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Editorial
Per a una igualtat real

E

l 8 de març es va celebrar el Dia
Internacional de la Dona i per
aquest motiu el diumenge 12 es va fer
a Agramunt la V Cursa de la Dona amb
la intenció de reivindicar la igualtat
per al gènere femení que prou
sap tothom que està maltractat i menyspreat. És bo que
es facin actes reivindicatius
i que els convilatans ens hi
apuntem. Cal crear consciència i cal que tots ens esforcem
perquè la igualtat entre gèneres arribi de manera efectiva i
sense dilacions.
Tristament la violència de
gènere és una realitat. Com
aquell qui diu no passa una
setmana que no es produeixi JOSEP ROVIRA
a l’Estat algun atac d’aquest
tipus amb balanç de ferides o mortes.
I això que no totes les víctimes per violència de gènere denuncien els seus
agressors ja sigui per por, perquè hi ha
fills en l’endemig, perquè encara s’estimen qui els fa mal... És una pena que

no es pugui aturar un despropòsit com
aquest.
També és un fet constatable que les
dones són més mal pagades que els
homes quan treballen a l’empresa pri-

vada. Es parla d’un sou inferior entre
un vint-i-cinc i un trenta per cent per la
mateixa feina! També se sap que a les
dones els és més difícil trobar feina,
perquè el factor de la maternitat per a
molts empresaris és un aspecte nega-

tiu a l’hora d’escollir-les. I són moltes
menys les dones que ostenten càrrecs
rellevants, tant en l’empresa privada
com en el món de la política. Afegim,
a totes aquestes barbaritats, que la
dona sovint és tractada com un
objecte sexual: en la propaganda, en el cinema, en la televisió,
en el món de la moda... Ella és
qui s’emporta la major part de
les feines de la llar, tot i ser moltes les que fan una feina externa
com un home.
Hi ha tant per fer encara que,
tot i haver avançat qui-sap-lo,
caldrà continuar fent camí. Caldrà seguir organitzant la Cursa
de la Dona durant uns quants
anys. És qüestió d’educació i de
conscienciació. Aconseguir-ho
està en mans de tots. I ho hem d’aconseguir perquè aquest és l’únic camí
que ens pot portar a un món més just
i millor!
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Carnaval

E

l Carnaval d’aquest any
portava el lema de Carnaval a l’Americana. La
Comissió organitzadora ja va
començar a programar actes
un mes abans, el dissabte 28
de gener amb un concurs de
menjar entrepans, tal com informàvem el mes passat.
El dissabte 18 de febrer es
va fer al pavelló firal l’obra de
teatre “Temps” protagonitzada per Quim Masferrer, que
va tenir una gran assistència
de públic amb més de 900
espectadors. Com l’any passat, la Comissió organitzadora

JOAN PIJUAN / JOSEP ROVIRA

Fotos: Josep Bertran Mitjavila, Joan Pijuan i Josep Rovira

va establir un servei de bar i
d’entrepans amb la qual cosa
tothom qui ho desitjava podia
sopar allí mateix.
El diumenge a la tarda es
va fer a la plaça Fondandana
l’Autocinema a la fresca que
s’havia d’haver fet la setmana
abans, però que el mal temps
obligà a anul·lar. La sessió
comptà amb la presència
d’una setantena de cotxes.
Per seguir l’àudio de la pellícula s’havia de sintonitzar
una emissora de ràdio.
El divendres 24 de febrer
al matí, es va fer al pavelló

firal el Carnaval infantil en
què van participar disfressats
els col·legis, dels més petits
fins a primària. Des dels respectius col·legis es va fer una
rua infantil precedida pel Rei
Carnestoltes i la Reina Xurripampi. Al parc de la plaça
Fondandana, l’Hípica Obrim
Camí va oferir una exhibició
eqüestre. Al pavelló, la festa
va estar amenitzada pel grup
“Encara farem salat”. Sota el
patrocini de Torrons Vicens i
Xocolata Jolonch es va oferir
una xocolatada a tots els assistents.
[MARÇ 2017]
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Plaça de la Fondandana durant l’Autocinema.
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A la tarda es va organitzar
per a la mainada una sessió
de Discopampi a la plaça de
l’Església i una desfilada de
disfresses amenitzat pel DJ
Bernat Marquilles.
A la nit es va fer al pavelló firal, passades les nou del
vespre, el pregó de benvinguda del Rei Carnestoltes,
després es van projectar els
deu vídeos escollits del concurs cebachallenger. A continuació va tenir lloc un sopar
popular servit pels mateixos
organitzadors i per un grup de
dones de l’Esbarjo, al qual hi
hagué un concurs de disfresses casolanes amb 55 participants. La nit va estar amenit-

A baix, vista del pavelló ple de gom
a gom.

zada amb les actuacions dels
conjunts ”Oques Grasses” i
“Rocktambuls”.

Cap de setmana
de Carnaval
El dissabte el Grup Escènic
Agramuntí es passejà pels
carrers de la vila animant el
matí organitzant bodes instantànies mentre feien de
jurat per al concurs d’establiments. Hi van participar: Cal
Sangrà, Cal Serra (carrer Sant
Joan i Camí de les Planes),
Pels Pèls, Supermercat Plusfresc, Quitxalla, Estètica Mima’t i Pizzeria Xus. Enguany
no hi va haver la monumental
ambientació del carrer de les
Planes. Per la seva banda, la
Cia. Teatredetics continuà un
any més amb la venda del seu
“Cagarro” que assolia la majoria d’edat.
A partir de les sis de la tarda
es van començar a concentrar
a la plaça Fondandana les colles i carrosses que participarien en la rua i a les set s’inicià la desfilada encapçalada
per la carrossa organitzadora.
Aquest any l’organització va
tornar a modificar el recorregut. Van pujar per l’avinguda
de Catalunya cap a la plaça
del Pou, carrers Àngel Guimerà, Jaume Mestres i Agustí
Ros, i tornaren cap a la plaça

[MARÇ 2017]
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Integrants de la Comissió organitzadora amb Quim Masferrer poc
després de finalitzar l’obra “Temps”.

Fondandana. Hi van participar 33 comparses, algunes
amb vehicle, i tres carrosses,
amb un total de 1.200 disfresses segons l’organització.
Com cada any el públic va ser
molt nombrós. Per segon any
consecutiu els membres del
jurat van ser ubicats junts dalt
d’un entarimat a la plaça del
Pou. Així mateix hi va haver
la figura de l’speaker, a càrrec
de Jordi Balaguer, que anava anunciant les comparses
i carrosses per megafonia al
seu pas per la plaça del Pou.
La jornada acabà amb el ball
de carnaval amb l’“Anònima
Orquestra” i “DJ Sendo”.
Els premis de comparses,
carrosses i vehicles van ser
els següents: Comparses: Primer premi, 300€ + 100€
de participació. Segon premi, 250€ + 100€ de participació. Tercer premi, 200€
+ 100€ de participació. Del
4rt lloc al 10è, 180€ + 100€
de participació. De l’11è al
35è, 100€ de participació.
Carrosses: Primer premi,
400€ + 100€ de participació. Segon premi, 350€ +
100€ de participació. Vehicle de tracció motora, un únic
premi de 150€. Vehicle de
tracció manual, un únic premi de 150€.
Pel que fa al diumenge 26
de febrer, es va fer el judici
al Carnestoltes. A les sis de
la tarda va tenir lloc una concentració de ploraneres a la
plaça Fondandana que acompanyaren el Rei Carnestoltes
al seu judici en una rua pels
carrers de la vila fins a la plaça del Mercadal on actuà la
Coral d’Avui i Bon Cant. Després del judici i execució del
Rei Carnestoltes es va fer la
Sardinada popular.

7
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Posició

NOM DE LA COMPARSA

Punts

1

IL·LUMINATS: EN PUNT

275

2

ATRAPATS EN EL TEMPS

265

3

EL SENYOR DELS CARNAVALS: ELS ÚLTIMS ENS DE MARXA

206

4

AI PERDÓ, EN PRIMERA POSICIÓ: DONEM UN ALTRE AIRE
AL MONUMENT DEL TORRONAIRE

145

5

ELS MUSSOLS NO VAN SOLS

135

6

A LA CORDA FLUIXA

108

7

XURRIRECORD’S

95

8

INSPECTOR GADGET

83

9

18 ANYS A LA AMERICANA

63

10

KON’NICHIWA AGRAMUNT,
ELS COFUCA ESTEM A PUNT

57

11

ELS ESPANTAOCELLS D’AGRAMUNT
MOLEN UN MUNT

56

12

ELS XURRICRISPIES, UN ESMORZAR
DE CAMPIONAT

51

Posició

13

VENIM A DESFER EL GEL

49

1

80 DIES PER UN TOMB

93

14

TROIANS OBRINT CAMÍ A LA RUA

48

15

THE DREAM GRECN OF (AVALOR)

46

2

TROIANS OBRINT CAMÍ A LA RUA

72

16

SÍ A LES RETALLADES

44

17

VILEDA D’AGRAMUNT

37

18

FLIP-FLOPS

32

19

DESQUADRATS

30

20

BUSCANT LA XURRI

28

21

HOUSTON, TENEMOS UN PROBLEMA

22

Posició

NOM DE LA CARROSSA

Punts

NOM VEHICLE MOTOR

Punts

1

ELS ESPANTAOCELLS D’AGRAMUNT
MOLEN UN MUNT

41

2

BUSCANT LA XURRI

40

23

3

INSPECTOR GADGET

36

TENIM MALA LLET!

18

4

ELS MUSSOLS NO VAN SOLS

34

23

REPARTINT SORT

16

24

KITIPASA, ENS BUSCAVES?

11

5

EL SENYOR DELS CARNAVALS:
ELS ÚLTIMS ENS DE MARXA

23

25

ZUMBANDO VOY, ZUMBANDO VENGO

10

6

THE DREAM GRECN OF (AVALOR)

22

26

CONSTRUIREM UN MUR A LA LLUNA,
I EL PAGARÀ LA XURRI

9

7

GREASE

11

27

ELS MARCIANOS

9

28

ELS RUDOLFS

8

29

ICE AGE 1997: EN BUSCA DE LA XURRI

6

30

AGRAMUNT CIRCUS

3

31

AMERICAN PINK PANTERS

3

32

JURASSIC TRUMP

2

33

ONCLE TRUMP Y LO SABES

1

34

GREASE

0

35

ZOOILÒGICS

0

Posició

NOM VEHICLE MANUAL

Punts

1

AI PERDÓ, EN PRIMERA POSICIÓ:
DONEM UN ALTRE AIRE AL
MONUMENT DEL TORRONAIRE

69

2

ATRAPATS EN EL TEMPS

55

3

KON’NICHIWA AGRAMUNT,
ELS COFUCA ESTEM A PUNT

48

4

ELS XURRICRISPIES,
UN ESMORZAR DE CAMPIONAT

30

[MARÇ 2017]
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#cebachallenge

J

a comentàvem el mes passat en
el “De tu a tu” que vam tenir amb
membres de la comissió organitzadora,
que enguany també tenien preparada
una novetat i, la veritat, és que va ser
ben sonada.
Amb aquest títol de #cebachallenge
es van empescar un joc que consistia a
gravar un vídeo i penjar-lo al Facebook,
al mateix temps que la persona o entitat que el gravava havia de nominar
cinc persones o entitats més.
L’èxit va ser brutal, i per les xarxes
van circular centenars de vídeos de
tota mena, tant pel que fa a la durada
com pel contingut i l’originalitat. La comissió va escollir els que al seu parer
eren els deu millors i els van projectar el divendres al vespre al pavelló. Al
costat reproduïm algunes captures de
pantalla de diferents vídeos publicats.
L’èxit més important que es va aconseguir fou que en gravés un el Sr. Postu, aquest conegut personatge lleidatà
que té més de 55.000 seguidors al
Facebook.
Val a dir que la nostra revista també
va ser nominada i, com no podia ser
d’altra manera, vam gravar el vídeo pertinent i el van penjar al Facebook. Fins
ara ha tingut 1.609 reproduccions.

Els artífexs dels millors deu vídeos van pujar a l’escenari on es va lliurar un “trofeu” al guanyador.

VOL INCORPORAR
A L’EMPRESA:
•
•
•

Enginyer Industrial
Operari per fàbrica electromecànic
Operari per fàbrica hidràulic

Tots amb experiència en la fabricació de màquines.
Interessats contactar amb: Amadeu: amadeu@palvi.net
Xavier: xsuria@palvi.net
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Per a subscripcions
i anuncis de la revista,
us podeu adreçar a

Vítor M. Cabral
Tel. 672 68 47 19
secretaria@revistasio.cat

Dues imatges de l’arribada del Rei Carnestoltes al pavelló el divendres a la nit, amb el públic esperant-lo expectant.

Un grup de dones de l’Esbarjo ho tenia tot a punt per començar a servir el sopar. A la dreta, un grup de disfresses casolanes.

Vista de les taules poc abans de començar el sopar popular del divendres.

Per segon any la Comissió de Carnaval organitzà el concurs del Xurrikiller,
amb una participació de 225 persones.
També es convocà un Concurs de Fotografia, que calia publicar a les xarxes
socials. Es continuà amb el ja conegut
Concurs de Tapes de Ceba que va començar el 28 de gener i va acabar el
23 de febrer. Hi van participar nou bars
i establiments de la vila, que van servir
1.459 tapes.
Un dels actes de més acceptació
va ser el #cebachallenge, el repte de
tirar-se ceba per sobre i nominar cinc
persones més que havien d’acceptar el
repte en menys de 24 hores. El repte
començà el 17 de febrer i durant una
setmana centenars de vídeos es van
penjar a la xarxa, en els quals es podia
veure tant particulars com entitats.
[MARÇ 2017]
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Actes paral·lels

11

DISCOPAMPI

CARNAVAL INFANTIL
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RUA

CARROSSA DEL REI CARNESTOLTES

ACOMPANYANTS DE LA CARROSSA
DEL REI CARNESTOLTES

SPEAKER JORDI BALAGUÉ

MEMBRES DEL JURAT

14
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VEHICLE THE DREAM GRECN OF
(AVALOR)

THE DREAM GRECN OF (AVALOR)

BUSCANT LA XURRI

VEHICLE DE BUSCANT LA XURRI

DETALL DE BUSCANT LA XURRI

VEHICLE D’AGRAMUNT CIRCUS

AGRAMUNT CIRCUS

[MARÇ 2017]
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ELS ESPANTAOCELLS D’AGRAMUNT MOLEN UN MUNT!
A BAIX, UN DETALL DE LA COMPARSA

SÍ A LES RETALLADES

INSPECTOR GADGET
A DALT, DOS DETALLS DE LA COMPARSA

16
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VEHICLE DE
SÍ A LES RETALLADES

GREASE

DETALL DE GREASE

ONCLE TRUMP Y LO SABES

DETALL D’ONCLE TRUMP Y LO SABES

HOUSTON, TENEMOS UN PROBLEMA

[MARÇ 2017]
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ELS XURRICRISPIES, UN ESMORZAR DE CAMPIONAT

VEHICLE DELS XURRICRISPIES,
UN ESMORZAR DE CAMPIONAT

FLIP-FLOPS

DETALL DE TROIANS
OBRINT CAMÍ A LA RUA

CARROSSA DE TROIANS
OBRINT CAMÍ A LA RUA

DETALL DE FLIP-FLOPS

TROIANS OBRINT CAMÍ A LA RUA
18 sió 637 [MARÇ 2017]

ZUMBANDO VOY ZUMBANDO VENGO

DETALL DE ZUMBANDO VOY
ZUMBANDO VENGO

DETALL DE 18 ANYS A L’AMERICANA

18 ANYS A L’AMERICANA

ELS RUDOLFS

[MARÇ 2017]
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DETALL
D’IL·LUMINATS: EN PUNT

IL·LUMINATS: EN PUNT

XURRIRECORD’S

XURRIRECORD’S

EL SENYOR DELS CARNAVALS:
ELS ÚLTIMS ENS DE MARXA

20
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VENIM A DESFER EL GEL

ATRAPATS EN EL TEMPS

VEHICLE
D’ATRAPATS EN EL TEMPS

DESQUADRATS

DETALL
D’ATRAPATS EN EL TEMPS

VILEDA D’AGRAMUNT

ELS MUSSOLS NO VAN SOLS

[MARÇ 2017]
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80 DIES PER UN TOMB

DETALL DE 80 DIES PER UN TOMB
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AMERICAN PINK PANTERS
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TENIM MALA LLET

VEHICLE D’AI, PERDÓ,
EN PRIMERA POSICIÓ:
DONEM UN ALTRE AIRE
AL MONUMENT DEL
TORRONAIRE

ICE AGE 1997: EN BUSCA DE LA XURRI

KITIPASA, ENS BUSCAVES?

AI, PERDÓ, EN PRIMERA POSICIÓ: DONEM UN ALTRE
AIRE AL MONUMENT DEL TORRONAIRE

CONSTRUIREM UN MUR A LA LLUNA, I EL PAGARÀ LA XURRI

[MARÇ 2017]

sió 637

23

ELS MARCIANOS

ZOOILOGICS

A LA CORDA FLUIXA

REPARTINT SORT

VEHICLE KON’NICHIWA AGRAMUNT, ELS COFUCA ESTEM A PUNT!!!

KON’NICHIWA AGRAMUNT, ELS COFUCA ESTEM A PUNT!!!
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ESTABLIMENTS

EXTERIOR DE CAL SERRA
AL CARRER DE SANT JOAN

INTERIOR DE CAL SERRA
AL CARRER DE SANT JOAN
CAL SANGRÀ

PLUS FRESC

CAL SERRA DEL CARRER DE LES PLANES

CONCURS
ESTABLIMENTS
I CARRERS
PREMI A LA MILLOR
DECORACIÓ D’APARADOR
“CAL SANGRÀ”
PREMI A LA MILLOR
AMBIENTACIÓ DE LOCAL
“CAL SERRA” del
C/ Camí de les Planes
PREMI A LA MILLOR
AMBIENTACIÓ DE CARRER
“CAL SERRA” del
C/ Sant Joan
[MARÇ 2017]
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MIMA’T

PELS PÈLS

QUITXALLA

PIZZERIA XUS

6è CONCURS DE TAPES DE CEBA

CONCURS DISFRESSES CASOLANES

ESTABLIMENT TAPA GUANYADORA:
THE GARDEN BAR amb una puntuació de 9,3
Premi: XURRIESTRELLA per la millor tapa i diploma acreditatiu del concurs.

Categoria INDIVIDUAL: HELADO OSCURO (50€)

BUTLLETES GUANYADORES:
De cada urna que hi havia als nou establiments participants, es va fer un
sorteig on va sortir una butlleta guanyadora. Cada butlleta estava premiada amb un àpat per a dues persones a l’establiment corresponent.

Categoria GRUP (triple empat, premi repartit):
DONETTRUMPS (50€)
NI A L’ESPANYOLA, NI A L’AMERICANA… A LA LLEIDATANA!
(50€)
FAMÍLIA JACK (50€)

BAR DEL PAVELLÓ: MARTA EROLES

Categoria PARELLA:
BENVIGUTS AL XURRI PICA-PICA 24H (100€)

BLANC I NEGRE: ESTEVE ROVIRA MAJORAL
CAFÈ CAMATS: JOSEP MARIA BORGES
CASAL AGRAMUNTI: RAMON TORRES MASSANA
EL SIÓ: ALBA VALLS
GLOPS I TAPES: JOAN ANTON TORNÉ CORTÉS
GRANJA RAMON: XAVIER PEDROL
ITZEL: ANNA TORRES
THE GARDEN BAR: Mª ASSUMPCIÓ DOMINGO
26
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XURRIKILLER
Xurrifranctirador d’or: ORIOL FARRÀS FIGUERA (vuit víctimes)
Xurrisupervivents: JUDIT REPILADO, MONIAC RAMON,
EDUARD BERENGUER, MIQUEL GUIXÉ, BERNARDO ESTEBAN, ANNA PEDRÓS, DOMINGO LLORET I MARINA SÚRIA.

BALL AL PAVELLÓ

ENTREGA
DE PREMIS

VENDA DELS TRADICIONALS CAGARROS
A CÀRREC DEL GRUP TEATREDETICS

FOTO DELS COMPONENTS DEL GRUP ESCÈNIC
AGRAMUNTÍ QUE, COM CADA ANY, VAN FER
DE JURAT DEL CONCURS D’APARADORS I CARRERS

PHOTOCALL AL
CARRER SANT JOAN

ENTREGA DE PREMIS

ELS COMPONENTS DEL GEA VAN AMENITZAR
ELS CARRERS DURANT EL DISSABTE AL MATÍ
COMITIVA QUE ACOMPANYAVA EL REI
CARNESTOLTES FINS A LA PLAÇA DEL MERCADAL

EL REI CARNESTOLTES EN EL CARRET QUE EL
VA DUR AL MERCADAL PER FER-LI EL JUDICI

[MARÇ 2017]
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MEMBRES DE LA CORAL DURANT EL JUDICI
AL REI CARNESTOLTES

MOMENT EN QUÈ ES REALITZAVA EL JUDICI

A LA PLAÇA ES VA CONGREGAR FORÇA GENT

ELS CUINERS PREPARANT LES SARDINES...
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...I LES CUINERES REPARTINT ELS ENTREPANS

EL REI CARNESTOLTES LLEGINT EL SEU TESTAMENT

Testament Rei Carnestoltes

J

o, el puto rei Carnestoltes, deixo
constància de les meves últimes
voluntats:
- A l’Ajuntament d’Agramunt els
cedim un segell nou perquè puguin
seguir compulsant. Com us van fotre el sello, eh…
- Al Club de Futbol Agramunt, els
deixo uns quants jugadors de la
vila, que n’hi ha més de fora que
de casa, i un president amb totes
les lletres.
- A l’Escola Macià-Companys els
aconsello que lluitin més per la línia de P3 i no estiguin tant al Facebook.
- A l’Espai 39 els deixo toldos per
a les cagades de pardal.
- A l’Associació DVins un conveni
amb el Decathlon per renovar les
carpes de la pedregada.
- A la Unió de Botiguers menys
t’estimo i més rebaixes. Que algun
es pensen que són Boutiques del
Passeig de Gràcia.
- A la Coral d’Avui us recomano
que us ajunteu amb el Cor Parroquial i els del Gòspel, per tal de formar
l’Orfeó Agramuntí.
- Als Motorrons els regalo una
Harley Davidson perquè sàpiguen
la forma que té i puguin fardar pel
poble.
- A l’Eslai Sió els cedeixo el pis
de dalt de la casa del Cau, perquè

el mossèn ja no els vol a les sales
parroquials.
- Als del Futbol Sala els demano
que siguin solidaris i reparteixin els
beneficis de la Festa Major amb els
clubs que comparteixen el poliesportiu.
- Als del Club Handbol Agramunt
els embargo la casa de l’Era de dalt
fins que no expliquin bé a tothom
com collons la van comprar.
- A la Polici Local, els deixo uns
quants jocs de taula perquè es distreguin durant la jornada laboral.
- Als Corredors del StargardtGo
menys postureo i més quilòmetres.
- Als del Club de Tenis que encara no us heu passat al Pàdel, aneu
al Club de Ping-Pong que el Xela us
farà classes gratuïtes.
- Als del CAP els cedeixo professionals amb paciència pels torns
de cap de setmana.
- Al carrer Sió hi instal·laré un
Ikea a veure si així aconseguim que
tingui vida.
- Als bars d’Agramunt us aconsello que us seguiu denunciant, és
la millor forma per tirar el negoci
endavant.
- A les Dones de l’Esbarjo els regalo un val de descompte en un Sex
Shop.
- I la millor de totes, l’Associació
Tradi-Sió, els demano, un any més,
un capgrós del rei carnestoltes.

DURANT LA SEVA EXECUCIÓ

FOTO DE FAMÍLIA DE TOTS ELS QUE
VAN INTERVENIR EN EL JUDICI I
EXECUCIÓ DEL REI CARNESTOLTES

[MARÇ 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.
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Autoritats i concessionaris després de realitzar els parlaments.

A la dreta, vista general
del pavelló.

E

ls dies 4 i 5 de març es
va celebrar la 16a edició
de l’Agr’auto, la Fira del Vehicle d’Ocasió. Hi van participar
cinc concessionaris locals:
Autocorbella, Castro Motors,
Auto Serveis del Sió, Tallers
J. Valls i Automoció Rubén,
amb una mostra de més d’un
centenar de vehicles de se-

gona mà, especialment de
quilòmetre 0 i gerència, que
estaven exposats al pavelló
firal i en una carpa annexa.
Per segon any consecutiu i
amb l’objectiu d’incentivar
les vendes, els concessionaris agramuntins sortejaren un
xec regal per un viatge entre
tots els compradors d’un cot-

JOAN PIJUAN

Tallant la cinta inaugural.

xe en el marc del certamen.
La inauguració oficial de
la fira es va fer el dissabte al
migdia per la Sra. Montse Gallardo, subdirectora del Departament de Comerç de la Generalitat a Lleida, acompanyada
per l’alcalde, Bernat Solé, i la
directora del certamen, Fàtima Puig. Montse Gallardo
va dir que “Catalunya és un
referent en el món firal, perquè ha sabut conjuminar les
fires tradicionals amb les fires
innovadores i ha fet que totes
trobin el seu espai i tinguin la
seva rellevància al que pretenen i en relació al municipi”.
També va afegir que “cada
euro que s’inverteix en una
fira té un efecte multiplicador en l’economia del municipi i per tant són importants
aquestes fires, ja que generen
moviment econòmic tant al
municipi com a la comarca”.
El certamen es va completar amb la 9a trobada motera
que va tenir lloc el diumenge

▼

JOSEP ROVIRA

Agr’auto

JOSEP ROVIRA

[MARÇ 2017]
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JOSEP ROVIRA
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JOAN PIJUAN

JOAN PIJUAN

JOAN PIJUAN

JOAN PIJUAN

De dalt a baix: Carpa de la
Diputació, concentració de motos
a la Fondandana, els organitzadors preparant els entrepans per
l’esmorzar, control d’arribada de
les motos i un vehicle esportiu que
va causar molta expectació.
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al matí organitzada per l’Associació Motorrons d’Agramunt, la qual va comptar amb
la participació de més de 700
aficionats a les motos. La
trobada començà amb un esmorzar per a tots els inscrits.

Aquest any va ser un esmorzar solidari, ja que un euro
del seu cost anava destinat
al projecte Stargardt Go que
impulsa la pediatra Margaret
Creus per a la investigació de
malalties degeneratives de la

retina. Van recaptar 880 euros. Després de realitzar una
ruta per la comarca, es va fer
un sorteig de diversos articles
relacionats amb el món del
motociclisme entre tots els
participants.

JOAN PIJUAN

Foto de família dels participants al cicle
Coneguem l’Urgell sense presses.
A l’esquerra, explicació dels vestits medievals i, abaix, a l’Espai Guinovart.

JOAN PIJUAN

Coneguem l’Urgell
sense presses
Dins el cicle Coneguem
l’Urgell sense presses que el
Consell Comarcal de l’Urgell
va iniciar l’any passat amb la
finalitat de donar a conèixer
les diferents poblacions de la
comarca, el diumenge 19 de
febrer es va visitar Agramunt.
L’activitat va comptar amb
la participació de gairebé un
centenar d’urgellencs. Després de la benvinguda oficiada per l’alcalde de la vila,
Bernat Solé, i el president del
Consell Comarcal, Salvador
Bonjoch, que va subratllar
l’important patrimoni, cultural i històric, que tenim a
la nostra comarca que hem
d’anar coneixent i entre tots
fer-lo ressaltar, el personal
de Turisme realitzà una visita
guiada a l’església de Santa
Maria, el refugi antiaeri, als
vestits medievals i a l’Espai
Guinovart.

El diumenge 19 de febrer
es va inaugurar a l’Espai Guinovart l’exposició de Perico
Pastor, La vida de Sinuhè o el
[MARÇ 2017]
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JOAN PIJUAN

Exposició de Perico
Pastor a l’Espai Guinovart
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JOAN PIJUAN

JOSEP ROVIRA

▼
Perico Pastor i Jordi Fortuny al
Petit Espai on s’exposen les seves
obres.
A la dreta, parlaments durant la
inauguració de l’exposició.

Diverses botigues van fer una
parada al carrer en el Mercat
de les Rebaixes.

al Petit Espai, mostra les illustracions originals, realitzades sobre paper japó i ostraca, que va fer servir l’artista
per acompanyar la traducció
al català que va fer Jordi Fortuny, la traducció del qual va
ser promoguda per l’Associació de Bibliòfils de Barcelona.
L’exposició ens mostra el
desterrament, la cerca d’un
refugi i la voluntat de sobreviure de Sinuhè un camí que
també va recórrer Guinovart
durant la Guerra Civil.
L’exposició també compta amb un audiollibre de La
vida de Sinuhè enregistrat pel
poeta magrebí Salem Zenia
i el traductor del text, Jordi
Fortuny.
Aquesta mostra arriba per
primera vegada a Agramunt
amb el repte d’experimentar
els vincles entre l’obra de Perico Pastor i Josep Guinovart.

gust de la mort, comissariada
per Anaïs Muñoz i Bàrbara
Bayarri, la qual es podrà visitar fins al 18 de juny. L’acte
comptà amb la presència de
l’artista, Perico Pastor; l’autor
del text del llibre, Jordi Fortuny; l’alcalde de la vila, Bernat Solé, i Maria Guinovart,
presidenta de la Fundació.
L’obra de Perico Pastor representa la vida de Sinuhè,
l’egipci (1960 aC). L’exposició, que es troba ubicada

JOAN PIJUAN

Mercat de les Rebaixes
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El dissabte 4 de març la
Unió de Botiguers i Industrials d’Agramunt, organitzà
una nova edició del Mercat
de les Rebaixes d’Hivern. Els

comerços van treure el gènere
al carrer i l’oferiren a les parades que havien muntat davant dels seus propis locals.
Per incentivar les vendes la
Unió de Botiguers va sortejar
set vals de 30€ entre tots els
clients.

Presentació de l’aplicació
APP Agramunt
El dimecres 1 de març es
va fer al Casal Agramuntí la
presentació de l’aplicació
APP Agramunt i els sensors
del riu Sió a càrrec del regidor
de Noves Tecnologies, Joan
Pijoan.
Va ser una sessió pràctica
en la qual el regidor explicà
cada una de les funcions que
trobarem a l’aplicació. També
explicà com es pot consultar
la informació dels sensors
instal·lats al riu Sió a través
de la nova funció que han incorporat a l’aplicació, la qual
permetrà seguir l’estat del riu
Sió en temps real gràcies als
sensors que s’han instal·lat a
Castellnou, Tarroja i a la Font
de Gàver, on neix el riu, que
donen informació de l’altura

FONT: BIBLIOTECA MUNICIPAL

Membres del col·lectiu de la
Garba van narrar un conte a
la Biblioteca Municipal.

tadania. També va subratllar
que aquesta aplicació no només està pensada per a la gent
d’aquí, sinó també per a tots
els de fora, ja que hi trobaran
molta informació de la vila.

Atrapacontes
El dissabte 4 de març es va
realitzar a la Biblioteca Municipal Guillem Viladot una
nova sessió del projecte Atrapacontes que va anar a càrrec

de la Garba, la qual va narrar
el conte El pinzell màgic.

Conferència del Dr. Lailla
Organitzada per l’AECC
-Catalunya contra el Càncer,
el Dr. Josep Mª Lailla va realitzar el divendres 3 de març al
Foment Parroquial una conferència sobre el càncer amb el
títol “Tots junts podem vèncer
el càncer”.
Lailla va dir que hem de ser
positius, hem de ser una mica
esperançadors amb aquesta
malaltia que durant tant de
temps s’ha dit que era una
infermetat incurable. És cert
que el càncer continua sent
una malaltia incurable, afirmà
Lailla, però la gent no es mor
de càncer. En aquests moments el càncer és una malaltia que s’ha “comunificat”, la
gent viu amb el càncer, però
afortunadament viu molts
més anys i amb situacions
molt millors que progressivament aniran a més.
També va puntualitzar que
cada any es diagnostiquen
[MARÇ 2017]
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A la dreta, el Dr. Josep M. Lailla
durant la seva conferència al
Foment Parroquial.

del riu, la pluviometria i la
temperatura. Una informació
que s’actualitza cada 15 minuts de manera automàtica
i que estarà disponible pels
usuaris de l’APP, que podran
personalitzar el nivell d’alerta
que vulguin rebre.
Va dir que en l’any que porta
operativa l’aplicació mòbil ja
s’han fet més de 850 descàrregues i els seus continguts
s’han visionat més de 20.000
vegades, la qual cosa indica
que aquesta iniciativa ha estat
molt ben rebuda per la ciu-

JOAN PIJUAN

JOAN PIJUAN

El regidor de Noves Tecnologies,
Joan Pijoan, va presentar la nova
aplicació “APP Agramunt i els
sensors del riu Sió”.
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RICARD BERTRAN

Xerrada trastorns
del rendiment escolar

Tres imatges dels desperfectes que el fort vent va
causar a la nostra vila.

més càncers, perquè la població és cada vegada més gran
i això fa que sigui més susceptible a patir un càncer, no
obstant va subratllar també
que cada any hi ha més gent
que el supera.

Ventada
El primer cap de setmana
de març es va produir una for36
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ta ventada amb ràfegues de
vent considerables especialment la nit del divendres dia
3 al dissabte dia 4. Tal com
es pot veure a les fotografies
que publiquem, el fort vent va
ocasionar diversos desperfectes en diferents indrets de la
vila. Es van veure afectades
teulades, parets velles i arbres, entre altres.

El dimarts 7 de març la pediatra del CAP d’Agramunt,
Margaret Creus, i la infermera Teresa Pujol, van realitzar
a la sala de conferències del
Casal Agramuntí una xerrada
informativa sobre els trastorns
del rendiment escolar, en la
qual pretenien conscienciar
sobre la importància de detectar a temps aquest tipus
de trastorns que provoquen
sofriment tant al menor com
a la família. Van dir que des
d’uns anys cap aquí observen
que els problemes de salut
que més freqüents es troben al CAP són els trastorns
de l’aprenentatge, ja que en
aquests últims anys han triplicat el diagnòstic d’aquests
tipus de problemes. També
van dir que els poden identificar i diagnosticar però no
disposen dels recursos necessaris per poder donar l’atenció que aquests nens necessitarien, davant d’aquest fet
plantegen que els pares que
vulguin creïn un grup de nens
amb trastorn de l’aprenen-

La participació a la Cursa de la
Dona va batre el rècord d’inscrits.

tatge per poder donar una
sortida conjunta als nens
amb aquest tipus de problemes.

plaça del Mercadal on els participants podien fer-se fotos i
compartir-les a les xarxes socials per promoure la igualtat.
La inscripció era de 5 euros que donava dret a una
camiseta commemorativa i a
un petit avituallament a l’arribada. Un any més la Cursa
va ser solidària i es destinà un
euro de la inscripció a l’Associació Catalunya contra el
Càncer.
Abans de l’inici de la cursa,
el Club Ciclista d’Agramunt va
realitzar a la plaça del Mercadal un senzill i emotiu home-

▼

Margaret Creus i Teresa Pujol durant la xerrada informativa sobre
els trastorns de l’aprenentatge.

El diumenge 12 de març
es va celebrar la 5a edició de
la Cursa de la Dona amb un
rècord de participació de 750
inscrits. La prova continuà
sent no competitiva i oberta a tothom, homes i dones,
i a totes les edats, els quals
van poder participar en una
caminada de 6 km o en una
cursa de 8 km. A més a més
comptà amb la col·laboració
d’una vintena d’empreses i
establiments de la vila. Com a
novetat en aquesta edició, es
va instal·lar un photocall a la

JOAN PIJUAN

JOAN PIJUAN

5a Cursa de la Dona

[MARÇ 2017]

sió 637

37

JOSEP ROVIRA

A C T UALITAT F ETS DEL MES

JOSEP ROVIRA

El Club Ciclista va organitzar un minut de silenci al Mercadal en memòria del seu company, poc abans de començar la Cursa.
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natge que es va centrar en un
minut de silenci en record del
seu company, Jeroni Ros, que
havia mort la vigília en un accident de trànsit mentre anava en bicicleta. Seguidament,
una seixantena de membres
del Club Ciclista van encapçalar la cursa durant els primers metres. A més a més en
record del Jeroni Ros van fer
el recorregut llarg de la prova
de 8 km. A les xarxes socials,
el Club va publicar un comunicat en el qual anunciaven
que en les properes setmanes tenen intencions de dur
a terme un altre acte de record obert a tots els ciclistes i
clubs. I també, el 7 d’octubre
en el marc de la Transiscar, ja
que n’era col·laborador actiu
des de feia molts anys.

JOAN PIJUAN
JOAN PIJUAN

A la dreta, el públic assistent
seguint el conferenciant amb
molta atenció.

La Cursa de la Dona al seu pas
per Puigverd, amb la silueta de
la vila al fons.

Dia Internacional
de la Dona
El consell Comarcal de l’Urgell va commemorar el dia
Internacional de la Dona, 8
de març, amb l’organització
d’una conferència al teatre

Casal Agramuntí pel filòsof i
escriptor Francesc Torralba
amb el tema “Claus per a la
serenitat emocional. La necessària desacceleració”.
Durant l’acte la Consellera
Comarcal de la Dona, Laura

Piera, i la regidora de Promoció de la Dona a l’Ajuntament
d’Agramunt, Sílvia Fernàndez, van llegir la declaració
institucional d’aquesta diada.
Torralba en la seva intervenció va explicar que la se-

▼

Francesc Torralba en un moment
de la seva intervenció.
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en clar de present i futur. El
nostre objectiu és reflexionar
sobre la presa de decisions en
contextos d’incertesa.

JOAN PIJUAN

Cicle de conferències
en neuroprevenció

Marta Agustí parlà de les malalties
cardiovasculars.

Escolteu, Guinovart la nova exposició d’obres de Guinovart.

renitat 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

El Consell Comarcal de
l’Urgell dins el programa Fem
Salut ha organitzat un cicle
de quatre conferències en
neuroprevenció. Sota el títol “Cuida’t, Mou-te, Pensa i
Somriu. Les claus de l’envelliment saludable” el cicle té
con a objectiu explicar la importància de l’adopció d’estils
de vida saludables per prevenir malalties o complicacions
relacionades amb la salut en
la gent gran.
La primera d’aquestes xerrades es va fer el divendres
10 de març a la sala de conferències del Casal Agramuntí
amb el títol de Cuida’t que va
anar a càrrec de la infermera
d’Aspid, Marta Agustí, que va

parlar de les malalties cardiovasculars sobretot les que
afecten al cor i al cervell, dels
factors de risc que les provoquen i de com prevenir-ho.

Exposició
“Escolteu Guinovart”
L’Espai Guinovart inaugurà el diumenge 12 de març
l’exposició “Escolteu Guinovart”, comissariada per Bàrbara Bayarri i Anaïs Muñoz,
que es podrà veure fins al 27
d’agost.
“Escolteu Guinovart” és
una exposició que agafa el títol del poema que Pere Quart
va dedicar a Josep Guinovart
per proposar a l’espectador
una escolta corporal, però
també poètica. És una invitació a escoltar-nos a nosaltres
mateixos, a escoltar el nostre
cos, a escoltar la nostra terra,
el nostre entorn, el context, a
la gent que tenim al voltant.
Es tracta d’una constel·lació
d’obres que pivoten al voltant
de l’època de la Guerra Civil,
durant la qual Guinovart va
haver de fugir, en primer lloc
de Barcelona, i, més tard,
a causa dels bombardejos,
d’Agramunt. Per això cobra
rellevància especial en aquesta proposta l’obra permanent
de La Cabana que representa el refugi que van construir
precàriament al camp.

Tràgic març

JOAN PIJUAN

El dissabte 11 Agramunt
quedà commocionat a mesura que se sabia de la mort
de Jeroni Ros, de 54 anys, en
un accident de trànsit en ser
envestit per un camió mentre anava en bicicleta per la
carretera L-310 a l’altura de
Concabella, al terme municipal dels Plans de Sió. El tràgic

40

sió 637

[MARÇ 2017]

LAIA PEDRÓS

La bicicleta de l’accidentat va
quedar intacta.

succés es produí quan passaven pocs minuts de les 10 del
matí, a l’altura del quilòmetre
12 d’aquesta carretera, per
causes que es desconeixen i
que s’investiguen, el camió el
va atropellar.
Fins al lloc dels fets es
van desplaçar cinc patrulles
dels Mossos, dues dotacions

de bombers, una ambulància i un helicòpter del SEM.
Malgrat tots els esforços del
personal sanitari per intentar
reanimar-lo, no van poder fer
res per salvar-li la vida.
Jeroni Ros era un gran aficionat al ciclisme i formava
part del Club Ciclista d’Agramunt.
Aquesta tràgica notícia es
produïa tan sols una setmana
després d’un altre accident
mortal que també trasbalsà la
vila. En aquest cas la víctima
va ser l’agramuntina Isabel
Gatell i Novell, que va perdre
la vida el divendres 3 de març
a quarts de deu del vespre
quan, per causes desconegudes, el seu cotxe va sortir de
la via i va impactar contra un
senyal informatiu de trànsit a

la variant de Mafet. El vehicle
va quedar bolcat al mig de la
carretera i durant força estona
es va haver de desviar el trànsit per dins la població. Els
serveis d’emergència tampoc
no van poder fer res per salvar-li la vida.
La Bel, com així se la coneixia, en el moment de l’accident tornava d’un dinar que
havia fet amb companys de
l’institut Manuel de Pedrolo
de Tàrrega, d’on era professora. També havia exercit la docència a l’institut Els Planells
d’Artesa de Segre. Actualment era regidora pel PDeCAT
a l’Ajuntament de Foradada,
municipi on residia. Tant
l’Ajuntament com els dos
centres educatius, li van retre
un sentit homenatge. ■
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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 X AVIER C O TS SOLÉ

Xavier Cots és el president
actual de l’entitat.

Hi ha hagut
èpoques que
érem molt
cantaires i en
d’altres, com
l’actual, som
menys. Però
això no ens atura; si som una
gran colla fem
coses grans i si
som més pocs
fem coses més
petites.

A

l març del 2007 en
aquesta mateixa revista
es va dedicar a la Coral
d’Avui un reportatge amb motiu del seu 40è aniversari. Va
resultar extens ja que 40 anys
donen per explicar moltes coses. Us convidem a rellegir el
que va ser en aquell document
l’inici i la maduresa que amb
els anys ha anat adquirint la
Coral d’Avui. Aquest any celebra el 50è aniversari. Per
seguir en la memòria us convidem a llegir aquestes pàgines.
En aquest “De tu a tu” parlem
amb el Xavier Cots, president
actual de l’entitat. Amb ell no
fem un repàs de tots els 50
anys ja que això ja ha estat explicat, sinó que fem un passeig
més actual. Durant els darrers
10 anys han succeït coses que
també han passat a formar part
de la història d’aquesta entitat.

– Esteu contents d’haver arribat fins aquí?
– No cal dir que contentíssims. I no ho dic jo sol, puc
afirmar que tots els membres
i exmembres de la coral estem
orgullosos d’haver mantingut
ininterrompudament aquests
50 anys de cant. També he
de dir que no ha estat fàcil.
Hem tingut moments brillants
i moments tristos. No sempre
les coses són com voldries
que fossin. Hi ha hagut èpoques que érem molt cantaires
i en d’altres, com l’actual, som
menys. Però això no ens atura; si som una gran colla fem
coses grans i si som més pocs
fem coses més petites. El que
sí que no ens falta és la il·lusió
per cantar; perquè cantar ens
agrada i al mateix temps ens
ho passem bé.
– Recorda’ns la primera junta.
– President: Miquel Pla Bargués; secretari: Enric Serra Sales; tresorer: Josep Mª Roqué
Mora; vocals: Gemma Bàrrios,
Irene Panadés, Jaumina Díaz,
M. Carme Martorell i M. Carme
Vàzquez.
– Què destacaries d’aquests
darrers anys?
– Una de les coses que més
han canviat aquests darrers
anys ha estat el sistema de direcció. Abans ens dirigia Dolors
Ricart, però va arribar un dia
que per motius personals i laborals va deixar la direcció; encara
que no ha deixat d’estar vinculada a la Coral. Davant d’aquesta situació vam haver d’anar a
buscar directors a fora del nostre entorn, i si fins llavors tots

actuaven d’una manera altruista, això es va acabar. Trobar
un director, ens comporta una
despesa que fins aquell moment no era necessària. D’altra
banda, també forma part de la
lògica. Actualment tenim un
jove director, en Bernat Giribet
d’Artesa de Segre, que es va incorporar el curs 2015-16
– Hem de parlar d’en Ramon
Casals.
– Sí. El 19 de maig del 2008
una dura malaltia va ser la causa que el Ramon ens deixés
per sempre. Es va incorporar a
la direcció el Nadal de 1970
i va ser cap a finals del 2001
que va traspassar la direcció a
Dolors Ricart, si bé ell va continuar com a cantant. No cal
dir la gran tasca que el Ramon
va fer per la Coral. Un dels fets
dels quals ell se sentia més orgullós era el de la creació de
la Coral Bon Cant l’any 1971.
Jo mateix, com tants altres,
som fruit d’aquella crida que
va fer la Coral d’Avui liderada
pel Ramon. En aquell moment
més d’un centenar de joves
vam acudir a la crida i així va
néixer la Coral Bon Cant. La
seva idea era poder inculcar als
nens l’estima per la música i el
cant, induir a la responsabilitat, al compromís i el respecte
als altres. I tot això cantant.
Amb els anys, alguns d’aquells
nens i nenes feren el salt cap a
la Coral d’Avui i així fins arribar
al dia d’avui. L’entrega i la generositat que el Ramon hi dedicava va ser inqüestionable.
– D’aquí va néixer el cicle de
Concerts Ramon Casals?
[MARÇ 2017]
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Els directors/es de l’entitat
• Antoni Canosa i Vidal: Fundador de la Coral d’Avui. La dirigeix de
1966 fins a mitjans de 1970.
• Josep Martorell i Omedes: Tot i
que no va dirigir en cap concert va
col·laborar en la direcció des de
1966 a 1971.
• Mn. Narcís Saladrigues: Va dirigir
poc temps, de mitjans de 1970 fins
a finals d’aquell mateix any.
• Ramon Casals i Muntada: Fou
el màxim impulsor de la coral pels
seus 30 anys al capdavant, exercí
de 1970 fins a finals de setembre
de 2001. Continuà com a cantaire.
El 19 de maig de 2008 ens deixà.
Va ser l’impulsor de la formació de la
Coral Bon Cant l’any 1971. Va tenir
diferents col·laboradors1 en la direcció de la coral infantil:
- Mª Carme Vàzquez i Soldevila
(1971-72)
- Josefina Vàzquez i Soldevila
(1971-72)
- Elena Sans i Ribera (1971)
- Ramona Solé i Martínez (1971)
- Mª Carme Barbero i López (1975) 2
- Núria Solé i Puig (1980)3

- Salvador Jovell i Grau (1977-82)
- Mª Àngels Escolà i Valls (197980)
- Marta Castellà i Escolà (197981)
- Anna Bertran i Solé (1987-89)
• Ricard Bertran i Puigpinós: S’incorpora a la coral l’any 1983 com a
sotsdirector. Dirigí el grup gran de la
coral infantil fins l’any 1994, després
codirigí la Coral d’Avui amb el Ramon
Casals fins al 1998.
• Joana Tolmos i Pujol: Es fa càrrec
de tota la Coral Bon Cant el setembre
de 1994. A partir del curs 2001/02
dirigeix el grup petit i el gran. El curs
2011/12 passa a dirigir sols el grup
mitjà-gran. A finals del curs 2014/15
deixa la direcció de la coral infantil,
però continua col·laborant-hi.
• Carme Ricart i Amanós: dirigí el
grup gran el curs 1994/95.
• Dolors Ricart i Amanós: És la
nova directora de la Coral d’Avui a
partir de l’octubre de 2001 fins al
setembre de 2009 que, per motius
personals i laborals, deixa la direcció,
no obstant col·labora igualment quan
fa falta. A més a més s’ocupà de la

direcció del grup mitjà de la Coral
Bon Cant des del curs 2001/02 fins
al curs 2005/06. El curs 2013/14
torna a dirigir la Coral d’Avui mentre
es busca nou director.
• Anna Baltral i Barrera: Agafa la
direcció del grup petit de la Coral
Bon Cant des del curs 2002/03 fins
al curs 2009/10. Els cursos 2013/14
i 2014/15 es forma un tercer grup de
grans que dirigeix.
• Esther Cabós i Sorolla: S’ocupa de
la direcció del grup mitjà de la Coral
Bon Cant des del curs 2006/07. El
curs 2011/12 passa a dirigir el grup
petit fins al curs 2014/15. El curs
2015/16 passa a dirigir el grup mitjà.
• Laura López i Cabós: El curs
2011/12 comença a ajudar en els assajos del grup petit. El curs 2013/14
ja dirigeix en els concerts amb l’Esther Cabós. El curs 2015/16 es fa
càrrec del grup petit.
• Anna Gascón i Sáez: Del setembre de 2009 fins a finals de maig de
2012 agafa la direcció de la Coral
d’Avui.
• Dolors Piñol: Dirigeix la Coral
d’Avui el curs coral 2012/13.
• Isabel Badia. Dirigeix la
Coral d’Avui el curs 2014/15.
• Bernat Giribet. És l’actual
director de la Coral d’Avui des
del curs 2015/16.

1
Els anys que es detallen són extrets dels programes dels concerts
de Pasqua i de Nadal i d’altres concerts que es conserven a l’arxiu de
la coral. També van dirigir en algun
assaig: Josefina Joval i Maria-Socós
Vicens.
2
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Sols va dirigir unes cançons per
Pasqua de 1975.
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Va dirigir unes cançons en un concert de Santa Cecília al Foment.
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Casa de la Coral amb la
pancarta commemorativa del
50è aniversari.
A la pàgina anterior, actuació
de la Coral d’Avui en l’Homenatge a Guinovart, l’any 2008.

Hi ha hagut
èpoques que
érem molt
cantaires i en
d’altres, com
l’actual, som
menys. Però
això no ens atura; si som una
gran colla fem
coses grans i si
som més pocs
fem coses més
petites.

– A l’any de la seva partença
vàrem fer-li un homenatge. A
més de la Coral d’Avui i Bon
Cant ens va acompanyar la coral Joia de Maig d’Anglesola i
l’Orfeó Artesenc d’Artesa de
Segre, que també havia dirigit. L’any 2012 es va decidir
instaurar un cicle de concerts
anuals en memòria del Ramon.
A l’abril d’aquell any ens va
oferir un concert la Coral Sant
Jordi, el 2013, la Coral Cantiga; al 2014, el Cor Jove de
l’Orfeó Català, el 2015 Cor de
l’Orfeó Lleidatà, i el 2016, el
Cor de Cambra Auditori Enric
Granados.
– Com feu front a les despeses?
– Quan per algun motiu preparem una activitat extraordinària, fora de l’habitual, confeccionem un “pressupost” de
les possibles despeses extres

que puguem tenir i ho presentem a l’Ajuntament que normalment ens ajuda. En el cas
del cicle de concerts Ramon
Casals, també demanem subvenció a la Diputació de Lleida
i patrocini privat. Val a dir que
en aquest concert en concret
es fa pagar entrada.
– Fareu alguna cosa especial
amb motiu de l’aniversari?
– Sí, enumero els actes:
• El diumenge 5 de març es
va organitzar un Vermut musical al Casal a càrrec del grup
vocal Be1Beat.
• Està prevista una xerrada
sobre els beneficis de la música en la salut de la gent a Lo
Pardal el 18 de març.
• Tenim pendent un acte dedicat als més petits, el conte
musical L’arbre de la Jana del
Grup Vocal Mezzos, que, per
circumstàncies alienes, vàrem
haver d’anul·lar.
• El dissabte 1 d’abril organitzem el 6è concert Ramon
Casals al Casal Agramuntí, a
les 21:30, que anirà a càrrec
del Cor Infantil Amics de la
Unió de Granollers.
• El proper 29 d’abril ens visitarà novament el Cor Ars Viva
de Bilbao.
• Organitzarem la trobada

anual del Juguem Cantant de
Terres de Ponent, el dia 7 de
maig, amb una participació estimada de més de 250 infants.
• S’està treballant per fer
una exposició de fotografies i
un concert de cloenda.
– Quants sou actualment a la
Coral?
– Aquest curs 2016/17 la
Coral d’Avui està formada per
set sopranos, nou contralts,
tres tenors i dos baixos dirigits
per Bernat Giribet. La coral
Bon Cant està formada per dos
grups. Un grup de petits amb
24 cantaires, dirigit per Laura
López, i un grup de mitjans
amb 11 cantaires dirigit per
Ester Cabós.
La Coral d’avui ha arribat
al seu 50è aniversari. Durant
aquests anys hi ha hagut molts
assajos, moltes notes musicals, moltes cançons, moltes illusions. La celebració d’aquest
aniversari no és qualsevol cosa;
per tant, el nostre reconeixement i agraïment més sincer
envers tots els membres que
n’han format part al llarg de
tots aquests anys. Moltes felicitats i endavant!
Anna Santacreu

[MARÇ 2017]
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Aula
d’Extensió
Universitària
AGRAMUNT

Conferències del mes de març
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“Terra de poetes” va ser la conferència
que va oferir Joan Puig.

El Joan, va recitar
uns quants poemes
plens d’emoció que
van fer despertar
l’interès dels alumnes per la poesia.

FONT: AEUA

Anna Martín, presentant la xerrada
de Màrius Bernadó.

a primera va tenir lloc
el dia 1 de març, al
Foment Parroquial a
les 5 de la tarda, amb el títol “Terra de poetes”. Va anar
a càrrec del Sr. Joan Puig i
Ribera, nascut a Agramunt.
Llicenciat en Filologia Hispànica (llengua i literatura
catalanes) per la Universitat Autònoma de Barcelona,
Catedràtic d’ensenyament
secundari. Professor de l’IES
“Ribera del Sió” d’Agramunt
des de 1980. Redactor de la
revista Sió des de 1977 i actualment director.
El conferenciant va plantejar el tema com una pregunta, i va anar desgranant
la història de la literatura
catalana des de l’Edat Mitjana fins als nostres dies, tot
posant exemples del nombrós grup de poetes que han
escrit la seva obra dins dels
diversos corrents literaris.
Molts de gran ressò i transcendència com: Ramon Llull,
Ausiàs March, el Rector de
Vallfogona, Jacint Verdaguer,
Joan Maragall, Màrius Torres,
Miquel Martí i Pol, Salvador
Espriu, Maria Mercè Marçal,
J.V. Foix, Joan Brossa...
El Joan, va recitar uns
quants poemes plens d’emoció que van fer despertar
l’interès dels alumnes per
la poesia. La poesia ha
d’expressar emocions, sentiments, i ara que no és necessari estar subjectes a la
rima, el més important és
saber-los transmetre. Ens va
fer reflexionar si nosaltres
també érem capaços d’expressar-nos en llenguatge
poètic. Per acabar, va mos-

trar un llarg llistat de poetes
en llengua catalana, tot confirmant que SÍ: Catalunya és
“Terra de poetes”.
La segona es va celebrar el
dimecres 15 de març, a càrrec de Màrius Bernadó amb el
títol de “Pau Casals”. El conferenciant ha cursat estudis
de música al Conservatori
de Barcelona, de Filosofia i
de Musicologia a la UAB i a
l’École Practique des Hautes
Etudes de París i de Litúrgia
a la Facultat de Teologia de
Barcelona. Actualment és
professor d’Història de la
Música de la UdL i director
del SCT Laboratori de Musicologia i de l’Aula de Música
d’aquesta universitat. Des de
l’any 2013 és el coordinador
de les Aules d’Extensió Universitària de la UdL.
Tots hem sentit parlar
del gran músic Pau Casals,
compositor, director i sobretot violoncel·lista. I ens hem
emocionat escoltant alguna
obra seva com “El cant dels
ocells”; però el Màrius ens
va fer endinsar de forma magistral en la seva vida, des
que va descobrir el violoncel
quan només tenia set anys i
l’obsessió per aprendre a tocar-lo fins que, amb el suport
de la seva mare, va arribar
ser el millor violoncel·lista
del món i el músic català
més important del segle XX.
Va començar a estudiar l’instrument a Barcelona amb el
mestre Josep Garcia i va passar per Madrid, Brussel·les,
París... i la seva fama de concertista el va portar a actuar
a Rússia i a als Estats Units.
El seu pensament sempre va

anar lligat a la llibertat i en
l’època d’entreguerres amb
les dictadures feixista i nazi
es va negar a actuar a Alemanya i a Itàlia, de la mateixa manera que amb l’estalinisme no va tornar més a
Rússia. En finalitzar la Guerra Civil es va haver d’exiliar i
es va negar a tornar a Espanya mentre visqués el dictador. Es va acabar instal·lant a
Prada de Conflent i mig retirat de l’activitat musical com
a concertista, va promoure
cursos on assitien els millors
músics del món per tocar i
estar a prop del mestre. El
1971 va compondre i estrenar l’Himne de les Nacions
Unides com un gran cant a
la pau. Quan li van lliurar la
medalla de l’ONU com a reconeixement a la seva tasca
en favor de la pau, Pau Casals va improvisar el famós
discurs davant de l’Assemblea General en defensa de
Catalunya. Les imatges i el
so en directe que el Màrius
ens va ensenyar posaven la
pell de gallina.
Properes activitats:
- Dimecres dia 5 d’abril,
conferència a càrrec de sor
Lucia Caram.
Tema: “Compromís i transformació”.
- Dimecres dia 19 d’abril,
conferència a càrrec de la
Sra. Esmeralda Moreno (notària)
Tema: “La libertad de testar
en Catalunya. Nociones básicas del testamento y la aceptación de la herencia”.
La Junta Directiva
[MARÇ 2017]
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Nova bandera
D

FONT: PENYA BARCELONISTA

es de primers de març a la Penya
Barcelonista d’Agramunt i Comarca ja tenim una gran bandera personalitzada. La podran utilitzar tots els
nostres socis i sòcies per als desplaçaments del FCB.
Vam fer aquesta fotografia al nostre
local social, durant la mitja part del
partit contra el Paris Saint Germain.
L’alegria dels presents era considerable donat que llavors es guanyava per
2-0. A la segona part es va patir, però
finalment vam poder aconseguir la gran
remuntada amb el 6-1 definitiu.

Activitats d’abril de la Biblioteca
“Atrapacontes”, a càrrec de
l’Associació

Contra el Càncer

d’Agramunt
Dissabte 1 d’abril, a les 11.30 h

Diumenge 23 d’abril, de 10 a 14 h

Parada de Sant Jordi
a la plaça del Mercat

TAXIS AGRAMUNT
24 hores

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

600 446 600 - 973 390 331
lotaxiagramunt@hotmail.com
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E N T ITATS ES C OLA MU N ICIPAL D E MÚSICA
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Al llarg de la setmana vam poder
escoltar músics
de tots els instruments i de totes
les edats.

L

a setmana del 13 al 17
de febrer es va celebrar
a l’Escola Municipal de
Música la Setmana d’Audicions. Una vegada més, l’Escola es va omplir de música i de
gent, i vam poder constatar

l’evolució positiva dels alumnes.
Ha tornat a fer-se evident
l’amor que senten els habitants d’Agramunt per la
música. L’assistència a les
audicions va ser massiva, i la

FONT: EMMA

FONT: EMMA

FONT: EMMA

Setmana d’audicions

sala d’audicions va tornar a
quedar petita per encabir el
nombrós públic assistent. Al
llarg de tota la setmana vam
poder escoltar músics de tots
els instruments i de totes les
edats –també vam veure els
alumnes adults–, i la programació oferta va ser molt variada. Ha estat com una fotografia musical de l’alumnat.
La presentació davant del
públic és un moment molt
important per als músics.
L’obra musical reviu en la
seva interpretació, i es fa realitat quan l’oient la capta.
Convé preparar-se molt bé i,
com totes les coses, s’aprèn
fent-ho. Conscient d’aquesta particularitat, el públic va
acollir els intèrprets amb molta calidesa, i les audicions
van ser una autèntica festa.
Cal agrair la feina de les famílies, que encoratgen els petits
a esforçar-se per aprendre,
per intentar superar-se, i per
créixer com a músics i com a
persones. Perquè amb dedicació es pot anar molt enllà.
Felicitats a tots per la feina
feta, i us animem a continuar
treballant! El camí serà tan
llarg com vulgueu. ■
[MARÇ 2017]
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E N T ITATS MOS S O S D’ESQUAD R A D E L’UR GELL
COMISSARIA
DE TÀRREGA

Els Mossos informen

Av. Josep Tarradelles, 1
Telèfon 973 701 650

Consells de Seguretat
per evitar el robatori de bicicletes
Aparcament

Identifiqueu la vostra bicicleta

A la via pública, escolliu els espais
d’aparcament més freqüentats, per tal
que la bicicleta quedi a la vista de tothom.

Cada bicicleta té un número de bastidor únic i exclusiu que la identifica.

Aparqueu la bicicleta en un lloc
que us permeti lligar-la com a mínim
pel quadre, i també per una roda.
Utilitzeu una tanca segura i fiable
per lligar la bicicleta. Les més recomanables són les de tipus “U” rígida.

Normalment aquest número de
bastidor es troba situat al quadre de la
bicicleta, concretament sota la caixa
del pedaler.
Es pot fer gravar el número de DNI
o qualsevol altra referència en algun
lloc del quadre de la bicicleta.
Anoteu el número de bastidor de la

Si teniu la bicicleta dins d’un garatge o traster lligueu-la igualment i
eviteu deixar les claus en un lloc accessible.

Compra
Eviteu sempre comprar bicicletes
de segona mà sense contracte ni factura.
Conserveu la factura de compra i
anoteu el número de bastidor de la bicicleta.
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vostra bicicleta en altres llocs com ara
al telèfon mòbil o al casc, per disposar-ne en cas de sostracció.
I si us sostreuen la bicicleta
Si tot i les precaucions que preneu,
sou víctima del robatori d’una bicicleta, és necessari que ho denuncieu a la
dependència policial més propera.
Per presentar una denúncia cal
aportar:
- Un document identificatiu personal: DNI, passaport, NIE o permís de conduir.
- Factura de compra i si no se’n
disposa, dades sobre la marca,
model, color i trets característics.
Millor si aporteu una fotografia.
- Número de bastidor i/o número
identificatiu gravat.
En el cas de recuperar la bicicleta,
aquestes dades serviran per identificar
tant la bicicleta com el seu propietari:
Denúncia

Núm. Bastidor
Retorn propietari

✂

Recuperació
Identificació

E N T ITATS C AU

Sortida d’Agrupament

E

l cap de setmana 4 i 5
de març vam fer una
sortida tot l’Agrupament. Totes les branques vam
passar dos dies a la casa de
colònies La Manreana. Per als
més petits, era la primera sortida i van viure l’experiència
de passar una nit fora de casa;
per a les branques més grans,
viure l’experiència de conviure
tot l’agrupament junt.

Durant l’estada, les branques petites de castors i
llops vam realitzar un taller
de granja, a través del qual
ens van explicar les característiques de tots els animals
de la granja-escola, vam poder entrar al galliner, veure
la incubadora d’ous i veure
com es munyien les vaques.
Per la seva part, els Ràngers
i Pioners vam fer un taller

FONT: CAU

Totes les branques
vam passar dos
dies a la casa
de colònies
La Manreana.

4XHYLXUHV
L’Estoneta

%DU5HVWDXUDQW

relacionat amb el món del
cavall i vam poder pujar-hi.
També vam visitar el centre
de Vimferri on vam poder
veure el centre de fauna salvatge.
El diumenge vam fer dia de
pares. Al matí vam fer una caminada conjunta i per grups
vam fer diferents activitats a
través de les quals vam treballar la confiança, l’esforç,
l’agilitat i el treball en equip.
L’objectiu final d’aquestes
activitats, era gravar un vídeo
per la Jamborinada, que serà
la trobada d’escoltes i guies
més gran que s’ha fet mai a
Catalunya i que es farà els
propers 29 i 30 d’abril a Tàrrega.
Volem aprofitar aquestes
línies per tenir un record especial per la Bel Gatell que
durant molt de temps va estar al capdavant del nostre
agrupament ensenyant-nos a
molts de nosaltres els valors
que ella tant defensava i estimava.
Bel, des d’on siguis, sabem
que continues estant sempre
a punt! ■

Calçats Mary
des de l’any 2000

Menjars casolans per emportar
Cafeteria - Bar - Restaurant
Pollastres i conills a l’ast, paelles...
Queviures - Càtering

Agramunt (Lleida)
C/ Pau Casals, 20

973.390.468

i moltes més

C/ Àngel Guimerà, 5
Agramunt
973 39 20 55 - 686 27 29 27
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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
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JOAN ZURITA ALCALA
AV/ CATALUNYA, 22 2º
AGRAMUNT 25310 (Lleida)

Tel. 973 39 12 53
Mòbil 659 499 485
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E N T ITATS C ARAMELLES “AIR ES D EL SIÓ”

C. d

e le

sP

eix

ere

s

A

mb aquest document donem a conèixer l’ordre de les cantades que enguany
oferirà el Grup Caramellaire “Aires del Sió”
a la nostra vila, el diumenge de Pasqua dia
16 d’abril.
Se sortirà de la plaça del Pou i el recorregut serà el següent:
1) Av. Agustí Ros - Av. Catalunya
2) Carrer de l’Institut
3) Carrer de Pau Casals
4/5) Carrer de Pompeu Fabra
6) Carrer de Pau Casals
7) Urb. Verge dels Socors
8) Av. dels Esports
9) Carrer del Molí Vell
10) Carrer dels Horts
11) Plaça del Pou
12) Av. Marià Jolonch
13) Plaça de la Dula
14) Plaça Pare Gras
15) Plaça de l’Hospital
16) Plaça del Mercadal
17/18) Raval de Puigverd
19) Costa dels Dipòsits
20) Av. Jaume Mestres
21) Av. Jaume Mestres - Àngel Guimerà
22) Plaça de l’Església
23/24) Carrer de Sió
Aprofitem per donar les gràcies a la vila
d’Agramunt per la bona acollida que any
rere any ens doneu i poder gaudir d’una
gran diada de CARAMELLES. ■
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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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OP IN IÓ LA C LARABOIA

per JOAN PUIG i RIBERA

Amb una rialla plena

F

La Bel (tal com
a ella li agradava dir-se)
era una dona
activa, valenta,
eixerida, decidida i vital. Tenia
molta energia i
les idees clares.

La Isabel havia
passat de ser
alumna a ser
amiga i companya de feina
cosa per la
qual l’apreciava
i l’admirava.
La Balenguera,
però, ha estat
implacable
a l’hora de
tallar el fil.

a uns dies ens va deixar
de manera precipitada
per un accident de trànsit Isabel Gatell i Novell: una
agramuntina que tots coneixíem. La fiblada de la notícia
va ser terrible i d’alt voltatge.
Quan passa un fet com aquest
les paraules no serveixen per a
res. Què podem dir que pugui
consolar els més pròxims? No
hi ha mots per explicar la tristesa que penetra cor endins.
Les malalties poden ser la
causa d’una partença prematura; també ho són, però, els
accidents, sobretot de trànsit,
que massa sovint i de manera
cíclica es repeteixen talment
un tribut malèvol que cal pagar
per la “modernitat” assolida.
La Isabel va néixer fa quaranta-dos anys a Torredembarra d’on era el seu pare Gerard
casat amb la Carme. Després
d’una temporada a Barcelona,
la família es traslladà a viure a
Agramunt, quan ella tenia set
anys. La coneixia d’haver-la
tingut d’alumna de català al
nostre institut, com també a
les seves germanes Neus, la
més gran, i Estel, la tercera.
Quan feia primer de BUP i la
petita 8è d’EGB vam viure la
tragèdia del traspàs sobtat i imprevisible del seu pare. Les tres
filles quedaren solament amb
el puntal de la mare. D’això ja
fa vint-i-vuit anys. La Isabel era
una bona estudiant, llesta, ben
educada i amb energia pròpia.
Amb els anys va fer dues carreres: Filosofia i Lletres a la UAB
(1992-1996) i Filologia Hispànica a la Universitat de Lleida.
Del 2003 al 2004 va estudiar a
Carmel College Salland de Lon-

dres on va aconseguir un bon
domini de la llengua anglesa.
Va tornar a Agramunt i va estar
treballant uns anys a l’institut
de Guissona on va assumir el
difícil càrrec de cap d’estudis
en un centre complicat de gestionar per estar en constant expansió i tenir un alt índex d’immigració. Els quatre cursos
últims va treballar a l’institut
Els Planells d’Artesa de Segre
que li quedava més a prop de
Forada, on des de feia uns anys
vivia amb el seu marit, David
Montané (que era del mateix
curs que ella a l’institut) i l’Urgell, la filla d’ambdós de set
anys. En el present curs impartia classes a l’institut Manuel
de Pedrolo de Tàrrega.
La Bel (tal com a ella li agradava dir-se) era una dona activa, valenta, eixerida, decidida i
vital. Tenia molta energia i les
idees clares. Es preocupava
pels estudiants: “espero haver
estat una influència positiva
per als meus alumnes” va escriure en una ocasió. Li preocupava l’ofici i la precarietat
en què a vegades treballem els
ensenyants. Es preparava les
classes que algun estudiant
qualificava de 10. A Agramunt
vam tenir l’oportunitat fa poc
d’assistir a dues conferències
magistrals seves; la primera
sobre Federico García Lorca,
la segona sobre Shakespeare.
Ambdues van ser extraordinàries i van demostrar que no només havia assolit un alt nivell
de coneixements que trametia
als oients, sinó que explicava
lletraferida amb entusiasme i
espontaneïtat. S’implicava en
tot. Va ser, durant un temps,

membre de la Companyia Teatredetics. Actualment era regidora del petit poble de Foradada on tenia assignades les
àrees de cultura, joventut i esports. Quant a política, encara
que havia entrat a l’ajuntament
per la llista del PDECat, ella es
definia com “més a l’esquerra
que l’esquerra”. En la seva pàgina de Facebook, mitjançant
la qual ens comunicàvem sovint i que tenia sempre activa,
es poden veure una colla de
les seves aficions: la família i
la filla d’una manera especial,
l’ús de l’anglès i del castellà, la
seva catalanitat, el sentiment
per la professió d’ensenyar, el
Barça que també seguia (com
havia lamentat el partit amb el
PSG a París!), els tipus de música que li agradaven, els bons
autors que li plaïen: Machado,
Shakespeare...
És trist dir adéu a una exalumna, perquè no és el que
toca; no és de llei natural que
els alumnes passin al davant
dels professors a l’hora de marxar. A més, la Isabel havia passat de ser alumna a ser amiga
i companya de feina cosa per
la qual l’apreciava i l’admirava.
La Balenguera, però, ha estat
implacable a l’hora de tallar el
fil. Ara, sense la Isabel, la família, els amics, els companys de
feina i els alumnes hem quedat una mica més orfes. Ens
sentim impotents davant la
dissort. Aquests primers dies la
plorarem, després, amb el pas
del temps, la recordarem com
apareix en la fotografia que ella
mateixa penjà a la xarxa: amb
una mirada directa i una rialla
plena, espontània i vital. ■
[MARÇ 2017]
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OP IN IÓ G EN T, F ETS, C OSES...

per A. PONSA

Remeis tradicionals: pi

Els brots tendres
del pi s’utilitzen
en forma de tisana
com a anticatarral
i per a calmar la
tos ferina, però
també se’n poden
fer inhalacions o
bafs com a anticatarrals.

E

l pi sol formar boscos i
abunda sobretot a les
altes muntanyes del
Pirineu i a les zones humides
mediterrànies
Un dels productes medicinals que es deriven del pi és
la pega negra, la qual s’obté
mitjançant la destil·lació de
la seva fusta. Així, la pega
obtinguda té aplicacions molt
diverses, com són els emplastres, en els quals es barreja

amb llard de porc o oli d’oliva
i s’aplica sobre la zona afectada com a antiinflamatori i
calma el dolor. També s’usen
contra els penellons i per a
guariment de ferides. Barrejant la pega negra amb saüc,
cera d’abelles, vi i oli d’oliva
se sol preparar una pomada
que serveix per a guarir les
cremades de tot tipus.
Temps enrere, els emplastres de pega negra havien estat un bon recurs, tant en medicina humana, com també,
en medicina veterinària. Així,
la pega sola o mesclada amb
llard de porc, cansalada o oli
d’oliva s’havia usat com a antisèptic, o sigui per a guarir
furóncols i ferides infectades,
per al tractament de contusions, per a desinflamar i reduir
el dolor i com a embolcall per
a immobilitzar ossos trencats.
Del conjunt de les flors del
pi masculines que són les que
alliberen el pol·len, el qual se
sol anomenar popularment
amb el nom de “sofre”, se’n
preparen uns principis actius
que es prenen per al tractament d’afeccions pulmonars
com constipats, asma o altres, i contra l’excés de la tensió de la sang.
També es creu que respirar
l’aire de les pinedes impregnat de pol·len és altament beneficiós per a guarir malalties,
especialment la tos ferina.
Els brots tendres del pi
s’utilitzen en forma de tisana
com a anticatarral i per a calmar la tos ferina, però també
se’n poden fer inhalacions o
bafs com a anticatarrals.
Amb les pinyes tendres del

pi es pot fer un xarop molt
semblant al que es fa amb les
pinyes d’avet tot barrejant-les
tallades o senceres, posant-hi
sucre a parts iguals i deixant-ho reposar perquè les
pinyes extreguin la resina, la
qual és l’encarregada de dissoldre el sucre per a formar
el xarop. Aquest remei s’ha
de prendre com a anticatarral
i contra les infeccions de la
boca i la faringe.
Els pols que s’obtenen de la
fusta corcada del pi, antigament eren usats per al tractament de l’escaldadura dels
nadons, ja que tenien propietats semblants a les pólvores
de talc.
El pi, a més a més de les
utilitats merament terapèutiques també en té d’altres
dignes de ressenyar, entre les
quals cal esmentar-ne algunes
que també són força importants, com per exemple que
és una espècie que es cultiva
com a ornamentació de parcs
i jardins. La seva fusta es pot
usar com a combustible en
llars de foc, per a la construcció de cases, per a fer esclops
i mobles i si els troncs es buiden serveixen per fer-ne arnes
de les abelles.
La part del cor del pi és rica
en resina, de la qual se’n treia
la “teia” que antigament era
el sistema d’il·luminació emprat a les cases i un material
excel·lent per a encendre la
llar de foc.
I per acabar aquí teniu una
dita: “Per Sant Martí/ la neu
al pi; per Sant Romà/ la neu
al pla/; per Sant Andreu/ per
tot arreu”. ■
[MARÇ 2017]
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FISCAL
LABORAL
COMPTABLE
JURÍDIC
GESTORIA

JA

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

POT RECLAMAR L ’ IMPOST SOBRE L ’ INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS

DE NATURALESA URBANA ( PLUSVÀLUA MUNICIPAL ) SI HA TRANSMÈS UN IMMOBLE
AMB PÈRDUES
Una sentència recent del Tribunal Constitucional especiﬁca que en els casos en els quals el terreny o immoble hagi perdut
valor –és a dir, “aquells supòsits en els quals la capacitat econòmica gravada pel tribut sigui, no ja potencial, sinó inexistent,
virtual o ﬁctícia”– no existeix plusvàlua i, per tant, no es pot cobrar l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de
naturalesa urbana (plusvàlua municipal). Aquesta sentència ha obert el camí a les reclamacions dels afectats.
Aquest tribut local grava teòricament la revaloració dels immobles al moment de la venda, no obstant això, la seva fórmula
de càlcul provoca que s’exigeixi el seu pagament fins i tot quan
es registren pèrdues.
Doncs bé, el Tribunal Constitucional (TC) amb data de 16 de febrer de 2017 s’ha pronunciat sobre la inconstitucional dels articles 4.1, 4.2 a) i 7.4 de la norma foral de Guipúscoa, 16/1989,
que disposa que la base imposable de l’IIVTNU es determina-
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rà aplicant al valor del terreny (valor cadastral) un percentatge que, al seu torn, és el resultat de multiplicar el coeficient
establert per l’ajuntament pel nombre d’anys de generació de
l’increment. Si bé es refereix al règim foral de Guipúscoa,
la normativa segueix les mateixes regles que la comuna i les
altres comunitats autònomes.
Josep Ortiz Llena – Gestor Administratiu - Advocat

OP IN IÓ ELS LEC TORS ESCR IUEN

Segon homenatge del CHA
al Ramon Vicens
E

l dissabte 4 de març, en el
Segon Homenatge del Club
Handbol Agramunt (CHA) al Ramon, vàrem sentir dins nostre la
força balsàmica d’una onada de
generositat. Per uns moments,
la pista de joc es va convertir en
un mar guaridor, on la presència
de l’absència, amb el dorsal R19
lluint al fons, va ofegar la tristesa
quotidiana amb una eterna victòria.
Gràcies companys d’equip per
fer-nos més dolça l’acceptació
d’una realitat no desitjada. Que
bonic és sentir-se estimat, mentre
l’enyor s’escola per les clivelles de
la nostra pell, mirant de reconstruir
un destí que ara no té fonaments.
Una abraçada a tots,
Mare

Les abelles
Els arbres que han
estat pol·linitzats
per les abelles
produeixen més
quantitat de fruita i
són més resistents
al fred, o sigui que
tenen més qualitat.

N

ingú diria que les abelles,
uns animalets tan petits,
són tan necessaris per a la
vida humana. Com a mínim
cinc medicaments estan fabricats per les abelles: la gelea rea que, entre altres, pot
curar la pèrdua de memòria
i el vertigen; el pròpolis, que
cura el constipat, el mal de
coll, etc.; el pol·len, que cura
la hipertensió i facilita el son;
la mel, que és bona per a l’estómac i el constipat; i la cera,
que és bona per fer pomada i
per curar la pell.
Però això encara no és tot.

El més important de les abelles és que pol·linitzen les
flors de les plantes. Els arbres
que han estat pol·linitzats per
les abelles produeixen més
quantitat de fruita i són més
resistents al fred, o sigui que
tenen més qualitat. Les flors
d’estiu també resisteixen més
el calor si estan pol·linitzades
per les abelles. L’estiu passat,
en una plantació de carabasses van veure en dies de molta calor que les flors es musteïen; passaven els dies i no
es veia el fruit; varen portar-hi
arnes amb abelles i les flors

van fer un canvi radical: van
parar de musteir-se i es van
carregar de fruit.
Les abelles es van reduint.
Diuen que estan en perill
d’extinció. Jo em pregunto:
si s’acaben les abelles, què
menjaran els nostres fills i
els nostres nets? Si s’acaben
les abelles, també s’acabaran
els aliments! Què fem amb el
planeta Terra, l’obra meravellosa que Déu ens va regalar
per a la nostra satisfacció i
complaença?
Fco. Cases Escudé
[MARÇ 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

60

sió 637

[MARÇ 2017]

Caragols a la llauna
Tapes casolanes
Esmorzars
Plats combinats

Plaça Mercadal,19 - 25310Agramunt
600 700 202

E N T R EVIS TA ES P LA I S IÓ

per ANNA BERTRAN

Esplai Sió,
30 anys al servei del lleure

– Expliqueu-nos quins van
ser els inicis de l’Esplai.
– L’Esplai Sió comença per
la inquietud de mossèn Ramon Balagué de transmetre
una sèrie de valors als nens i

joves d’Agramunt. Crea l’Esplai i organitza les colònies
d’estiu a Nostra Senyora de
Bastanist; una vegada el destinen a Bellvís, fa el mateix i
es comparteixen les colònies
amb els nens i joves d’aquesta població. Ara, com a mossèn de Guissona, la família
de l’Esplai s’ha fet encara
més gran.

sat per les diferents etapes,
des de petits, a joves i, més
tard, a monitors.
– Quants monitors formeu
part d’aquest equip?
– Aquest curs som un
equip de 27 monitors. Majoritàriament som d’Agramunt i
Bellvís, tot i que fa poc hem
incorporat un monitor de les
Pallargues. Ara tenim l’esperança que algú de Guissona
s’animi a venir.

– Entenc que vosaltres també
vàreu formar part d’aquest grup
de nens i nens de Bastanist. És
així?
– Sí, totes vam començar
anant de colònies als 7 o 8
anys, i l’esperit del món del
lleure ens va enganxar. Voldríem esmentar que els monitors
del nostre esplai tenim la característica que tots hem pas-

– El fet de ser de diferents
poblacions pot ser un handicap
a l’hora de coordinar-vos.
– Sí que és cert que la distància dificulta una mica la
feina, però ja ho tenim estipulat de manera que ens reunim el tercer cap de setmana
de cada mes entre Agramunt
i Bellvís. D’aquesta manera
ens anem movent tots i interactuem entre els membres
dels esplais. Treballem per
comissions i anem organitzant les activitats de l’any i, si
en un moment donat alguna
de les comissions té alguna
feina extra, es torna a reunir
fora de les trobades ja estipulades. Entre tots ho anem
fent tot!
– A part de les colònies a
Bastanist, quines altres activitats organitzeu durant l’any?
– La primera activitat després de l’estiu és la gimcana de la Festa Major que
preparem juntament amb el
CAU. Després l’activitat de
[MARÇ 2017]
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Grup d'animació al pavelló firal
durant els actes de celebració
del 30è aniversari, el dia 3 de
desembre de l’any passat.

E

nguany l’Esplai Sió
celebra 30 anys. Sembla que era ahir quan
un grup de nens i nenes van
començar a anar de colònies
a Bastanist, al cor de la Cerdanya. Ara, amb una edat
entrada a la maduresa, ens
agradaria saber quins són els
seus projectes i inquietuds
més immediates. Ho fem amb
quatre de les monitores de
l’Esplai: l’Ares, l’Alba, la Bet
i la Laura. Elles ens desvetllaran què suposa formar part
d’un esplai.

JOSEP ROVIRA

L’Esplai Sió comença per la inquietud de mossèn
Ramon Balaguer
de transmetre una
sèrie de valors
als nens i joves
d’Agramunt. Crea
l’Esplai i organitza
les colònies d’estiu a Nostra Senyora de Bastanist.
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al Moviment de Centres d’Esplais Cristians de Catalunya
(MCECC). Hi esperem ser al
voltant de 800 joves.

En els actes del 30è aniversari
també hi hagué una exposició
d’elements commemoratius
d’aquests anys.

A baix, cartell anunciador de la
Troca Jove que tindrà lloc a la
nostra vila.

Totes les activitats
són obertes al
poble i hi pot venir
qui vulgui. Per a les
colònies de Bastanist hi ha un ordre
d’inscripció i es
van donant places
mentre n’hi ha.
62
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la Marató, organitzada també
amb els companys del CAU.
Immediatament, i coincidint
amb les vacances de Nadal, organitzem una excursió
d’un dia amb nens i joves.

Per Setmana Santa preparem
una sortida de dos dies per a
nens; per als joves ho fem només d’un dia, ja que entenem
que a certes edats potser es
tenen altres prioritats. I finalment ja ens posem a treballar
per a les colònies d’estiu a
Bastanist.
– Aquestes activitats, són
obertes a tothom?
– Totes les activitats són

obertes al poble i hi pot venir qui vulgui. El que sí que
és cert és que tenim nens i
joves que són molt fidels a
les sortides, mentre que n’hi
ha d’altres que només venen
a les sortides o bé de colònies. El nostre desig és que
la informació arribi a tothom
a través de publicitat a Ràdio
Sió, cartells al carrer, les xarxes socials o el blog de l’Esplai. Com que som conscients
que no podem acollir tothom
que està interessat, donem
prioritat als nens que ja han
vingut altres anys o bé que
tenen germans que venen a
l’Esplai. Per a les colònies de
Bastanist hi ha un ordre d’inscripció i es van donant places
mentre n’hi ha. A vegades hi
ha llista d’espera!
– Ens han dit que en prepareu
una de molt grossa per aquest
mes de març.
– El cap de setmana del
25 i 26 de març acollirem
a Agramunt La Troca Jove,
una trobada de joves de diferents esplais que pertanyen

– L’Esplai Sió és l’organitzador d’aquesta trobada?
– No, l’organització va a
càrrec del MCECC. Nosaltres
som el poble acollidor de la
Troca i estem a la comissió
organitzadora com un esplai
més. La nostra tasca ha estat més de fer de nexe d’unió
entre l’Ajuntament d’Agramunt i l’organització per tal
de buscar els diferents espais
que es necessiten. Ah, també
hem organitzat l’activitat de
dissabte al matí adreçada a
descobrir Agramunt.
– Com es va triar Agramunt
com a poble acollidor? El fet de
commemorar 30 anys hi ha tingut alguna cosa a veure?
– No sabem si el fet de celebrar el 30è aniversari hi va
tenir alguna cosa a veure. Ens
va sorprendre una mica que
ens triessin, ja que normalment aquestes trobades es
fan en poblacions molt més
grans i amb més infraestructures. Sembla ser que, donat
que la majoria d’assemblees
del MCECC es fan als voltants
de Barcelona, hi havia la intenció d’organitzar algun esdeveniment fora d’aquest territori i emmarcar-lo cap a les
Terres de Ponent. Es buscava
un esplai amb ganes de tirar
endavant el repte i com que
nosaltres som prou atrevits,
doncs només ens va caldre
vendre el producte i presentar
la nostra candidatura. Val a
dir que, abans de posar-noshi, ho vam plantejar a l’Ajuntament que de seguida ens va
dir que tiréssim endavant.

JOSEP ROVIRA

Colònies a Mas Vilanna, municipi
de Bescanó, al Gironès. Any 2016.
Es tracta de la “travessa” que realitzen els que es volen preparar
com a futurs monitors.

Sota el lema “el
consum responsable”, la primera activitat que
hem organitzat
a la Troca Jove
és la descoberta
d’Agramunt i de
la seva gent.

Grup de colònies davant la casa
de Bastanist, l’any 2015.

– Ens heu dit que espereu al
voltant de 800 joves. D’on venen?
– Sí, esperem 800 joves
adolescents d’entre 14 i 17
anys. Venen de tots els indrets on hi ha un esplai que
formi part del MCECC. Hem
de dir que la demarcació de
Girona no pertany a aquest
moviment, pel que no n’hi
haurà cap d’aquella zona.
– Agramunt disposa d’espais
per allotjar tanta gent?
– Els que formem part dels
esplais estem bregats a dormir en tendes de campanya.
En un primer moment havíem
pensat en el pavelló poliesportiu per poder-hi passar la
nit, però el fet que sigui zona
inundable impedeix pernoctar-hi. L’Ajuntament ens va
oferir l’alternativa de mun-

tar les tendes de campanya
a l’aparcament dels Torrons
Vicens. Així, la seu de dia
serà el poliesportiu i a la nit
ens traslladarem a la zona
d’acampada.
– A l’hora dels àpats, com ho
fareu?
– El dinar i el sopar del dissabte va a càrrec dels mateixos participants. Els àpats del
segon dia estan servits per
un càtering que encarrega el
MCECC. Té la particularitat
que es vol potenciar els productes de proximitat. També
s’ha lligat molt amb el lema
de la Troca que aquesta edició
és “El consum responsable”.
– Què els espera a aquests
joves durant el cap de setmana?
– Sota el lema “el consum

responsable”, la primera activitat que hem organitzat és
la descoberta d’Agramunt i de
la seva gent. La nostra intenció és que vegin el territori,
coneguin l’economia i el per
què som com som; transmetre que som de poble i que
n’estem molt orgullosos. Més
tard hi haurà l’acte institucional, amb la participació de
l’alcalde d’Agramunt i la directora general de joventut,
Marta Vilalta. Aquest acte
tindrà lloc a la plaça Fondandana amb una exhibició de
la colla Estelats. La tarda del
dissabte anirà destinada a tallers i xerrades sobre el lema
de la Troca; aquestes xerrades
tindran lloc a diferents espais
d’Agramunt. Més tard hi haurà una eucaristia a la plaça de
l’Església que es preveu que
sigui molt dinàmica i participativa. Una vegada retornats
al pavelló i després d’una vetllada, hi haurà l’actuació dels
Pastorets Rock.

– Una vegada passat aquest
cap de setmana, és hora de posar fil a l’agulla a les colònies?
[MARÇ 2017]
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– I després d’una nit d’acampada, com continua la trobada?
– El diumenge al matí hi ha
prevista una gimcana per la
vila a partir del lema ja dit; i
s’acabarà la jornada amb un
dinar de germanor al pavelló.
Després hi haurà el retorn a
les diferents poblacions.
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Celebració de l’Eucaristia a
càrrec de Mn. Ramon Balagué
al Santuari de Santa Maria de
Bastanist. Any 2012.

El veritable culpable de tot és el
Ramon Balagué.
Quan ell estava
al capdavant va
saber transmetre
una sèrie de valors
que nosaltres
apreciem molt.

– Sí, hi anem treballant,
però encara ens queda algunes activitats abans. Tenim
una trobada de monitors a
Berga i la trobada de nens de
la Fundació d’Esplais Santa
Maria de Núria, fundació a
la qual pertanyem nosaltres,
i que aquest any es fa a Balaguer.
– En quines dates acostumeu
a fer les colònies?
– Les primeres colònies es
fan durant la primera quinzena de juliol i van destinades
a nens que aquell any hagin
cursat 3r de primària fins a
joves de 1r d’ESO. En aquestes hi anem una vintena de

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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monitors més les cuineres.
Després venen les colònies
per a joves de 2n d’ESO a 1r
de Batxillerat; aquestes s’alternen un any a Bastanist i un
any a una altra casa de colònies. En aquestes darreres hi
anem 6 o 7 monitors, els que
tenim més experiència i ens
autogestionem nosaltres mateixos. Trobem molt interessant conviure amb els joves
en un entorn diferent al que
estem acostumats.
– Què és el que us empeny a
continuar en el món de l’esplai?
– El fet d’haver començat
de petits i haver anat passant per diferents etapes et

fa sentir per l’esplai una estima especial. Però el veritable
culpable de tot és el Ramon
Balagué. Quan ell estava al
capdavant va saber transmetre una sèrie de valors que
nosaltres apreciem molt. Encara ara és el pal de paller, tot
i que ens fa creure que ha fet
un pas al costat. Els seus consells són molt valuosos per a
nosaltres i creiem que sempre
tindrà l’última paraula. És
una persona que s’ha sabut
adaptar a cada una de les
noves generacions que s’han
anat formant, amb una gran
inquietud per formar part de
la societat.
De les quatre, la Bet és la
més veterana del grup i recorda que ha estat monitora de
molts nens i joves; se sent especialment satisfeta de veure
com molts d’ells han continuat a l’Esplai. Després de moltes colònies a l’esquena, la nit
d’insomni abans d’iniciar-ne
unes de noves continua senthi; mai no són iguals i sempre
suposen un nou aprenentatge
per a la vida. Tal com diuen
elles, els monitors d’esplai ho
viuen d’una manera especial
i intensa. Que per molts anys
puguin continuar amb aquest
esperit altruista. ■

ENSENYAMENT F IN ES TRA EDUCAT IVA

Celebració de l’Australian Week
La música també hi
ha estat present, ja
que els alumnes de
primària ens han
ofert un concert
amb una selecció
de cançons d’autor
australians.

FONT: COL. M. D. DEL SOCORS

L'australiana Kirsty O’Connell
va visitar la nostra escola.

A

quest curs, del 6 al 10
de març, no hem deixat
passar l’oportunitat de
tornar a celebrar la setmana
anglesa a la nostra escola i
aquest cop hem aprofitat per
fer un viatge a l’altra banda
del món. Austràlia és un país
llunyà però molt ric en fauna,
flora, costums, tradicions...
A l’assignatura de Medi en
anglès els alumnes han fet

presentacions amb l’ordinador sobre diferents temes
amb la finalitat de descobrir i
posteriorment explicar aquestes coneixences als companys
de Cicle Mitjà, sempre amb
la llengua anglesa com a vehicle de transmissió del coneixement. Un gran esforç
–ponents i públic– que es
veu recompensat quan veiem
que ens podem comunicar en

Col·legi Mare de
Déu del Socors
aquest idioma.
La col·laboració de l’AMPA,
del claustre i d’altres professionals ha fet que, un any
més, aquesta setmana cultural hagi estat un èxit i tots els
alumnes s’enduguin uns coneixements interessantíssims
que podran compartir amb les
seves famílies.
La música també hi ha estat
present, ja que els alumnes
de primària ens han ofert un
concert amb una selecció de
cançons d’autor australians
com ara John Paul Young
(“Love is in the air”), Gotye
(“Somebody that I used to
know”) i Sia (“Cheap Thrills
& The greatest”).
I per acabar, hem conegut
de primera mà l’experiència
de la Kirsty O’Connell, nadiua
australiana, que ha vingut a
la nostra escola a exposar-nos
unes presentacions on hem
pogut conèixer a fons més
fauna autòctona, la gran barrera de corall, costums, esports i experiències quotidianes del seu país. ■
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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

Nabucco de Verdi

abucco, òpera en quatre actes composta per Verdi, va
ser un encàrrec de l’empresari de L’Escala de Milà, Bartolomeo
Murelli, que anteriorment li havia encarregat tres òperes. Mentre componia la primera Verdi va sofrir la mort
de la seva esposa, tragèdia a la qual
s’ha de sumar a les anteriors dels
seus dos fills entre 1838 i 1840.
Aquests fets van afectar la creació
del treball de les primeres òperes,
com Un Giorno di Regno, la estrena
de la qual va ser un fracàs. Desanimat i en un estat depressiu, Verdi no
desitjava continuar component, però
l’empresari de L’Escala de Milà el
va animar a reprendre la seva labor.
Així concebé el seu primer gran èxit:
Nabucco. Amb aquesta obra s’inicien els anomenats “anys de galera”,
en què Verdi va compondre disset
òperes en dotze anys.
Nabucco es va estrenar el 1842
a l’Escala de Milà. El paper estel·lar
d’Abigaille (soprano) va ser interpretat per Giuseppina Strepponi que es
convertí més tard en la segona esposa de Verdi. L’estrena va ser un
èxit rotund, en part gràcies al famós
cor Va pensiero que tan bé quallava
amb els ideals del moviment d’independència a Itàlia (Rissorgimento);

N

fet que convertí l’autor i el seu cor,
en un dels símbols del moviment
de la unitat d’Itàlia. Fins a tal punt
va arribar la fama de l’autor que hi
havia pintades a les parets dels carrers amb l’acròstic “Viva Verdi (Viva
Vittorio Emmanuele Re Di Itàlia)”
en al·lusió al rei Víctor Manuel de
Saboia futur rei de la Itàlia unificada, tot burlant així la censura de la
policia austríaca.
L’argument es desenvolupa en
quatre actes situats entre Jerusalem i Babilònia en el s. VI abans de
Crist. Comença el primer acte amb
els jueus que han estat vençuts i
quan Nabucco està a punt d’entrar a
Jerusalem. El summe pontífex dels
hebreus, Zaccaria, demana al poble
que no desesperi i que tinguin fe en
Déu. La presència d’una ostatge,
Fenena, jove filla de Nabucco, pot
assegurar la pau. Zaccaria confia
Fenena a Ismaele, nebot del rei de
Jerusalem enviat a Babilònia. Però
Ismaele i Fenena s’estimen i ell li
demana que fugi davant el risc de
perdre la vida. La filla major de Nabucco, Abigaille, apareix al temple
amb un grup de soldats. Abigaille
també està enamorada d’Ismaele i
Abigaille en descobrir els amants,
amenaça Ismaele: si no abandona
Fenena, l’acusarà de traïció. Nabucco fa l’entrada al capdavant de tots
els seus soldats i Zaccaria el desafia,
amenaçant de matar Fenena. Ismaele intervé per deslliurar-la, i Nabucco respon tot ordenant la destrucció
del temple. Els jueus acusen Ismaele de traïdor.
En el segon acte, Nabucco està
lluny, a la guerra, i ha nomenat Fenena la seva regent. Abigaille ha
descobert un document que prova
que ella no és filla de Nabucco, sinó
d’una esclava adoptada. Llavors,
plena de ràbia, jura venjança. El
gran sacerdot de Baal informa Abi-

gaille que Fenena s’ha convertit al
judaisme i ha alliberat els captius
jueus. Decideix donar un cop i treure Fenena del tron, fent córrer que
Nabucco ha estat mort en la batalla.
Inesperadament, però, Nabucco fa
la seva aparició i, menyspreant tant
Baal com el Déu dels jueus, es declara a si mateix Déu. Un llampec
castiga la irreverència i li tira la corona a terra. Ell es torna boig. Abigaille
la recull i s’autoproclama sobirana
absoluta.
En el tercer acte, Abigaille empresona Nabucco i condemna a mort
els hebreus captius i encadenats.
Els hebreus evoquen amb nostàlgia
la pàtria perduda. Zaccaria tracta de
consolar-los dient que la fi de Babilònia s’atansa.
En el quart i últim acte, Nabucco
es desperta; ha recuperat la força
i l’enteniment. Veu passar Fenena
cap al patíbul, vol ajudar-la, i resa
una oració al Déu de Judà, prometent reconstruir el temple de Jerusalem i seguir la fe vertadera. Finalment decreta la llibertat immediata
per als hebreus. Entra Abigaille que
s’ha enverinat a si mateixa; expressa els seus remordiments i demana
perdó a Fenena i mor. Fenena i Ismael acaben junts, donant a aquest
amor, un final feliç. Zaccaria aclama
Nabucco com a servent de Déu i rei
de reis.
Recomanem escoltar:
- Va pensiero (vola pensament),
passatge en què els esclaus jueus
canten un salm a la seva terra natal. La peça es va convertir en himne
dels patriotes italians, un cant contra l’opressió estrangera.
- Dio di Guida (Déu de Judà), ària
que correspon al moment en què el
rei de Babilònia es converteix al judaisme.
Montserrat Cots
[MARÇ 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
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E S PO RTS C LUB F U TBO L AGR AMUNT « ESCOLA GER AR D GAT EL L»
www.cfagramunt.cat

Resultats i classiﬁcacions

R. Mendoza

Segona Catalana
Jornada 20 a 23

Agramunt G. Gatell 0 - Cervera 3
Castellserà 4 - Agramunt G. Gatell 2
Organyà 3 - Agramunt G. Gatell 0
Agramunt G. Gatell 0 - Linyola 5
Classificació

Punts

PJ PG PE PP GF GC

Agramunt G. Gatell

22

23 5

7 11 24 43

El mes passat ens van golejar en tots
els partits i vam tenir una greu sequera
golejadora que ens fa baixar una posició i ens col·loquen en zona perillosa.
Hem de millorar i ho podem fer. Ànims!

Cadet
Artesa 2 - Agramunt G. Gatell 4
Agramunt G. Gatell 3 - Tremp 2
Ivars 0 - Agramunt G. Gatell 6
Classificació

Punts

PJ PG PE PP GF GC

Agramunt G. Gatell

54

19 18 0

Els alevins continuen lluitant en
aquesta categoria que clarament els va
gran.

Aleví B

Infantil

Jornada 16 a 17

Jornada 16 a 18

Agramunt G. Gatell 0 - AEM 3
FIF Lleida 3 - Agramunt G. Gatell 3
Agramunt G. Gatell 3 - Balaguer 2
Classificació

Punts

PJ PG PE PP GF GC

Agramunt G. Gatell

16

18 4

4 10 28 48

Un gran partit jugat contra el Balaguer, el líder, que venia invicte i que
va perdre a Agramunt. Som en onzena
posició.

Aleví A
Jornada 19 a 21

Agramunt G. Gatell 1 - Balàfia 5
Cervera 8 - Agramunt G. Gatell 0
Agramunt G. Gatell 2 - Orgel·lia 6
Agramunt G. Gatell

Equip Aleví B. Jugadors: Yerik Torra, Martí Timoneda, Albert Nagy, Joel Cadevall, Roger Alonso, Izan Millat, Blai Marina, Gerard
Garriga, Aiman El Khattabi, Iker Castillo, Hazan Bouharou, Pau Vilanova. Entrenador: David Galan. Delegada: Paqui Piñero.

1 102 17

Important victòria davant el Tremp.
Ens escapem i hem agafat un considerable avantatge en el liderat.

Classificació

R. MENDOZA

Jornada 17 a 19

Punts

9

PJ PG PE PP GF GC

21 3

0 18 25 137

Cervera 7 - Agramunt G. Gatell 4
Agramunt G. Gatell 4 - At. Segre 3
Classificació

Punts

PJ PG PE PP GF GC

Agramunt G. Gatell

38

17 12 2

3 80 57

En aquest grup les derrotes es paguen cares. Baixem a la quarta posició.

Benjamí

Prebenjamí A
Jornada 17 a 19

Agramunt G. Gatell 2 - Bordeta 2
Tàrrega 2 - Agramunt G. Gatell 4
Agramunt G. Gatell 3 - Guissona 0
Classificació

Punts

PJ PG PE PP GF GC

Agramunt G. Gatell

39

19 12 3

4 65 35

Aquest equip, que ha anat de menys
a més, amb aquests resultats es colloca tercer jugant cada vegada millor i
fent grans partits.

Prebenjamí B

Jornada 17 a 19

Agramunt G. Gatell 2 - Tàrrega 2
La Seu 2 - Agramunt G. Gatell 0
Agramunt G. Gatell 1 - FIF Lleida 7
Classificació

Punts

PJ PG PE PP GF GC

Agramunt G. Gatell

15

19 4

3 12 28 72

Jornada 17 a 19

Agramunt G. Gatell 1 - Ponts 0
At. Segre 8 - Agramunt G. Gatell 3
Artesa 8 - Agramunt G. Gatell 0
Classificació

Agramunt G. Gatell

Un punt molt treballat en un partit
molt disputat. Ocupen l’onzena posició.

Punts

4

PJ PG PE PP GF GC

16 1

1 14 11 102

Segona victòria que ens dóna molts
ànims per superar-nos. ■
[MARÇ 2017]
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E S PO RTS C LU B DE BITLLES SIÓ D ’AGR AMUNT

Ens falta ser més regulars

Q

uan falten set jornades per acabar la lliga encara no hem sabut
ser regulars en el joc.
Hem jugat partits bons i d’altres de no tan bons. Gran part
d’aquests partits disputats els hem començat molt bé, però no hem
sabut aguantar la pressió i hem acabat perdent.
Ens falta una mica de sort a les jugades i una mica de tranquil·litat
per poder resoldre els següents partits.
En els que ens queden per jugar esperem poder obtenir més bons
resultats.

ÚLTIMS RESULTATS:

FONT: CLUB BITLLES

Components del Club de Bitlles Sió d’Agramunt i del CB Ceps.
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Ramona Solé

Palou:
Sió d’Agramunt:

554 punts i 40 bitlles
502 punts i 35 bitlles

Tàrrega:
Sió d’Agramunt:

500 punts i 33 bitlles
523 punts i 38 bitlles

Sió d’Agramunt:
Ceps:

493 punts i 29 bitlles
495 punts i 31 bitlles

Vergós:
Sió d’Agramunt:

526 punts i 41 bitlles
540 punts i 40 bitlles

Sió d’Agramunt:
Solsona:

494 punts i 32 bitlles
553 punts i 41 bitlles

Equip

PJ

PG PE PP Pts

C.B. Palou

19 15

0

4

30

C.B. Malgrat de Segarra

19 13

1

5

27

Auto Nayox S. Tàrrega

18 13

0

5

26

C.B. Cervera

18 12

1

5

25

C.B. Ponts

18 12

0

6

24

C.B. Solsona

18 11

0

7

22

C.B. Vergós

19 10

0

9

20

C.E. Plans de Sió (CEPS)

18 10

0

8

20

C.B. Sió d’Agramunt

19

0

12 14

7

C.B. Ametllers (Cervera)

18

7

0

11 14

C.B. Cabanabona-Mig Segre

18

7

0

11 14

C.B. Gàrzola

19

5

0

14 10

C.B. Tordera

18

3

0

15

6

C.B. Castellnou de Seana-B

17

2

0

15

4

E S PO RTS FU TB O L SALA

Competim satisfactòriament

H

avent passat l’equador de la temporada els diferents
equips van competint de manera satisfactòria demostrant la seva evolució setmana rere setmana des del
passat mes de setembre, sempre conscients de la capacitat
de millora del club i el treball a dur a terme en els equips de
les diferents edats.
Encarem de manera positiva aquesta recta final on les diferents competicions es van vestint a poc a poc. En algunes
categories, després del joc regular durant l’any es preveu un
final de lliga molt competit i emocionant.
A continuació detallem els últims resultats en cada categoria:
CATEGORIA PREBENJAMÍ
CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS B 2 - 12 BALAGUER CF A
CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS A 2 - 6 CFS TÀRREGA A
CFS TÀRREGA 13 - 5 CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS B
EFS CERVERA 18 - 3 CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS A
CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS B 1 - 16 EFS CERVERA
CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS A 1 - 12 FUTSALTREMPCAT
CATEGORIA BENJAMÍ
ALMACELLES FS A 3 - 4 CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS A
CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS A 7 - 2 BALAGUER CF A
CFS CORBINS 0 - 9 CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS A
CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS 12 - 1 EFS COMTAT D’URGELL A
CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS B 6 - 4 EFS CERVERA
ALCOLETGE CFS 2 - 11 CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS B
CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS B 10 - 3 MARISTES LLEIDA
CATEGORIA INFANTIL
CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS B 0 - 1 GUISSONA ACLE
LINYOLA CFS A 1 - 4 CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS A
CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS A 6 - 2 CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS B
CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS B 0 - 5 CORBINS FS A

ALCOLETGE CFS A 4 - 6 CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS A
LINYOLA CFS A 7 - 0 CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS B
CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS A 5 - 8 FS SOLSONA A
CATEGORIA CADET
CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS 2 - 4 EFS CERVERA
LINYOLA CFS 9 - 4 CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS
CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS 4 - 1 AVANTMEDIC FUTSAL LLEIDA
CATEGORIA JUVENIL
CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS B 3 - 3 EFS CERVERA
PMP FUTSAL LLEIDA 8 - 3 CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS B
CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS B 1 - 2 ALCOLETGE CFS C
CFS TARREGA A 7 - 3 CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS B
FS SOLSONA A 2 - 3 CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS A
EFS COMTAT D’URGELL C 6 - 2 CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS A
CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS A 6 - 0 SICORIS CLUB A
FS TORRESERONA 1 - 4 CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS A
CATEGORIA SÈNIOR FEMENÍ
ALCOLETGE 1 - 3 CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS
FUTSAL VILA-SANA 0 - 1 CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS
CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS 5 - 2 FS SOLSONA B
CATEGORIA SÈNIOR B
CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS B 10 - 4 LA SENTIU B
CATEGORIA SÈNIOR A
AMPOSTA FS A 2 - 6 FLOWER FS AGRAMUNT A
FLOWER FS AGRAMUNT A 9 - 4 TORREDEMBARRA CFS A

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. ■

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
[MARÇ 2017]
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E S P O RTS BÀ S Q U ET A G R AMUNT CL UB

Equips amb futur engrescador

T

al i com diu la dita, el talent no
té edat, ni gènere ni espai en el
temps, el seu referent és l’esforç
i el sacrifici que cadascú posa en una
activitat. Doncs bé, aquesta dita és
perfectament aplicable als equips de
promoció del Bàsquet Agramunt, que
han iniciat les respectives segones fases de la lliga. Els equips amb més o
menys encert han competit al màxim
en el darrer mes i mig d’any 2017 i
sempre tenint present que els valors de
joc en equip, solidaritat amb els companys dins la pista de joc i respecte
cap als diferents grups d’interès que
participen en el basquetbol estan per
damunt de tot. A tots els equips se’ls
ha pogut copsar molt bona progressió
i a poc a poc s’han anat consolidant
en les noves categories, cada cop més
exigents i amb equips de més talent i
qualitat tècnica i tàctica.
Tanmateix el bon treball en grup en
els equips s’ha vist recompensat a nivell individual, doncs tres jugadores de
categoria femenina del BAC han estat
seleccionades per la Federació Catalana de Basquetbol per participar en
dos programes formatius, destacant
el seu nivell de base i per acabar de
perfeccionar la seva tècnica individual: el programa de Perfecció i Detecció de Talents (PDP) i la convocatòria
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per jugar amb la selecció lleidatana
zonal, partit que es va celebrar el diumenge 12 de març a la població de
Tremp.
Això posa de manifest el bon treball
que s’està portant a terme des del Club
per part dels seus entrenadors per potenciar i millorar el nivell dels jugadors
i jugadores donant compliment així al
pas endavant que es va voler donar a
principi de temporada pel que fa a la
formació, exigència, disciplina, serietat
i cultura de l’esforç. Ara bé, sense voler
caure en l’autocomplaença, se seguirà
treballant per continuar creixent quant
a la formació de joves talents i de nous
entrenadors i entrenadores, que de ben
segur donaran continuïtat a la tasca
feta fins a dia d’avui.
Anem a repassar l’actualitat dels
equips de promoció del Club així com
destacar els èxits individuals, aspecte
que ens enorgulleix al màxim de tot el
que s’ha anat realitzant.

Mini Femení
Segona fase de la lliga en què les noies han quedat emparellades al grup de
superior nivell fruit de la segona posició obtinguda en la primera fase. S’ha
notat molt la diferència d’edat amb els
equips rivals en què la majoria de noies ho són de segon any però malgrat

Ruben Añé

tot la imatge de millora i progressió ha
estat constant. Derrotes com davant
el CB Tremp (27-49), el CB Bellpuig
(52-39), el CEP Vallfogona (71-49) o
el CB Lleida (77-41) pel bon joc collectiu mostrat ens permeten ser força
optimistes de cara al futur. Sense desanimar-se i amb la bona línia de treball,
ben aviat arribaran els èxits. Tots els
inicis són durs, però l’experiència enfortirà molt les noies... Ànims, el millor
està per arribar!

Mini Masculí
Un dels equips revelació del Club,
partit a partit van fent palès la seva
conjunció dins i fora de la pista amb
un joc alegre, vistós, en equip i mostrant una gran progressió en conceptes
basquetbolístics com ubicació sense
pilota, ocupació de l’espai i atreviment a botar, passar i tirar a cistella.
Les victòries davant el CB Torrefarrera
(54-26) o el CB Sedis (59-42) i les
derrotes amb final més que ajustat davant CB Pardinyes (70-61) o CE Força
Lleida (63-52) enforteixen l’argument
que han madurat dins la pista de joc
a una gran velocitat i han tingut la capacitat de suplir amb treball, voluntat
i motivació la diferència de complexió
amb la resta d’equips. Bravo nois, tot
un exemple a seguir!

Molt bona segona fase de les noies d’aquest grup que han aconseguit
tranquil·litzar el seu joc d’atac fent-lo
menys previsible i més ordenat i han
endurit un punt la defensa convertint
la seva cistella en un baluard complicat d’expugnar. Fruit de la millora en
el joc col·lectiu s’han assolit 5 victòries de mèrit davant rivals com el BC
Andorra (63-13 i 14-44), el CB Torrefarrera (57-10 i 28-47) i el CEP Vallfogona (49-27) i s’ha assolit la primera
posició en la taula classificatòria, tot
un èxit tenint present que en la primera
fase només es va guanyar un partit. I és
que quan es posen els cinc sentits en
allò que es fa, els premis de les victòries arriben. Ara a no caure en el conformisme i a continuar lluitant per obtenir
la primera posició que permetrà assolir
un creuament de play-off més benèvol.
A per totes noies, us ho heu treballat
de valent!

Infantil Masculí
Si un equip ha cregut sempre en si
mateix ressorgint de les cendres i mostrant un orgull i amor propi màxim ha
estat aquest. Els nois han passat de
fer una primera fase en què no van
sortir reeixits de cap partit a una segona en què han obtingut victòries molt
merescudes: Davant el CEP Vallfogona (28-61 i 65-17), davant el CENG
Artesa de Segre (31-61) i el CB Cappont (51-50). A més a més s’ha pogut
apreciar la millora dels nois tant en la
circulació de pilota amb passada com
en la conducció amb bot guanyant en
atreviment per intentar guanyar la línia de fons i doblar la pilota. Tots ells
sumen i aporten alguna cosa al joc
col·lectiu demostrant que quan volen,
poden. Sí nois sí, el vostre treball és
admirable!

Pre-Mini Femení
Les agramuntines han obtingut 4 victòries en els 5 partits disputats enguany
demostrant un gran esperit competitiu
i que el futur de les categories femeni-
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Infantil Femení

Components de l’equip Infantil Femení amb el seu entrenador Sisco Farràs.

nes està més que garantit per un grup
de noies que s’ho treballen dins la pista de joc i que busquen constantment
la seva millora contínua. Així doncs els
triomfs davant el CB Lleida (20-65), el
CB Mollerussa (38-62), el CENG Artesa de Segre (49-31) i el CB Sedis (3948) no han estat fruit de l’atzar sinó de
la seva dedicació, constant aprenentatge en els fonaments i de la bona unió
i sintonia del grup, la clau de l’èxit. A
continuar així per molts anys, sou un
grup esplèndid!

Mencions a nivell Individual,
noies del BAC que destaquen
per la seva aptitud i actitud
El BAC està d’enhorabona, doncs
tres jugadores participen de programes
específics seleccionades per la Federació Catalana de Basquetbol.
Per part del Mini Femení, la Carla
Andreo Solé i l’Ester Ros Godia, acudeixen de manera regular a les sessions del PDP Mini que se celebren
els diumenges a la tarda en diferents
pavellons de la província de Lleida.
Són sessions per potenciar les virtuts
d’aquestes jugadores que ja han demostrat el seu talent i perquè creixin
tant tècnicament com tàcticament. Tot
un orgull per al nostre Club que per primera vegada dues jugadores hagin estat seleccionades per aquesta activitat.

De ben segur que els permetrà millorar
encara una mica més i ser referents de
la nova fornada de jugadores que va
creixent i pujant de categories. Molt bé
noies, no us relaxeu i seguiu pressionant ben fort!
I per part de l’Infantil Femení, la
Wijdan Majdi El Aissaoui ha estat convocada per representar el BAC a la selecció zonal Lleida sud, en un partit
disputat a Tremp el passat diumenge,
12 de març. No serà la darrera ocasió
en què la Federació es fixi en ella, està
pendent també de ser seleccionada pel
PDP de la seva categoria. I és que quan
es juga al bàsquet amb passió com ho
fa ella i es tenen les seves condicions
físiques, tècniques i tàctiques qualsevol repte que es plantegi és realitzable.
Enhorabona també i a gaudir-ho de valent, tota una proesa!

Condolença
Per últim també ens agradaria tenir
un record pel Jeroni Ros, pare del que
va ser durant molts anys jugador dels
equips de base del Club, l’Albert Ros.
Un cop més la injustícia de la vida s’ha
centrat en qui menys ho mereixia, la
cara més amarga en forma d’adéu no
desitjat. Des d’aquí una abraçada a
tota la seva família i molt ànim per superar la situació... Sempre estarà amb
nosaltres! ■
[MARÇ 2017]
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E S PORTS ES C ATX IC S

Mes de febrer intens
Trofeu Promoció Pista Coberta,
4t Memorial Natàlia Amiel
(dissabte 4 de febrer, Sabadell)
El primer dissabte de mes, el Roger
Súria corria els 3.000 m llisos del Trofeu
de Promoció, Memorial Natàlia Amiel
en categoria cadet masculí i aconseguia
pujar al podi i endur-se el bronze, amb
una marca personal de 10’12’’19.

Categoria

Atleta

Veterà femení

Imma Coberó

Sènior femení

Marta Canes

3a

Infantil femení

Maria Vilanova
Anna Cahelles
Marta Martín

6a
9a
11a

Aleví masculí

Cesc Boix
Pau Vilanova
Arnau Jou
Gerard Fitó

1r
2n
5è
13è

Benjamí masculí

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

1r
2n
4t
5è
11è
18è
31è

Benjamí femení

Martina Ibarz

13a

Prebenjamí femení

Anna Pellicer

11a

Control Juvenil en Pista Coberta
(dissabte 4 de febrer, Sabadell)
I la Marina Súria, en la mateixa pista,
participava en categoria juvenil en un
control dels 1.500 m llisos, on aconseguia millorar la seva marca personal,
amb un temps de 5’05’’20, encara
que a tres segons de la mínima requerida per la classificació directa.

XXV Cros Intercomarcal Juneda
(diumenge 5 de febrer)
I el diumenge del mateix cap de setmana, malgrat el vent i les inclemències meteorològiques que quasi van fer
suspendre la competició, els Escatxics
vam disputar el XXV Cros Intercomarcal de Juneda, puntuable pel Trofeu
Diputació de Lleida, amb les següents
classificacions:

FONT: ESCATXICS
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3a

En les curses no competitives de parvulari, varen córrer els Escatxics més petits: Sergi Fitó (P5) i Gerard Lluch (P4).

Campionat de Catalunya de
Cros (Caldes de Malavella,
diumenge 12 de febrer)
El segon diumenge del mes de febrer, els Escatxics tenien una de les
cites més importants de la temporada.
Uns quants atletes van desplaçar-se
fins a Caldes de Malavella per participar al cros del Campionat de Catalunya, amb curses on corrien els millors
de Catalunya i sent totes elles de molt
alta participació. Aquests són els resultats que van obtenir:
Categoria

Podi benjamí masculí a Juneda.

Posició

Atleta

Posició

Juvenil femení

Marina Súria

7a (69)

Cadet masculí

Roger Súria

6è (139)

Infantil masculí

Arnau Jou

38è (187)

Infantil femení

Maria Vilanova

74a (184)

Aleví masculí

Pau Vilanova
Gerard Fitó

10è (239)
127è (239)

Benjamí masculí

Martí Lluch
Quim Pellicer
Josep Fitó

10è (124)
36è (124)
75è (124)

En categoria prebenjamí, encara que

exclosa del Campionat, van córrer per
les nenes, Anna Pellicer (10a), i pels
nens, Pep Vilanova, Gerard Lluch i Sergi Fitó, amb bons resultats.
Destacar a més, que la Marina Súria,
formant equip amb les seves companyes del Club Atlètic Igualada, van pujar al podi com a primeres classificades
de la seva categoria.

4t Cros Ciutat de les Borges
Blanques (diumenge 12 de febrer)
I també vàrem comptar amb representació agramuntina al Cros de les
Borges Blanques, que havia estat ajornat per mal temps. En el penúltim cros
puntuable pel Trofeu Diputació de Lleida, aquestes van ser les nostres classificacions:
Categoria

Atleta

Benjamí masculí

Pol Carrera
Marc Fígols
Ian Torres

Posició

1r
3r
5è

Pista Coberta a Sabadell
(dissabte 18 de febrer)
El dissabte 18 de febrer, a la pista
coberta de Sabadell, tenia lloc un control més del Campionat de Catalunya
en categoria infantil d’aquesta competició. Hi participava en Cesc Boix en
la prova dels 1.000 m llisos, on amb
un temps de 3’10’’54 aconseguia classificar-se per participar a la final del
mateix el proper 4 de març. I també
va córrer la Marina Súria al control de
la categoria juvenil; en la modalitat de
1.500 m llisos, mantenia la seva marca dels 5’05’’.

Cros Agramunt
(diumenge 19 de febrer)
I el diumenge del mateix cap de
Setmana, els Escatxics teníem cita important: el cros de la nostra vila. Des
dels més petits fins als més grans, fins
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Podi prebenjamí femení a Agramunt.

a 65 atletes van córrer les seves curses. Aquests són els resultats que van
aconseguir:
Categoria

Atleta

Veterà masculí

Miquel Argelich
Miguel Aguza
David Serra
Joan Carrera

4t
6è
9è
16è

Imma Coberó
Elena Gardenyes
Anna Pijuan
Rosa Pintó
Cristina López

4a
6a
8a
10a
11a

Sènior masculí

Oriol Valls
Òscar Pellicer

3r
5è

Sènior femení

Marta Canes
Montse Canes
Laia Torres
Touria ChaiChai

2a
6a
7a
8a

Juvenil femení

Marina Súria

1a

Cadet masculí

Gerard Fígols

5è

Cadet femení

Andrea Díaz
Montse Rallo
Judit Repilado

2a
4a
6a

Infantil masculí

Roger Súria

1r

Infantil femení

Maria Vilanova
Anna Cahelles
Clàudia Pijuan
Marta Martín
Paula Aguza
Laia Argelich
Iris Vázquez
Judit Esteve

1a
4a
5a
6a
8a
10a
11a
12a

Pau Vilanova
Arnau Jou
Yago Cabrera
Gerard Fitó
Genís Gimbert

2n
3r
4t
7è
8è

Aleví femení

Carla Farré

9a

Benjamí masculí

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

2n
4t
5è
6è
9è
11è
12è
14è
23è
25è

Veterà femení

Aleví masculí

Benjamí femení

Posició

Núria Argelich
Queralt Solé
Martina Ibarz
Anna Cases
Maria Aguza
Alba Sendrós
Raquel Carrasco

1a
3a
6a
10a
14a
18a
19a

Prebenjamí masculí Aniol Solé
David Farré
Enric Serra

4t
7è
8è

Prebenjamí femení

1a
3a
5a

Anna Pellicer
Martina Piña
Marina Balagueró

En les categories de pàrvuls també hi
va haver representació dels Escatxics:
Sergi Fitó, Pep Vilanova, Ona Carrera,
Gerard Lluch, Gal·la Magrinyà, Olga
Serra, Annabel Carrasco i Pol Cases.
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Equip sènior-veterà al cros d’Agramunt.

Representació dels Escatxics al cros de Golmés.

Categoria

Atleta

Posició

Campionat d’Espanya de Cros
per Clubs, Oropesa de Mar
(diumenge 26 de febrer)

Veterà femení

Imma Coberó

3a

Aleví masculí

Arnau Jou
Yago Cabrera
Gerard Fitó

5è
8è
10è

Enguany la Marina Súria, com a atleta del Club Atlètic Igualada va disputar el campionat nacional de cros
per clubs, celebrat el diumenge 26 de
febrer a Oropesa de Mar (Castelló). La
Marina va córrer en categoria juvenil
femení aconseguint una molt meritòria 24a posició individual i essent les
terceres classificades per equips en
aquesta competició. Un molt bon resultat per tancar la competició de cros.

Benjamí masculí

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

3r
6è
7è
11è
13è
14è
20è

Benjamí femení

Alba Sendrós

17a

Prebenjamí femení

Anna Pellicer
Marina Balagueró

8a
20a

V Cros Vila de Golmés
(diumenge 26 de febrer)
Malgrat ser l’endemà del Carnaval
d’Agramunt, alguns Escatxics no van
tenir mandra i varen desplaçar-se fins a
Golmés per participar al cros d’aquesta
població, puntuable pel Trofeu Diputació de Lleida i que de fet tancava
aquesta competició. Els resultats varen
ser els següents:

En les curses de parvulari, no competitives, van córrer els Escatxics més
menuts: Neus Pellicer, Sergi Fitó, Gerard Lluch i Ona Carrera.
Un cop finalitzada també la competició del Circuit de cros Escolar de Lleida, Trofeu Diputació de Lleida volem
destacar la 3a posició final d’Imma Coberó en Sènior/Veterà femení, el bronze
d’Arnau Jou en aleví masculí i els 2n,
3r i 4t lloc de Pol Carrera, Marc Fígols i
Martí Lluch (respectivament per aquest
ordre), en benjamí masculí. ■
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>amm.cat

Bar - Restaurant

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

restaurant@atipic.me
Elaboració Artesanal

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

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

perruqueria unisex - estètica
Anna Eroles
Veterinària

centre veterinari d’Agramunt

CARME i MAITE
fotodepilacio´ 29’50€ per zona

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

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

Tel. 973 39 27 17
AGRAMUNT

Av. Marià Jolonch, 4 baixos

E S PO RTS C LU B HA N DBOL AGR AMUNT

Continuen les competicions
a ple rendiment

Jaume Espinal

T

otes les competicions ja han passat el seu equador, i
enfilen l’esprint final, algunes més a prop de la meta,
com el sènior femení, però totes a ple rendiment amb
més o menys sort, tots els equips del CHA continuen el camí.

Sènior Masculí 3ª Catalana grup B
Continua la mala ratxa de resultats. Derrota a casa del
líder, tot i plantar cara; també derrota en aquest cas per
la mínima i amb polèmica en el derbi Lleidatà. Tampoc no
varen anar bé les coses a Cardedeu, en un partit molt més
igualat que el que reflecteix el resultat final; i finalment,
victòria clara davant un rival directe, que fa pensar que per
fi s’ha acabat la crisi de resultats.
LLAVANERES MARESMEWEEK
TORRÓ D'AGRAMUNT CHA
HANDBOL CARDEDEU
TORRÓ D'AGRAMUNT CHA

25
28
26
25

TORRÓ D'AGRAMUNT CHA
ALCARRÀS, CH
TORRÓ D'AGRAMUNT CHA
SANPEDOR, CLUB D'HANDBOL

20
29
22
18

Sènior Femení 1ª Catalana grup A
Les noies han continuat amb la seva impressionant segona
volta, imposant-se amb claredat a Andorra, en la pista del
Concòrdia, tot i que en l’últim disputat a casa, no fou possible repetir la gesta de tombar un dels primers classificats
del grup, i la Garriga es va endur els dos punts. Ara només
resta, un últim partit, derbi lleidatà a Pardinyes, per saber
com queda la classificació final.
12/02 CONCÒRDIA, CLUB D'HANDBOL 18 TORRÓ D'AGRAMUNT CHA
23
19/02 TORRÓ D'AGRAMUNT CHA
22 HANDBOL LA GARRIGA-DISELMATIC 25

Per fi una nova victòria per al cadet femení, que serveix
com a premi a l’esforç que estan fent. Derrota a Tàrrega, on
tot i una molt bona defensa, en atac les coses no varen anar
massa bé, i res a fer en l’últim partit disputat a casa, amb un
equip en quadre per un seguit de contratemps, només fou
possible competir la primera meitat.
21
20
18

BM POLINYÀ
TORRÓ D'AGRAMUNT CHA
HC VILANOVA DEL CAMÍ

19
13
31

Aleví Masculí-mixt nivell 2
S’ha lluitat, i s’ha quedat a les portes, contra els dos equips
més forts del grup, l’Aleví mixt ha donat la cara, però s’ha
imposat la major experiència i físic del Súria i Santpedor.
12/02 TORRÓ D'AGRAMUNT CHA
18/02 METAL SÚRIA SAS

6
10

Equip Sènior Femení.

Benjamins/benjamines
Una nova trobada, per continuar aprenent en aquest cas a
Guissona, a l’espera de la jornada de lliga escolar el dissabte
11 a Agramunt, serveix per continuar creixent com a equip
als menuts del club.

Primers actes ciutat handbolicat 2017

Cadet Femení 1ª Catalana grup A

12/02 TORRÓ D'AGRAMUNT CHA
18/02 CEACA TÀRREGA
04/03 TORRÓ D'AGRAMUNT CHA

FONT: CHA

12/02
19/02
26/02
04/03

SANPEDOR, CLUB D'HANDBOL 10
TORRÓ D'AGRAMUNT CHA
6

Ja vàrem anunciar el nomenament d’Agramunt com a Ciutat Handbolicat, cosa que situa la nostra població en l’epicentre de Handbol Català, durant aquest any 2017. Tot i
que la majoria d’actes estan programats per després de l’estiu, ja en podem anunciar un per començar a fer-ne un tastet: la final Top4, juvenil masculina, amb els quatre millors
equips catalans, que es disputarà a Agramunt el proper 1 i 2
d’abril. Els joves amb més projecció en el món de l’handbol,
competiran per obtenir el títol del millor equip català de la
temporada. Atents a la nostra web, facebook https://www.
facebook.com/Agramunt-ciutat-handbolicat-2017 i Twitter
@HandbolicatCHA, on anirem informant puntualment dels
horaris i participants.
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> ■
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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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G RU P S P OLÍTIC S
M U N I C IPA LS P DEC AT

Consell d’Acció Municipal

E

l mes de febrer ha estat ple
d’actes judicials tant pel que
fa a dirigents de l’actual Pedecat, per posar les urnes el 9N,
com per les ja famoses comissions del tant per cent. Pel que fa a
aquest segon apartat tenim la sensació que es pretenen pactes d’advocacia per tal d’evitar sentències
menors als encausats. És per això
que alguns tenim en ment l’expressió “a veure qui la diu més grossa”,
una setmana sí i l’altra també. Ja
vam reiterar en escrits anteriors
que estem a favor de combatre la
corrupció, no faltaria més, però no
hem d’oblidar que estem en un país
de “quixots”. Cal donar més importància a l’esforç, treball, altruisme
i responsabilitat. Malauradament,
aquests darrers, tenen menys rellevància mediàtica.
Referent al nostre Partit comentar que durant el mes de febrer es
va constituir el Consell d’Acció Municipal amb l’objectiu de posar les
bases del partit per consolidar la
nostra posició municipalista en les
eleccions del 2019. Aquest Consell
és l’òrgan de coordinació, debat i
proposta en l’àmbit de la política
municipal. Agrupa Alcaldes, caps

de llista, consellers comarcals i diputats provincials. Es vol amarar la
política nacional de país amb la manera de fer de la política municipal.
Referent al referèndum que el
govern vol fer properament, sí o sí,
som partidaris que es faci complint
els marcs legals establerts. Pensem
que hi ha marge per fer les coses
ben fetes. Reiterem el nostre compromís en el dret a vot de les persones però cal trobar la via més eficaç i segura. El nostre partit ofereix
també un projecte polític de centre
tant des del punt de vista ideològic
com de fer un projecte de país.

Carnaval
És obligatori parlar del carnaval i
felicitar els responsables que amb
el seu esforç i dedicació han aconseguit una festa eixida. Pensem
que una idea a tenir en compte en
properes edicions seria donar un reconeixement a tots els establiments
comercials que han fet l’esforç
d’engalanar els seus locals i que,
segons les normes actuals, només
un de cada modalitat té aquest reconeixement. Sempre ajuda a la
participació motivar la gent amb
petits detalls perquè així aquesta

tradició anirà més enllà del que es
fa ara.

Fira del Torró
S’ha parlat sobre l’obertura d’expositors torronaires de fora vila per
la propera Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra. Sense fugir d’estudi,
nosaltres pensem que són els torronaires locals i l’Ajuntament els
que han de decidir i buscar punts
en comú. Cal valorar els interessos
d’ambdues parts, que no sempre
coincideixen, i prendre decisions
que donin aires nous a la Fira.
Nosaltres pensem que l’opinió dels
torronaires, en especial, és molt
important ja que donen molt nom
al poble, treball als ciutadans, subvencions a entitats locals i això no
podem permetre’ns el luxe de no
tenir-ho en compte.
No volem acabar aquest article
sense felicitar la nova Jutgessa de
Pau substituta del Jutjat de Pau
d’Agramunt. Enhorabona pel nou
repte que la portarà a treballar pels
ciutadans del municipi.
Fins la propera.
Partit Demòcrata Europeu
Català d’Agramunt
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mèdic
agramunt

Medicina de Família, Medicina Interna,
Ginecologia, Oftalmologia,Traumatologia
Anàlisis, Radiologia, Certificat psicotècnic,
Revisió esportiva
Fisioteràpia, Osteopatia, Ones de Xoc
Gimnàstica terapèutica
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medic
Medicina al teu servei agramunt
Tel. 973 39 21 03

G R U P S P O LÍTIC S
M U N I CIPALS A C O R D D ’ESQ UERRA

Projectes de futur
i fa uns mesos exposàvem les
línies directrius del pressupost
municipal per a l’any en curs,
ara hem considerat oportú descriure
amb detall actuacions importants ja
iniciades o que durant els propers mesos esdevindran una realitat. Davant
la dificultat de dur a terme grans inversions per la manca de subvencions
supramunicipals respecte les que hi
havia hagut fins abans de la recessió
econòmica, ara més que mai ens cal
prioritzar i ajustar al màxim les obres
a les necessitats reals dels ciutadans. I
és en aquest sentit com s’han plantejat
les següents actuacions:

S

LLAR D’INFANTS MUNICIPAL
És ben coneguda la decisió que es
va prendre des de l’equip de govern
d’Acord d’Esquerra de traslladar l’antiga llar d’infants per trobar-se en una
zona altament inundable, malgrat el
vot en contra dels dos regidors de Convergència i Unió. Precisament, a finals
de l’any 2016 la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (CHE) va aprovar un
nou reglament sobre el risc i les activitats en zones inundables. Un document que, sens dubte, ratificava la decisió presa, emplaçant a substituir els
usos actuals de llar d’infants per usos
menys vulnerables. És en aquest sentit
que en aquests moments s’està construint el nou centre educatiu. L’empresa constructora, adjudicatària per procediment obert tal com exigeix l’actual
llei de contractació pública, ja ha dut a
terme els treballs de fonamentació i de
xarxa de sanejament. Paral·lelament,
s’està construint tota l’estructura en
fàbrica, tenint en compte el sistema
constructiu pel qual s’ha optat, que
garantirà la màxima eficiència energètica i l’ús de materials nobles i naturals
d’acord amb el nou projecte educatiu
que s’està impulsant des del centre,
amb la previsió que durant els propers
mesos finalitzin les obres per poder iniciar-hi l’activitat ben aviat.

ADEQUACIÓ I AMPLIACIÓ
RESIDÈNCIA MAS VELL
Els 25 anys de Residència Mas Vell
que celebràvem l’any 2014 ens han
portat, ja des de fa anys, a la necessitat de dur a terme una intervenció important, especialment per a adequar
l’equipament als requeriments actuals
en temes d’accessibilitat i seguretat.
Un projecte que permetrà al mateix
temps fer efectiva una ampliació llargament reclamada de manera que un
cop finalitzades les obres es passarà
de 15 a 27 places de residents i s’incrementaran notablement les de centre de dia. L’ampliació també suposarà
poder disposar de nous espais amplis
i adequats davant les necessitats creixents i més tenint en compte que el
servei d’atenció domiciliària iniciat
l’any passat cada cop té més demanda. En aquests moments, el projecte està sent revisat pel Departament
d’Afers Socials de la Generalitat amb
l’objectiu de començar les obres tan
aviat com sigui possible.
SEGURETAT A LA TRAVESSERA URBANA
Durant aquests darrers dies hem vist
ja l’inici de les obres al tram alternatiu
del polígon industrial que permetran
eliminar el trànsit pesant pel centre
d’Agramunt i donar resposta, d’aquesta manera, a un problema llargament
reclamat tant pels propis veïns com
pels diferents consistoris. El projecte
que el Departament de Carreteres està
executant al polígon preveu arranjar
adequadament tot el ferm des de la rotonda de la carretera de Cervera fins a
la nova rotonda que es construirà a la
carretera de Tàrrega. L’obra també preveu regular els accessos des d’aquest
vial fins a les diferents naus industrials
per garantir-ne la seguretat i mantenir
les mateixes places d’aparcament que
actualment hi ha en tot el recorregut.
Un cop finalitzada l’obra, l’Ajuntament
passarà automàticament a ser titular
de la travessera urbana de manera que

ja podrà restringir-ne el pas de vehicles
pesants i poder iniciar de seguida les
obres d’adequació de les voreres de
l’avinguda Jaume Mestres.
AMPLIACIÓ DEL CAP
Després d’anys amb les obres parades al Centre d’Assistència Primària,
finalment s’ha desencallat l’ampliació
i durant els propers mesos s’iniciaran
les obres. Durant aquest temps hem
vist com els professionals sanitaris
han hagut de fer mans i mànigues per
a garantir el servei de qualitat i a qui
traslladem el nostre agraïment des
d’aquestes línies. Ara, amb el conveni ja signat i aprovat per l’Ajuntament
d’Agramunt, el Consell Comarcal de
l’Urgell, la Diputació de Lleida i el
Departament de Salut de la Generalitat, aquesta necessària obra serà una
realitat.
RESULTAT PRESSUPOSTARI 2016
A tots aquest projectes, cal afegir-hi
l’obertura del segon ull del pont romànic i la connexió d’ambdues bandes de
Passeig així com l’arranjament del carrer Castell, de dos carrers a Montclar i
del mur del cementiri de la Donzell, a
més de totes les actuacions previstes
per les diferents regidories i incloses
en el pressupost municipal vigent. Tot
i les dificultats econòmiques del moment, un any més l’Ajuntament tanca
l’exercici pressupostari de forma molt
favorable, concretament amb un resultat positiu de més de 400.000€ i un
romanent de tresoreria d’1,7M€ que
ens permetrà executar l’actual pressupost amb garanties.
Des d’aquestes línies ens volem sumar al record per a les dues persones
que aquest passat mes han perdut la
seva vida a les carreteres, la Isabel Gatell i el Jeroni Ros, i traslladem el nostre escalf a les seves famílies així com
a totes les entitats amb qui ambdós
estaven vinculats. Molts ànims. ■
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L 'A JU N TAMEN T
I N F O RMA

SEGONA EDICIÓ DELS TALLERS DE PASQUA ARTÍSTICS

APROVACIÓ MANIFEST REFERÈNDUM

La regidoria de Cultura ha tirat endavant la segona edició
dels tallers de Pasqua que es faran el dilluns i dimarts 10
i 11 d’abril. Un cop més la iniciativa comptarà amb la collaboració d’artistes agramuntins que donaran a conèixer als
participants les tècniques artístiques amb les quals treballen. La finalitat d’aquests tallers és fomentar la creativitat
i la imaginació dels nens de 1r a 6è de primària. El preu
d’aquestes activitats és de 40 euros els dos dies, o de 25
euros només a les tardes. Les inscripcions es podran fer a
l’Oficina de Turisme.

En l’última sessió plenària també es va
aprovar un manifest a proposta del grup
municipal d’Acord d’Esquerra de suport a
la celebració d’un referèndum per a decidir el futur polític de
Catalunya. El text posa en valor el fet que la voluntat d’expressió de les catalanes i catalans mitjançant un referèndum és
majoritària i transversal i respon a la determinació cívica, pacífica i democràtica amb la qual fins ara s’ha expressat el poble de Catalunya. En el manifest també reclama solucions polítiques als problemes polítics. Tant el grup proposant, Acord
d’Esquerra, com els regidors de CIU, hi van votar a favor.

TROCAJOVE: 800 JOVES A AGRAMUNT

TANCAMENT DE COMPTES 2016

En l’última sessió plenària celebrada el dijous 2 de
març, es va presentar la liquidació de comptes de l’exercici
2016. Uns comptes que presenten un resultat positiu de
437.424€ i un romanent de tresoreria d’1,7M€. Unes xifres
que, entre altres, permetrà dur a terme inversions importants
com la nova llar d’infants o l’ampliació de la Residència Mas
Vell. Un esforç pressupostari que cal atribuir a totes les regidories que treballen per mantenir una despesa raonable i
alhora donar solució a les necessitats que van sorgint. Un
treball que és possible gràcies al sistema de funcionament
actual de l’Ajuntament que permet saber en tot moment en
quin punt de despesa es troba cada partida, podent així planificar amb molta antelació els sobrevinguts que puguin anar
sorgint.
MANIFEST SOBRE EL CANAL D’URGELL

El Ple de l’Ajuntament d’Agramunt va aprovar per unanimitat un manifest en el qual s’insta a la preservació de les
arbredes del canal d’Urgell i del seu entorn, com a un valor
natural i patrimonial a partir del qual es pot bastir un gran
projecte per a la plana de Lleida. El manifest proposat pel
grup municipal d’Acord d’Esquerra destaca la necessitat de
compatibilitzar el servei principal del Canal d’Urgell, és a dir,
el reg i el subministrament d’aigua, amb altres usos lúdics,
culturals, paisatgístics i ambientals de les banquetes arbrades. El text també recull que abans de dur a terme qualsevol
actuació de tala d’arbres, caldrà fer un estudi d’impacte ambiental i valorar-ne la viabilitat o la possible substitució per
a espècies menys agressives per a l’actual infraestructura.
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MILLORES EN LA VIA PÚBLICA

L’equip
de
serveis municipals ha dut a
terme un seguit
d’accions a diferents punts
del poble per
millorar las seguretat ciutadana. Per una
part, s’ha dut a terme la instal·lació dels nous senyals a la
carretera de les Puelles, que s’han col·locat per indicar les
corbes. També s’ha col·locat una barana a un dels trams
d’escala d’accés a la plaça del Mercadal i s’ha pintat una
altra aula de l’escola Macià-Companys.
ACTES
BAIXA ESTABLIMENT

S’acordà donar de baixa del Registre d’Establiments els
establiments que s’indiquen:
- Establiment dedicat a l’activitat de venda de menjars
preparats sense elaboració ni consumició en el mateix local
situat al C. Baixada del Mercadal, núm. 7 baixos.
- Establiment dedicat a l’activitat de cabina de pintura
annexa al taller de serralleria situada al C. del Clos, núm.
10 baixos.
CONTRACTES MENORS

S’aprovà les següents adquisicions:
- 12 unitats de comandaments per les pilones retràctils de
la zona del Casc Antic d’Agramunt, i s’adjudicà a l’empresa
PILOSTOP, SL, per un import de 283,14€.
- Quatre unitats modulars d’aparcabicicletes (model BIKE)
amb acer galvanitzat per zones de la via pública, i s’adjudicà
a l’empresa DISSET ODISEO SL, per un import de 2.057€.
- Tres unitats modulars de suports amb fusta tractada a
l’autoclau per aparcar les bicicletes en diverses zones de

FONT: AJUNTAMENT

El proper cap de setmana 25 i 26 de març Agramunt acollirà la TrocaJove que és la trobada d’Adolescents i Joves del
Moviment de Centres d’Esplai Cristians Catalans. Està previst que més de 800 adolescents i joves, d’edats compreses
entre els 15 i els 18 anys passin el cap de setmana a casa
nostra i realitzin tallers, activitats i xerrades a diferents espais de la vila. Sota el lema “Siguem l’eco”, la trobada girarà
al voltant del consum responsable.

la via pública, a l’empresa DUPI PREFABRICATS, per un
import de 1.413,10€ (IVA no inclòs).
- Quatre unitats de papereres (model Dado negra) per la
via púbica, a l’empresa NOVATILU, SLU, per un import de
834,90€ inclòs IVA.
- Set armilles antibales per la Policia Local d’Agramunt, a
l’empresa FEDUR, SA, per un import de 6.054,84€.
- També la instal·lació de sistemes contra incendis en una
nau de l’Espai Guinovart, a l’empresa CHUBB IBERIA, SL,
per un import de 340,76€.
- I la renovació dels serveis de manteniment i actualitzacions del programa de la comptabilitat de l’Entitat Pública Empresarial “Agramunt Serveis” per l’anualitat de
l’any 2017 a l’empresa SAGE SPAIN SL, per un import de
1.139,05€ (sense IVA).
PROGRAMA INCORPORA

S’aprovà el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament, la
Fundació Bancària ”La Caixa” i el Punt Incorpora –ASSOCIACIÓ ALBA–, en el marc del Programa INCORPORA.
Aquest conveni té per objecte definir les accions concretes
de col·laboració entre l’Ajuntament, la fundació bancària ”La
Caixa” i el Punt Incorpora el marc del programa INCORPORA
de l’Obra Social ”la Caixa”, per afavorir que més persones en
risc d’exclusió s’incorporin al món laboral i per promoure la
responsabilitat social empresarial (RSE).
ALIENACIÓ FINQUES DE TITULARITAT MUNICIPAL

S’acordà alienar, mitjançant subhasta pública per procediment obert, la finca de titularitat municipal ubicada a l’Avinguda Ribera del Sió d’Agramunt, i d’una finca de titularitat
municipal ubicada a les Puelles, aprovar el plec de clàusules
administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques i convocar la subhasta pública per a l’alienació de les
finques esmentades.
Una està situada a carrer Av. Ribera del Sió sense número.
Té una superfície de 240 m2, i no compleix amb el parà-

metre regulador de parcel·la mínima establert en 300 m2
en aquest sector industrial. Es troba qualificada d’I-4 Illes
industrials entre mitgeres i és una parcel·la sobrera.
Classificació: Sòl Urbà consolidat. Qualificació: Sòl Industrial. I.4 Illes industrials entre mitgeres
L’altra és una finca situada a carrer Orient, s/n de les Puelles, parcel·la 51, polígon 18. Té una superfície de 105 m2.
Es troba qualificada de C-1 Conjunts històrics.
Classificació: Sòl Urbà no consolidat. La parcel·la no té la
condició de solar. No disposa dels serveis urbanístics bàsics
de subministrament d’aigua, clavegueram i subministrament
elèctric. Qualificació: C.1. Conjunts històrics.
CONVENI AMB LA CORAL D’AVUI

S’aprovà un conveni de col·laboració amb la Coral d’Avui
per activitats del PROGRAMA.CAT del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, per a l’anualitat 2017.
L’Ajuntament com ens municipal donat d’alta en el Programa.Cat del Departament de Cultura de la Generalitat
de Catalunya, donarà d’alta com a programador del sistema al representant designat per la Coral d’Avui, com entitat
col·laboradora en la programació cultural del municipi per
l’anualitat 2017.
Així mateix, col·laborarà econòmicament en les despeses
derivades de la celebració del concert que organitza la Coral
d’Avui dins del cicle “Concerts Ramon Casals”, i pel qual
està previst contractar el grup Cor Infantil Amics de la Unió
per l’actuació “VEUS” que es realitzarà el dia 1 d’abril a la
sala Teatre del Casal Agramuntí, i assumirà el compromís
d’una aportació econòmica per un import de 900€ en concepte d’ajut al finançament propi que assumeix l’entitat la
Coral d’Avui per l’activitat esmentada.
JUTGE DE PAU SUBSTITUT

S’acordà proposar per a l’elecció, per a un període de quatre anys, la Sra. Zoe Valero Miró, per exercir el càrrec de
Jutgessa de Pau substituta del municipi d’Agramunt. ■
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www.molinet.cat
Obert 24 hores
Entra, tria, compra
i t’ho portem a casa!
Ctra. d’Artesa, 1
AGRAMUNT

ferreteria@molinet.cat

Tel. 973 390 458
Fax 973 390 662

Joan Rovira i Torres
Desè aniversari
(26 de març del 2007)
Com una vela et vas apagar,
al bell mig del teu esplendor.
El nostre cor vas trencar,
però el teu record sempre perdurarà.
Sempre al nostre cor; la teva família.
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A L M AN AC

Les fases de la lluna:

Mes de 30 dies, quart del nostre calendari.
El dia 1 el sol surt a les 5h 35m, i es pon
a les 18h 18m. El dia 30 el sol surt a les 4h
50m, i es pon a les 18h 49m.
El dia 19 el sol entra a la constel·lació de
TAURE.

DATES ASSENYALADES
I COSTUMARI
L’abril és l’època de l’any que, si acompanya el
temps, eixamenen les abelles. Ara sol ser el millor
temps per plegar eixams, partir arnes i fer eixams
nous o per canviar les abelles d’arna. Quan es plega
un eixam cal vigilar si passa l’abella mare, que és
una mica més grossa que les altres; si passa, és senyal que els agrada la nova casa on es vol fer entrar.
Amb l’arribada del bon temps i les pluges, és una
bona època de farratges.
Dia 9. Diumenge de Rams.
Dia 14. Divendres Sant.
Dia 16. Pasqua de Resurrecció.
Dia 17. Dilluns de Pasqua Florida. Mare de Déu
de l’Alegria.
Dia 23. Sant Jordi, patró de Catalunya.
Dia 27. Mare de Déu de Montserrat, patrona de
Catalunya.

EFEMÈRIDES AGRAMUNTINES
Els últims descendents de la família Siscar. Ramon de Siscar i de Montoliu (1830-1889), es casa
en segones núpcies amb Xaviera de Castellarnau.
D’aquest matrimoni van tenir tres fills: el Ramon,
el Josep Maria i la Maria. Ramon de Siscar i de
Montoliu fou un home de vasta cultura, membre de
la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona,
on en la sessió del 14 de gener de 1884 va llegir
la memòria sobre La Carta de Poblament i altres
privilegis de la vila d’Agramunt. Aquest treball el va
fer a partir del document original que es conservava

Demografia

Quart creixent

el dia 3, a les 18:39 h

Lluna plena

el dia 11, a les 06:08 h

Quart minvant

el dia 19, a les 09:57 h

Lluna nova

el dia 26, a les 12:16 h

(Mes de febrer de 2017)

a l’Arxiu Municipal d’Agramunt.
El seu hereu, Ramon de Siscar i Castellarnau,
dotze anys després de la mort del seu pare (1901),
acaba matant a trets la seva mare, Xaviera de Castellarnau, a la casa del carrer Portaferrissa de Barcelona. Tal i com el descriuen la premsa de l’època,
era una persona de vida llicenciosa i depravada:
jugador, malgastador, tertulià de centres poc recomanables. Sembla que l’assassinat es va deure a
una nova petició de diners que la pobra de sa mare
no va poder atendre. De resultes d’aquest crim, va
acabar la seva vida a la presó.
Després d’aquesta tragèdia, Josep Maria de Siscar es converteix en l’hereu de la família i fixa la
seva residència a Agramunt. Era un home de gran
cultura i va intervenir activament en la vida social i política agramuntina de les primeres dècades
del segle XX. Fou el fundador i el primer president
del Sindicat Agrícola d’Agramunt (1917); contribuí de manera decisiva que obrissin un col·legi a
Agramunt els Germans de les Escoles Cristianes,
coneguts com “Hermanos” de la Salle (1907); va
ser alcalde el 1920-1921. L’obra social de més envergadura que va protagonitzar va ser l’establiment
dels terratges a petits pagesos perquè desermessin
i posessin en cultiu parcel·les al Bosc del Siscar.
Era pública la seva condició d’homosexual, però
sempre va ser respectat, fins i tot en la revolució de
1936, tot i la seva condició de noble i gran terratinent, no va patir cap mal. Va morir de mort natural
a Agramunt, vidu i sense fills, als 65 anys, en plena
Guerra Civil, el 25 de març de 1938.
Ramon Bernaus i Santacreu

NAIXEMENTS
Riham Kaakoua
Marc Escolà Miralles
Adrià Triginer Mateu
Mariona Bertran Gómez
Kawtar El Hachmi

dia 30-1
dia 1
dia 1
dia 12
dia 20

DEFUNCIONS
Vidalina Martín Sánchez
Jaume Solé Balagueró

74 anys, dia 6
85 anys, dia 26

Informació facilitada pel Registre Civil amb les dades convenientment autoritzades.

JOSEP ROVIRA

ABRIL 2017

Temps

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

PLUJA CAIGUDA DURANT EL FEBRER
°C

l./m2

40

40

35

35

30

30

Dia 2 .........................................
Dia 3 .........................................
Dia 4 .........................................
Dia 5 .............................(plugim)
Dia 13.........................................

3,9 l./m2
1,0 l./m2
2,2 l./m2
0,1 l./m2
9,5 l./m2

25

25

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

16,7 l./m2

20

20

15

15

10

10

5

5

0

0

–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:

TEMPERATURES EXTREMES DE FEBRER
Màxima del mes ......................... 17,6°, dia 15
Mínima del mes .......................... –1,5°, dia 24
Oscil·lació extrema mensual .................... 19,1°
Mitja de les màximes .............................. 13,6°
Mitja de les mínimes ................................ 2,5°
Mitja de les mitjanes ................................ 8,1°
L’observador: Ramon Coll
(Des de cal Tallador)
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El pas del temps no esborrarà mai el teu record

Primer aniversari

Josep Mª Canosa Argelich
que morí el dia 1 de març de 2016.

Agramunt, 2017

86

sió 637

[MARÇ 2017]

L LEURE A MEN ITATS

Les 7 diferències

per Ricard Bertran

Portada del
conte Un petó
de xocolata,
basat en
l’exquisit i reconegut dolç
agramuntí, i
que sortirà al
carrer la propera Diada de
Sant Jordi.
La de l’esquerra és
l’original,
mentre que a
la de la dreta
s’han fet set
modificacions.
A veure si les
trobeu!

SOPA DE LLETRES
En aquesta sopa de lletres heu de trobar
el nom de deu Primers Ministres
del Regne Unit.

Solució a la
Sopa de Lletres:

SUDOKU

Baldwin, Balfour,
Blair, Brown, Cameron, Churchill,
Heath, Major, Thatcher, Wilson

❚ Coordina Rosa Maria Sera

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.

E R O H T A E H A T C L C
A R I

5

9

Solució a les
7 diferències:

8

T B R M W A A A H M

5

B N T A A C T S M C U E A
A B O S L R R E R R O B J

6

9

7

6

4

8

Solució al
SUDOKU:
1

7

5

2

9

6

4

1

7

5

8

4

3

9

4
9
5
7
8
3
2
6
1

3
7
4
9
5
8
6
1
2

1
6
9
3
2
7
4
5
8

2
5
8
1
4
6
3
9
7

7
8
3
4
1
5
9
2
6

5
1
2
6
7
9
8
3
4

9
4
6
8
3
2
1
7
5

R E H C T A H T B R O W N

2

N H A T L T R U O F L A B

6

I A T D T L W H O O U C O

5
3

I N T U R B T

8
5

9

7

1

6

8

2

8

W R T E N I

7

2

L B N S M B R R C W A H O
D A T E L O A H R R B I R

3

1
3

2

7

8

8

6

1
9
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Ha pujat a la casa del Pare

Jaume Solé Balagueró
que morí cristianament el dia 26 de febrer de 2017, als 85 anys d’edat,
havent rebut els S. S. i la B. A.
E. P. R.

Els qui l’estimem: esposa, Núria Roset París; fill, Miquel; nét, Òscar; família tota
i amics, us demanem que el tingueu present en el vostre record.
La família vol donar les gràcies al CAP, a les ambulàncies, als serveis funeraris
i a l’Ajuntament pel seu suport i professionalitat.

Agramunt, febrer de 2017
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L A F OTO

a comissió del Carnaval agramuntí va
organitzar enguany nombroses activitats. Durant
unes setmanes la nostra
vila va quedar imbuida
per l’ambient carnavalesc i pràcticament no es
parlava de res més. Fins
i tot es van “apoderar”
del dipòsit del castell,
substituint per uns dies
l’estelada, que des de fa
temps presideix aquesta zona tan elevada de
la vila, per la bandera
del carnaval d’enguany,
tal com es pot veure en
aquesta
espectacular
vista aèria.

L A C A L AIS ERA

RICARD BERTRAN

L

per SERAFINA BALASCH
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El millor pare,
el millor espòs,
el millor amic,
el meu gran amor.

JERONI ROS VILAMAJÓ
La família Ros - Miñarro,
us volem expressar el nostre agraïment
per totes les mostres de condol rebudes.

Agramunt, 14 de març de 2017
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egons consta al col·leccionable de Sió Les entitats culturals d’Agramunt, l’Agrupament Escolta i Guia d’Agramunt es va
iniciar a la tardor de l’any 1975 per iniciativa de Ramon Argilés i amb el suport de Mossèn Josep M. Ricart i la religiosa
Purificación Castanedo. Tot i que als inicis era conegut com “Agrupament Escolta Verge del Socors”, de seguida es va popularitzar com “el Cau”. Durant els primers dos anys tenien el local a l’avinguda Agustí Ros (Cal Roca) on es realitzaven les
activitats, encara que les reunions dels caps es feien al col·legi de les religioses. Tanmateix, el segon curs (77/78) fou significatiu perquè els escoltes s’independitzaren de l’Esplai parroquial. A partir de llavors, no sense dificultats i amb locals en
diversos llocs, l’entitat es va anar afermant fins aconseguir un edifici propi. La foto que publiquem correspon al campament
general que tingué lloc a Cal Petit d’Argentera l’octubre de 1990, com a cloenda dels actes del 15è aniversari de l’entitat.
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1) Rosa M. Solé. 2) Sandra Batalla. 3) M. Antònia Serra.
4) Montse Figuera. 5) Marta Batalla. 6) Pere Figuera. 7)
Gemma Figuera. 8) Oriol Pla. 9) Mireia Fort. 10) Anna
Puebla. 11) Anna Santacreu. 12) Alba Fort. 13) Josep
M. Batalla. 14) Paquita Parra. 15) Òscar Bernaus. 16)
Ramon Gallart. 17) Josep Anton Marquilles. 18) Eloi Bernaus. 19) Ester Fitó. 20) Carme Márquez. 21) Jaume Fitó.
22) Jordi Fitó. 23) Josep Huguet. 24) Eloi Villalta. 25)
Jordi Ribalta. 26) Albert Ribalta. 27) Joan Batalla. 28)
Albert Batalla. 29) M. Àngels Clavé. 30) Esposa de Joan
Farré. 31) Joan Farré. 32) Esteve Cortadelles. 33) Teresa
Jerez. 34) M. Carme Pintó. 35) Amadeu Padullés. 36)
Jaume Villalta. 37) Ramon Bernaus. 38) Jordi Ribalta.
39) Josep Buireu. 40) Denis Buireu. 41) Josefina Escolà.
42) Miriam Buireu. 43) Jordi Puebla. 44) Joan Ramon
Gallart. 45) Roger Marquilles. 46) Amor Huguet. 47) Teresa Huguet. 48) Olga Cortadelles. 49) Ramon Fort. 50)
Anna M. Barril. 51) Carme Puig. 52) Ramon Boncompte.
53) Ramon Solé. 54) Pilar Lago. 55) Olga Pla. 56) Ramon
Boncompte. 57) Verònica Huguet. 58) Josefina Serra. 59)
M. Teresa Balagueró. 60). Núria Marquilles. 61) Carme
Cercós. 62) Jaume Pla. 63) Josefina Pintó.
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Com hem anat comentant en mesos anteriors, amb els anys la gasolinera es va ampliar a l’altre costat de carretera.
La imatge d’ahir està feta poc després d’aquesta ampliació. Al seu darrere s’aprecien encara les “granges del Porrons”
que més endavant anaren quedant en desús per normatives urbanístiques. A finals dels anys vuitanta s’inicià el projecte
del que seria la nova urbanització de les Fontanilles. Les granges s’enderrocaren per construir-hi habitatges en forma de
xalets tal com coneixem actualment.

