc actes 
basada en la famosa obra de 
Goethe, s’estrenà el 1859 al 
Teatre Líric de París. El Faust 
de Gounod és una òpera que 
tracta de la pèrdua general dels 
valors. L’acció es desenvolupa 
en una petita ciutat alemanya 
del segle XVI on trobem el doc-
tor Faust, un ancià erudit de 
l’Edat Mitjana, que es planteja 
el sentit de la vida i de la seva 
pròpia existència.

L’òpera comença amb una 
breu introducció orquestral que 

simbolitza les pertorbadores 
refl exions de Faust; se senten 
uns sons misteriosos dels ins-
truments de corda (greus) amb 
una melodia plena de cromatis-
mes (distància de mig to entre 
dues notes). De sobte, apareix 
Mephistophèlès (el diable) i 
Faust pacta amb ell condem-
nant la seva ànima a l’infern a 
canvi de rebre joventut, riquesa 
i amor. Aquest pacte, que té 
lloc durant el primer acte, és el 
que dóna sentit a tot el desen-
volupament de l’obra.

L’amor de Faust i la virtuosa 
Margarida, els dos personatges 
centrals, en ser fruit del poder 
demoníac, està condemnat a 
un fi nal tràgic. Margarida tin-
drà un fi ll de Faust, i aquest els 
abandonarà. Per salvar l’honor 
de la seva germana, Valentí rep-
ta Faust en un duel on morirà.

A l’últim acte, Mephisto-
phèlès dirigeix Faust a la festa 
de la nit dels Walpurgis. En el 
moment culminant de la festa 
a Faust se li apareix Margarida, 
condemnada a mort per haver 
matat el seu fi ll. Faust, ple de
remordiments, demana a Me-
phis tophèlès l’ajuda per sal-

var-la. Margarida no vol acom-
panyar Faust en la seva fugida, 
i així salva la seva ànima men-
tre que Faust queda condem-
nat als inferns.

Val la pena escoltar quatre 
fragments de l’òpera consecu-
tius:

• Durant el segon acte, quan 
Faust ofereix el seu braç a Mar-
garida i aquesta el refusa enmig 
d’una atmosfera festiva en què 
un cor de soldats, estudiants 
i camperols canta una alegre 
cançó: Vin o Biere (Vi o Cervesa).

• Valentí, a punt d’anar a 
la guerra, confi a la cura de la 
seva germana Margarida a dos 
amics: Avant de quitter ces lieux 
(abans de deixar aquets indrets).

• Mephistophèlès fa la seva 
aparició i canta la cèlebre tona-
da La veau d’or est toujours de-
bout (el vedell d’or està sempre 
erigit). Aquesta ària produeix 
un calfred satànic d’una mane-
ra bastant convincent.

• Seguidament Mephisto phè-
lès, Faust i els camperols es 
deixen portar pel cèlebre vals 
Aingi que la brise légère (com la 
brisa lleugera).

Montserrat Cots

És una òpera que 
tracta de la pèr-
dua general dels 
valors. L’acció es 
desenvolupa en 
una petita ciutat 
alemanya del se-
gle XVI on trobem 
el doctor Faust, 
un ancià erudit 
de l’Edat Mitjana, 
que es planteja el 
sentit de la vida i 
de la seva pròpia 
existència.
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www.elporquero.com

Ctra. Cervera km. 19 · T. 973 390 801
 La teva Botiga a Agramunt

Centres Producció / Distribució
AGRAMUNT (Lleida) 25310 · Ctra. de Cervera, km. 19 · T. 973 391016

EL BARCO DE ÁVILA (Ávila) 05600 · Ctra. N-110, km. 334 · T. 920 341 065
JABUGO (Huelva) 21290 · C. Empalme, 6 · T. 920 341065

DDeescscobobriir uu
elels s avavavantataatgtgeses

deed llla aa noosssttrraa  
taarggrgetetaa clclieieennt!

Borja Vega Alfonso
Col. 7440

D Medicina preventiva
D Laboratori propi
D Diagnòstic per la imatge
D Cirurgia
D Hospitalització
D Perruqueria canina i felina

Dilluns a Divendres:
9.30 a 13.30 h. i 16.30 a 20.30 h.
Dissabte: 10 a14 h.
clinicavet2punt0@gmail.com • facebook.com/clinicavet2.0
www.vet2punt0.com

Cristina Ribó Santesmases
Col. 1087

973 590 279   24 h 633 514 265

Plaça Pau Casals 3 Balaguer 25600 (Lleida)
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Aprofundint una mica més 
en la informació sobre el 
campus d’estiu realitzat a 

la nostra vila, us volem comu-
nicar que se celebrà els matins 
a les instal·lacions municipals i 
estava adreçat a infants de 5 a 
14 anys. Hi va haver força as-
sistència i molt bon ambient, i 
s’hi realitzaren activitats de re-
forç futbolístic, partits en espai 

reduït i, fi nalment, s’acudia a la 
piscina municipal per poder ne-
dar i relaxar-se. També hem de 
destacar que el 29 de juny ens 
va visitar el preparador físic del 
primer equip del FC Barcelona, 
Edu Pons, que fa cinc anys està 
a la disciplina del FC Barcelona 
i el qual té familiars a la nostra 
vila. Amb ell vam gaudir dels 
seus ensenyaments i anècdotes 

(foto). Posteriorment, el 15 de 
juliol, també ens va visitar el ju-
gador del CE Espanyol Juvenil, 
Roger Aleu, que ens va regalar 
uns premis per als participants.

Volem donar les gràcies a tots 
els que han participat, famílies i 
pares, a l’Edu i al Roger i al Pa-
tronat d’Esports per fer possible 
aquest campus i esperem comp-
tar amb vosaltres l’any que ve.

Ferran Isla

PARTIT DE FESTA MAJOR

Després de les vacances d’es-
tiu i d’una pretemporada molt 
variada, arriba el partit de la 
Festa Major que, com els dar-
rers anys, coincideix amb l’inici 
de la temporada i amb les nove-
tats dels equips: Palau d’Angle-
sola, Juneda o, com un altre ha-
bitual que torna a la categoria, 
el Castellserà. Nosaltres, amb 
les noves incorporacions i amb 
moltes ganes de jugar, esperem 
agradar a la nostra afi ció i millo-
rar la classifi cació de la tempo-
rada passada.   ■

 
ESPORTS CLUB FUTBOL AGRAMUNT «ESCOLA GERARD GATELL»

www.cfagramunt.cat

Comença la temporada R. Mendoza

Poc abans de 
començar el partit 
de la Festa Major.

Edu Pons, el quart 
del darrere comen-
çant per la dreta, 
durant la seva 
visita al campus 
d’estiu celebrat a 
la nostra vila.
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Xavier Junyent Sangrà
Tel.  625 119 990

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

xavie_reformes@hotmail.com

25310 AGRAMUNT

T. 973 39 27 24

LLUNANOVAAGRAMUNT

AV. JAUME MESTRES, 27 - 25310 AGRAMUNT (LLEIDA)

PINTORS GERMANS CAPITAN

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.

SERVEI I LLOGUER DE PLATAFORMES

Antoni i Josep Mª Capitan Gallardo

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

Jordi Lluch Sarnago
jardiner• Poda d’arbrat agrícola

• Poda d’arbrat urbà i ornamental

• Manteniment de jardins existents

• Aplicació de tractaments fitosanitaris

• Disseny manual i digital

Tel. 658 921 335
jardinsdesecar@gmail.com

• Col·locació sistemes de reg

jardinsdesecà
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ESPORTS

Els Escatxics iniciem nova temporada

ESCATXICS

Les acaballes de l’estiu i la Festa 
Major del nostre poble, donen el 
tret de sortida de la temporada 

pel Club Atlètic Escatxics d’Agramunt. 
Així doncs, ja fa uns dies que els at-
letes agramuntins ens hem tornat a 
calçar les vambes i ens hem posat a 
fer quilòmetres per portar els nostres 
colors i el nom del nostre poble arreu 
del territori.

Encara sense haver formalitzat l’inici 
dels entrenaments, ja hem estat parti-
cipatius en la primera de les nostres ci-
tes competitives, i a més a més a casa. 
Esperem que aquesta nova temporada 
que acabem d’encetar sigui tant o més 
fructífera que l’anterior.

6a Milla Popular d’Agramunt
El dissabte de la Festa Major de la 

nostra vila, un cop més, alguns dels 
atletes varen participar a la Milla de 
la nostra població. Un recorregut urbà 
i una distància única (1.906 metres) 
amb petites modifi cacions per als més 
petits, marquen aquesta modalitat at-
lètica. A continuació detallem els re-
sultats obtinguts pels nostres atletes.

Veterà Masculí Miquel Argelich
Miguel Angel Aguza
Francesc Boix
David Serra
Roberto Ibarz

5è
6è
7è
11è
17è

Sènior Masculí Oscar Pellicer 11è

Sènior Femení Marta Canes 4a

Juvenil Femení Marina Súria
Mireia Lorente

2a
3a

Cadet Femení Andrea Díaz 2a

Infantil Masculí Roger Súria 1r

Infantil Femení Maria Vilanova 5a

Aleví Masculí Cesc Boix
Arnau Areny
Arnau Jou
Pau Vilanova
Genís Gimbert
Denis Grosu

1r
2n
3r
5è
8è
9è

Benjamí Masculí Pol Carrera
Martí Lluch
Ian Torres
Quim Pellicer
Lluc Magrinyà

1r
2n
5è
7è
9è

Benjamí Femení Núria Argelich
Queralt Solé
Martina Ibarz
Laia Boix
Anna Cases

1a
3a
4a
6a
7a

Prebenjamí Masculí Oriol Areny
Jordi Paris

1r
2n

Prebenjamí Femení Anna Pellicer 4a

Aprofi tem també per donar les grà-
cies a tota la gent del club que de for-
ma desinteressada va col·laborar-hi, 
doncs som coorganitzadors de la prova.

A l’espera de confeccionar el ca-
lendari competitiu per aquesta nova 
temporada, els Escatxics continuarem 
entrenant i treballant de valent per as-
solir els objectius fi xats per aquest any 
i intentar ser presents en els diferents 
campionats i en diverses modalitats at-
lètiques.

S i us agrada l’esport, sortiu a córrer 
i us agradaria fer-ho acompanyats, vo-
leu passar una bona estona fent salut, 
us agradaria tenir un entrenament diri-
git... Mai és tard, veniu a córrer amb els 
Escatxics!

Us informem que entrenem els di-
marts de 2/4 de 8 a 9 del vespre (atle-
tes del 2007 i anteriors) i els divendres 
de 7 a ¼ de 9 del vespre (a partir del 
2007) i la resta en el mateix horari de 
dimarts. Per més informació, ens po-
deu trobar a la pàgina Escatxics del 
facebook o posar-vos en contacte amb 
nosaltres via escatxics@gmail.com.   ■

Esperem que 
aquesta nova 
temporada que 
acabem d’ence-
tar sigui tant o 
més fructífera 
que l’anterior.

Foto dels participants a la Milla 
Popular agramuntina celebrada 
la passada Festa Major, un cop 
acabada la prova.
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ferreteria@molinet.cat
Ctra. d’Artesa, 1
A G R A M U N T

Tel. 973 390 458
Fax 973 390 662

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

" GlopGlops & TapeTapes "
especialitats de la casa

Plaça Mercadal, 19  -  25310 Agramunt

Caragols a la llauna
Tapes casolanes

Esmorzars Plats combinats

600 700 202
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GRUPS POLÍTICS
MUNICIPALS ACORD D’ESQUERRA

Jordi Carbonell: una vida
dedicada al país

L’estada a Agramunt
El dilluns 22 d’agost conei-

xíem la malaurada notícia de la 
mort de Jordi Carbonell, mem-
bre impulsor de l’Assemblea 
de Catalunya i de Nacionalistes 
d’Esquerra i president d’Es-
querra Republicana de Catalu-
nya des del 1996 fi ns el 2004. 
Símbol del c atalanisme polític 
i cultural durant la postguerra 
i home compromès amb el país 
i amb la llengua catalana, pel 
qual va ser empresonat i fi ns i 
tot torturat, li fou concedida la 
Creu de Sant Jordi l’any 1984 i 
la medalla d’or de la Generalitat 
l’any 2001. Una trajectòria po-
lítica intensa i alhora convulsa 
que el va portar juntament a la 
seva família a fugir de Barcelo-
na durant els anys de la Guer-
ra Civil. I casualment, el destí 
el dugué el setembre de l’any 
1936 fi ns a Agramunt, ja que 
el segon marit de la seva mare, 
el Francesc Mases, n’era fi ll. “A 
Agramunt hi havia més menjar 
i menys problemes per viure 

que a Barcelona o a Torrelles: 
hi vam rebre molta hospitalitat i 
un tracte afectuós, no solament 
dels parents. Per a mi van ser 
dos anys de contacte amb la na-
tura, de llibertat, d’anar a esco-
la amb companys de poble, de 
sortir al carrer, de jugar a futbol 
i anar d’excursió. I també de te-
nir lluites amb els de l’escola de 
baix, que per cert era la del meu 
germà, a cops de pedra o a trets 
de fona”.

El 4 d’abril de l’any 1938 la 
família decideix traslladar-se a 
Coscó per por a possibles bom-
bardejos. Tot just l’endemà, 
Agramunt era bombardejat per 
primer cop i de forma sagnant, 
amb 27 víctimes mortals iden-
tifi cades. Carbonell recorda que 
“el lloc on van caure més bom-
bes, una farinera, era on el meu 
germà i jo hauríem estat fent cua 
per comprar menjar si no ens 
n’haguéssim anat el dia abans”.

Coscó i el retorn a Barcelona
Durant la seva breu estada 

a Coscó foren acollits per uns 
parents, a Ca l’Escolà. Tement 
possibles bombardejos, pocs 
mesos després la família va 
decidir tornar a Barcelona. Pre-
cisament “un temps després 
va venir l’ofensiva temuda, els 
republicans que marxaven van 
posar una bomba amb efectes 
retardats a ca l’Escolà. Va escla-
tar l’endemà. Hi morien ofi cials 
franquistes i el vell Escolà. Re-
cordo que, abans de l’ofensiva, 
vam simpatitzar molt amb els 
soldats republicans que cava-
ven trinxeres i nius de metra-
lladores: els nois del poble els 

demanàvem que ens deixessin 
ajudar i els portàvem torrades 
de pa amb oli, que els soldats, 
la majoria de Guadalajara, men-
javen àvidament”. El retorn a 
Barcelona va ser molt complicat 
ja que “la mare es va quedar 
sense cases ni diners. Vam ar-
ribar a menjar pells de patates”.

Els anys de lluita durant el 
postfranquisme

La vida de Jordi Carbonell 
prosseguí amb la sort de poder 
acabar els seus estudis, llicen-
ciant-se en fi lologia romànica. 
Foren anys de lluita per a la 
recuperació dels drets perduts 
durant la dictadura durant els 
quals ingressà dues vegades a 
la presó. El gener de 1971, en 
ser processat, va exigir el dret 
a declarar en català pretenent 
denunciar la violació dels drets 
lingüístics. L’11 de setembre de 
1977, en un acte multitudinari 
a Sant Boi de Llobregat amb el 
lema Llibertat, Amnistia i Esta-
tut d’Autonomia va pronunciar 
una de les frases més recorda-
des i vigents de la història de la 
catalanisme: “Que la prudència 
no ens faci traïdors”.

Des d’Acord d’Esquerra hem 
volgut retre homenatge a través 
d’aquest article a qui va ser una 
de les persones més importants 
i compromeses durant els anys 
de postguerra i que va dedicar 
la major part de la seva vida a la 
defensa dels drets i les llibertats 
del nostre país.

*Els fragments en cursiva han estat 
extrets del llibre de les seves memòries, 
Entre l’amor i la lluita, Jordi Carbonell, 
Ed. Proa.   ■

Símbol del 
c atalanisme 
polític i cul-
tural durant 
la postguerra 
i home com-
promès amb 
el país i amb 
la llengua 
catalana.

Casualment, 
el destí el 
dugué el 
setembre de 
l’any 1936 fi ns 
a Agramunt,
ja que el se-
gon marit de 
la seva mare, 
el Francesc 
Mases,
n’era fi ll.
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GRUPS POLÍTICS
MUNICIPALS PDC

Al servei del poble

Aquest mes comencem un nou 
cicle d’articles amb un nom 
nou del nostre grup local. Les 

bases de l’antiga Convergència De-
mocràtica vàrem decidir seguir un 
nou camí amb les carteres plenes 
d’ideologies noves, nous portadors i, 
evidentment, un nom diferent al que 
fi ns ara, durant tants anys, havia es-
tat una marca d’identitat. La història 
democràtica i recent no es pot escriu-
re sense tenir en compte Convergèn-
cia Democràtica. Un partit que, com 
tothom, ha fet coses bé, coses no tan 
bé i també de malament. No seria 
just oblidar que durant quaranta anys 
ha estat al peu del canó en la políti-
ca municipal, comarcal i nacional. La 
pila que donava llum a la llanterna 
s’havia esgotat, calia canviar-la i al 
fi nal la decisió dels militants i simpa-
titzants ha estat canviar-ho tot. Ara és 
hora d’un nou partit en què l’impor-
tant és la gent. Un grup polític que 
compta amb persones que han estat 
treballant per un país millor i també 
amb noves incorporacions donant-li 
un aire ideològic fresc. Hem de dir 
també que amb la política del “no” 
instal·lada als camps de Castella, ja 
veurem si ens acabarem dient així.

La nostra feina com a grup polític 
local és posar-nos al servei del po-
ble i treballar des de les institucions 
perquè els ciutadans de la nostra vila 
gaudeixin d’una qualitat de vida mi-
llor. Continuem pensant que no farem 
una política de desqualifi cacions per 
assolir populisme i quotes de poder. 
Criticar els rivals del joc polític no és 
l’estil de l’actual gent del partit local. 
Alguns ens esmenten que som mas-
sa tous i que donem poca “canya” i 
així no arribarem enlloc. Potser tenen 
raó o no, però per ara tenim aquest 
tarannà.

Respecte a la política local se’ns 
demana el nostre parer sobre el tras-

llat i nova construcció de la guarde-
ria municipal. Ja hem manifestat el 
nostre parer a nivell institucional i a 
peu de carrer. Ara ho farem en aques-
tes pàgines. Respectem la manera de 
pensar i actuar de l’actual equip de 
govern, però nosaltres sobre aquest 
tema pensem diferent. No veiem ne-
cessari gastar-se vora un milió d’eu-
ros en fer una llar d’infants nova quan 
en tenim una en perfectes condicions 
i en un lloc envoltat de natura. L’ac-
tual guarderia ha costat molts diners i 
esforços no solament a l’actual equip 
de govern sinó també als anteriors. La 
tenim amb uns equipaments fantàs-
tics. Així, per culpa d’un malaurat ac-
cident que ningú no desitjava, l’hem 
de canviar de lloc perquè ningú no 
ens garanteix la seguretat. Ningú no 
vol agafar responsabilitats, cap admi-
nistració es mulla i menys les de fora 
vila. La seguretat màxima no existeix 
perquè els riscos són diferents. No-
més cal estar en el lloc on la dissort 
cau al damunt.

Part d’aquests diners que el poble 
hi invertirà es podrien utilitzar millo-
rant la seguretat al llarg de la llera 
del riu. Si som capaços d’anar a la 
lluna, no hem d’estar a la lluna per 
aconseguir seguretat. No oblidem 
que vora el riu no solament hi tenim 
el risc dels més menuts, també s’han 
de tenir en compte els habitacles, 
instal·lacions, parcs infantils, espais 
de lleure i locals que els hem de pro-
tegir donant-los seguretat. Aquí és 
precisament on hem d’invertir.

Sí que és evident que a partir d’ara 
caldrà evitar noves edifi cacions vora 
el llit del riu, però les persones sem-
pre troben aquell punt legal per conti-
nuar fent-hi parcs, edifi cis, activitats 
lúdiques i fi ns i tot trobades de cent 
vint mil persones al llit del riu. No 
volem ni pensar que hagués passat 
l’onze de setembre amb una sobtada 

crescuda del Segre. Avui ens cal do-
tar de seguretat les coses que tenim 
vora el riu i que no podem canviar 
com les peces d’escacs.

En el cas concret de la guarderia, 
nosaltres tenim alguna idea de pro-
tecció encara que no som tècnics: 
canviar entrada, paret de quaranta 
centímetres d’alt al voltant, compo-
nents mòbils d’evacuació... El nostre 
riu s’ha caracteritzat per tenir cres-
cudes diferents al típic tsunami que 
ve de cop. Així, amb seriosos plans 
d’evacuació i la no pernoctació, pen-
sem que els nostres petitons tenen 
garantida la seguretat. Esmentar que 
trobem bé la instal·lació de sensors a 
la capçalera del riu i el seu manteni-
ment controlat. En mesures de segu-
retat estarem d’acord.

Nosaltres sobre aquest tema pen-
sem això. Ens diuen que el nostre 
pensament no és molt popular, però 
ho veiem així. Segurament es poden 
donar alguns arguments esmentant 
que estem equivocats i que les coses 
no van per aquest camí. Res no és tan 
fàcil fi ns que t’hi trobes i res no és 
tan difícil fi ns que ho palpes.

Tenim la sensació que l’equip de 
govern local vol tenir la majoria de 
responsabilitats cobertes i precisa-
ment estan en el lloc més adient per 
tenir patates calentes a cada mo-
ment. Risc zero i zero responsabilitat 
a ca la vila no existeix. Assumir riscos 
és una de les tasques que porta el 
càrrec. Tothom es vol cobrir les espat-
lles i si continuem així els voluntaris 
polítics del poble deixaran de tenir la 
voluntat de fer coses per por del que 
pot passar. Siguem valents i endavant 
les atxes.

Bé, vilatanes i vilatans, el pròxim 
mes continuarem dient el que pen-
sem. Sort i salut.

 Secció Local del
Partit Demòcrata Català



68 [SETEMBRE 2016]sió 631

medic
agramunt

Tel. 973 39 21 03

Medicina al teu servei

Serveis Centre Mèdic
PREVENCIÓ

TRACTAMENT

DIAGNÒSTIC

.   Raigs X – Anàlisi

.   Ginecologia

.   Traumatologia

.   Medicina Família

.   Oftalmologia

.   Gimnàstica
(Tonifi cant, Ioga)

.   Teràpia Indiba

.   Osteopatia

.   Fisioteràpia

.   Ones Xoc
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L'AJUNTAMENT
INFORMA
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PROJECTE SOM NIT A LA FESTA MAJOR
En el transcurs d’un dels actes per a joves més partici-

patiu de la Festa Major, el concert del passat dissabte 3 
de setembre a la plaça de la Fondandana, la regidoria de 

Joventut va organitzar 
una activitat anomenada 
Som.Nit. Aquest projecte 
el realitza Creu Roja Jo-
ventut, juntament amb la 
Generalitat de Catalunya. 
La fi nalitat de l’activitat 
és la prevenció i reduc-
ció de riscos en drogues, 
conegudes o de nova ac-
tualitat, i de conductes 
sexuals de risc en espais 
d’oci nocturn; ja siguin 

Festes Majors, concerts i diferents esdeveniments. Uns 60 
joves van participar directament al taller i molts altres hi 
varen rebre informació útil.

L’AJUNTAMENT IMPULSA UN NOU TALLER D’ESTIMULACIÓ 
DE LA MEMÒRIA

La regidoria de Benestar i Salut ha impulsat un any més 
un taller d’estimulació de la memòria. Aquest taller que és 
gratuït està adreçat a persones majors de 60 i anirà a càrrec 
de la psicòloga Neus Planell. Seran un total de 12 sessions 
a través de les quals i a partir d’exercicis les persones apun-
tades mantindran la ment en forma.

SEIENTS NOUS A LES G RADES DEL CAMP DE FUTBOL
L’Ajuntament d’Agramunt ha realitzat durant l’estiu obres 

de millora a diferents equipaments esportius de la vila. Una 
de les tasques més vistoses ha estat el canvi dels seients 
de les grades del camp de futbol. Després de l’actual estat 

de degradació dels 
seients de plàstic a 
causa del sol i del 
fred, i del poc estoc 
existent per la seva 
substitució, l’Ajun-
tament ha decidit 
canviar en la seva 
totalitat els actuals 
seients de les gra-
des del camp mu-
nicipal d’esports. 
D’aquesta manera 
s’ha aconseguit re-

cuperar el mosaic de colors blanc i vermell propis del Club 
de Futbol Gerard Gatell. A més, aquest estiu també s’han 
reparat els suports metàl·lics que sostenen les xarxes que 
estan darrere de les porteries.

NOVA ZONA D’APARCAMENT AL CORRIOL 
DELS HORTETS

El divendres 2 de setembre va entrar en 
funcionament la nova zona d’aparcament 
ubicada al Corriol dels Hortets. Aquesta nova zona d’apar-
cament permetrà incrementar el nombre de places d’apar-
cament a la zona de l’avinguda Àngel Guimerà i el carrer 
Jaume Mestres. El nou aparcament ha estat possible gràcies 
al conveni 
que l’Ajunta-
ment d’Agra-
munt ha sig-
nat amb els 
propietar is 
de les parcel-
les. La nova 
zona té una 
s upe r f í c i e 
aproximada 
de 600 m2 
i té cabuda 
per a una quinzena de vehicles.

MILLORES EN EDIFICIS I ESPAIS MUNICIPALS

L’Ajuntament a través de l’equip de serveis i professionals 
ha dut a terme diferents actuacions al municipi. Per una 
part, s’ha pintat el menjador del Macià-Companys i les aules 
de l’Escola Municipal de Música. 

D’altra banda, s’han dut a terme treballs d’arranjament 
per eliminar els desnivells existents en diverses voreres del 
municipi. A més, s’han instal·lat senyals de passos de via-
nants per indicar aquests passos tota la zona de la C-14 tal 
com marca la normativa.

TREBALLS D’ARQUEOLOGIA A LA ZONA DEL CEMENTIRI I 
A LA NECRÒPOLIS D’ALMENARA

Del 29 d’agost al 10 de setembre dos equips d’arqueòlegs 
han estat realitzant dos camps de treball per recuperar part 
de la nostra història. Concretament, un dels grups de tre-
ball ha donat continuïtat als treballs iniciats l’any passat a 
la necròpolis preibèrica d’Almenara. Per la seva part, l’altre 
equip ha estudiat les restes de l’estada dels cartaginesos a 
Agramunt, a la zona del cementiri. 

ACTIVITATS ESPORTIVES PER AL CURS 2016/2017

L’Ajuntament d’Agramunt, a través dels tècnics esportius, 
han programat un nou curs amb activitats dirigides per a to-
tes les edats. Així, un curs més s’ha apostat per activitats ja 
consolidades com la Psicomotricitat adreçada a nens de P3 
a P5 o els jocs escolars dirigida a tots els cursos de primària. 
El programa d’activitats també ha tingut en compte la gent 
gran, i a les tardes es continuaran fent les sessions d’activi-
tat física suau per a la gent gran. 
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L'AJUNTAMENT
INFORMA

ACTES

CONTRACTES MENORS

Es van aprovar els següents contractes menors: 
– Manteniment de control de coloms en diferents indrets del 

municipi i s’adjudicà a l’empresa MIQUEL RAFEL CAMPAS, 
per un import de 2.178€ (inclòs IVA). 

– Construcció de dues cobertes per a la reutilització de 
residus de la deixalleria municipal i s’adjudicà CANIGÓ RE-
MOLCS SL, per un import de 8.341,74€. 

– Substitució d’un aparell de climatització de la tercera 
planta de la Residència Geriàtrica Mas Vell, i s’adjudicà a 
l’empresa GERMANS MARTIN, SL, per un import de 1.715€ 
(sense IVA). 

– Instal·lació de les estacions hidrològiques i uns sensors 
integrats per mesurar el nivell de l’aigua del riu Sió, i s’adjudi-
cà a l’empresa ARANTEC ENGINHERIA, SL, per un import de 
17.875,50€ (sense IVA).

FESTES LOCALS 2017

S’acordà fi xar els dies 1 i 4 de setembre com a festes locals 
d’Agramunt per a l’any vinent.

ADJUDICACIÓ CONTRACTE DE SERVEI

S’adjudicà a l’empresa PEP PALAU, VON AREND I ASSO-
CIATS, SCP el contracte de serveis “D’ORGANITZACIÓ DE 
L’ACTIVITAT DE L’AULA DEL GUST AMB MOTIU DE LA FIRA 
DEL TORRÓ I LA XOCOLATA A LA PEDRA”, per procediment 
negociat sense publicitat i tramitació ordinària, per l’import de 
17.968,50€ IVA inclòs.

MODIFICACÓ CÀNON QUIOSC-BAR PASSEIG

S’acordà modifi car l’import del cànon del contracte de l’ad-
judicació de la concessió administrativa de domini públic per 
a l’explotació d’un quiosc-bar al Passeig de Josep Brufau entre 
l’adjudicatari, el Sr. Denis Buireu Parra, atenent que no van 
poder disposar de les instal·lacions del quiosc-bar del Passeig 
de Josep Brufau fi ns a mitjans del mes de maig per un retard 
en la col·locació del nou mòdul exterior del quiosc-bar, moti-
vant un retard de l’inici del contracte i establir un import del 
cànon de 8.366€ (inclòs IVA).

CARRETERA L-303

S’acordà, per unanimitat dels deu membres presents, ac-
ceptar la cessió del tram de la carretera L-303 entre el PK 
20,130 al 21,264: tram Travessera d’Agramunt de titularitat 
del Departament de Territori i Sostenibilitat, Servei Territorial 
de Carreteres de Lleida a l’Ajuntament d’Agramunt. Aquesta 
travessera passa a formar part doncs de les vies públiques 
municipals i s’integra a la xarxa urbana.

Aquest terreny es permuta per un tram de titularitat munici-
pal que comprèn l’Avinguda de la Generalitat i el C/ Camí Vell 
de Tàrrega. PK-0+0000 (PK 20+130 de L-303) al PK-1+155 
(PK -88+000 de la C-14). 

OBRES MENORS

Treballs d’obra per l’arranjament de les aules de l’Escola de 
Música, que s’adjudicà a l’empresa CARRIÓN VENDRELL SL, 
per un import de 1.530€ (sense IVA). 

– Treballs de modelitzacions del projecte de la Llar d’Infants 
Municipal Nins d’Agramunt, una interior i una exterior que 
s’adjudicà a l’empresa J. FRANCESC GUÀRDIA RIERA, per un 
import de 636€, inclòs IVA.

– Treballs per a la redacció del projecte i direcció d’obres 
de la rehabilitació de la Residència d’avis Cal Mas Vell, on 
s’inclourà els treballs de la memòria tècnica de prevenció d’in-
cendis, el projecte bàsic i executiu i la direcció d’obres i certi-
fi cat de fi nal d’obra, que s’adjudicà a l’arquitecta, Sra. SÒNIA 
PINTÓ GRAU, per un import de 15.730€, inclòs IVA. 

– Treballs de serveis, treballs de la redacció projecte, instal-
lacions elèctriques i climatització de les obres de rehabilita-
ció de l’edifi ci de la Residència d’avis de Cal Mas Vell, que 
inclourà els projectes d’instal·lacions (elèctrica-clima-ventila-
ció) i la direcció i legalització d’instal·lacions (elèctrica-clima-
ventilació),que s’adjudicà a l’empresa TECNUR ENGINYERIA-
INSTAL·LACIONS, per un import de 13.007,50€ (inclòs IVA). 

– Treballs d’instal·lació d’unes tapes metàl·liques per a la 
sala de màquines de les piscines municipals d’Agramunt, que 
s’adjudicà a l’empresa CANIGÓ REMOLCS, SL, per un import 
de 1.501,69€, inclòs IVA. 

– Adquisició de taules plegables per diferents usos que ani-
ran destinades 28 unitats per les activitats de l’Aula del Gust 
de la Fira del Torró i 4 unitats per les activitats de la Resi-
dència Geriàtrica Mas Vell, que a l’empresa GRUP SOLUCIO-
NES DIEZ MOBILIARIO, SL, per un import de 3.208,92€

(inclòs IVA). 

– Servei d’assessorament comptable, tributari i de gestió 
econòmica per l’Entitat Pública Empresarial “Agramunt Ser-
veis”, que s’adjudicà a l’empresa TEIXIDÓ ASSOCIATS CON-
SELLERS, SLU pels imports que es detallen seguidament per 
l’anualitat del 2016: 

• Elaboració dels comptes, suport en el tancament comp-
table i tributari, i atendre les consultes realitzades per un 
import de 100€/mensual per a l’any 2016. 

• Serveis d’assessorament per la tramitació de l’Impost de 
Societats de l’any 2015 per un import de 500€.

– Serveis d’actuacions i xerrades per promoure una expedi-
ció a Nepal i l’actuació “Un pallasso en ruta”, que s’adjudicà 
a l’empresa KLOWN KARRER, SL, per un import de 1.573€ 

(inclòs IVA). 

– Treballs d’obra per la instal·lació d’una canonada d’aigua 
fi ns a Rocabertí, als efectes de portar l’aigua fi ns el nucli es-
mentat, que s’adjudicà a l’empresa TECNIRIEGO, CAT, SL per 
un import de 3.435,24€ (sense IVA).

 – Treballs de la revisió dels subministraments elèctrics en 
les instal·lacions dels equipaments municipals (CEIP Macià-

▼



71sió 631[SETEMBRE 2016]

Companys, Teatre del Casal, bar del Casal, Pavelló Firal, Pa-
velló Poliesportiu, bar del Pavelló, local social de Montclar i 
l’edifi ci de l’Ajuntament d’Agramunt), que s’adjudicà a l’em-
presa TÜV RHEINLAND IBÉRICA ICT, SA, per un import de 
1.840,03€. 

– Obres per a la instal·lació d’uns sistemes contra incendis 
en els equipaments municipals del pavelló fi ral i poliesportiu, 
que també inclourà la connexió a l’escomesa de subministra-
ment elèctric que s’adjudicà a l’empresa SEGURETAT I CON-
TROL 24 H., per un import de 9.454,72€, més IVA.

– Treballs de cablejat elèctric per a la instal·lació del siste-
ma contra incendis en els equipaments del pavelló fi ral i poli-
esportiu, que s’adjudicà a l’empresa CEDEL INSTAL·LACIONS 
SL, per un import de 1.382,21€, inclòs IVA. 

– Treballs per al muntatge dels comptadors d’aigua per les 
obres del sistema contra incendis en els equipaments dels pa-
vellons fi ral i poliesportiu, que s’adjudicà a l’empresa CASSA 
AIGÜES I DEPURACIÓ, SL, per un import de 2.927,80€, in-
clòs IVA.

– Serveis que s’adjudicà a l’empresa LA LLENA, SL (SER-
VEIS I PROJECTES AMBIENTALS) per a la redacció dels 
treballs de redacció documentació ambiental per al pla espe-
cial de protecció de béns interès arquitectònic i arqueològic 
d’Agramunt per un import de 1.350€ (exclòs IVA).

– Treballs d’un pla de senyalització d’accessos i construir 
una marca memorable per a la vila d’Agramunt amb el mis-
satge “AGRAMUNT T’ESTIMA”, que s’adjudicà a l’empresa
INSIDECO 2000, SL, per un import de 6.533,33€ (IVA, no 
inclòs). 

– Treballs per a la redacció d’un Pla de dinamització comer-
cial per incentivar les vendes durant la campanya de Nadal 
Agramunt-2016, que s’adjudicà a l’empresa BIRTHBRAND, 
SL, per un import de 13.800€ (IVA, no inclòs). 

– Contracte de lloguer d’una carpa desmuntable per a les 
activitats de la Cuita del Torró que es realitzaran en la Fira 
del Torró i la Xocolata a la Pedra del 2016, que s’adjudicà a 
l’empresa 2003, SA, per un import de 2.541€ (inclòs IVA). 

PONT ROMÀNIC

S’aprovà l’expedient de contractació per a l’adjudicació del 
contracte d’obres de l’OBERTURA DE L’ULL DEL PONT RO-
MÀNIC, efectuat per tramitació urgent i per procediment obert 
utilitzant diversos criteris d’adjudicació segons projecte bàsic 
i d’execució redactat per l’arquitecta Sra. Anna Serra i Valls 
amb un pressupost de 90.404,98€, inclòs IVA.

LLAR D’INFANTS

S’acordà, per 8 vots a favor d’Ad’E i 2 vots en contra de 
CiU, aprovar el projecte d’obres denominades “PROJECTE BÀ-
SIC I EXECUTIU DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL NINS 
D’AGRAMUNT” redactat per l’arquitecte Sr. Francesc Guardia 
Riera, amb un pressupost d’execució de 740.000€.

SUBVENCIONS

– Es concedí als membres de l’Aula d’Extensió Universitària 
d’Agramunt, una subvenció de 175€, per a les despeses que 
han generat la realització de les sessions de conferències del 
curs 2015/2016. 

– Es concedí un ajut econòmic per un import de 189,11€, 
al Club Tennis Taula Xavier Sangrà d’Agramunt per les despe-
ses de la liquidació dels drets de la llicència d’obres.

ABASTAMENT D’AIGUA DEL CANAL
S’aprovà el contracte interadministratiu per realitzar el trà-

mit de petició d’abastament d’aigua a nom de l’Ajuntament 
per la totalitat de l’explotació i de l’habitatge situats al polígon 
12, parcel·la 3, partida Trepat de Baix, d’Agramunt, a la Co-
munitat General de Regants dels Canals d’Urgell.

RESPONSABILITAT PATRIMONIAL
Es desestimà les següents reclamacions de responsabilitat 

patrimonial interposades a l’Ajuntament per suposats danys 
causats pel mal funcionament de la via pública: 

Per una caiguda davant l’Av. Marià Jolonch, núm. 63, pro-
duïda o per causa de trepitjar una peça longitudinal que està 
col·locada a la vorera per separar les zones d’aparcament per-
meses i una altra d’estricte pas per a vianants on es reclama 
una indemnització de 15.318,12€.

Per una caiguda davant del Bar Old-Dreams al mig de la 
vorera de l’Avinguda dels Esports d’Agramunt a causa d’unes 
rajoles que estaven en mal estat, on reclama una indemnitza-
ció de 7.763,52€.

Per una caiguda al C/ Asgous al mig de la vorera a causa 
d’unes rajoles que estaven en mal estat, on reclama una in-
demnització de 7.501,36€.

CONFEDERACIÓ HIDROGRÀFICA DE L’EBRE
S’acordà:
– Sol·licitar la suspensió del pagament de la liquidació núm. 

2016-560.0.3921 en relació amb el núm. d’expedient 2016-
S-137 per un import de 2.305,06€ en concepte del cànon de 
control, d’un informe sobre abocament no autoritzat aplicant 
un coefi cient al nucli agregat de Montclar.

– Sol·licitar la compensació d’ofi ci d’aquest deute per part 
de la CHE que l’Ajuntament ha sol·licitat per un import de 
15.784€, sol·licitud realitzada el maig de 2016 i sobre la 
qual encara la Confederació no ha resolt.

– Sol·licitar a la Confederació Hidrogràfi ca de l’Ebre que 
reconegui un deute resultant a favor de l’Ajuntament per un 
import de 13.479,74€ i procedeixi al seu pagament.

WAI KIKI 
Es desestimà el recurs de reposició presentat l’empresa BRV 

AGRAMUNT 2000, SL, contra l’acord de la junta de govern 
local de data 23 de maig de 2016, i es requerí la documen-
tació especifi cada a l’article 97 del Decret 112/2010, de 31 
d’agost, pel qual s’aprova el Reglament d’espectacles públics 
i activitats recreatives.   ■
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No ens entristim pas
per haver-la perdut,
sinó alegrem-nos
per haver-la tingut.

Catorzè aniversari

Antonieta Valls i Trepat
Vda. d’Amadeu Amigó Pla

Que morí el dia 1 de setembre de 2002.

Sempre estaràs en el cor dels qui t’estimen.
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GRÀFICA DE LES TEMPERATURES MÀXIMES I MÍNIMES I DE LES PRECIPITACIONS CORRESPONENTS AL MES D’AGOST
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Dies

Temps
PLUJA CAIGUDA DURANT L’AGOST

Dia 16 ......................................... 1,5 l./m2

Dia 20 ......................................... 0,1 l./m2

TOTAL ......................................... 1,6 l./m2

TEMPERATURES EXTREMES D’AGOST

Màxima del mes ..............................  37°, dia 3
Mínima del mes .................  11,5°, dies 10 i 11
Oscil·lació extrema mensual .................... 25,5°
Mitja de les màximes .............................. 32,4°
Mitja de les mínimes .............................. 14,8°
Mitja de les mitjanes .............................. 23,6°

L’observador: Ramon Coll
(Des de cal Tallador)

OCTUBRE 2016

Mes de 31 dies, desè del nostre calendari 
i vuitè de l’antic calendari dels romans, per 
això s’anomenava October. El dia s’escurça, el 
temps refresca una mica.

El dia 1 el sol surt a les 5h 48m, i es pon 
a les 17h 32m. El dia 31 el sol surt a les 6h 
23m, i es pon a les 16h 47m.

El dia 22 el sol entra a la constel·lació de 
la l’Escorpí.

l./m2

DATES ASSENYALADES
I COSTUMARI

És l’època de preparar les terres i començar 
a sembrar, un dels períodes de l’any més impor-
tants a la vida de pagès. També comença el perío-
de de la caça, puix arriben els ocells que passen 
l’hivern a les nostres contrades.

Dies 8 i 9: Fira del Torró a Agramunt.

Dia 11: Sant Joan XXIII, papa i confessor. Joan 
XXIII (1958-1963) és el nom que prengué Ange-
lo Giuseppe Roncalli en ser elegit papa. Tot just 
elegit papa va convocar un sínode a Roma i el 
concili ecumènic Vaticà II, que començà les se-
ves sessions el 1962. Obrí l’Església Catòlica al 
diàleg amb el món i va afavorir les relacions amb 
els cristians de les diverses confessions. El seu 
magisteri quedà refl ectit en les encícliques Mater 
et Magistra (1961) i Pacem in Terris (1963). Fou 
canonitzat el 24 d’abril de 2014 i encara és re-
cordat com “el Papa bo”.

EFEMÈRIDES DEL MES
31 d’octubre de 1805: Fundació de la Ger-

mandat de la Sang. Joan Puig i Ball ens infor-
ma que tal dia com avui de l’any 1805, els veïns 
d’Agramunt Joan Armengol, espardenyer; Josep 
Vidal, sastre, i Francesc Forns, sabater; van enviar 
al rei una instància demanant que els fossin apro-

vades unes Ordenances, que l’acompanyaven, per 
establir a la vila d’Agramunt una Germandat sota 
la invocació de la Sang de Nostre Senyor Jesu-
crist. El rei Carles IV, després d’escoltar el Consell 
Reial i la Reial Audiència de Catalunya, va aprovar 
la creació d’aquesta institució per decret del 9 
d’abril del 1806.

 Per ser soci de la Germandat es pagava 1 lliura 
i 10 sous (3,999 pessetes) com a dret d’entrada 
i una quota de 3 sous i 9 diners (0,499 pessetes) 
cada mes. Els malalts cobraven 6 sous diaris, i 
si estaven greus i havien rebut el viàtic, 10 sous 
mentre els durava la gravetat, fi ns a un màxim 
de 30 dies. Si la malaltia passava dels 6 mesos, 
cobraven 3 sous diaris per temps indefi nit. Si un 
associat moria sobtadament, es donava a la famí-
lia 7 lliures. Per cada germà mort se celebrava un 
aniversari amb tres misses resades i es donava a 
la família 7 lliures per despeses d’enterrament. 
Aquestes Ordenaces van regir la Germandat fi ns 
al 1863. A partir del 1864 es van redactar uns 
nous Estatuts. El 1867, una epidèmia de paludis-
me va deixar la Germandat sense fons. L’epidèmia 
de còlera de 1884 i 1885 va produir uns efectes 
semblants. L’any 1961 aquesta Germandat enca-
ra existia, segons indicava Joan Viladot, però ha-
via entrat en decadència per no haver evolucionat 
i adaptat als nous temps.

Ramon Bernaus i Santacreu

ALMANAC

Les fases de la lluna:

(Les hores són de l’horari ofi cial)

Lluna nova

Quart creixent

Lluna plena

Quart minvant

Lluna nova

el dia 1, a les 00:11 h

el dia 9, a les 4:33 h

el dia 16, a les 4:23 h

el dia 22, a les 19:14 h

el dia 30, a les 17:38 h
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Demografi a

(Mes d’agost de 2016)

NAIXEMENTS
Fatima Zahra Kaakoua dia 28-7

MATRIMONIS
César Ligero Castilla, i
Anna Maria Villalta Galceran dia 13

DEFUNCIONS
Jaume Codina Marquilles 72 anys, dia 18
Rosario Fitó Farré 89 anys, dia 30

Informació facilitada pel Registre Civil amb les dades conve-
nientment autoritzades.
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Ens costa imaginar-te
absent per sempre,
tants de records de tu
se’ns acumulen,
que ni deixen espai
a la tristesa.
Et vivim intensament
sense tenir-te.

Miquel Martí i Pol

Ha pujat a la casa del Pare

Jaume Codina Marquilles
que morí cristianament el dia 18 d’agost de 2016, a l’edat de 72 anys,

havent rebut els S. S. i la B. A.

E. P. R.

Els qui l’estimem: esposa, Rosita Boix Balagueró; fi lls, Josep i Gemma i Jaume i Anna; 
nétes, Júlia i Jana; germana, Concepció; cunyats, Marcel·lí, M. Teresa i Antonio; oncles, 
nebots, cosins i família tota, us agrairem el tingueu present en el vostre record.

La família vol donar les gràcies per les mostres de suport i de condol rebudes.
Volem donar també les gràcies a tot el personal sanitari del CAP d’Agramunt.

Agramunt, agost de 2016



75sió 631[SETEMBRE 2016]

LLEURE
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AMENITATS

per Ricard Bertran

Amb la presentació 
dels dos nous capar-
rons el divendres de 
la Festa Major, el Jau-
me Anyego i l’Ange-
lina Comadrona, la 
nostra vila ja compta 
amb quatre fi gures de 
personatges populars 
agramuntins.

La foto de l’esquerra és 
l’ori ginal, mentre que 
a la de la dreta s’han 
fet set mo difi  cacions.

A veure si les tro beu!

Les 7
diferències

❚ Coordina Rosa Maria Sera SUDOKU

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

4 9 3 2

2 3 7 4 5

7 3 4

2 1

1 8 9

9 4 6 2 3

8 9 7 6

SOPA DE LLETRES

En aquesta sopa de lletres heu de trobar
10 noms de diferents equips

d’hoquei sobre patins.

L B A F A V O L T R E G A

I C A L L C E A I O N D L

L L A R A A I N I S A L T

O L A L C I N C D L S U A

T E L A L E L L A R U F A

E F C S A E L U T E E F A

R A A I R D G O I U C L O

O L L I L I A E N S L A L

L A L I A A O F A A D U I

L C O I O L L L L E I D A

Solució a les
7 diferències:

Solució al
SUDOKU:

715482639

493165287

682937145

276593814

859241763

134876592

947628351

528314976

361759428

Solució a la
Sopa de Lletres:

LBAFAVOLTREGA

ICALLCEAIONDL

LLARAAINISALT

OLALCINCDLSUA

TELALELLARUFA

EFCSAELUTEEFA

RAAIRDGOIUCLO

OLLILIAENSLAL

LALIAAOFAADUI

LCOIOLLLLEIDA
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Quaranta-dosè Aniversari

Rosalia Puig i Herbera
Que morí cristianament el 21 de setembre de 1974.

Setè Aniversari

Magí Feixa i Terés
Que morí cristianament el 10 de setembre de 2009.

Els seus fi lls, Magí, Roser i Ramon; néts, Maria Antònia i Jordi, Albert i Delfi ;
besnéts, Marta, Bernat, Marc, Albert i Joan, els tenen en el seu record i no els obliden.

AGRAMUNT, setembre de 2016
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LA FOTO

LA CALAISERA per SERAFINA BALASCH

Aquestes dues cebes 
les han cultivat i 

collit dos veïns de Puig-
verd, el Jordi Balague-
ró (de Cal Pastoreta) i 
el Jaume Serra (de Ca 
l’Escabrós). Ens han dit 
que fan un quilo i mig 
cada una, la qual cosa, 
comenten, no és gens 
habitual en aquesta 
mena d’hortalisses. No 
sabem si han crescut 
tant degut a la varietat 
que van plantar, a la 
qualitat de la terra de 
la localitat veïna o bé al 
bon saber fer dels dos 
hortolans.
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Tu ets l’adéu que mai no sabrem dir,
només ens consola pensar que el teu 
pas per aquesta vida
ha deixat una petjada inesborrable 
en tots els que t’hem conegut i 
estimat.

Sempre has estat un marit, pare, 
fi ll, germà i amic entranyable i 
excepcional.

Ramon Creus Cusola
que morí cristianament el dia 21 de juliol de 2016, als 59 anys d’edat,

havent rebut els S. S. i la B. A.

E. P. R.

Els qui l’estimen: esposa, Socós; fi lls, Roger i Marta; mare, Antonieta; germà,
Josep M.; cunyada, nebots, cosins i família tota, us agrairan el tingueu present en el 
vostre record.

La família agraeix les mostres de suport i de condol rebudes.

Agramunt, juliol de 2016
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Les imatges d’aquest 
mes estan relacio-

nades una amb l’altra. 
La de dalt correspon a 
un grup de joves de fi -
nals dels anys 60, men-
tre feien el batxillerat. 
S’anomenaven “The Po -
neys” i actuaven en 
festivals; també van fer 
concerts al Foment Par-
roquial i als baixos de 
l’Acadèmia i feien pagar 
una pesseta d’entrada.

Tot i que bàsicament 
les actuacions eren amb 
karaoque, algunes can-
çons les interpretaven 
en directe. Es van apun-
tar a música amb la 
Montserrat Ribera, i as-
piraven a fer-se famosos 

���� ����L’àlbumL’àlbum

i sortir per la tele. D’esquerra a dreta: Jordi Sera, Tito Villegas, 
Josep Santacreu, Josep Esteve i Josep Mª Poch.

L’altra imatge correspon a la mateixa època i als mateixos 
components de l’esmentat grup, fent una celebració en un 
dia festiu amb un grup de “fans” en un local que hi havia a 
l’avinguda d’Àngel Guimerà conegut com “La Tasca”. Aquest 
establiment estava regentat per la família Cifuentes, els ma-
teixos que avui dia tenen el “Bar Tres Hermanos”.
1) Mª Teresa Gassó. 2) Josep Mª Poch. 3) Josep Santacreu. 4) 
Antonieta Jovell. 5) Gina Vidal. 6) Manolo Verdejo. 7) Josep 
Esteve. 8) No identifi cada. 9) Tito Villegas. 10) Mª Carme 
Pintó. 11) Ramon Ribera. 12) Montse Vicens. 13) Jordi Sera. 
14) Lola Vicens. 15) Josefi na Felip. 16) Mª Mercè Batalla.
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IMATGES  D ’AH IR  i  D ’AVU I

L’any 1975 l’Ajuntament aprovà 
un expedient d’urgència per 
urbanitzar l’espai que actual-
ment ocupa la plaça de l’Onze 
de Setembre, inicialment ano-
menada del Ejército. S’hi arri-
bà després de molts anys de 
tramitacions administratives 
per comprar els diversos pa-
tis resultants de la destrucció 
dels edifi cis a causa dels bom-
bardejos de la Guerra Civil. 

El maig de 1985 l’Ajuntament 
aprova la construcció d’un mo-
nument al torronaire i es deci-
deix de col·locar-lo a aquesta 
plaça en substitució del gran 
brollador rodó. L’obra, de l’es-
cultor Antoni Borrell, té un cost 
de 900.000 pessetes i se sufra-
guen amb els diners dels regi-
dors que renuncien a cobrar 
l’assignació que els correspon 
per la seva dedicació. La inau-
guració té lloc durant la Diada 
d’aquest mateix any.

L’any 1998 el conjunt monu-
mental es taslladà a l’empla-
çament actual al costat del 
Pont Medieval, i en el seu lloc 
s’instal·la el monument que 
hi ha actualment dedicat  a la 
fi gura de Rafael de Casanova, 
obra de Paulí Costafreda.

En la imatge d’avui es pot veure 
la plaça tal com està ara ma-
teix. En primer terme s’aprecia 
el tronc pelat de l’arbre mort 
que els jardiners de l’equip de 
serveis de l’Ajuntament van 
esporgar aquest passat mes 
d’agost.

FO
TO

: R
IC

A
R

D
 B

E
R

TR
A

N
FO

TO
: A

R
X

IU
 S

IÓ
FO

TO
: A

R
X

IU
 S

IÓ


