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Carta del director
Canvi a la secretaria de Sió
Ella ha ajudat
que es consolidés Sió i que
no passéssim
per estretors
econòmiques
gràcies al seu
saber fer i a
estar tothora
al peu del
canó.

F

a tretze anys que la nostra
revista va fer una crida als
lectors perquè necessitàvem
una persona que ens portés la
comptabilitat, ja que plegava
qui ho havia fet fins llavors.
La convocatòria va tenir èxit i
d’entre els que es van oferir,
els redactors vam triar la Pilar
Figuera. Aquella elecció amb
el pas dels anys s’ha demostrat
que va ser un encert, perquè
la Pilar va convertir-se en un
membre més de la redacció.
I no només això, sinó que ha
portat fins ara la comptabilitat d’una manera escrupolosa,
fidel i exacta. Vetllava per tot
allò que estava relacionat amb
els subscriptors, el cobrament

dat que es consolidés Sió i que
no passéssim per estretors econòmiques gràcies al seu saber
fer i a estar tothora al peu del
canó. Hem trobat un substitut
en un dels membres actuals de
la redacció, però tots sabem
que no serà fàcil substituir-la.
La Pilar ha estat una secretària
discreta i eficient que enyorarem pel seu treball i també per
l’escalf humà que aportava en
els moments de trobar-nos.
Permeteu que des d’aquí li
expressi un agraïment en nom
de tots els companys: Gràcies,
Pilar. Que gaudeixis molts anys
d’una bona jubilació!

de rebuts, les despeses, els enviaments, els pagaments, les
subvencions... Atenia a tothom
que li demanava alguna cosa,
com els que volien fer propaganda a la revista o publicar
alguna esquela...
La Pilar ens va demanar a finals d’any que volia retirar-se
perquè havia arribat a l’edat
de jubilació. Encara que amb
tristesa, perquè estàvem molt
contents de la manera de gestionar la secretaria de Sió, vam
trobar que la seva petició era
raonable i humana.
Explico això als lectors perquè considero que la Pilar ha
estat un component excel·lent
de la nostra revista. Ella ha aju-

Joan Puig
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A C T UALITAT F ETS DEL MES

JOAN PIJUAN / JOSEP ROVIRA

Vista general de l’escenari poc
abans de començar, amb tots
els participants i l’attrezzo
preparat.

JOSEP ROVIRA

Grup de cantaires de la Coral
Bon Cant interpretant l’himne
del Carnaval a l’Americana
mentre les hostesses hissaven
la bandera.

L

a comissió del Carnaval
va ser molt matinera
a programar actes de
cara l’edició d’aquest any que
porta el lema de Welcome to
Agramunt. 31è Carnaval a
l’Americana.
El dia 28 de gener a la tarda va tenir lloc al pavelló firal

el primer dels actes amb l’organització del primer concurs
We Can Eat It!, un concurs de
menjar entrepans de llonganissa, en el qual els participants havien de menjar-se el
màxim d’entrepans possibles
en un temps de cinc minuts.
Abans de començar l’acte

un grup de cantaires de la Coral Bon Cant va cantar l’himne del Carnaval a l’Americana
mentre era hissada la bandera tal com fan als EE.UU. La
participació al concurs va ser
d’11 concursants amb edats
compreses entre els 16 i 41
anys. El guanyador va ser Oriol
Valls (18 anys) després d’aconseguir menjar-se quatre entrepans. Com a premi va obtenir
una ronda gratuïta al Concurs
de Tapes 2017 i una entrada
per a l’espectacle “Temps”
de Quim Masferrer. L’activitat
va aplegar unes dues-centes
persones al pavelló. El públic
assistent podia fer una aposta
per encertar el guanyador pel
mòdic preu d’un euro.
Paral·lelament va tenir lloc
l’inici de la 6a edició del Con[FEBRER 2017]
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JOSEP ROVIRA

Actes previs del Carnaval
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A C T UALITAT F ETS DEL MES

Els onze participants al concurs
d'entrepans We Can Eat It!
D’esquerra a dreta i de dalt a
baix: Bernat Marquilles, Àlex
Vega, Toni Roset, Oriol Padullés,
Adrian Cárdenas, Jürgen Oechsle,
Ramon Bernaus, Marc Fernández,
Oriol Valls (guanyador), Robert
Robredo i Joel Polo.

JOSEP ROVIRA

Un nombrós públic va acudir al
pavelló firal a presenciar in situ
el concurs.

6
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curs de Tapes de Ceba que
s’allargarà fins al 23 de febrer
amb la participació de 9 bars
i establiments agramuntins:
Pastisseria Ramon, Casal
Agramuntí, El Sió, Ítzel, The
Garden Bar, Cafè Camats, Bar
del pavelló, Blanc i Negre i

Glops i Tapes. Amb un preu
de 3€ la tapa + beguda.
Per a la tarda del diumenge
12 de febrer s’havia programat un altre dels actes: una
sessió d’autocine a la plaça
Fondandana, on s’havia de
projectar una pel·lícula en

una gran pantalla i la gent
l’havia de seguir des de dins
dels seus cotxes escoltant
l’àudio a través de l’emissora
de ràdio, però el el fort vent
que va fer va obligar a anul·lar
l’acte i postposar-lo per a la
setmana següent.

Uns projectes
d’investigació que
tenen com objectiu millorar la
qualitat de vida de
les persones.

JOAN PIJUAN

L’Espai Guinovart es va omplir per
escoltar la conferència organitzada per La Garba.
A la dreta, un primer pla del Josep
Maria durant la seva intervenció.

O

rganitzada pel col·lectiu
local La Garba Cultural,
el dissabte 28 de gener es
va fer a l’Espai Guinovart una
conferència sobre La innovació tecnològica al servei de la
salut, que va anar a càrrec de
l’agramuntí Josep Maria Font
Llagunes, professor del Departament d’Enginyeria Mecànica de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i

director del Grup de Recerca
en Enginyeria Biomecànica
(BIOMEC).
Font centrà la xerrada en la
presentació de tres projectes
que desenvolupa actualment
el Grup de Recerca en Enginyeria Biomecànica (BIOMEC) de la UPC: el primer
té per objectiu desenvolupar
exosquelets robòtics per ajudar a caminar persones amb

JOAN PIJUAN

La Garba a l’Espai

lesió medul·lar, el segon compara el moviment capturat al
laboratori de pacients operats
amb dues tècniques quirúrgiques diferents de pròtesi de
maluc per saber quina és la
tècnica quirúrgica més adequada i el tercer estudia com
millora la marxa la utilització
d’un sistema de feedback
auditiu en infants que han
patit un ictus. Uns projectes
d’investigació que tenen com
objectiu millorar la qualitat
de vida de les persones amb
mobilitat reduïda mitjançant
l’anàlisi i simulació per ordinador del moviment humà
que es pot utilitzar per al disseny de tractaments i dispositius robòtics de rehabilitació
personalitzats.

JOAN PIJUAN

Donació de sang
L

es instal·lacions de Cal Mas Vell van acollir
el dimarts 31 de gener una nova campanya de donació de sang efectuada pel Banc
de Sang i Teixits de Lleida. L’afluència de voluntaris va ser gran, 88 persones van acudir a
la cita, de les quals 80 van ser donants, i les
altres vuit, oferiments que, per algun motiu,
no van poder donar.
La campanya de donació de sang va comptar
amb una gran afluència de gent

[FEBRER 2017]
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Xerrada sobre la gestió eﬁcaç del temps
L

sobre organització personal
i gestió eficaç del temps. La
xerrada va anar a càrrec del
formador en intel·ligència
emocional Óscar Becerril.

JOAN PIJUAN

Óscar Becerril durant la xerrada
sobre la gestió eficaç del nostre
temps que va oferir a la sala de
conferències del Casal.

a regidoria de Joventut de
l’Ajuntament organitzà el
dimecres 18 de gener, a la
sala de conferències del Casal
Agramuntí, una xarrada-taller

Torró solidari de RAC1
T

FONT: TORRONS VICENS

Àngel Velasco, pare i fill, lliurant
el xec solidari en presència de representants de RAC1 i de l’Hospital
Sant Joan de Déu de Barcelona.

8
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orrons Vicens va continuar
enguany la campanya solidària iniciada l’any passat comercialitzant altra vegada el
torró solidari de RAC1, amb
la finalitat de recaptar diners

per a la investigació de malalties neurològiques pediàtriques greus.
El dijous 2 de febrer es va
realitzar l’acte de lliurament
a l’hospital de Sant Joan de

Durant la sessió es treballà
diferents tècniques d’organització per poder treure el
màxim rendiment al nostre
temps. Becerril va subratllar
que és important saber organitzar-nos una agenda i anotar les coses, fer una llista,
però hem de tenir en compte a l’hora de programar les
tasques els “aprogramats”,
aquelles coses que s’esdevenen al llarg del dia sense
programar-les i que anem solucionant. També va dir que
encara que tinguem la sensació de no tenir prou temps,
en realitat cadascú de nosaltres disposa de tot el temps
del món. Podem queixar-nos
de com i en què fem servir
el temps, però no ens podem
queixar de no tenir temps.

Déu del xec solidari per un
import de 156.375 euros,
una recaptació considerablement superior a la de l’any
passat.
La firma agramuntina ha
comunicat que continuarà recaptant diners per a la causa
amb la venda d’aquest torró
a les seves botigues i en línia
mitjançant el web vicens.com.
Així mateix, Àngel Velasco
i Eduard Pujol, director de
RAC1, van anunciar que de
cara al proper Nadal hi haurà
dos gustos de torró solidari:
el de sempre i un de nou que
tornaran a escollir els oients
de l’emissora, tal com es va
fer amb la primera edició.

JOAN PIJUAN

JOAN PIJUAN

JOAN PIJUAN

JOAN PIJUAN

A baix, filmació d’una seqüència al carrer de la Costa dels
Dipòsits i en Peyu baixant-la amb
un tractor de joguina.

carrer i realitzen una tertúlia
amb tres veïns, avis i àvies jubilats, d’aquestes poblacions
que visiten.
L’equip que va venir a la
vila estava format per vuit
persones, entre les quals el
Peyu. Bona part de la gravació la van fer al Bar del Casal Agramuntí, on el Peyu va
realitzar una tertúlia de cafè
amb el Ramon Palou, l’Anna

Karenina i el Pere Riera, la
qual va resultar molt familiar,
distesa i divertida. La gravació amb ells va continuar al
carrer de la Costa dels Dipòsits, on el Peyu va efectuar la
baixada del carrer fins al Raval de Puigverd amb un tractor de joguina. Posteriorment
l’equip del programa va anar
a gravar altres indrets curiosos de la vila.

JOAN PIJUAN

A dalt, diferents moments de
l’enregistrament de la tertúlia al
Casal Agramuntí. I en Peyu, Ramon Palou, Anna Karenina i Pere
Riera acabada la gravació.

l dimarts 31 de gener al
matí un equip del programa d’humor de TV3, Alguna
Pregunta Més?, va ser a Agramunt per a enregistrar un dels
capítols d’Ole Tu, la secció
que fa el Peyu. Per a aquesta secció l’equip de l’APM
es desplaça cada setmana a
un poble diferent a buscar
curiositats urbanístiques pel

JOAN PIJUAN

L’APM grava a Agramunt
E

[FEBRER 2017]
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JOAN PIJUAN

Campanya “Casa nostra, casa vostra”

Vítor M. Cabral i Adrià Cluet
durant la presentació de la
campanya.

Es va reclamar el
dret a migrar i el
dret a la circulació
de les persones. A
demanar la fi de les
polítiques migratòries de la UE i del
seu sistema de control de fronteres.

E

l divendres 3 de febrer el
col·lectiu d’Indignats Ribera del Sió va fer a la sala de
conferències del Casal Agramuntí, la presentació de la
campanya “Casa nostra, casa
vostra”, que pretén impulsar
l’acolliment de refugiats a Catalunya, la qual va anar a càrrec d’Adrià Cluet, membre de
l’Assemblea Popular d’Artesa
de Segre i voluntari al camp
de Vasilika (Grècia) i de Vítor
M. Cabral, coordinador territorial de la campanya.

El moviment Casa nostra,
casa vostra, fruit d’un grup
de voluntaris que es van conèixer en camps de refugiats,
va néixer per conscienciar i
mobilitzar la ciutadania amb
l’objectiu de provocar un canvi d’actitud de les institucions
catalanes davant la realitat
humanitària a la Mediterrània.
En la seva intervenció,
Adrià Cluet, va explicar la
seva experiència personal
com a voluntari als camps
de refugiats Vasilika i Eko a
Grècia i relatà les males condicions de vida que han de
suportar els refugiats. També
subratllà que està bé que es
parli molt dels refugiats, però
sense d’oblidar que tenim
molts immigrants aquí que no
reben cap tipus d’assistència.
Per la seva banda Vítor Cabral va dir que hem de reclamar el dret a migrar i el dret
a la circulació de les persones. Hem de demanar la fi
de les polítiques migratòries
de la UE i del seu sistema
de control de fronteres. Hem
d’exigir als governants que

habilitin mecanismes perquè
aquestes persones no es vegin obligades a desplaçar-se.
Hem d’apostar pel desenvolupament d’aquests països
perquè tinguin una vida digna
i no es vegin obligades a marxar. També va dir que sota el
lema Volem acollir reclamem
una acollida des del punt de
vista dels drets. Una acollida
en la qual aquestes persones
quan vinguin se’ls garanteixi
els mateixos drets de les persones d’aquí.
Aquell cap de setmana,
dies 4 i 5, un centenar de
poblacions de tot Catalunya
van participar en una gran
recollida de signatures del
manifest de la campanya, en
el qual s’anima la ciutadania
a mobilitzar-se per fer sentir la seva veu. La setmana
següent, el dissabte dia 11,
15.000 persones van assistir
al gran concert que es va organitzar al Palau Sant Jordi i
altres milers a la manifestació
del dia 18 en favor de l’acollida de persones refugiades i
migrants.

JOAN PIJUAN

Atrapacontes
E

Els més petits van gaudir amb el conte interpretat per la branca Pioner del CAU.

10
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l dissabte 4 de febrer va tenir lloc
a la Biblioteca Municipal Guillem
Viladot una nova sessió del projecte
Atrapacontes que compta amb la collaboració d’entitats i associacions de
la vila que s’encarreguen d’explicar i
representar els contes escollits.
La sessió d’aquest mes va anar a
càrrec de la branca de Pioners de
l’AE i G d’Agramunt (CAU) que interpretaren el conte La girafa Popota
i l’arbre savi.

Curs d’Smartphones
E

sal Agramuntí organitzat per
la Fundació Pere Tarrés i la
Fundació Vodafone Espanya
conjuntament amb la regidoria de benestar i salut de
l’Ajuntament.
Els participants al taller van

aprendre a connectar-se a internet, instal·lar aplicacions
i descobrir-ne algunes altres
de les més habituals que els
permetran estar en contacte
amb els amics, la família, o el
món sencer!

JOAN PIJUAN

Al taller s’ensenyà com
treure el major rendiment
als dispositius mòbils.

ls dies 7 i 14 de febrer
una quinzena de persones
majors de 55 anys van assistir al taller gratuït Comunicació a través del mòbil. App’s i
WhatsApp, que es va fer a la
sala de conferències del Ca-

JOAN PIJUAN

Dia Mundial
contra el Càncer
A

Taula informativa de l’AECC Catalunya contra el Càncer.

mb motiu del Dia Mundial contra el Càncer que se celebra tots els anys el dia 4
de febrer, l’AECC Catalunya contra el Càncer
va muntar a la plaça de l’Església una taula
informativa. Es van repartir, a totes les persones que s’hi van apropar per demanar informació, una bossa amb una pera de Lleida i
fulletons informatius sobre aquesta infermetat
i dels serveis d’atenció que ofereix l’associació. També hi havia a disposició una urna on
es podia fer aportacions.
L’any 2000 es va instaurar el dia 4 de febrer
com Dia Mundial del Càncer amb l’objectiu
d’augmentar la conscienciació i mobilitzar la
societat per a avançar en la prevenció i control
d’aquesta malaltia.
[FEBRER 2017]
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PNEUMÀTICS

FRENS

AMORTIDORS

ALINEACIÓ

OLI

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

Amics
de
l’Espai
Guinovart
Perico Pastor
La vida de Sinuhè o el gust a la mort
19 febrer / 18 juny 2017

Escolteu Guinovart
12 març / 27 agost 2017
AMICS DE L’ESPAI GUINOVART,
adreçat a particulars, col·lectius i empreses

MÉS DE 10 ANYS ELABORANT

INDÚSTRIES

JOVÉ-BALASCH, S.L.

GRANS VINS

HORARI:

Informació i reserves: 973050018 – info@masblanchijove.com

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.

12

sió 636

[FEBRER 2017]

A C T UALITAT F ETS DEL MES

JOAN PIJUAN

Jornada tècnica sobre reg

JOAN PIJUAN

A baix, ponències de Jaume Lloveras de la Universitat de Lleida i de
Xavier Petit d’ASG.

E

l Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació organitzà el dimarts 7
de febrer, a la sala de plens de l’ajuntament,
una jornada tècnica sobre reg. Una jornada que
forma part del conjunt de jornades, seminaris
i visites tècniques englobades dins els Dies de
Reg al Segarra-Garrigues, que pretenen aglu-

JOAN PIJUAN

Presentació de la jornada. Andreu
Bosch, cap de l’Oficina Comarcal
de l’Urgell i Pla d’Urgell; l’alcalde
de la vila, Bernat Solé, i Josep M.
Jové, president del Canal SegarraGarrigues.

tinar la formació i transferència tecnològica
que s’organitza per a l’acompanyament dels
regants del Segarra-Garrigues en tots aquells
temes que són d’interès.
En aquesta jornada es van presentar els resultats de diferents experiències que s’estan
portant a terme al Segarra-Garrigues en cultius extensius i promoguts per ASG (Aigües
del Segarra-Garrigues). Aquestes experiències
pretenen ser pràctiques i serveixen d’eina de
decisió per als productors a l’hora d’elegir quin
cultiu implantaran, si faran doble cultiu i quin
maneig hauran de fer per optimitzar l’aigua de
reg.
La presentació de la jornada va anar a càrrec
de l’alcalde, Bernat Solé; Andreu Bosch, cap
de l’Oficina Comarcal de l’Urgell i Pla d’Urgell
del DARP, i Josep M. Jové, president del Canal
Segarra-Garrigues. Després es van fer tres ponències: fins quan cal regar el blat i l’ordi per
aconseguir la màxima producció?, de Jaume
Lloveras de la Universitat de Lleida; resultat
del doble cultiu + assaig de varietats de cicle
300, de Xavier Petit d’ASG; i avantatges del
conreu del panís destinat a consum humà: experiències en producció per “quicos” (Sanaüja) i per farina per snacks (Foradada), de Jordi
Moré de Liven Agro.

[FEBRER 2017]
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Continuen les obres al pont romànic

14

sió 636

[FEBRER 2017]

D

JOAN PIJUAN

començat enderroca-la i a rebaixar el nivell de les terres per
la banda del passeig a l’espera que la companyia FECSAENDESA procedeixi a treure la
línia elèctrica.
D’aquestes obres en deixem
constància en el reportatge gràfic que publiquem en
aquestes dues pàgines.

JOAN PIJUAN

ull amb el col·lector que discorre per sota de la llera del riu
i s’està modificant el traçat de
les línies elèctriques de Baixa
i Mitja Tensió que actualment
hi travessen per sota, les quals
passaran per la rampa d’accés
al pàrquing i la de la plaça del
Torronaire. Un cop anul·lada
la claveguera de formigó han

JOAN PIJUAN

esprés d’unes setmanes
aturades, s’han reprès les
obres per recuperar el segon
ull del pont romànic per facilitar el pas de l’aigua en cas
de produir-se una crescuda del
riu Sió. En aquests moments
s’ha procedit a la reconnexió
de la claveguera de formigó
que passa per sota del segon

JOAN PIJUAN

S’ha procedit a
la reconnexió de
la claveguera de
formigó que passa
per sota del segon
ull amb el collector que discorre per sota de la
llera del riu.

[FEBRER 2017]
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JOAN PIJUAN

DILLUNS a DIVENDRES
9,30 a 13 i 15,30 a 20,30
DIMARTS
9,30 a 14,30

MONTSE CORRALES GOMÀ (núm. COL.: 2612)
JORDI FREIXES GIL (núm. COL.: 2792)
TEL. 973 391 749
AV. AGUSTÍ ROS, 2 BX. 25310 AGRAMUNT (LLEIDA)

Serveis:
. Assessorament
. Disseny 3D
. Manteniment de jardins
. Esporgues i tractaments
. Educació ambiental
. Instal·lacions de reg

Roig
JARDINS

Marc Roig
Pl. La Muralla, 5 I 25316 PREIXENS (Lleida) I Mòbil 616 03 42 91
www.jardinsroig.com

PINTURA I DECORACIÓ

JAUME VILLALTA
Avinguda dels Esports, 6, 2n, 2a
Tel. 973 39 08 10 - Mòbil 626 92 97 51
25310 AGRAMUNT (Lleida)
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DE T U A TU C O MIS S IÓ DEL CAR NAVAL

Components de la comissió
del Carnaval que van
assistir a la xerrada.

Vam decidir
crear molts
vídeos perquè
crèiem que era
un bon mitjà
per donar a
conèixer tot el
que s’estava
fent. Sobretot
per donar més
projecció a la
figura de la
Xurripampi.

a fa setmanes que els integrants de la comissió
del Carnaval agramuntí
es reuneixen al bar del pavelló
per anar perfilant els diversos
actes que estan programant.
Avui, però, hem canviat d’ubicació i ens trobem en una sala
de l’ajuntament on amb més
tranquil·litat ens aniran explicant tots els detalls sobre
aquesta festa tan arrelada a
casa nostra.

J

– Des de quan fa que hi sou
els actuals components de la
comissió.
– N’hi ha alguns, no gaires,
que ja fa més temps que hi són
i que s’han anat mantenint. No
obstant l’any 2011 hi va haver
una transició en la comissió
organitzadora. En van plegar
una bona colla que hi portaven molt temps i ens n’hi vam

incorporar de nous. A partir
d’aquí n’han anat entrant fins
formar la vintena que som actualment.
– I com us organitzeu?
– Durant aquesta transició
ho vam organitzar tot entre
els set o vuit que hi vam ser.
Després, a mesura que es va
anar incorporant més gent, ens
hem anat dividint en diferents
comissions cada una de les
quals s’encarrega d’un tema
diferent. I de tant en tant fem
reunions conjuntes per coordinar el que s’ha anat parlant en
aquestes comissions.
– Quan vau entrar, què és el
més significatiu que us va semblar canviar o millorar del que
s’havia fet fins aquell moment?
– El primer que vam fer va
ser potenciar les xarxes socials,

perquè fins llavors no hi havia
gaire presència del nostre Carnaval. Vam decidir crear molts
vídeos perquè crèiem que era
un bon mitjà per donar a conèixer tot el que s’estava fent.
Sobretot per donar més projecció a la figura de la Xurripampi, que havia estat creada per
la comissió anterior. Ens va
semblar que fins llavors havia
tingut un paper secundari i
que calia potenciar més, atès
que és un fet diferencial que
a Agramunt tinguem una Reina
del Carnaval cosa que no passa
en cap altre lloc.
També vam voler donar més
relleu al divendres recuperant
el pregó que s’havia deixat de
banda, fer un concert i un sopar popular en què l’any passat vam ser més de tres-centes
persones i que enguany pensem superar. Així mateix hem
recuperat el judici i l’enterrament del rei carnestoltes que
tan d’èxit havia tingut temps
enrere i que feia temps que
s’havia deixat de fer.
En certa manera hem volgut
fer un Carnaval més transversal, que no fos només la rua
del dissabte i la sardinada del
diumenge. I en aquest sentit
cal dir que també s’han anat
incrementant els actes del carnaval infantil relacionat amb
els centres escolars de la vila.
– I us heu animat tant que ja
programeu actes amb molts dies
d’antelació!
– Sí. La idea és que es vagi
creant ambient carnavalesc i
[FEBRER 2017]
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El Carnaval agramuntí: un referent
a les comarques de Ponent
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La Xurripampi
va sorgir en
motiu del 25è
aniversari. Es
va voler crear
una mascota
i es va decidir
que fos una
ceba, i que
cada capa
d’aquesta ceba
fos un any dels
diferents carnavals que s’havien celebrat a
Agramunt.

se’n parli com més aviat millor.
D’aquí ve el concurs de tapes
de ceba, entre diversos bars i
restaurants de la vila, i el teatre
al pavelló que enguany arriba a
la tercera edició. I aquest any
ens hem animat encara més i
vam fer el concurs d’entrepans
–amb força èxit, per cert–, i
també hem programat una sessió de cinema a l’aire lliure a la
Fondandana perquè vam creure que estava molt relacionat
amb el tema d’enguany. Algunes d’aquestes activitats seran
esporàdiques i altres potser es
mantindran, com és el cas del
concurs d’entrepans que, per
cert, vam voler catalanitzar i
en lloc de frankfurt hi vam posar llonganissa.

La Xurripampi l’any passat
poc abans de l’actuació de
“Corbacho 5.0” al pavelló.

– El lema en funció de què
s’escull?
– L’any passat
teníem claríssim
que havia d’estar relacionat
amb el trentè aniversari.
Però els altres anys es
van proposant
idees i s’agafa
la que ens sembla més escaient.
Aquest any l’hem
volgut relacionar amb els
Estats Units per ser un tema
candent.

El Xurrikiller
és un joc que
vam endegar
l’any passat i
enguany pràcticament s’ha
doblat el nombre de participants.

– Veieu compensat tot l’esforç
que hi dediqueu?
– Sí, per descomptat. Quan
vam entrar ja teníem les idees
clares que s’havia de potenciar
de la manera que fos, tal com
hem comentat, i així ho hem
anat fent. Diríem que l’any del
Circ va ser com una mena de
transició entre una comissió i
l’altra. I a partir d’aquí vam començar a créixer fins arribar al
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del Hollymunt, que potser és el
que ha tingut més repercussió,
amb els primers vídeos penjats
a les xarxes i l’expectativa que
va despertar la pel·lícula que
vam fer. Quan veus el ressò
mediàtic que té tot plegat i
la participació massiva de la
gent, dónes per ben emprada
la feina feta i les hores dedicades.
– D’on va sorgir la Xurripampi
com a mascota del Carnaval?
– Va ser en motiu del 25è
aniversari. Es va voler crear
una mascota i es va decidir
que fos una ceba, i que cada
capa d’aquesta ceba fos un
any dels diferents carnavals
que s’havien celebrat a Agramunt. Ja hem dit que és un fet
diferencial al qual hem volgut
donar més relleu. Fins i tot fa
tres d’anys hi vam dedicar un
conte imprès que vam repartir
entre els escolars de la vila.
– Poblacions properes com
Tàrrega i Balaguer havien canviat la data del seu Carnaval per
no coincidir amb el nostre. Ara
l’han tornar a posar quan toca i
sembla que el vulguin impulsar.
Se’n pot ressentir el Carnaval
agramuntí?
– Voler competir amb poblacions més grans que la nostra,
en aquest cas capitals de comarca com Tàrrega i Balaguer,
és molt complicat. Quan vam
fer el famós vídeo de “rivalitat”
amb el de Tàrrega, diríem que
se’n va parlar molt més precisament perquè hi sortien ells i
això en certa manera hi donava més ressò mediàtic. Aquest
fet el tenim assumit i no passa
res. Nosaltres hem de fer el
Carnaval per a la gent d’Agramunt i, si en ve de fora, doncs
encara millor. Ara mateix, pel
nombre d’habitants que tenim,

creiem que la participació a la
rua tant d’espectadors com de
comparses és molt significativa
i no hem d’envejar res a ningú.
Suposem que és per una qüestió de tradició, perquè no és
només a la rua, sinó que tots
els actes que hem anat organitzant han tingut un èxit considerable. Val a dir que el nostre Carnaval sembla tocat per
una vareta màgica, donat que
la implicació dels agramuntins, amb les entitats incloses,
és brutal. Els de la comissió
passem al davant, però ens
ajuda molta gent; només cal
que ho demanem.
– Una altra de les activitats
que han tingut molta acceptació
entre els agramuntins és el joc
del Xurrikiller.
– És un joc que vam endegar l’any passat. En la primera
edició ja es van apuntar 120
persones i en la d’enguany
pràcticament s’ha doblat el
nombre de participants. Hi ha
una persona de l’organització
que ho controla i que, evidentment, no hi participa. Aquest
joc consisteix en el fet que un
concursant n’ha de “matar” un
altre amb una ceba i amb una
alternativa que es canvia cada
any. El participant sap a qui ha
de “matar”, però no qui l’ha de
“matar” a ell. Quan un jugador és “mort” ha de donar una
targeta perquè se sàpiga quin
és el següent objectiu. És un
joc molt divertit i ha provocat
multitud d’anècdotes curioses
que la gent va compartint pel
Facebook. Comença per Nadal
i s’acaba per Carnaval.
– Quines activitats musicals hi
ha previstes per aquest any?
– El divendres, després del
sopar, un concert digne de Festa Major, amb els grups Oques

JOSEP ROVIRA

trobar bé. L’únic que tornarem
a canviar serà el recorregut.
L’any passat, en coincidir amb
el trentè aniversari, vam voler
recuperar el trajecte original
amb final al Mercadal. Però
enguany tornarem a l’habitual
dels darrers anys i finalitzarem
altra vegada al pavelló.

El 28 de gener es va
celebrar el primer concurs
d’entrepans. Aquí veiem el
guanyador, l’Oriol Valls, junt
amb les dues hostesses, Ares Miró i Mònica
Marquilles, i l’speaker Jordi
Balaguer al darrere.

Pel que fa al
concurs d’aparadors volem
remarcar que
no només serà
el dissabte al
matí, sinó que
durarà tota la
setmana. I ens
agradaria que
hi hagués molta
més participació, com havia
passat anys
enrere i que
darrerament ha
anat minvant.

Grasses i Rocktàmbuls. I el
dissabte, l’orquestra Anònima
i un Dj.
– El pressupost és molt elevat?
– No hi ha una partida específica per al Carnaval, sinó que
està englobat dins del pressupost de festes. Però ronda entre els 50.000 i 70.000 euros,
en funció dels grups participants a la rua, de les activitats,
dels concerts... És evident que
a l’Ajuntament li costa diners,
com totes les festes, però amb
el nostre esforç intentem treure’n d’allà on sigui per minimitzar les despeses. Per exemple,
el teatre es finança totalment
entre les entrades i la barra,
que portem els mateixos membres de la comissió. Volem remarcar que es tracta d’un acte
multitudinari, que aplega unes
800 persones, i que difícilment en trobarem cap altre de
similar durant l’any. I el sopar
del divendres tampoc no comporta cap despesa. Al mateix
temps cada any fem productes
de marxandatge com polseres,
banderes, etc.
– Els canvis de l’any passat a
la rua es mantindran? Ubicació
del jurat, speaker,...
– Sí. En aquest aspecte no
hem rebut cap queixa, al contrari, creiem que tothom ho va

– Hi ha un tema delicat que
cada any se’n parla, sobretot entre la gent gran. És l’alcohol que
es consumeix durant la rua. Què
n’heu de dir?
– Certament és un tema delicat. Però des de l’organització
sempre hem avisat que es minimitzi tant com es pugui i que
tothom es comporti. No obstant creiem que des que es fa
el sopar el divendres la cosa ha
anat millorant i a la rua el consum d’alcohol ha baixat molt.
Hi seguirem insistint.
– Us heu plantejar mai de posar música en directe a la rua,
aprofitant alguna agrupació sorgida de l’Escola de Música?
– Doncs la veritat és que a
la rua no. Potser estaria bé,
però creiem que és poc viable
perquè el més segur és que els
joves que hi podrien tocar s’estimen més participar-hi amb
les comparses. En canvi sí que
hi ha la xaranga del divendres
i per a l’enterrament de la sardina.
– I es continuarà fent el concurs d’aparadors?
– També. En aquest aspecte
volem remarcar que no només
serà el dissabte al matí, sinó
que durarà tota la setmana. I
ens agradaria que hi hagués
molta més participació, com
havia passat anys enrere i que
darrerament ha anat minvant.
Sabem que és difícil, perquè
tot costa i fa mandra posar-s’hi,
però entre tots hauríem de ser

capaços de donar-hi un nou
impuls.
– Tot i que algun any ha estat
a punt de ploure durant la rua,
fins ara no ha passat mai. Si fos
el cas, teniu clar el que es faria?
– Ho tenim claríssim i així ho
venim diem cada any. Es faria
el mateix dia dins els pavellons. Les carrosses exposades
i les comparses que anessin
passant d’un pavelló a l’altre
durant una estona. Ja sabem
que quedaria molt deslluït,
però pitjor seria canviar de dia
quan tothom ho té tot preparat,
el sopar encomanat i l’orquestra llogada.
– El programa de mà en què
s’anuncien els actes és una mica
complicat d’entendre, no?
– [Riuen] No, no... creiem
que la gran majoria de gent ja
ho entén. En certa manera forma part de la gresca d’aquesta
festa, i s’intenta fer una mica
de sàtira sense cap malícia.
Als membres de la comissió
que han assistit a la conversa
se’ls nota animats i amb ganes
de continuar innovant. De fet
abans de marxar, entre rialles,
ens diuen que aquest any,
com sempre, també tenen una
sorpresa preparada. Ja la veurem. Més ben dit, quan surti
la revista, i els lectors llegeixin
aquestes ratlles, ja l’haurem
vista. Insisteixen molt en el fet
que la gent s’hauria d’animar a
participar en tots els actes programats, perquè com més n’hi
hagi més els motivarà a seguir
superant-se cada any. Al capdavall, diuen, amb la festa del
Carnaval en surt beneficiada
d’una manera o altra pràcticament tota la població.
Josep Rovira
[FEBRER 2017]
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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

pintura i decoració

Roman Serra

695 558 383
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Conferència de vicenç Lozano sobre
"Els secrets del Vaticà".

Vicenç Lozano, ens va
donar una visió gens
partidista, basant-se en
les fonts a les quals ha
tingut accés.
Ramon Camats va
començar dient que
la Màster-Card facilita
tendències impulsives
de consum.

FONT: AEUA

Presentació de Ramon Camats poc
abans de la seva conferència que portava per títol “El caràcter Màster-Card”.

a primera va tenir lloc
el dia 1 de febrer a
càrrec del Sr. Vicenç
Lozano amb el tema: “Els
secrets del Vaticà”. El conferenciant és nascut a Vic,
cursà les carreres de Periodisme i Història a la UAB.
Actualment, i des de fa
32 anys, és redactor de la
Secció Internacional dels
serveis Informatius de TV3.
Treballa a la RAI italiana
com a corresponsal a Espanya.
Ha treballat com a periodista en diferents diaris: El
9 Nou, Diari de Barcelona,
Avui, El Correo Catalán, El
País... Com a enviat especial ha cobert diversos esdeveniments: Macro-judicis a
la màfia, a Itàlia i als Estats
Units (1986). Al pròxim
Orient, al Japó (aniversari de la fi de la II Guerra
Mundial), a Sri Lanka per
cobrir el tsunami (2004),
entre d’altres. És especialista en Itàlia i el Vaticà des
del 1984. Per això, aquesta
conferència.
Tots nosaltres, d’una
manera o altra, presencial
o a través dels mitjans de
comunicació, hem vist la
magnífica Basílica de Sant
Pere del Vaticà presidint
la immensa plaça barroca
de Bernini, que pot acollir
milers de persones; però el
conferenciant, bon coneixedor d’aquest tema, després
de molts anys com a corresponsal, ens va endinsar en
alguns afers d’aquest Estat,
molt més petit que Andorra
en superfície i amb només

900 habitants censats. Tot
i així, la seva influència al
món, sobretot al catòlic, és
immensa.
El Sr. Lozano, ens va donar una visió gens partidista, va parlar com a periodista, basant-se en les fonts a
les quals ha tingut accés. Va
fer un seguiment d’alguns
dels casos més polèmics,
amb més ressò mediàtic al
llarg dels últims pontificats,
que encara no han estat
resolts. L’actual Papa Francesc, amb un tarannà més
obert, va introduint petites
reformes per adaptar l’Església als nous temps. Però
aquest tema, entre d’altres,
queden pendents per a properes conferències.
Tant l’explicació com la
temàtica van tenir molt
d’èxit entre la massiva assistència d’alumnes.
La segona se celebrà el
dimecres 15 de febrer amb
el títol “El caràcter MàsterCard” a càrrec del Sr. Ramon
Camats i Guàrdia. El Ramon
és doctor en Filosofia per la
UAB, llicenciat en Filosofia
i Lletres per la UAB, catedràtic d’Educació Secundària, membre de la secció de
Filosofia de l’Institut d’Estudis Ilerdencs i ex-alumne
de l’IES Ribera del Sió.
Va començar dient que
la Màster-Card facilita tendències impulsives de consum. El caràcter impulsiu
consisteix a prendre decisions sense pensar-s’ho
massa. Si una cosa la pots
tenir ara, per què esperar?

El caràcter de les persones
pot influir en la manera de
viure i està molt relacionat
amb l’educació i l’ambient
familiar, que hauria de procurar ensenyar a corregir
impulsos i buscar estratègies que són indicis de maduresa. Parlà de la filosofia
del consumisme, o sigui de
la satisfacció immediata
d’haver comprat quelcom
encara que no es necessiti, i la seva relació amb la
propaganda, el disseny, la
moda..., que tot plegat pot
acabar a l’addicció al consum. Va acabar recordant
com ha anat evolucionant
el consumisme. Anys enrere ningú no comprava res
sense disposar dels diners
per pagar al comptat i en
efectiu. Va començar a canviar aquesta pràctica amb
l’aparició del talonari de
xecs, més tard les targetes
de crèdit que et permeten
pagar una quantitat cada
mes o en còmodes terminis, i finalment internet que
ens permet comprar on-line
d’una manera còmoda i ràpida. O sigui que s’ha passat de la compra racional
planificada i reflexiva, a la
compra impulsiva i a l’addicció al consum.
Propera activitat:
Dimecres, 1 de març. Conferència a càrrec del Sr.
Joan Puig (Catedràtic de
Llengua i Literatura Catalana). Tema: “Terra de poetes”.
La Junta Directiva
[FEBRER 2017]
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Activitats de març
“Atrapacontes”, a càrrec de La Garba
Dissabte 4 de març, a les 11.30 h

Acte commemoratiu del Dia Mundial
de la Poesia
Dimarts 21 de març, a les 19.30, a la Biblioteca
Lectura del poema, escollit per la Institució de
les Lletres Catalanes, de la mallorquina Antònia
Vicens. Poema traduït a diverses llengües i llegit per persones nadiues. L’acte comptarà amb
acompanyament musical, del Grup de Cambra
de l’EMMA.

Conferència introductòria a l’òpera,
Rigoletto de Giuseppe Verdi
A càrrec, de Pol Avinyó, divulgador musical.
Divendres 24 de març, a 2/4 de 9 del vespre, a
la Sala de Conferències del Casal
OBERT A TOTHOM
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E N T ITATS C EN TRE EX C U R SIONISTA

FONT: CENTRE EXCURSIONISTA

Ascensió al massís del Toubkal

Uns cims totalment recomanables per l’experiència compartida
amb la població
local, l’entorn i
unes vistes impressionants de
la serralada de
l’Atlas.

A

quest mes de gener tres socis del Centre
vam enfilar el camí del Marroc per visitar
la zona més muntanyosa i rural del país,
i de pas aprofitar per fer l’ascensió del Toubkal
i del seu homònim però menys visitat Toubkal
Oest, de 4.030 m.
El Jbel (muntanya) Toubkal amb els seus
4.167 m és el cim més alt del Marroc i de
l’Àfrica del Nord; es troba dins el Parc Nacional del Toubkal, a la Serralada de l’Atlas, concretament a l’Alt Atlas.

Ascensió
L’ascensió la vam fer per la ruta Normal,
començant des de la petita població bereber
d’Imlil, a 1.740 m. Des d’aquí una bona ca-

minada costa amunt cap al sud, passant per
Around (petit poble pròxim a Imlil), i en un
parell d’hores arribem al Santuari Sidi Chammharouch (2.350 m), on es té ajuda per carregar les piles. La ruta continua i dues hores
i mitja més tard arribem al refugi Nelter del
CAF (Club Alpí Francès) a 3.207 m d’altitud,
per fer nit.
L’endemà a les 6:30 ens calcem els grampons i amb el llum dels frontals enfilem a buscar el Coll Tizi n’Toubkal; des d’aquí acabem
d’arribar al cim del Jebel Toubkal per una traça ben marcada i sense cap dificultat tècnica,
però on hi fa un vent i fred que pela!!!!... fem
la foto i avall… altre cop al coll encarem cap al
Toubkal Oest (més solitari i autèntic) aquesta
vegada buscant una mica l’itinerari que travessa algunes pales més verticals i exposades, i
amb una grimpada final per terreny rocós arribem al cim.
Ara només queda desfer el camí de pujada.
Cap a les 12 de migdia tornem a ser al refugi,
on fem parada per menjar una mica i reposar forces. Amb la panxa plena ens posem en
marxa i baixem fins al punt de partida al petit
poblet d’Imlil.
En definitiva, dos 4.000’s sense cap dificultat tècnica afegida però totalment recomanables per l’experiència compartida amb la
població local, l’entorn i unes vistes impressionants de la serralada de l’Atlas amb altres
cims de 4.000 m, el desert del Sàhara i l’Oceà
Atlàntic a l’horitzó. ■
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E N T ITATS MOS S O S D’ESQUAD R A D E L’UR GELL

Els Mossos informen

Consells de Seguretat
a Internet

24

COMISSARIA
DE TÀRREGA
Av. Josep Tarradelles, 1
Telèfon 973 701 650

Aneu amb compte!

Què pot passar?

Com prevenir-ho

Virus

Els troians i els espies entren a l’ordinador sense que
ho sapigueu, a través d
d’un
un missatge o una imatge.
Poden donar accés remot al control de l’ordinador i
destruir el contingut del vostre disc dur.

· Instal·leu programes antivirus, que estiguin activats
quan navegueu.
· Aneu amb compte amb els cont
continguts que descarregueu i no obriu missatges de rem
remitents desconeguts.

Contrasenya
trasenya

Que, si és poc segura, faciliteu que algú entri al vostre
ordinador, al vostre correu electrònic i a tots els vostres
arxius i imatges.

· Utilitzeu constrassenyes segures
segures. Es considera segura
la contrasenya que té més de 8 caràcters i combina
lletres i números, majúscules i m
minúscules.
· Feu servir contrasenyes diferent
diferents per a cada servei.
· No doneu les vostres contrasenyes
contraseny a ningú.
· Guardeu-les en un lloc segur.
· Filtreu els vostres contactes.

Xat i missatgeria
instantània
antània

Que us enganyin, es facin amb les vostres contrassenyes, entrin al vostre ordinador i usurpin la vostra
identitat.

· Sigueu responsables amb les vostres
dades personals.
vos
· Utilitzeu paraules clau per identifi
ident car els vostres contactes i/o amics.
· Aviseu els vostres pares o tutors abans de publicar les
vostres fotografies.

Blocs
cs i fotoblocs

Que utilitzin les vostres fotografies per a finalitats no
desitjades. Que cometeu una infracció per publicar fotografies d’altres menors sense el consentiment dels
seus pares o tutors.

· Demaneu permís per publicar fotografi
es dels vostres
fo
amics.
· Expresseu-vos educadament.
· Utilitzeu la previsualització dels programes que descarregueu i cancel·leu el que sospiteu
que és il·legal
so
o nociu.

Descàrrega
càrrega de
música,
sica, vídeos...

Que us baixeu continguts il·legals, inadequats o nocius, que estiguin ocults.

· Desconnecteu o tapeu la càmera
càmer web quan no la feu
servir.
· Sigueu responsables del que feu
f davant la càmera
web.

Càmera web

Que us activin la càmera web sense que ho sapigueu.
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E N T ITATS LO PARDA L

La Fundació Viladot incorpora la
seva col·lecció als ediﬁcis dels Pardals

E

ls edificis agramuntins dels Pardals de la
Fundació Guillem Viladot apleguen prop
de 400 objectes de companyia de l’artista
i una selecció de poemes visuals de totes les
èpoques de l’autor. A més dedica un espai al
pintor Lluís Trepat que acull prop de 300 pintures donades pel pintor targarí.
A partir d’ara s’incorporen al recorregut de la
visita a la Fundació un conjunt d’obres d’altres
autors propietat de l’entitat. Es tracta d’obres
d’autors contemporanis com Josep Iglésias del
Marquet, Josep Guinovart, Joan Pere Viladecans, Fina Miralles, Carme Riera... poetes visuals com J.M. Calleja, Santi Pau, Xavier Canals,
Jordi Badiella, V. Havel... o llibres d’artista de
Carles Pazos, Carles Planell o Amèlia Riera.
D’aquest nou conjunt d’obres
destaca el gran díptic dedicat
al cicle d’Ulises del pintor Lluís
Trepat, donat per Asun de Anzizu Furest, i que cada quadre
té unes dimensions de 2,65 x
1,30 m.
Trepat va pintar aquestes
dues obres als anys seixanta,
i representen “Ulises arribant
a Ítaca” i “Penèlope teixint a
casa seva”. Formaven part de
la col·lecció Garganté-Anzizu, i
ara s’han instal·lat a les escales
d’accés a l’Espai Lluís Trepat de
la Fundació.
FONT: FUNDACIÓ GUILLEM VILADOT

Els edificis dels
Pardals de la
Fundació apleguen prop de
400 objectes
de companyia
de l’artista i
una selecció de
poemes visuals
de totes les èpoques de l’autor.

El gran díptic dedicat al cicle
d’Ulises del pintor Lluís Trepat
és una de les obres que s’ha
incorporat al fons dels Pardals.

Altres obres de la col·lecció:
· Fina Miralles. En la pica
baptismal. 2012
Fotografia de Joan Casellas.
Arxiu Aire, 2012
Fina Miralles (Sabadell,
1950)
La trobada internacional de poesia d’acció i
performance, La Muga Caula va dedicar la seva
vuitena edició amb una sèrie d’accions en homenatge al cinquantè aniversari de Fluxus, històric
col·lectiu que ha esdevingut una de les principals referències d’aquest certamen artístic.

Així, al llarg de tot el cap de setmana a Boadella i les Escaules es varen veure obres Fina
Miralles (protagonista del cartell promocional
d’aquesta edició).
· Carme Riera. “Els àngels tenen ales”, 1992
Carme Riera va guanyar l’any 1991 el 1r Premi
de Poesia Visual Guillem Viladot i es va establir
una proximitat entre l’obra de tots dos creadors.
Els edificis dels Pardals acullen tres obres de
l’artista, “Els àngels tenen ales” de 1992, “Ou
planxat” de 1992, i “Pintura objecte” de 1996.
· Joan Pere Viladecans. Cor. 2005
Joan Pere Viladecans (Barcelona, 1948)
L’any 2005 la Fundació Viladot va proposar al
pintor Joan Pere Viladecans fer una edició bibliogràfica dedicada a Guillem Viladot. L’artista
va executar quatre gravats basats en textos del
poeta, un dels quals és aquest Cor.
Viladecans i Viladot compartien el fet de realitzar objectes poètics. Viladot va escriure diversos articles dedicats a Viladecans i sentia una
gran estima per la seva obra.
· Josep Guinovart.
Carpeta. Agramunt. 2004
L’any 2004 les Fundacions Guinovart i Guillem Viladot impulsaren el projecte del llibre de
bibliòfil AGRAMUNT, amb textos de Guillem Viladot del llibre Temps d’Estrena, i dibuixos de
l’època de Josep Guinovart. A més, el pintor va
realitzar quatre gravats inspirats en la temàtica
agramuntina. Aquest és un dels treballs previs
a la composició definitiva d’un dels gravats, illuminat a mà.
· Santi Pau. Homenatge a Claus Bremer. 2007
Santi Pau (Barcelona, 1947)
Autor d’obres com “Cançó”, 1972, “Els jardins de Kronenburg”, 1975 o “Una fulla sense
arbre per a Bertolt Brecht”, 2002.
Amb la incorporació d’aquestes obres la Fundació eixampla la seva oferta dedicada a la
poesia experimental i a la creació contemporània. ■
[FEBRER 2017]
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ílvia Balagueró

CENTRE PODOLÒGIC
Podòloga col. 1170

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

Xavier Infante Màrquez
PALETA

CONSTRUCCIONS
i REFORMES
Raval de Castellnou, 27
Telèfon 973 392 329
Mòbil 606 314 654
PUIGVERD D’AGRAMUNT
(Lleida)
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PINTURES I DECORACIONS
PINTURES DECORATIVES: ESTUCATS
VENECIANS, VELADURES, CERES
REVESTIMENTS: FUSTA, TÈXTILS, PVC
I PLAQUETES DE PEDRA
INSTAL·LACIÓ DE PARQUETS
PINTURA EN GENERAL

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

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

Tel. 973 39 12 53
Mòbil 659 499 485

E N T ITATS AS S O C IA C IÓ D E D ONES ESB AR JO

Santa Àgueda

E
Esmorzar commemoratiu de la
patrona de les dones, celebrat a
la sala del cafè del Casal.

festa amb un bon esmorzar.
A les 12 vam assistir a la
celebració de la missa, fent
els honors a Santa Àgueda,
màrtir de la cristiandat. Tot
seguit, al Foment Parroquial,
les cançons disteses i plenes
d’humor de Lo Pau de Ponts

FONT: DONES ESBARJO
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A la dreta, actuació de Lo Pau de
Ponts al Foment.

l diumenge 5 de febrer,
l’Associació de Dones
Esbarjo, vam celebrar
la festa de la patrona de les
dones, Santa Àgueda.
A 2/4 d’11 del matí vam
omplir el Casal Agramuntí de
gom a gom, per començar la

ens van fer passar una bona
estona.
Donem les gràcies a les
sòcies que sempre ens fan
costat, i assisteixen als actes
que organitzem amb alegria i
ganes de passar-ho bé.
Esperem poder continuar
gaudint de les festes i activitats de l’Associació, tant per
al nostre enriquiment personal, com per la necessitat de
tenir una vida social el més
rica possible. ■
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OP IN IÓ LA C LARABOIA

per JOAN PUIG i RIBERA

Vist per a sentència!

A

mb l’inici del judici a
Artur Mas, Irene Rigau i Joana Ortega, i el
que es farà a Francesc Homs
a Madrid, s’ha donat un pas
més en l’enfrontament entre
Catalunya i el govern de l’estat. Tots quatre estan acusats
del delicte de desobediència
al Tribunal Constitucional que
no volia que es portés a terme
una consulta ciutadana. Els
dos judicis són nous elements
que tensen la corda entre
ambdues parts; una corda que
està tibant des de fa temps.
Els judicis, induïts per la
pressió del propi govern
(malgrat que Rajoy i el
seu equip ho neguin per
activa i per passiva), són
una mala estratègia que
no arreglarà res de res.
Serviran per ben poca
cosa sinó és per accentuar les diferències i
que cadascú s’enroqui a
la trinxera corresponent.
El govern de l’estat actua sense miraments i
continuarà fent servir la
força amb tots els mitjans legals i il·legals que
té al seu abast per resoldre el problema més
gros en què es troba empantanegat. Ja sabem que fins
ara ha recorregut a la por i a la
mentida. I també sabem que
ha remenat en la merda de les
clavegueres per tal d’empastifar l’oponent. Quan es diu
que els jubilats, amb una Catalunya separada, deixaran de
cobrar la pensió, està fent servir l’arma de la por. Quan es
diu que Catalunya sola aniria
a mal borràs, està fent servir
FONT: ARA.CAT

Els judicis, induïts
per la pressió
del propi govern
(malgrat que
Rajoy i el seu
equip ho neguin
per activa i per
passiva), són una
mala estratègia
que no arreglarà
res de res.

El que hauria de
fer un govern
de l’estat, si fos
democràtic, seria
precisament tot
el contrari: fomentar les consultes al poble.

la por i la mentida. Quan ens
diuen que volen el diàleg i ens
estimen, fan servir la mentida;
una mentida podrida que no
es creu ningú. No cal que ens
enganyem ni ens enganyin.
Les posicions estan preses
des de fa dies. I ens coneixem bé. El judici, sigui quina
sigui la sentència, no servirà
per a res, a no ser per satisfer
el propi govern de l’estat que
lluirà d’imparcialitat i es farà
el pinxo per haver fet complir
la llei que és “igual para todos” (com sovint hem sentit
proclamar).
Des d’un punt de vista estrictament democràtic és una
vergonya que hagin portat als
tribunals el president de la
Generalitat i tres consellers
per haver organitzat un referèndum que al capdavall va
esdevenir un “procés participatiu”, cosa que significa
que no tenia cap validesa. El
que hauria de fer un govern
de l’estat, si fos democràtic,
seria precisament tot el contrari: fomentar les consultes
al poble. Tots sabem prou
bé que si s’hagués preguntat sobre una cosa banal, no
s’hauria perseguit els organitzadors; però com que es volia
preguntar sobre un fet transcendent, llavors la cosa ja no
era la mateixa. Perquè el que
no volen permetre de cap de
les maneres els governants de
l’estat és que hom pregunti
sobre una possible separació
de Catalunya, ja que temen
que la resposta del poble català sigui afirmativa. Per això
es defensen argumentant que
la llei no ho permet tot fent-ne

una interpretació restrictiva i
a conveniència.
Em sap greu dir que la petició de divorci entre Catalunya
i Espanya no es resoldrà satisfactòriament mentre no es deixi que el poble voti. Qualsevol
solució que no passi per les
urnes serà un pedaç per anar
tirant, no un problema superat. Voler arreglar la política
mitjançant la judicialització
és un mal camí que no porta
enlloc. Al segle XXI no es pot
condemnar un govern perquè
hagi posat les urnes a fi que
el poble es manifesti respecte
el seu futur. És un despropòsit
que molt poca gent entén.
El que per a alguns havia
estat “una costellada” (segons
manifestaren amb menyspreu), es va convertir a partir
del ressò mediàtic en un acte
punitiu, en un acte condemnable i vàlid per jutjar i condemnar un govern democràtic
elegit a les urnes. És trist,
però és així. I ens hi haurem
d’anar acostumant perquè
l’aparell de l’estat farà mans
i mànigues per posar bastons
a les rodes. Tant com podrà
i més. Amb males arts. Invocant la llei i no respectant-la.
Enganyant i mentint.
Per això mateix, els que creiem en la democràcia i en la
llibertat haurem de continuar
resistint. No ens podem doblegar ni deixar-nos atemorir
per judicis ni sentències. Són
les seves arts. No les nostres.
Cal que el poble català es
mantingui tossudament ferm
perquè algun dia pugui votar
pel seu futur de manera democràtica i pacífica. ■
[FEBRER 2017]
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TAXIS AGRAMUNT
24 hores

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

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

Ca La Rosa
L’Estoneta
El Jardí Chill-Out

Calçats Mary
des de l’any 2000

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

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

Electromecànica
cà ca

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

OP IN IÓ G EN T, F ETS, C OSES...

per A. PONSA

Remeis tradicionals: menta

La menta té una
aroma força agradable i inconfusible
i un extens ventall
d’utilitats a banda
de les propietats
anomenades medicinals. En medicina
es considera que la
seva principal virtut
radica en l’acció
benefactora sobre
el sistema gastrointestinal.

L

a menta com moltes
altres plantes té diversos noms populars entre els quals hi ha els d’herba de Santa Maria, menta
d’anís i menta de cuinar. És
una espècie que es conrea
als horts, però ocasionalment
també creix en herbassars on
s’amunteguen runes.
La menta té una aroma força agradable i inconfusible i
un extens ventall d’utilitats
a banda de les propietats
anomenades medicinals. En
medicina es considera que la
seva principal virtut radica en
l’acció benefactora sobre el
sistema gastrointestinal. Per
tant, es diu que és una plan-

ta amb propietats digestives
excel·lents, que evita els gasos que sovint s’acumulen en
el tub digestiu i prevé els intestins de qualsevol infecció.
Se n’usa la part aèria de la
planta, o sigui tots els brots,
no pas les arrels, la qual es
bull o, simplement s’escalda
amb aigua bullent i es pren
com a tisana o se’n fa sopes
de pa molt aromàtiques i bones de gust.
La tisana de menta també
s’usa com a anticatarral i en
tractament simptomàtic de
pulmonies; a més a més, també és indicada per a combatre
els cucs, o sigui els paràsits
intestinals que tenien la majoria de la mainada aquells
anys als voltants de la guerra
civil espanyola i que amb el
temps sembla ser que s’han
anat extingint totalment o
potser encara no ho han fet
per complet. També serveix
per estroncar la diarrea, per
tal d’afavorir el bon funcionament del fetge, per a resoldre
les indigestions, com a tonificant per a mitigar l’excitació
nerviosa, com a planta aromàtica i per augmentar la pressió
de la sang.
No és massa habitual que
la menta s’usi barrejada amb
altres plantes medicinals, no
obstant això, tampoc no es
pot dir que sigui una pràctica
predominant perquè de vegades també es fan tisanes barrejades amb el saüc, mescla
que sol donar bons resultats
per a resoldre quadres catarrals. Mesclada amb vesc i
amb timó, per exemple, també s’obtenen bons resultats

diürètics. A la zona del Pallars la menta feta bullir amb
sàlvia és usada per combatre
les inflamacions hepàtiques i,
ben mirat, encara trobaríem
altres combinacions prou interessants que serien vàlides.
Si ens traslladem a l’àrea
veterinària popular podrem
veure que la menta també
hi té el seu lloc fent-la bullir
com a laxant i per eliminar
els insectes paràsits microscòpics i de color blanc de les
gallines anomenats polls.
Com he dit més amunt,
totes les varietats de menta
també es poden conrear als
horts on creixen i s’escampen
amb la mateixa facilitat que
ho fa la grama en tots els terrenys encara que hi escassegi
l’aigua.
Malgrat la seva benaurança,
al Pallars, la tradició popular
té la menta com una planta
maleïda, posat que va descobrir on s’amagava la Sagrada
Família quan fugia d’Herodes. Així, la menta floreix però
no grana com a conseqüència
de la maledicció divina.
Hi ha infinitat de rondalles
en terres pallareses que fan
referència a l’esmentada maledicció entre les quals em
plau esmentar la de la Conca
de Tremp pel simple fet que jo
hi vaig néixer i, per tant, l’havia sentit infinitat de vegades;
diu així: “calla menta xerraire
que floriràs i no granaràs. I la
de mossèn Cinto Verdaguer
que recull aquesta idea de la
següent manera: “La menta
traïdora/ floreix però no grana/
tan enganyadora/ com la glòria humana/”. ■
[FEBRER 2017]
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Av. Generalitat, 10 · AGRAMUNT · Tel./Fax 973 392 311 · Mòbil 630 053 450

ferreteria

FIRAL
Fontaneria
Jardineria
Menatge
Pintures
Electricitat
Maquinària
c/ firal, 21
25310 - Agramunt
973 39 23 90
firal@qfplus.com

jardinsdesecà
Jordi Lluch Sarnago
jardiner

• Poda d’arbrat agrícola

Tel. 658 921 335
jardinsdesecar@gmail.com

• Col·locació sistemes de reg
• Poda d’arbrat urbà i ornamental
• Manteniment de jardins existents
• Aplicació de tractaments fitosanitaris
• Disseny manual i digital

FUNERÀRIA i SALES DE VETLLA

Glops & Tape
Tapes "
" Glop
especialitats de la casa

SERVEI

24h

PERMANENT

973 39 08 62 t 620 90 50 20
jtorne1@hotmail.com
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Caragols a la llauna
Tapes casolanes
Esmorzars
Plats combinats

Plaça Mercadal,19 - 25310Agramunt
600 700 202

E N T R EVIS TA Mª ÀN GELS P RAT S

per MARGARET PALOU
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Mª Àngels Prats, artesana sabonera

ARXIU SIÓ / JOAN PIJUAN

Fent bugada als safareigs
agramuntins.

L

a Mª Àngels Prats, filla
de Montgai i vilatana
d’Agramunt des de fa
40 anys, modista de pro-

fessió, sempre ha tingut de
hobby el sabó. Actualment és
artesana sabonera.
– Què et va motivar a ser artesana sabonera?
– Jo tenia ganes de fer alguna altra cosa i se’m va ocórrer
fer sabó. Aquesta artesania ja
em ve de família; el padrins i
després els pares en feien i,
a més a més, a Montgai era
una antiga tradició segons el
Costumari català. Per tant,
em va ser molt fàcil apassionar-me per aquest món, que
era perdut, i tornar-lo a recuperar amb la seva història. És
molt gratificant.
– Què vas haver d’estudiar
per obtenir el títol d’artesana?
– Tot va començar quan vaig
saber fer sabó. Em vaig assa-

bentar que hi havia un carnet
artesanal i em vaig proposar
d’aconseguir-lo. De totes maneres, en aquells temps em
va costar una mica, ja que
aquí als voltants no hi havia
gent que treballés el sabó.
– Continues formant-te per
millorar l’ofici?
– I tant, jo em vaig cultivant.
Contínuament has d’anar-te
posant al dia. A Catalunya hi
ha l’Associació d’Artesans Saboners, de la qual en sóc la
presidenta. Durant l’any fem
moltes jornades tècniques en
les quals ens parlen experts
en la matèria, com pot ser un
químic, un farmacèutic, un
perfumista, un alquimista...
També vaig a altres convocatòries que em poden ser útils
per a la temàtica del sabó.
[FEBRER 2017]
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▼

Parada a la fira del sabó de Montgai. La Mª Àngels en va ser una de
les impulsores.
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▼

tupines, dels confitats o de
les morques dels molins. La
manera de fer el sabó de casa
que fem avui en dia és la mateixa que fa 140 anys enrere.
Però quan Nicolàs Leblanc va
descobrir la sosa o el carbonat de sodi a partir de la sal
comuna, es va canviar la calç
per la sosa.

Carnet d’artesana sabonera lliurat
per la Generalitat.

Per fer sabor artesanalment s’ha
de remenar la caldera una bona
estona.

– Quins utensilis bàsics utilitzes per fer sabó?
– Una olla per desfer el olis,
una altra per escalfar l’aigua,
una altra olla de Pirex, ja que
és un material no corrosiu,
per desfer la sosa, i motlles
per donar formes als sabons.
– Tots els sabons són iguals?
– No; per exemple, el sabó
que fem servir per rentar la
roba. Jo tinc i conec receptes
de gent, sobretot de la Ribera
del Sió, que per elaborar-lo
cadascú fa anar algun material diferent o maneres de fer
diferents, encara que el resultat sol ser el mateix. Puc dir
que “cada maestrillo va con
su librillo”, i funciona.
Després hi ha els sabons de
tocador en què s’ha d’aplicar
una fórmula química, en pesos i mesures exactes, i que
són iguals per a tothom.

FONT: ARXIU PARTICULAR
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– Abans es feia sabó de casa
per rentar. Quina diferència hi
ha entre el d’abans i el d’ara?
– Antigament fer sabó era
una feina més de les cases.
Llavors tot s’aprofitava, les
restes de la matança, de les

– Quins materials s’usen per
fer sabó?
– Els bàsics són l’aigua,
la sosa i l’oli reciclat (es pot
aprofitar l’oli de restes de
menjar, filtrat o de la matança
del porc); tot es fa bullir en
tres vegades. Fer sabó porta
hores.

– Quins usos tenen els diferents sabons que fas?
– Faig entre 12 i 14 sabons
diferents:

sió 636
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• Els sabons per a la pell que
tots estan fets amb oli d’oliva
pur, excepte el de casa, que
es fa amb oli reciclat.
• El de timó: per desinfectar
ferides, cicatritzant i balsàmic.
• El de lavanda: tonifica i és
antisèptic.
• El d’argiles: depura la pell
i antisèptic. S’usaria per pells
grasses i acne.
• El de cacau: és anticellulític, neteja, hidrata, nodreix i suavitza.
• El de cafè: per eliminar
les males olors de les mans i
peus.
• El d’espígol: tonifica i
antisèptic per a tot tipus de
pells.
• El de cava: nutritiu i antioxidant.
• El de vi negre: nodreix la
pell i és un gran antioxidant.
• El de calèndula: per a
pells sensibles.
• El de civada: per a pells
delicades.
• El de sal: per a pells amb
impureses i banys relaxants.
• El de coco: per a pells
grasses.
• El de casa (de la padrina):
ideal per rentar, emblanquir
i treure taques de greix de la
roba.

– A quines botigues es ven el
teu sabó?
– A cap, ja que el meu sabó
és d’ús propi i per a amics i el
faig a casa.
– Quina funció té l’obrador de
Montgai?
– És un obrador mancomunat. L’utilitzem 40 saboners
de tot Catalunya. Cadascú fa
el seu sabó amb marca pròpia i les seves fórmules registrades; després un tècnic

Repartint pastilles de sabó en
l’edició “Vine a fer safareig” de
l’agost de l’any passat, dins del
cicle Racons.

– A Montgai es fa la fira del
sabó. Tota aquesta afició et ve
arran d’aquesta fira?
– No, jo ja feia sabó abans
que comencés la fira. Però
puc dir que en sóc fundadora
juntament amb altra gent.
L’any 2008 a Montgai es
van recrear uns capgrossos
i es van batejar dos personatges: el Morcaire i la Barrellaire, dos oficis perduts
relacionats amb el sabó. Els

morcaires eren els homes que
anaven pels pobles buscant
les restes d’oli de les tenalles,
tupins o molins. Les barrellaires, a l’hivern, eren les que
collien una planta, la barrella,
la cremaven i en guardaven la
cendra i, llavors, juntament
amb pedres de calç, aigua
i oli, que havien recollit els
morcaires, en feien un sabó.
Doncs, arran de batejar
aquests capgrossos, vaig proposar a l’alcalde de fer una
exposició de sabons de les
saboneres de Montgai i dels
meus sabons. Va tenir molta
acceptació. Aleshores, vist
l’èxit, en Jaume Gilabert, alcalde de Montgai, em va demanar de parlar i així va sorgir
la fira. Vam anar a Artesania
Catalunya i ens van dir que en
tot Espanya no hi havia cap
fira exclusiva de sabó i a partir
d’aquí la vam començar a engegar. El 2009 s’inaugurà la
I Net Fira del Sabó, que espero que per molts anys es pugui anar fent. Personalment
convido tots els agramuntins
i gent de la ribera que vinguin
el dia 30 d’abril a Montgai on
se celebrarà la novena edició
de la Fira del Sabó.

– A quins llocs participes
com a artesana sabonera?
– Jo participo ensenyant
la meva tradició cultural als
llocs que m’ho demanen, com
és a l’institut, a les escoles, a
les associacions, a la Universitat de Lleida... En fi, a bastants indrets.
A Agramunt el 2013 es van
fer les jornades sobre el patrimoni Europeu als safarejos, i
se’m va demanar si podia fer
sabó. Em va agradar tant l’entorn, que el 2015 vaig anar a
l’Ajuntament a preguntar si
costaria molt omplir els safarejos per poder fer una rentada popular. Van trobar la idea
encertada i tingué tant èxit
que s’ha repetit el 2016.
– El de saboner és un ofici
antic. Creus que els joves d’ara
el continuaran?
– Sí, ja que hi ha bastants
artesans que ho agafen com
la seva professió i en viuen.
Per exemple, els 40 artesans
que venen a l’obrador són joves.
– Has fet algun sabó per a alguna ocasió especial?
– He fet sabó de cervesa per
[FEBRER 2017]
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La manera de fer
el sabó de casa
que fem avui en
dia és la mateixa
que fa 140 anys
enrere.
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A la dreta, tallant la mola de sabó
una vegada pres.

químic l’analitza, el certifica i
surt amb el registre sanitari. I
llavors cadascú el pot comercialitzar.

ARXIU SIÓ / JOAN PIJUAN

Mostrant unes pastilles de sabó
de les diverses classes que
n’elabora.
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▼
ARXIU SIÓ / JOSEP ROVIRA

Impartint tallers sobre el sabó als escolars del col·legi Macià-Companys i a persones més grans a Montgai.

Entrevista radiofònica al programa “La tarda d’estiu” a les piscines. Agost de 2016.

a uns cervesers. Després vaig
fer un sabó especial de cacau
per al Senyor Cuní, que es va
informar de la fira del sabó i
que feia un sabó de cacau i va
demanar: “porteu-me aquesta
sabonera” i vaig anar a TV3. I
també per a un nen que volia
uns sabons de la Hello Kitty.

en particular els n’he ensenyat i després s’hi han dedicat.

– Ensenyes l’ofici de sabonera?
– Sí, a tothom que m’ho
demana. A la fira de Montgai
cada any es fan uns tallers
per a tots els que en vulguin
aprendre. En aquests tallers
ensenyem a fer el sabó de
casa, un de líquid i un de bàsic de tocador. També a gent

L’aroma del sabó acabat
de fer, inconscientment, ens
acompanya durant tota l’entrevista. Aquesta flaire s’entortolliga entre les paraules que,
a poc a poc, em destil·la la
Mª Àngels, ressaltant la passió
que espurneja en els seus ulls
i el saber fer dels seus gestos,
suaus com el sabó... ■

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

Vítor M. Cabral
Tel. 672 68 47 19
secretaria@revistasio.cat
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– Quin és el teu projecte immediat?
– Fer un sabó de ginesta per
a un nou projecte relacionat
amb “Les Dones d’Aigua”.

ENSENYAMENT F IN ES TRA EDUCAT IVA

Un tast d’activitats
Cada cicle va
treballar i ballar
una música típica
de cada continent
per acabar amb la
dansa pròpia de
casa nostra, una
sardana.

T

urisme sostenible per
al desenvolupament és
el tema de l’any internacional escollit per les Nacions Unides i un dels eixos
transversals que hem escollit
per aquest curs, al voltant del
qual organitzem diferents activitats i projectes. Una d’elles
ha estat la temàtica del festival d’hivern; per tots aquells

Escola Macià-Companys

que no hi vàreu poder ser i
acompanyar-nos amb canterelles o portant el ritme amb
alguna part del cos, es pot dir
que musicalment vam donar
la volta al món. Cada cicle va
treballar i ballar una música
típica de cada continent per
acabar amb la dansa pròpia
de casa nostra, una sardana.

Vídeo
Només arribar del descans
nadalenc, la Comissió de les
Tecnologies per a l’Aprenentatge i el Coneixement (TAC)
del centre, va gravar i editar un
vídeo amb el nom que també
porta l’anagrama del centre:
Macià-Companys m’agrada.
L’objectiu del mateix és donar
a conèixer, més enllà de la
comunitat educativa, el centre portes endins i tot allò que
ens agrada: aprendre, llegir,
jugar, reciclar, experimentar,
compartir i investigar entre altres. El tenim publicat al Blog
de l’escola i n’hem fet difusió
a les xarxes socials, esperem
que us agradi.

DENIP
I per acabar el tastet, el dilluns 30 de gener, Dia Escolar de la No violència i la Pau
(DENIP), vam realitzar una
activitat molt emotiva, on els
pètals de l’anagrama de l’escola es van omplir de desitjos
de pau i solidaritat. L’acte
va acabar, com no podia ser
d’una altra manera, amb un
missatge de pau i esperança,
la interpretació de la cançó
Al País Blanc la qual reflecteix el drama que viuen els
refugiats. ■
[FEBRER 2017]
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FISCAL
LABORAL
COMPTABLE
JURÍDIC
GESTORIA

D’ A G R A M U N T

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

LES EMPRESES PODEN LLIURAR ALS SEUS TREBALLADORS LES NÒMINES
EN SUPORT INFORMÀTIC
Volem informar-los que recentment el Tribunal Suprem en sentència de l’1 de desembre de 2016 (recurs de cassació per a la uniﬁcació de doctrina), entén que el lliurament al treballador del rebut
individual justiﬁcatiu del pagament del salari s’ha de fer en el model
corresponent, però no s’estableix en quin suporti s’ha de lliurar, i
l’empresari pot decidir el canvi de format (de paper a digital) unilateralment encara que contravingui la pràctica seguida ﬁns al moment
en l’empresa.

38

3/2011), referida a l’empresa Air Europa, on defensava que la previsió
legal era el lliurament material en suport paper de les nòmines. El
Suprem explica que ha canviat el criteri “a la vista del temps transcorregut des que es va dictar la sentència i de la generalització de
la utilització del suport informàtic en lloc del suport paper per emmagatzemar i comunicar dades, documents, decisions, etc. utilitzat
profusament tant en l’àmbit privat com en l’Administració Pública”.

Àdhuc sent una qüestió que es podria qualiﬁcar de menor, la veritat és que el suport en què es documenti el rebut de salaris té gran
transcendència, ja que a través de la seva digitalització s›està incidint
directament en la disponibilitat del document per part del treballador,
de tal forma que es veuen afectats àmbits tals com el probatori o el
de comprovació de les liquidacions i descomptes efectuats per l’empresari a l›hora de la seva emissió.

En deﬁnitiva, s’admet que el treballador no signi el duplicat del rebut
de salaris quan quedi constància del seu abonament mitjançant el
comprovant que expedeix l’entitat bancària, per la qual cosa el fet
que no se li lliuri el rebut en suport paper s’ajusta a aquesta última
previsió. El treballador, no solament pot accedir al seu rebut de salaris a través del terminal informàtic, sinó que també en pot obtenir una
còpia, complint-se així l’exigència continguda en l’article 29.1 del ET
i article 2 de l’Ordre de 27 de desembre de 1994.

El Tribunal Suprem modiﬁca la doctrina sobre aquest tema que va
plasmar en una sentència de 22 de desembre de 2011 (recurs núm.

Josep Ortiz Llena – Gestor Administratiu - Advocat
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ENSENYAMENT F IN ES TRA EDUCAT IVA

DENIP i acte solidari

Col·legi Mare de Déu del Socors

FONT: COL. M.D. DEL SOCORS

tota la comunitat educativa
del centre.
Per posar el punt i final a
l'acte, es va presentar el vídeo
"Missatges per la pau", una
iniciativa que ha comptat amb
el suport de l'AMPA on diversos pares i mares del col·legi
hi reciten missatges en favor
de la pau en 11 llengües diferents. Podeu veure el vídeo en
l’enllaç QR adjunt.

Quadre plàstic al pati de l’escola
per celebrar el Dia Escolar de la
No violència i la Pau.
A baix, enllaç d’un vídeo commemoratiu amb la participació de
diversos pares i mares.

E

l Col·legi Mare de Déu
del Socors va celebrar
el dilluns 30 de gener el
DENIP (Dia Escolar de la No
violència i la Pau). Els actes
de la diada van iniciar-se amb
una marxa dels alumnes de
primària pel centre vestits de
blanc fins a unir-se amb la resta d'alumnat d'educació infantil i la llar d'infants al pati de
l'escola. En aquest espai es va

elaborar un quadre plàstic on
s'hi va reflectir la paraula "Pau"
i altres valors que es treballen
transversalment aquest curs:
implica't, llença't, anima't,
treballa, supera't, il·lusiona't,
esforça't i comparteix.
Tot seguit, es va cantar la
cançó "Prayer of the mothers"
de Yael Deckelbaum en català, anglès i hebreu i es va llegir
un emotiu manifest signat per

Acte solidari
El dissabte 21 de gener el
col·legi va celebrar l’acte solidari “Tu i jo, units amb el
Congo”, en benefici de la Fundació Signos Solidarios, amb
l’objectiu de recaptar fons
econòmics per ajudar al desenvolupament educatiu i la
construcció del centre escolar
“La Robertanna”, a la República del Congo.
L’esdeveniment va comptar
amb l’actuació del clown internacional Jam, que va oferir
l’espectacle “El mêtre” davant de dues-centes persones
de totes les edats que ompliren de gom a gom el Foment
Parroquial. ■

[FEBRER 2017]
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INDÚSTRIES JOVÉ
BALASCH, més de 40 anys
CORTINATGES - JOGUINES - OBJECTES PER INFANTS
LLISTES DE NAIXEMENT - LLISTES DE COMUNIÓ
BOSSES - ARTICLES D’ESPORT i de CARNAVAL

Av. Jaume Mestres, 2 Tel./Fax 973 391 216
25310 Agramunt (Lleida)
cortinatgessangra@canigoremolcs.cat

Associació
Gimnàstica
Agramunt
Gimnàstica Rítmica
Gimnàstica Artística (acrobàcies)
Gimnàstica de Manteniment
Entrenem al gimnàs de l’Institut Ribera del Sió
Informació: Anna Borràs 652 59 11 77
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construint el futur

MÚSICA L’Ò P ERA A L’AB AST

Madame Butterﬂy de Puccini

L

Està ambientada
al Japó i
consta de
dos actes,
encara que
en la pràctica són tres,
ja que el
segon està
dividit en
dues parts
mitjançant
el cor que
canta amb
boca closa.

’italià Giacomo PUCCINI (1858-1924) va néixer a Luca, poble del Gran Ducat de la Toscana. Fou un dels més grans compositors d’òpera
italiana que visqueren entre el segle XIX i XX. Se’l sol
incloure en el corrent anomenat verista. El verisme
no és altra cosa que una evolució del romanticisme,
en el qual apareixen músics, sobretot a Itàlia, que
centren els seus arguments en la vida quotidiana de
les persones comuns, retraten els costums i el món
de la gent del sud d’Itàlia, i situen els arguments en
l’època contemporània.
Puccini, per molts estudiosos, només es considera
com a verista en les seves primeres òperes importants, ja que en les successives òperes s’endinsà en
nous reptes per tal de plasmar a l’escenari noves
cultures (japonesa, xinesa...). Per tant, podríem dir
que s’allunya de la perspectiva quotidiana. Ara bé,
no s’allunya del verisme ja que aplica comportaments occidentals de l’època amb altres cultures.
En Puccini cal destacar el canvi fonamental de l’orquestra que passa a tenir un nombre molt més gran
de músics que ajuden a ressaltar els moments clau
de la trama. Aquesta característica és de vital importància en parlar dels cantants, ja que necessiten
tenir una potència de veu i una resistència física
considerable per poder imposar-se a l’orquestra.
ARGUMENT: Pinkerton (tenor), oficial de la marina
dels Estats Units, desembarca a Nagasaki i per vanitat i esperit d’aventura s’uneix en matrimoni, segons
els costums locals, amb una geisha de quinze anys,
anomenada Cio-Cio-san, (soprano); la unió pressuposa el dret a repudiar-la després de pocs mesos;
cosa que no tarda a ocórrer. Pinkerton torna a la seva
pàtria i abandona la joveníssima esposa. Però ella,
demostrant un amor tenaç envers el seu espòs, es
mortifica en la llarga espera junt amb el nadó nascut
del matrimoni, i continua repetint a tothom la seva
fe en el retorn del seu estimat. Pinkerton retorna
sobtadament al cap de tres anys d’absència, però
no va sol sinó que va acompanyat d’una jove esposa
americana. Quan el cònsol Sharpless (baríton) s’assabenta de l’existència d’un fill, resol emportar-se’l
a la seva pàtria i educar-lo a la manera occidental.
Fent front a l’evidència dels fets, Butterfly comprèn
que la felicitat somiada junt a l’home estimat s’ha
esvaït completament. Llavors decideix desaparèixer
del món en silenci, sense soroll, i, després d’acomiadar-se del seu fill, es clava un ganivet al cor.
La història de Madame Buterfly va ser una història

real. La geisha desenganyada decidí fer-se l’harakiri.
Tot igual que en l’òpera, però amb una diferència
important: la Madame Butterfly real es va fer l’harakiri, però no va morir, sinó que va quedar molt mal
ferida, i al cap dels anys el seu fill, que havia crescut
amb el seu pare i la dona del seu pare als Estats
Units, es va assabentar de la història, va saber que
la seva mare autèntica vivia a Nagasaki, la va anar
a buscar i fins i tot van viure uns quants anys junts.
Mentre que al final de l’òpera la protagonista s’acomiada del seu fill i li diu que se’n vagi a jugar, just
abans de suïcidar-se, i mor abans que el seu estimat
penedit torni a la seva casa i la trobi morta.
Madame Buterfly, una de les òperes més estimades de Puccini, posa en escena la tragèdia japonesa. És una òpera en tres actes, escrita a partir d’un
llibret de Giuseppe Giacosa i Luigi Illica. Fou estrenada en el Teatro a lla Schala de Milà el 17 de
febrer de 1904. Malgrat les esperances i la confiança dels seus creadors, Madame Buterfly va fracassar
clamorosament al teatre de Milà. El fracàs va induir
l’autor i l’editor a retirar l’obra, i a sotmetre-la a una
acurada revisió i eliminació d’alguns detalls, i a la
modificació d’escenes i situacions amb l’objectiu de
fer-la mes àgil i proporcionada. Amb les modificacions Madame Butterfly va ser acollida de manera
entusiasta al Teatre Grande de Brescia només tres
mesos després, el 28 de maig, i des d’aquell dia va
començar la seva segona i reeixida existència.
Està ambientada al Japó i consta de dos actes, encara que en la pràctica són tres, ja que el segon està
dividit en dues parts mitjançant el cor que canta
amb boca closa. L’obra se centra essencialment en
Butterfly, personatge amb una capacitat d’estimar
i una delicadesa admirables. La partitura amb elements d’exotisme refinat, s’adequa perfectament a
la figura de la fràgil i sensible protagonista.
Moments de l’òpera que convido escoltar
L’ària Un bel di vedremo (un bell dia veurem), interpretada per Butterfly. Butterfly, parla amb la seva
criada Suzuki i li expressa l’esperança que el seu
marit, el tinent Pikerton, torni aviat per estar amb
ella.
• L’ària Con onor muore... (Amb honor mor, qui no
pot seguir vivint amb honor), interpretada per Butterflay; una de les més famoses de l’òpera, en què
s’acomiada del seu fill i de la vida.
Montserrat Cots
•

[FEBRER 2017]
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E S PO RTS C LUB F U TBO L AGR AMUNT « ESCOLA GER AR D GAT EL L»
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Resultats i classiﬁcacions
Segona Catalana

Balaguer

Comencem la segona volta i veurem
les classificacions completes per valorar on estem col·locats i les perspectives que tenim en el campionat.

15 11 0

4 47 33

Mollerussa

24

16 8

0

8 39 37

Mig Segrià

21

16 7

0

9 51 50

Les Garrigues 7 - Agramunt G. Gatell 0
Almacelles 3 - Agramunt G. Gatell 4
FIF Lleida 11 - Agramunt G. Gatell 1

Pobla de Segur

17

16 5

2

9 32 49

Classificació

Punts

PJ PG PE PP GF GC

FIF Lleida

17

15 5

2

8 24 45

Balaguer

46

17 15 1

1 70 17

Jornada 17 a 20

AEM

14

16 4

2 10 16 61

At. Segre

45

17 14 3

0 88 23

Solsona 1 - Agramunt G. Gatell 0
Palau Anglesola 0 - Agramunt G. Gatell 0
Agramunt G. Gatell 1 - Linyola 0
Organyà - Agramunt G. Gatell (ajornat)

Les Garrigues

12

16 3

3 10 20 39

Lleida Esportiu

43

18 14 1

3 83 30

Ivars d’Urgell

12

16 4

0 12 24 74

FIF Lleida

42

18 14 0

4 81 32

Miralcamp

11

16 3

2 11 21 50

Cervera

36

16 12 0 14 61 31

Tàrrega

10

16 3

1 12 20 84

Bordeta

36

18 12 0

6 81 53

3 11 25 68

Les Garrigues

30

18 10 0

8 59 47

Mollerussa

27

18 9

0

9 53 56

Tàrrega

25

17 8

1

8 47 44

Andorra

21

17 6

3

8 35 39

Balàfia

16

16 5

1 10 41 46

Orgel·lia

13

16 3

4

AEM

13

18 4

1 13 42 64

Classificació

Punts

Borges Blanques

49

PJ PG PE PP GF GC

20 15 4

1 42 14

Solsona

45

20 14 3

3 48 24

Tàrrega

40

20 12 4

4 52 23

Linyola

37

19 11 4

4 28 14

Mollerussa

35

20 9

3 38 24

8

Cervera

34

20 10 4

6 38 24

Alcarràs

32

20 9

6 31 24

5

Fondarella

9

16 2

Hem posat el peu a l’accelerador i
estem marcant la diferència en el campionat. Som els millors col·locats del
club i amb possibilitats reals de guanyar el campionat. No afluixeu!

Infantil

Torrefarrera

32

20 9

5

6 40 32

Jornada 13 a 16

Guissona

27

19 8

3

8 36 33

Artesa de Segre

26

20 8

2 10 29 29

L’Albi

22

20 6

4 10 33 38

Organyà

22

19 7

1 11 28 46

Tàrrega 2 - Agramunt G. Gatell 2
Agramunt G. Gatell 2 - Lleida 2
Miralcamp 0 - Agramunt G. Gatell 3
Bordeta 5 - Agramunt G. Gatell 1

9 29 49

Agramunt G. Gatell

9

18 3

0 15 22 118

Baix Segrià

5

18 1

2 15 32 112

Almacelles

1

18 0

1 17 42 105

Els alevins estan lluitant com a valents tots els partits, però la superioritat dels rivals és evident; per això
cada gol, cada punt i cada victòria té
un valor afegit i és celebrat amb molta il·lusió pels jugadors i pels familiars
que veuen com n’és d’exigent aquesta
categoria.

Agramunt G. Gatell

22

19 5

7

7 22 28

Classificació

Punts

PJ PG PE PP GF GC

Palau Anglesola

18

20 3

9

8 28 39

Balaguer

38

15 12 2

1 57 10

Juneda

17

20 5

2 13 22 50

ENFAF

37

15 12 1

2 40 10

Bellpuig

16

20 5

1 14 19 43

Bordeta

34

15 11 1

3 32 13

Castellserà

16

20 4

4 12 34 50

Lleida Esportiu

33

15 11 0

4 48 17

Balàfia

9

20 3

0 17 21 54

AEM

32

15 10 2

3 48 16

Cervera

30

15 9

3

3 57 20

At. Segre

24

15 7

3

5 40 24

Jornada 12 a 16

Mollerussa

22

15 6

4

5 20 25

Tàrrega

20

15 5

5

5 27 26

FIF Lleida

17

15 5

2

8 21 33

Agramunt G. Gatell

12

15 3

3

9 22 40

Les Garrigues 2 - Agramunt G. Gatell 4
Agramunt G. Gatell 2 - Mig Segrià 1
Guissona 5 - Agramunt G. Gatell 4
Agramunt G. Gatell 9 - Pardinyes 2

Balàfia

11

14 3

2

9 14 35

Classificació

Punts

PJ PG PE PP GF GC

0 13 14 46

Guissona

40

15 13 1

1 107 28

37

15 12 1

2 75 22

Quan aconseguim mantenir la tensió
fins al xiulet final, sumarem els punts
que deixem escapar als darrers cinc
minuts o en el temps afegit.

Cadet
Jornada 13 a 16

Agramunt G. Gatell 2 - Cervera 1
Les Garrigues 0 - Agramunt G. Gatell 7
Agramunt G. Gatell 3 - Miralcamp 1
Agramunt G. Gatell 10 - AEM 0
Classificació

Punts

Agramunt G. Gatell
Tremp

42

33

R. Mendoza

45
40

PJ PG PE PP GF GC

16 15 0
15 13 1

1 89 13
1 91 17

Oliana

34

14 11 1

2 56 20

Cervera

34

16 11 1

4 61 22

Artesa

33

15 11 0

4 84 38
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Mig Segrià

6

15 2

Aleví B

EFAC Almacelles

3

15 1

0 14 6 71

Alcoletge

Miralcamp

3

15 1

0 14 3 63

Agramunt G. Gatell

35

15 11 2

2 72 47

Cervera

34

15 11 1

3 14 35

Mig Segrià

30

15 9

3

3 64 34

At. Segre

28

15 9

1

5 74 68

E.F. Urgell

23

15 7

2

6 48 39

Escola de Ponent

21

14 7

0

7 67 59

Jornada 15 a 18

Tàrrega

21

14 7

0

7 67 59

Agramunt G. Gatell 1 - Balaguer 5

FIF Lleida

16

15 5

1

9 62 81

Els infantils van millorant partit a
partit buscant la zona mitjana de la
classifiació.

Aleví A

Intercomarcal

11

15 3

Pardinyes

10

15 3

2 10 57 88
1 11 50 94

Les Garrigues

9

15 3

0 12 36 73

Bordeta

7

14 2

1 11 37 90

Almacelles

5

14 1

2 11 26 67

R. MENDOZA

A l’equip les dues derrotes en aquest
campionat li poden passar factura al final, per això ens hem d’esforçar a pressionar els dos equips que ens avancen.
Equip Prebenjamí-A. Jugadors: Jordi París, Mohamed Andi, Yliass Oufkir, Albert Solé, Gerard Garcia, David Nogales, Albert
Bobet, Sergi Armengol, Enzo Esteve, Oriol Areny, Nil Escanilla, Marc Pijuan. Entrenadors: Xavier Pedrol i Ferran Isla.

Benjamí
Jornada 13 a 16

Agramunt G. Gatell 1 - At. Segre 5
Les Garrigues 0 - Agramunt G. Gatell 2
Agramunt G. Gatell 3 - Balaguer 1
Cervera 0 - Agramunt G. Gatell 0
Classificació

Punts

PJ PG PE PP GF GC

Orgel·lia

48

16 16 0

0 108 16

Baix Segrià

45

16 15 0

1 125 23

Artesa

37

16 12 1

3 74 27

At. Segre

36

16 12 0

4 88 31

Mig Segrià

36

16 12 0

4 97 39

FIF Lleida

28

16 9

6 67 52

1

Prebenjamí A

sultat set victòries i progressant cada
jornada. Seguiu així.

Jornada 13 a 16

FIF Lleida 4 - Agramunt G. Gatell 1
Agramunt G. Gatell 7 - Balàfia 0
Agramunt G. Gatell 4 - Baix Segrià 2
Alpicat 5 - Agramunt G. Gatell 2
Classificació

Punts

PJ PG PE PP GF GC

Prebenjamí B
Jornada 14 a 16

Agramunt G. Gatell 0 - Ivars d’Urgell 4
Fondarella 10 - Agramunt G. Gatell 0
Agramunt G. Gatell 1 - Pla d’Urgell 4

Alpicat

45

15 15 0

0 129 18

At. Segre

43

16 14 1

1 91 27

Classificació

Punts

PJ PG PE PP GF GC

3 70 41

Fondarella

37

13 12 1

0 110 13

Bordeta

37

16 12 1

Agramunt G. Gatell

32

16 10 2

4 56 31

Bellpuig

31

11 10 1

0 76 12

Balaguer

29

15 9

4 51 26

Tremp

28

12 9

1

2 73 35

6 51 41

Ivars d’Urgell

20

13 6

2

5 44 39

8 45 41

Artesa

19

12 6

1

5 34 29

2

Tremp

22

16 7

1

8 53 52

Cervera

17

16 5

2

9 44 72

FIF Lleida

Rialp

16

15 5

1

9 63 54

Pla d’Urgell

Esportiu La Seu

15

16 5

0 11 34 93

Guissona

22

16 7

1

8 57 38

Pla d’Urgell

19

12 6

1

5 35 41

2 10 25 61

Tàrrega

19

16 6

1

9 48 53

Tàrrega

18

13 5

3

5 35 30

8 51 47

Cervera

12

13 3

3

7 17 49

9 21 42

Ponts

8

12 2

2

8 19 59

Agramunt G. Gatell
Les Garrigues

14
6

16 4
16 2

0 14 21 132

Pardinyes

25
24

18

15 8
16 8

16 5

1
0

3

Balaguer

6

15 2

0 13 29 94

AEM

14

15 4

2

Tàrrega

3

16 1

0 15 18 100

Baix Segrià

12

16 4

2 12 30 80

At. Segre

3

12 1

0 11 8 65

Balàfia

3

16 1

0 15 9 122

Agramunt G. Gatell

1

13 0

1 12 7 86

Mig Segrià

0

16 0

0 16 4 106

Els ha costat agafar la confiança en
ells mateixos, però partit a partit van
millorant i escalant posicions a la classificació.

Ben col·locats a la taula classificatòria i sense pressions donen com a re-

Els més petits estan aprenent cada
partit i els bons resultats ja arribaran.
Ànims. ■

I si ens telefones
t’ho portem a casa
Horari de botiga de 9h a 14h i de 16h a 19h

Es pot pagar amb targeta

973 39 29 10
[FEBRER 2017]
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E S PO RTS C LU B DE BITLLES SIÓ D ’AGR AMUNT

Hem reprès la lliga

D

FONT: CLUB BITLLES

FONT: CLUB BITLLES

esprés d’una parada amb motiu de les festes nadalenques, ara
fa unes setmanes hem tornat a rependre la lliga. Sembla ser
que aquest petit descans ens ha anat força bé ja que dels quatre partits que portem jugats, un l’hem perdut i tres els hem guanyat.
Estem molt contents i motivats, esperem continuar en aquesta línia.
Tot l’equip així ho desitja posant-hi les ganes i l’esforç per anar sumant punts a la lliga.

Dues imatges d’integrants del Club de Bitlles en plena competició.

44
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Ramona Solé

ÚLTIMS RESULTATS:

Castellnou B:
Sió d’Agramunt:

433 punts i 27 bitlles
542 punts i 39 bitlles

Sió d’Agramunt:
Tordera:

567 punts i 43 bitlles
516 punts i 36 bitlles

Cabanabona:
Sió d’Agramunt:

487 punts i 32 bitlles
486 punts i 34 bitlles

Sió d’Agramunt:
Cervera:

572 punts i 44 bitlles
562 punts i 45 bitlles

Equip

PJ

PG PE PP Pts

C.B. Cervera

14 10

1

3

21

C.B. Palou

14 10

0

4

20

Auto Nayox S. Tàrrega

13 10

0

3

20

C.B. Malgrat de Segarra

15

9

1

5

19

C.B. Solsona

14

9

0

5

18

C.B. Ponts

14

9

0

5

18

C.B. Vergós

15

7

0

8

14

C.E. Palns de Sió

14

7

0

7

14

C.E. Cabanabona-Mig Segre

14

7

0

7

14

C.B. Ametllers (Cervera)

13

6

0

7

12

C.B. Gàrzola

15

5

0

10 10

C.B. Sió d’Agramunt

14

5

0

9

10

C.B. Tordera

14

3

0

11

6

C.B. Castellnou de Seana-B

13

0

0

13

0

E S PO RTS FU TB O L SALA

Trobades de babies

E

FONT: FUTBOL SALA

ls diumenges 15 de gener i 5 de febrer el CFS Agramunt va participar en les trobades de babies que se
celebraven a les pistes del FS Maials i FS Corbins respectivament. Els nens i nenes van poder gaudir de dues jornades festives on es fomenta el futsal formatiu i els diferents
valors que setmana rere setmana anem treballant.
A banda del nostre equip, el calendari de partits el completaven els següents equips: FS Maials, EFS Comtat d’Urgell, FS Corbins, FutsalTrempCat, ACLE Guissona, EFS Cervera i FS Almacelles.
Els resultats dels diferents partits que va disputar el CFS
Agramunt van ser:
Maials 15 de gener
CFS Agramunt Torrons Vicens 5 - 0 EFS Comtat d’Urgell
CFS Agramunt Torrons Vicens 7 - 0 FS Corbins “B”
CFS Agramunt Torrons Vicens 3 - 2 FS Corbins “A”
senta situacions i circumstàncies extraordinàries on ens serveixen per formar-nos, créixer i aprendre. Els nostres equips,
tot i desplegar un gran joc davant els seus rivals, van caure a
les semifinals davant el FS Almacelles (3-5) i el CFS Solsona
(2-2 i penals).
Els animem a seguir treballant cada dia amb la mateixa
il·lusió com fins ara ja que ens omple d’orgull veure’ls jugar i
dóna sentit a la feina dels entrenadors. De ben segur que la
vida els brindarà noves oportunitats.

FONT: FUTBOL SALA

Equips sèniors

Corbins 5 de febrer
CFS Agramunt Torrons Vicens 7 - 0 ACLE Guissona
FutsalTrempCat 2 - 3 CFS Agramunt Torrons Vicens
El dia 12 de febrer es disputaren a Balaguer les finals
de la província de Lleida referents a la Copa, on només els
campions de cada categoria tenen el privilegi de jugar la fase
final arreu de Catalunya.
El nostre club era representat per l’equip benjamí A i
l’equip juvenil A. Dos equips que es classificaven com a
campions invictes dels seus grups i arribaven com a favorits.
L’esport, però, que mai ens deixa de sorprendre, ens pre-

Fent una pinzellada als equips sèniors del club, destaquem la bona dinàmica en què viuen els tres equips:
El sènior femení continua allargant la seva bona ratxa de
partits sumant de tres en tres i fent-se un lloc important en
la zona alta de la classificació.
Pel que fa als dos equips masculins, donar l’enhorabona al sènior B pel seu treball, fruit del qual aquests últims
bons resultats (remarcant una important victòria a la pista
del líder de la taula FS Almacelles per 1 gol a 3), i escalar
posicions a la classificació.
El sènior A, tot i el bon joc, va caure a casa per 2 gols a 3
davant el CFS Catllar. Aquesta derrota, la primera en aquest
2017, fa que la zona d’ascens a la 3a Divisió Catalana estigui molt més comprimida i els punts cada vegada siguin
més cars.
Per a més informació sobre el club: cròniques dels partits,
totes les fotografies, vídeos, etc. poden consultar la nostra
pàgina web: www.cfsagramunt.cat, també ens trobaran al
Facebook: Club Futbol Sala Agramunt. ■
[FEBRER 2017]
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E S P O RTS BÀ S Q U ET A G R AMUNT CL UB

Macro-Trobada d’Escoles de Bàsquet
Èxit total d’aquesta trobada, que s’ha convertit en tot un referent
a la província de Lleida

T

al i com diu la dita: “l’èxit consisteix a fer coses ordinàries de manera extraordinària”. Doncs bé,
mai una frase no havia resumit tan bé
el que va succeir a la nostra vila el diumenge 22 de gener, en què novament
es va acollir una trobada d’escoles de
bàsquet però enguany encara major
quant a participació d’equips, de nois
i noies i de visitants a Agramunt, doblant les ràtios en xifres de la temporada anterior.
En els darrers temps la Trobada d’escoles de bàsquet d’Agramunt ha anat
creixent per l’organització pulcra, metòdica i de qualitat gràcies a una massa de socis del club, d’uns monitorsentrenadors i d’una junta directiva que
s’han bolcat en cos i ànima a tirar endavant l’activitat i que l’han convertida
en tot un referent lúdic i festiu.
I tanmateix, l’activitat dels diferents
equips no ha cessat. S’han iniciat les
segones fases de la lliga pels equips de
promoció i tant el Sènior Masculí com
el Júnior Femení continuen lluitant en
les seves respectives lligues amb més
o menys encert, però sempre tenint
present una premissa: sense esforç en
l’esport i en la vida, no s’assoleix res!...
Així doncs els objectius d’assolir la permanència i/o mirar de classificar-se pel
play-off dels vuit millors, així com obtenir la millor posició possible en la nova
categoria, són factibles i fruit d’un
molt bon treball en els darrers mesos.
A seguir així i continuar perseverant...
aquesta és la clau per sortir reeixits en
el tram final de temporada.
Anem a aprofundir en ambdós temes, la Macro-Trobada celebrada a
Agramunt i l’evolució del darrer mes
del Sènior Masculí i el Júnior Femení,
que progressen a bon ritme.
46
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Trobada Escoles de Bàsquet
a Agramunt
Un any més la Federació Catalana
de Basquetbol, en estreta col·laboració
amb el BAC, va organitzar la Trobada
d’Escoles de bàsquet a la vila d’Agramunt. A diferència de les darreres
temporades i fruit de la bona sensació
causada en anteriors edicions, aquesta trobada va tenir la consideració de
Macro-Trobada d’Hivern essent la gran
celebració que donava inici a les segones fases de les respectives lligues i
que reprenia l’activitat un cop finalitzat
el 2016.
Aquest fet va comportar un notable
augment del volum de participació, tenint els participants edats compreses
entre els 4 i els 9 anys (de babys a preminis)
Un cop més, el desenvolupament de
la Trobada va ser molt engrescador amb
la participació de 60 equips distribuïts
en 9 pistes de joc, i que de manera ininterrompuda van disputar encontres
des de les 9 del matí fins a les dues
del migdia.
En total unes 2.000 persones ens
varen visitar i la valoració del públic
i dels diferents grups d’interès no pot
ser més positiva, essent de les millors
trobades mai celebrades.
Des del club es va gestionar un servei
de bar per satisfer les necessitats dels
nombrosos assistents, essent multitudinària l’assistència i participació.
Pel que fa a l’Escola de Bàsquet
Lludribac destacar la participació amb
quatre equips: un Pre-Mini Femení, un
Pre-Mini Mixt i un Femení i un Mixt
d’escola que van causar les delícies de
tots els assistents. Es va poder copsar
gran millora en els nois i noies pel que
fa als fonaments bàsics del bàsquet

Ruben Añé

com bot, passada i tir i sobretot que
van gaudir molt amb l’activitat, aspecte que dóna tot el sentit i valor a l’esdevenir de la trobada.
Des d’aquí agrair a tots els que la
varen fer possible i sense els quals hagués estat molt més feixuc i complicat
tirar-la endavant. Agraïments:
- A l’Ajuntament per posar a disposició del club el seu grup de cuiners
que, de manera excel·lent i curosa, varen cuinar la xocolata desfeta lliurada
als assistents, i per tota la logística,
col·laboració i recolzament durant la
Trobada.
- A la Federació Catalana de Basquetbol per confiar en nosaltres i designar-nos com a seu per a la celebració
de la Macro-Trobada d’Hivern.
- Als clubs CENG Artesa de Segre,
CN Tàrrega, CB Cervera i CB BalaguerGerb per cedir-nos, a títol col·laboratiu,
les cistelles i fer possible el muntatge
de les pistes de joc amb les 18 cistelles necessàries.
- Als socis, pares, mares, entrenadors-monitors, col·laboradors, gent del
club que novament fan palès que el
bàsquet a Agramunt està més viu que
mai i que amb unió, treball i dedicació
altruista qualsevol somni es fa realitat.
El servei de bar, muntatge i desmuntatge de les pistes de joc i barres va
ser gràcies a ells. També menció especial al senyor Manolo del pavelló, una
persona que sempre ens ha ajudat en
tot i que demostra una gran empatia i
professionalitat, orgull de tots els integrants del bàsquet agramuntí.
A tots ells, moltes gràcies per tot.
L’any vinent... intentarem mantenir el
llistó ben alt i millorar una mica més en
tot, ja que l’excel·lència només s’aconsegueix a base de l’inconformisme!

Els nens i nenes en representació dels diferents clubs s’ho van passar d’allò més bé en la Macro-Trobada d’Agramunt, un èxit en tots els sentits.

Si voleu recordar els gran moments
de la Trobada, aquí us deixem un enllaç en format vídeo-reportatge, només
cal que l’anoteu en la barra del navegador i recupereu les grans emocions
de la jornada: vimeo.com/200653338

Trajectòria del Júnior Femení i
Sènior Masculí en l’inici del 2017
El Júnior Femení del BAC ha reprès
la competició en la segona fase de la
lliga mantenint la il·lusió i les ganes
de superació, tot i la gran complexitat
dels rivals als quals s’han enfrontat. I
l’esforç i perseverança ha tingut el seu
premi en forma de segona victòria de
la temporada. Tot i tenir dos rivals de
consideració, amb dues derrotes amb
poc premi per l’enorme esforç dins la
pista joc en els primers partits contra
CB Balaguer (09-88) i contra el CB
Binéfar (08-65), les noies no s’han

donat per vençudes, i lluny de caure
en el desànim s’han rescabalat amb un
gran triomf molt meritós a la pista del
CB Tremp (27-30) que, tot i anar per
sota en el tempteig durant 39 minuts,
es va saber gestionar molt bé el final
per assolir de nou una gesta en la competició... Que sí, que sí, que a aquest
equip a orgull i amor propi pocs el superen!
I el Sènior Masculí ha patit alts i baixos en els tres partits disputats, però
no es pot negar que s’estan fent les coses força bé i l’equip està immers en
una dinàmica competitiva positiva tot i
que de vegades no acaba de concretar
en el marcador les bones sensacions
mostrades. A la pista del CB Torres de
Segre un parcial inicial de 16-04 va
condemnar l’equip a una derrota enganyosa en el marcador (85-68), davant
el CB Alpicat tot es va tòrcer d’inici i es

va anar a remolc durant els 40 minuts
de joc (39-83) i davant el CB Balaguer
els nois del BAC van assolir una victòria que els ha de rellançar de nou en la
competició i renovar els ànims de cara
al final de temporada (70-64). Tot és
possible i tot està per fer... amb treball
i esforç assolireu segur les fites marcades! Els partits contra rivals directes
com CB Sicoris, Penya Fragatina, CB
Sedis, CENG Artesa de Segre i CB Maristes marcaran l’esdevenir de la temporada i determinaran el nivell real de
l’equip. Som-hi nois amb el cap ben alt
i tenint present que no som menys que
cap equip... Si ens ho creiem serem
imparables!
Fins al mes vinent que novament esperem poder valorar molt positivament
tot el que succeeixi en el si del club...
Ens retrobem de nou a les pistes de
joc! ■
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Inici d’any amb bons resultats
Campus i entrenaments
en les vacances de Nadal
Durant les vacances de Nadal els Escatxics vam continuar entrenant malgrat les festes i el fred, amb entrenaments específics per treballar diferents
aspectes de l’atletisme. Així mateix,
vam organitzar un campus intern en
horari de matí per les categories benjamí i aleví, dedicats a la tecnificació i el
treball de diferents disciplines. Agrair
als membres del club la seva disposició
i assistència.

2ª Cursa Sant Tornem-hi a
Guissona (diumenge 8 de gener)
I per no perdre el llistó, el diumenge 8 de gener alguns Escatxics varen
participar a la 2a Cursa Sant Tornem-hi
de Guissona, amb recorreguts de 5 i
10 km i també curses infantils. Detallem a continuació els resultats obtinguts pels agramuntins:

Sènior masculí

Òscar Pellicer

15è
(23è general)

Veterà femení

Elena Gardenyes

6a
(9a general)

Aleví masculí

Arnau Jou

1r

Benjamí masculí Pol Carrera
Quim Pellicer
Benjamí femení

çar-nos fins a Balaguer per disputar el
3r Cros d’aquesta localitat i puntuable
enguany pel circuit lleidatà de cros
escolar, Trofeu Diputació de Lleida.
Aquests van ser els resultats:

1r
4t

Anna Pellicer
Ona Carrera

2a
4a

Control Pista el Prat de Llobregat
(dissabte 14 de gener)
Alguns atletes varen desplaçar-se
fins al Prat de Llobregat per participar
en una jornada més de control en pista
d’aire lliure en les categories de promoció. Continuen sumant marques per
millorar control a control:
Categoria

Atleta

Prova i resultat

Infantil masculí

Cesc Boix

1.000 m.ll: 3’25’’

Benjamí femení Laia Boix

1000m.ll: 4’50’’

Categoria

Atleta

Posició

3r Cros Ciutat de Balaguer
(diumenge 15 de gener)

Veterà masculí

Joan Carrera

3a
(30è general)

I el diumenge 15 de gener, els Escatxics, malgrat el fred, vam despla-

Categoria

Atleta

Veterà masculí

Miquel Argelich
David Serra

Posició
7è
9è

Veterà femení

Imma Coberó
Elena Gardenyes

3a
4a

Sènior femení

Marta Canes

4a

Cadet masculí

Gerard Fígols

7è

Infantil masculí

Roger Súria

Infantil femení

Maria Vilanova
Laia Argelich
Iris Vázquez

4a
8a
11a

Aleví masculí

Pau Vilanova
Arnau Jou
Yago Cabrera
Gerard Fitó
Genís Gimbert

1r
6è
9è
10è
12è

Aleví femení

Carla Farré

26a

Benjamí masculí

Marc Fígols
Martí Lluch
Ian Torres
Martí Romeu
Quim Pellicer
Josep Fitó

2n
6è
8è
12è
14è
31è

Benjamí femení

Núria Argelich
Queralt Solé
Martina Ibarz

5a
6a
8a

1r

Prebenjamí masculí David Farré
Enric Serra
Aniol Solé

25è
28è
29è

Prebenjamí femení

10a
11a
15a

Martina Piña
Anna Pellicer
Marina Balagueró

Representació dels Escatxics a la cursa Sant tornem-hi a Guissona.
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Finalment, en categoria Pollet varen
córrer els Escatxics més petits: Pep Vilanova, Sergi Fitó i Gerard Lluch. Encara que són curses no competitives,
aconsegueixen molts bons resultats.

Roger Súria al Cros de Balaguer.

33è Cros de Bellvís
(diumenge 22 de gener)
Puntuable també pel Trofeu Diputació de Lleida, del circuit escolar de
cros, el Cros de Bellvís va comptar amb
força participació dels agramuntins.

A continuació detallem les classificacions:
Atleta

Veterà femení

Imma Coberó

3a

Sènior masculí

Oriol Valls
Óscar Pellicer

4t
5è

Infantil masculí

Roger Súria

1r

Cadet masculí

Gerard Fígols

4t

Cadet femení

Andrea Díaz

2a

Aleví masculí

Cesc Boix
Pau Vilanova
Arnau Jou
Arnau Areny
Yago Cabrera
Gerard Fitó

1r
2n
3r
7è
10è
11è

Martí Lluch
Pol Carrera
Marc Fígols
Ian Torres
Quim Pellicer
Josep Fitó

2n
3r
6è
8è
10è
18è

Benjamí masculí

Posició

Prebenjamí masculí

Oriol Areny

4t

Prebenjamí femení

Anna Pellicer
Martina Piña
Marina Balagueró

6a
7a
9a

Pels parvulets van córrer, fora de
competició: Ona Carrera, Sergi Fitó i
Gerard Lluch.

LXXIVè Cros Internacional Juan
Muguerza, Elgoibar, Guipúscoa
(diumenge 22 de gener)
I el mateix diumenge, l’agramuntina
Marina Súria, formada als Escatxics i
al Lleida UA i actualment atleta del
Club Atlètic Igualada, va tenir l’oportunitat de debutar amb la selecció ca-
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Categoria

Marina Súria al cros d’Elgoibar.

talana d’atletisme en categoria juvenil
femení, participant al conegut Cros Internacional d’Elgoibar. Una cita on la
Federació Catalana convida els atletes
amb les millors posicions obtingudes
al Gran Premi Català de cros. En un
recorregut de 3.449 metres, la Marina
aconseguia una molt meritòria 12a posició general (d’entre 46 atletes) sent
la 5a classificada de la selecció catalana.

Categoria

Atleta

Veterà masculí

Miquel Argelich

Posició
8è

Veterà femení

Imma Coberó
Elena Gardenyes

5a
6a

Sènior masculí

Òscar Pellicer

9è

Juvenil femení

Marina Súria

1a

Cadet femení

Andrea Díaz

5a

Infantil femení

Maria Vilanova
Laia Argelich
Judit Esteve

6a
8a
11a

Aleví masculí

42è Cros Intercomarcal d’Arbeca,
Memorial Ramon Bellmunt
(diumenge 29 de gener)

Arnau Jou
Gerard Fitó
Genís Gimbert

6è
9è
12è

Benjamí masculí

Per acabar el mes de gener, els Escatxics teníem cita a un altre dels cros
mítics de les nostres contrades, com
ho és el d’Arbeca, i també puntuable
pel Trofeu Diputació de Lleida. En un
circuit entre camps i la pista d’atletisme, aquests varen ser els nostres resultats:

Pol Carrera
Martí Lluch
Marc Fígols
Ian Torres
Quim Pellicer
Pol Jou
Josep Fitó
Lluc Magrinyà

3r
4t
7è
9è
14è
16è
31è
33è

Benjamí femení

Queralt Solé

7a

Prebenjamí masculí

Aniol Solé

39è

Prebenjamí femení

Martina Piña
Anna Pellicer

9a
22a
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Any nou, segona volta a totes
les competicions

Jaume Espinal

P

assades les merescudes vacances de Nadal, tot torna
a la normalitat. Les competicions entren en la seva
segona volta, on s’acabarà de decidir com queda la
classificació final.

Sènior Masculí 3ª Catalana grup B
No ha arrancat massa bé l’any per als nois. Ensopegada
inesperada a Vilanova contra un rival assequible, i més o
menys esperades en el Tourmalet d’inici de segona volta,
enfrontant-se als tres primers classificats.
TORRÓ D’AGRAMUNT CHA
CH VILANOVA HIPERSIMPLY
MOLINS DE REI, 2015 B
TORRÓ D’AGRAMUNT CHA

32
29
34
16

HANDBOL PARETS
TORRÓ D’AGRAMUNT CHA
TORRÓ D’AGRAMUNT CHA
CH SANT ESTEVE SESROVIRES

29
24
32
28

FONT: CHA

14/01
21/01
28/01
04/02

Firma del conveni que designa Agramunt com a Ciutat HandboliCat 2017.

Sènior Femení 1ª Catalana grup A
Per contra, les noies sembla que han agafat la mida a la
competició, només una derrota, i victòria en la resta de partits del que portem d’any, destacant l’última, on s’imposà
clarament a l’actual líder de la competició.
15/01
21/01
28/01
04/02

HANDBOL PARETS
TORRÓ D’AGRAMUNT CHA
CH GUISSONA
TORRÓ D’AGRAMUNT CHA

22
26
13
26

TORRÓ D’AGRAMUNT CHA
CH MARTORELL
TORRÓ D’AGRAMUNT CHA
HANDBOL ESPORTIU CASTELLDEFELS

19
14
36
19

Cadet Femení 1ª Catalana grup A
Inici de segona volta complicat per al cadet femení, que
s’ha enfrontat als quatre primers classificats del seu grup,
cosa que s’ha reflectit en els resultats obtinguts.
14/01
21/01
28/01
04/02

TORRÓ D’AGRAMUNT CHA
HANDBOL RIBES
TORRÓ D’AGRAMUNT CHA
CH HANDBOL TERRASSA

6
35
10
34

OAR GRÀCIA SABADELL
TORRÓ D’AGRAMUNT CHA
JOVENTUT HANDBOL LA LLAGOSTA
TORRÓ D’AGRAMUNT CHA

38
11
37
9

Aleví Masculí-mixt nivell 2
Doncs allò que semblava abans de vacances s’ha confirmat, l’equip ha evolucionat a positiu, i els dos encontres
disputats en el que portem d’any, han donat com a resultat
dues magnífiques victòries.
14/01 BALSARENY HANDBOL
04/02 HANDBOL BERGA

4
6

TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 12
TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 10

Benjamins/benjamines
Continuen competint per aconseguir experiència i millorar com a jugadors, participant en la jornada de la lligueta
escolar, que es va realitzar a Guissona, i en la trobada de
minihandbol a Tàrrega.
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Agramunt Ciutat HandboliCat 2017
Per fi ho podem anunciar. Després de mesos de negociacions i treball intens, el dimecres 2 de febrer, la Sala de plens
de l’Ajuntament d’Agramunt va acollir l’acte de signatura del
Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament, el Club Handbol Agramunt, la Diputació de Lleida i la Federació Catalana
d’Handbol que ha designat Agramunt Ciutat HandboliCat
2017.
A la signatura hi varen ser presents l’alcalde de la vila,
Bernat Solé; la regidora d’Esports, Montse Canes; el president de la Federació Catalana d’Handbol, Tomàs Moral; el
vicepresident de la Federació Catalana d’Handbol, Vivencio
de la Iglesia, i el president del Club Handbol Agramunt, Antonio Figuera. Apadrinant l’acte, l’agramuntí Toni Gilabert,
entrenador de la selecció cadet masculina campiona d’Espanya aquest mes de gener, i la Marta Pérez, ex-jugadora
a la màxima categoria de l’handbol estatal, reincorporada
al CHA aquesta temporada. I amb la presència dels tècnics
dels equips sèniors del nostre club.
Una distinció impulsada des de la Federació Catalana
d’Handbol amb l’objectiu de promoure l’handbol arreu del
territori català. La signatura de l’esmentat conveni estableix les principals actuacions que es duran a terme durant
aquest any per convertir Agramunt en capital de l’handbol a
Catalunya.

Actes per tot el 2017
El conveni signat recull tot un seguit d’activitats de promoció de l’handbol català, que es duran a terme al llarg del

FONT: CHA

Autoritats i representants esportius presents a l’acte de signatura.

2017 a Agramunt. D’aquesta manera,
de forma conjunta, les tres institucions organitzaran actes com la Festa de
l’Handbol Català 2017, l’Assemblea

General Ordinària de la FCH 2017,
la Supercopa de Catalunya d’Handbol
17-18, amb la presència dels millors
equips de Catalunya, masculins i fe-

menins, la Trobada HandboliCat 2017,
que acollirà equips de base de tot el
territori català, entre d’altres. A més
Agramunt tindrà un programa de promoció de l’handbol, amb trobades de
minihandbol, formació a les escoles,
seminaris de formació, clínics i activitats amb jugadors d’elit.
Agramunt serà Ciutat HandboliCat
durant tot el 2017 agafant el relleu
de Sant Feliu de Llobregat, i d’altres
poblacions i ciutats com Igualada, Balsareny, El Vendrell, Sabadell o Barcelona.
Sens dubte un repte organitzatiu, per
al nostre club i Agramunt en general
que, de ben segur, amb l’ajuda de tots,
serà un èxit.
Com cada temporada, tota la informació al web <www.handbolagramunt.org>
i també a la nostra pàgina de facebook
<http://www.facebook.com/Club.Handbol.Agramunt> ■

www.molinet.cat
Obert 24 hores
Entra, tria, compra
i t’ho portem a casa!
Ctra. d’Artesa, 1
AGRAMUNT

ferreteria@molinet.cat

Tel. 973 390 458
Fax 973 390 662
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Sacs de paper
Làmines de plàstic

Bobines gofrades

Bosses de Paper

Sacs laminats

www.grupoconsist.com

Bosses de plàstic

Flexible solutions for Flexible Packaging

PINTORS GERMANS CAPITAN
Antoni i Josep Mª Capitan Gallardo

SERVEI I LLOGUER DE PLATAFORMES
TRACTAMENT DE FAÇANES · COL·LOCACIÓ DE PLADUR
REVESTIMENTS DE FUSTA · ESTUCS D’ALTA DECORACIÓ
INSTAL·LACIÓ DE PARQUET · PINTURES INDUSTRIALS
C. Fontanilles, 17 - AGRAMUNT
Tel. 973 390 403 - Mòb. 667 639 258 - Fax 973 391 124
Mòb. Josep M. 605 851 798

Xavier Junyent Sangrà
Tel. 625 119 990
xavie_reformes@hotmail.com
25310 AGRAMUNT

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

T. 973 39 27 24
LLUNANOVAAGRAMUNT
AV. JAUME MESTRES, 27 - 25310 AGRAMUNT (LLEIDA)
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Esdeveniments judicials

Q

uan ens posem a escriure
aquestes línies ens trobem immersos al que ja
apuntàvem en anteriors escrits.
Estem en una setmana on els
esdeveniments judicials omplen els espais dels mitjans de
comunicació. En aquests moments tenim dues fogueres, dit
metafòricament, enceses. Per
una part, el judici als nostres
ex-representants polítics que
van fer el possible per posar les
urnes perquè tothom pogués
participar en un procés democràtic i no vinculant. No cal dir
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El nostre
grup està al
costat dels
nostres exrepresentants
polítics i ens
solidaritzem
amb els milers
de voluntaris
que van treballar de forma
altruista.

Respecte a les
accions de Ca
la Vila, sembla
que la rutina
s’apoderi del
temps. Quan un
dia ens llevem
amb novetats
importants ja
donarem la
nostra opinió.

que el nostre grup està al seu
costat i ens solidaritzem amb
els milers de voluntaris que
van treballar de forma altruista,
convençuts que era el que tocava fer donades les múltiples
demandes d’exercir el dret a vot
en un acte participatiu, festiu i
reivindicatiu. L’altre aspecte
és el del famós tres per cent
que evidentment el millor és
treure-ho aquesta setmana per
acabar-ho d’adobar. En aquest
punt nosaltres som de l’opinió
que si hi ha hagut cobrament
il·legal de comissions de diferents obres públiques, caldrà

penar els culpables. A hores
d’ara no sabem el que trobaran, de moment fum i més fum.
Pensem que els partits polítics
haurien de tenir una reglamentació clara i uns finançaments
adequats i transparents per dur
a terme la seva tasca i podríem dir que és una assignatura
pendent d’ençà l’arribada de la
democràcia a la nostra comunitat estatal. La veritat és que els
càrrecs locals, si volem transmetre el nostre missatge a la
ciutadania i presentar-nos a les
urnes, la immensa majoria ens
cal rascar les nostres butxaques
com totes aquelles persones
que estan en una entitat.
A nivell nacional, després de
llargues negociacions ja tenim
els pressupostos de cada departament i així podrem culminar el full de ruta. Uns pressupostos que no han de gravar la
classe mitjana i productiva del
país. Es parla que el govern de
l’estat està reduint el dèficit a
costa d’augmentar els impostos en l’activitat productiva i
dels autònoms. La defensa dels
autònoms és prioritària i caldrà
una comissió per fer una reforma del règim especial dels treballadors.

Temes rellevants
a casa nostra
A casa nostra, després de la
darrera publicació que vàrem
fer, sembla que els temes que
han tingut més rellevància han
estat els culturals, comunicatius, esportius i festius. En cultura, encetem el desè aniversari
de la mort d’en Guinovart i amb
l’exposició que es farà a París

aquest mes sobre poetes catalans ens ajudarà a donar una
projecció internacional de la
població. També, esmenar, que
algunes obres poètiques d’en
Viladot restaran exposades a la
ciutat de Lleó. Cal valorar l’esforç de les fundacions d’ambdues exposicions. En esport
destaquem les trobades esportives i la signatura del conveni
handbolicat, on Agramunt serà
la vila catalana de l’handbol durant aquest any. Felicitem tots
els que han fet possible aquesta fita. En festes hem copsat
noves idees relacionades amb
la festa del Carnaval. Molts joves implicats en aquesta tradició de casa nostra i engrescats
en aportar saba nova per fer la
festa més engrescadora i menys
monòtona. En aquest apartat
no volem oblidar les xerrades
i comunicats relacionats amb
la immigració. Les diferents
administracions hauran de filar perquè la gent que fuig de
la guerra trobi a casa nostra
l’aixopluc necessari. Som una
societat de migrants i sabrem
estar a l’altura.
Respecte a les accions de Ca
la Vila, sembla que la rutina
s’apoderi del temps. Quan un
dia ens llevem amb novetats
importants ja donarem la nostra opinió.
Desitgem que tingueu un bon
Carnaval i que els dies de fantasia i color que estem a punt
de viure serveixin per tirar endavant les il·lusions que cada
persona somia.
Partit Demòcrata Europeu
Català d’Agramunt
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TERÀPIA INDIBA

*

I millora des del primer dia

Tractaments complementaris
per al dolor:
- OsteopaƟa
- Psiconeuroimmunologia
- Ones de Xoc
medic
agramunt
54

973 39 21 03
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C/ Àngel Guimerà, 3

Agramunt 25310

G R U P S P O LÍTIC S
M U N I CIPALS A C O R D D ’ESQ UERRA
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La democràcia no és jutja

Per raons ben
evidents, els
poders fàctics de
l’estat s’han posat
d’acord per judicialitzar un conflicte
merament polític
i en el qual els
principals partits
d’àmbit estatal no
han estat capaços
de resoldre des
del diàleg i des del
pacte.
Ara, més que mai,
cal determinació
i força pels ja
previstos embats
de l’estat espanyol.
L’operació diàleg
que va prometre el
Partit Popular s’ha
quedat en no-res.

F

a exactament dos anys i
tres mesos, ajuntaments
i centres educatius obrien les portes de bat a bat per
a poder celebrar la consulta
sobre el futur polític o la que
hem acabat anomenant 9N.
Una consulta que va rebre
el suport de Convergència i
Unió, d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’Iniciativa
per Catalunya i de la Candidatura d’Unitat Popular així
com de 920 municipis del
país, 36 consells comarcals,
el Conselh Generau d’Aran i
les quatre diputacions i que,
indubtablement, fou possible gràcies al cos de més de
42.000 voluntaris d’arreu del
país. De ben segur, l’expressió
cívica i democràtica més important d’Europa dels darrers
temps. Una consulta oberta
als del Sí i als del No, com
no podia ser d’altra manera, i
en la qual més d’un 91% dels
2.344.828 votants van decidir que Catalunya esdevingués un Estat.
Dos anys més tard i a ins-

tàncies de la Fiscalia Superior
de Catalunya i d’entitats com
Manos Limpias (actualment
amb el seu secretari condemnat per extorsió, amenaces
i pertinença a organització
criminal) han fet que avui
el President Artur Mas i les
Conselleres Ortega i Rigau
seguin al banc dels acusats.
Una acusació que s’estén a
tots els qui creiem en la democràcia i en el dret a decidir lliurement. Per raons ben
evidents, els poders fàctics
de l’estat s’han posat d’acord
per judicialitzar un conflicte
merament polític i en el qual
els principals partits d’àmbit
estatal no han estat capaços
de resoldre des del diàleg i
des del pacte. Fins i tot els
alts estaments europeus estan posant en dubte l’actuació del govern espanyol veient
la seva incapacitat de reacció
davant les massives i continuades manifestacions de cada
11 de setembre.
És evident que actualment
Catalunya està en un nou es-

cenari, amb una majoria al
Parlament decidida a dur a
terme un referèndum i amb
un mandat democràtic clar
i concret. Ara, més que mai,
cal determinació i força pels
ja previstos embats de l’estat
espanyol. L’operació diàleg
que va prometre el Partit Popular s’ha quedat en no-res.
De fet, el mateix president
Rajoy que s’ha ofert a Donald
Trump com a interlocutor amb
l’Orient Mitjà i amb els països
sud-americans, no ha estat
capaç d’oferir cap mena de
proposta a un país que cada
cop veu més lluny la seva pertinença a un estat retrògrada, immobilista i autoritari.
La lluita de moltes persones,
entitats i formacions polítiques després dels 40 anys de
franquisme ens va portar la
democràcia. Ara, és aquesta
mateixa democràcia que veiem portada als tribunals. Ara
ja no es tracta ni de banderes
ni de símbols, ara es tracta de
persones i de llibertats. La democràcia no es jutja. ■
[FEBRER 2017]
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Bar - Restaurant

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

restaurant@atipic.me
Elaboració Artesanal

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

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

perruqueria unisex - estètica
Anna Eroles
Veterinària

centre veterinari d’Agramunt

CARME i MAITE
fotodepilacio´ 29’50€ per zona

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

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

Tel. 973 39 27 17
AGRAMUNT

Av. Marià Jolonch, 4 baixos

L ' A JU N TAMEN T
IN F ORMA

nistrativa del poble per garantir l’estabilitat del mur.
D’altra banda, el passat 12 de gener
es va celebrar l’Assemblea general de
veïns de la Donzell. En la reunió es va constituir la nova
Junta Administrativa, presidida per Vanessa Vaca, que estarà
acompanyada per Antoni Marés i Montse Alonso. La nova
Junta després vetllarà pel dia a dia de la Donzell. Una de les
primeres actuacions decidides per aquesta junta és la installació d’un nou senyal al poble. Per altra banda i a petició de
la Junta sortint, formada per Anton Balagueró, Josep Balagueró i Lluïsa Esteban, es va acordar destinar els diners del
fons d’aquesta anterior Junta a l’enjardinament i adequació
de la zona de davant de les escoles.

INSTAL·LACIÓ DE NOUS APARCABICIS

FONT: AJUNTAMENT

Amb la finalitat de fomentar l’ús de la bicicleta com una
alternativa sostenible al cotxe, l’Ajuntament té previst installar noves zones d’aparcament per a bicicletes. De moment,
ja s’ha ampliat la zona per a bicicletes del pati de l’escola
Macià-Companys, i properament està previst instal·lar un
aparcament davant l’escola Mare de Déu del Socors i al passeig Mercè Ros.

DIA INTERNACIONAL DE LA DONA

Per commemorar el 8 de març, Dia Internacional de la
Dona, s’ha organitzat des de la regidoria de la Dona dos actes. El primer, tindrà lloc el mateix dia 8 de març i serà una
xerrada que anirà a càrrec del filòsof Francesc Torralba. El
segon, la 5a Cursa de la Dona, que tindrà lloc el diumenge
12 de març. Una prova que s’ha consolidat des de la seva
primera edició i ha augmentat els inscrits fins arribar als
700 participants de l’any passat.

CERTAMEN LITERARI SANT JORDI 2017

Una any més, des de l’Ajuntament s’ha tirat endavant una
nova edició del certamen literari de Sant Jordi. La participació al certamen es pot fer en tres modalitats: poesia, prosa i poesia visual. Els cursos de Cicle Inicial hauran de fer
una visualització d’un fragment del conte “El Sentinella” de
Joan Pijuan. Les bases es poden consultar al web de l’Ajuntament i el termini per presentar les obres finalitza el proper
17 de març.

MILLORES EN LA VIA PÚBLICA

L’Ajuntament d’Agramunt
ha homenatjat la Sra. Maria Sellart, treballadora de
la Llar d’Infants Municipal
“Nins”. Des de l’Ajuntament es vol mostrar l’agraïment pel compromís i la
feina duta a terme en l’educació dels infants.

POBLES AGREGATS

FONT: AJUNTAMENT

L’equip de serveis municipals de
l’Ajuntament ha dut
a terme l’arranjament d’un mur al
vial principal del
poble agregat de les
Puelles. Aquesta actuació s’ha realitzat
després d’una petició de la junta admiFONT: AJUNTAMENT

Turisme. Aquesta
acció ha permès
arreglar els trams
que estaven malmesos i trencats i
que representaven
un perill per als
ciutadans. D’altra
banda, també s’ha
procedit a canviar
el fanal de la plaça
Montserrat Pons,
un cop l’asseguradora del vehicle
que el va envestir
s’ha fet càrrec del
seu cost.
[FEBRER 2017]
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HOMENATGE
PER JUBILACIÓ
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L’ e q u i p
de serveis
municipals
ha dut a
terme l’arranjament
de les escales
de
l’Oficina de
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AGRAMUNT, CIUTAT HANDBOLICAT 2017

El dimecres 1 de febrer l’Ajuntament va acollir l’acte de
signatura del coveni entre la Federació Catalana d’Handbol,
el Club Handbol Agramunt i el propi Ajuntament per a designar Agramunt Ciutat Handbolicat 2017. Aquesta distinció
convertirà Agramunt en la capital de l’handbol català durant
tot aquest any. El conveni recull totes les activitats de promoció de l’handbol que es duran a terme al llarg del 2017.
Actes com la Festa de l’Handbol Català 2017, l’Assemblea
General Ordinària de la FCH 2017, la Supercopa de Catalunya d’Handbol 17-18, la Trobada HandboliCat 2017, entre
d’altres i que l’Ajuntament finançarà amb la quantitat de
7.000 euros. A més, Agramunt tindrà un programa de promoció de l’handbol, amb trobades de minihandbol, formació
a les escoles, seminaris de formació, clínics i activitats amb
jugadors d’elit, entre altres.
ELEMENTS PROTECTORS A LA PISTA ESPORTIVA

La pista del pavelló esportiu ja disposa d’elements protectors a totes les parets del perímetre de la pista esportiva.
L’objectiu d’aquesta actuació ha estat millorar la seguretat
dels jugadors quan realitzen la pràctica esportiva en aquesta
instal·lació.

elements de coordinació amb els diferents cossos de policia, bombers i protecció civil davant de possibles situacions
d’emergència. Els agents de la policia local van rebre una
jornada de formació.
ACTES
CERTIFICACIÓ D’OBRES

- S’acorda aprovar la certificació d’obra núm. 1 de les
obres del “PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU LLARS D’INFANTS MUNICIPAL NINS D’AGRAMUNT” que ascendeix a
un import de 26.702,62€.
- S’aprovà la certificació d’obra núm. 2 de les obres del
“PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU LLARS D’INFANTS MUNICIPAL NINS D’AGRAMUNT” que ascendeix a un import de
66.307,81€.
DEVOLUCIÓ FIANÇA

S’acordà que es retorni la fiança definitiva en concepte de
la contractació de les obres “ADEQUACIÓ DE TRES ZONES
D’APARCAMENT AL MUNICIPI D’AGRAMUNT” que ascendeix a la quantitat de 1.243,06€.
SUBVENCIONS
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-S’acordà concedir un ajut econòmic a l’ASSOCIACIÓ DE
VEÏNS DE MAFET per un import de 3.900€ per les despeses efectuades per aquesta entitat en l’exercici 2015 i per
un import de 3.900€ per l’exercici 2016.
RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL

NOU TERMINAL RESCAT

L’Ajuntament d’Agramunt ha adquirit un nou terminal rescat. L’objectiu d’aquesta nova adquisició és completar els

Es desestimà la reclamació de responsabilitat patrimonial que es va presentar a l’Ajuntament per suposats danys
causats pel mal funcionament de la via pública ocasionats
per un accident en un vehicle produït el dia 5 de desembre
de 2015 al Carrer Sió a causa del mal funcionament de la
pilona retràctil situada en aquest carrer.
CONTRACTES MENORS

- S’aprovà la contractació per la instal·lació de fanals a
l’enllumenat públic de la zona C. Control d’Agramunt, que
s’adjudicà a per l’empresa CEDEL INSTAL·LACIONS, SL,
per un import de 316,86€.

FONT: AJUNTAMENT

- S’aprovà el contracte del servei pel tractament de prevenció i control de plagues dels edificis i equipaments municipals, per les tasques detallades en l’annex adjunt, per
l’anualitat del 2017, que s’adjudicà a l’empresa RAESGRA,
SL, per un import de 1.984€ (sense IVA).
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- S’aprovà els treballs per la instal·lació de lluminària en
la zona de la Fondandana (concretament a la zona verda, al
davant del pavelló i al costat de la Fondandana) i s’adjudicà
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a l’empresa CEDEL INSTAL·LACIONS, SL, per un import de
4.175,78€.
- S’aprovà els treballs per la instal·lació de lluminària en
la zona de les piscines municipals (concretament al carreró de darrere les piscines), i s’adjudicà a l’empresa CEDEL
INSTAL·LACIONS, SL, per un import de 1.373,56€
- S’aprovà la reposició de l’equip acumulador del SAI núm.
1 instal·lat en les dependències de les oficines municipals
de l’Ajuntament, i s’adjudicà a l’empresa JACINTO RAMON
MILLAT (SIMAX) per un import de 401,12€.
- S’acordà no procedir a la contractació de la realització
del servei de gestió dels consums i subministraments energètics dels equipaments municipals i l’enllumenat públic
del municipi d’Agramunt, mitjançant el Sistema d’Informació Energètica (SIE), proposada per l’empresa RSM GASSÓ
CIMNE ENERGY, SL per a l’exercici 2017.
ACORDS DE COOPERACIÓ, CONTRACTES I CONVENIS:

- S’aprovà l’acord de cooperació amb l’Associació de Paraplègics i Discapacitats Físics de Lleida per realitzar activitats
dintre dels Programes Integrals per a persones majors de 30

anys desocupades de llarga durada, subvencionat pel Servei
Públic d’Ocupació de Catalunya.
- S’aprovà el conveni de col·laboració amb el club tennis
taula i Gesplasan, SL, als efectes de poder utilitzar un espai
per poder exercir la seva activitat, espai que serà cedit per
Gesplasan, SL subvencionant al club tennis taula l’impost
de béns immobles d’urbana al local situat a l’avinguda Marià Jolonch, núm. 40A, d’Agramunt, propietat de l’empresa
Gesplasan, SL, per haver-lo cedit al Club Tennis Taula Xavier
Sangrà d’Agramunt, entitat sense ànim de lucre i amb una
finalitat esportiva.
- S’acordà rescindir el contracte de cessió d’un edifici per
a ser utilitzat com a espai municipal situat al C. Sindicat
Agrícola, núm. 5 d’Agramunt.
- S’aprovà el conveni de col·laboració amb l’Associació
Alba amb el camp de treball “Fem camí a Agramunt” que
gestiona l’associació sobre la temàtica de Patrimoni Social
i Cultural, i que tindrà lloc del 25 de juny al 9 de juliol a
Agramunt.
L’Ajuntament col·laborarà amb suport logístic, humà i material i en l’habilitació de la sala del Club de Tennis amb
lliteres per al seu ús com a espai per a dormir. ■

COMMEMORACIÓ DEL DIA INTERNACIONAL
DE LES DONES A L’URGELL
AGRAMUNT - Teatre del Casal Agramuntí
Dimecres 8 de març, a les 19 h

CONFERÈNCIA:
CLAUS PER A LA SERENITAT EMOCIONAL.
La necessària desacceleració
A càrrec de Francesc Torralba, filòsof i escriptor
La serenitat emocional no és fàcil en contextos de gran transformació social,
econòmica i política.
A l'hora de prendre decisions i construir la nostra biografia és bàsic disposar
d'instruments i mecanismes per a poder prendre distància del present i reflexionar en clau de present i de futur. El nostre objectiu és reflexionar sobre la presa
de decisions en contextos d'incertesa.

Organitza:

Col·laboren:

SIAD

Servei d’Informació i
Atenció a les Dones

[FEBRER 2017]
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Borja Vega Alfonso Cristina Ribó Santesmases
Col. 7440

Col. 1087

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

&/Ì1,&$9(7(5,15,$

973 590 279 24 h 633 514 265
Plaça Pau Casals 3 Balaguer 25600 (Lleida)

La teva Botiga a Agramunt
Ctra. Cervera km. 19 · T. 973 390 801
Centres Producció / Distribució
AGRAMUNT (Lleida) 25310 · Ctra. de Cervera, km. 19 · T. 973 391016
EL BARCO DE ÁVILA (Ávila) 05600 · Ctra. N-110, km. 334 · T. 920 341 065
JABUGO (Huelva) 21290 · C. Empalme, 6 · T. 920 341065

www.elporquero.com
60
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A L M AN AC

Les fases de la lluna:

Mes de 31 dies, tercer del nostre calendari,
tradicionalment el més variable de l’any. En
l’antic calendari romà, martius, era el primer
mes de l’any. Estava consagrat a Mart, déu de
la guerra, del qual deriva el seu nom. Aquest
mes començava a Roma el temps de fer la
guerra que s’acabava a l’octubre.
El dia 1 el sol surt a les 6h 26m, i es pon
a les 17h 43m. El dia 31 el sol surt a les 5h
37m, i es pon a les 18h 16m.
El dia 20 el sol entra a la constel·lació
d’ÀRIES. Entrem a la PRIMAVERA a les 10h
28m.

DATES ASSENYALADES
I COSTUMARI
El març és considerat com el més variable dels
mesos de l’any ja que es produeix el trànsit de l’hivern a la primavera i participa del temps propi de
les dues estacions.
Dia 1: Dimecres de Cendra.
Dia 19: Sant Josep. El pare putatiu de Jesús i
durant molt temps va restar semioblidat per l’Església. La seva devoció no va adquirir importància
fins al segle XIII. Tot i això el seu nom ha estat molt
popular entre les dones i els homes del país, cosa
que avui s’està perdent.
Dia 25: L’Encarnació de la Mare de Déu. Conegut popularment com la Mare de Déu de Març i
considerat com una de les quatre festes de la Mare
de Déu.

EFEMÈRIDES AGRAMUNTINES
L’aigua potable a Agramunt. Fins a l’any 1862 en
què va arribar l’aigua del canal d’Urgell, Agramunt
es bastia d’aigua de boca, en bona part de la que
s’arreplegava de la pluja a la Bassa Bona, situada a
l’actual Camp de Tir, a mà esquerra sortint pel camí

Demografia

Quart creixent

el dia 5, a les 11:32 h

Lluna plena

el dia 12, a les 14:54 h

Quart minvant

el dia 19, a les 05:47 h

Lluna nova

el dia 26, a les 15:58 h

(Mes de gener de 2017)

NAIXEMENTS
Àlex Torné San José
Marina Delgado Esteban

de Puigverd. Diuen que era una aigua forta, amb
regust de plantes silvestres i que coïa els llegums,
encara que en l’aspecte sanitari no era gaire bona.
A la part de ponent de la vila, fora muralla, es trobava la Bassota, on arreplegaven l’aigua de la pluja
per abeurar els animals. El lloc tradicional per anar
a buscar l’aigua era el Pou que es trobava a l’actual
Plaça del Pou, com a mínim des del segle XVIII, la
qual s’havia de bombar de forma manual. D’aquí
s’obtenia l’aigua per beure, per al consum domèstic
i per abeurar els animals en unes piques que es
trobaven a la part del darrere. L’aigua corrent fins a
les cases particulars d’Agramunt es va inaugurar el
dia de la Festa Major de 1902, essent alcalde de
la vila Jaume Mestres i Folguera. Es va construir un
dipòsit prop del canal i des d’allí es bombava fins al
turó del Convent on es guardava en un gran dipòsit
excavat al terra i que donava nivell i pressió perquè
arribés a totes les cases de la vila. En un principi
el consum d’aigua fou molt poc important ja que
molta gent no va posar l’aigua directa al seu domicili i aquells que la tenien, sovint es conformaven
amb una aixeta que ragés a l’entrada. Van haver de
passar molts anys perquè l’aigua directa arribés a
la cuina, i encara més a la cambra de bany. Per fer
funcionar el servei es va constituir La Sociedad de
Aguas potables de Agramunt, regida per una junta
administrativa que donava als usuaris una quantitat
d’aigua a canvi de pagar un cànon anual. El subministrament als habitatges es feia mitjançant l’aforament, ja que el sistema actual de comptadors no es
va implantar fins als anys cinquanta del segle XX.
Ramon Bernaus i Santacreu

Informació facilitada pel Registre Civil amb les dades convenientment autoritzades.

Temps
PLUJA CAIGUDA DURANT EL GENER

°C

l./m2

40

40

35

35

30

30

Dia 1 ............................... (boira)
Dia 2 ............................... (boira)
Dia 3 ............................... (boira)
Dia 4 ............................... (boira)
Dia 22.........................................
Dia 23.........................................
Dia 25.............................(plugim)
Dia 27.........................................
Dia 28.........................................

25

25

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

20

20

15

15

10

10

5

5

0

0

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

–5
1

2

3

4

5

6

7

8

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

Temperatura màxima:

Temperatura mínima:

Precipitacions:

dia 2
dia 12

JOSEP ROVIRA

MARÇ 2017

0,2 l./m2
0,1 l./m2
0,3 l./m2
0,1 l./m2
2,0 l./m2
1,0 l./m2
0,1 l./m2
13,5 l./m2
1,0 l./m2
18,3 l./m2

TEMPERATURES EXTREMES DE GENER
Màxima del mes ......................... 15,5°, dia 31
Mínima del mes ............................. –8°, dia 17
Oscil·lació extrema mensual .................... 23,5°
Mitja de les màximes ................................ 8,6°
Mitja de les mínimes .............................. –0,7°
Mitja de les mitjanes ................................ 3,9°
L’observador: Ramon Coll
(Des de cal Tallador)
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PRIMER ANIVERSARI

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

El teu record roman intacte, immune al pas del temps. Sembla que va ser ahir que
ens vas deixar perquè encara sentim la teva presència. Suposo que no et volem deixar
marxar del tot. Cobrim de mantes feixugues els dies assenyalats per no trobar-te tant
a faltar, però, la veritat, és que ens faltes i molt.
T’estimem i t’estimarem sempre.

Agramunt, febrer de 2017

62

sió 636

[FEBRER 2017]

L LEURE A MEN ITATS

Les 7 diferències

per Ricard Bertran

En aquest
muntatge
s’associa la
temàtica del
Carnaval d’enguany amb el
nou i polèmic
inquelí de la
Casa Blanca
tot degustant
els nostres
típics torrons.
La foto de
l’esquerra
és l’original,
mentre que a
la de la dreta
s’han fet set
modificacions.
A veure si les
trobeu!
❚ Coordina Rosa Maria Sera

Solució a la
Sopa de Lletres:
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Ompliu les caselles buides dels requadres de 9x9
quadrats, amb xifres de l’1 al 9, sense repetir cap
número en una mateixa fila, en una mateixa columna, ni en una subquadrícula de 3x3.
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En aquesta sopa de lletres heu de trobar
els noms de sis instruments
de vent metall.
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Joan Ramon Gallart i Huguet
A. C. S.

Vintè Aniversari
(22 de febrer de 1997)

Trobem a faltar
el teu somriure...
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L A F OTO

S

L A C A L AIS ERA

JOAN PIJUAN

i algú va caminant per
la vorera de la carretera
de Balaguer, sobretot amb
un cotxet de nadons o bé
amb un carret de la compra, i vol creuar el carrer
Segadors, es trobarà que
no pot passar pel pas de
vianants. Tal com veiem
a la fotografia, les voreres
pràcticament són inexistents i els obstacles que hi
ha a banda i banda impedeixen de transitar-hi. Tot
i ser un indret apartat del
centre de la vila, amb els
nous habitatges que s’hi ha
anat construint actualment
hi viu un bon nombre de
veïns.

per SERAFINA BALASCH
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1

4

5

6

11

9

7
2

8

10

13
12

15

19

14
16

1) Josep M. Codina
2) Emili Pedrós
3) No identificat
4) Ramon Llenas
5) No identificat
6) Francesc Xavier Escolà
7) Joan Brils
8) Joan M. Figuera
9) No identificat
10) No identificat
11) Jordi Vicens
12) No identificat
13) Toño Suárez
14) Joan Inglés
15) Jordi Piñol
16) Antonio Zambrano
17) Josep M. Villalta
18) No identificat

19) Paulí Costafreda
20) Ester Mitjavila
21) Gemma Marbà
22) Carme Utges
23) No identificat
24) Jaume Figuera
25) Ramon Serra
26) No identificat
27) Miquel Torres
28) Raül Roig
29) Juan Suárez
30) No identificat
31) Antoni Alcalà
32) Joan Pedrós
33) Ramon Bovet
34) No identificat
35) M. Antonieta Penella
36) Carme Miralles

37) M. Teresa Lecha
38) Ramona Solé
39) Rosa Sorribes
40) Antonieta Gili
41) Joan Jubete
42) Núria Sorribes
43) Jordi Ortiz
44) Josefina Rovira
45) Dolors Muro
46) Jordi Martí
47) Maria Farreny
48) Jordi Garcia
49) Agnès Pedrós
50) Maribel Pérez
51) Josefina Pedrol
52) M. Alba Ribalta
53) Alba Felip
54) Pepita Pont

17 18

55) Angelina Torra
56) Magda Brils
57) No identificat
58) M. Àngels Bernaus
59) Rosa M. Limas
60) Rosa M. Guixé
61) Teresa Viladrich
62) Mercè Cases
63) Maribel Santamaria
64) Teresa Farreny
65) Lina Marsol
66) Josefina Gañet
67) Rosa Puigpinós
68) No identificat
69) Immaculada Pla
70) Inocencio Villegas
71) Joaquim Bàrrios
72) (?) Vendrell

20

21

22

73) Joaquín Cifuentes
74) Josep M. Ortiz
75) Xavier Cots
76) No identificat
77) Josep M. Figuera
78) Juanito Ginés
79) No identificat
80) Jordi Cercós
81) Xavier Pons
82) No identificat
83) Ricard Serra
84) Josep M. Caballol
85) Armand Sorribes
86) Josep Puigredon
87) Ricard Bertran
88) No identificat
89) Tito Villegas
90) (?) Farràs

L

a foto de l’Àlbum d’aquest mes és, de ben segur, la més multitudinària que hem publicat fins ara. Per aquest motiu hem
canviat el format habitual i ho posem en dues pàgines per tal que als lectors els sigui més fàcil distingir les persones que
hi surten. Es tracta d’una foto de record dels alumnes de l’Acadèmia, amb el director Sr. Villegas, feta a mitjans 1970 a les
escales i al pati de l’escola. En la tasca –bastant complicada per cert– d’identificació dels noms, hi ha intervingut força gent
com alguns dels alumnes que surten a la foto i que són els que més podien reconèixer els seus companys. Amb tot, ens ha
estat impossible identificar-ne la totalitat i tal vegada n’hi haurà algun que no serà correcte. Per això demanem als lectors
que si descobreixen algun nom que no hem sabut trobar, ens el facin arribar i els publicarem en properes edicions.
En aquest sentit, hem de rectificar un dels noms que sortien a la foto de la Creu Roja publicada al número de desembre.
La que estava ressenyada amb el número 7, no és l’Antonieta Viladrich sinó la seva germana Hermínia.
[FEBRER 2017]
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C ti
Continuant
t ambb lla sèrie
è i dde ffotos
t dde lla gasolinera,
li
aquestt mes en publiquem
bli
una ffeta
t poc ddesprés
é dde lla seva iinauguració
ió
que, recordem-ho, va ser l’any 1959. Com es pot veure, els terrenys de la banda de ponent eren tots terra campa. Anys més
tard s’hi va construir el complex d’estiu amb la pista, on van actuar els artistes més importants de l’època, i les piscines que
es van inaugurar el 25 de juny de 1967 i que durant molt de temps van ser les úniques que hi havia a la vila. El 1987 es van
remodelar amb un tobogan gegant de 50 metres de llarg i l’any següent es van convertir en la popular i concorregudíssima
Wai Kiki. També es va ampliar la benzinera amb més surtidors i rentadors per a cotxes.

