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PORTADA:
Més d’un miler de joves d’arreu de
Catalunya van assistir a la trobada de la
Troca Jove que per primer cop s’organitzava en una població com la nostra. Tot i
que el mal temps va impedir celebrar els
actes del dissabte a l’aire lliure, el diumenge va lluir el sol i els assistents van
poder visitar la nostra vila i realitzar les
activitats programades a la plaça de la
Fondandana, tal com es veu a la foto.
(Foto: Josep Rovira)
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Editorial
Nou Fill Adoptiu d’Agramunt

E

n la xerrada que va impartir Sor
Lucía Caram a la nostra Aula d’Extensió Universitària va dir, entre altres
coses, que la gent estem mancats de
referents; que potser tenim massa líders que no responen al seu compromís amb un lideratge real, mentre ens
falten persones que puguin ser per
nosaltres un referent, un far que
ens il·lumini i assenyali el bon
camí. En aquest pressupòsit, els
agramuntins som com tothom,
encara que podem lluir d’uns
certs referents que dignifiquen
la nostra vila i dels quals podem
estar orgullosos.
En plena democràcia es va crear
la figura del Fill Il·lustre de la Vila.
El primer va ser Guillem Viladot; més
endavant Lluís Pons i, actualment,
Joan Llurba. Per altra part, en el temps
de la República es va crear la figura del
Fill Adoptiu de la Vila el primer nomenament de la qual va recaure en Marcel·lí
Domingo; anys més tard, ja en temps
democràtics, fou Josep Guinovart, i ara

el Consistori ha aprovat nomenar properament el doctor Josep Maria Laïlla
Vicens per “la seva excel·lència profes-

La notícia ens omple d’alegria a tots
els redactors de Sió i suposem que als
vilatans. Precisament perquè la nostra
revista havia demanat públicament i
reiterada aquest reconeixement. En el
número de juliol de 2011, manifestàvem que l’estima del doctor Laïlla per
Agramunt no era teòrica, sinó activa i
de la qual molts agramuntins podien
donar testimoni. El maig de 2012
vam reiterar la nostra petició en
motiu d’haver fet la presentació
del llibre del seu cosí, Joan Llurba. Finalment, el juliol de 2014, el
nostre company de redacció Pasqual Castellà, en la crònica d’una
conferència del doctor Laïlla al Casal, es refermava en el mateix sentit.
A Agramunt podrem dir, més que
mai, que tenim uns bons “referents”
que ens serveixen d’exemple i guia i
que ens enorgulleixen com a poble. Ara
encara ho podrem dir més.

sional i també pel seu compromís i estima per Agramunt”, segons paraules
del mateix alcalde.

CRÈDITS
Director: Joan Puig. Redactors: Ramon Bernaus, Anna Bertran, Vítor M. Cabral, Pasqual Castellà, Margaret Palou, Joan Pijuan, Antoni Ponsa,
Josep Rovira, Anna Santacreu i Rosa Maria Sera. Col·laboradors: Serafina Balasch, Ricard Bertran, Josep Bertran Mitjavila,
Ramon Coll, Jaume Cots i Montserrat Cots. Responsable pàgina web: Ramon Bernaus Vila.
Edita: Col·lectiu de Redactors d'Agramunt
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Serafí Miret Cuenca

Lídia Martorell Soldevila

Núm. Col. 1256

Núm. Col. 4483

Horari:
de dilluns a dijous, de 9 a 13 i de 16 a 20
divendres, de 9 a 13
dissabtes, a convenir

ODONTOLOGIA

Oferim els tractaments d’oclusió i articulació, estètica
i cosmètica dental, cirurgia bucal i implants dentals,
odontologia conservadora i preventiva, odontopediatria, ortodòncia, pròtesis dental i periodòncia.

I N T E G R A D A

Av. d’Agustí Ros, 5, 1r, 2a - Tel./Fax 973 39 01 40 - AGRAMUNT
clinicariberadelsio@infomed.es

www.centresodontologiaintegrada.com

Sistemes informàtics

CENTRE DE LA RIBERA DEL SIÓ

Sistemes informàtics + Sistemes de seguretat + Telecom
72dpi :: C/Clos, 21- 25310 - Agramunt - Lleida :: Tel.: 973 390 660 :: Email: info@72dpi.cat

www.vicensmaquinaria.com
FONDARELLA · MANRESA · TERMENS · TORRES DE SEGRE
VALLS · VILAFRANCA DEL PENEDES · AMPOSTA

info@vicensmaquinaria.com · 973 60 04 50
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JOAN PIJUAN / JOSEP ROVIRA

JOAN PIJUAN

Setmana Santa i Pasqua

Via Crucis i Processó
El Divendres Sant a les 10
del matí se celebrà el tradicional Via Crucis pels carrers
de la vila, amb el recorregut
habitual cap a la zona del Turó
del Convent.
Com també ja és habitual,
el mateix divendres a les 10
[ABRIL 2017]
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JOAN PIJUAN

Diumenge de Rams
La tradicional benedicció de
palmes i rams d’olivera que es
va fer a la plaça de l’Església
va donar pas a l’inici dels actes de celebració de Setmana
Santa.

5

JOSEP ROVIRA

A C T UALITAT F ETS DEL MES

glésia. Després de dos anys
sense fer-ho, ambdues processons van ser retransmeses
novament per Ràdio Sió.
Missa de Pasqua
La Missa de Pasqua és dels
oficis més concorreguts per

JOSEP ROVIRA

de la nit va tenir lloc la Processó del “Sant Silenci” amb
el mateix recorregut de l’any
passat pel casc antic: plaça
de l’Església, carrer Sió, Vilavella, Firal, plaça l’Amball,
carrer Castell fins tornar altra
vegada a la plaça de l’Es-

JOSEP ROVIRA
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part dels fidels agramuntins
dels que se celebren durant
l’any, tot i que es nota que va
davallant lleugerament.
En acabar, els caramellaires ja s’esperen a la Plaça
per realitzar-hi la tradicional
cantada.

JOSEP ROVIRA

A baix, foto de família davant “la
Casa de la Xocolata” a la plaça del
Pou, on es va fer la concentració.

JOAN PIJUAN

El Joan Jubete passant la cistella
pels balcons dels carrers i places.

mb un dia molt assolellat
els components del grup
caramellaire “Aires del Sió” i
alumnes de l’Escola de Música van sortir el matí del diu-

menge de Pasqua per cantar
les tradicionals caramelles. A
les nou del matí es van traslladar a peu a l’altra banda
de riu per a realitzar cantades

als carrers Pau Casals, Pompeu Fabra i als xalets, seguidament van recórrer alguns
carrers i places del centre de
la vila.

▼

Cantada a la plaça de l’Església.

JOAN PIJUAN

Caramelles
A

[ABRIL 2017]
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JOSEP ROVIRA
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El repertori d’enguany el
componien les peces: “La
Puntaire”, “Abril”, “Mare vull
ser pescador” i “L’hora dels
adéus”. La direcció va anar a
càrrec de Mariana Grossu.

Aquest any van acabar a
la plaça de l’Església amb la
cantada que sempre fan en
sortir de Missa Major. Després d’interpretar tres de les
peces del repertori, van convi-

dar tot el públic que hi havia
congregat a formar una gran
rotllana que abraçà tota la
plaça per cantar tots junts la
darrera de les peces, “L’hora
dels adéus”.

JOAN PIJUAN

JOAN PIJUAN

D’esquerra a dreta i de dalt a baix:
Una de les cantades que es feren
pels carrers de la vila. Balcó de
l’ajuntament, amb representants
del consistori, Lluís Bertran amb el
penó i el president Jaume Escolà.
“L’hora dels adéus” com a cloenda
de la cantada d’enguany.

sió 638
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Concert
de Rams
E

DOLORS RICART

J.M. RIBALTA

l temple de Santa Maria va
acollir la felicitació de la
Pasqua de les corals d’Avui i
Bon Cant en el concert del diumenge de Rams, 9 d’abril, a la
tarda.
La Coral d’Avui, dirigida per
Bernat Giribet, i els dos grups
de la Coral Bon Cant, dirigits
per la Laura López (petis) i Esther Cabós (mitjans), van cantar
una quinzena de cançons amb
l’acompanyament al piano de
Marc Puigpinós i Dolors Ricart,
i a la percussió, Sergi Amigó.
El públic incondicional va
quedar molt content del concert.
A dalt, l’Esther Cabós dirigint els dos
grups de la coral infantil.
A l’esquerra, moment de l’actuació
de la Coral d’Avui.

Xarxa de protecció a l’església
D

JOAN PIJUAN

urant el mes de març s’ha
col·locat al llarg de tota la
nau central de l’església de Santa Maria una xarxa de protecció.
A principis de mes es va observar despreniments de fragments
de pedra del sostre de la nau
central. Davant del perill que
podia suposar per als feligresos
aquests despreniments, la Parròquia va optar per posar una xarxa per prevenir que algú pogués
prendre mal.

Els operaris col·locant la xarxa
de protecció a la nau central.

[ABRIL 2017]
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Orquestra
Infantil de
les Terres de
Lleida (OITLL)
E

JOAN PIJUAN

JOAN PIJUAN

l cap de setmana 18 i 19 de març
Agramunt va acollir la 6a Trobada
de l’Orquestra Infantil de les Terres de
Lleida (OITLL).
L’orquestra està formada per una
setantena d’alumnes d’entre 9 i 15
anys, 43 en el format simfònic i 27
en el d’acordions, de diferents escoles de música com Bellpuig, Cervera,
Guissona, Mollerussa, Ponts, Oliana,
Solsona, Tàrrega i Agramunt. Al llarg
del curs fan tres trobades que finalitzen amb un concert final obert al públic en general.
El dissabte 18 les diferents formacions van fer els seus respectius assajos i el diumenge al migdia van fer el
concert de cloenda de la temporada
a la sala del teatre Casal Agramuntí
davant un nombrós públic que omplia
la sala. El concert, que va ser espectacular, va constar d’una part simfònica dirigida per Albert Gumí, seguida
d’una part d’acordions sota la direcció
de Sònia Peiró, per acabar el concert
les dues formacions actuaren conjuntament.
Aquest projecte té com a objectius
avesar els alumnes a la pràctica instrumental d’orquestra d’una manera
estable i que els permeti en un futur
d’incorporar-se a formacions de mes
nivell, tan professionals com amateurs, ampliant al mateix temps el seu
àmbit social en el món de la música.

JOAN PIJUAN

A dalt, un moment de l’actuació de la formació
simfònica dirigida per Albert Gumí.
Al mig, actuació de la formació d’acordions
dirigida per Sònia Peiró.
A l’esquerra, l’Orquestra Infantil de les Terres
de Lleida dirigida per Albert Gumí.

10
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E

ls escolars de 5è i 6è de
Primària dels col·legis locals van participar del 9 al
14 de març en uns tallers de

FONT: ROSA MARSÀ

A baix, alumnes del Col·legi Mare
de Déu del Socors durant una visita
guiada. A la dreta, alumnes del
Col·legi Macià-Companys realitzant
el taller de poesia visual.

poesia visual supervisats per
l’artista Rosa Marsà que es
van fer a Lo Pardal, en els
quals van preparar les seves
obres per concursar en el certamen literari de Sant Jordi
en aquesta modalitat.
Com a novetat, enguany la
Fundació Guillem Viladot obre
les seves portes a les escoles
que vulguin visitar les obres
de Poesia Visual i Objectual
que s’apleguen als tres edificis de Lo Pardal. En aquest
sentit i amb la intenció que es
vagi repetint els pròxims anys,
la Fundació va organitzar per
als alumnes de 5è i 6è dels
centres de la vila, del 3 al 10
de març, unes visites guiades
als edificis de Lo Pardal que

Xerrades sobre neuroprevenció
E

JOAN PIJUAN

l dimecres 22 de març es
va realitzar a la sala de
conferències del Casal Agra-

muntí, la segona xerrada del
cicle de conferències sobre
neuroprevenció que organitza
el Consell Comarcal de l’Urgell dins el programa Fem Salut. Aquesta segona xerrada
portava el títol de Somriu i va
anar a càrrec de la psicòloga
Esther Mora, la qual va parlar sobre la importància de la
salut emocional a mesura que
ens fem grans.
Esther Mora explicà que la
depressió, l’ansietat i l’estrès
són factors de risc que poden
provocar amb els anys una
malaltia neurogenerativa. Per
prevenir aquest desenvolupament i afavorir un envelliment
saludable cal fomentar els
vincles amb la gent i relacio-

FONT: JOSEP MIQUEL GARCIA

Taller de poesia visual

van anar a càrrec de la mateixa Rosa Marsà, perquè els
alumnes coneguessin l’obra
de Guillem Viladot –un artista
de la vila, polifacètic: escriptor, poeta i poeta visual... i un
dels majors referents com a
escriptor i poeta visual de la
segona meitat del segle XX–
i alhora entenguessin millor
què és la poesia visual de
cara a la realització del taller.

nar-se, adoptar actituds positives, mantenir una vida activa però tranquil·la, afrontar
els problemes i compartir la
vida amb els altres. També va
dir que som responsables de
com arribem a l’envelliment.
“És important que cuidem
la salut emocional i adoptem
un estil de vida saludable en
aquest sentit, perquè així de
mica en mica ens fem grans
i arribem a aquest benestar
que aspirem”.
El divendres 7 d’abril es
va realitzar la tercera xerrada
del cicle, Pensa, que va anar
a càrrec de la neuropsicòloga Olga Gelonch que explicà
com hem d’activar la nostra
ment.
[ABRIL 2017]
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Dia Mundial de la Poesia i de la Síndrome de Down
Per primera vegada a la vila
també es va commemorar el
Dia Mundial de la Síndrome
de Down amb la lectura del
manifest i d’un poema de Mònica Terribas.
L’acte comptà amb la collaboració instrumental d’un
grup de cambra de l’Escola
Municipal de Música.
FONT: BIBLIOTECA MUNICIPAL

Exposició a Lo Pardal

Foto de família dels participants al Dia Mundial de
la Poesia.

A baix, actuació del grup de
cambra de l’Escola Municipal
de Música.

12

l dia 21 de març es va
celebrar a la Biblioteca
Municipal Guillem Viladot, el
Dia Mundial de la Poesia amb
la lectura del poema escollit
per la Institució de les Lletres
Catalanes, La poesia, de la
mallorquina Antònia Vicens,
en dotze llengües diferents:
Adolfo Pérez la va llegir en

castellà; Fantadian Camara
en francès, Jan i Aran Bonillo
en aranès, Aissata Sarr en wòlof, Raul Dacian Popa en romanès, Begoña Tobías en asturià, Momodow Jang Jallow
en anglès, Faouzia Ofkir Omar
en àrab, Fernando Ferreira en
portuguès, Mariana Grossu en
rus i Jaume Jovell en català.

JOAN PIJUAN

JOAN PIJUAN

Exposició “La col·lecció de
la Fundació Guillem Viladot”
a Lo Pardal.

E
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Coincidint amb el Dia Mundial de la Poesia, la Fundació
Privada Guillem Viladot va
inaugurar l’exposició “La collecció de la Fundació Guillem
Viladot” als edificis de Lo Pardal. La mostra està formada
per obres i peces d’Antonio
Alcaraz, Jordi Badiella, Evaristo Benítez, J. M. Calleja,
Xavier Canals, Bartomeu Ferrando, V. Havel, J. Iglésias del
Marquet, Fina Miralles, Santi
Pau, Carles Planell, Carles
Pazos, Amèlia Riera, Carme
Riera, Lluís Trepat i David
Ymbernon.

JOAN PIJUAN / JOSEP ROVIRA

Diversos moments de les actuacions de Godoy, Oriol Barri, Víctor Parrado, el Mag Reivax i Peyu.

JOSEP ROVIRA

JOSEP ROVIRA

Acte
benèﬁc
E

l diumenge 26 de març
va tenir lloc al Casal Agramuntí l’acte solidari “Riem tots
junts per Stargardt Go”. L’acte
comptà amb les actuacions de
l’humorista Godoy, el músic
Oriol Barri, el monologuista
Víctor Parrado, el Mag Reivax i
el televisiu Peyu, que van oferir
un espectacle pensat per a tots
els públics. L’entrada costava
10€ per persona. La bona resposta de la gent va fer possible
recollir 3.600€ per al projecte
Stargardt Go, el repte solidari
impulsat per Margaret Creus a
favor de les malalties degeneratives de retina.
En acabar l’acte, es va lliurar un
obsequi als artistes convidats i Margaret Creus va adreçar unes paraules
d’agraïment als assistents, que van
omplir la sala del Casal Agramuntí.

[ABRIL 2017]
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JOSEP ROVIRA

Tempesta primaveral d’aigua i neu

Al Passeig es van malmetre
nombroses branques dels arbres,
com aquesta que va caure al jardí
de la casa del davant.

er segon any consecutiu
vam tenir una nevada a
Agramunt el mes de març, i
la neu va caure pràcticament
dia per dia en relació a l’any
passat. Si llavors va ser la matinada del 26 al 27, enguany

ho va fer del 24 al 25 i també
es va escaure en cap de setmana. Així mateix va començar plovent, aquest cop en forma de tempesta amb llamps i
trons fins ben entrada la nit. A
primera hora de la matinada

JOSEP ROVIRA

Al matí del dissabte, tot i la pluja,
la neu es va mantenir una bona
estona. A baix, carrer d’Agustí
Ros i vista del cementiri des dels
Dipòsits del Convent.

P

JOSEP ROVIRA
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l’aigua es va convertir en neu,
i durant una bona estona van
caure uns flocs copiosos amb
la neu gelada que va anar
quallant fins registrar-se uns
quatre centímetres de gruix,
segons el nostre meteoròleg.
A primera hora del dissabte
encara continuava nevant,
tot i que més dèbilment, i
cap a les 10 la neu es tornà
a convertir en aigua. Durant
aquests dos dies van caure
un total de 56,5 litres entre
l’aigua i la neu, que van causar nombrosos desperfectes
en diversos arbres de jardins
particulars i parcs públics
com al Passeig en què es van
trencar rames ben gruixudes,
una de les quals va caure dins
del jardí d’una de les cases de
primera línia. La neu també
va afectar el bon desenvolupament dels actes de la Troca
Jove, i els del dissabte programats a l’aire lliure s’hagueren
de realitzar al pavelló firal tal
com ens expliquen en la crònica de les entitats.

Setmana del Comerç
D
el 20 al 26 de març va
tenir lloc a tot Catalunya,
la primera edició de la Setmana del Comerç, una iniciativa
pionera i de país per promocionar el comerç català mitjançant activitats de promoció,

d’intercanvi d’idees i d’experiències. La Unió de Botiguers
i Industrials d’Agramunt es va
sumar a la iniciativa organitzant un concurs de fotografia,
que consistia en fer-se una
fotografia en el moment de

fer una compra i compartir-la
a les xarxes socials amb l’etiqueta #botiguersagramunt. El
premi del concurs consistia
en un sopar per a dues persones per a la fotografia que
aconseguís més “M’agrada”.
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Atrapacontes
E

El col·lectiu Garba
us convida a la
presentació del llibre

Corredor de fondo
del crític d’art i poeta José Corredor-Matheos

l dissabte 1 d’abril es va fer a la
Biblioteca Municipal “Guillem
Viladot” una nova sessió del cicle
Atrapacontes que, com és habitual,
se n’encarreguen diferents entitats i
associacions de la vila. Aquest mes
va anar a càrrec de l’Associació contra el Càncer d’Agramunt, que van
explicar el conte “La mare està malalta”.
Cinc integrants de l’Associació
contra el Càncer d’Agramunt van explicar el conte d’aquest mes d’abril.

José Corredor-Matheos, especialista en l’obra de
Guinovart, és crític d’art, poeta membre destacat de
la “Generación del 50” i Premio Nacional de Poesía.
El llibre de memòries que presentarà, Corredor de
fondo, permet descobrir d’una forma amena i rigorosa el món de l’art i els seus protagonistes. Unes
memòries on apareixen centenars d’anècdotes
d’artistes tan rellevants com Salvador Dalí, Rafael
Alberti, Pablo Picasso, Eduardo Chillida, Joan Miró
o Antoni Tàpies.

La presentació també inclourà una xerrada amb
les crítiques d’art Lourdes Cirlot i Conxita Oliver

Conxita Oliver Cabestany és crític d’art. Ha coordinat i comissariat més d’un centenar d’exposicions
i, actualment, és Coordinadora de l’Àrea de Creativitat i Innovació del Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya.

L’acte tindrà lloc divendres 28 d’abril,
a dos quarts de nou del vespre, a l’Espai Guinovart

Lourdes Cirlot és teòrica i historiadora de l’art. Ha
publicat nombrosos llibres i articles sobre els moviments artístics d’avantguarda. És catedràtica d’Història de l’art de la Universitat de Barcelona.
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El Conseller de Cultura, Santi Vila,
visita l’Espai Guinovart
l Conseller de Cultura de
la Generalitat, Santi Vila,
va visitar l’Espai Guinovart el
dissabte 1 d’abril amb motiu
de la propera commemoració
del 10è aniversari de la mort
de Josep Guinovart. El conseller va ressaltar la magnífica
feina que ha fet la Fundació
durant 25 anys, no només de
reverenciar l’obra de l’artista, sinó sobretot de posar-la
al servei de les generacions
d’avui i del futur. Alimentar la
curiositat i la creativitat dels
nostres conciutadans és una
missió molt important de tots
els que ens estimem la cultura i tenim responsabilitats

JOAN PIJUAN

JOAN PIJUAN

E

Tres imatges de la visita del Conseller de Cultura de la Generalitat, Santi Vila, a l’Espai Guinovart.
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institucionals. El conseller, a
més, va augurar que de cara
el mes de maig tota aquesta
feina es pot veure recompensada amb un reconeixement
merescut. “Bé això és un
auguri i no es pot concretar,
però el que és segur és que hi
ha moltes institucions, amb
l’Ajuntament al davant i molts
ciutadans, que han demanat
reiteradament al govern que
se’ls lliuri la Creu de Sant Jordi al reconeixement d’aquesta
trajectòria. Això és el que els
ciutadans i les institucions
han demanat. Hem de conjurar-nos perquè això acabi bé”,
va dir.
Prèviament el conseller
Santi Vila va ser rebut a
l’Ajuntament per l’alcalde
Bernat Solé que li exposà els
atractius turístics i culturals
de la vila, així com una sèrie
de projectes, alguns d’ells
que ja són una realitat. “S’ha
posat en valor el curs Art i
Territori que ja porta tres edicions i del que avancem que
si tot va bé aquest any comptarem amb personatges de referència com la Carme Ruscalleda, que oferirà un taller en
el qual vincularà gastronomia
i art contemporani. També
se li ha demanat al conseller
un impuls per a la Fundació
Guillem Viladot, tenint en
compte que aquest any ens
ha deixat la Sra. Montserrat Felip, la presidenta de la
Fundació i vídua de Guillem
Viladot, se li ha demanat un
esforç addicional per poder
donar una injecció d’energia

JOAN PIJUAN

que necessita la Fundació i
posar-la en valor com tenim
a la Fundació Guinovart. Per
altra banda s’ha posat sobre
la taula un projecte reclamat
des de fa molt temps que és
l’Escorxador Municipal a través de l’1 per cent cultural.
En aquests moments s’està
treballant una proposta que
respongui a les necessitats

culturals d’Agramunt. Quan
estigui enllestida es presentarà al Departament de Cultura
i quan es desencallin els projectes de l’1 per cent cultural,
Agramunt estigui a la primer
línia de la cursa”.
El dimarts dia 11 es feia
públic la concessió de la Creu
de Sant Jordi a la Fundació
Privada Espai Guinovart.

FONT: BIBLIOTECA MUNICIPAL
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Sortida
al Liceu
P

er segon any la Biblioteca
Municipal Guillem Viladot
organitzà una sortida al Liceu
per veure una òpera dins el
Projecte Liceu Territori, una
iniciativa pensada per apropar
el Liceu a tot el territori i facilitar als espectadors de fora
de Barcelona que hi puguin
anar a veure una òpera. La
sortida es va fer el diumenge
2 d’abril. En aquesta ocasió
l’òpera que van anar a veure
va ser Rigoletto de Giuseppe
Verdi, amb el gran tenor Antonio Siragusa, el baríton tarragoní Àngel Òdena i la soprano
Maria José Moreno.
Prèviament el divendres
24 de març la Biblioteca organitzà a la sala de conferències del Casal, una xerrada
introductòria sobre aquesta
òpera que va anar a càrrec de
Pol Avinyó, musicòleg i crític
d’òpera.
Grup d’agramuntins que van
assistir a la representació de
l’òpera Rigoletto al Liceu.
A l’esquerra, Pol Avinyó durant
la seva conferència introductòria
a l’òpera Rigoletto.

[ABRIL 2017]

sió 638

17

PNEUMÀTICS

FRENS

AMORTIDORS

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

Amics
de
l’Espai
Guinovart
Escolteu, Guinovart
12 març / 27 agost 2017

Perico Pastor
La vida de Sinuhè o el gust a la mort
19 febrer / 18 juny 2017

Sant Jordi a l’Espai
Dissenyem portades de contes i llibres
Activitat familiar
23 d’abril, Plaça del Mercat, a les 11,00h

Nit dels Museus
20 de maig de 2017
AMICS DE L’ESPAI GUINOVART,
adreçat a particulars, col·lectius i empreses
INDÚSTRIES

JOVÉ-BALASCH, S.L.

HORARI:
Dijous i divendres, de 10h a 13h
Dissabtes d’11h a 14h i de 17h a 19h,
Diumenges d’11h a 14h.
Plaça del Mercat, s/n. 25310 Agramunt - Tel. 973 39 09 04
info@espaiguinovart.cat · www.espaiguinovart.cat
Visites concertades per a grups.
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Sopar Solidari
L
A dalt, les dues actuacions celebrades al Foment Parroquial
amb motiu del Sopar Solidari en
suport a la campanya de Mans
Unides.

a Parròquia organitzà un
any més el Sopar Solidari
en suport a la campanya de
Mans Unides que aquest any
portava el lema El món no necessita més menjar, necessita
més gent compromesa que posava de manifest la necessitat
de fomentar el compromís de
tothom vers els més necessitats.
La vetllada tingué lloc el

JOAN PIJUAN

JOAN PIJUAN

A C T UALITAT F ETS DEL MES

divendres 7 d’abril al Foment
Parroquial que s’omplí de gom
a gom. En primer lloc hi hagué l’actuació musical de Sònia Gesé i Dolors Ginestà que
interpretaren una desena de
cançons. Tot seguit es va fer
el sorteig d’una vintena de lots
de productes entre tots els assistents. Per últim s’escenificà
el sainet “La família Sicausatrapa”, amb el següent repar-

timent: Actors: Damià, Roser
Feixa; Tomàs, José Uriel Álvarez; Lluïsa, Mª Dolors Arriasol; Hermínia, Teresa Carulla;
Margarita, Remei Joval; Neus,
Josefina Arriasol; Apuntadores:
Esperança Llovera i Mª Carme
Castellà; Fotògraf: David Cuesta; Tècnic de llums: Jaume Vilalta; Arranjaments: Grup del
Cor Parroquial; Direcció: Antonieta Canosa.

FONT: ASS. DONES PREIXENS

Dia de la
Dona a
Preixens
U

na vintena d’integrants
de l’Associació de Dones de Preixens es va reunir
per commemorar el Dia Internacional de la Dona, que
va tenir lloc el dimecres 8
de març. Va ser una jornada
distesa en què va regnar el
bon ambient, tal com es veu
a la foto adjunta. ■
[ABRIL 2017]
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DE T U A TU J AU ME ES C O LÀ SOL À

Jaume Escolà, al capdavant
de les caramelles

FONT: JAUME ESCOLÀ

L

Jaume Escolà és l’actual president del grup caramellaire
“Aires del Sió”.

Ja havia cantat
caramelles amb
anterioritat, durant l’època en
què la meva dona
i jo festejàvem.
Pensa que llavors
només esperàvem
el diumenge per
anar a ballar i,
quan hi havia algun
esdeveniment fora
de l’habitual, ens
hi apuntàvem. Era
una època de pocs
entreteniments i
cantar caramelles
n’era un.
20
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’actual president del
Grup Caramellaire “Aires del Sió” és Jaume
Escolà Solà. Potser els lectors
d’una edat més avançada el
coneixeran més pel renom de
la casa: Cal Feliso. Després
de més de 30 anys vivint a
Guissona per qüestions laborals, decideix, juntament
amb la seva esposa, retornar
a Agramunt. Finalment s’estableixen a la veïna població
de Butsènit d’Urgell.
– Quants anys fa que pertanys
al Grup Caramellaire “Aires del
Sió”?
Fa quatre anys que hi vaig
entrar de la mà de Josep
Marsà, el pastisser; un dia el
vaig trobar de casualitat i em
va animar a provar-ho ja que
necessitaven cantaires. De
fet, ja havia cantat caramelles
amb anterioritat, durant l’època en què la meva dona i jo
festejàvem. Pensa que llavors
només esperàvem el diumenge per anar a ballar i, quan hi
havia algun esdeveniment fora
de l’habitual, ens hi apuntàvem. Era una època de pocs
entreteniments i cantar caramelles n’era un. Recordo que
hi havia Ramon Mora, com a
director, i músics com Fernando Ros, Josep Martorell,
Josep Pedrós i d’altres. En el
moment que per la meva feina
he de marxar d’Agramunt per
anar a Guissona, deixo de cantar caramelles.
– Vas trigar a ser-ne el president.

– No gaire. El president
d’aquell moment, Josep Mª
Lluch, havia expressat la seva
voluntat de deixar el càrrec i,
després de 30 anys al capdavant, era del tot comprensible
que ho volgués fer. Va ser ell
mateix qui m’esperonà a agafar el càrrec i ho vaig acceptar amb ganes i molta il·lusió.
També m’acompanyen Manel
Farré com a tresorer, Rosalia
Ginestà com a secretària, Josep Marsà i Ramon Vila com a
vocals. Penso que fem un bon
equip i treballem amb molt
de gust.
– Quina és la tasca que desenvolupes com a president?
– La feina principal és assegurar-me que els cantaires
s’animin a venir un any més;
quan s’apropen els primers
assajos truco personalment
a cada un per tal de recordar-los que començaran els
assajos. Per altra banda, intento buscar noves incorporacions al grup parlant amb
persones properes als mateixos cantaires. Aquest any he
portat algun cartell a l’Institut
per si algun jove estudiant de
música s’engrescava i, potser
de cara a l’any vinent, m’animo a fer-los una xerrada al
mateix institut. Ens agradaria
poder trobar relleu en la gent
més jove. L’edat no perdona i
cada vegada que plega algun
membre, costa molt trobar un
substitut. Suposo que la gent
està molt enfeinada davant
la gran oferta d’activitats que

s’ofereixen. De moment ens
n’anem sortint; més endavant
ja veurem.
– Quants membres formeu
l’actual grup?
– Som entre 35 i 40 membres, cosa que ens satisfà
enormement i que ens permet poder sortir a cantar cada
Pasqua. Sí que és cert que,
sobretot els primers anys, la
base de cantaires era molt
més gran i hi havia fins a 70
o 80 membres. Hi va haver
algun any que semblava que
la cantada de Pasqua perillava per la manca de cantaires;
per això es va establir una
relació de col·laboració entre
el grup de caramelles i l’Escola de Música d’Agramunt.
Aquesta relació s’ha institucionalitzat; ells ens asseguren
tenir directora i músics i, a
canvi, lliurem una part de la
recaptació feta a les cantades
a l’AMPA de l’escola.
– Quantes cantades feu el dia
de Pasqua?
– En fem entre 23 i 25
durant el matí. La nostra intenció és anar al màxim de
carrers possibles, però som
conscients que no arribem a
tot arreu. A vegades et trobes gent una mica molesta
perquè no cantem davant de
casa seva, però amb un matí
no és possible fer-ho. També
ens trobem una mica condicionats per la cantada que
fem a la plaça de l’Església al
sortir de missa; com marca la
tradició des del primer any, al
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permet conèixer i interaccionar amb gent de molts àmbits
diferents, de manera que amplies el cercle de coneixences. I els assajos són distesos
i ens permet fer alguna que
altra riallada!

Cantada retrospectiva a la
plaça de l’Església, on cada
any s’interpreta el repertori
sencer.

Anar a caramelles
et permet conèixer
i interaccionar
amb gent de molts
àmbits diferents,
de manera que
amplies el cercle
de coneixences.

sortir de missa realitzem una
cantada i l’alcalde ens penja la banda commemorativa
de la cantada al nostre penó.
M’agradaria fer esment que
aquesta Pasqua la cantada
que farem a la plaça l’Amball estarà dedicada al nostre
company Joan Ribes que ja
no pot venir a cantar; per a
nosaltres serà molt emotiva.
– L’any passat vàreu iniciar
les cantades fora d’Agramunt i
vàreu anar a Puigverd. Hi tornareu?
– L’any passat vam agafar
un autocar i ens vam desplaçar fins a Puigverd a fer

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

Vítor M. Cabral

alguna cantada. Donat que
l’acollida no va ser gaire entusiasta i la resposta per part
de la gent no va ser l’esperada, aquest any hem decidit no
tornar-hi. Ens agradaria, de
cara a un altre any, tornar-ho
a provar en alguna altra població prop d’Agramunt.
– Com animaries futurs cantaires perquè s’apuntessin a
cantar caramelles?
– Considero que formem
un grup de gent molt maco i
ben avingut; no importa tant
saber cantar més o menys;
l’important és posar-hi ganes
i il·lusió. Anar a caramelles et

– Voldries afegir alguna cosa
més?
– M’agradaria fer alguns
agraïments als nostres collaboradors: Xocolates Jolonch
per l’esmorzar que ens ofereixen abans de començar a cantar; l’Ajuntament d’Agramunt
pels tríptics que donem amb
les cançons que interpretem;
Rotecna, Blanc i Negre, Torrons Roig i Begudes Areny. I
sobretot, a la vila d’Agramunt
per la seva bona acollida any
rere any.
Format l’any 1982, l’actual
Grup Caramellaire “Aires del
Sió” ha sortit a interpretar
les seves cançons cada Pasqua de manera ininterrompuda. Gràcies a la seva il·lusió,
Agramunt pot gaudir d’una de
les tradicions més nostrades.
Esperem que per molts anys
puguin seguir omplint carrers
i places amb els seus cants
primaverals.
Anna Bertran

MÉS DE 10 ANYS ELABORANT

GRANS VINS

Tel. 672 68 47 19
Informació i reserves: 973050018 – info@masblanchijove.com

secretaria@revistasio.cat
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Aula
d’Extensió
Universitària
AGRAMUNT

Conferència de Sor Lucia Caram
a primera conferència
va tenir lloc el dimecres 5 d’abril, amb
el títol “Compromís i transformació”, a càrrec de Sor
Lucia Caram. Sor Lucia va
néixer a Tucumán (Argentina). Fa 24 anys que viu a
Manresa. És monja dominica contemplativa. Confessa
que és cèlibe per lliure decisió. Es defineix políticament
com una apassionada de la
Humanitat. En la seva vida
claustral compagina l’oració, l’estudi i la seva vida
en comunitat amb l’activitat social, que l’ha portat a
promoure diverses associacions com: El grup de diàleg
interreligiós de Manresa, el
projecte MOSAIC de Salut
mental i la fundació Rosa
Oriol (Plataforma ciutadana
de solidaritat), amb l’objectiu de donar aliments a les
famílies que es troben en

ANNA MARTÍN

L

A la conferència de Sor Lucia caram
s’hi va aplegar molta gent, tal com es
pot veure a la foto inferior.

És una persona activa,
decidida, lluitadora,
que defensa amb
valentia les seves
creences.

situació d’exclusió social. Al
novembre de 2015 posa en
marxa el projecte “INVULNERABLES” a Catalunya,
apadrinat pel Papa Francesc
i Leo Messi. Actualment collabora en el programa “Las
mañanas” de la “Cuatro”.
I així, el seu currículum i
les seves actuacions a favor
dels més necessitats, no solament de pa material sinó
també del pa espiritual, que
és posar-se al lloc de l’altre,
va adquirint un compromís i
no deixa de créixer.
És una persona activa,
decidida, lluitadora, que defensa amb valentia les seves
creences i la seva actitud de
compromís vers els altres,
tot lluitant per la transformació d’una societat plena
d’injustícies. Afirma que
no pot ser neutral ja que la
balança sempre s’inclina a
favor dels més dèbils i dels

humiliats, i aquesta posició
incomoda als del sistema.
Manifesta la necessitat
que té de la vida contemplativa: “Allí, en el silenci
de la pregària, és on trobo
la veritat.” Sor Lucia és una
enamorada de la persona de
Jesús, i veu en ell l’exemple
d’una vida compromesa,
sempre compartint-la amb
els deixebles i els que el
necessiten. “L’Evangeli incideix en el meu dia a dia i em
marca un estil de vida.” Un
estil que comparteix amb el
del bisbe Pere Casaldàliga.
Va concloure dient que és
absurd no prendre partit per
les persones, i més ara que
tots ens necessitem i que
podem escurçar distàncies i
esborrar fronteres.
Al final de la sessió, va
signar exemplars del seu
últim llibre “Sor Lucia se
confiesa” als alumnes interessats.
Properes activitats
- Dimecres dia 19 d’abril,
conferència a càrrec de la
Sra. Esmeralda Moreno (notària).
Tema: “La libertad de testar en Catalunya”.
- Dimecres dia 3 de maig,
conferència a càrrec de la
Sra. Margaret Creus (doctora
en medicina i pediatra del
CAP d’Agramunt).
Tema: Cap a on va la medicina? Noves teràpies”.
- Divendres dia 5 de maig,
sortida a l’Observatori d’Àger.
La Junta Directiva

ANNA MARTÍN
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E N T ITATS P EN YA BARC E L ONISTA

Nou concurs “Minut 111” de Barça TV

E
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l diumenge 26 de març una representació de la nostra Penya va participar
al nou concurs “Minut 111” de Barça
TV, gravat a l’Auditori 1899 ubicat a les instal-

lacions del Camp Nou. El títol del programa
està inspirat en el minut en què Ronald Koeman va marcar el gol del triomf davant la
Sampdoria en la final de Wembley l’any 1992
i que va significar la primera Copa d’Europa
per al Barça, de la qual enguany se celebra el
25è aniversari.
El concurs compta amb la presència d’una
vuitantena de penyes, amb equips formats per
sis persones, tres infants i tres adults, i s’ha
d’anar enfrontant amb altres penyes passant
fases eliminatòries a la recerca de la que tingui més coneixement de la història del club i
de les seccions i amb més habilitat a resoldre
diferents proves relacionades amb el Barça.
La nostra representació estava formada per
Genís, Josep Maria, Rodri, Oriol, Jofre i Jonathan (a la foto, d’esquerra a dreta i de dalt a
baix), i vam tenir el plaer de concursar contra
la Penya de Navàs (Barcelona). La presentació
del programa va a càrrec de Llucià Ferrer i de
Judit Esteban, ambdós també a la foto.
Està previst que el programa s’emeti per
Barça TV el proper divendres 5 de maig. ■

Activitats d’abril de la Biblioteca
Dissabte 6 de maig, a les 11.30 h
a càrrec d’Indignats

de la Ribera del Sió

***

Presentació i narració del conte

Los zapatos de Mar
d’Aina Pujol
Elisenda Ortega (narradora)
i Carla Fernández Couso (piano)
Aquest conte parla de les “pateres”. És un homenatge a tots els nens i nenes (refugiats/ades
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i immigrants)
i totes les sirenes
(gent
corrent i organitzacions que
treballen per la
causa).
Durant la presentació l’Elisenda Ortega narrarà el conte mentre la Carla Fernández l’acompanyarà al piano
amb composicions pròpies de cada il·lustració.
En acabar, qui vulgui en podrà adquirir un
exemplar.

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

Agramunt s’omple de música

A

l mes de març hi ha hagut una activitat musical intensa a Agramunt.
L’Escola de Música ha participat en diversos actes, el més
destacable dels quals va ser
l’encontre de l’Orquestra Infantil de les Terres de
Lleida.
El cap de setmana
del 18 i 19 de març,
el Casal Agramuntí
i el local de la Coral
d’Avui van ser l’escenari d’intensos assajos dels participants
en l’Orquestra Infantil
de les Terres de Lleida, comandats pels
directors Albert Gumí
i Sònia Peiró. Cal remarcar la magnífica
feina que fan aquests
dos pedagogs, secundats per tota una colla
de mestres d’escoles
de música de Ponent
Grup de Vent Metall que va actuar a Cal Mas Vell.
(entre les quals hi ha
FONT: EMMA

Al mes de març
hi ha hagut una
activitat musical
intensa a Agramunt.
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A baix, Trobada de Guitarres a Mollerussa.

l’EMMA), i que aconsegueixen que els joves músics facin
molt bona música. El concert,
celebrat diumenge a les 12h
al Casal i presentat pel president de la OITLL, Benjamí
Audet, i per l’alcalde d’Agramunt, Bernat Solé, va sortir
rodó, i va ser la recompensa
per l’esforç de tota la temporada per part dels músics. Cal
felicitar també l’organització
de l’OITLL, que va anunciar
que plega després de sis anys
d’intensa feina, i també a l’escola de música local (EMMA),
a les institucions del Casal,
Coral d’Avui, personal de la
brigada, etc., que van fer que
tot funcionés perfectament.
Entre tots han aconseguit encendre la flama de la il·lusió
en els joves músics.
El dimarts 21 es va celebrar
el Dia Mundial de la Poesia i
de la Síndrome de Down a la
Biblioteca Guillem Viladot, en
un mateix acte. Hi van participar les regidores Dolors Ricart i Sílvia Fernàndez, Elena
Dacian, el Grup de Cambra
de l’EMMA (Mar Badia, Clara Blàvia, Inés Lázaro, Arnau
Riera i Anton Llop) i Jaume
Jovell, que va presentar les
lectures posteriors. Tota una
colla de lectors van llegir El
poema de la mallorquina Antònia Vicens, traduït a cadascuna de les llengües que es
parlen a Agramunt (anglès,
àrab, asturià, castellà, català,
francès, italià, occità –aranès–, romanès, wòlof, portuguès i rus), i el Grup de Cambra va interpretar quatre composicions intercalades entre
les diferents parts de l’acte.

Aquest agermanament va fer
palès les similituds d’aquestes dues nobles arts, i el gran
poder de suggestió que tenen.
Posteriorment, el divendres
24, el Grup de Vent Metall
de l’EMMA (Cesc Boix, Júlia
Clotet, Adrià Gual, Bernat
Marquilles, Xavier Ros i Gerard Santacreu), va actuar a
la Residència Cal Mas Vell.
Diverses peces musicals (des
de Händel, passant per Joplin
o Police), oferiren una bona
mostra de les possibilitats
d’aquest conjunt, i van amenitzar la tarda als estadants i
al personal de la casa.

Trobada de guitarres
Finalment, el dissabte 1
d’abril hi va haver la XIII Trobada de Guitarres, que en
aquesta ocasió es va celebrar
a Mollerussa. Hi van participar les escoles d’Agramunt,
Balaguer, Bellpuig, Cervera,
Mancomunitat de Municipis
de les Garrigues, Guissona,
Ivars d’Urgell, Mollerussa i
Tàrrega. Al matí hi va haver
assajos parcials a l’Escola
Municipal de Música i, després del tradicional dinar de
germanor, la jornada va continuar al Teatre l’Amistat. A
les 18h va començar el concert, primer amb totes les
agrupacions de guitarres per
separat i, finalment, els quasi
setanta guitarristes van interpretar una peça junts. Va ser
una trobada ben profitosa i un
any més els alumnes de nivell
mitjà es van retrobar i van
compartir experiències.
Agramunt batega, i ho fa
amb força! ■
[ABRIL 2017]
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E N T ITATS MOS S O S D’ESQUAD R A D E L’UR GELL

Els Mossos informen

La Violència Masclista
en l’àmbit de la parella
Definició de violència masclista en
l’àmbit de la parella
És qualsevol acció o actitud de la parella o ex-parella que s’imposa a una dona
per subordinar-la o discriminar-la. Són
violència masclista els abusos sexuals,
físics, econòmics i psicològics.
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COMISSARIA
DE TÀRREGA
Av. Josep Tarradelles, 1
Telèfon 973 701 650

Quan la violència comença no s’atura,
sinó que s’agreuja, i per sortir-ne es
necessita ajuda.
No pensis que has fet alguna cosa per
provocar aquesta situació.
Només la persona que exerceix la violència n’és la responsable.

La violència masclista en l’àmbit
de la parella

La violència masclista no és una
qüestió privada; tens dret que t’escoltin, t’ajudin i et protegeixin.

No té res a veure amb situacions personals (problemes a la feina, tensions
familiars, etc.)

Demanar ajuda no et compromet a fer
accions que no vulguis, però cal que
estiguis informada per si de cas.
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E N T ITATS AS S O C IA C IÓ D E D ONES ESB AR JO

Sortida a Barcelona
a tarda del dijous 6
d’abril, un grup de sòcies i amics de la nostra
associació, vam anar de festa
a Barcelona, a veure l’espectacle de ball i música que ofereix la sala “El Molino”.
Només entrar, la Merche

L

Mar, vedet mítica d’aquesta
sala de festes, ja ens va rebre
d’una manera propera, simpàtica i amable.
Ens van oferir un espectacle elegant, carregat de fina
seducció i glamur. Tot plegat
va ser una tarda molt especi-

al, que ens va fer oblidar els
problemes i treballs del dia a
dia. Petits plaers que ajuden
a omplir les vides.
Moltes gràcies a tots i totes
els que heu volgut compartir
amb nosaltres aquesta experiència.

FONT: DONES ESBARJO

Ens van oferir un
espectacle elegant,
carregat de fina
seducció i glamur.

[ABRIL 2017]
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FISCAL
LABORAL
COMPTABLE
JURÍDIC
GESTORIA

D’ A G R A M U N T

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

UNA

CITA OBLIGADA AMB H ISENDA :
LA CAMPANYA DE RENDA I PATRIMONI EXERCICI

2016

Ens permetem recordar-li que un any més arriba la cita amb Hisenda i s’inicia LA CAMPANYA DE PRESENTACIÓ DE LES DECLARACIONS DE RENDA I PATRIMONI de l’exercici 2016, que arrenca el 5 d’abril.
Entre altres novetats en la renda de l’exercici 2016 podem destacar les següents, sense perjudici de les normes aprovades per
les pròpies comunitats autònomes en matèria de tributs cedits:
· Primes d’assegurança de malaltia: s’eleva el límit a l’efecte de les
rendes del treball en espècie exemptes i com a despesa deduïble
en els rendiments d’activitats econòmiques.
· Activitats econòmiques: desapareix la distinció entre immobilitzat intangible amb vida útil definida o indefinida i tots els immobilitzats intangibles són amortitzables d’acord amb els criteris que
estableix la Llei de l’impost sobre societats (LIS).
· Novetats mòduls. Límits per a l’aplicació del mètode d’estimació
objectiva en els exercicis 2016 i 2017.
· Guanys exclosos de gravamen en supòsits de reinversió:
exempció dels guanys patrimonials que es posin de manifest en
ocasió de la transmissió d’accions o participacions per les quals
s’hagués practicat la deducció per inversió en empreses de nova
o recent creació si l’import obtingut es reinverteix en l’adquisició
d’accions o participacions en una altra entitat de nova o recent
creació.
· Les societats civils amb personalitat jurídica i objecte mercantil a les quals s’aplicava el règim d’atribució de rendes de l’IRPF
deixen de tributar per l’indicat règim i passen a estar subjectes a
l’impost sobre societats.
· Integració i compensació de rendes a la base imposable general
i de l’estalvi: el saldo negatiu dels rendiments de capital mobiliari
de la base imposable de l’estalvi de l’exercici es compensarà amb
el saldo positiu dels guanys i pèrdues patrimonials integrants de la
base imposable de l’estalvi, obtingut en el mateix període impositiu, amb el límit del 15 per 100 d’aquest saldo positiu.
· Noves escales per a la determinació de la quota íntegra estatal
de la base liquidable general i de la base liquidable de l’estalvi, així
com els tipus de gravamen de l’estalvi autonòmic.
· Deduccions per donatius: s’eleven els percentatges aplicables
durant el període impositiu 2016 a la base dels donatius i al conjunt dels donatius i donacions a entitats beneficiàries del mecenatge (les aportacions no poden superar el 10 per 100 de la base
liquidable de l’exercici) amb un tipus incrementat per reiteració de
les donacions a una mateixa entitat.
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· Tributació de les quantitats percebudes per devolució de les
clàusules terra.
Estic obligat a presentar la declaració de la renda 2016?
IRPF: amb caràcter general, estan obligats a declarar tots els
contribuents persones físiques residents a Espanya, que hagin
obtingut en 2016 rendes subjectes a l’Impost. No obstant això,
no existeix obligació de declarar quan es perceben solament
les següents rendes:
Rendiments del treball:
- Límit de 22.000 € quan la renda es percebi d’un sol pagador
o es percebin rendiments de més d’un pagador i concorri
qualsevol de les dues situacions següents:
· Que la suma de les rendes obtingudes pel segon pagador i posteriors no superin els 1.500 €.
- Límit de 12.000 € (abans 11.200 €) quan es doni qualsevol
de les següents situacions:
· Que el rendiment procedeixi de més d’un pagador i la
suma de les rendes obtingudes pel segon i restants pagadors superin els 1.500 €.
· Que el rendiment correspongui a pensions compensatòries.
· Que el pagador no tingui l’obligació de retenir.
· Que es percebin rendiments del treball subjectes a tipus
fix de retenció.
- Rendiments de capital mobiliari o guanys patrimonials subjectes a retenció o ingrés a compte quan les percepcions siguin
inferiors a 1.600 €.
- Rendes immobiliàries imputades, rendiments de lletres del tresor i subvencions per a adquisició d’habitatges protegits o de
preu taxat, amb límit conjunt de 1.000 euros anuals.
- Tampoc no existeix obligació de declarar: quan s’obtinguin
exclusivament rendiments íntegres del treball, de capital o d’activitats econòmiques així com guanys patrimonials, amb el límit
conjunt de 1.000 € i pèrdues patrimonials de quantia inferior a
500 €, en tributació individual o conjunta.

E N T ITATS ES P LA I S IÓ

Troca Jove

E

FONT: ESPLAI SIÓ

l cap de setmana del
25 i 26 de març va tenir lloc la Troca Jove,
una trobada de joves i adolescents del MCECC (Moviment
de Centres d’Esplais Cristians
Catalans), a la nostra vila.
L’Esplai Sió vam ser el centre
amfitrió, tot i que la trobada
va comptar amb una comissió organitzadora formada
per una vintena de monitors
de tot Catalunya. Aquesta
trobada anual se celebra a
diferents indrets del país, generalment en poblacions més
grans, i enguany Agramunt
ha tingut el privilegi de representar el territori de l’Urgell.

JOAN PIJUAN

Grup de l’Esplai Sió. A baix, activitat al pavelló amb el miler de participants.

[ABRIL 2017]
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E N T ITATS ES P LA I S IÓ

JOAN PIJUAN

Una inesperada nevada va acollir
els joves visitants. Com a conseqüència de la neu, les activitats
del dissabte es van haver de
celebrar al pavelló.
A la dreta, exhibició de la Colla
Estelats del Grup Sardanista Estol.

JOAN PIJUAN

Les pernoctacions es van fer
en diferents indrets de la vila,
tot i que la majoria s’allotjà al
pavelló firal.
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El dissabte va començar
amb una gran sorpresa,
l’Ajuntament ens havia fet un
gran regal: neu! Com va dir el
Bernat Solé: “Mai no s’havia
viscut una Troca Jove nevada,
i d’aquesta manera tothom recordarà aquest dia”. A causa
dels canvis climatològics vam
dedicar el matí a instal·lar el

miler de participants a diferents espais de la vila que van
ser cedits amb molta generositat. Un cop tothom estava
allotjat, ens vam reunir tots al
pavelló per començar les activitats programades de la trobada. A la una del migdia, la
Colla Estelats del Grup Sardanista Estol ens van oferir una

exhibició de galop, sardana
tradicional i sardana de punts
lliures, va ser molt especial i
tots els joves i adolescents els
van animar entusiasmats. A
continuació es va inaugurar la
Troca Jove i es va presentar el
centre d’interès de la trobada,
és a dir, la temàtica. La Bruna celebra la festa dels seus
17 anys. Cada un dels esplais
participants li va fer un regal i el nostre centre li vam
regalar un ametller, el qual
plantarem aquí al poble com
a record d’aquest gran cap de
setmana. Siguem l’eco! va ser
el lema de la trobada.
A la tarda es van realitzar
nou conferències relacionades amb el consum responsable a càrrec de persones
expertes i amb un gran recorregut professional. Per exemple, l’activista Arcadi Oliveras
va realitzar la xerrada sobre
els límits del capitalisme;
Gustavo Duch, activista també, va parlar sobre l’actual
model agroalimentari; i Albert
Sales, antic membre de SETEM Catalunya, va reflexionar

JOAN PIJUAN

JOAN PIJUAN
JOAN PIJUAN

A dalt, celebració de l’eucaristia
oficiada per deu sacerdots i
presidida pel bisbe d’Urgell,
Mons. Joan-Enric Vives.
Sobre aquestes línies, dues activitats de l’EcoTrivial celebrades
el diumenge al matí,

Un cop recuperats
i veient la Troca
Jove amb perspectiva, valorem
molt positivament
l’experiència i el
resultat final.

sobre com pot ser que una samarreta ens costi tres euros.
A més, cada jove va calcular
la seva petjada ecològica i
van debatre els resultats juntament amb els monitors. La
tarda va continuar amb la celebració de l’eucaristia i, un
cop finalitzada, els Tabalers
de l’Espetec van conduir tots
els participants cap a l’exterior del pavelló on vam sopar.
L’activitat de nit va començar
amb una vetllada on ens vam
agrupar per les tres R (reduir, reutilitzar i reciclar) i vam
aprendre a reciclar correctament d’una forma molt divertida. Per acabar, vam gaudir

del grup de música Pastorets
Rock que ens van fer ballar
i cantar cançons que sonen
molt a l’esplai i vam saltar
sense parar.
El diumenge va començar
de la manera més dolça possible. Les Dones de l’Esbarjo
van preparar una xocolata desfeta deliciosa que, acompanyada de coca, va ser el millor
esmorzar que podíem esperar.
Amb un sol radiant vam poder
esmorzar a l’exterior i a continuació es va realitzar l’activitat de matí, un EcoTrivial que
els va fer moure i activar-se.
Un cop finalitzada l’activitat,
el pavelló ja lluïa un format

ben diferent, amb totes les
taules parades per dinar-hi
de forquilla i ganivet. Amb la
panxa ben plena va arribar el
moment de la cloenda. Tots
els participants vam rebre un
regal: unes llavors d’enciam i
un torró d’Agramunt.
Un cop recuperats i veient
la Troca Jove amb perspectiva, valorem molt positivament
l’experiència i el resultat final.
Només ens queda agrair tota
l’ajuda que ens ha brindat
l’Ajuntament i la generositat
de les entitats que ens han
ajudat a ensenyar una mica
més com som, què tenim i de
tot el que som capaços. ■
[ABRIL 2017]
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TAXIS AGRAMUNT
24 hores

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

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

4XHYLXUHV
L’Estoneta

%DU5HVWDXUDQW

Calçats Mary
des de l’any 2000

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

Agramunt (Lleida)

C/ Àngel Guimerà, 5
Agramunt
973 39 20 55 - 686 27 29 27

C/ Pau Casals, 20

973.390.468

I si ens telefones
t’ho portem a casa
Horari de botiga de 9h a 14h i de 16h a 19h
32
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Es pot pagar amb targeta

973 39 29 10

OP IN IÓ LA C LARABOIA

per JOAN PUIG i RIBERA

T’esperaran sempre!

A

El Jeroni al mur de Berlín.

Vas marxar sol
pels camins de la
nostra terra. La
bicicleta nova era
molt més lleugera
i ja portaves més
de la meitat del
trajecte. Tornaves.
Tenies el propòsit
d’arribar abans de
migdia. Però no va
poder ser.

quell dissabte, Jeroni, et vas alçar del llit
sense fer soroll perquè
l’esposa dormís. Havíeu anat
a dormir tard, però no hi feia
res. Amb la Sara, al sopar del
dia abans, havíeu parlat de les
vostres coses i sobretot dels
dos fills. L’opció que l’Albert
estudiés a Berlín havia estat
un encert. El Xavier anava bé
amb els estudis al Claver. Estàveu contents. La Sara t’havia
dit més d’una vegada que no
marxessis sol amb la bicicleta,
que anessis amb la colla. Però
el grup sortia diumenge i tu
l’endemà volies acompanyar
el Xavier al partit de futbol.
L’exercici amb la bicicleta pels
camins i dreceres de la nostra
terra t’oxigenava, et relaxava,
t’omplia l’esperit. Encara més
en dies de primavera quan tot
esclata i els arbres es vesteixen
de flors. I vas marxar content,
pedalant enèrgicament amb la
bicicleta que t’havies comprat
feia poc. Aniries pels camins
coneguts. Un parell d’horetes
i tornaries a casa.
Eres fill d’Alguaire. Vas néixer el 1962. A casa, el pare
feia de pagès i ramader. Vas
cursar els estudis primaris al
poble. Després vas fer el batxillerat als maristes de Lleida.
Eres de lletres: llatí i grec. Volies fer periodisme. T’encantava
escriure. Però, acatant el consell patern, vas acabar estudiant veterinària a Saragossa. En
acabar la carrera vas treballar
per Vall Companys durant dos
anys. Visitaves granges. Però
eren moltes hores i vas optar
per deixar-ho i preparar-te les
oposicions. Els mesos d’estudi

van donar fruit: les vas treure.
Com tantes parelles de
l’època, vas conèixer la Sara
al Big Ben. Treballaves a Mollerussa a l’oficina comarcal
quan us vau casar. Vau viure
una temporada a Lleida. Fa
divuit anys, la Sara va obtenir
la secretaria de l’Ajuntament
i llavors vau traslladar-vos a
Agramunt. Tu també vas demanar el trasllat a Cervera.
Eres el cap de l’oficina de
la Segarra del Departament
d’Agricultura. Durant quatre
anys vas tenir un càrrec a la
seu central del Departament
a Barcelona. Marxaves amb el
Ramon Jové de Tàrrega amb
qui comparties amistat i cotxe. Però anar i tornar cada dia
era estressant. I vas deixar-ho
per retornar a Cervera. Fa uns
deu anys.
Eres reservat, tranquil, seriós, eficient, meticulós i ordenat. T’agradava molt llegir,
sobretot llibres d’història. Et
compraves les novel·les més
conegudes. Les notícies del
diari les seguies amb el mòbil. T’agradava la música dels
temps de joventut: Pink Floyd,
Bruce
Springsteen,
Dire
Straits... Això t’havia portat a
fer una notable col·lecció de
discos de vinil. Darrerament el
teu hobby principal, però, era
fer de pagès, sobretot des que
portaves les terres d’Alguaire a
conseqüència del traspàs del
pare. Hi havia vegades que
t’emportaves el Jaume Gregori
que et feia d’assessor aconsellant-te què hi podies plantar.
Participaves en les entitats
del poble. Havies estat quatre anys a la junta de l’AMPA

del col·legi Mare de Déu del
Socors, i quatre anys més a
la junta dels pares del Cau,
on vas fer de secretari. Eres
membre del Club ciclista, del
Tennis i també de la Penya
Barcelonista on anaves a veure el futbol amb el Xavier.
Quan sorties amb la colla
de ciclistes, sempre esperaves
els qui no podien tant. No es
tractava de ser el primer. A
més de sortir els diumenges
amb els de la Penya Ciclista, sorties amb el grup dels
dissabtes. Us havíeu batejat
amb el nom artístic de “Bicivoladores”: el Solé, el Pedrol,
el Pauleta, l’Àngel Pérez, el
Tàpia, el Josep Anton Farré...
Aquell dissabte, Jeroni, et
vas alçar del llit sense fer soroll perquè l’esposa dormís.
Vas col·locar-te el mallot, els
culots i les sabates de ciclista. Abans vas deixar una nota
per dir que tornaries cap allà
a les onze o quarts de dotze.
Vas marxar sol pels camins
de la nostra terra. La bicicleta
nova era molt més lleugera i
ja portaves més de la meitat
del trajecte. Tornaves. Tenies
el propòsit d’arribar abans de
migdia. Però no va poder ser.
La vida et va jugar una mala
passada. La pedalada es va
estroncar a mig camí. La família i els amics van sentir a
la pell una cruel batzegada.
Un ferro roent. No va poder
ser... No vas poder acabar el
camí. La vida, a cops és molt
injusta. Massa injusta. No vas
poder tornar. Tanmateix, et
continuen esperant. Et continuen i et continuaran esperant. T’esperaran sempre! ■
[ABRIL 2017]
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OP IN IÓ G EN T, F ETS, C OSES...

per A. PONSA

Remeis tradicionals: til·la

La infusió de les
flors s’utilitza com
a tranquil·litzant,
sedant i hipnòtic
(provocar el son).

L

a til·la és la flor o les
bràctees del til·ler, arbre
propi de muntanyes i
contrades mediterrànies, una
espècie molt coneguda arreu
pel seu extens ventall medicinal, el qual gairebé tothom
assimila com a recurs usat

per tal de resoldre o apaivagar quadres relacionats amb
l’excitació nerviosa, però el
seu ús terapèutic va molt més
enllà. També hi ha qui diu
que després de prendre tilla se sent més nerviós que
abans.
Així, la infusió de les flors
s’utilitza com a tranquil·litzant, sedant i hipnòtic (provocar el son), s’ha de tenir
compte, però, que en cas
d’abús, pot originar quadres
d’hipotensió molt alta, perquè
és ben cert que la til·la rebaixa molt la sang.
Normalment la til·la es prepara sola, és a dir, sense mescles, però de vegades també
es barreja amb altres espècies, com la valeriana i algunes
més, a les quals se’ls reconeixen les virtuts medicinals
assenyalades.
També s’atribueixen d’altres propietats a la til·la com,
per exemple, contra el dolor,
el mal de cap, el catarro, per
fer baixar la febre, digestiva
i diürètica (ajuda a expulsar
l’orina). De totes aquestes la
més popular és l’anticatarral, un ús medicinal pel qual
s’empra la til·la sola, o també
es pot combinar amb diverses
espècies com, per exemple
eucaliptus, saüc, corner i altres. En algunes zones usen
una infusió per als refredats
preparada amb cirerer, marialluïsa i til·la.
La tisana de til·la també té
una gran consideració popular per a persones que tenen
la tensió de la sang alta, les
quals l’usen de manera habitual. S’ha de tenir present,

però, que pot l’origen de quadres en què rebaixi en excés
la tensió.
De vegades la til·la pot intervenir fent barreges amb
altres espècies per a rebaixar
la sang, un parell de les quals
serien si es barreja amb herba
de cop o amb saüc.
Una altra tisana preparada
amb til·la que també gaudeix
d’una bona reputació popular
medicinal és la que es fa per
al mal de cap; en aquest cas
es fa amb til·la sola, tot i que
també s’hi pot afegir un toc
de sàlvia. La mateixa tisana
s’ha usat com a antidepressiva combinant-la amb diverses
plantes, com la malva, la marialluïsa i altres.
També per la via externa es
pot fer una decocció tot bullint en aigua la segona pela
del til·ler. Aquesta modalitat
serveix per a desinfectar i
guarir les ferides i les cremades.
Tal com passa en diverses
plantes medicinals, la til·la
també s’empra en l’elaboració de licors, sobretot per
a corregir el gust de les ratafies.
A més a més de proporcionar-nos una ombra plaent durant les jornades estivals ens
dóna les flors medicinals que
tradicionalment recollim pels
vols de Sant Joan.
De les branques i les fulles
se n’havien fet fullats, una
mena de feixos o garbes que
s’assecaven i servien d’aliment hivernal per a les ovelles.
Es diu que el til·ler pot viure
més de mil anys. ■
[ABRIL 2017]
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Conferència en el darrer Congrés
Mundial de Medicina Perinatal,
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E N T R EVIS TA J O S EP MA RIA LAÏLLA VICENS

per JOAN PUIG

El doctor Laïlla, enamorat
de la ginecologia i l’obstetrícia

Al despatx oficial de la Societat
Espanyola de Ginecologia i Obstetrícia (SEGO).

Q

uan els redactors de
Sió ens vam assabentar que l’Ajuntament
havia decidit proclamar Fill
Adoptiu el doctor Josep Maria Laïlla Vicens, vam dir que
ja teníem a qui entrevistar. Al
cap i a la fi, la nostra revista
havia demanat en tres ocasions aquest reconeixement.1
De manera que ens vam posar en contacte amb el doctor
que ben aviat ens va donar
tota mena de facilitats per
poder-nos trobar i fer l’entrevista, a la qual assistírem tres
redactors: en Pasqual Caste-

1

llà, en Ramon Bernaus i qui
signa aquest escrit. La cordialitat i les anècdotes presidiren
la xerrada que desgranem a
continuació.
– Explica’ns quan vas néixer i
quin és l’origen familiar.
– Vaig néixer a Barcelona la
vigília de Sant Joan de 1948.
La meva mare era originària
d’Agramunt, de cal Roiget;
el meu pare era de Barcelona, però tres dels quatre avis
meus sí que eren de la vila;
menys l’avi per part de pare,
que em va donar el cognom

de Laïlla i que venia d’Alquézar (Osca). La meva àvia
paterna era de cal Guapo (li
deien la Sileta de cal Guapo), i per part materna eren
de cal Roiget: l’àvia Teresa i
l’avi Joan. Aquest darrer ja
no el vaig arribar a conèixer
perquè va morir el setembre
de 1948, encara que, segons
m’havien explicat, vaig venir
pel seu enterrament en el que
va ser el meu primer viatge a
Agramunt quan només tenia
uns mesos.
– I la família actual?
– Sóc fill únic de Teresa Vicens Carbonell i Josep Maria
Laïlla Torres. Només tinc dos
cosins germans: en Joan Llurba i la Carmina, sa germana.
Pel que fa a la meva parella,
jo sols he tingut una única
nòvia que amb el matrimoni
esdevingué la meva esposa,
la Maria Assumpció, que també se sent molt agramuntina. Hem tingut tres filles: la
Maria Assumpció (Titon), que
és infermera i psicòloga però
que actualment es dedica a
la política (és de Demòcrates
de Catalunya); la Teresa
(Pati), que és arquitecta tècnica d’interiors; i la petita,
Anna, que és fisioterapeuta.
La família es completa amb
dos gendres en Carles i n’Enric i amb dos nets de la filla
gran que són l’alegria de la
casa: la Marta (de dos anys
▼

La meva mare
era originària
d’Agramunt, de
cal Roiget; el meu
pare era de Barcelona, però tres
dels quatre avis
meus sí que eren
de la vila.

En els números de Sió de juliol de 2011, maig de 2012 i juliol de 2014.
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▼
Presidint una comissió de catedràtics espanyols en un congrés mundial.

i mig), i el Pau (que té cinc
mesos). La meva esposa i jo
venim cada any a Agramunt
de manera que ens coneixem
bé el poble i la gent. Les meves filles també venen molt
sovint.

El doctor Laïlla investit de catedràtic.
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– Parla’ns dels estudis.
– Vaig estudiar als Jesuïtes
del carrer Casp (Sagrat Cor),
fins acabar el batxillerat.
Després vaig fer la carrera de
medicina perquè sempre havia dit que volia ser metge.
De fet, la meva àvia i la meva
mare eren llevadores i el meu
pare era metge. O sigui que
la inclinació per la medicina
ja em venia de família. Vaig
fer la carrera a la Universitat
de Medicina de Barcelona
(llavors només n’hi havia una)
de 1965 a 1971. Després,
de 1972 a 1976, vaig fer
l’especialitat en obstetrícia i
ginecologia al mateix Hospital
Clínic on sempre m’he format

(era el que ara en diuen el
MIR). Quan vaig acabar allà
vaig estar uns anys sense cap
plaça, fent substitucions, fins
que em van tornar a agafar al
Clínic com a metge adjunt i
allà vaig progressar fins que
l’any 1990 vaig passar a ser
el cap de servei de l’Hospital
de Sant Joan de Déu, on hi
havia una bona secció de pediatria però amb una maternitat molt reduïda.
– Com vas arribar a ser professor universitari?
– L’Hospital Sant Joan de
Déu depenia del Campus Universitari de Bellvitge, que no
tenia maternitat. No obstant,
va sortir convocada la càtedra
d’obstetrícia i ginecologia, de
la Universitat de Barcelona
pel campus de Bellvitge i jo
que ja era professor titular per
oposició, m’hi vaig presentar i
la vaig guanyar. El 2001 vaig
passar a ser, a més de cap de

PREMIS

servei assistencial, catedràtic
d’universitat. Ara actualment,
com que ja he fet els seixanta-cinc anys no puc ser cap
de servei, però continuo com
a catedràtic i tinc el càrrec de
consultor sènior docent. La
feina és la mateixa, encara
que la dura la fa un altre i jo
faig més aviat de “florero”.
– Hi ha agramuntins que
t’estan molt reconeguts perquè
quan algú d’Agramunt té un
problema important de salut i et
truca, tu de seguida els ajudes
amb els braços oberts.
– Bé, jo crec que és la meva
obligació, no? Entenc que el
metge, segons paraules de
Laín Entralgo, ha de ser humà
i humanista. Per tant, com diu
Francesc Torralba (que fa uns
dies va venir a fer una xerrada
aquí) “el metge ha d’intentar
curar, però sempre ha de cuidar”. Jo ho entenc així.

Amb la família a la Sala de Plens de l’Ajuntament d’Agramunt l’any 2003 quan el Josep Maria va fer el Pregó de la Festa Major.

– Quins càrrecs representatius has tingut?
– President de la Societat
Catalana d’Obstetrícia i Ginecologia, i més endavant
em van fer president d’honor
(càrrec que no dona feina).
Després vaig passar a ser vicepresident de la Societat Espanyola de Ginecologia i Obstetrícia (SEGO) durant vuit
anys i també vaig ser elegit
president durant quatre anys.
La seu de SEGO és a Madrid,
cosa que m’ha obligat a viatjar molt. Per norma anava els
divendres a Madrid. Primer
amb el Pont Aeri, i després
amb l’AVE. També viatjava
per altres llocs on et demanessin pel càrrec. Això implicava ser el representant espanyol a l’Euroboard, que és
qui pren les decisions a nivell
Europeu, i he estat representant espanyol en la Federació
Internacional de Ginecologia
i Obstetrícia en els Congressos mundials de Santiago de
Chile (2003), Kuala Lumpur (2009), Ciutat del Cap
(2009) i Roma (2012).
– Déu n’hi do el que has viatjat...
– L’Atlàntic l’he passat
quaranta-dues vegades. A
fer cursos, presentacions,
invitacions... perquè també
sóc professor honorífic de la
Universitat de Buenos Aires,
i membre de la Societat de
Paraguay, i del Comitè Científic de la FLASOG (Federació
Latinoamericana de Obstetricia y Ginecologia). Això comporta que per exemple quan
a Buenos Aires comencen el
curs universitari, per allà al
febrer o març, jo hi he anat
moltes vegades a donar un
curset de tres dies d’iniciació;
[ABRIL 2017]
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Ha rebut 14 premis a nivell nacional i internacional.
• Premi al millor expedient acadèmic de la llicenciatura de Medicina anys 1965 – 1971.
• Premi als millors articles científics publicats i
presentacions en congressos:
· Videocirurgia (1993)
· Comissió d’Investigació i activitats científiques (1994)
· I Congrés Català d’Obstetrícia i Ginecologia
(1996)
· Congrés Mundial de Ultrasons a Edimburg
(1998)
· Congrés Nacional de Fertilitat (2000)
· 9th International Conference of EATB
· 6th Congres of AEBT
· Congreso Nacional de Ginecologia y Obstetricia (2001)
· Congreso Asociación Española de Diagnóstico Prenatal (2003)
• Premis als millors treballs científics i collaboratius de l’Acadèmia de Ciències Mèdiques
de Catalunya: de caràcter local
• Premi Pere Nubiola (2000)
• Premi Loli Martínez de Carrera (1999 i 2002)
• Premi V. Cónill Serra (2002)
• Premi MA Fargas (2003)
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Quant a la ginecologia, en
temes de recerca
com el càncer
o la fecundació
assistida estem a
nivell de referència mundial.

A baix, amb l’uniforme de la feina.
A la dreta, després d’un dels parts
més importants de la seva vida, el
naixement del seu net Pau.
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i també a la cloenda que és
al mes de novembre, Però les
invitacions també venien d’altres llocs i sempre he procurat
anar a on em demanaven.
– Ha avançat molt la ginecologia i l’obstetrícia aquests
anys?
– Sí, ha avançat molt.
Ara us donaré una primícia:
d’aquí uns dies sortirà oficialment el meu nomenament
com a acadèmic electe de la
Reial Acadèmia de Medicina
de Catalunya. Aquest i el nomenament que em voleu fer a
Agramunt com a Fill Adoptiu
són les dues coses que m’han
fet més feliç. Quan m’ho va
dir l’alcalde fa uns dies, em

vaig posar a plorar. Ho dic de
tot cor i sobretot pensant en
la meva mare que se sentia
molt agramuntina.
Tornant a la pregunta, puc
dir que el meu discurs a la
Reial Acadèmia de Medicina
de Catalunya que ara estic
preparant, va sobre l’evolució
d’aquestes especialitats. Nosaltres hem passat de l’obstetrícia de l’obs- stare, del llatí,
que significava estar dret “al
costat de”, acompanyant la
partera, a una medicina molt
més científica on el que ens
preocupa més és el fetus fins
al punt que en aquest moment
es parla de “medicina fetal” i
ja diagnostiquem i tractem el
fetus abans de néixer; ja hi ha

una cirurgia fetal. Això és un
gran avenç que no s’ha explicat prou bé perquè s’ha venut
com un excés de tecnificació,
que sí que hi és, però amb un
benefici molt clar, en especial
pel fetus. Llavors han sorgit
tots aquests grups que defensen el part a casa, el part natural, el part dins la piscina,
com a contrapartida.
La realitat és que a l’hospital et demanen: “jo no vull
epidural”, “jo no vull que em
facin...”; però la realitat és
que en moltes ocasions, sobretot si hi ha problemes i els
expliques bé els beneficis que
els controls porten pel seu fill,
la majoria ho entenen molt bé
i deixen fer als professionals,

CÀRRECS REPRESENTATIUS

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

President de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetrícia (SEGO), en el període 20112015. Sots president 2003-2011. Des de juny
2015, President d’Honor de la SEGO. Medalla
d’Honor de l’especialitat (desembre 2015).
President d’Honor de la Societat Catalana d’Obstetrícia i Ginecologia (SCOG) i President d’aquesta Societat 2001-2004.
President del Comitè organitzador XXX Congreso
Nacional de la Sociedad Española de Ginecologia y Obstetricia celebrat a Barcelona (2009).
Soci d’Honor de la Sociedad Española de Ecografía (2003).
Soci d’Honor de la Sociedad Española de Contracepción (2005).
Masters of Masters, de la Sociedad Española de
Ginecología y Obstetricia (2006).
Representant d’España en les Assemblees Generals, de la Federació Internacional de Ginecologia i Obstetrícia: 2003 (Santiago de Chile), 2006
(Kuala Lumpur), 2009 (Ciutat del Cap) i 2012
(Roma).
Membre corresponent per elecció de la Reial
Acadèmia de Medicina de Catalunya (2010).
Membre d’Honor estranger de la Sociedad de
Obstetricia y Ginecología Paraguaya (2012).
President del Comitè Científic de “Extremely Preterm Babies. Improving prenatal care” (2013).
Membre del Comitè Científic de: FIGO Regional
(España-Portugal y Latinoamérica) “Conference
of Ginecology and Obstetrics” Colombia (2013).
President de la Comissió Nacional de l’Especialitat (febrer 2014 - juny 2015).
Professor Honorífic de la Universitat de Buenos
Aires (2016).
Acadèmic electe de la Reial Acadèmia de Medicina de Catalunya (2017).

L’ecografia, que
avui dia és imprescindible, és de
1968. Jo la primera
ecografia que vaig
veure va ser a
Viena quan feia un
curs de cirurgia
vaginal.

tan a llevadores com a metges.
Per a mi el més significatiu
és que a Espanya, quan jo
vaig acabar la carrera als anys
setanta, la mortalitat perinatal, o sigui del fetus i nadó
fins a la primera setmana de
vida, era del 50 per 1.000
nascuts vius; en aquest moment és del 3 per 1.000. La
mortalitat materna en aquest

moment és de l’1 per 16.000
dones. A Europa, que és el
nostre entorn, som el tercer
país amb les millors dades de
mortalitat materna i perinatal,
després d’Alemanya i Anglaterra, i per davant de països
com França, Itàlia... Jo crec
que això és molt important
quant a l’obstetrícia.
– I la ginecologia?
– Quant a la ginecologia,
en temes de recerca com el
càncer o la fecundació assistida estem a nivell de referència mundial. A vegades
en el tema de les fecundacions assistides, ratllant la illegalitat, cosa que és la que
més maldecaps m’ha donat
com a president, perquè hi
ha gent molt bona científicament però molt llençada. Recordo que en acabar la carrera
quan manifestaves que volies
fer ginecologia i obstetrícia,
els companys de curs deien:
“aquest vol fer de partero”;
mentre que ara els ginecòlegs
som més reconeguts i respectats. Es considera junt amb
la cirurgia, medicina interna
i pediatria els quatre puntals
de la carrera de medicina.
– Què els dius als estudiants
perquè se sentin atrets per
l’obstetrícia i ginecologia?
– Sempre els dic que la
nostra especialitat és la més
maca de totes, per tres raons:
primer, perquè lluitem en pro
de la vida (quan en totes les
altres s’esforcen perquè el
malalt no mori) i per donar
cada vegada millor vida i qualitat al fetus; i no solament
perquè neixi, sinó perquè
neixi bé i el millor possible, i
perquè puguin ser pares i mares tots els que ho desitgin.

Segon, perquè som una especialitat mèdico-quirúrgica
completa: nosaltres fem la
història clínica de la senyora,
les proves complementàries
com l’ecografia i, si és necessari, l’assistim al part i l’operem. Mentre que en les altres
especialitats les tasques es
reparteixen com el digestòleg,
per exemple, que et rep i després et diu: “vagi al cirurgià
que l’operi”; el de cor també:
el cardiòleg és un, mentre el
cirurgià cardíac és un altre.
Nosaltres ens ho fem tot. En
tercer lloc, sempre dic de broma que “tractem amb dones”
i això és molt maco, no? A
més a més, la nostra especialitat en aquests moments està
progressant d’any en any. Jo
n’estic enamorat. Si hagués
de començar, tornaria a fer
ginecologia i obstetrícia.
Abans hi afegia una quarta
raó, dient que la nostra especialitat és la més antiga des
del moment que hi va haver
un home i una dona. Però ara
ja no ho comento, perquè una
vegada en una conferència
a Amèrica un estudiant es
va aixecar i em va tallar per
dir: “Usted se equivoca. Es
la tercera. Porque si usted se
leyó el Génesis, primero Dios
durmió Adán: la anestesia.
Segundo, sacó una costilla:
traumatología. Tercero, hizo
la mujer; y entonces sí: ginecología”.
– L’ecografia ha estat un gran
avenç, no?
– Els primers treballs de
recerca sobre el fetus són de
1956. L’ecografia, que avui
dia és imprescindible, és de
1968. Jo la primera ecografia
que vaig veure va ser a Viena
quan feia un curs de cirurgia
[ABRIL 2017]
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perquè ara ho veiem tot. I
d’això fa tot just quaranta
anys.
– I la reproducció assistida?
– Recordo que jo vaig estudiar “La esterilidad femenina” que era un llibre de Botella Llusía, catedràtic de Madrid; després hi va haver un
moment que va passar a ser
“La esterilidad conyugal”. I
ara, en canvi, és simplement:
“Esterilidad”. Tot això ha anat
evolucionant. La prova és, per
exemple, que quan es parla de la fecundació assistida
es fa referència a la primera
nena nascuda a l’Institut Dexeus que va ser de les primeres del món i això fa 30 anys.
És una especialitat que ha
crescut moltíssim.
– Als parts, encara hi assisteixes?
– No. N’he fet molts, però
vaig deixar de fer-ne quan
vaig aconseguir la càtedra,
perquè no creia lògic passar
una nit assistint parts i l’endemà al matí impartir classes
o amb una intervenció quirúrgica important. Encara que
en continuo fent alguns.

Tres fotos familiars del Diumenge
de Rams d’enguany:
Amb la seva esposa, la seva filla
gran, Assumpció, i el seu gendre
Carles, amb els fills d’ambdós,
Marta i Pau.
La filla petita Anna amb el seu promès Enric i els nets Marta i Pau.
Les seves filles Teresa i Anna,
també amb els nets Marta i Pau.
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vaginal. Llavors hi feien un
seminari d’ecografia i ho vaig
anar a veure. De seguida vaig
trucar al meu cap de Barcelona per demanar-li que em
deixés quedar uns dies més
per assistir-hi. I ara quan veig
aquelles imatges, perquè encara guardo els apunts, em
pregunto: “què vèiem a allà?”

– No els has comptat mai?
– No, però han estat milers.
Vaig estar dinou anys fent
guàrdies al Clínic. Allà fèiem
cinc guàrdies al mes: un dia a
la setmana fix i un cap de setmana; i hi fèiem una mitjana
de quinze a vint parts al dia.
Després a Sant Joan de Déu,
on ja no vaig fer guàrdies,
també vaig continuar assistint
en els parts.
Però sens dubte el part al
qual vaig assistir i que més
es recordarà és el de la llavors Ministra de Defensa, Sra.

Carmen Chacón, recentment
traspassada, donat que no
s’havia donat mai que una
dona ministra de l’exèrcit pogués donar a llum, i per als
mitjans de comunicació va
ser tot un esdeveniment i vàrem sortir als noticiaris d’arreu del món.
– Quins canvis s’han produït
a l’Hospital Sant Joan de Déu
des que hi començares?
– Allà pediatria era un servei molt potent. Sempre ho
ha sigut. La secció nostra va
néixer com un germanet pobre, però necessari per donar
una bona atenció. El servei
dedicat a maternitat comptava amb vint-i-dos llits; ara
en tenim vuitanta-quatre. El
primer any que hi vaig arribar
s’havien fet dos-cents parts;
ara se’n fan quatre mil. En
aquest moment, gràcies a la
col·laboració de moltíssima
gent, tenim un servei d’hospital, un servei universitari, un
servei acreditat per a la formació de MIR, també un servei acreditat per a la formació
de llevadores... Avui en dia és
la primera maternitat en nombre de parts atesos de tot Catalunya i crec que en aquest
moment podem parlar-nos de
tu a tu amb els serveis dels
hospitals Clínic, la Vall d’Hebron o Sant Pau.
– Al marge de la medicina,
quines aficions personals tens?
– Poques. Sempre he estat pencaire. He hagut de fer
moltes oposicions al llarg de
la meva vida i aquí m’he tancat més d’una vegada al celler
de casa a estudiar. M’agrada
molt llegir, principalment llibres d’història i biografies.
Aquest cap de setmana penso

A la seu de la SEGO durant
l’acte de comiat com a president
d’aquesta societat.

Fent cagar el tió el Nadal passat
amb la seva esposa i la seva neta
Marta.

acabar Patria, un llibre que
m’ha entusiasmat i que fa referència al País Basc.
M’agrada mirar algun partit
de futbol. De fet m’agradava
més jugar-hi. A casa som de
l’Espanyol perquè resulta que

– I la família?
– Sense cap mena de dubte, la família és la primera
afició: l’esposa, les filles i ara
els nets.
– Vas assistir als parts de
l’esposa i de la filla?
– No. S’ha de diferenciar.

Quan el cor es posa per davant del cervell, les coses no
van bé. Jo vaig fer el numeret: em vaig rentar, em vaig
equipar, però acompanyat
amb dos metges de confiança, un a cada cantó, que em
poguessin dir: “fot el camp”.
Tinc gravades les imatges del
moment en què vaig agafar
els dos nets... també plorant!
– Avui en dia els pares entren
al quiròfan a l’hora del part...
– Sí, ara hi volen entrar
tots. Ho trobo bé. Hi ha una
cosa, però, que ells no saben. Quan estem en un part
amb l’anestesista, veient com
el marit volta per allà, un de
nosaltres diu: “deu minuts?”,
i l’altre respon: “no, home,
no, que no hi arriba!”. El marit es pensa que ens referim
al temps que tardarà la criatura a néixer, però nosaltres en
realitat volem dir l’estona que
ell tardarà a caure.
– De segur que has viscut un
munt d’anècdotes. En recordes
alguna?
– Sí, moltes... Mira, en una
ocasió em van fer venir una
dona d’Agramunt (no diré
noms) perquè creien que tenia un embaràs amb un tumor
uterí, un mioma. Bé, jo la vaig
veure en aquella època preecografia i l’endemà mateix
es posà de part. Vaig atendre
el part i sortí una nena, jo instintivament vaig posar la mà
i va resultar que hi havia un
altre fetus. S’ha d’entendre
que això passava en aquells
temps. Vaig sortir amb la criatura en braços per mostrar-la
al pare, que també era d’aquí,
i li vaig dir: “mira, això és la
teva filla i ara et trauré el tumor, el mioma.” Ell va dir de
[ABRIL 2017]
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el meu pare i el meu avi, com
que es quedaven sols a les
tardes de diumenge (perquè
estaven casats amb llevadores
que els diumenges a la tarda
solien assistir als batejos) van
decidir fer-se’n socis. Al cap i
a la fi, pel camp de l’Espanyol
hi passaven tots els equips de
primera i, per altra part, amb
l’import que els costava a un
fer-se soci del Barça, podien
pagar el que valia als dos ferse’n de l’Espanyol. Això és
molt català! Jo encara el miro
de tant en tant i amb el cosí,
Joan Llurba, després d’un
derbi ens truquem per picar-nos l’un a l’altre i fer-nos
la punyeta.
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▼

plora”, i li vaig ensenyar l’altra criatura.

Fent un passeig amb la seva neta.

– Vens sovint a Agramunt?

ARXIU SIÓ / JOSEP BERTRAN

seguida: “No, no, jo el mioma
no el vull veure...”. I jo vaig
afegir: “Veus, és que també

– Trobes alguna persona que
et diu: “Vostè va assistir la
meva mare quan vaig néixer”?
– Sí. Em va passar fa uns
anys donant classe. Explicava el part de natges tal com
era abans. Avui dia es fa una
cesària. Deia: “fèiem aquesta
maniobra...” I un estudiant
em pregunta: “com es decidia de fer-lo?”. Jo contesto:
“calia valorar que hi hagués
un bon canal de part, que la
mare tingués una pelvis bona,
que la criatura que es presentava de natges estigués ben
col·locada i que el tocòleg tingués una mica d’experiència
i s’hi llancés”. Diu: “ah! És
que jo vaig néixer de part de
natges”. Jo que li contesto:
“l’enhorabona, perquè has arribat a sisè de medicina. L’enhorabona a la teva mare, a tu
i al tocòleg!” I ell afegeix: “el
tocòleg va ser vostè!”.

Josep M. Laïlla en l’acte de presentació del llibre de memòries del seu cosí Joan Llurba. A la foto, al Consist Park amb el nostre company
de Sió i redactor del llibre, Ramon Bernaus. Maig de 2012.
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– De manera fixa sempre
hem vingut tota la família la
segona quinzena d’agost. A
les meves filles sempre els
deia que volia que tots estiguéssim uns dies a Agramunt:
“aquest és el vostre poble, el
vostre origen”. També venim
de tant en tant, fem escapades com per la Fira del Torró.
Al cap i a la fi, tota la nostra família és aquí i hi tinc
molts i bons amics. Ara estem arreglant la casa. Jo vinc
cada setmana, per veure com
marxen les obres. De fet serà
la tercera al mateix lloc. La
primera la va fer el meu avi
al cel sigui, després, per uns
problemes d’humitat, el meu
pare la va acabar tirant a terra
i en va fer una traient escales
i posant rampes, un ascensor,
etc. perquè al final la mare
anava amb cadira de rodes; jo
li deia que ja no hi cabíem,
però ell em contestava: “quan
sigui teva, fes-hi el que vulguis”.
El meu pare, que també
es deia Josep Maria, va morir a l’hivern de l’any passat
als 96 anys. També venia a
Agramunt per raó que ho era
la seva mare i l’esposa. És
curiós perquè el pare va morir de sobte, però va tenir dos
dies d’aquells que et dius:
“què passa?” Ell va morir bonament de dilluns a dimarts i
el diumenge abans a la tarda
vam estar tota la tarda sols i
xerrant, i va repassar la manera d’ésser de tots els de
la família, des dels seus avis
fins als meus gendres i em va
demanar una cosa: “passi el
que passi, no et venguis la
casa d’Agramunt”. Jo no ho
pensava fer, però ara encara
menys i per això l’estem arreglant. I la meva dona i les fi-

Portant el penó de la Festa Major
d’Agramunt l’any 1968, amb el
Josep Mª Galceran (epd) i el Manel
Mazon Sans.
A la dreta, ballant amb la seva
cosina Carme Llurba, a l’envelat.

A les meves filles
sempre els deia que
volia que tots estiguéssim uns dies a
Agramunt: “aquest
és el vostre poble,
el vostre origen”.
També venim de
tant en tant, fem
escapades com per
la Fira del Torró. Al
cap i a la fi, tota la
nostra família és
aquí i hi tinc molts
i bons amics.

lles també s’ho han pres amb
molta il·lusió.
– El teu pare va treballar fins
a l’últim moment?
– Ell es va jubilar als 70
anys. Però després va ser el
president del Consell d’administració de la Clínica Tres
Torres de Barcelona, durant
dotze anys. Hi va treballar
fins als vuitanta anys i escaig.
Tenia molt caràcter. Quan va
morir la mare, encara va estar
sortint un parell d’anys fins
que ja es va quedar a casa,
i com que vivia en un pis al
costat del nostre, era com si
estiguéssim junts.
– Va, una altra anècdota per
acabar.
– Quan em van fer membre d’honor de la Sociedad
de Obstetricia y Ginecología

Paraguaya, vaig anar-hi i, en
acabar l’acte ve un senyor
que em diu: “Óigame que
tengo aquí en el celular a su
primo”. Jo que li contesto que
no tenia “cap primo”; però
davant de la seva insistència
vaig agafar el mòbil i resultà
que tenia raó: allà hi ha una
branca dels Laïlla provinents
del poble de l’Aragó d’on era
el meu avi! És clar, l’endemà
vam acabar fent un “asado”
com Déu mana! O sigui que
el que he dit al començament
que només tinc família a Agramunt no és exacte, perquè ara
resulta que també en tinc al
Paraguay. Aquí hi tinc dos cosins: la Carmina i el Joan, que
per a mi és el germà gran amb
qui mantinc una gran cordialitat; amb la Carmina en viure
fora no ens veiem tant, però
la relació també és molt bona.

– Per a quan la jubilació?
– A l’hospital t’has de jubilar quan compleixes setanta
anys, però no es fa de manera immediata, sinó quan
s’acaba el curs universitari.
Així doncs, jo tinc, com els
iogurts, data de caducitat que
és exactament el trenta de
juny de l’any que ve.
Després d’haver passat una
hora i mitja fent petar la xerrada, ens vam acomiadar del
doctor Laïlla amb el convenciment que la proclamació que
li vol fer el nostre Consistori
de Fill Adoptiu d’Agramunt és
un encert i un acte de justícia, perquè porta Agramunt
en el cor i perquè al llarg de
la seva vida sempre ha escoltat i assistit tots aquells convilatans que li han demanat
ajuda. ■
[ABRIL 2017]
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Av. Generalitat, 10 · AGRAMUNT · Tel./Fax 973 392 311 · Mòbil 630 053 450

+servei
+oferta
+ràpid
682 876 551
nou servei
de consulta
i venda per
WhatsApp

servei a
domicili
ferreteria FIRAL

jardinsdesecà
Jordi Lluch Sarnago
jardiner

• Poda d’arbrat agrícola

Tel. 658 921 335
jardinsdesecar@gmail.com

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

FUNERÀRIA i SALES DE VETLLA

Glops & Tape
Tapes "
" Glop
especialitats de la casa

SERVEI

24h

PERMANENT

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

Plaça Mercadal,19 - 25310Agramunt
600 700 202

ENSENYAMENT F IN ES TRA EDUCAT IVA

Diverses activitats

E

l dissabte dia 4 de març es va realitzar
una Jornada de treball amb pares, mares,
mestres i alumnes per tal de fer el nostre
pati més vivencial. Es van pintar dues pistes de
futbol, jocs tradicionals i pissarres a la paret.
També es va fer una cuineta, taules, tamborets
i jocs sensorials al pati d’infantil. Per acabar es
van posar taules i bancs de pícnic repartits pel
pati de primària i també es van pintar rodes per

FONT: COL. MACIÀ-COMPANYS

Tot l’alumnat des
de P3 fins a 6è
va treballar a les
aules la poesia
de l’agramuntí
Guillem Viladot.

Escola Macià-Companys

plantar-hi posteriorment plantes aromàtiques.
Aquestes actuacions permeten fer les estones d’esbarjo més agradables i divertides ja que
els nens i nenes poden dibuixar, llegir, fer jocs
tradicionals i simbòlics...
Per altra banda, el dissabte 18 de març, durant el matí, vam obrir la nostra escola a la vila.
En aquesta Jornada de Portes Obertes, tothom
va poder visitar els diferents espais i veure el
que es treballa. Hi va haver molta concurrència.
El dia 21 de març vam celebrar tota l’escola
el Dia Mundial de la Poesia. Tot l’alumnat des
de P3 fins a 6è va treballar a les aules la poesia
de l’agramuntí Guillem Viladot. Des de l’escola s’ha fet un vídeo per donar a conèixer als
nens i nenes la figura d’aquest poeta, s’han
llegit poemes, hem fet murals, hem treballat
la poesia visual i també hem anat a visitar “Lo
Pardal”. Aquell dia vam aprofitar, tota l’escola,
per visitar el “Parc de Riella”.
Donat que aquest curs a l’escola treballem el
tema “Fem turisme sostenible”, la setmana del
27 al 31 de març a les classes d’educació física l’alumnat va poder gaudir d’activitats amb
patins i patinets. Durant aquesta Setmana sobre rodes vam voler treballar aspectes com habilitats motrius, orientació espacial, equilibri i
senyals de trànsit. Va ser molt engrescador; a
més a més, aconseguim plegats conscienciar
l’alumnat dels beneficis d’utilitzar aquest tipus
de transport, ja sigui com activitat física o com
a mitjà no contaminant. ■
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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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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

ENSENYAMENT F IN ES TRA EDUCAT IVA

La creativitat a la llar

COL. M. D. DEL SOCORS

COL. M. D. DEL SOCORS

La innovació
també juga
un paper molt
important perquè
a mesura que
passa el temps
van sorgint noves
maneres de fer.

A

la Llar del Col·legi Mare
de Déu del Socors creiem
que la imaginació és un
dels grans tresors de la infantesa ja que és quan els infants
s’expressen lliurement i sense
prejudicis. Per aquest motiu,
desenvolupem un treball basat
en activitats que potenciïn la
creativitat des de l’arribada de

Col·legi Mare de Déu del Socors

l’alumne/a per tal d’afavorir el
seu desenvolupament cognitiu
i com a eina primordial en un
futur a l’hora de resoldre problemes i d’adaptar-se/desenvolupar-se en la societat tan
complexa que tenim.
Les educadores de la llar ofereixen un gran ventall d’oportunitats a través d’activitats de
descoberta, d’experimentació
i de manipulació que possibiliten la llibertat d’expressió, el
dret a equivocar-se, a provar i
el treball en equip. Un conjunt
ampli d’activitats a través del
joc, que és el recurs bàsic en
les primeres edats ja que potencia la imaginació posa en
joc les emocions i les sensacions individuals i en grup, tenint en compte les característiques individuals de cadascú
i respectant en tot moment el
seu temps d’aprenentatge.
Els nens i nenes de manera
natural s’expressen, ja sigui
cantant, ballant, pintant... la
seva expressió forma part d’un
llenguatge més. Cal, doncs,
estimular aquesta capacitat a
través de jocs, activitats manipulatives, puzles, música, pin-

tura, explicant contes, anant
d’excursió, etc. Així com plantejar petits reptes dins de l’adquisició dels hàbits i rutines.
També creiem molt important
la relació amb la família, ja
que junts treballem per un mateix objectiu: l’educació dels
vostres fills/es.
La innovació també juga un
paper molt important perquè
a mesura que passa el temps
van sorgint noves maneres de
fer. Les noves tecnologies són
una eina més que també ajuden en aquest procés creatiu.
Com el treball a través de les
pissarres digitals, les tablets o
les taules de llum que tot just
aquest mes hem començat a
treballar amb els nostres infants. Aquesta innovadora eina
fomenta la creativitat i l’atenció essent el nen/a el protagonista del seu aprenentatge. A
banda d’oferir un gran estímul
multisensorial, també s’afavoreix l’atenció i la concentració,
la relaxació i la màgia. Cal que
entre tots potenciem aquesta
creativitat que portem a dins.
Mai no és massa tard per redescobrir-la. ■
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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

Porgy and Bess de Gershwing

L’obra està amarada del millor de
la cultura musical
afro-americana,
plena d’espirituals,
blues, jazz i música
folk, amb cançons
per a solistes, duos
i grans escenes
corals.

S’hi descriu la
difícil situació dels
negres, estibadors
de cotó, que habiten en una pensió
d’un barri pobre de
Carolina del Sud.

L

’òpera Porgy and Bess
va ser composta per
G. Gershwing, i es va
estrenar el 1935 al Teatre
Colonial de Boston sota la
direcció musical d’Alexander
Sumallens.
George Gershwing va néixer
a Nova York al barri de Brooklyn el 1898. Era fill d’una
família d’immigrants russos
d’origen jueu. El seu nom
original era Jacob Geershotvitz. Des de ben petit, i de
forma autodidacta, va aprendre a tocar el piano d’oïda.
Davant el seu entusiasme,
el seu pare decidí enviar-lo
a aprendre piano i harmonia
amb prestigiosos professors.
Als setze anys començà a
treballar en uns grans magatzems tocant al piano cançons
de moda; i és així com ben
aviat s’animà a compondre.
El seu germà Ira Gershwin
li escrivia la majoria de lletres de les cançons. Ambdós col·laboraren en revistes
musicals, cosa que els portà

a convertir-se en autors de
prestigi de Broadway. La personalitat i creativitat de Georges Gershwing el va portar a
indagar en la seva faceta de
músic clàssic destacant per
les seves innovadores obres
de concert com Rapsody in
Blue (1924), primera fusió
del jazz i simfònic. Concert
en Fa, i especialment el seu
poema An American in París
(1928) i l’òpera Porgy and
Bess (1935) convertides anys
després en dos memorables
musicals
cinematogràfics.
Gershwing va ser el primer
compositor nord-americà que
va tenir un èxit internacional
amb una òpera. Va ser també
el primer que va aconseguir
combinar sense fissures el
jazz amb elements simfònics.
Amb Porgy and Bess va arribar alguna cosa nova al teatre musical, l’òpera popular
nord-americana, que està estretament lligada a l’europea,
però també al musical, amb
el qual coincideix en molts
aspectes. Porta a l’escena el
“somni americà” de grandesa, poder i llibertat, així com
l’altra cara de la moneda: misèria, segregació, racisme...
Va tenir un èxit aclaparador
des del primer moment.
L’obra està amarada del
millor de la cultura musical
afro-americana, plena d’espirituals, blues, jazz i música
folk, amb cançons per a solistes, duos i grans escenes
corals. Està ambientada als
primers anys de la dècada
dels 30, i descriu com vivien
els afroamericans en els suburbis de les grans ciutats.

Es divideix en tres actes.
Fou composta i escrita pels
germans Georges Gershwing
i Ira Gershwing, basada en
la novel·la Porgy de DuBose
Heyward
És una història amb final
obert entre un home pidolaire i invàlid, Porgy, que viu als
suburbis de Charleston i que
intenta rescatar Bess de les
urpes de Crown, el seu proxeneta, i de Sportin, el seu
camell. S’hi descriu la difícil
situació dels negres, estibadors de cotó, que habiten en
una pensió d’un barri pobre
de Carolina del Sud.
Els convido a escoltar:
· Summertime (temps d’estiu). Un dels moments més
coneguts i emblemàtics
d’aquesta òpera és la cançó
de bressol on l’essència de
l’estiu en la vida està en tot
el seu esplendor. La cantant
diu al seu nadó que no ha de
témer res en el món perquè
els seus pares són a la flor de
la vida i es desviuen per cuidar-lo... Aquesta cançó, s’interpreta tres vegades durant
tota l’òpera. Està escrita per
a veu de soprano.
· I Got Plenty O’Nuttin: (tinc
molt de res). És una de les
cançons més famoses de
l’òpera juntament amb l’anterior; està escrita per a veu
de baix-baríton. Porgy canta
la cançó després que ell i
Bess han estat vivint junts, i
expressa la seva felicitat. La
cançó és una acceptació alegre de la pobresa.
Montserrat Cots
[ABRIL 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 23 a 27

Agramunt G. Gatell 0 - Tàrrega 5
Torrefarrera 2 - Agramunt G. Gatell 2
Agramunt G. Gatell 0 - Juneda 3
Bellpuig 2 - Agramunt G. Gatell 1
Agramunt G. Gatell 2 - L’Albi 1
Classificació

Punts

PJ PG PE PP GF GC

Agramunt G. Gatell

26

27 6

8 13 29 51

Després dels resultats assolits aquest
mes, la victòria amb l’Albi s’ha fet vital. Baixen a la quinzena posició.

Cadet
Jornada 20 a 23

Classificació

Punts

PJ PG PE PP GF GC

Agramunt G. Gatell

61

22 20 1

R. MENDOZA

Agramunt G. Gatell 9 - Fondarella 0
Oliana 2 - Agramunt G. Gatell 2
Balaguer 2 - Agramunt G. Gatell 6
Equip Aleví A. Jugadors: David Llinals, Cesc Boix, Eric Farré, Marcos Ginés, Alfons Zurita, Òscar Gil, Guillem Caralps, Jorge
Ginés, Robert Nagy, Arnau Areny. Entrenador: Miki Ramírez. Delegat: Sisco Boix.

1 119 21

Tot i l’empat amb l’Oliana, afronten
el mes més decisiu per guanyar el campionat.

que amb rivals del mateix nivell resoleu
molt bé els partits. Seguim en la catorzena posició.

Aleví B

Infantil

Jornada 22 a 25

Jornada 20 a 22

Balàfia 1 - Agramunt G. Gatell 4
Agramunt G. Gatell 0 - Cervera 2
Agramunt G. Gatell 2 - Almacelles 1
Classificació

Punts

PJ PG PE PP GF GC

Agramunt G. Gatell

22

21 6

4 11 34 52

Les dues victòries amb rivals directes
ens fan mantenir l’onzena posició.

Aleví A

Agramunt G. Gatell 5 - Bordeta 4
E.F. Urgell 3 - Agramunt G. Gatell 4
Orgel·lia 3 - Agramunt G. Gatell 4
Agramunt G. Gatell 2 - FIF Lleida 2
Classificació

Punts

PJ PG PE PP GF GC

Agramunt G. Gatell

45

21 15 3

3 100 68

Un bon mes per a aquest equip, que
està situat en quarta posició empatat
amb el tercer.

Benjamí

Jornada 22 a 25

Andorra 6 - Agramunt G. Gatell 1
Agramunt G. Gatell 4 - Baix Segrià 1
Agramunt G. Gatell 0 - Terraferma 8
Bordeta 9 - Agramunt G. Gatell 1
Classificació

Punts

PJ PG PE PP GF GC

Agramunt G. Gatell

12

25 4

Jornada 20 a 23

Pla d’Urgell 2 - Agramunt G. Gatell 1
Agramunt G. Gatell 3 - Pardinyes 1
AEM 1 - Agramunt G. Gatell 2
Agramunt G. Gatell 4 - At. Segre 5
Classificació

Punts

PJ PG PE PP GF GC

Agramunt G. Gatell

45

23 14 3

6 75 44

Partit molt emocionant i disputat
contra l’At. Segre, que fins a l’últim
minut i de penal no va tenir guanyador.
Estem col·locats en tercera posició.

Prebenjamí B
Jornada 20

Jornada 20 a 21

Rialp 5 - Agramunt G. Gatell 1
Agramunt G. Gatell 0 - Baix Segrià 9
Classificació

Punts

PJ PG PE PP GF GC

Agramunt G. Gatell

15

21 4

3 14 29 86

0 21 31 161

Necessitaven una victòria i la van
aconseguir amb el Baix Segrià. Ànims,

Prebenjamí A

El Baix Segrià va ser molt superior a
nosaltres i des del minut cinc ho van
demostrar.

Agramunt G. Gatell 1 - Tremp 7
Classificació

Agramunt G. Gatell

Punts

4

PJ PG PE PP GF GC

18 1

1 16 12 122

Entre les baixes i les suspensions per
la climatologia només hem jugat un
partit que van perdre. Seguim a l’onzena posició. ■
[ABRIL 2017]
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E S P O RTS BÀ S Q U ET A G R AMUNT CL UB

El BAC avança en l’àrea esportiva i social

D

el que es farà en un futur no massa
llunyà, i alhora crear sinergies positives
i complicitats amb els autèntics propietaris del BAC, tots els seus socis i
sòcies. Un club ha de ser sempre transparent i vetllar per la seva sostenibilitat
alhora que fa dels valors el seu eix vertebrador, allò que dóna sentit a la seva
activitat.
Anem a aprofundir en tot allò que
s’ha anat realitzant dins els dos vessants, i que fan palès que el club està
més viu que mai i que el col·lectiu que
té darrere és el seu més preuat tresor.

Dia del Bàsquet Lleidatà
El divendres 7 d’abril es va celebrar
una nova edició del dia del bàsquet
lleidatà al pavelló Barris Nord de Lleida. Aprofitant la disputa del partit de
categoria Leb Or entre el Força Lleida
i el CB Araberri, es va fer un preu especial d’entrada a tothom que assistís
al pavelló amb algun distintiu del seu
club, per tal de crear un gran ambient
entre el públic. I val a dir que va ser

FONT: BAC

iu la dita que una entitat mai no
es dóna compte de tot allò que
ha fet, sempre tendeix a mirar
allò que queda per fer. Doncs bé, si
girem la vista cap enrere i fem un repàs d’allò que el BAC ha anat portant
a terme durant el mes de març, només
podem qualificar l’activitat del club
com a engrescadora i prolífica en tots
els sentits. El club ha anat treballant
en dos eixos: l’àrea esportiva i l’àrea
social. Dins de l’àrea esportiva trobem
la classificació del pre-mini femení per
a la disputa de la final a quatre de la
categoria, l’assoliment per part dels
sèniors de la vuitena posició, que els
permetrà disputar el play-off pel títol i
consolidar la categoria a nivell Territorial A, així com la participació novament
en l’edició d’enguany del Dia del Bàsquet Lleidatà.
En l’àrea social, la celebració de l’assemblea socis del club dins el primer
semestre de l’any, tal i com marquen
els estatuts, va permetre poder fer repàs de tot allò que s’havia anat fent i

Sènior masculí i mini masculí (pàgina següent), present i futur del club, la il·lusió per arribar dels més petits i la perseverança
per consolidar-se dels més grans, la clau de l’èxit del BAC.
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tot un èxit. Amb l’ajuda del caliu de
tots els assistents, el club lleidatà va
assolir una victòria de mèrit per 89-80
que encara el fa aspirar a jugar el playoff d’ascens a la lliga ACB. També cal
destacar que al descans es va realitzar
una activitat solidària, “el rècord de
cistelles en cinc minuts”. En aquesta
edició 325 cistelles van ser les assolides, que es bescanviaran pels mateixos
quilos d’aliments per al banc dels aliments, en ajuda dels més necessitats i
dels que menys tenen.
En representació del BAC, hi van
assistir dues persones: el president,
Rubén Añé, i el tresorer de la junta,
Sisco Farràs, que van poder gaudir a
peu de pista d’un grandiós espectacle.
Felicitar des d’aquí els organitzadors
de l’esdeveniment i encoratjar-los a seguir en properes edicions, tot un encert
per tal d’acostar el bàsquet de primer
nivell als més petits de la província de
Lleida.

El pre-mini femení jugarà la final
a quatre de la categoria
Les noies del BAC han realitzat una
temporada excel·lent i fruit d’això amb
la victòria davant el CB Bellpuig (5440) certificaven matemàticament la
seva quarta posició, lloc que els dóna
dret a jugar la final four de la seva categoria. És el primer cop que el pre-mini
femení del BAC assoleix aquesta gesta
i diu molt de l’esperit de superació de
tot el col·lectiu grupal. Des d’un entrenador que té una gran empatia per
treballar amb els més menuts i una
manera de treballar amb eficiència i
eficàcia digne d’elogi a un grup de noies que s’ho han hagut de suar de valent i que han donat un pas endavant
per refermar la seva gran millora en
els fonaments basquetbolístics bàsics:
passada forta i tensa, bot per a guanyar
angle de passada i tir amb convicció a
ficar-la dintre. Passi el que passi en la
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Assemblea de socis del club,
transparència i rigor davant
dels socis

final a quatre dels dies 6 i 7 de maig
les noies ja han guanyat, ja s’han posat
a la butxaca tot el públic agramuntí i
han demostrat que quan les coses es
fan amb fervor i convicció, tot és possible!... El futur és vostre noies, a per
totes sense renunciar a res!

El sènior masculí jugarà el play-off
pel títol de la lliga territorial A
Davant la incertesa d’una nova situació, les persones podem respondre
amb temor o bé amb perseverança i illusió. Doncs bé, l’equip sènior masculí
ha fet d’aquesta constància i alegria
la seva manera de fer i s’ha assolit la
proesa de consolidar la categoria en la
lliga territorial A i no només això, sinó
estar present entre els vuits millors en
la disputa pel títol. En un cap de setmana de somni, les victòries contra La
Penya Fragatina (66-59) i contra el CB

Maristes (78-53), que malauradament
va tenir un comportament indigne dels
valors de l’escut de l’escola lleidatana
que lluu al seu pit, van materialitzar
l’assoliment del play-off pel títol. Un
premi a l’esforç, el treball i la lluita de
tot l’equip al llarg de la temporada i
que han polvoritzat l’objectiu prudent
de la permanència que es van marcar
a principi de temporada. Tot un premi
a la humilitat i esperit de superació del
grup i que posa de manifest que l’elecció del grup A a finals d’agost va ser tot
un encert.
En la vida, com en l’esport, sempre
els reptes alts són difícils d’aconseguir
però la satisfacció de la feina ben feta,
no té preu... Que sí, que sí, que el sènior masculí del BAC torna a ser equip
de play-off en la lliga A vuit anys després!... Ja sou eterns, ja sou part de la
història del club!

En el vessant social, el divendres
31 de març es va celebrar l’assemblea
de socis del BAC. Reunió en la qual
es va aprovar la quota de soci per a
l’any 2017 així com el reglament de
règim intern, que pretén regular l’activitat esportiva i relacionada amb tots
els diferents grups d’interès del club.
Un reglament que s’ha d’interpretar
en sentit positiu, integrador i que ha
de servir per dotar de l’estructura per
millorar dia a dia i arribar a les cotes
més altes, fent-lo sostenible i fent
compatible l’activitat del dia a dia amb
l’assumpció d’uns valors que ens facin
sentir orgullosos de tot allò relacionat
amb el bàsquet agramuntí.
També es va fer repàs de l’estat dels
comptes actuals i de l’evolució dels
diferents equips, amb transparència,
rigor, sinceritat i sempre tenint present
que el club és de tots, que no hi sobra ningú, ans al contrari, tothom hi té
cabuda i és benvingut per fer que s’arribi a bon port. Perquè tal i com es va
dir en cloure l’assemblea... “el nostre
premi el trobem en l’esforç i no en el
resultat. Un esforç total és una victòria
completa”.
Salut a tothom i el proper mes, més i
millor en les pistes de joc!
Rubén Añé
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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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E S PO RTS FU TB O L SALA
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Activitats formatives

E
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l Club Futbol Sala Agramunt segueix força actiu i amb bona predisposició d’iniciar activitats formatives obertes a tots els nens i nenes.
El dilluns 10 d’abril, durant la Setmana Santa, vàrem organitzar uns dies
de Campus obert a tots els nens i nenes entre 4 i 8 anys sota la coordinació
dels entrenadors de l’equip de babis
del club: Jose Marín i Robert Robredo.
La finalitat d’aquests dies ha estat
fomentar i transmetre (a banda de fer
noves amistats i passar-s’ho molt bé),
els valors de la companyonia, de l’esforç i l’esperit de superació, etc. Tot
això combinant la pràctica d’activitats
de pilota, el treball de psicomotricitat i

també algunes sessions de vídeo.
Des del Club fem una valoració molt
positiva d’aquesta primera experiència
gratificant. Cal dir també que estem
oberts a escoltar propostes de millora i
peticions per a poder satisfer de la millor manera les necessitats dels qui ens
feu confiança en el dia a dia del Club, i
també en pròximes edicions.
Pel que fa referència als equips més
grans d’edat, els que tenen el deure de
competir al màxim nivell cada setmana
per assolir bons resultats, tenim molt
bones notícies: el juvenil «A», que a
hores d’ara encapçala la classificació
de primera divisió de Lleida afronta
cada un dels últims sis partits de lliga
que queden com una final. Juntament
amb els nostres, els altres dos equips
que es disputaran aquest títol de lliga
amb el premi de l’ascens a la Divisió
d’Honor Catalana són: el Sícoris de
Lleida «A» i el Comtat d’Urgell «A».
L’equip sènior «B» també a la part
alta de la classificació, es troba quart
classificat amb certes opcions de competir per un ascens a la Primera Divisió de Lleida. Tot i la derrota de l’últim
partit a casa davant un rival directe
com el Sedó FS (3-4) es mantenen a
pocs punts dels equips que ocupen
aquestes places d’ascens.

Per l’altra banda, l’equip sènior «A»
ocupa la segona plaça a la Divisió
d’Honor Catalana, cosa que els donaria l’ascens directe a la Tercera Divisió.
Tot apunta, però, que aquest lloc privilegiat de la classificació es disputarà
entre els nostres i el OC La Sentiu, ja
que estan empatats a punts a la taula
i amb nou punts d’avantatge amb el
quart classificat, a falta de sis jornades
pel final. Així doncs, tot sembla que el
pròxim partit del dia 29 d’abril a la pista de La Sentiu serà força decisiu per
començar a veure quin desenllaç ens
presenta aquesta competició.
Fem referència també a l’equip femení entrenat per l’Eduard Balagueró
i Marc Viles que han estat capaços, tot
i ser el primer any d’aquestes noies, de
lluitar en la part alta de la classificació.
L’equip es troba tercer empatat a punts
amb les segons: EFS Cervera «B».
Col·laboració amb Stargardt Go
Anunciem també que el CFS Agramunt col·laborarà amb l’acte que organitza la Penya Barcelonista d’Agramunt
i Comarca per a recaptar fons pel projecte Stargardt Go, encapçalat per la
pediatra Margaret Creus, dedicat a la
investigació en les malalties degeneratives de retina hereditàries que debuten en la infància.
Tindrà lloc al pavelló municipal el
proper diumenge 21 de maig. Durant
el matí, i enmig d’un ambient festiu,
hi haurà una sèrie de partits de nens
i nenes del Club que donaran pas al
partit que es disputarà entre el CFS
Agramunt i l’Associació de jugadors de
Futbol Sala del FC Barcelona (format
per ex-jugadors de la secció de futbol
sala).
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. ■
[ABRIL 2017]
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E S P O RTS C LU B C IC LIS TA AGR AMUNT

Homenatge a Jeroni Ros

E

l diumenge 2 d’abril
unes 350 persones ens
reunírem en l’acte d’homenatge que es va preparar a
Jeroni Ros Vilamajó, company
del Club Ciclista d’Agramunt,
que va perdre la vida l’11 de

març a la carretera L-310 a
l’alçada de Concabella, durant una sortida en bicicleta,
i després de col·lidir amb un
camió. El Jeroni, soci des de
feia molts anys, era un actiu
col·laborador en tots els ac-

ALBERT MALET (>amm)

A l’homenatge es
varen sumar ciclistes vinguts de
diversos llocs de la
província.
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tes, activitats i celebracions
de l’entitat.
A l’homenatge es varen sumar ciclistes vinguts de diversos llocs de la província.
Començà a les 10 del matí
amb una concentració a la
plaça Fondandana. L’alcalde,
Bernat Solé, i el president del
Club Ciclista, Jordi París, hi
van fer uns breus parlaments
donant la benvinguda als presents i recordant la fragilitat
del ciclista a les carreteres.
Posteriorment, la comitiva
ciclista cobrí el recorregut entre Agramunt i el lloc de l’accident, a prop de Concabella.
En aquest indret va ser on hi
hagué la part més emotiva
de l’homenatge. Familiars,
amics i companys del Jeroni, arribats en cotxe, reberen
amb aplaudiments els ciclistes encapçalats pel Xavier, fill
petit de l’homenatjat.
En primer lloc es féu un
minut de silenci. Acte seguit
es descobrí un monòlit de
record. Carlitos Miñarro, cantautor i cunyat de la víctima,
interpretà una peça musical.

ALBERT MALET (>amm)
ALBERT MALET (>amm)

ALBERT MALET (>amm)

ALBERT MALET (>amm)
ALBERT MALET (>amm)

Diverses imatges on es poden
veure els ciclistes anant al lloc
de l’accident, els parlaments,
actuació musical i una ofrena floral
al monòlit dedicat al Jeroni (pàgina
anterior).

Es realitzaren diversos parlaments a càrrec del seu amic
i company de bicicleta, Josep
Maria Ortiz; de la seva mare,
Maria Vilamajó, i de la seva
esposa, Sara Miñarro. Es va

cloure l’acte amb la interpretació d’una versió d’El cant
dels ocells a càrrec també de
Carlitos Miñarro.
D’altra banda, a la junta
general ordinària del Club Ci-

clista celebrada el divendres
24 de març s’aprovà, per unanimitat, passar a denominar
“Memorial Jeroni Ros” la sortida anual que es fa a Montserrat. ■
[ABRIL 2017]
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E S PORTS ES C ATX IC S

Controls de pista i últims cros

El Cesc Boix, preparat per la sortida al Campionat de pista
coberta a Sabadell.

Campionat Catalunya Pista Coberta categoria Infantil a Sabadell (dissabte 4 de març)
El primer dissabte de mes i com ja
havíem mencionat, el Cesc Boix participava a la final del campionat de
Catalunya de Pista coberta en categoria infantil en la modalitat dels 1.000
metres llisos. Partint d’una sisena posició segons la classificació prèvia, en
Cesc aconseguia millorar la seva marca
personal i completar aquesta distància
amb un temps de 3’05’’67, que li atorgava la 4a posició general.

Control Pista aire lliure categories de promoció a Lleida (dissabte 4 de març)
I el mateix dissabte, els Escatxics
també podien participar d’un nou control en les modalitats atlètiques, en
aquest cas a les pistes a l’aire lliure
de Lleida. Malgrat el temps, que feia
molt vent, les proves es van disputar, i
aquests varen ser els resultats:
Categoria

60

Atleta

Benjamí
masculí

Quim Pellicer

Prebenjamí
femení

Anna Pellicer
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Prova i resultat

El Memorial Culleré de Mollerussa és
una de les cites esportives marcades al
calendari dels Escatxics. En una matinal de canvis meteorològics constants i
un circuit força dur, els Escatxics participants van obtenir bones classificacions:
Categoria

Atleta

Oberta femení

Marta Canes
Imma Coberó

Posició
8a
10a

Júnior femení

Marina Súria

1a

Cadet masculí

Roger Súria
Gerard Fígols

1r
9è

Aleví masculí

Marc Fígols
Pol Carrera
Gerard Fitó

6è
7è
14è

Benjamí masculí

Quim Pellicer
Josep Fitó

6è
22è

Prebenjamí femení
(2n any)

Anna Pellicer

8a

Prebenjamí masculí
(1r any - P5)

Sergi Fitó

15è

Prebenjamí femení
(1r any - P5)

Ona Carrera

10a

En les curses no competitives de pàrvuls varen córrer els més menuts: Pol
Cases (P3) i Neus Pellicer (P2 i més
petits). També alguns atletes dels Escatxics i alguns pares i mares es van
animar a córrer la cursa popular que
tancava el cros de Mollerussa.

V Cursa de la Dona d’Agramunt
(diumenge 12 de març)
El segon diumenge de mes els Escatxics tenien cita de nou a Agramunt,
encara que aquest cop no competitiva
sinó solidària, participant a la V Cursa
de la Dona. Fins una quarantena dels
nostres atletes varen ser-hi presents
participant en ambdues modalitats
possibles: la cursa de 8 km i la caminada-cursa de 6 km.

36è Cros Internacional de les
Valls d’Andorra (diumenge 19
de març)
El diumenge 19 de març, diada de
Sant Josep i dia del pare, alguns dels
Escatxics varen desplaçar-se fins a Andorra per participar al 36è Cros Internacional de les Valls d’Andorra. En una
matinal força assolellada, van obtenir
bons resultats:
Categoria

Atleta

Posició

Veterà femení (F40)

Imma Coberó

Cadet masculí

Roger Súria

Infantil femení

Maria Vilanova
Marta Martín

4a
10a

Aleví masculí

Pau Vilanova
Pol Carrera
Gerard Fitó

1r
5è
16è

4a
3r

A baix, quatre representants dels Escatxics al control
de Sant Celoni.

Control de Primavera a Sant
Celoni (dissabte 11 de març)
El dissabte 12 de març se celebrava
a l’estadi municipal de Sant Celoni el
control de primavera d’aquestes pistes
a l’aire lliure. Els Escatxics també vàrem tenir-hi representació:
Categoria

Atleta

60 m.ll: 10’’10

Infantil
femení

Prova i resultat

Maria Vilanova 1.000 m.ll: 3’45’’

60 m.ll: 11’’23
200 m.ll: 43’’19

Aleví
masculí

Pau Vilanova

2.000 m.ll: 7’15’’
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39è Cros Ciutat de Mollerussa,
Memorial Josep Ignasi Culleré
(diumenge 5 de març)
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Pau Vilanova, al podi del Cros Internacional Les Valls
d’Andorra.

Part de la representació dels Escatxics a la Cursa de la Dona d’Agramunt.

Benjamí masculí

Josep Fitó

12è

Prebenjamí masculí

Pep Vilanova
Sergi Fitó

5è
18è

Final Nacional de Cros de la
Unió de Consells Esportius
de Catalunya a Blanes
(diumenge 19 de març)
I el mateix dia, l’Andrea Díaz en categoria cadet femení, va participar a
la Final Nacional de Cros de la Unió
de Consells Esportius de Catalunya
(UCEC) a Blanes, aconseguint una
molt meritòria 6a posició.

Control pista aire lliure a Sant
Celoni (dissabte 25 de març)
L’últim dissabte de mes i malgrat la
nevada, alguns Escatxics varen desplaçar-se fins a Sant Celoni per participar en un nou control de pista a l’aire

lliure. Destacar que en Roger Súria, el
Cesc Boix i el Pau Vilanova van enregistrar marques mínimes per participar al
campionat català.

Categoria

Atleta

Prova i resultat

Absoluta
femení

Marina Súria

1.500 m.ll: 5’12’’

Cadet
masculí

Roger Súria

3.000 m.ll: 9’57’’

Infantil
masculí

Cesc Boix

Infantil
femení

Maria Vilanova

Aleví
masculí

Pau Vilanova

3.000 m.ll: 10’28’’
1.000 m.ll: 3’44’’
80 m.ll: 11’’8
600 m.ll: 1’45’’
60 m.ll: 8’’9

Control pista aire lliure a Lleida (divendres 31 de març)
I alguns Escatxics acabaven el mes participant en un control més en diverses
modalitats atlètiques, aquest cop a les pistes de Lleida. Alguns inclòs varen debutar en proves que fins ara no havien disputat mai. Recordem que són controls
per millorar les marques personals de cara a participar en el Campionat de Catalunya.
Categoria

Atleta

Cadet masculí

Roger Súria

Prova i resultat

Infantil masculí

Arnau Areny

Infantil femení

Laia Argelich

80 m.ll: 9’’1; 1.000 m. obstacles: 4’42’’7

Aleví masculí

Pol Carrera
Gerard Fígols
Ian Torres

60 m.ll: 10’’5; 600 m.ll: 2’08’’1
600 m.ll: 2’13’’2
600 m.ll: 2’15’’4; Alçada: 1m

Aleví femení

Núria Argelich
Queralt Solé

Benjamí masculí

Oriol Areny
Martí Lluch
Quim Pellicer

1.500 m.obstacles: 5’05’’
80 m.ll: 9’’; 1.000 m. obstacles: 3’55’’

60 m.ll: 9’’; 600 m.ll: 2’12’’8; Alçada: 1m
60 m.ll: 10’’4; 600 m.ll; 2’21’’7; Alçada: 0.95m
60 m.ll: 10’’6; 1.000 m.ll: 4’10’’9
60 m.ll: 9’’7; 1.000 m.ll: 3’46’’9
60 m.ll:10’’3; 1.000 m.ll: 4’12’’
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Bar - Restaurant

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

restaurant@atipic.me
Elaboració Artesanal

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

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

perruqueria unisex - estètica
Anna Eroles
Veterinària

centre veterinari d’Agramunt

CARME i MAITE
fotodepilacio´ 29’50€ per zona

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

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

Tel. 973 39 27 17
AGRAMUNT

Av. Marià Jolonch, 4 baixos

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

Final de la lliga regular per als
equips femenins

T

ant el Cadet com el Sènior Femení han arribat al final
de la competició regular. Ara toca les respectives Copes Federació, on esperem segueixin lluint el magnífic
nivell mostrat en aquest tram final de temporada.

Sènior Masculí 3ª Catalana grup B

Jaume Espinal

Cadet Masculí
A l’espera de l’inici de la Copa Federació, l’equip ha començat a provar-se en un parell d’amistosos, contra l’IES
Lladonosa i ACLE Guissona, demostrant que ja estan a punt
per debutar en competició oficial.

Punt d’inflexió, és el que va ser la victòria contra el Santpedor. A partir d’aquí, panorama totalment diferent: tres victòries seguides més, deixen l’equip matemàticament salvat i
lluitant per colar-se a la fase d’ascens.
12/03
19/03
25/03
01/04

CH EL PAPIOL
23 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA
26
TORRÓ D’AGRAMUNT CHA
0 LA SALLE BONANOVA JÚNIOR 0
CH SANT ANDREU DE LA BARCA 22 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA
24
TORRÓ D’AGRAMUNT CHA
31 CH SANT JUST
24

Sènior Femení 1ª Catalana grup A

11/03 PARDINYES, CLUB D’HANDBOL

21 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA

31

Sènior Femení Copa Federació grup B (1a fase)
25/03 BCN SANTS UBAE CEH

20 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA

Campió del Top 4, organitzat pel CHA el primer cap de setmana d’abril.

20

Top 4 Juvenil Masculí Lliga Catalana

Cadet Femení 1ª Catalana grup A
I per tancar temporada una nova victòria, a casa contra el
BCN, donant molt bona imatge, que dóna moral a l’equip per
afrontar el nou repte de la copa, després de les mini vacances de Setmana Santa.
26/03 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA

17 BCN SANTS UBAE CEH

10

Aleví Masculí-mixt nivell 2
Retornen a la competició contra els equips ja coneguts,
amb resultats similars, el major físic, i que quasi tot són
nois, s’ha imposat al bon joc dels menuts del CHA, que no
han pogut treure cap resultat positiu.
11/03 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA
18/03 METAL SÚRIA SAS

6 BALSARENY HANDBOL
11 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA

FONT: CHA

Gran punt i final de la lliga regular, imposant-se clarament
en el derbi Lleidatà a Pardinyes, i deixant l’equip molt a
prop de fer fase d’ascens, on un mal inici de temporada ha
evitat el premi final. I bon inici a la copa, amb un empat a
casa del BCN.

10
5

Benjamins/benjamines
Bona marxa en la lligueta escolar per als mes menuts del
club. El dia 11 de març a Agramunt es varen imposar al
Col·legi Riu Segre, i en l’última jornada disputada fins ara, a
Tàrrega, també aconseguiren imposar-se a l’ACLE Guissona.

Com vàrem informar en el passat numero de Sió, el CHA
organitzava dins els actes de ciutat Handbolicat, la final a 4
dels millors equips juvenils del panorama català. Dissabte
1 d’abril, els favorits Barça i Granollers, varen demostrar la
seva superioritat i es classificaren clarament per a la final.
Diumenge 2, encetaren el dia amb la lluita pel 3r i 4t lloc,
un partit amb igualtat màxima que es resolgué en la pròrroga, AEH Les Franqueses 38 - Sant Martí Adrianenc 36,
essent un magnífic aperitiu per a la gran final. Amb un pavelló quasi al 100% de la seva capacitat, l’espectacle no va
decebre, en el duel dels dos filials dels grans de l’handbol
català i estatal. Primera part espectacular per al Granollers,
que semblava posar-li les coses de cara, però en la segona
part el Barça va demostrar orgull de campió i es va quedar a
les portes de donar-li el tomb a l’encontre, al final FC Barcelona Lassa 24 - KH7 BM Granollers 25.
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> ■
[ABRIL 2017]
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Elaboració artesana de
torrons i massapans

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

pintura i decoració

Roman Serra

695 558 383
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E S PO RTS C LU B TEN N IS TAUL A XAVIER SANGR À

FONT: CLUB TENNIS TAULA

Línia ascendent

Uns 200 joves participants a
la Troca Jove, hi van pernoctar
degut a les males condicions climatològiques (a baix a la dreta).

El dia 13 de maig
s’organitza el 1r
Torneig Obert de
Tennis Taula
Xavier Sangrà.

E

l dia 28 de juliol de
2014 va néixer el que
ara coneixem com Club
Tennis Taula Xavier Sangrà
Agramunt. L’aventura que
vam engegar quatre aficionats al món del tennis taula,
actualment ha esdevingut un
club amb una gran projecció
per endavant. Comptem a les
nostres files amb més de 30
socis, dos equips federats i
també disposem de monitors,
els quals ja estan participant
en activitats extraescolars
al col·legi Macià-Companys
d’Agramunt i a l’Escola Pú-

blic Colomina Zer el Romaní,
de Montgai.
Gràcies als patrocinadors,
així com amb la cessió del
local de la família Sangrà,
disposem d’un lloc on podem
practicar el tennis taula amb
unes condicions que difícilment ens haguéssim imaginat
temps enrere. A més a més,
degut a la gran afició, els diumenges ve un entrenador, de
renom “Manolo”, per perfeccionar el tennis taula.
Mirant la temporada vinent,
el nostre objectiu principal
és continuar aquesta línia

FONT: CLUB TENNIS TAULA

Un grup d’alumnes del col·legi
Mare de Déu del Socors van
participar en una sessió de tennis
taula al nostre local.

ascendent, amb expectatives
d’arribar encara a més gent
i més indrets. Dins d’aquest
creixement, ens trobem amb
les següents dates o events on
ha participat o participarà el
nostre club:
· Dues jornades de tennis
taula organitzades conjuntament amb el Patronat d’Esports.
· Col·laboració amb la festa
de la Troca Jove cedint el local on, degut a les males condicions meteorològiques, van
fer-hi estada uns 200 joves.
· El dijous 6 d’abril es va organitzar una sessió de tennis
taula per al col·legi Mare de
Déu del Socors.
· El dia 22 d’abril el club
col·laborarà amb la jornada
mundial de l’activitat física
que organitza el Patronat Municipal d’Esports.
· El dia 29 d’abril el club
col·laborarà organitzant un
torneig al poble de Montgai.
· El dia 13 de maig s’organitza el 1r Torneig Obert de
Tennis Taula Xavier Sangrà.
Així mateix tenim algun
projecte addicional per fer la
cloenda de la present temporada. ■
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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

Guinovart i Viladot,
els dos grans valors
10 anys de la mort de Guinovart
Encara a falta d’uns mesos per a
la commemoració dels 10 anys de la
mort de Josep Guinovart, la intensa
i exquisida programació prevista ja
comença a mostrar-se a Agramunt i
arreu del país i, fins i tot, més enllà
de Catalunya, amb l’exposició “Res
no és mesquí” instal·lada a l’Institut
d’Estudis Catalans de la Sorbona de
París, recordant d’aquesta manera la
seva estada a la capital francesa durant els anys 50. Uns actes que coincideixen amb un dels moments més
àlgids de la Fundació, a plena activitat tant al mateix Espai
Guinovart com als espais
expositius més importants
d’arreu.
Aquesta creixent trajectòria i el treball precís,
intens i constant durant
aquests 23 anys han portat
a la Fundació a rebre l’any
2015 el Premi Nacional
de Cultura i que el Govern
de la Generalitat ja hagi
anunciat la concessió de la Creu de
Sant Jordi prevista per al proper mes
de maig. Això ha estat, sens dubte,
gràcies al treball de moltes persones,
especialment a les que han obert dia
rere dia les portes de l’Espai així com
a la tenacitat de la Maria Guinovart,
Presidenta de la Fundació i al suport
de tots els membres del Patronat,
socis protectors i amics de l’Espai. I
evidentment, a la gran aposta de l’alcalde Josep Huguet per convertir un
antic mercat municipal en un centre
d’art contemporani de referència. Des
de tots els equips de govern que han
passat per l’Ajuntament s’ha sabut
entendre la importància de tenir un
espai d’aquesta dimensió, tant per a
la pròpia projecció d’Agramunt com

per a la dinamització cultural del municipi, donant suport incondicional
fins i tot en els moments econòmicament més complicats.
Han estat i són moltes les activitats
culturals, socials, educatives, festives
i de protesta que l’Espai Guinovart
ha acollit durant aquests anys, obrint
sempre les seves portes a les iniciatives proposades tant per les entitats
de la vila com del mateix Ajuntament.
És per això que des d’aquestes línies volem felicitar la Fundació i, per
extensió, tots els que han contribuït
a convertir-la en aquest espai cada

cop més estimat i admirat per un país
que ha de saber mirar cap al territori i alhora ha de saber preservar els
elements essencials que permeten
entendre qui som i d’on venim. Per
molts anys!

Adéu a la Sra. Montserrat Felip
Fa exactament quatre mesos ens
deixava la Montserrat Felip, Presidenta de la Fundació Guillem Viladot.
Ens deia adéu la persona que des de
la mort del Guillem havia preservat
el seu record i ens havia apropat a la
seva persona. Un record viu que ara,
més que mai, requereix un impuls per
posar en valor el llegat que el poeta
i escriptor agramuntí ens va deixar a
través de la seva obra.

Comença una nova etapa en la qual
caldrà que totes les administracions
que formen part del patronat entenguin la importància de l’obra de Viladot i del que va significar per la cultura del país. La poesia visual pren cada
cop més valor en un món globalitzat i
cada cop més basat en la imatge i en
l’essencialitat dels conceptes.
Som sabedors que des de la Fundació s’està treballant en aquesta
línia i en aquest sentit hem d’agrair
als familiars que en formen part per
haver fet possible que tots els edificis de Lo Pardal i tota l’obra que hi
és continguda formi ja part
de la Fundació i, d’aquesta
manera, n’asseguri la continuïtat.
Des de l’Ajuntament
d’Agramunt ja es va fer en
els seu moment una aposta important per a posar
en valor la dimensió de
Viladot, dedicant-li el Parc
de Riella o editant el llibre
infantil El vell i l’ocell. Tenim l’oportunitat que Agramunt esdevingui una referència cultural a les
terres de Lleida.
Per tots aquests motius, des de
l’Ajuntament i sota el paraigües de la
Universitat de Lleida l’any 2014 es
va impulsar el curs Art i Territori, un
espai de trobada i d’estudi sobre les
arts plàstiques i visuals que pivota sobre les dues fundacions i que any rere
any va prenent més força.
Som conscients dels valors que
tenim i de la responsabilitat de preservar-los i impulsar-los. I, sens dubte, Viladot i Guinovart n’han de ser
les referències. Des de fora ja ens ho
diuen. Ara, més que mai, cal que
també ens ho sentim nosaltres mateixos. ■
[ABRIL 2017]

sió 638

67

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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d’Agramunt, ha fet donació de 752€ a
l’Associació Catalunya Contra el Càncer
d’Agramunt. Amb aquesta iniciativa la
Cursa de la Dona en la seva cinquena edició ha donat continuïtat un any més al projecte de col·laboració amb la lluita
contra el càncer donant un euro de cada inscripció.

ARRANJAMENT MUR A LES PUELLES

L’equip de serveis municipals ha dut a terme l’arranjament
del mur annex al Carrer de l’Orient amb l’objectiu de garantir
l’estabilitat del ferm del propi carrer. L’actuació s’ha fet a
petició de la Junta Administrativa de les Puelles.
INSTAL·LACIÓ D’EXUTORIS AL TEATRE DEL CASAL

Amb l’objectiu de finalitzar totes les actuacions previstes
a la Sala del Teatre del Casal Agramuntí i complir d’aquesta
manera la legislació vigent en matèria de seguretat i prevenció de riscos, des de l’Ajuntament s’han instal·lat dos exutoris al sostre de la sala que permetran renovar l’aire de forma
automàtica en cas d’incendi. L’actuació té un pressupost
de 9.380€.
NOVA IL·LUMINACIÓ A FONDANDANA I PARC DE RIELLA
FONT: AJUNTAMENT

Per tal de millorar els nivells lumínics a la zona verda de
la Plaça Fondandana annexa al riu Sió i a l’accés al Parc de
Riella des del carrer de les Piscines, durant les darreres setmanes s’hi han instal·lat diversos punts de llum que ja estan
en funcionament.
PUNT INCORPORA A AGRAMUNT

FONT: AJUNTAMENT

L’Ajuntament d’Agramunt ha signat un conveni de collaboració amb l’Obra Social de La Caixa per dur a terme
el projecte Incorpora. La finalitat d’aquest acord és treballar
de forma conjunta per facilitar la contractació de persones
en situació o risc d’exclusió social i a persones discapacitades. D’aquesta manera es donarà una major cobertura a
les demandes de les empreses posant a la seva disposició
un ventall més ampli tenint en compte les persones de collectius vulnerables. El projecte es va iniciar el 24 d’abril i
disposarà d’un punt d’atenció a les oficines de l’Ajuntament
d’Agramunt els dilluns i els divendres de les 09.30h a les
13.30h.

DONACIÓ PER LA LLUITA CONTRA EL CÀNCER

L’Ajuntament d’Agramunt a través de les regidories de
la Dona i d’Esports, organitzadores de la Cursa de la Dona

FONT: AJUNTAMENT

Agramunt acollirà aquest estiu un camp de treball adreçat
a joves de 14 a 17 anys que es realitzarà del 25 de juny al
9 de juliol i girarà al voltant de la recuperació del patrimoni i
la senyalització de camins. Serà la primera vegada que Agramunt acull un camp de treball de joves El camp de treball
s’ha organitzat des de la Regidoria de Joventut conjuntament amb l’Associació Alba de Tàrrega i ha estat concedit
després de la valoració favorable que ha fet sobre el projecte
presentat la Direcció General de Joventut de la Generalitat
de Catalunya.

L’Ajuntament, amb el consens dels grups municipals
d’Acord d’Esquerra i de Convergència i Unió ha proposat
el Doctor Josep Maria Laïlla
i Vicens el títol de Fill Adoptiu d’Agramunt. Laïlla, d’arrels
agramuntines, ha desenvolupat
tota la seva tasca professional
a Barcelona esdevenint una de
les referències en l’especialitat
de ginecologia. Ha estat Cap del
Servei d’Obstetrícia i Ginecologia de l’Hospital Universitari
Sant Joan de Déu de Barcelona i
l’any 2011 va ser nomenat Pre[ABRIL 2017]
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L’AJUNTAMENT PROPOSA EL DR. JOSEP MARIA LAÏLLA,
FILL ADOPTIU D’AGRAMUNT

CAMP DE TREBALL PER A JOVES
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▼

sident de la Societat Espanyola de Ginecologia i Obstetrícia.
Actualment és membre de la Reial Acadèmia de Medicina
de Catalunya. Ha estat autor de diversos llibres i publicacions científiques. Laïlla sempre ha estat molt vinculat a
Agramunt on en aquests darrers anys ha impartit diverses
conferències relacionades amb l’obstetrícia i la ginecologia.
L’acord de concessió es durà a terme en un Ple extraordinari
que se celebrarà el proper dissabte 27 de maig a les 12 del
migdia a la Sala de Plens de l’Ajuntament.
MÉS DE 800 OBRES PRESENTADES AL CERTAMEN LITERARI DE SANT JORDI

El Certamen Literari de Sant Jordi celebra aquest any la
seva 40a edició, una edició a la qual s’han presentat més
800 obres, un centenar més que l’any passat. Els participants, com cada any, podien presentar les seves obres en
tres modalitats diferents: poesia, prosa i poesia visual. En
total, s’han presentat 297 poesies, 288 proses i 224 obres
de poesia visual.
PRIMERS JOCS OLÍMPICS PER A GENT GRAN
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Agramunt acollirà, el proper 11 de maig, els primers Jocs
Olímpics de Gent Gran de Residències de l’Urgell. Es tracta
d’una iniciativa pionera a la comarca que té previst reunir
un total de nou residències, amb la participació d’uns 120
residents. Marta Pérez, directora de la Residència Geriàtrica
Mas Vell d’Agramunt, ha estat la impulsora d’aquesta iniciativa que preveu tenir tots els actes propis d’unes olimpíades.
Els cuidadors i professionals de les residències seran els qui
acompanyaran els residents durant tota la jornada, però des
de l’organització es considera que faran falta una cinquante-
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na de voluntaris per ajudar en diferents activitats. Per aquest
motiu, totes les persones interessades en col·laborar poden
posar-se en contacte amb la residència a través del correu
masvell@agramunt.cat.
CICLE DE VISITES GUIADES A AGRAMUNT

Des de la regidoria de Turisme es posarà en marxa una
nova iniciativa turística per donar a conèixer el patrimoni
cultural d’Agramunt. Es tracta d’un cicle de visites guiades
gratuïtes que es faran a l’Església Santa Maria d’Agramunt i
al refugi antiaeri. El tret de sortida d’aquesta iniciativa es donarà el proper dissabte 6 de maig i s’allargarà fins a l’estiu.
Les visites es faran cada primer dissabte de mes, i a les 11h
es visitarà l’església i a les 12h el refugi. El punt de trobada
per a aquestes visites serà la plaça de l’Església.
AGRAMUNT VISITA EL PARLAMENT

Una seixantena d’agramuntins van visitar el dia 12 d’abril
el Parlament de Catalunya, acompanyats per l’alcalde
d’Agramunt i diputat al Parlament, Bernat Solé. Durant la
visita van ser rebuts per la presidenta del Parlament, Carme
Forcadell. La sortida, organitzada per l’Ajuntament, es va
completar amb una visita guiada al Born, a la Sagrada Família i al Parc Güell.

ACTES
SUBVENCIONS
Es va acordar les següents subvencions:
- A l’AMPA de l’IES Ribera del Sió, una subvenció de 330€,
per a les activitats realitzades durant el curs 2016/2017.
- A l’AMPA de l’EMMA, una subvenció de 330€, per a les
activitats realitzades durant el curs 2016/2017.
- A la Fundació Privada Espai Guinovart, un ajut econòmic
per un import de 13.000€ per a la realització de les activitats i
serveis culturals de la Fundació per a l’any 2017.
CONTRACTES MENORS
Es va acordar els següents expedients de contractes menors:
- Contractació dels treballs d’implantació del Pla d’Autoprotecció dels equipaments municipals: Residència Mas Vell,
Pavellons Municipals i Casal Agramuntí, i s’adjudicà a l’empresa AURUM SERVEIS AMBIENTALS SCP, per un import de
1.584,40€ (IVA inclòs).
- Treballs de serveis de protecció civil de la revisió del Pla
d’Autoprotecció del Pavelló polivalent, i s’adjudicà a l’empresa
AURUM SERVEIS AMBIENTALS SCP, per un import de 700€
(IVA no inclòs).
- Adquisició de material informàtic per a les oficines municipals de l’ajuntament, i s’adjudicà a l’empresa ONA GESTIÓ,SL,
per un import de 1.190,01€ (IVA inclòs).
- Reparació de la centraleta de telèfon instal·lada en l’edifici
del Col·legi Macià-Companys, i s’adjudicà a l’empresa CEDEL
INSTAL·LACIONS, SL, per un import de 834,90€, inclòs IVA.
- Arranjament d’una paret del cementiri municipal, i s’adjudicà a l’empresa CONSTRUCCIONS CARRION VENDRELL SL,
per un import de 9.200€, (IVA no inclòs).
- Contractació de l’obra “Implementació del sistema de tractament i adaptació del dipòsit d’aigua potable al convent”, proposada per l’empresa CASSA AIGÜES I DEPURACIÓ, SLU i
s’adjudicà a la mateixa per un import de 31.335€, sense IVA.
- Adquisició de tanques de protecció per a les pilotes de la
zona de lúdica del parc Mercè Ros, i s’adjudicà a l’empresa
ROC GELONCH, SA, per un import de 1.313,70€ (inclòs IVA).
- Reposició de de materials per arranjar diversos jocs infantils
del passeig J. Brufau, i s’adjudicà a l’empresa PARK’S 3000,
SL, per un import de 1.277,03€, inclòs IVA.
- Serveis del control inicial-gestió residus Annex II (Mediambient i incendis) de la Deixalleria Municipal, i s’adjudicà a
l’empresa ADDIENT EMPRESA CERTIFICADORA, SLU, per un
import de 1.772,65€.
- Contracte de prestació dels serveis de vigilància i seguretat
privada amb personal de categoria de vigilants en les activitats
organitzades per l’Ajuntament que es detallen i s’adjudicà a
l’empresa SEGURITAS SEGURIDAD ESPAÑA SA, segons els
imports que se senyala per cada activitat:
- Festa Major: 540€
- Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra: 5.578€
- Cap d’Any- concert del Pavelló Firal: 504€
- Carnaval- ball del Pavelló Fira: 342€

- Aprovar el contracte de prestació de serveis de vigilància
i seguretat privada amb personal de categoria de controladors
d’accessos i auxiliars de serveis en les activitats organitzades
per l’Ajuntament i s’adjudicà a l’empresa SERVICIOS SECURITAS, SA, segons els imports que es senyala per cada activitat.
Imports de l’adjudicació:
- Fira del Torró i Xocolata a la Pedra: 1.872€ (Preu hora: 12€)
- Cap d’Any- concert del Pavelló Firal: 504€ (Preu hora: 18€)
- Carnaval- ball del Pavelló Firal: 774€ (Preu hora:18€)
- Carnaval- rua: 300€ (Preu hora: 12€)
- Fira Agr’Auto: 216€ (Preu hora: 18€)
- Aprovar els treballs d’instal·lació de la seguretat electrònica
d’ampliació i millora de l’alarma existent en l’edifici del bar del
poliesportiu, i s’adjudicà a l’empresa CHUBB IBERIA, SL, per
un import de 724,55€, IVA no inclòs.
CONVENI AMB GAS NATURAL CATALUNYA SDG, SA.
S’aprovà el conveni per la cessió a GAS NATURAL CATALUNYA SDG, SA, temporalment i a precari, l’ús de la parcel·la al
C/ Migjorn, 16 de superfície de 2.527 m2 per tal de poder installar un dipòsit de gas fins que no s’hagi desplegat la xarxa de gas
natural per tot el municipi.
BAIXA ESTABLIMENT
S’acordà donar de baixa del Registre d’Establiments al titular de la llicència municipal de l’activitat d’exposició i venda
d’electrodomèstics situada a l’Av. Jaume Mestres, núm. 3, baixos, així com els arbitris que pogués generar dita activitat.
DISCOTECA - WAIKIKI
S’acordà reiterar i mantenir el requeriment efectuat per acord
de la Junta de Govern Local del 18 de juliol de 2016 per tal que
en el termini de tres mesos el titular de l’activitat de pista de
ball a l’aire lliure aporti la documentació especificada a l’article
97 del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el
Reglament d’espectacles públics i activitats recreatives que es
detalla a continuació:
Projecte tècnic, amb el contingut mínim previst per la normativa sobre prevenció i seguretat en matèria d’incendis.
Memòria de seguretat, pla d’autoprotecció, memòria de mobilitat o estudi d’avaluació de la mobilitat generada, estudi d’impacte acústic i dispositiu d’assistència sanitària, redactats respectivament de conformitat amb el que disposa aquest Reglament, si
s’escau, i sempre que els seus continguts no s’hagin incorporat
en el projecte tècnic a què fa referència l’apartat anterior.
Documentació requerida per la normativa sobre sorolls, escalfament, contaminació acústica, residus i vibracions, i en tot
cas la que determini la normativa sobre prevenció i control ambiental segons correspongui en funció de les característiques de
l’establiment i de les activitats a desenvolupar-hi.
Document acreditatiu de la designació per la persona sollicitant de la llicència de la persona que ha d’assumir la responsabilitat tècnica de l’execució del projecte i que ha d’expedir la
certificació que acrediti l’adequació de l’establiment a la llicència atorgada, en el qual ha de constar el nom, l’adreça i titulació
i habilitació professional de la persona designada. ■
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www.molinet.cat
Obert 24 hores
Entra, tria, compra
i t’ho portem a casa!
Ctra. d’Artesa, 1
AGRAMUNT
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ferreteria@molinet.cat

Tel. 973 390 458
Fax 973 390 662

A L M AN AC

Les fases de la lluna:

Mes de 31 dies, cinquè del nostre calendari.
El dia 1 el sol surt a les 4h 49m, i es pon
a les 18h 50m. El dia 31 el sol surt a les 4h
21m, i es pon a les 19h 18m.
El dia 20 el sol entra a la constel·lació de
GÈMINIS.

DATES ASSENYALADES
I COSTUMARI
Pels pobles antics l’arribada del maig representava el retorn al temps de les flors i de la verdor
en què tota la naturalesa s’engalana amb colors i
perfums delicats i s’omple de joia. També es creia que els dotze primers dies de maig són rúfols i
fredoregen i que desdiuen de la bonança pròpia
de l’època. Això passava perquè els genis del fred
s’enfadaven ja que acabava el seu regnat, motiu
pel qual aquests dotze primers dies es lliuraven a
fer tant de mal com podien. Els primers dotze dies
eren, per tant, encara d’hivern i la veritable primavera no començava fins al dia tretzè.
Dia 1: Festa del Treball.
Dia 3: La Invenció de la Santa Creu.
Dia 6: Sant Joan, apòstol i evangelista. La gent
l’anomenava Sant Joan de les lletres grosses, perquè en els vells calendaris el seu nom es trobava
escrit en lletres majúscules. La gent n’ignorava la
raó i no se sabia explicar el cas. L’explicació era
que és el patró dels impressors, els quals per tal
de retre-li homenatge, feien constar el seu nom i la
seva festa amb majúscules.
Dia 25: L’Ascensió.

EFEMÈRIDES AGRAMUNTINES
Reunió de l’Assemblea de Pau i Treva del comtat d’Urgell a Agramunt. A l’època medieval, malgrat l’existència d’un sistema judicial comtal, els
senyors feudals tenien la facultat de recórrer a la
lluita armada per fer respectar els seus drets o per

Demografia

Quart creixent

el dia 3, a les 02:47 h

Lluna plena

el dia 10, a les 21:42 h

Quart minvant

el dia 19, a les 00:33 h

Lluna nova

el dia 25, a les 19:44 h

(Mes de març de 2017)

venjar els ultratges. Aquestes guerres privades eren
un flagell i la ruïna per al país. L’Església, usant
de la seva força moral i punitiva va establir la Pau
de Déu, que consistia en posar sota la inviolabilitat determinades persones (clergues, agricultors,
vianants i mercaders, dones i a aquells que les
acompanyessin sense armes) i certes coses (les
esglésies, amb un circuit de 30 passes (sagreres);
els béns dels clergues i monjos, els animals de treball i els molins). També va implantar la Treva de
Déu, que era una suspensió d’armes i per tant de
les guerres, imposada per a determinats dies de la
setmana i durant algunes èpoques de l’any especialment santificades. No respectar per part dels
nobles la Pau i Treva de Déu podia ser motiu d’excomunicació, que significa l’expulsió de l’Església
(es considerava un heretge) i la pèrdua de totes les
propietats. Diverses constitucions promogudes en
assemblees mixtes durant els segles XI i XII, i aplicades pel poder civil, van regular la pau i la treva a
les nostres terres.
El dia 29 de maig de 1187, el comte Ermengol VIII d’Urgell, amb el consell de l’arquebisbe
de Tarragona i del bisbe d’Urgell, Arnau de Preixens, estableixen la Pau i Treva a totes les terres
del comtat d’Urgell i jura observar tots el preceptes
que s’hi contenen. Aquest acte solemne té lloc a
l’església de Santa Maria d’Agramunt. Entre els nobles signants del document hi figuren Guillem de
Meià i Ramon de La Vança. Alguns autors utilitzen
aquesta data per situar cronològicament la portalada nord de l’església d’Agramunt.
Ramon Bernaus i Santacreu

NAIXEMENTS
Alan Torres Llorach
Laia Guerrero Anguera
Raul Junior Nasalean

dia 7
dia 7
dia 8

MATRIMONIS
Octavio Bedoya Murcia, i
Diana Isabel Zuluaga Oyola

dia 17

DEFUNCIONS
Isabel Gatell Novell
Montserrat Filtre Montardit
Jeroni Ros Vilamajó
Maria Ribalta Solé
Amàlia Roset París

42 anys, dia 3
78 anys, dia 6
54 anys, dia 11
93 anys, dia 18
98 anys, dia 24

Informació facilitada pel Registre Civil amb les dades convenientment autoritzades.

JOSEP ROVIRA

MAIG 2017

Temps

GRÀFICA DE LES TEMPERATURES MÀXIMES I MÍNIMES I DE LES PRECIPITACIONS CORRESPONENTS AL MES DE MARÇ
(48,5)

°C

PLUJA CAIGUDA DURANT EL MARÇ
l./m2

30

Dia 3 .........................................
Dia 24.................... (4 cm de neu)
Dia 25.........................................
Dia 27.........................................
Dia 31.........................................

16,2 l./m2
48,5 l./m2
8,0 l./m2
5,0 l./m2
6,0 l./m2

25

25

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

83,7 l./m2
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Temperatura màxima:

Temperatura mínima:

Precipitacions:

TEMPERATURES EXTREMES DE MARÇ
Màxima del mes ......................... 23,9°, dia 11
Mínima del mes ........................... 0,0°, dia 24
Oscil·lació extrema mensual .................... 23,9°
Mitja de les màximes .............................. 18,7°
Mitja de les mínimes ................................ 3,9°
Mitja de les mitjanes .............................. 11,1°
L’observador: Ramon Coll
(Des de cal Tallador)
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L LEURE A MEN ITATS

Les 7 diferències

per Ricard Bertran

Una composició literària
i primaveral
amb el conte
recent publicat Un petó
de xocolata,
les ruelles i
la pedra amb
què s’elaborava aquest dolç
tan nostrat.
La de l’esquerra és
l’original,
mentre que a
la de la dreta
s’han fet set
modificacions.
A veure si les
trobeu!
❚ Coordina Rosa Maria Sera

Solució a la
Sopa de Lletres:

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.

B V V D D N A R L D I D A
U O R R R R O M D L

SOPA DE LLETRES

I R O

L A L U A C R A R N B R O
A I R I R O R H A U A V A
O O P N V R A R N R L R A
L U R V V A R I H L B H R
R E U R O D R D R R O N I
O D R A R R I N I O A B A
B A N O R O C V D B R L N
R P I

V O O O R A L O D R

En aquesta sopa de lletres heu de trobar
el nom de deu monedes
de diferents països del món.

3

Solució a les
7 diferències:

R P I

SUDOKU

V O O O R A L O D R

6

O D R A R R I N I O A B A
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B V V D D N A R L D I D A

3

Solució al
SUDOKU:
2

I R O

8

7
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8

U O R R R R O M D L

1
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L U R V V A R I H L B H R

L A L U A C R A R N B R O

6
8

R E U R O D R D R R O N I

A I R I R O R H A U A V A

5

5

B A N O R O C V D B R L N

O O P N V R A R N R L R A
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2
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Cinquè Aniversari

Josep Rubies Fontanet
Que morí el 17 d’abril de 2012, als 48 anys.
Avui volem escriure aquestes lletres per recordar el nostre fill Josep, que fa cinc anys
ens va deixar per sempre. Va emprendre aquell camí que porta vers la Llum dels àngels,
aquell camí que cap dels qui som a la terra no coneixem, però que tots haurem de fer
algun dia.
La seva absència ha estat i és molt dolorosa per tots nosaltres, que som la seva família,
pels seus amics i per tothom qui l’ha conegut i estimat. El portem sempre al fons del cor.
Però també cal dir que tenim i sentim a dintre nostre la viva esperança i el convenciment
que, des d’allà on és, ens veu i ens envia tota la força i tot el seu amor per ajudar-nos a
seguir caminant endavant amb serenor, amb ànims i amb noves il·lusions.
Et trobem molt a faltar, Josep, i cada instant de la nostra vida està ple del teu record.
La família t’estimem i t’estimarem sempre, sempre...

NOTA D’AGRAÏMENT
Les famílies Montané i Gatell volen agrair les
sinceres mostres de condol rebudes en aquests
moments tan tristos i durs per la pèrdua de la
nostra estimada Bel.
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L A F OTO

A

L A C A L AIS ERA

RICARD BERTRAN

primers d’abril es va
procedir a plantar una
vintena d’oliveres en tres
indrets de la vila: al primer tram del Camí Vell de
Tàrrega, tal com mostra la
foto, a l’avinguda de Catalunya davant el tanatori i
al camí que mena cap al
Pilar d’Almenara. Es tracta
d’uns exemplars autòctons
que un veí de la vila va
cedir al municipi. Els responsables municipals els
van anar a buscar al tros i
s’encarregaren de la seva
plantació. S’ha de confiar
que arrelin bé perquè puguin embellir les zones indicades durant molts anys.

per SERAFINA BALASCH
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Trobem a faltar el
teu somriure.
Dius que ens deixes
te’n vas lluny d’aquí.
Però el record de la
vall on vas viure
no l’esborra la pols
del camí.

Vint-i-cinquè Aniversari

Amadeu Amigó Pla
12 de novembre 1912
27 d’abril 1992
La família mai no l’oblidarà.
AGRAMUNT

Dinovè i Novè aniversari
de la mort dels esposos

Josep Ros i Coma
8 de febrer 1998
i

Maria Torres i Pintó
10 d’abril 2008

Trobem a faltar el vostre somriure
i enyorem els moments tan feliços que vàrem passar junts.
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na de les tradicions més populars musicalment parlant a casa nostra són les típiques
caramelles, que ens amenitzen la Pasqua per carrers i places de la vila. La foto
d’aquest mes correspon a unes caramelles de la veïna població de Puigverd de primers
dels anys cinquanta del segle passat. L’indret on es van fer la foto de record és davant les
cases de cal Marxant i cal Ratés i el grup està format per una bona colla de joves veïns del
poble. Malauradament, en les petites poblacions com Puigverd aquesta tradició no s’ha
pogut mantenir per falta de gent. En canvi a la nostra vila, sortosament, encara tenim la
tradicional cantada de manera ininterrompuda des de fa trenta-sis anys.
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1) Xavier Santamaria. 2) Ramon Andreu. 3) Agustí Corrales. 4) No identificat. 5)
Antonio Sánchez. 6) Conxita
Marsà. 7) Carme Vila. 8) Ramona Piqué. 9) Anna-Nuri
Mitjavila. 10) Cristina Prat.
11) Mari Cruz Teruel. 12) Antonieta Bobet. 13) Joan Añé.
14) Ramon Bobet Piqué. 15)
Ramon Bobet Giribet. 16)
Manuel Guixé. 17) Josep M.
Corrales. 18) Pere Añé. 19)
No identificat. 20) Inés Piera. 21) Teresina Boixadera.
22) Teresina Abellana. 23)
Ramona Muixench. 24) Dolors Benet. 25) Dolors Pérez.
26) Mercè Gomà. 27) Mariano Teruel. 28) Joan Abellana.
29) Antonio Mallol. 30) Josep
Sánchez. 31) Tomàs Balasch.
32) Pepe Agulló. 33) Amadeu
Pérez. 34) Miquel Arnau. 35)
Angeleta Puig, de cal Ratés.
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Els safarejos agramuntins es van construir l’any 1880 amb un disseny molt innovador i no se’n coneix cap més amb aquest
estil. La imatge d’ahir correspon a la visita que les autoritats de Regions Devastades hi van fer l’any 1948. L’arquitecte en
cap, Lluís Domènech, en va fer grans elogis. Tot i que aleshores encara s’utilitzaven bastant, amb el temps van quedar
abandonats. A partir dels anys vuitanta, amb la revaloració del patrimoni, es reclamà sovint la seva recuperació. Però no
va ser fins l’any 2003 quan s’encarà un projecte important per restaurar-los.

