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PORTADA:
La festa del Carnaval està plenament 

consolidada a la nostra vila. La rua altra 
vegada va ser multitudinària, tant de par-
ticipació com d’espectadors, que aquest 
any es van veure afavorits per la bona cli-
matologia. Va tornar a minvar la partici-
pació de les carrosses, suposem que per 
la feina que porten. Però, en canvi, s’hi 
va poder veure comparses espectaculars i 
molt originals.

(Foto: Josep Rovira)

Com cada any, publiquem un extens reportat-
ge gràfi c i escrit sobre els actes del Carnaval 
agramuntí. S’hi troben totes les comparses i 
carrosses que van desfi lar a la rua.

5 a 27

Entrevista a Roser Loscos Tolmos, en 
la qual ens explica la seva trajectòria 
musical, des dels inicis a l’EMMA fi ns 
a formar part del grup Las Migas.

53 a 57
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CRÈDITS

Ajuntament
d’Agramunt

El 8-M

Sembla que la reivindicació femi-
nista del 8 de març ha vingut per 

quedar-se. Des de fa tres anys que la 
força de la protesta ha crescut al nostre 
entorn. A partir del “me too” (jo també) 
moltes dones cone-
gudes van denunciar 
els abusos que havi-
en patit per part dels 
homes (d’alguns ho-
mes) que les havi-
en intentat utilitzar 
com a objectes.

És cert que es va 
avançant envers la 
igualtat de gènere. 
No obstant encara 
hi ha tot un abisme 
entre el que han as-
solit els homes i les 
dones. És veritat 
que els drets de les dones, per una 
banda, mai no havien sigut tan reco-
neguts, si tenim en compte la història 
de la humanitat que ha estat total-
ment masclista. Però també és veritat, 

per altra banda, que les estadístiques
demostren que encara queda molt per 
fer: en molts casos el salari de les do-
nes és inferior al dels homes en con-
dicions idèntiques; les dones conti -

nuen sent víctimes d’una violència 
masclista que no té aturador; la pre-
sència femenina en llocs de poder real 
encara està molt per davall de la pari-
tat, etc.

Només faltava ara que partits d’ex-
trema dreta hagin irromput a l’escena 
per declarar que la desigualtat entre 
gèneres és una fi cció de les esquerres. 
Fins i tot s’han atrevit a passejar per 

 Espanya un autobús 
propagandístic que 
difon el seu ideari 
contrari a la igualtat.

A Agramunt es va 
celebrar amb força 
la diada del 8-M. 
Algunes persones, 
majoritàriament do-
nes, van fer vaga, 
però això encara no 
és sufi cient. Cal que 
més homes s’hi su-
min i que s’eduqui, 
tant  des de la fa-
mília com des dels 

centres educatius, per assolir la igual-
tat plena.
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ACTUALITAT FETS DEL MES JOAN PIJUAN

Carnaval Fotos: Joan Pijuan i Josep Rovira 

Un any més la comissió 
del Carnaval va pro-
gramar diversos actes 

previs a la celebració del 33è 
Carnaval que es va celebrar 
a la vila els dies 1, 2 i 3 de 
març amb el lema de Just 
Xurried, a bodes m’aconvides.

El dissabte 16 de febrer va 
tenir lloc al pavelló fi ral l’obra 
de teatre “McGuffi n”, una co-
mèdia d’intriga inspirada en 
les obres de Hitchcock escrita 
per Mònica Pérez i dirigida 
per l’humorista Carlos Latre 
i protagonitzada per Mònica 
Pérez i Jordi Rios. L’especta-
cle va comptar amb una nom-
brosa assistència d’espec-
tadors, però potser no tanta 
com en l’edició passada. Com ▼

Carrossa del Rei Carnestoltes amb tots els components de la comissió organitzadora.

A baix, durant la desfi lada de la rua.
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ACTUALITAT FETS DEL MES

▼

Posició NOM DE LA CARROSSA Punts

1 EL MISTERI DEL FOC 88

2 HEM PERDUT EL (POL) NORD 55

Posició NOM VEHICLE MOTOR Punts

1 LA VENÈCIA DEL SIÓ 63

2 SOM UNS MÀQUINES 47

3 LES PEIXERES DEL SIÓ 37

4 DO RE MI FA FRED 31

5 35 ANYS CREMATS 20

Posició NOM VEHICLE MANUAL Punts

1

AI PERDÓ, EN PRIMERA POSICIÓ: 
SI A LES FIRETES VOLS ANAR I NO 
T’HI VOLEN PORTAR, BUSCA LA 
COMPARSA DE L’AI PERDÓ I FARÀS 
FESTA MAJOR!

67

2 COCO-FUCA “FOREVER & EVER” 65

3 ELS MAYES SE’N VAN DE BODES! 26

4 XURRILUMINANT!! 14

5 ELS NENS DE SANT XURRILDEFONS 13

6 XURRIPANDES 9

7 SEGRESTADORS DE LA CEBA 4

Posició NOM DE LA COMPARSA Punts

1
AI PERDÓ, EN PRIMERA POSICIÓ: SI A LES FIRETES VOLS 
ANAR I NO T’HI VOLEN PORTAR, BUSCA LA COMPARSA
DE L’AI PERDÓ I FARÀS FESTA MAJOR!

248

2 SOM UNS MÀQUINES 168

3 XURRILUMINANT 161

4 IL·LUMINIÈRES 157

5 LA VENÈCIA DEL SIÓ 125

6 COCO-FUCA “FOREVER & EVER” 117

7 XURRIKIDS EN MOVIMENT: LOVE IS IN THE CARROUSEL 109

8 AMUNT L’AMOR I AVALL ELS SEIENTS 100

9 TE DAS QUEEN? WE WILL WE WILL FUCK YOU 78

10 75 I ANEM SUMANT 76

11 FLYING FREE 70

12 LES PEIXERES DEL SIÓ 62

13 ELS MAYES SE’N VAN DE BODES 60

14 DO RE MI FA FRED 55

15 DEL CEL A L’INFERN 54

16 ELS NENS DE SANT XURRILDEFONS 28

17 ATERRA COM PUGUIS 25

18 CABRONAZI A LA XURRIBODA 24

19 35 ANYS CREMATS 20

20 EL CORRAL DE L’ERA 16

21 VIGILEM LA XURRIBODA 10

22 SEGRESTADORS DE LA CEBA 10

23 VENIM A CONQUISTAR LA XURRIPAMPI 10

24 UNA XURRIABRAÇADA 8

25 TENIM HIPO 8

26 LLAMALO X 5

27 QUINA GOSSADA! 5

28 XURRIPANDES 3

29 REBORN 2

30 ELS FRESQUITOS DE LA VILA 1

31 OKTOBERFEST 0

32 VIVA MÉXICO 0
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▼

l’any passat hi va haver ser-
vei de bar i entrepans per a 
tothom que volgués sopar allí 
mateix.

Un segon acte que es pro-
gramà va ser l’organització, 
el dijous 28 de febrer, del 
1r Joc de truites, un concurs 
popular d’elaboració de trui-
tes casolanes, convocat amb 
l’objectiu de fomentar les ac-
tivitats populars i incentivar 
la participació ciutadana al 
carnaval. Hi van participar 12 
truites. El jurat estava format 
per un representant de cada 
bar participant al 8è Concurs 
de Tapes de Ceba, els quals 
van jutjar les truites segons la 
seva originalitat, gust, textura 
i presentació. El premi al gua-
nyador va consistir en un kit 
de cuiner i la quantitat amb 
ous de la totalitat de puntua-
ció de les truites.

Els actes propis del 33è 
Carnaval s’iniciaren el diven-
dres dia 1 al matí al pavelló 
fi ral amb el carnaval infantil. 
Des dels seus respectius col-
legis els nens disfressats van 
acompanyar el Rei Carnes-
toltes i la Reina Xurripampi 
en una rua precedida per un 
grup de tabalers infantils. Un 
cop al pavelló es va oferir una 
xocolatada a tots els assis-
tents. A continuació hi hagué 
espectacle infantil amb el 
grup d’animació La Cremalle-
ra Teatre.

A la nit, passades les 9 del 
vespre, es va fer al pavelló 
fi ral la cerimònia nupcial del 
Rei Carnestoltes i la Reina 
Xurripampi. A continuació va 
tenir lloc el banquet nupcial, 
seguit del concurs de disfres-
ses casolanes. La nit va estar 
amenitzada amb les actuaci-
ons de Banda Biruji i Lasta 
Sanco. 

Les dotze truites que van concórrer al 1r Joc de Truites. A la dreta, la guanyadora: “Truita K del Sió”

Els membres del jurat valorant les truites que es van presentar al concurs.

Foto de família dels participants amb els membres de la comissió del Carnaval.
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ACTUALITAT FETS DEL MES

▼
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▼

L’endemà dissabte es va fer 
el concurs d’establiments i 
carrers. Hi van participar: Cal 
Sangrà, Cal Serra (Camí de 
les Planes i carrer Sant Joan), 
Lakibuy i Noemí Beauty. Per 
la seva banda la Cia. Teatrede-
tics continuà un any més amb 
la venda del seu “Cagarro”.

A partir de les sis de la tar-
da es van començar a con-
centrar a la plaça de la Fon-
dandana les colles i carrosses 
que participarien a la rua i 
a les set s’inicià la desfi lada 
encapçalada per la carrossa 
organitzadora. Hi van par-
ticipar 34 grups, amb dues 
carrosses, cinc vehicles a 
motor i set vehicles de trac-
ció manual, amb un total de 
més d’un miler de disfres-
ses. Com cada any el públic 
va ser molt nombrós. Un any 
més els membres de jurat es-
taven ubicats junts dalt d’un 

entarimat a la plaça del Pou. 
També hi va haver la fi gura de 
l’espeaker, a càrrec de Jordi 
Balagué, que anava anunci-
ant les comparses i carrosses 
per megafonia al seu pas per 
la plaça del Pou. La jornada 
acabà amb el ball de carnaval 
amb l’orquestra Venus i fi  de 
festa amb DJ Berni.

Els premis de comparses, 
carrosses i vehicles van ser 
els següents: Comparses: Pri-
mer premi, 300€ + 100€ de 
participació. Segon premi, 
250€ + 100€ de participa-
ció. Tercer premi, 200€ + 
100€ de participació. Del 4t 
al 10è més puntuat, 180€ + 
100€ de participació. La res-
ta de comparses, 100€ per la 
seva participació. Carrosses: 
Primer premi, 400€ + 100€ 
de participació. Segon premi, 
350€ + 100€ de participa-
ció. Vehicle de tracció moto-

ra, un únic premi de 150€. 
Vehicle de tracció manual, un 
únic premi de 150€.

Pel que fa al diumenge 3 de 
març, es va fer el judici al Car-
nestoltes. A les sis de la tarda 
va tenir lloc una concentració 
a la plaça de la Fondandana 
per acompanyar el Rei Car-
nestoltes al seu judici en una 
rua pels carrers de la vila fi ns 
a la plaça del Mercadal on ac-
tuà la Coral d’Avui i Bon Cant. 
La rua va estar amenitzada 
per la xaranga Estrella Bang. 
Després del judici, en el qual 
es va absoldre el Carnestoltes, 
es va fer la sardinada popular 
que va aplegar molta gent.

Actes paral·lels
Per quart any la Comissió 

del Carnaval organitzà el con-
curs Xurrikiller. Es continuà 
amb el ja conegut Concurs de 
Tapes de Ceba que aquest any 
arribava a la 8a edició, del 8 
al 27 de febrer, amb la par-
ticipació de set establiments 
agramuntins: Casa Marta, Old 
Dreams, El Sió, The Garden 
Bar, Moments, Granja Ra-
mon i Bar del Pavelló. Amb 
un preu de 3€ i 4€ la tapa + 
beguda. Aquest any també es 
va concursar en dues catego-
ries: Xurrisabor, a la tapa més 
bona, i Xurrisexy, a la tapa 
més creativa.

A l’esquerra i sobre aques-
tes línies, cinc imatges de 
l’arribada del Rei Carnestoltes 
i la Xurripampi al pavelló Firal 
i la cerimònia de boda que s’hi 
va realitzar.

Taules parades per al sopar 
popular del divendres a la nit, 
que va comptar amb més parti-
cipació que l’any passat.

A la rua hi van 
participar 34 
grups, amb dues 
carrosses, cinc 
vehicles a motor 
i set vehicles de 
tracció manual, 
amb un total de 
més d’un miler
de disfresses.
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CARNAVAL INFANTILCARNAVAL INFANTIL
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CARROSSA DEL REI CARNESTOLTES

RUARUA

MEMBRES DEL JURAT

SPEAKER JORDI BALAGUÉ

ACOMPANYANTS DE LA CARROSSA 
DEL REI CARNESTOLTES

DETALL DEL DARRERE 
DE LA CARROSSA DEL 

REI CARNESTOLTES
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DO RE MI FA FRED

ATERRA COM PUGUIS

XURRIPANDES DEL CEL A L’INFERN

DETALL
D’ATERRA COM PUGUIS



14 [MARÇ 2019]sió 661

SOM UNS MÀQUINES DETALL DE 
SOM UNS MÀQUINES

DETALL DE 
LES PEIXERES DEL SIÓ

VEHICLE DE 
LES PEIXERES DEL SIÓ

LES PEIXERES DEL SIÓ

TE DAS QUEEN? WE WILL WE WILL FUCK YOU!
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LA VENÈCIA DEL SIÓ

AMUNT L’AMOR
I AVALL ELS SEIENTS

DETALL D’AMUNT L’AMOR
I AVALL ELS SEIENTS

DETALL DE COCO-FUGA
“FOREVER & EVER” COCO-FUGA “FOREVER & EVER”

DETALL DE
LA VENÈCIA DEL SIÓ
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VEHICLE
D’HEM PERDUT EL (pol) NORD

AI PERDÓ, EN PRIMERA POSICIÓ: SI A LES FIRETES VOLS ANAR I NO T’HI VOLEN 
PORTAR, BUSCA LA COMPARSA DE L’AI PERDÓ I FARÀS FESTA MAJOR

VEHICLE D’AI PERDÓ, EN PRIMERA POSICIÓ: SI A LES FIRETES VOLS ANAR I NO
T’HI VOLEN PORTAR, BUSCA LA COMPARSA DE L’AI PERDÓ I FARÀS FESTA MAJOR

DETALL D’AI PERDÓ, EN PRIMERA POSICIÓ: SI A LES FIRETES VOLS ANAR I NO
T’HI VOLEN PORTAR, BUSCA LA COMPARSA DE L’AI PERDÓ I FARÀS FESTA MAJOR

HEM PERDUT EL (pol) NORD
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VIGILEM LA XURRIBODA DETALL DE FLYING FREE

FLYING FREE

XURRIKIDS EN MOVIMENT:
LOVE IS IN THE CARROUSEL

DETALL DE XURRIKIDS EN MOVIMENT: 
LOVE IS IN THE CARROUSEL
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VEHICLE D’ELS MAYES
SE’N VAN DE BODES!

ELS MAYES SE’N VAN DE BODES!

IL·LUMINIÈRES

VEHICLE D’ELS NENS
DE SANT XURRILDEFONS

ELS NENS DE SANT XURRILDEFONS
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VEHICLE DE
35 ANYS CREMANT

35 ANYS CREMANT

UNA XURRIABRAÇADA REBORN

EL MISTERI DEL FOC
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CABRONAZI A LA XURRIBODA

LLÁMALO X EL CORRAL DE L’ERA

XURRILUMINANT!
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TENIM HIPO

75 I ANEM SUMANT

OKTOBERFEST SEGRESTADORS DE LA CEBA

DETALL DE
75 I ANEM SUMANT
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VENIM A CONQUISTAR LA XURRIPAMPI! ELS FRESQUITOS DE LA VILA

QUINA GOSSADA! VIVA MÉXICO

UN ANY MÉS AL RECORREGUT DE LA RUA S’HI VA APLEGAR MOLTA GENT,
ESPECIALMENT ENTRE LA PLAÇA DEL POU I L’AVINGUDA ÀNGEL GUIMERÀ
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CONCURS ESTABLIMENTS
I CARRERS

PREMI A LA MILLOR DECORACIÓ 
D’APARADOR
“ABBA” de Cal Sangrà,
premi de 180€

PREMI A LA MILLOR AMBIENTACIÓ
DE LOCAL
“CAL SERRA” del C/ Camí de les 
Planes, premi de 180€

També van participar al concurs els 
establiments:
- Noemí Beauty, amb la temàtica Hippie
- Lakibuy - agents jurídics immobiliaris, 
amb la temàtica Xurripampi al far west

ESTABLIMENTSESTABLIMENTS
CAL SANGRÀ

CAL SERRA DEL CAMÍ DE LES PLANES

NOEMÍ BEAUTY

LAKIBUY



24 [MARÇ 2019]sió 661

8è CONCURS DE TAPES DE CEBA

Durant tot el concurs, del 8 al 27 de febrer, es van servir 517 tapes 
entre els set bars i establiments participants. 
Aquest any es van establir dues categories: 1) Xurrisabor, a la tapa més 
bona. 2) Xurrisexi: a la tapa més creativa, original, bona presentació...

ESTABLIMENTS GUANYADORS
Categoria Xurrisabor per la tapa “La costella de Déu” del restaurant BAR 
DEL PAVELLÓ amb una puntuació de 9,2.
Categoria Xurrisexi per la tapa “Timbal de patata i de ceba” del restau-
rant CASA MARTA amb una puntuació de 9,04

Premis: XURRIESTRELLA per les dues millors tapes del concurs, diploma 
acreditatiu i publicitat gratuïta al llibret de la Festa Major

BUTLLETES GUANYADORES 
De cada urna que hi havia als set establiments participants, s’ha fet un 
sorteig on ha sortit una butlleta guanyadora. Cada butlleta està premia-
da amb un àpat per a dues persones a l’establiment corresponent.

BAR DEL PAVELLÓ: JOAN CORBERÓ 

CASA MARTA: MERITXELL VILALTA

EL SIÓ: LARA GIMÉNEZ

MOMENTS: MARIA ÀNGELS TRIGINER

OLD DREAMS: JUDIT TORRA

PASTISSERIA RAMON: LUIS DAVID CARRASCO

THE GARDEN BAR: MIQUEL RODRÍGUEZ

XURRIKILLER

Xurrifranctirador d’or: ROGER SÚRIA (5 víctimes)
Xurrisupervivents: GERARD FÍGOLS, JAN VILADOMAT, 
EMILIO CAPARRÓS, MERITXELL OLIVA I ORIOL FARRÀS
*La defensa aquest any era portar una corbata al cap

JOC DE TRUITES

Es van presentar 12  truites al concurs, algunes elaborades en 
grup i d’altres de forma individual. Les truites es van valorar 
segons criteris de sabor, textura, presentació i originalitat per 
un jurat format pels representats dels bars i establiments del 8è 
concurs de tapes de ceba i la Comissió del Carnaval.
La truita guanyadora amb una puntuació de 52 punts va ser 
“Truites K del Sió” elaborada per un grup que es va endur el 
davantal ofi cial d’aquesta primera edició i la seva puntuació 
amb ous.

CONCURS DISFRESSES CASOLANES

Una cinquantena de persones van participar al Concurs de 
disfresses casolanes que es va fer el divendres dia 1 a la 
nit, amb els següents premis: 

Categoria INDIVIDUAL: DE CAMPO Y PLAYA, VAYA VAYA 
(DOMINGUERO) (50€)

Categoria PARELLA: VELVET (100€)

Categoria GRUP: LES SET MERAVELLES (150€)

DISFRESSES CASOLANESDISFRESSES CASOLANES
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LO CAGARRO A CÀRREC DEL GRUP TEATREDETICS BALL AL PAVELLÓ FIRAL

TRES IMATGES DEL LLIURAMENT DE PREMIS

COMITIVA PER ACOMPANYAR EL REI 
CARNESTOLTES FINS A LA PLAÇA DEL 

MERCADAL, AMB LA XARANGA AL DAVANT
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EL RECORREGUT VA 
SER MOLT ANIMAT

JUDICI AL REI CARNESTOLTES

AQUEST ANY VA SER ABSOLT

MOLTA GENT NO ES VA VOLER PERDRE EL JUDICI A LA PLAÇA DEL MERCADAL

MEMBRES DE LA CORAL VAN INTERPRETAR 
UNA PEÇA COMPOSADA PER A L’OCASIÓ

EL VAN ACUSAR DE DIVERSOS DELICTES
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Testament Rei Carnestoltes

Com que ja fa temps que això de la justícia no va de cap ma-
nera, ja tinc preparat el meu testament i les meves últimes 

voluntats com a Rei. Són les següents:
- A l’Ajuntament els deixo 11 regidors i un alcalde nou, farem 

com a les cases de barrets que quan estan massa vistes o vistos 
els canvien.

- A l’oposició els he apuntat a un curs d’escriptura perquè cor-
regeixin les faltes ortogràfi ques que fan al facebook. Agramunt, 
Torró... i puntada al diccionari.

- A les Dones de l’Esbarjo els he deixat uns quants conjunts 
sexis perquè a la propera Escala en Hi-fi  facin un bon strip-tease, 
que ja sabeu allò que diuen: gallina vella fa bon caldo!

- Al Casal Agramuntí els deixo un horari fi x, perquè no saps mai 
quan tenen obert o tancat. I un calefactor perquè qualsevol dia es 
congelaran els quatre que juguen a la botifarra.

- A l’esport agramuntí els deixo un psicòleg, perquè tal com 
pinta la cosa els farà falta a fi nal de temporada.

- Al CDR els he comprat dos tancs perquè passin a l’acció d’una 
vegada, que ja està bé que se’ns pixin al cap aquests de Madrid.

- A Ràdio Sió els envio uns quants oients, a part de les famílies 
dels que parlen.

- Als torronaires els he demanat hora al notari per fi rmar la 
venda de l’empresa i posar-se a treballar pel Xeic Torronaire.

- A la Policia Local els he comprat quatre patinets elèctrics, ja 
que la gasolina va cara i ens surten més cars que un fi ll tonto.

- Als Bombers els deixo la meva “manguera”, així segur que 
podran tornar a obrir el parc.

- Als bars d’Agramunt els cedeixo totes les meves plantacions 
de cebes, perquè tots els plats tinguin un gust exquisit ja que n’hi 
ha alguns que costa d’empassar el que et poses a la boca.

- Als Xinos d’Agramunt els envio una auditoria a veure si així 
descobrim amb què trafi quen.

- A la Unió de Botiguers els animo que segueixin apostant pel 
carrer Sió, que com més s’hi esforcen més botigues tanquen.

- Als de Tradi-Sió els demano com cada any que em facin un 
capgròs a mi i a la Xurripampi, deixeu-vos de reis moro i ruque-
ries!

- Al Grup Escènic, al Teatredetics i a la Revista Sió els envio 
una forta abraçada i la certesa que tres estrelles brillaran al cel 
per vosaltres. 

LECTURA DEL TESTAMENT

REPARTINT ELS ENTREPANS AMB LES SARDINES

COM SEMPRE, TAMBÉ ES PODIA AGAFAR UN VASET DE VI

PREPARANT LES SARDINES A LA GRAELLA
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ACTUALITAT FETS DEL MES

Els dies 23 i 24 de fe-
brer es va celebrar la 
XVIII edició d’Agr’auto, 

la Fira del Vehicle d’Ocasió. 
El certamen comptà amb la 
participació dels cinc conces-
sionaris i tallers locals: Auto 
Corbella, Castro Motor, Auto-
serveis del Sió, Tallers J. Valls 
i Rubén Automoció que van 
exposar més d’un centenar de 
vehicles repartits entre el pa-
velló fi ral i una carpa annexa 
al pavelló. Tal com es va fer 
l’any passat per potenciar les 
vendes, l’organització conti-
nuà amb la iniciativa de sorte-
jar un viatge per a dues perso-
nes entre tots els compradors.

Agr’auto

Els motards van omplir la plaça de la Fondandana de motos. A baix, parlament del director dels Serveis Territorials d’Empresa i Coneixement, Ramon Alturo.
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La inauguració ofi cial es va 
fer el dissabte a les 12 del 
migdia al Pavelló fi ral. L’acte 
va comptar amb la presèn-
cia del director dels Serveis 
Territorial d’Empresa i Co-
neixement a Lleida, Ramon 
Alturo, que va inaugurar la 
mostra acompanyat dels re-
presentants municipals i els 
responsables dels tallers par-
ticipants a la fi ra. Ramon Al-
turo va destacar que “les fi res 
locals han ajudat a potenciar 
els productes de proximitat i 
de Km O, i han cohesionat i 
ajudat el teixit econòmic a 
tirar endavant”. Per la seva 
part, l’alcalde Bernat Solé va 
destacar la importància de la 

fi ra com a “aparador de refe-
rència dels concessionaris lo-
cals”. Va ressaltar que el parc 
automobilístic a la vila és de 
3.085 vehicles, que suposa 
un vehicle per 1,8 persones, 
superior a la mitjana de Cata-
lunya que són 2,2. També va 
ressaltar que el sector auto-
mobilístic s’ha d’adequar als 
canvis que comporten les no-
ves modalitats de vehicles per 
lluitar contra el canvi climàtic. 
Finalment la directora de la 
Fira, Fàtima Puig, va destacar 
la importància de les fi res com 
a eix dinamitzador del poble, i 
va ressaltar que “avui en dia 
el costum dels consumidors 
ha anat canviant cap a l’ús de 

les tecnologies, no obstant, 
aquestes fi res permeten un 
contacte personal entre els 
expositors i els clients que la 
tecnologia no permet”.

El certamen es va comple-
tar el diumenge al matí amb 
l’11a Trobada Motera orga-
nitzada pel club Motorrons 
d’Agramunt que va reunir més 
de set-cents afi cionats a les 
motos. La jornada començà 
amb un esmorzar solidari que 
aquest any va anar a benefi ci 
de la Creu Roja. Després de 
realitzar una ruta per la co-
marca es va fer un sorteig de 
diversos articles relacionats 
amb el món del motociclisme 
entre tots els participants.

Autoritats i concessionaris després de la inauguració ofi cial. Carpa exterior.

Vista general del pavelló amb 
els cotxes exposats.

A la dreta, els Motorrons 
d’Agramunt i membres de la 
Creu Roja local preparant 
l’esmorzar.
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Tal com es va fer 
l’any passat per 
potenciar les ven-
des, l’organització 
continuà amb 
la iniciativa de 
sortejar un viatge 
per a dues perso-
nes entre tots els 
compradors.
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ACTUALITAT FETS DEL MES

▼

Mercat de les Rebaixes
La Unió de Botiguers i In-

dustrials d’Agramunt organit-
zà, el dissabte 23 de febrer, 
una nova edició del Mercat 
de les Rebaixes d’Hivern. Els 
comerços participants van ex-
posar el seu gènere a les pa-
rades que van fer davant dels 
seus propis establiments. Per 
incentivar les vendes, la Unió 
de Botiguers va sortejar un 

dinar o un sopar per a dues 
persones entre tots els com-
pradors.

Vaga general del 21-F
El dijous 21 de febrer va 

tenir lloc arreu del país una 
vaga general convocada pel 
Sindicat Intersindical-CSC 
contra el judici de l’1 d’octu-
bre per denunciar un context 
de vulneració de drets demo-

cràtics i alhora exigir la dero-
gació de la reforma laboral i 
contra la precarietat laboral. 
Es van sumar a la vaga ge-
neral les entitats sobiranis-
tes ANC i Òmnium Cultural 
i sindicats estudiantils, entre 
altres col·lectius.

La vaga va ser seguida a 
casa nostra per nombrosos 
establiments i comerços, així 
com serveis municipals que 
van romandre tancats o bé 
oferint serveis mínims, com 
van fer  també els centres es-
colars i el CAP.

A les 12 del migdia hi va 
haver a la plaça de l’Església 
una concentració que va aple-
gar més de 200 persones. 
Durant l’acte hi va haver l’ac-
tuació de l’Orquestrina per la 
Llibertat amb la interpretació 
del Cant dels Ocells i d’Els 
Segadors, i la lectura del ma-
nifest, en el qual es reclama-
va la llibertat dels líders inde-
pendentistes presos, defensar 
el dret a l’autodeterminació i 
denunciar l’atac i la repressió 
per abordar problemes polí-
tics, socials i laborals per part 
de l’Estat espanyol.

Concert solidari amb
el repte Stargardt Go!

El divendres 22 de febrer va 
tenir lloc a la sala del teatre 
Casal Agramuntí un concert 
solidari a benefi ci del projec-
te, impulsat per la pediatra 
agramuntina Margaret Creus, 
PedRetina i del repte solidari 
Stargardt Go!, que destina els 
diners recollits a l’estudi de 
les malalties degeneratives de 
la retina de caràcter heredita-
ri. El concert va anar a càrrec 
de Las Migas, un quartet for-
mat per Bego Salazar (veu), 
Marta Robles (guitarra), Alicia 
Grillo (guitarra) i l’agramunti-
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Els comerços participants al Mer-
cat de les Rebaixes van exposar 
el seu gènere al carrer, davant 
del seu esta bliment.

A la plaça de l’Església es van 
congregar més de 200 persones 
en la vaga general del 21-F.
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ACTUALITAT FETS DEL MES

▼

na Roser Loscos (violí) que 
ofereixen un fl amenc clàssic 
amb arranjaments propis. 
El seu darrer àlbum, Vente 

Conmigo, va ser nominat als 
premis Latin Grammys 2017 
al millor àlbum de música fl a-
menca.

El públic assistent va om-
plir l’aforament del teatre 
fent possible una recaptació 
de més de 6.000€.
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El Casal es va omplir per presen-
ciar el concert de Las Migas.

A baix, les quatre components
del grup en plena actuació.
A la dreta, Margaret Creus adre-
çant unes paraules d’agraïment al 
públic assistent i col·laboradors.
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Dia Internacional
de la Dona

El divendres 8 de març es 
va celebrar el Dia Internacio-
nal de la Dona, i a més co-
incidint amb aquesta data es 
va convocar a tot l’Estat espa-
nyol una segona vaga general 
feminista. A la vila es va com-
memorar durant la setmana 
amb diferents actes.

El dilluns dia 4 es va rea-
litzar a la sala polivalent de 
l’escola Macià Companys el 

taller Mou-te!, a càrrec de la 
ballarina Maria Mora, el qual 
va consistir en una sessió 
d’expressió corporal i dansa 
pensada per a totes les edats.

El mateix divendres dia 8 
es van realitzar diversos actes 
organitzats per la regidoria de 
la Dona, conjuntament amb 
l’Associació de Dones l’Esbar-
jo, la Creu Roja d’Agramunt i 
el Casal d’Avis d’Agramunt i 
Comarca. A les 12 del mig-
dia es va fer a la plaça de 
l’Església la lectura del ma-

nifest institucional. A les 5 
de la tarda es va fer a la sala 
de plens de l’ajuntament un 
col·loqui debat sota el lema 
“Som dones, parlem-ne!” per 
parlar del paper de la dona a 
la societat. A continuació, a 
la Biblioteca Municipal Gui-
llem Viladot, Farners Casas va 
presentar “Dones. Un viatge a 
través d’imatges i textos lite-
raris”. Un muntatge audiovi-
sual amb fotografi es i música 
acompanyats de la lectura de 
textos curts.

Atrapacontes
El dissabte 2 de març la Biblioteca Municipal Guillem 

Viladot va realitzar una nova sessió del cicle Atrapacon-
tes. En aquesta ocasió les encarregades del conte van 
ser les Bibliopampis de la Xurriteca amb el conte “La 
Xurripampi”. 
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D’esquerra a dreta: actuació de Siobhan, actuació de Llegums amb Cristina Moreno (veu), Mariona Cots (guitarra) i Meritxell Cots (Violí) i actuació de Sara Serrat.

Assistents a la sessió d’expressió 
corporal i dansa de la ballarina 
Maria Mora a la sala polivalent de 
l’escola Macià-Companys.

A la dreta, lectura del manifest 
institucional a la plaça de 
l’Església.
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ACTUALITAT FETS DEL MES

▼

Per altra part l’Assemblea 
Feminista La Guilla també va 
preparar diverses activitats 
de cara el Dia de la Dona i 
la vaga general. El dissabte 
23 de febrer va organitzar a 
la plaça del Pou un vermut 
feminista que comptà amb 
les actuacions musicals de 
Siobhan, el grup Llegums 
(format per Cristina Moreno 
(veu), Mariona Cots (guitar-
ra) i Meritxell Cots (violí) i de 
Sara Serrat. I el mateix dia 8 
de març, també a la mateixa 
plaça, un esmorzar popular, 
seguit d’un taller de pan-
cartes i una sessió de ioga a 
càrrec d’Espai Interior. Al 
migdia, vermut i lectura del 

manifest de la coordinadora 
de la vaga feminista a nivell 
estatal, seguit de lectura de 
poemes feministes. A conti-
nuació hi va haver un dinar 
popular amb una assistència 
d’una vuitantena de persones 
i posteriorment una concen-
tració a la plaça Fondandana 
per anar a la manifestació de 
Lleida.

Residència Ribera
del Sió

El dia 8 de març a la re-
sidència Ribera del Sió van 
realitzar una jornada diferent 
amb activitats relacionades 
amb el Dia Internacional de 
la dona Treballadora. 

A primera hora es van llegir 
frases cèlebres de dones reco-
negudes que reivindiquen els 
drets de la dona. També van 
fer una lectura de poesies re-
lacionades amb aquest tema 
i dia. Finalment, van muntar 
un mural amb tots els relats.

A continuació, van visua-
litzar la projecció del Docu-
mental “De què es queixen 
les dones?” amb un col·loqui 
posterior sobre aquest. 

A la tarda, es va passar un 
víde o sobre un discurs d’Isa-
bel Allende, i després es va 

realitzar un taller conversant 
sobre algunes dones recone-
gudes pel seu paper en la rei-
vindicació social.

Cicle Brots.
Espectacle de dansa

El dissabte 9 de març es va 
realitzar a l’Espai Guinovart 
el segon espectacle del cicle 
d’arts escèniques i musicals 
Brots. L’acte va anar a càrrec 
del col·lectiu Free’t que pre-
sentà el seu espectacle 003#, 
un espectacle de dansa que 
explica a través dels movi-
ments corporals la capacitat 
humana de sobreposar-se a 
situacions adverses.

El col·lectiu Free’t, és un 
grup d’artistes de diferents 
disciplines que basa el seu 
treball en la improvisació. 
Una de les eines que utilitzen 
per a les seves creacions és el 
Soundpainting, un llenguat-
ge de signes multidisciplinar 
per a la composició en temps 
real. Aquest llenguatge és 
après i interpretat pels mú-
sics, ballarins i artistes visu-
als; està compost per més de 
1200 signes que s’utilitzen 
per generar, organitzar i de-
senvolupar el material en les 
creacions en directe.
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Activitats de l’Assemblea Feminista La Guilla a la plaça del Pou. Col·loqui debat “Som dones, parlem-ne” a la sala de plens de l’Ajuntament.

Farners Casas presentà Dones.
Un viatge a través d’imatges i 
textos literaris a la biblioteca.

L’Assemblea Fe-
minista La Guilla 
també va pre-
parar diverses 
activitats de cara 
el Dia de la Dona 
i la vaga general.
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Agramunt augmenta 
l’oferta torronaire
amb un nou obrador
de la marca Virginias 

Agramunt augmentarà 
l’ofer ta de productors de tor-
ró amb l’obertura d’un nou 
obrador de la marca Virgini-
as. Aquesta marca, que va 
ser comprada el darrer 1 de 
març per part de l’empresa 
Acrimont Food, propietat de 
l’agramuntí Àngel Jubete, 
ja té el seu domicili social a 
Agramunt. En aquests mo-
ments, però, s’està buscant 
espai per obrir un obrador on 
poder començar a elaborar el 
tradicional torró d’Agramunt 
i altres especialitats torronai-
res. Segons Àngel Jubete, tot i 
mantenir l’obrador que la mar-
ca té a Reus, es vol comen-
çar a fabricar a Agramunt per 
tal de formar part de la IGP 
d’Agramunt i iniciar, també, 
una nova gama de productes 

fets a la capital del Sió. Els 
elaborats a Agramunt serviran 
per potenciar la línia més arte-
sana de torrons Virginias que 
preveu incrementar l’oferta 
amb noves produccions.

Segons el calendari previst 
pels responsables de la nova 
empresa, Virginias podria es-
tar ja present en la propera 
edició de la Fira del Torró un 
cop hagi iniciat la producció 
del torró d’Agramunt i hagi 
estat admès per part del Con-
sell Regulador de la IGP Torró 
d’Agramunt.

L’empresa Virginias, amb 
més de 80 anys d’història, va 
presentar un concurs de credi-
tors el desembre de l’any pas-
sat que va resoldre’s aquest 
mes de febrer. El resultat ha 
estat l’adquisició per part 
d’Acrimont Foods de dues de 
les línies de negoci de Virgi-
nias, els torrons i la xocolata. 
Hem de recordar que Virginias 

és una marca molt coneguda 
en tot el mercat espanyol, en 
especial pel que fa als torrons 
i xocolates sense sucre, un 
camp que la nova direcció vol 
continuar impulsant.

Protesta a la Cibeles
Prop d’un centenar d’agra-

muntins es van desplaçar el 
dia 16 a Madrid per partici-
par en la manifestació orga-
nitzada per l’ANC i recolza-
da per moltes entitats de la 
resta d’Espanya, sota el lema 
“L’autodeterminación no es 
un delito, sinó un derecho”. 
El motiu principal de l’acte 
era per protestar per la presó 
preventiva a què estan sotme-
sos els líders independentis-
tes i pel judici que s’està rea-
litzant a la capital hispànica. 
De la nostra vila van sortir dos 
autocars, un dels quals era 
compartit amb gent de Ponts 
i d’Artesa. També hi va haver 
algunes persones de la vila 
que hi van anar amb el seu 
propi cotxe. Durant la mani-
festació, pacífi ca i reivindi-
cativa en tot moment, es van 
cantar consignes festives com 
“Venimos a despedirnos”, 
“España, cariño, lo nuestro 
no funciona”, “Este juicio es 
una farsa”, “Llibertat presos 
polítics!”... A l’hora de comp-
tar els assistents a l’acte, la 
policia rebaixà ridículament 
la xifra respecte l’anunciada 
pels organitzadors. La veritat 
és que hi assistí moltíssima 
gent ja sigui amb els més de 
cinc-cents autocars que s’hi 
traslladaren, com amb els 
trens, avions i cotxes particu-
lars que també s’utilitzaren. 
Un cop acabà l’acte a les 
vuit del vespre, els autocars 
emprengueren el retorn ; els 
d’Agramunt arribaren a la vila 
a les 4 de la matinada.   ■
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Actuació del col·lectiu Free’t
a l’Espai Guinovart.

Foto de família amb bona part 
dels que es desplaçaren a Madrid.

Prop d’un cente-
nar d’agramuntins 
es van desplaçar 
el dia 16 a Madrid 
per participar en 
la manifestació 
organitzada per 
l’ANC i recolzada 
per moltes entitats 
de la resta d’Espa-
nya.
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Conferències febrer i març

La primera classe es va 
realitzar al Foment el di-
mecres 20 de febrer amb 

el títol: “El budell, el nostre se-
gon cervell”, a càrrec de la Sra. 
Maria Alba Sorolla Bardaji. La 
conferenciant és doctora en 
bioquímica i ens va explicar 
el concepte de l’intestí com a 
segon cervell.

Les investigacions sobre el 
tema, explica que, conegut 
tècnicament com a sistema 
nerviós entèric, el segon cer-
vell està compost per capes de 
neurones ubicades a les parets 
del tub intestinal, i que conté 
uns 100 milions de neurones. 

El petit cervell que tenim a les 
entranyes funciona en conne-
xió amb el gran, el del crani, 
i en part determina el nostre 
estat mental i té un paper clau 
en determinades malalties que 
afecten altres parts de l’orga-
nisme. A més de neurones, en 
l’aparell digestiu  són presents 
tot tipus de neurotransmissors 
que hi ha al cervell. De fet el 
95% de la serotonina, uns 
dels neurotransmissors més 
importants del cos, es troba 
a l’intestí. Una gran part de 
les nostres emocions proba-
blement es vegi infl uïda pels 
“nervis dels intestins”.A
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Maria Alba So-
rolla és doctora 
en bioquímica i 
ens va explicar el 
concepte de l’in-
testí com a segon 
cervell.
Una gran part de 
les nostres emoci-
ons probablement 
es vegi infl uïda 
pels “nervis dels 
intestins”.

David Jou féu una 
explicació molt 
interessant sobre 
l’origen i l’evolució 
de la vida, des de 
la perspectiva bio-
lògica o biofísica, 
i en els dos ves-
sants de recerca: 
les proves en els 
laboratoris amb 
àtoms per a acon-
seguir molècules, 
és a dir vida, i les 
actuacions per 
a detectar vida 
extraterrestre.

Moltes malalties s’han rela-
cionat amb una macrobiòtica 
malalta. 

Els darrers anys s’ha inves-
tigat molt sobre els trasplan-
taments de femta, un tracta-
ment revolucionari per curar 
diverses malalties i els resul-
tats són excepcionals.

La segona classe es va rea-
litzar el dimecres 6 de març, 
amb el títol “-Què és la vida? 
Algunes perspectives actuals”, 
a càrrec del Sr. David Jou. Va 
néixer a Sitges, és catedrà-
tic de Física de la Matèria 
Condensada a la Universitat 
de Barcelona i membre de 
l’Institut d’Estudis Catalans. 
Ha publicat uns dos-cents 
articles de recerca en física, 
i cinc llibres. És autor d’una 
àmplia obra  poètica i assagis-
ta. En acabar, donà un exem-
plar de cada per al fons de la 
Biblioteca “Guillem Viladot”.

El conferenciant féu una 
explicació molt interessant 
sobre l’origen i l’evolució de 
la vida, des de la perspecti-
va biològica o biofísica, i en 
els dos vessants de recerca: 
les proves en els laboratoris 
amb àtoms per a aconseguir 
molècules, és a dir vida, i les 
actuacions per a detectar vida 
extraterrestre. 

Els fi lòsofs es qüestionen 
com defi nir la “vida” d’una 

manera més simple i amb 
unes característiques uni-
versals. Sabem que totes les 
substàncies que ens formen 
són resultat de la fusió dins 
de les estrelles, i és anterior 
al Sol. Aquest origen, és una 
altra qüestió oberta, i ens 
mostrà com alguns minerals 
com l’aigua (H2O) i el carbo-
ni (C) amb l’energia formen 
cadenes moleculars més ex-
tenses.

Exposà els factors que de-
terminen l’evolució biològica, 
com la reproducció i la selec-
ció natural, i com les grans 
catàstrofes com els terratrè-
mols, els meteorits... han fet 
desaparèixer algunes espèci-
es i han afavorit el desenvolu-
pament d’unes altres. –Si els 
dinosaures no haguessin de-
saparegut, s’haurien produït
els mamífers? –Potser no...

La vida va sorgir a l’aigua i 
va passar d’organismes unicel-
lulars a organismes més com-
plexos. En aquest procés fou 
determinant la fotosíntesi que 
enriquí l’atmosfera d’oxigen. 
Fins a la formació de la capa 
d’ozó, però la vida no va sorgir 
fora de l’aigua.

La biologia sintètica es 
basa en la recerca del ge-
noma mínim; fou en aquest 
camp que el científi c lleidatà 
Joan Oró aconseguí unes fi tes 
molt importants. Aquestes in-

vestigacions són molt neces-
sàries per a aconseguir medi-
caments contra els virus. Hi 
ha la possibilitat de fer carn 
artifi cial. Manifestà que no se 
sap cap a on pot anar aquest 
intervencionisme a la Natura.

En la recerca de vida extra-
terrestre, ja fa molts anys que 
s’han localitzat més d’un mi-
ler de sistemes extra-solars; si 
existís vida, seria molt simple.

Va acabar destacant que 
l’excepcionalitat de la Terra 
perquè hi hagi vida, resideix 
en l’acció estabilitzadora de 
la Lluna que permet la foto-
síntesi.

Davant d’aquesta constata-
ció, el nostre objectiu ha de 
ser, sense cap mena de dub-
te, salvaguardar la Terra sense 
oblidar la Lluna.

Aquesta ha estat l’última 
classe al Foment Parroqui-
al. Aquest espai que ens ha 
acollit durant els cinc anys de 
trajectòria, se’ns ha quedat 
petit (213 alumnes). Volem 
agrair a mossèn Uriel la seva 
disponibilitat. A partir del dia 
20 de març les classes es re-
alitzaran a la sala del Casal, 
en aquest cas hem de donar 
les gràcies a l’Ajuntament pel 
seu compromís en facilitar 
el bon desenvolupament de 
l’AEUA.

Properes activitats:
-Dimecres 3 d’abril. Classe 

a càrrec de la Sra. Montserrat 
Macià.

Tema: “Agramunt i el seu pa-
trimoni cultural”.

-Dimecres 10 d’abril. Classe 
a càrrec del Sr. Antoni Puig-
verd.

-Dimecres 24 d’abril. Sortida 
pel territori: Monestir de Vall-
bona de les Monges.

La Junta Directiva
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Xavier Junyent Sangrà
Tel.  625 119 990

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

xavie_reformes@hotmail.com

25310 AGRAMUNT

T. 973 39 27 24

LLUNANOVAAGRAMUNT

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

PINTORS GERMANS CAPITAN

C. Fontanilles, 17 - AGRAMUNT
Tel. 973 390 403 - Mòb. 667 639 258 - Fax 973 391 124

Mòb. Josep M. 605 851 798

SERVEI I LLOGUER DE PLATAFORMES
Antoni i Josep Mª Capitan Gallardo

TRACTAMENT DE FAÇANES · COL·LOCACIÓ DE PLADUR
REVESTIMENTS DE FUSTA · ESTUCS D’ALTA DECORACIÓ
INSTAL·LACIÓ DE PARQUET · PINTURES INDUSTRIALS

Làmines de plàstic

Bosses de Paper

Bosses de plàstic

www.grupoconsist.com

Sacs de paper

Sacs laminats

Bobines gofrades

Flexible solutions for Flexible Packaging
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ENTITATS ANC

Videoconferència amb Waterloo

CFPS Projectes d’Obra Civil
- Encarregat sobreestant

- Topografia

- BIM

Formació d’alta capacitació BIM

Escola de Sobreestants  
d’Obres Públiques

C. Salvador Espriu, 2 - 25300 Tàrrega (Lleida) 
973 31 23 03 - escolasobreestants.tes@gencat.cat
territori.gencat.cat/sobreestants - @E_sobreestants

CFPS Projectes d’Obra Civil
- Encarregat sobreestant

- TopografiaTT

- BIM

Formació d’alta capacitació BIM

C. Salvador Espriu, 2 - 25300 TàrTT rega (Lleida) 
973 31 23 03 - escolasobreestants.tes@gencat.cat
territori.gencat.cat/sobreestants - @E_sobreestants

Molta gent ha sentit parlar 
del Consell per la Repú-

blica, encara que de moment 
no són gaires els que s’hi han 
inscrit. Des del Sió mateix fa 
uns mesos que vam explicar 
en què consistia. Els moments 
convulsos que les forces inde-
pendentistes estem patint en 
pròpia carn, fan que hi hagi 
una desorientació general i 
que moltes vegades no només 
el desànim, sinó la desorienta-
ció ens atueixin.

El Consell per la República 
nasqué de la legitimitat sorgi-
da del mandat de l’1 d’octubre 
per impulsar estratègies per a 
fer-lo efectiu. Actua en àmbits 

com la internacionalització, el 
procés constituent, la genera-
ció de noves fórmules de mobi-
lització democràtica, la recerca 
i el desenvolupament d’eines 
socials i polítiques innovadores 
o la difusió de la cultura i la 
realitat social catalanes.

Del Consell en formen part 
totes les persones que s’hi 
inscriuen voluntàriament. En 
el moment de redactar aques-
tes ratlles n’hi ha apuntades 
64.360. Creiem que la xifra 
encara està molt pel davall del 
que hauria de ser, per la qual 
cosa l’ANC d’Agramunt s’ha 
proposat fer actes de campa-
nya en favor de la inscripció al 

Consell. En aquest sentit s’ha 
programat per al dimecres 10 
d’abril a les 8 del vespre al Ca-
sal Agramuntí una videoconfe-
rència amb Toni Comín exiliat 
a Brussel·les. Es preveu que 
des de la sala del teatre es pu-
gui contactar i parlar de tu a 
tu amb el conseller per tal que 
ell ens expliqui els objectius i 
els avantatges de formar part 
del Consell per la República. 
Tots els agramuntins i gent de 
la comarca estan convidats a 
participar en la xerrada on line 
que mantindrem en directe 
amb Waterloo.

ANC Territorial d’Agramunt
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EXPOSICIONS  A  L'ESPAI

PLAÇA DEL MERCAT, S/N 25310 AGRAMUNT
WWW.ESPAIGUINOVART.CAT 
TEL.973.39.00.04 

HORARI 
DIJOUS I DIVENDRES, DE 10H A 13H
DISSABTE, D’11H A 14H I DE 17H A 19H
DIUMENGE, D’11H A 14H

El primer humà va ser un artista
09 Febrer | 14 Juliol 2019

Del sublim, el so
Ferran Lega
13 Gener | 12 Maig 2019

 

MÉS DE 10 ANYS ELABORANT  

GRANS VINS 

Informació i reserves: 973050018 – info@masblanchijove.com 
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OPINIÓ LA CLARABOIA per JOAN PUIG i RIBERA

El judici

A més de sis-cents quilòme-
tres de Barcelona s’està fent 
un judici, que no s’hauria de 

celebrar, a una part del govern an-
terior de la Generalitat, a la presi-
denta del Parlament i a dos líders 
socials. L’anterior cap d’estat va 
passar la carpeta del desafi ament 
català a la justícia; li va endossar 
el mort; els socialistes i els altres 
partits de dreta també s’hi avin-
gueren. El judici no s’hauria hagut 
de fer mai perquè no s’hauria ha-
gut d’arribar a aquest extrem. El 
referèndum de l’1 d’octubre i la 
violenta actuació policial de l’es-
tat envers els votants van donar la 
volta al món, mostrant la cara més 
lletja i vergonyant de l’Espanya im-
perial. Encara que digueren que 
el referèndum no s’havia fet, tots 
sabem que sí, i ells també. L’afront 
per no haver sabut aturar-lo i haver 
quedat com  un estat que prohibeix 
i pega els qui volen votar, va ferir 
profundament l’orgull espanyol, 
cosa que ha provocat la venjança 
i la humiliació a què sotmeten els 
acusats.

Alguns han assenyalat que el 
veredicte ja està pres. Jo crec que 
això no ho hem de pensar; cal dei-
xar una oportunitat a l’esperança. 
No podem defallir ni donar-nos per 

vençuts tot i saber que les difi cul-
tats de la defensa són màximes pel 
fet que el partit es juga en camp 
contrari i que els àrbitres no són 
tan neutrals com desitjaríem.

La retransmissió del judici per 
televisió permet que tots puguem 
veure en directe com actua la justí-
cia. El magistrat Marchena intenta 
de portar les regnes amb rigidesa. 
Potser perquè sap que el cas, se-
gons quin sigui el veredicte, anirà a 
parar a Strasbourg on, al cap d’uns 
anys, li podrien esmenar la plana, 
cosa que no agrada a ningú. Els re-
sums que a diari es fan als mitjans 
de comunicació informen a basta-
ment del que diuen els acusats i 
els testimonis. En aquest sentit és 
curiós constatar que el judici dels 
líders catalans desperti un gran in-
terès a Catalunya, mentre a la res-
ta de la península la qüestió passa 
força desapercebuda. L’afer català 
fi ns ara era un tema de debat i in-
terès apassionant que omplia ho-
res i hores d’informació i debat a 
les ràdios i televisions hispàniques 
i que havia alimentat un relat de 
fi cció basat en la violència i el cop 
d’estat; ara, per ells, el tema s’ha 
desinfl at com un sufl é (potser per-
què no volen sentir la veritat?).

En el judici s’acusa els líders ca-
talans de rebel·lió, sedició i mal-
versació i per a ells demanen una 
ingent quantitat d’anys de presó. I 
no només això, sinó que fa un any 
i mig que els tenen presos preven-
tivament amb l’excusa que podrien 
escapar-se, quan de fet ells matei-
xos es van presentar quan la jus-
tícia els va requerir. De moment 
(amb quasi dos mesos de judici) la 
violència per acusar-los de rebel-
lió no es veu per enlloc. En aquest 
punt sembla que coincideixen 
molts dels observadors i experts en 

dret. Tampoc no s’acaba de provar 
la malversació, ja que no apareixen 
documents que la confi rmin a no 
ser alguna factura proforma que 
no es va arribar a pagar. Amb tot, 
els fi scals, l’advocacia de l’estat 
i l’acusació popular de Vox conti-
nuen insistint en fer preguntes per 
intentar demostrar la violència. En 
aquest sentit va ser molt clarifi ca-
dora i encertada la resposta que 
va donar Jordi Cuixart quan li van 
preguntar per si hi havia hagut vio-
lència l’1 d’octubre: “per part de la 
policia, sí”.

El judici, amb tantes hores i ho-
res de declaracions, deixa per a la 
posteritat tant moments emotius 
com vergonyants. Moltes de les 
paraules fermes, sinceres, contun-
dents que expressaren els líders 
catalans empresonats són de lloar i 
d’emmarcar per a la posteritat. En 
canvi, en algunes ocasions les pre-
guntes de l’acusació són esperpèn-
tiques i fora de lloc; no entenem 
com el magistrat Marchena no en 
talla més. Per què es pregunta si 
un acusat forma part d’Òmnium 
o de l’ANC? Que no es pot formar 
part d’aquestes entitats culturals? 
Es vol criminalitzar ser-ne soci? Al-
trament, si una defensa pregunta 
per la fi liació política d’un testimo-
ni, llavors la qüestió es considera 
improcedent. El toc esperpèntic 
l’introduí el virrei Enric Millo quan 
explicà les “tàctiques del Fairy i 
les arts marcials” per exemplifi car 
la violència que exercí la gent en-
vers la policia. Ni l’humorista més 
intel·ligent hauria fet un acudit tan 
bo com aquest; és de traca i mo-
cador! Senyors, si tota la violència 
va ser com la del Fairy, potser que 
diguin als acusats que no cal con-
tinuar el judici i que se’n vagin a 
casa.   ■
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Comtessa Aurembiaix, 5
25310 Agramunt
tel.: 973 390 319

info@torronsfelix.com
www.torronsfelix.com

Comandes i consultes via whatsapp: 627 69 38 72
(enviament de comandes a domicili)
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Més sobre la pagesia

OPINIÓ ESCUDELLA BARREJADA per ANTONI PONSA

Els canvis dels pagesos en 
la manera de treballar 
els camps ha estat tan 

profund que, possiblement, no 
se’ls podia imaginar ningú, els 
quals cal enumerar i ho aniré 
fent en diversos escrits d’aques-
ta secció. En primer lloc s’ha 
de saber que en aquella època 
les terres es deixaven descan-
sar amb intermitència, és a 
dir, un any de producció seguit 
d’un altre en estat de descans 
total. Els motius de fer-ho així 
eren evidents per certes raons 
de pes. Una de les quals era 
perquè els adobs eren obsolets, 
o dit d’altra manera, no tenien 
prou força per a fer créixer els 
cereals amb la intensitat corres-
ponent perquè aquests pogues-
sin produir els fruits que se’ls 
exigia i que havien de produir 
amb normalitat. Era sobrada-
ment comprovat que si alguna 
vegada es sembrava algun retall 

que era de rostoll aquest indret 
es diferenciava des que naixia 
fi ns al moment de segar-lo, allà 
les úniques plantes que hi apa-
reixien amb ufanor eren les ma-
les herbes entre les quals cal 
destacar la grama o planta gra-
mínia,  sobradament la més di-
fícil de fer desaparèixer, ja que 
formava un pa d’arrels per sota 
terra que sovint parava el parell 
de cop; una herba que s’anava 
expandint per la superfície del 
sòl tal com fa l’heura en sentit 
vertical, per exemple. 

Una altra herba dolenta era la 
bolomaga que, com l’anterior, 
també formava grans cabdells 
d’arrels però no s’expandia ho-
ritzontalment, més aviat s’ele-
vava uns quants centímetres 
amb branquillons plens de 
punxes com si fossin agulles. A 
l’hora de segar i lligar les garbes 
t’havies de posar uns guants 
que fossin molt resistents i es-

perar lligar el dia següent de 
bon matí aprofi tant la humitat 
de la nit abans que el sol escal-
fés. Al nostre entorn lligàvem 
els cereals amb garrot tot i fent 
els corresponents vencills amb 
un manyoc del mateix blat o de 
sègol si aquest no era prou llarg.

I fi nalment resta descriure la 
melga, una mena d’alfals bord 
que, sortosament, no es trobava 
en grans concentracions sobre 
el terreny, però també amb ar-
rels profundes que eren capa-
ces de parar el parell de mules 
o pujar l’arada a la superfície.     

La terra s’havia de llaurar al-
menys dues vegades abans de 
sembrar-la, la primera es duia 
a terme a la primavera i s’ano-
menava emprimar i la sego-
na es feia a l’estiu i se’n deia 
mantornar. Aquestes llaurades 
s’havien de fer en condicions 
òptimes perquè fessin l’efec-
te que se n’esperava, la terra 
havia d’estar eixuta, com més 
poca humitat millor, d’aquesta 
manera les males herbes es de-
sarrelaven i acabaven morint-se 
sense remei.

En aquella època no hi havia 
herbicides ni cosa semblant, 
eren altres temps, avui els pro-
ductes químics ens han envaït 
per complet fi ns al punt de ser 
una gran amenaça per a la nos-
tra salut.

Per netejar els sembrats 
d’herbes dolentes s’organitza-
ven colles de personal, especi-
alment dones, que a la prima-
vera quan els cereals creixien 
anaven pels esplets arrencant 
roselles, cugula i qualsevol 
planta que pogués fer mal als 
sembrats. A aquests grups se’ls 
anomenava birbadors.     ■

La terra s’ha-
via de llaurar 
almenys dues 
vegades abans 
de sembrar-la, 
la primera es 
duia a terme a 
la primavera i 
s’anomenava 
emprimar i la 
segona es feia 
a l’estiu i se’n 
deia mantornar.
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OPINIÓ ELS LECTORS ESCRIUEN

A l’Ester Vilarasau, la nostra amiga
El dimecres 20 de febrer 

te’n vas anar lluny de tots 
nosaltres. La teva colla i tots 
els qui érem amics teus ens 
sentim colpits, i retrobar-nos 
ha fet afl orar una gran quan-
titat de vivències i records, 
conscients que fi ns ara hem 
compartit gairebé tota la vida.

La nostra amistat prové ja 
del parvulari; de llavors ençà, 
entràvem junts a l’escola, a 

la mateixa aula i mateixos 
professors i companys. 

Quants treballs i sor-
tides i experiències 

viscudes! Pocs anys 
després, la nostra ado-

lescència ens faria anar 
junts també a un munt de 

llocs d’Agramunt: a missa de 
12, al passeig, aquelles tardes 
del cinema... Érem una gran 
“quinta”, un grup d’amics que 
participàvem en moltes activi-
tats locals del nostre poble, i 
ens venen al cap un munt de 
rialles i patiments... i així fi ns 
arribar als 18 anys, amb tots i 
cadascun dels aniversaris cele-
brats amb colla.

La universitat era una il·lusió 
enorme. Ens va separar una 

mica per tota la geografi a ca-
talana però Agramunt seguia 
sent el nostre centre d’unió. 
La nostra amistat era plena de 
caps de setmana, de família i 
amb amistat i amb un munt 
d’experiències. I així va seguir 
sent durant molt temps, quan 
ja començàvem tots a treballar.

I quan Agramunt no va poder 
reunir-nos com sempre fi ns lla-
vors, no hi havia distàncies que 
ens separessin gaire, perquè 
sempre sabíem de tots i cadas-
cun de nosaltres.

Ens adonem que la vida ens 
ha donat l’oportunitat de conèi-
xer-nos, ensenyar-nos... i això 
és un regal que descobrim, més 
que mai ara, des de la fragilitat 
del 20 de febrer. A les nostres 
vides hi haurà un raconet i una 
cadira on tu seuràs, i omplirem 
de rialles i converses els patis 
i escoles i cases i places per 
trobar el teu fi l de veu que ens 
acompanyarà sempre. Perquè 
t’estimem molt, la nostra Ester.

Ens acomiadem tal com 
ho diries tu: Hug and kisses!! 
(abraçades i petons).

Les teves amigues

C/ Sant Pol, 13 - 25210 GUISSONA
Tel. 973 55 16 98
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OPINIÓ ELS LECTORS ESCRIUEN

Motorrons i la Creu Roja d’Agramunt

El diumenge 24 de fe-
brer, el grup de mo-
tards, Motorrons Agra-

munt, va organitzar l’11a con-
centració motera, la primera 
de la temporada a les terres 
de Lleida. El bon temps 
va acompanyar durant tota 
la jornada, el que va afavo-
rir a la gran participació en 
la trobada, amb quasi 800 
participants, que van poder 
gaudir d’un bon esmorzar 
abans de començar la ruta. 
Aquest any Motorrons comp-
tava amb l’ajuda de membres 
voluntaris de la Creu Roja 
d’Agramunt, que van estar 

col·laborant en tot el que va 
ser necessari, ja que gràcies 
a la trobada tots els diners 
recaptats aniran destinats a 
aquesta entitat solidària.

Des de la Creu Roja d’Agra-
munt agrair molt sincerament 
la possibilitat de col·laborar 
en una trobada de tal mag-
nitud, i que s’hagi pensat 
en nosaltres per destinar els 
diners recaptats durant l’es-
morzar. La Creu Roja treballa 
en diferents projectes desti-
nats a les persones més vul-
nerables, per això és tan im-
portant les ajudes que rebem, 
i més des de les altres enti-

tats del poble. Aquest any la 
quantitat aconseguida durant 
l’esmorzar és d’uns 1.600 
euros aproximadament, que 
seran repartits entre els pro-
jectes amb els quals treba-
llem, com són les classes 
de castellà i informàtica per 
a persones estrangeres, i el 
projecte d’èxit escolar enfo-
cat a fer un reforç escolar en 
què treballem per millorar les 
difi cultats a l’hora de llegir 
o escriure, repàs de deures 
i matèries de l’escola, però 
també es realitza el casal 
d’estiu en el qual es fan dife-
rents activitats d’oci, manua-
litats, sortides... Tots aquests 
diners els destinarem a millo-
rar la infraestructura i acon-
seguir material didàctic per 
poder oferir millors condici-
ons a tots els nostres usuaris.

Per això des de Creu Roja 
donem les gràcies a l’Ajun-
tament d’Agramunt i l’asso-
ciació de Motorrons per fer 
possible una millora i per col-
laborar amb nosaltres, per fer 
possibles petites millores en 
els nostres projectes humani-
taris.   ■JO

S
E

P
 R

O
V

IR
A

La Creu Roja tre-
balla en diferents 
projectes destinats 
a les persones més 
vulnerables, per 
això és tan impor-
tant les ajudes que 
rebem, i més des 
de les altres enti-
tats del poble.
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Agraïment de la família Cifuentes 
Fernández i Cases-Zafra

Aquest mes de febrer ha 
suposat una dolorosa 

sotragada i al mateix temps 
un raig d’esperança a casa 
nostra. Ara, un cop assos-
segats, creiem que tenim 
un deute amb tots aquells 
que tant d’Agramunt com 
de fora vila ens heu donat 
suport en aquests dies. De 
ben segur que ens faltaran 
paraules per expressar-ho a 
bastament.

Com molts sabeu, el dia 
14 de febrer va morir el nos-
tre estimat Paquito i l’ende-
mà de l’enterrament, vint-i-
quatre hores justes després, 
ens van trucar de l’hospital 
de Bellvitge perquè l’Anto-
nio ingressés aquell mateix 
dia per fer-li un trasplan-
tament de fetge que feia 
temps que esperava i desit-
java. Quanta importància té 
ser donant d’òrgans que po-
den donar vida a altres que 
ho necessiten per viure!

Com podeu imaginar, per 
nosaltres han estat uns dies 
de forta vivència emocional, 
en què sentiments enfron-
tats que es trobaren i es 
barrejaren, i que ens feien 
tant plorar com alegrar-nos. 
Molts han estat els qui ens 
han preguntat si era cert 
el trasplantament, per la 
rapidesa i la coincidència, 
i molts altres preguntaren 
com havia anat l’operació. 
Tot ha anat molt bé i molt rà-
pid, gràcies a Déu i als met-
ges. Ara l’Antonio és a casa i 
s’està recuperant segons les 

previsions de l’equip mèdic. 
Moltes gràcies des del fons 
del nostre cor.

Per altra banda, la mort 
d’en Paquito ha portat de-
fi nitivament el tancament 
del bar Tres Hermanos. Han 
estat més de 50 anys al ser-
vei de la clientela, des del 
bar “La Tasca” al carrer Àn-
gel Guimerà, i el temps de 
la “Xurreria” a la plaça del 
Pou, fi ns al lloc on era ac-
tualment. Molts clients han 
estat fi dels i en molts casos 
s’han convertit en quel-
com més. No podem deixar 
d’aprofi tar l’espai que ens 
dona la revista Sió per agrair 
i acomiadar-nos dels nostres 
clients i amics.

Però el que més hem 
d’agrair és el suport rebut 
en l’acomiadament d’en Pa-
quito. No volem anomenar 
ningú per por a deixar-nos-
en cap. Ens hem sentit i ens 
sentim estimats per tots vos-
altres i agraïm de debò les 
vostres paraules i els vostres 
gestos. I voldríem fer-ho 
reproduint les paraules sor-
gides d’uns cors adolorits i 
llegides el dia del funeral: 
“Gran, excel·lent company, 
amic, bona i grandíssima 
persona, que s’ha fet esti-
mar, sempre disposat a col-
laborar en tot allò que li de-
manessin...”. Aquestes són 
paraules que els seus amics 
ens han fet arribar quan s’as-
sabentaren amb sorpresa 
que el Paquito ja estava en 
la recta fi nal d’aquest món. 

Les paraules han continu-
at durant el temps que ens 
heu acompanyat vetllant-lo; 
paraules que interpretem 
com si fos un aplaudiment 
al fi nal d’una representació 
teatral, com de tantes que 
va interpretar.

Per la família és tot un or-
gull veure l’estima que tots 
tenien al Paquito, sempre 
posat en totes les activitats 
on sabia que podia ser útil. 
Ens heu acollit, abraçat, 
heu intentat consolar-nos; i 
ho agraïm de tot cor. Potser 
no hem sabut en un primer 
moment correspondre a les 
vostres mostres d’estimació 
vers ell i la família. El dolor 
no ens ha deixat tenir el cap 
clar. Ahir al vespre, però, 
en la intimitat familiar vam 
comentar la reacció que va 
provocar el traspàs del Pa-
quito (i dic traspàs perquè 
ha anat a una vida millor on 
ens espera). Ha estat una 
reacció que ens ha sorprès. 
Des d’aquestes ratlles de tot 
cor us donem les gràcies. 
Per a ell ha baixat el teló al 
fi nal de la funció. Segur que 
amb el seu company i amic 
Jaume Figuera, que junts 
han iniciat el darrer viatge, 
han arribat al lloc reservat a 
les persones bones i justes. 

A tots sense deixar-nos 
a ningú, moltes gràcies. El 
Tres Hermanos és tancat per 
sempre, però les portes de 
casa nostra restaran ober-
tes. Al cel puguem retro-
bar-nos.   ■

Com molts sabeu, el 
dia 14 de febrer va 
morir el nostre esti-
mat Paquito i l’ende-
mà de l’enterrament, 
vint-i-quatre hores 
justes després, ens 
van trucar de l’hospi-
tal de Bellvitge perquè 
l’Antonio ingressés 
aquell mateix dia per 
fer-li un trasplanta-
ment de fetge que feia 
temps que esperava i 
desitjava.

Per la família és tot 
un orgull veure l’esti-
ma que tots tenien al 
Paquito, sempre posat 
en totes les activitats 
on sabia que podia ser 
útil. Ens heu acollit, 
abraçat, heu intentat 
consolar-nos; i ho 
agraïm de tot cor.
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Avui t’he somiat

Avui t’he somiat. Enfi lat dalt 
d’una escala, rigorosament 
vestit de negre, dirigies el 

muntatge d’una exposició del Guino. 
Curiosa simbiosi de records! M’he 
llevat amb el cor encongit, la idea 
 que ja no hi siguis en cos –en esperit 
hi seràs sempre– em gela l’ànima. 
Quan la vida esgarrapa d’una forma 
tan cruenta, busco refugi en el ma-
teix anestèsic: el món dels records 
compartits! I ja en sumem força Jau-

me: funcions, assajos, projectes, so-
pars a la Vinya dels artistes, cervese-
tes a la plaça… i aquell cafè que fa 
temps teníem aparaulat i que un dia 
farem en el tablao del Frascuelo “a 
mano derecha según se va al cielo”.

Havia de fer un escrit com a Presi-
denta de la Fundació Guinovart, però 
Jaume, ets molt més que un patró: 
ets un amic.

Maria Guinovart

Divendres 29 de març, a les 19.00 h

Presentació del llibre

La vaga de la Canadenca: 
la conquesta de les vuit hores 

de Ferran Aisa

La presentació anirà a càrrec de Joan 
Puig Ribera i de l’autor

ACTIVITATS
BIBLIOTECA

Dissabte, 6 d’abril a les 11.30h
“Atrapacontes”

a càrrec de Revista Sió
Ens explicaran els contes:
El rei que buscava muller
Les someres del Mas d’en Trilla

SANT JORDI
Biblioteca al carrer
Plaça del Pou

Agramunt (Lleida)

L’Estoneta

Menjars casolans per emportar
Cafeteria - Bar - Restaurant

Pollastres i conills a l’ast, paelles...
Queviures - Càtering

973.390.468
C/ Pau Casals, 20

Calçats Mary
des de l’any 2000

i moltes més

C/ Àngel Guimerà, 5
Agramunt

973 39 20 55 - 686 27 29 27
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Un certamen no tan literari

“Fa vint-i-cinc anys 
que el jovent de la 
vila agrupat en una 

associació amb el nom de 
Coordinadora de joves va te-
nir la feliç idea d’organitzar 
un certamen literari destinat, 
bàsicament, a infants i joves. 
Aquella idea, que va fructifi -
car esponerosa, s’ha mantin-
gut amb el temps i per això 
ara podem celebrar-ne el pri-
mer quart de segle de la seva 
existència”.

Amb aquestes paraules co-
mença la introducció, escrita 
per Joan Puig, del llibre “Cer-
tamen literari de Sant Jordi. 25 
anys: 1977-2002”. Fullejant 
les seves pàgines et retrobes 
amb un reguitzell de poemes 
i de narracions escrites per 
agramuntins i agramuntines 
de diferents edats (jo mateixa 
hi surto amb el poema PRI-
MAVERA que vaig escriure 
quan tenia 7 anys). Des de 
llavors ha plogut molt i el cer-
tamen ha anat evolucionant 
amb els canvis normals i, 
m’atreviria a dir, imprescindi-
bles que comporta el pas del 
temps. Amb tot això, la cele-

bració del Certamen Literari 
de Sant Jordi ha esdevingut 
cita imprescindible a la nos-
tra vila.

L’any passat s’hi van intro-
duir nous canvis que, al meu 
entendre, han deixat enre-
re gran part de la fi losofi a 
d’aquest certamen dit literari. 
En primer lloc, els nens i les 
nenes de cicle inicial (primer 
i segon de primària) ja no hi 
poden participar en cap de 
les modalitats; l’alumnat de 
cicle mitjà (tercer i quart de 
primària) ha de concursar en 
la modalitat de “represen-
tació plàstica inspirada en 
l’obra de Josep Guinovart”, és 
a dir, tampoc no poden escriu-
re res. No és fi ns a partir de 
5è de primària que els nens i 
les nenes poden expressar-se 
literàriament. Al meu parer, 
aquest és un plantejament er-
roni que no ajuda al foment, 
cada vegada més difícil, del 
gust per l’escriptura.

Per altra banda, una de les 
consignes que es donen des 
de l’organització del certamen 
és que no es poden entregar 
totes les obres, sinó que es li-

mita a un 10% o un 20% de 
les obres creades en una ma-
teixa aula; és a dir, que les es-
coles han de fer una primera 
selecció de les tres o quatre 
obres que segons el seu parer 
s’han de presentar al certa-
men. D’aquest tema ja se’n va 
fer una valoració l’edició pas-
sada i, tot i que aquesta no 
va ser gens positiva, enguany 
s’ha tornat a demanar el ma-
teix. Des de l’organització 
s’han donat les explicacions 
del per  què d’aquesta consig-
na (una de les quals és que 
el jurat ho fa de manera al-
truista i no cobra), però lluny 
de trobar-les del tot encerta-
des, estic convençuda que els 
infants i joves d’Agramunt hi 
posen tot l’esforç i la il·lusió 
per fer un bon treball, i tenen 
dret que el jurat designat per 
la Regidoria de Cultura de 
l’Ajuntament se’l pugui mirar 
i en pugui donar el seu vere-
dicte. 

Només espero que en la 
propera edició hi pugui haver 
més bona entesa.

Anna Bertran

L’any passat s’hi 
van introduir nous 
canvis que, al meu 
entendre, han 
deixat enrere gran 
part de la fi losofi a 
d’aquest certamen 
dit literari. 

No és fi ns a partir 
de 5è de primà-
ria que els nens i 
les nenes poden 
expressar-se 
literàriament. Al 
meu parer, aquest 
és un plantejament 
erroni que no ajuda 
al foment, cada 
vegada més difícil, 
del gust per l’es-
criptura.
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CULTURA PRESENTACIÓ DISC

El CD Agramunt 30 anys

El dia 26 de gener 
la Cobla Jovenívola 
d’Agramunt va tancar 

la celebració del seu 30è 
aniversari amb un concert 
de presentació del seu dar-
rer disc. Un disc, que amb el 
títol Agramunt 30 anys, conté 
vuit sardanes compostes per 
a l’ocasió i que es van poder 
sentir per primera vegada en 
el marc del concert que va 

tenir lloc a la 
sala del Casal 
Ag r amun t í . 
Cal destacar 
que no és un 
fet gens habi-
tual assistir a 
un concert 
on s’estreni 
un nombre 
tan gran de 
sa rdanes , 
ni que es 
presenti un 
disc on to-

tes les sarda-
nes siguin noves.

Centrant-nos en el disc, la 
primera sardana és Sió, de 
Jan Fité. Un jove compositor 
llicenciat a l’ESMUC i amb 
estudis a Royal College of 
Music de Londres, especia-
litzat, sobretot, en música 
de bandes sonores. D’aques-
ta sardana se’n pot destacar 
la intenció d’apropar-nos al 
llenguatge de la música per 
a cobla des de la simplicitat 
i la claredat, des de la sere-
nor i la transparència entre 
les diferents veus, amb temes 
directes i alhora intensos que 
intenta, lluny de qualsevol 
pretensió, fer honor a una de 
les formacions més nostres. 

La segona sardana porta 
el títol 1987, en referència 
a l’any del naixement de la 
cobla. L’autor, Gerard Pas-
tor, ha estat el director de la 
Jovenívola durant el darrer 
any. L’obra pretén ser un cant 
d’alegria. Segons les paraules 
del mateix Pastor, el 2003 
quan va començar en el món 
de la cobla hi va haver un 
grup de cobles que li van cap-
tar l’atenció; una d’elles va 
ser la Jovenívola d’Agramunt 
per l’energia que desprenia. 
La casualitat l’ha portat a 
dirigir-la. Ara ha intentat ex-
pressar la seva gratitud i ale-
gria amb aquesta sardana que 
neix amb un tema que a poc 
a poc es va formant i no és 
fi ns al fi nal que es consagra 
com la idea de quelcom que 
comença des de zero, amb il-
lusió, i trenta anys més tard, 
s’ha consagrat, com és el cas 
de la cobla.

La tercera sardana es diu 
Llavor. El seu autor, Jordi 
Castellà, és un jove pianista 
i compositor de Cervera guar-
donat amb nombrosos premis 
com a instrumentista i com 
a compositor de sardanes i 
obres per a cobla. Llavor és 
una sardana que comença 
amb una melodia senzilla, 
interpretada a l’uníson, i que 
es va desenvolupant fi ns a es-
devenir una obra completa. 
Aquesta melodia representa 
la primera idea, el primer pas 
d’un llarg camí, la llavor a 
partir de la qual naixen totes 
les melodies i harmonies pos-
teriors i que creen la sardana 
en la seva totalitat. 

La quarta sardana és obra 

d’un veterà compositor co-
negut en el món sardanista: 
Alfred Abat. La seva Des del 
primer dia està dedicada a la 
instrumentista de tible Judit 
Sorribes, que forma part de la 
Jovenívola des del comença-
ment de la cobla. La sardana, 
harmònicament senzilla, està 
pensada per resultar agrada-
ble de tocar i de ballar, amb 
força canvis d’aire. Amb una 
melodia dolça de tenora i tible 
als llargs, seguida per un salt 
petit de metall i canya. I una 
reexposició de la melodia que 
dona pas a un canvi de to i a 
un salt gran potent, d’aquells 
que agraden als balladors de 
colla i també als balladors de 
plaça.

La cinquena sardana, Jo-
venívols, és de Lluís Alcalà; 
un compositor de sardanes i 
instrumentista de tenora de la 
Cobla Sabadell. Ha estat gua-
nyador de nombrosos premis 
de composició; les seves sar-
danes s’interpreten en moltes 
de les sessions que tenen lloc 
arreu del nostre territori. Amb 
Jovenívols, l’autor transmet el 
caràcter modern que té la sar-
dana actualment, i fa paleses 
la bona formació, rigor i pro-
fessionalitat de la Jovenívola 
d’Agramunt al llarg dels anys.

La sisena sardana titulada 
Del Pilar a la Ribera del Sió 
és de qui s’ha convertit en el 
nou director de la Jovenívola: 
Òscar Barqué. El compositor 
també ha estat integrant de 
la Jovenívola durant algunes 
temporades. És un composi-
tor de destacades sardanes 
que, en moltes ocasions, ha 
interpretat la cobla en les 
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Caràtula del CD.

Les peces enre-
gistrades es van 
poder sentir per 
primera vegada 
en el marc del 
concert que va 
tenir lloc a la sala 
del Casal Agra-
muntí. 

Cal destacar que 
no és un fet gens 
habitual assistir 
a un concert on 
s’estreni un nom-
bre tan gran de 
sardanes, ni que 
es presenti un 
disc on totes les 
sardanes siguin 
noves.
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sessions de plaça i concerts. 
La sardana està inspirada en 
el trajecte que Barqué ha re-
alitzat innombrables vegades 
des del seu Golmés natal fi ns 
a la capital del Sió. El trajec-
te que ha fet en cotxe, però 
també en bicicleta, li ha ser-
vit com a font d’inspiració a 
l’hora de compondre la peça. 
Les pujades des del Pla d’Ur-
gell fi ns arribar al cim de la 
serra d’Almenara, així com 
el fort pendent fi ns arribar 
a Agramunt són motius que 
apareixen en la peça. 

La penúltima sardana por-
ta el títol de Trentagívola. És
de Joan Pelfort. Segons el 
mateix autor, l’obra no és un 
producte de llarga madura-

ció, sinó el resultat d’un im-
puls i del desig d’oferir a una 
formació jove un testimoni de 
gratitud per la constància i el 
compromís demostrats, i un 
estímul d’encoratjament per 
continuar endavant en la in-
terpretació de música per a 
cobla. Per la composició, Pel-
fort s’ha inspirat en el paisat-
ge medieval i noble d’Agra-
munt; en volem destacar els 
curts que volen ser com un 
“dron musical” que acompa-
nya la visió dels carrers, pla-
ces i edifi cis senyorívols del 
nucli antic, per acabar prop 
de la gent, a la plaça, amb 
una melodia autòctona agra-
muntina: la Dansa de canuts 
i rams.

L’última sardana es diu 30 
anys des d’Agramunt. És de 
Joan Lázaro, un veterà com-
positor amb més de 160 sar-
danes estrenades amb me-
lodies alegres i balladores. 
L’obra és una composició on 
comparteixen protagonisme 
fusta i metall. És una sardana 
que, durant els curts, el ritme 
indica que hom comença a 
caminar simbolitzant que la 
cobla inicia el seu camí; en 
els llargs, el compositor bus-
ca més el que és l’essència de 
la sardana en si mateixa, que 
és la dansa, sense deixar de 
repartir el protagonisme entre 
les dues seccions.

Les vuit sardanes han estat 
enregistrades en un format de 
set tirades. Aquest fet, que no 
és usual dins el món de les 
gravacions sardanístiques, 
vol ser útil de cara a la seva 
utilització per a cursos de sar-
danes i audicions hivernals 
en espais tancats. Qui vulgui 
gaudir d’aquestes sardanes a 
partir d’ara  ho podrà fer en di-
recte o mitjançant la gravació 
que es podrà adquirir en totes 
les audicions que la Cobla Jo-
venívola d’Agramunt faci a la 
nostra vila o arreu del país.

Josep Bertran Mitjavila

Presentació del disc Agramunt 30 
anys al Casal.

Les vuit sardanes 
han estat enre-
gistrades en un 
format de set 
tirades. Aquest fet, 
que no és usual 
dins el món de les 
gravacions sarda-
nístiques, vol ser 
útil de cara a la 
seva utilització per 
a cursos de sar-
danes i audicions 
hivernals en espais 
tancats.
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· Menú diari i cap de setmana
· Servei de carta

Av. Catalunya, 19 local   ·   Agramunt
Tels. 695 709 586 - 692 202 352
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▼

ENTREVISTA ROSER LOSCOS TOLMOS

Amb la música a la sang

per MARGARET PALOU

L’agramuntina Roser Los-
cos, fi lla del metge Joan 
Loscos i de Joana Tol-

mos, exdirectora de la Coral 
Bon Cant, sempre ha estat 
envoltada de música. Això la 
va portar a estudiar música de 
ben petita. D’aquest art n’ha 
fet una passió i la seva pro-
fessió. Fa uns dies va venir al 
Casal a tocar per primera ve-
gada a Agramunt amb el grup 
musical del qual forma part. 
Tot i que l’èxit estava assegu-
rat abans de començar amb 
totes les entrades venudes 
des de feia dies, el concert no 
va defraudar. El públic ama-
tent va escoltar i aplaudir el 
grup musical amb alegria i 
entusiasme. Es va demostrar 
que la màxima que diu que 

“ningú no és profeta a la seva 
terra” és totalment falsa. Par-
lem amb ella...

– A grans trets, com et pre-
sentaries?

– Sóc violinista, visc a Fran-
ça i sóc fan de la natura i les 
bones pel·lícules.

– Què vas estudiar per ser 
músic?

– Vaig estudiar la carrera 
de violí clàssic al Conservato-
ri del Liceu, després vaig fer 
el post-grau de violí clàssic a 
l’ESMUC i, fi nalment, vaig fer 
dos anys de violí jazz/modern 
a l’Escola de Didier Lockwood 
a París. Val a dir, però, que 
tot i que la base és important, 
crec que el músic es fa tocant 

amb molta gent, escoltant 
molta música i buscant el seu 
propi llenguatge. 

 
– Véns d’una família de mú-

sics?
– Sí... déu n’hi do! A casa 

meva la música sempre hi ha 
estat present. La meva mare 
era professora de música i 
directora de corals. El meu 
pare tocava la guitarra de 
més jove i ara està al cent per 
cent amb l’acordió diatònic. 
El meu cosí Antoni Tolmos 
és pianista i compositor . Així 
que sí... ho he viscut de molt 
a prop. 

– Com va començar la teva 
afi ció a la música?

– Com deia, a casa. De pe-
tita vaig a anar a música a 
l’EMMA i el violí el vaig co-
mençar quan tenia vuit anys. 
Vaig continuar fi ns que va ar-
ribar un moment en què vaig 
veure que el violí formava part 
de la meva vida, que era la 
manera que més m’agradava 
per expressar-me. 

 
– Per ser un gran músic, com 

és el teu cas, què s’ha de fer?
– Ui!, no penso, ni molt 

menys, que sigui un gran mú-
sic. Crec, sincerament, que 
sóc una persona que s’ho ha 
treballat molt, a qui l’ha atret 
sempre l’aprendre de tothom 
amb qui s’ha creuat i que ha 
tingut la sort de tenir uns pa-
res que li han donat el suport 
en totes les seves decisions, 
entre elles, el poder dedi-
car-se a la música. Per poder 
ser un bon músic s’ha de ser 

Vaig estudiar la 
carrera de violí 
clàssic al Conser-
vatori del Liceu, 
després vaig fer el 
post-grau de violí 
clàssic a l’ESMUC 
i, fi nalment, vaig 
fer dos anys de 
violí jazz/modern a 
l’Escola de Didier 
Lockwood a París.

Concert a Lo Pardal amb l’Escola 
Municipal de Música, dins dels 
cicles de Joves Intèrprets.
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molt perseverant, treballar 
molt, ser conscient que sem-
pre hi haurà coses per millo-
rar; sempre voler superar-se i, 
sobretot, tenir molta pacièn-
cia, perquè... se n’ha de tenir, 
i molta!

– Sempre has tocat el violí?
– Sí. M’han atret altres ins-

truments, però sempre m’he 
estimat més poder millorar 
amb el violí que passar hores 
amb altres instruments. Hi ha 
músics que són uns cracks 
i que poden tocar dos o tres 
instruments a un gran nivell. 
A mi m’encantaria, però de 
moment, ja en tinc prou amb 
un.

 
– Has format part d’algun al-

tre grup musical, a part de Las 
Migas? 

– Sí, vaig estar formant part 
d’un grup celta de rock a prop 
de París amb qui vaig fer gires 
per França, Bèlgica i Alema-
nya. També amb dos grups de 
música gnawa i músiques del 
món a Toulouse. Vaig tenir la 
sort de poder formar part dels 
cinc músics de tot el món que 
s’ajunten a Suïssa per fer una 

trobada “Orient i Occident”; 
va ser una experiència molt 
bonica. He tingut la sort de 
poder aprendre de mons molt 
diferents i això m’ha aportat 
moltíssim.

– Ens podries explicar com 
va començar el grup Las Mi-
gas? 

– Va començar ara fa 15 
anys, a Barcelona. El grup ha 
anat canviant de components 
fi ns arribar a l’actualitat. Som 
la Marta Robles, guitarra i 
fundadora del grup; l’Alicia 
Grillo, guitarra; la Bego Sa-
lazar, veu, i jo mateixa. Va 
començar d’una manera molt 
innocent i el projecte va anar 
creixent, a poc a poc i amb 
molta feina darrere, fi ns ar-
ribar a on som ara. La Marta 
és la compositora de la majo-
ria dels temes de Las Migas. 
Ella proposa els temes que 
ha creat i a partir d’aquí totes 
aportem les nostres idees en 
els assajos. Els temes es van 
madurant a poc a poc, i cos-
ta decidir quan estan llestos, 
ja que sempre creiem que es 
poden millorar. Som un grup 
molt exigent!

– Quin tipus de música inter-
preteu?

– La música de Las Migas 
sempre ha estat difícil d’eti-
quetar. És un grup que par-
teix del fl amenc, però que 
viatja a través de diferents 
músiques, com les músiques 
llatina, jazz, africana o fi ns i 
tot una mica d’electrònica. Jo 
sempre he dit que l’etiqueta 
hauria de ser “Migas”, ja que 
costa bastant defi nir l’estil de 
música que fem amb estils en 
concret. 

– Sabem que sou músics de 
diferents llocs de residència, 
com són els assajos?

– Ens trobem sempre abans 
i després dels concerts, a Bar-
celona, i organitzem estades 
intensives d’assajos. Per al-
tra banda, cadascuna va tre-
ballant a casa el que ja hem 
pactat per avançar i no neces-
sitar gaires dies d’assaig.

– Quants concerts has realit-
zat amb Las Migas? 

– No els he comptat mai! 
Però déu n’hi do... bastants! 
Fa sis anys que estic amb Las 

Vaig tenir la sort de 
poder formar part 
dels cinc músics 
de tot el món que 
s’ajunten a Suïssa 
per fer una trobada 
“Orient i Occident”; 
va ser una experi-
ència molt bonica. 
He tingut la sort de 
poder aprendre de 
mons molt dife-
rents i això m’ha 
aportat moltíssim.

A baix, primer concert a l’església 
parroquial d’Agramunt.

A la dreta, concert fi nal de carrera 
a l’Auditori de Barcelona.
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Migas i deuen ser uns 30 o 
35 per any.

– Tots són a Catalunya?
– A Espanya hi toquem poc 

i a Catalunya una mica més, 
però tampoc gaire. Anem més 
aviat per Europa i, un cop 
l’any, als Estats Units i Centre 
Amèrica o Sud Amèrica. Qua-
si sempre agafem avions.

– Quins discs teniu a la ven-
da?

– Tenim tres discs a la ven-

da i ben aviat sortirà el quart. 
El primer va ser “Reinas del 
Matute”, el segon “Nosotras 
Somos” i el tercer, del 2017, 
amb què vam estar nomina-
des als Latins Grammy’s, és 
“Vente Conmigo”.

– El dia del concert de Las 
Migas a Agramunt, el Casal 
Agramuntí estava ple de gom 
a gom. T’esperaves aquesta re-
buda?

– He de dir que no esperava 
menys d’Agramunt! Vaig sen-
tir molt orgull pel meu poble, 
veure tantes cares conegudes, 
i tanta gent interessada amb 
el nostre projecte. Va ser una 
emoció enorme!

– El violí sembla més un ins-
trument de música clàssica, 
com encaixa amb el grup?

– Sí, estem acostumats a 
veure’l en la música clàssi-
ca i, a més a més, fou creat 
des d’un inici, per aquesta 
música, però sempre es pot 
adaptar a altres estils, com 
per exemple: el blues o la 
música tradicional, d’on és 
molt conegut i escoltat. En el 
cas de Las Migas, tothom diu 
que és l’instrument que apor-
ta el punt original i especial 

al grup; i jo també ho penso (i 
no perquè el toqui jo!).

– Has composat cançons? 
T’inspires en alguna cosa?

– He compost molt poc. És 
una de les coses que m’agra-
daria aportar, i de mica en 
mica, anar-ne aprenent. Fa 
un parell d’anys vaig compon-
dre un solo de violí amb una 
primera part molt improvisa-
da, que em donava joc a jugar 
a l’escenari, i una segona part 
amb unes buleries jazz. Espe-
ro poder continuar aprenent i 
creant.

– Creus que “la música és 
molt sacrifi cada”?

– Sí i no! Crec que tot el que 
dones a la música, tot el sa-
crifi ci i tota la perseverança, 
et retorna sempre per igual. 
És sacrifi cada, ja que s’ha de 
treballar molt, però després 
tens, sempre, una satisfacció 
enorme i un gaudir al màxim. 

– Ens pots explicar alguna 
anècdota d’algun concert?

– La primera que em ve 
al cap és en una ocasió que 
érem als Estats Units durant 
una gira que vam fer d’uns 17 
concerts. Un dia, dels pocs 
que teníem lliures per descan-
sar, ens van dir que si us plau 
anéssim a fer un mini concert 
a una residència de gent gran. 
No ens ho podíem creure. Es-
tàvem mortes! Però ens vam 
oblidar del cansament només 
pujar a l’escenari, ja que va 
ser el concert més bonic que 
vam fer en tot l’any. Ens hi 
vam trobar gent gran infi ni-
tament agraïda i gaudint com 
cap públic havia fet aquells 
dies. Vèiem que els regalà-
vem alguna cosa precio sa per 
a ells; i les quatre ens vam 
emocionar moltíssim.

Grup Maltavern a Auxerre.

Festival Toulouse L’Espagnole
amb Las Migas.

A Espanya hi toquem 
poc i a Catalunya 
una mica més, però 
tampoc gaire. Anem 
més aviat per Euro-
pa, i un cop l’any, a 
Estats Units i Cen-
tre Amèrica o Sud 
Amèrica.
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– Durant el temps lliure, què 
fas?

– Caminar, llegir, escoltar 
música, estar amb els meus 
amics i la meva parella... 
Tinc moltes idees per fer; no 
m’avorreixo gens.

– Et veus sempre en aquest 
grup, o què creus que t’espera 
un altre futur?

– No tinc ni idea del que 
m’espera. Sé que amb elles 
sempre estic aprenent i que 
m’aporten moltíssim en la 

meva feina. Sí que m’agrada-
ria tocar amb més gent; sem-
pre ho dic, perquè m’agrada 
continuar aprenent d’altres 
persones, però això en tot 
cas s’anirà veient de mica en 
mica.

– Quins estils musicals 
t’agraden?

– Me n’agraden moltíssims! 
Et diria que tots, menys el 
heavy metal o punk. Tota la 
resta em fl ipen, des del jazz, 
blues, funky, la música hin-

dú, gnawa, fl amenco i fi ns el 
hip hop o música electròni-
ca. Crec que tots els estils 
de música t’aporten sem-
pre alguna cosa interessant
en un moment o altre de la 
vida.

– Què li diries a un noi o una 
noia que es vulgui dedicar a la 
música?

– Endavant! Que es carre-
gui de paciència i constàn-
cia, però que ho gaudeixi el 
doble o més. Que la música 

Cafe Berlín a Madrid
amb Las Migas.

A la dreta, durant la recent 
actuació al casal.

Un altre moment de l’actuació 
de Las Migas al concert soli-
dari del Casal Agramuntí.
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Crec que tot el que 
dones a la música, 
tot el sacrifi ci i 
tota la perseveran-
ça, et retorna sem-
pre per igual. És 
sacrifi cada, ja que 
s’ha de treballar 
molt, però després 
tens, sempre, una 
satisfacció enor-
me i un gaudir al 
màxim. 

cura l’ànima i ho transforma 
tot.

– Ara et faig unes preguntes 
breus:

· Amb quin famós t’agradaria 
fer-te una Selfi e?

 Amb Paula Bonet.

· Un lloc on t’agradaria viure?
 On hi hagi la meva família.

· Un cantant?
 Cesaria Evora.

· Un músic?
 Vicente Amigo.

· Un llibre?
 “La Rueda de la Vida” de 
Elisabeth Kübler-Ross.

· Una cançó? (què difícil 
aquesta..)

“Rendez-Vous” de Stromae

· Col·lecciones alguna cosa?
 No.

· Què odies?
 La injustícia.

· Què prefereixes: Facebook, 
Twitter, Instagram?

 Instagram. 

· Un personatge històric?
 Martin Luther King.

· Un país que t’agradaria co-
nèixer?

 Costa Rica.

· Una pel·lícula què no et 
canses de veure?

 Her. 

· Una virtut?
 Saber escoltar.

· Un defecte?
 Molt, molt tossuda.

· No podries viure sense... 

 La música, està clar.

· Conserves alguna cosa de 
la teva infantesa?

 Un cotxe vermell de jogui-
na. 

· Tens por a...
 Les coses que no puc con-
trolar.

· Per a quin concert pagaries 
una entrada caríssima?

 Hans Zimmer.

La Roser viu de la música, 
amb la música i per la música. 
Cada porus de la seva pell tras-
pua aquest art. Quan en parla li 
llueixen els ulls. Se sent feliç 
passejant amb el violí per tots 
els racons del món on va a to-
car. És perquè l’alegria de la 
música la porta a les venes.   ■

Foto de família a Begur.

A la dreta, celebrant un 
aniversari amb els seus pares 
a França.
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FUNERÀRIA i SALES DE VETLLA

973 39 08 62   620 90 50 20

jtorne1@hotmail.com

SERVEI PERMANENT24h

Jordi Lluch Sarnago
jardiner• Poda d’arbrat agrícola

• Poda d’arbrat urbà i ornamental

• Manteniment de jardins existents

• Aplicació de tractaments fitosanitaris

• Disseny manual i digital

Tel. 658 921 335
jardinsdesecar@gmail.com

• Col·locació sistemes de reg

jardinsdesecà

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

English week

Per quart any consecutiu, hem celebrat 
a l’escola una nova edició de l’English 
week. Es tracta d’una setmana en què 

l’escola intensifi ca l’aprenentatge de la llen-
gua anglesa potenciant, especialment, l’ex-
pressió oral i escrita a través d’activitats extra-
ordinàries  ben diverses. 

Les activitats realitzades giren al voltant 
d’un centre d’interès. Enguany hem viatjat fi ns 
a Malta, un petit país mediterrani format per 
tres illes (Malta, Gozo i Comino) que té, a ban-
da del maltès com a llengua ofi cial, l’anglès. 
En aquestes jornades, els alumnes han par-
ticipat en representacions de contes per part 

d’una storyteller, han guarnit diferents espais 
del centre amb banderetes malteses, han rea-
litzat jocs virtuals com el Kahhot, han partici-
pat en una Espace Room i, fi ns i tot, han portat 
a terme una videoconferència amb un turista 
estranger que acabava de visitar-lo. Totes les 
matèries han treballat alguns aspectes sobre el 
país. Així, a l’àrea d’educació física han pogut 
practicar unes bitlles tradicionals mentre que 
a l’aula de música han après una cançó d’un 
grup popular.

Valorem molt positivament aquesta engres-
cadora iniciativa i agraïm haver comptat amb 
diverses col·laboracions externes que ens han 
compartit informacions i anècdotes curioses 
sobre Malta. 

Col·legi Mare de Déu del Socors 

Bar - Restaurant

Agramunt

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

Plaça del mercat s/n
678 861 219

973 391 086
    restaurant@atipic.me

pintura i decoració

Roman Serra
695 558 383

Valorem molt posi-
tivament aquesta 
engrescadora 
inicia tiva i agraïm 
haver comptat 
amb diverses col-
laboracions exter-
nes.
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C/ del Clos, 23 A baixos
Tel. 973 392 704
info@podologosagramunt.com
www.podologosagramunt.com
A G R A M U N T

Podòloga col. 1170

ílvia Balagueró
C E N T R E  P O D O L Ò G I C

FFes un pas endes un pas endavant...t...  cuida els teus peus!

Atenció primària dels peus
durícies, ungles, ulls de poll, berrugues

Estudi de la marxa
exploracions biomecàniques

Plan lles personalitzades, espor ves i infan ls

Atenció del peu diabè c

Servei a domicili

Xavier Infante Màrquez
P A L E T A

CONSTRUCCIONS
i REFORMES

Raval de Castellnou, 27
Telèfon 973 392 329
Mòbil 606 314 654
PUIGVERD D’AGRAMUNT
(Lleida)

Josep Anton Muixí

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

e-mail  electromecanicamuixi@gmail.com

Josep Anton Muixí

MUI   I
Electromecànicacà ca
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ENSENYAMENT FINESTRA EDUCATIVA

Novetats d’Escoles Verdes

Formatges Monber
Elaboració Artesanal

C/ Les Eres,18 - Tel. 973 390 316 - Agramunt
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Al Macià-Companys, i com a escola verda 
que som, tenim l’objectiu de promoure 
l’educació per la sostenibilitat. Cada 

curs es duen a terme diferents accions relaci-
onades amb aquest objectiu; us en presentem 
les novetats d’enguany.

La primera novetat ha estat la creació de la 
“Brigada Verda”, una activitat  que agrupa tot 
l’alumnat de primària. Amb l’objectiu de mi-
llorar el reciclatge dels residus i la imatge del 
pati, una vegada acabat l’esbarjo, cada una de 
les aules de primària és l’encarregada de la su-
pervisió i la neteja del pati. Després es fa una 
petita valoració de l’estat en què s’ha trobat 
el pati i, aquesta, queda refl ectida en una gra-

ella al Punt Verd de l’escola. Relacionat amb 
aquesta activitat, el dia 4 de desembre de l’any 
passat, els representants de 4t, 5è i 6è del co-
mitè mediambiental de l’escola, assistiren a 
una trobada d’escoles Verdes a les Obagues de 
Juneda; durant aquella jornada es va fer la pre-
sentació de l’activitat de la “Brigada Verda”.

Gràcies a l’Ajuntament d’Agramunt, s’ha 
pogut ampliar el nostre hort escolar i hem co-
mençat un treball interdisciplinari amb l’hort 
com a centre d’interès. Els cursos de P4, 2n, 
4t i 6è són els encarregats de desenvolupar 
tot aquest treball i ja han plantat cols, bròquil, 
enciam, escarola, espinacs, porros, bledes i 
faves en les seves parcel·les corresponents. 
Paral·lelament s’hi ha instal·lat un composta-
dor per elaborar l’adob; el compostatge es fa 
a partir de la fracció orgànica procedent del 
menjador escolar.

Enguany ens hem adherit a la campanya 
“Tapeja” que porta a terme l’escola Alba de 
Tàrrega i que consisteix en la recollida de taps 
per tal de fi nançar diversos projectes d’aques-
ta escola. Des d’aquestes pàgines us animem 
a dipositar els taps al contenidor del vestíbul. 
JO TAPEJO, I TU?

Per últim, anunciar-vos que s’ha fet la re-
novació del distintiu d’Escoles Verdes. A la 
Comunitat Educativa del Macià-Companys ens 
honora disposar aquest distintiu i seguirem 
treballant per fer el  món una mica més sos-
tenible.

Comissió d’Escoles Verdes
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INDÚSTRIES JOVÉ
BALASCH, més de 40 anysmés de 40 anys

construint el futur

Demanar per Josep Mª
600 446 600 - 973 390 331600 446 600 - 973 390 331

TAXIS AGRAMUNT

Vehicles de 4, 6 i 8 places
24 hores24 hores

lotaxiagramunt@hotmail.com
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MÚSICA ÒPERA

El petit escura-xemeneies
Òpera per a nens

L’obra està ambien-
tada  en l’Anglaterra 
victoriana. És una 
òpera sobre la cru-
eltat, la ingenuïtat 
i l’esperança, amb 
un toc d’humor i la 
música captivadora 
i colorista de Benja-
min Britten. L’autor 
va compondre 
l’òpera pensant que 
el públic s’integrés 
activament en el 
muntatge, cantant 
les “tornades” i 
assajant al comen-
çament de l’òpera, 
tal i com es va fer 
en la representació 
original.

L’anglès Benjamin Britten (1913–1976) és 
un dels compositors més importants del 

segle XX. Va escriure aquesta petita joia musi-
cal, recomanada per al públic de 6 a 11 anys. 
Consta d’un acte amb tres escenes. Tot i ser 
reconegut com el compositor més important 
d’òperes en llengua anglesa del s. XX, Britten 
treballà diferents estils com cantates, rèqui-
ems, música per a teatre, pel·lícules, cicles de 
cançons, música per a nens... Va néixer a Lo-
westoft i va estudiar música amb Frank Bridge. 
Als 17 anys marxà a Londres i estudià compo-
sició i piano al Royal College of Music. En les 
seves composicions hi ha una clara inclinació 
per a la veu. Quan al 1937 va conèixer el Tenor 
Peter Pears, molts dels seus treballs els va fer 
per a la seva veu. L’any 1939 va marxar amb 
Pears als Estats Units amb motiu de la guerra 
que havia esclatat a Europa. Allà van viure fi ns 
el 1942. En tornar a Anglaterra va compondre 
l’òpera Peter Grimes. L’èxit de la mateixa va 
situar Britten com la màxima fi gura de la mú-
sica anglesa i com un compositor internacio-
nal d’òperes. En el 1947 va fundar juntament 
amb el Covent Garden (teatre operístic de Lon-
dres) l’English Opera Group, i un any més tard 
a Alderburg, un Festival Musical anual, que és 

un dels més importants d’Europa.
Pocs compositors s’han preocupat tant com 

Britten d’engrescar els afeccionats a fer músi-
ca per captar l’atenció dels infants. D’aquest 
compositor apareixen títols com “El petit escu-
ra-xemeneies” obra estrenada l’any 1949, que 
parla de l’explotació infantil i de la capacitat 
dels infants de somniar un món millor.

El petit escura-xemeneies és una òpera ins-
pirada en dos poemes de William Blake. En 
Sam és un pobre nen que ha de treballar per 
a uns malvats escura-xemeneies per ajudar a 
la seva família. Un dia queda atrapat dins la 
xemeneia i els seus crits alerten els nens de la 
casa, que l’ajuden a alliberar-se i a fugir a la 
cerca d’un futur millor. El llibret és obra d’Eric 
Crozier.

L’obra està ambientada  en l’Anglaterra vic-
toriana. És una òpera sobre la crueltat, la in-
genuïtat i l’esperança, amb un toc d’humor i 
la música captivadora i colorista de Benjamin 
Britten. L’autor va compondre l’òpera pen-
sant que el públic s’integrés activament en el 
muntatge, cantant les “tornades” i assajant al 
començament de l’òpera, tal i com es va fer 
en la representació original. El compositor va 
assenyalar també, que, mentre les parts que 
anaven destinades als personatges adults havi-
en de ser professionals, era essencial que nens 
autèntics havien d’interpretar les parts desti-
nades a ells.

Destaquem com s’alternen els números can-
tats amb les escenes parlades: Cor de veus 
blanques, Els escura-xemeneies (veu blanca, 
baix i tenor), Els habitants de Iken Hall (con-
tralt, dos sopranos, veu blanca), Els convidats 
(dos sopranos, veu blanca) i Els Criats (baix 
i tenor). L’acompanyament instrumental va a 
càrrec d’un piano a quatre mans, un quartet 
de corda i un percussionista.

Els moments de l’òpera que proposo escoltar 
són: Cançó dels escura-xemeneies, Shanty, El 
bany de Sammy, Cançó de la nit i Cançó del 
viatge.

Montserrat Cots
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ESPORTS CLUB FUTBOL AGRAMUNT «ESCOLA GERARD GATELL»

www.cfagramunt.cat

Resultats i classifi cacions R. Mendoza

Segona Catalana
Jornada 21 a 24
Guissona 1 - Agramunt G. Gatell 1
Agramunt G. Gatell 1 - Balàfi a 1
Vallfogona Balaguer 2 - Agramunt G. Gatell 1
Agramunt G. Gatell 2 - Alcoletge 1

Classifi cació Punts PJ PG PE PP GF GC

Agramunt G. Gatell 25 23 5 5 13 29 43

Primera, desitjada i insufi cient victò-
ria per sortir del penúltim lloc de la 
classifi cació.

Juvenil
Jornada 15 a 18
Agramunt G. Gatell 5 - Balaguer 2
Miralcamp 0 - Agramunt G. Gatell 5
Bellpuig 1 - Agramunt G. Gatell 1

Classifi cació Punts PJ PG PE PP GF GC

Agramunt G. Gatell 35 15 11 1 3 78 22

Continuem sumant victòries. Molt 
merescuda quarta posició.

Cadet
Jornada 15 a 18
Agramunt G. Gatell 4 - Miralcamp 2
Ivars Urgell 1 - Agramunt G. Gatell 3
Agramunt G. Gatell 11 - Pla Urgell 0
AEM 1 - Agramunt G. Gatell 0

Classifi cació Punts PJ PG PE PP GF GC

Agramunt G. Gatell 31 18 9 4 5 59 34

Contundent victòria davant el Pla 
d’Urgell. Estem en la cinquena posició 
a un punt de la quarta.

Infantil
Jornada 15 a 18
Cervera 1 - Agramunt G. Gatell 0
Agramunt G. Gatell 3 - AEM 0
Tremp 5 - Agramunt G. Gatell 1
Agramunt G. Gatell 1 - Pardinyes 1

Classifi cació Punts PJ PG PE PP GF GC

Agramunt G. Gatell 30 15 9 3 3 42 14

Important victòria davant l’AEM, un 
rival directe en la classifi cació. Conti-
nuem en quart lloc.

Aleví A
Jornada 15 a 19
Agramunt G. Gatell 5 - Balaguer 9

Linyola 9 - Agramunt G. Gatell 2
Agramunt G. Gatell 2 - Pla Urgell 2
Artesa 5 - Agramunt G. Gatell 4

Classifi cació Punts PJ PG PE PP GF GC

Agramunt G. Gatell 16 19 4 3 12 63 120

Fluix mes per a l’aleví ja que només 
ha tret un punt. Seguim en onzena po-
sició.

Aleví B
Jornada 15 a 19

Tàrrega 2 - Agramunt G. Gatell 3
Agramunt G. Gatell 3 - Guissona 8
Tremp 7 - Agramunt G. Gatell 1
Agramunt G. Gatell 4 - E. La Seu 1

Classifi cació Punts PJ PG PE PP GF GC

Agramunt G. Gatell 17 18 5 2 11 41 64

Tot i les dues victòries, seguim en la 
desena posició.

Benjamí A
Jornada 15 a 19

Bordeta 5 - Agramunt G. Gatell 0
Agramunt G. Gatell 3 - Tàrrega 5
Guissona 3 - Agramunt G. Gatell 4
Agramunt G. Gatell 10 - Intercomarcal 0

Classifi cació Punts PJ PG PE PP GF GC

Agramunt G. Gatell 39 18 12 3 3 98 46

Contra el Tàrrega van fer un bon partit, 
però no van tenir sort a l’hora d’acabar 
les ocasions. Són a la cinquena posició.

Benjamí B
Jornada 15 a 19

FIF Lleida 9 - Agramunt G. Gatell 3
Agramunt G. Gatell 3 - At. Segre 7
Agramunt G. Gatell 1 - Linyola 2
Fondarella 4 - Agramunt G. Gatell 1

Classifi cació Punts PJ PG PE PP GF GC

Agramunt G. Gatell 19 18 6 1 11 50 64

Els resultats d’aquest mes ens por-
ten a l’onzena posició.

Benjamí C
Jornada 15 a 19

Pardinyes 3 - Agramunt G. Gatell 5
Agramunt G. Gatell 2 - Alpicat 4

FIF Lleida 5 - Agramunt G. Gatell 5
Agramunt G. Gatell 4 - At. Segre 4

Classifi cació Punts PJ PG PE PP GF GC

Agramunt G. Gatell 27 17 8 3 6 73 68

No hem passat de l’empat amb els 
equips de Lleida. Continuem a la sete-
na posició.

Prebenjamí A
Jornada 15 a 19
Agramunt G. Gatell 9 - Artesa 0
Agramunt G. Gatell 5 - AEM 0
Cervera 1 - Agramunt G. Gatell 7

Classifi cació Punts PJ PG PE PP GF GC

Agramunt G. Gatell 45 15 15 0 0 126 8

L’equip continua dominant en tots 
els partits disputats.

Prebenjamí B
Jornada 15 a 19
Agramunt G. Gatell 3 - Mig-Segrià 1
Garrigues 1 - Agramunt G. Gatell 6
Agramunt G. Gatell 2 - Cervera 1

Classifi cació Punts PJ PG PE PP GF GC

Agramunt G. Gatell 32 18 10 2 6 71 54

Tres victòries que ens col·loquen en 
cinquè lloc de la classifi cació.   ■

Equip Benjamí C temporada 2018-19.
Jugadors: D. Farré, M. Bovet, S. Meza, J. Funes, D. Serrano, 
S. Farreny, U. Garrido, P. Garrido, P. Albareda, K. Belison,
M. Gutiérrez, E. Adrian.
Entrenadora: Aida Giménez. Delegat: Xavier Albareda.
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ESPORTS CLUB HANDBOL AGRAMUNT

Resultats irregulars per als equips
sèniors, millor els de base Jaume Espinal

Components de l’equip juvenil masculí d’aquesta temporada.

Mes complicat per als dos sèniors del club, que no han tro-
bat el seu millor joc. Per contra, els menuts i menudes

del club, sembla que li han trobat el gust a aconseguir vic-
tòries.

Sènior Masculí 3ª Catalana grup A
Mes complicat per als nois, els enfrontaments directes 

amb els primers classifi cats no han donat bons resultats, tot 
i lluitar fi ns al fi nal, en molts d’ells, petits detalls han deixat 
sense premi tot l’esforç realitzat.
16/02 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 28 JOVENTUT HANDBOL LA LLAGOSTA 34
23/02 LA SALLE BONANOVA ATLÈTIC 28 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 25
03/03 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 22 MANYANET B 23
10/03 H SANT VICENÇ -BAR MI CASA- 34 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 22

Sènior Femení 1ª Catalana grup C
Últims partits de la lliga regular per a les noies. Al fi nal, 

gràcies a la victòria en l’últim partit, triple empat a la clas-
sifi cació; però per diferencia de gols no s’ha pogut accedir 
a fase d’ascens i s’hauran de conformar a jugar la fase de 
permanència.
16/02 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 23 HANDBOL LA GARRIGA 28
24/02 LLAVANERES-CALDES D’ESTRAC 29 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 15
03/03 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 26 MOLINS DE Q - CE MOLINS DE REI 22

Juvenil Masculí 2ª Catalana
Continua la lluita de l’equip per estrenar-se en les victòri-

es. Altre cop la mala sort ha deixat sense premi tot l’esforç 
dels nois, només petits detalls han decantat la balança del 
cantó visitant.
17/02 AEH LES FRANQUESES 47 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 17
23/02 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 11 CANOVELLES, CLUB D’HANDBOL 30
03/03 C.H. CERDANYOLA NEGRE 20 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 13
10/03 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 28 C.E. MARISTES DE RUBÍ 29

Infantil Masculí  2ª Catalana
Altre cop  “pleno” de victòries. Partit rere partit estan de-

mostrant el seu potencial, i aquest any sens dubte s’estan 
convertint en el millor equip del club.
16/02 BCN SANTS VERD 16 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 28
23/02 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 28 HANDBOL CLARET 22
AJORNAT: TORRÓ D’AGRAMUNT CHA - HANDBOL CLARET
09/03 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 38 BM PAU CASALS 12

Infantil Femení Copa Federació
Tot i caure derrotades en l’encontre contra el líder de la 

competició, la resta de partits resultats més que positius, 
deixant clar la magnífi ca evolució de l’equip, que en aquesta 
competició ha trobat el lloc ideal per reivindicar-se.
24/02 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 6 CH PARETS 26
03/03 CLUB HANDBOL AMPOSTA 9 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 24
10/03 C.H. VILAMAJOR 15 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 26

Tots els equips estan en marxa, però necessitem més nois 
i noies per reforçar els nostres equips de base. Si vols provar 
què és això de l’handbol, tenim promocions interessants. El 
primer mes és gratuït, perquè puguis fer-ne un tastet sense 
cap compromís. Informa-te’n al nostre web www.handbola-
gramunt.org, o passa algun dilluns, dimecres o divendres, 
pel pavelló que segur que algun equip o altre equip hi estarà 
entrenant.

Com cada temporada, tota la informació al web <www.
handbolagramunt.org> i també a la nostra pàgina de facebook 
<http://www.facebook.com/Club.Handbol.Agramunt>   ■
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ESPECIALISTES 
EN HOSTALERIA

C/ Pol. Ind. Camí Vell de Tàrrega, 3
25310 AGRAMUNT (Lleida)
Tel. 973 392 910 - Fax 973 392 909
www.vimatcomercial.com
vimat@vimatcomercial.com

Distribuïdors:

Tu poses 
la imaginació…
i nosaltres et vestim la teva taula
amb totes les combinacions de colors

bosses paper

bosses plàstic

hostaleria

alimentació

aparells

neteja

impresos

pastisseria

indústria

mobiliari

cash…

bosses paper

bosses plàstic

hostaleria

alimentació

aparells

neteja

impresos

pastisseria

indústria

mobiliari

cash…

C/ Pol. Ind. Camí Vell de Tàrrega, 3
25310 AGRAMUNT (Lleida)
Tel. 973 392 910 - Fax 973 392 909
www.vimatcomercial.com
vimat@vimatcomercial.com

Tapes casolanes

Caragols a la llauna

Especialitats de la casa

Telèfon
973 391 131
688 228 808

Adreça
Plaça del Mercadal, 9
25310 Agramunt

Glops & Tapes
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ESPORTS ESCATXICS

Un mes de febrer curt, però intens
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Campionat de Catalunya de Cros 
i 40è Cros Ciutat de Vic Trofeu 
Pere Casacuberta
(diumenge 3 de febrer)

En la commemoració del centenari 
d’aquest campionat, enguany celebrat 
a Vic, amb participació dels diferents 
clubs d’arreu de Catalunya i amb cur-
ses multitudinàries amb centenars de 
corredors en cadascuna de les proves, 
els Escatxics varen aconseguir molt bo-
nes posicions.

Categoria Atleta Posició

Sub20 Femení Marina Súria 6a

Sub18 Masculí Roger Súria 14è

Sub16 Femení Maria Vilanova 104a

Sub14 Masculí Pau Vilanova
Pol Carrera

23è
40è

Sub12 Masculí Mehdi Bouharou
Martí Lluch
Quim Pellicer
Josep Fitó

3r
27è
62è
151è

Sub10 Femení Martina Piña
Anna Pellicer
Clàudia Pérez

29a
47a
56a

Sub10 Masculí Sergi Fitó 107è

Sub8 Masculí Gerard Lluch 2n

Cros de Juneda
(diumenge 3 de febrer)

Per altra banda, el primer diumenge 
de mes també hi havia competició del 
Trofeu Diputació de Lleida, aquest cop 
a Juneda. En una matinal més escolar, 
també cal destacar el bon paper dels 
nostres atletes, que també van comple-
tar podis.

Categoria Atleta Posició

Veterà femení Imma Coberó 1a

Infantil masculí Arnau Jou
Genís Gimbert
Gerard Fitó

1r
3r
4t

Aleví masculí Guifré Porta
Pol Jou
Amin Oufkir

7è
11è
27è

Benjamí femení Firdaws Mrizak
Marina Balagueró
Nora Serra
Laura Cuberes
Isolda Porta
Anna Galceran

2a
10a
12a
14a
22a
30a

Benjamí masculí Isaac Vila
Adam Mrizak
Aniol Solé
Ilyas Hama

6è
14è
29è
34è

Prebenjamí femení Ona Carrera
Anna Balagueró
Gal·la Magrinyà

6a
12a
30a

Prebenjamí
masculí

Ot Serra
Biel Pla
Rayan Souilah
Rayan Oufkir

1r
6è
14è
30è

En les curses de parvulari varen cór-
rer Eric i Marià Vila. 

Cros d’Agramunt
(diumenge 10 de febrer)

En la matinal esportiva, força fresca 
encara, de la nostra vila, els Escatxics 
vàrem tenir-hi força representació i, de 
nou, bons resultats. Destacar que en-
guany el cros local també era puntua-
ble pel Trofeu Diputació de Lleida.

Des del Club, donem les gràcies al 
Patronat d’Esports i a les AMPES dels 
centres educatius del poble per la seva 
col·laboració i organització.

Categoria Atleta Classifi cació

Veterà femení Imma Coberó 4a

Veterà masculí Joan Fitó 13è

Sènior femení Montse Sala 6a

Juvenil masculí Gerard Fígols 4t

Cadet masculí Roger Súria 1r

Cadet femení Maria Vilanova
Anna Cahelles

5a
6a

Infantil masculí Arnau Jou
Pau Vilanova
Arnau Areny

3r
8è
10è

Gerard Lluch, 2n classifi cat en categoria Sub8 al Campionat de Catalunya, a Vic. A la dreta, equip Sub12M al Campionat de 
Catalunya de Cros a Vic.

Equip benjamí femení al Cros de Juneda.
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Aleví femení Núria Argelich
Queralt Solé

3a
9a

Aleví masculí Mehdi Bouharou
Martí Lluch
Marc Fígols
Roger Pijuan
Ian Torres
Guifré Porta
Nil Coll
Josep Fitó
Lluc Magrinyà
Amin Oufkir
Àlex Escanilla
Sergi Ibáñez

1r
9è
12è
14è
15è
17è
20è
27è
29è
32è
33è
34è

Benjamí femení Sió Ribalta
Firdaws Mrizak
Martina Piña
Nora Serra
Marina Balagueró
Isolda Porta
Laia Hernández
Laura Cuberes
Salwa Hriz

3a
4a
6a
8a
10a
13a
14a
16a
21a

Benjamí masculí Oriol Areny
Sergi Armengol
Isaac Vila
Jordi París
Adam Mrizak
Jan Figuera
Ilyas Hama
Enric Serra
Albert Solé

8è
9è
17è
19è
20è
21è
32è
33è
34è

Prebenjamí 
femení

Ona Carrera
Clàudia Pérez
Anna Balagueró
Gal·la Magrinyà
Carla Gassó

2a
5a
13a
25a
33a

Prebenjamí 
masculí

Ot Serra
Mohamed Mizab
Biel Pla
Gerard Lluch
Martin Iliev
Pep Vilanova
Rayan Souilah
Sergi Fitó
Rayan Oufkir
Lluc Figuera
Jordi Solé
Joan Marc Cuenca

1r
4t
5è
6è
8è
13è
15è
18è
26è
28è
30è
31è

En les curses de Pollet P3-P5, varen 
córrer: Marià i Eric Vila, Zineb Bouha-
rou, Hatim Mrizak, Anis i Anas Hriz, 
Carla Solé i Pau Cuenca.

Campionat de Catalunya Sub20 
en Pista Coberta (Sabadell, 
diumenge 10 de febrer)

I a la tarda, la Marina Súria, allistada 
al Club Atlètic Igualada (CAI), va parti-
cipar a la modalitat dels 1.500 metres 
llisos en pista coberta a Sabadell on 
obtenia la 5a posició amb un temps de 
5:14:03 minuts.

Campionat de Catalunya Sub18 
en Pista Coberta (Sabadell, 
dissabte 16 de febrer)

El dissabte 16 de febrer, el Roger Sú-

ria, encara que també a les llistes del 
CAI, va córrer els 3.000 metres llisos 
en pista coberta del Campionat de Ca-
talunya, on va disputar la seva cursa 
amb un temps total de 9:14:76 minuts.

Cros les Borges Blanques
(diumenge 17 de febrer)

El diumenge 17 de febrer va tenir 
lloc a les Borges Blanques el cros 
d’aquesta localitat, enguany com a 
darrera competició del Trofeu Diputa-
ció de Lleida, on els atletes hi tenien 
en joc les últimes puntuacions. En 
una jornada força assolellada i de bon 
temps, aquests varen ser els nostres 
resultats:

Categoria Atleta Posició

Veterà femení Imma Coberó 3a

Veterà masculí Joan Fitó 9è

Cadet masculí Roger Súria 1r

Cadet femení Maria Vilanova 4a

Infantil masculí Arnau Jou
Genís Gimbert

1r
8è

Aleví femení Queralt Solé 7a

Aleví masculí Mehdi Bouharou
Guifré Porta
Pol Carrera
Quim Pellicer
Lluc Bergadà
Josep Fitó

1r
6è
7è
12è
14è
15è

Benjamí femení Sió Ribalta
Firdaws Mrizak
Martina Piña
Anna Pellicer
Marina Balagueró
Nora Serra
Laia Hernández
Isolda Porta
Anna Galceran
Salwa Hriz

4a
5a
8a
16a
17a
21a
22a
28a
35a
36a

Benjamí masculí Adam Mrizak
Aniol Solé
Ilyas Hama

14è
23è
24è

Prebenjamí femení Ona Carrera
Clàudia Pérez
Anna Balagueró
Annabel Carrasco

5a
6a
10a
23a

Prebenjamí masculí Ot Serra
Mohamed Mizab
Biel Pla
Sergi Fitó

1r
4t

10è
17è

En les curses de parvulari, no com-

 
ESPORTS ESCATXICS

FO
N

T:
 E

S
C

AT
XI

C
S

Podi prebenjamí masculí al Cros d’Agramunt.
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petitives, varen córrer: Hatim Mrizak, 
Anis i Anas Hriz, Neus Pellicer i Oriol 
Balagueró.

També exposem aquest mes, que el 
Club Atlètic Escatxics en el Trofeu Di-
putació de Lleida, gràcies a la partici-
pació dels atletes, ha aconseguit la 1a 
posició per equips en general, i tam-
bé l’or en els equips: infantil masculí, 
aleví masculí, benjamí femení, pre-
benjamí masculí i prebenjamí femení. 
L’entrega de premis està inicialment 
prevista pel 26 d’abril. 

Villart Mitja Marató de Balaguer 
(diumenge 17 de febrer)

I el mateix diumenge, el Raül Mar-
cos, el Miguel Ángel Aguza i l’Albert 

Martín van córrer els 21 quilòmetres 
de la Mitja Marató de Balaguer. Amb 
temps per sota de les dues hores, varen 
quedar ben posicionats i els va servir 
d’entrenament per la marató de Barce-
lona.

Final Territorial Escolar de Cros 
- Cros de Golmés (diumenge 24 
de febrer)

L’últim diumenge del mes i ja havent 
fi nalitzat el Trofeu Diputació de Lleida, 
el Cros de Golmés va acollir enguany la 
fi nal territorial (de les terres de Lleida) 
escolar de cros. En aquesta matinal de 
competició, els Escatxics varen obtenir 
les següents classifi cacions:

Categoria Atleta Posició

Veterà masculí Joan Fitó 5è

Veterà femení Imma Coberó 3a

Cadet femení Maria Vilanova 3a

Infantil masculí Pau Vilanova 3r

Infantil femení Agna Romeu 6a

Aleví masculí Mehdi Bouharou
Martí Romeu
Josep Fitó
Àlex Escanilla

1r
7è
9è
12è

Benjamí masculí Isaac Vila
Adam Mrizak

9è
10è

Benjamí femení Firdaws Mrizak
Nora Serra
Laura Cuberes

1a
9a
12a

Prebenjamí masculí Ot Serra
Mohamed Mizab
Martin Iliev
Rayan Souilah
Sergi Fitó

1r
3r
8è
12è
17è

Prebenjamí femení Clàudia Pérez
Aina Armengol

3a
6a

En les categories de parvulari varen 
córrer els atletes Marià i Eric Vila i Ha-
tim Mrizak.

Campionat de Clubs d’Espanya 
de cros llarg (Linares, Jaén, 
diumenge 24 de febrer)

I el mateix diumenge, l’atleta agra-
muntí, format als Escatxics però ac-
tualment a les línies del Club Atlètic 
Igualada, Roger Súria, participava per 
primera vegada al Campionat de Clubs 
d’Espanya de cros llarg celebrat a la 
població de Linares, Jaén. En un recor-
regut de 6.210 metres camp a través, 
en categoria Sub18 masculí, el Ro-
ger creuava la meta amb un temps de 
19:56 minuts, temps que li atorgava 
una molt meritòria 25a posició d’entre 
els 265 atletes participants en aquesta 
categoria.

Control Sub20 en pista coberta
(Sabadell, diumenge 24 de 
febrer)

Encara per tancar el cap de setmana, 
la Marina Súria participava a un nou 
control en pista coberta en la modalitat 
dels 1.500 metres llisos, on un temps 
de 4:58:90 minuts li atorgava la mar-
ca mínima per participar al Campionat 
d’Espanya, a celebrar a Madrid el se-
güent dissabte 2 de març.   ■
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Imma Coberó, 3a al Cros de Borges.
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ESPORTS BÀSQUET AGRAMUNT CLUB

Avanç satisfactori de tots els equips
en les seves respectives competicions

Quan un club i tots els seus in-
tegrants tenen voluntat per a 
progressar i millorar, només 

aquesta il·lusió en si mateixa ja és un 
progrés, un avanç, doncs s’és consci-
ent de les mancances a corregir i de les 
virtuts a potenciar. Doncs bé, aquesta 
dita és un clar exemple del rendiment 
dels equips agramuntins en les seves 
respectives competicions en un tram 
de temporada en què hi ha hagut alts i 
baixos, però que s’ha caracteritzat per 
l’esperit de millora contínua de cadas-
cun dels equips, no conformant-se en 
allò que ja es fa bé sinó aprofundint en 
diferents conceptes basquetbolístics 
per tal de poder dir que cada jugador 
i jugadora és millor un cop acabada la 
temporada.

Quant a resultats hi ha hagut sort di-
versa, però destacar que els nois i no-
ies s’han esforçat fi ns a la botzina fi nal, 
han lluitat cada pilota com si fos la dar-
rera i han deixat el llistó agramuntí ben 
amunt fent palès que amb il·lusió, tre-
ball i esforç cap fi ta no és impossible; 
amb una actitud ferma i determinant 
al cent per cent es pot assolir l’objectiu 
marcat a principi de temporada.

Pel que fa a classifi cació hi ha equips 
que fi ns al moment s’han mostrat molt 
ferms, com el Sènior Masculí, l’Infantil 
Masculí o el Mini Femení, que partit a 
partit demostren el seu talent i poten-
cial i sembla que no molts equips els 
puguin fer front en una lliga de molta 
exigència física i tàctica. Òbviament 
tenen marge de millora, però els èxits 
assolits fi ns al moment ens fan ésser 
molt optimistes de cara al futur, en què 
caldrà acabar de rematar la bona feina 
realitzada fi ns al moment.

L’Infantil Femení i el Júnior Feme-
ní han patit en el darrer mes un so-
trac quant a resultats però que no és 
ni molt menys defi nitiu. Les Infantils 

enguany es troben al primer grup de la 
competició i han patit en primera per-
sona l’exigència i la qualitat dels seus 
rivals, equips contra els quals s’ha 
d’estar els 40 minuts concentrats per 
mirar d’assolir el triomf. Les Júniors 
cada cop tenen més a prop la victòria, 
que per petits detalls encara no han 
pogut assolir lluitant contra tot tipus 
d’adversitats. Els dos equips exemples 
de sacrifi ci i coratge, però darrerament 
amb poc encert cara a cistella.

El Pre-Mini Mixt va millorant moltís-
sim tot i que encara li costa tenir una 
continuïtat en el seu joc al llarg de tot 
el partit. Tot i així enguany els nois i 
noies gaudeixen amb la pràctica de 
l’esport i aquesta sensació fl ueix dins 
la pista de joc, on no arriba la qualitat o 
la complexió física, arribaran les ganes 
i la il·lusió per la pràctica del bàsquet.

Anem a copsar quina ha estat l’evo-
lució i rendiment de cadascun dels sis 
equips federats, la raó que justifi ca 
tota l’actuació del club:

-Pre-Mini Mixt: Més enllà dels resul-
tats obtinguts, destacar que els nois i 
noies han experimentat una gran millo-
ra quant a no abusar del bot per atacar 
i aixecar el cap per veure al company 
millor posicionat, aplicar el concep-
te de bastó en les línies de passada 
i l’atreviment en la fi nalització cap a 
cistella ja sigui amb tir o entrada. Ha 
mancat una mica més de continuïtat 
en el joc i encert en les culminacions, 
que haguessin encara reduït més els 
desavantatges en el tempteig. Tot i així 
s’ha lluita i competit de manera nota-
ble i s’ha donat una imatge de treball 
i cohesió fantàstica. Les derrotes amb 
bon joc davant el CB Lleida (21-28), 
el CB Balaguer (46-44) o el CB Sedis 
(23-36) en són una mostra. Així doncs 
excel·lent la tasca del Javi Salat i el Jor-
di Capitan, tant en competició reglada 

com en les trobades obertes, esdeveni-
ments que serveixen per acabar-se de 
foguejar i acostumar a l’activitat com-
petitiva. Anem per bon camí, a seguir 
treballant amb el futur del club!

-Mini Femení: Després de la impe-
cable primera fase realitzada per les 
noies amb un bagatge de 10 triomfs 
en 10 partits, l’únic equip invicte en 
categories  de promoció, les noies han 
quedat enquadrades en un grup més 
exigent i amb més regularitat en el joc, 
motiu pel qual han hagut d’augmentar 
una marxa en els seus automatismes 
defensius i ofensius. I així ha estat, 
amb bons partits quant a joc col·lectiu 
d’equip i solidaritat defensiva davant el 
CN Tàrrega (52-51), el CB Lleida (33-
53), la Peña Fragatina (47-34) o el 
CENG Artesa de Segre (38-40) traient 
tot el seu talent, rauxa i creativitat per 
consolidar-se en la zona alta de la clas-
sifi cació. Per contra, les derrotes da-
vant el CB Sedis (50-39) o el CB Ma-
ristes (63-42) ens han d’estimular per 
seguir treballant i per posar-nos com 
a repte vèncer els partits en la segona 
volta. Fins al moment gran trajectòria 
de les noies dirigides de manera magis-

L’Infantil Masculí competeix sempre fi ns al fi nal en aquesta 
nova categoria!
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tral pel Sisco Farràs, que partit a par-
tit va consolidant els seus conceptes a 
passos agegantats. Vinga noies, podeu 
marcar una gran fi ta en el si del club, 
tot depèn de la vostra perseverança!

-Infantil Masculí: Un dels equips 
revelació del club, doncs s’ha conso-
lidat en la nova categoria en un temps 
rècord desplegant un joc en equip i 
mostrant una imatge de resiliència i no 
donar-se per vençut en cap moment, 
imponent. Ha competit tots els partits 
fi ns a la botzina fi nal i ha assolit la pro-
esa d’onze victòries en dinou encontres 
demostrant que l’aposta valenta i de-
cidida del club per pujar de categoria 
va ser tot un encert. Les victòries da-
vant el CN Tàrrega B (43-47), el CB 
Mollerussa-Bellvís (58-32), el CB Ba-
laguer Blau (37-50), el BC Mora Banc 
Andorra (57-52) o el CB Torrefarrera 
(46-64) han posat de manifest que són 
un grup de nois molt madurs amb una 
gran projecció de futur en el seu primer 
any en la categoria i que si s’ho tre-
ballen, s’ho creuen i segueixen donant 
el millor de si mateixos, poden gaudir 
i ens poden fer gaudir molt del seu 
basquetbol. Una autèntica pinya dins 
i fora el camp, guiats en tot moment 
pel Guillem Pla, un mestre en la trans-
missió dels conceptes tècnics i tàctics 
d’aquest esport. A seguir així, en la re-
cerca de l’excel·lència!

-Infantil Femení: Les noies han patit 

un petit sotrac quant a joc i resultats 
en aquest tram de temporada, en què 
l’esforç, la lluita i la constància hi se-
gueix essent però la manca d’encert a 
cistella, la precipitació amb pèrdues 
de pilota i l’ansietat per voler remun-
tar el més aviat possible han fet que 
l’equip patís alguna derrota exagerada. 
Després del gran triomf davant el CEP 
Vallfogona (67-35), les noies han en-
cadenat quatre derrotes consecutives 
davant el CB Balaguer Groc (51-46), el 
CB Cervera (33-44), el CB Mollerussa 
(37-68) o el CB Balaguer Grana (78-
27) que han fet que caiguessin a la 
setena posició de la classifi cació. Tot 
i així encara hi ha per davant quatre 
partits per mirar d’assolir la millor clas-
sifi cació i preparar el següent tram de 
temporada que de ben segur serà apas-
sionant. S’ha anat de més a menys tot i 
que darrerament s’ha mostrat una lleu-
gera millora que serà tasca de l’entre-
nador, Rubén Añé, d’apuntalar en els 
propers enfrontaments. Hi ha talent, 
hi ha ambició i per tant és possible 
revertir la situació i assolir noves fi tes 
glorioses similars a les de la temporada 
anterior. Endavant noies, amb esforç 
constant ho podreu fer!

-Júnior Femení: Malgrat no haver 
guanyat encara cap partit en la tem-
porada, treball digne d’elogi pel que fa 
a capacitat de resiliència, no caure en 
el desànim, lluita fi ns a l’extenuació i 
capacitat per superar totes les adver-
sitats en forma de lesions i absències. 
Només així s’explica el bon paper rea-
litzat en partits com davant el CB Bi-
néfar (55-34), el CB Lleida (41-13), el 
CB Balaguer (66-34) o el CB Bellpuig 
(36-31). I és que les noies han sabut 
trobar l’equilibri entre jugar directe, rà-
pid i vistós i contemporitzar al màxim 
els atacs per tal de rebre el mínim de 
punts possible. Ha mancat acabar de 
materialitzar els contraatacs en 2x1 o 
1x0 per encarar reduir més les diferèn-
cies en el tempteig. Tot i així notable la 
tasca de les noies i la seva entrenado-
ra Àurea Setó, que ha sabut treure el 
millor de cadascuna d’elles. A seguir 
lluitant, tard o d’hora arribarà el premi 

en forma de victòria!
-Sènior Masculí: Després de la fan-

tàstica actuació en la Copa Federació 
assolint el subcampionat, l’equip va  
patir un col·lapse emocional amb dues 
derrotes davant equips teòricament in-
feriors com el CB Alpicat (83-91) i el 
CB Torrefarrera (85-80). Però llavors 
és quan s’aprecia els grans equips i la 
seva capacitat de sobreposar-se a l’ad-
versitat, renaixent de les seves cendres 
en la categoria i els agramuntins es 
van saber redimir assolint triomfs de 
prestigi davant el CB Sícoris (75-59), 
el CENG Artesa de Segre (49-58), i 
el CB Cervera (77-40). El punt àlgid 
va arribar amb el triomf a la pista del 
CB Calaf (66-71), equip invicte fi ns al 
moment, essent el BAC el primer que 
els  tombava de manera solvent i molt 
merescuda. Així doncs pas de gegant 
per aquest grup que presenta candi-
datura formal a assolir grans fi tes en 
la categoria i que sempre, passi el que 
passi, està allí lluitant fi ns la botzina 
fi nal. Matrícula d’honor per a aquest 
grup de nois i pel seu entrenador Ot 
Padullés que ens han fet gaudir al mà-
xim d’aquest esport i de ben segur que 
seguiran fent-ho en un futur no massa 
llunyà. Sou molt grans, teniu un com-
promís amb l’entitat colossal!

Per últim avançar una molt bona notí-
cia: des del BAC tornem a estar d’enho-
rabona, doncs el divendres 29 de març 
en Sisco Farràs rebrà la distinció d’his-
tòric del bàsquet català pel seu treball, 
trajectòria amb el seu club, compromís 
amb el basquetbol i aportació a aquest 
esport i en especial al bàsquet català. 
Tota una menció que mereix amb es-
creix i que enguany la Federació Cata-
lana de Basquetbol, la Representació 
Territorial a Lleida i la Fundació del 
Bàsquet Català li han atorgat per unani-
mitat. En la propera edició de la revista 
ja ampliarem aquesta notícia tal i com 
mereix, però vagi per endavant aquest 
avenç d’una persona que ha estat, és 
i serà sempre un dels pilars del BAC... 
Enhorabona Sisco i endavant, no paris 
mai de buscar el que és millor sempre 
per a l’equip i per al club!   ■

Que sí, que sí el Sènior Masculí del BAC el primer en vèncer 
al CB Calaf! 
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L’equip aleví A Torrons Vicens
es proclama campió de la Copa Lleida

CLUB FUTBOL SALA AGRAMUNT

El diumenge 24 de febrer es disputaven les fi nals a 
quatre de totes les categories de futbol sala de la pro-
víncia de Lleida a la localitat de Balaguer.

L’equip aleví A, únic representant del nostre club, va acon-
seguir la classifi cació després dels bons resultats durant la 
lligueta prèvia.

A les semifi nals es va imposar al FS Tàrrega A per un ajus-
tat 3 a 1, tot i ser clar dominador durant tot el matx. Resultat 

que servia per aconseguir el bitllet per a la gran fi nal.
CFS Vedruna Balaguer - CFS Agramunt Torrons Vicens van 

ser els protagonistes de la fi nal davant d’un ambient digne 
per les grans cites de l’esport.

La primera part, amb molts nervis damunt de la pista, hi 
van haver moltes imprecisions per combinar jugades; a més, 
la pressió dels de la Noguera difi cultava la sortida de la pilo-
ta dels agramuntins. Tot i una mala primera part dels agra-
muntins, el resultat al descans era d’empat a 0.

A la represa, però, els papers es van intercanviar. Els nos-
tres jugadors van sortir a la pista disposats a aconseguir una 
victòria que no es va escapar. La bona pressió a camp rival 
va fer que l’equip disposés de moltíssimes ocasions durant 
la segona part que, sumades amb les ganes d’aconseguir ai-
xecar la copa, van servir per posar el 0 a 4 al marcador fi nal 
i així poder brindar el primer títol ofi cial de la història a totes 
les persones que col·laboren de manera directa o indirecta 
amb el bon funcionament del club.

L’equip campió va poder oferir la copa a l’afi ció pocs dies 
després, quan es van reprendre les competicions ofi cials, tot 
rebent el passadís del primer equip sènior A masculí.

Sènior A
Els nois d’en Gerard Fontanet, l’equip sènior A Flower 

Agramunt, ha trobat la regularitat que a principi de tempo-
rada li mancava, i ara ja fa unes quantes jornades que suma 
de tres en tres. Així doncs, instaurat en la part alta de la 
taula, tot sembla indicar que viurem un fi nal de lliga força 
emocionant.

Aquests són alguns dels últims resultats de l’equip:
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ENFAF Andorra 0 - 4 Flower Agramunt 
Flower Agramunt 8 - 8 CD L’Hospitalet de l’Infant A
Flower Agramunt 4 - 3 Tecnovit Alforja A
Flower Agramunt 3 - 1 Vila-Rodona CFS A
Flower Agramunt 7 - 2 Maristes Lleida

Els més petits del club
Aquest mes de març també han tingut protagonisme els 

més petits del club. 
Aquesta vegada la jornada de futures promeses se celebrà 

a la localitat d’Alcarràs (Segrià), on vàrem poder veure que 
segueixen aprenent i gaudint d’aquest esport del futbol sala.

Sortida al Palau Blaugrana
El divendres 22 de febrer, el club va organitzar, com ja és 

habitual, una sortida al Palau Blaugrana per veure el partit 
de la màxima competició del futsal nacional entre el FC Bar-
celona Lassa i el Jimbee Cartagena FS. 

El club, a més del preu per al públic en general, va dei-
xar a disposició dels interessats, tarifes per a jugadors/es 
del club i també per a socis. Així doncs, una cinquantena 
d’afi cionats van poder gaudir d’una jornada de futsal que 
de ben segur les joves promeses del nostre club van poder 
aprendre’n d’allò més.

Per continuar informats de totes les novetats del club po-
deu seguir-nos a la nostra pàgina de facebook: <facebook.
com/FutbolSalaAgramunt/>, al nostre perfi l d’Instagram:
@cfsagramunt on, a més a més de les novetats, realitzem
el seguiment en directe de diferents partits i activitats
del club.   ■
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GRUPS POLÍTICS
MUNICIPALS ACORD D’ESQUERRA

Governança des del primer dia

En l’article del mes passat, com 
a exercici  de transparència i de 
responsabilitat amb els agra-

muntins, fèiem balanç a grans trets de 
la feina feta durant aquesta legislatu-
ra. Altres, però, sigui amb aquest nou 
estil d’articles o passejant-se amunt i 
avall, sembla que amb sis mesos i a les 
portes de les eleccions vulguin recupe-
rar tot allò que s’hauria d’haver fet en 
quatre anys.

En tot cas, mentre uns vagin ence-
nen ciris, des d’Acord d’Esquerra se-
guim i seguirem treballant, escoltant, 
proposant, projectant, executant i fi ns 
i tot equivocant-nos. Per aquest motiu, 
us fem avinent un extracte de les acci-
ons de govern que s’han dut a terme:

OBRES
- Arranjament C. Sant Joan i C.Castell
- Paviment C. Ntra. Sra. de la Mercè
- Rehabilitació Museu etnològic
- Arranjament Av. Jaume Mestres
- Adequació vial polígon

VIA PÚBLICA
- Aparcament Pont Romànic
- Aparcament Corriol dels Hortets
- Adquisició solar Corriol dels Hortets
- Adquisició tres cases C.Sabateria
- Retirada trànsit pesant i semàfor tra-

vessera
- Mobiliari centre històric i Pl. Mercat
- Passos elevats travessera
- Senyalització viària

SERVEIS A LES PERSONES
- Nova llar d’infants l’Era
- Espai cívic
- Ampliació CAP
- Nova potabilitzadora
- Ampliació Residència Mas Vell
- Servei d’atenció domiciliària
- Antena CDIAP
- Adquisició pisos lloguer social
- Nous desfi bril·ladors
- Sistema de sensors Riu Sió

ZONES VERDES
- Passeig Mercè Ros

- Zona infantil Verge dels Socors
- Sender Parc del Convent
- Enllaç Pont romànic - Passeig Mercè 

Ros
- Eixamplament camí Pont de Ferro
- Il·luminació Parc de Riella

EQUIPAMENTS
- Ampliació Escola de música
- Arranjament i climatització Casal 

Agramuntí
- Climatització i sonorització Espai Gui-

novart
- Mur i arranjaments camp de futbol
- Nou porxo i ampliació cementiri
- Proteccions pavelló esportiu
- Paviment i marcatge pavelló fi ral
- Pla d’emergències pavellons
- Porta accés, zona ombreig, aparcabi-

cis i hort Escola Macià Companys
- Fibra òptica

POBLES DEL MUNICIPI
- MAFET: Enllumenat i mobiliari zona 

verda
- LA DONZELL: Mur cementiri, depura-

dora i zona lúdica escoles
- ALMENARA: Potabilitzadora, safare-

jos i quadre llum
- MONTCLAR: Arranjament Pl. de Baix, 

C.Barons i C.Caminet
- LES PUELLES: Mur hortets i serveis 

escoles
- ROCABERTÍ: Punt d’aigua

PATRIMONI CULTURAL I HISTÒRIC
- Recuperació Necròpolis d’Almenara
- Restauració portalada i vitralls Sta. 

Maria
- Caparrons, Capgròs Guinovart i espai 

exposició
- Restauració i obertura segon ull Pont 

romànic
- Arranjament espai Roca Delfi na i se-

gla molinal
- Mostra de Gegants
- Llibre Sota l’ombra dels coberts
- Audiovisual Les Veus de Riella

FIRES, PROMOCIÓ ECONÒMICA
- Espai Foodgonetes
- Mercat del trasto
- Agramunt t’estima

- Pista patinatge Pou
- Laberint plaça Església
- Senyalització Pilar d’Almenara i Refu-

gi Salats
- Llibre De l’aula a taula

ACTIVITATS
- Cursa de la Dona
- Tallers Pasqu’Art
- Art i territori
- Cicle BROTS
- Concerts a la Cisterna i Fem Safareig
- Sent Almenara i Sent Viladot
- Cursa orientació nocturna
- Agrawalk

INICIATIVES PER A JOVES
- Programa garantia juvenil
- Camp de treball
- Punt Incorpora
- Programa Referent Ocupació juvenil
- Carnet jove municipal

CURSOS I FORMACIÓ
- Xarxes socials, memòria, aprofi ta-

ment aliments, coaching, creixement 
personal, intel·ligència emocional, es-
trangeria, revisió cadastral,...

PROJECTES COL·LECTIUS
- Projecte escurcem distàncies
- Olimpíades Gent Gran Urgell
- Projecte participació ciutadana
- Paella solidària
- Atrapacontes

AGRICULTURA I ENTORN
- Pla de camins
- Jornades sobre panís i nous cultius
- Activitats Espais Naturals de Ponent
- Dia del terme i Dia de l’arbre
- Senyalització Camins de Riella

ACTES INSTITUCIONALS
- Consell d’alcaldes de l’Urgell
- Fill adoptiu Josep Maria Laïlla
- Acte Consell Comarcal Diada

Per valorar la feina feta i 
elaborar el programa per 
als propers 4 anys, des 
d’Acord d‘Esquerra et 
convidem a participar en 
aquesta ENQUESTA DE 
PARTICIPACIÓ
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MONTSE CORRALES GOMÀ (núm. COL.: 2612)
JORDI FREIXES GIL (núm. COL.: 2792)
TEL. 973 391 749
AV. AGUSTÍ ROS, 2 BX. 25310 AGRAMUNT (LLEIDA)

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

DIMARTS
9,30 a 14,30

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

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

JAUME VILLALTA
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GRUPS POLÍTICS
MUNICIPALS PDECAT

Agramunt, torró i...

Agramunt, torró... i manca de re-
cursos per mantenir els carrers 
del poble ben senyalitzats, de 

difícil accés per part dels vianants, 
si van en cadira de rodes o cotxet i 
alguns sotracs en els carrers de via-
nants, que si no cau més gent és per-
què estem de sort. Ens estranya que 
atansant-se les eleccions a la casa 
gran no s’hagin posat a la feina quan 
l’important en aquesta època és sortir 
a la foto com sigui. Caldrà que ens 
donem manya en les obres comença-
des per poder sortir ben polits a les 
imatges i reportatges doncs amb tres 
eleccions pel mig aviat no es podrà 
inaugurar res. Ja veurem com acaba 
tot plegat.

Molt interessant el cicle cultural 
“Brots”, llàstima que això no s’hagi 
pogut fer anteriorment i en anys an-
teriors. També curiós les bases del 
premi Sant Jordi per més grans de 
divuit, on posen, al punt tres, que no 
es poden presentar les persones que 
ja han estat premiades anteriorment. 
Ens sobta que amb diner públic es 
rebutgi el ciutadà premiat anterior-
ment. Vosaltres ho veieu clar? Nos-
altres, no. I continuant amb aquest 
premi, sembla estrany que portant el 
nom de literari es faci presentar obres 
relacionades amb la manera de treba-
llar d’en Guinovart. No seria millor fer 
un premi de pintura o un memorial?

També esmenar coses positives 

com l’Agr’auto, concentracions, con-
certs, espectacles i el Carnaval. A 
aquest darrer li falta augmentar el 
nombre de carrosses d’anys passats. 
Ens caldrà l’esforç de tothom.

Ens fan alguns comentaris que el 
nostre batlle no dedica sufi cients hores 
a la feina de la casa gran. Dir que qui 
es vol dedicar a la política professio-
nalment ha de sortir de l’àmbit local 
petit. Som humans i no podem estar 
a tot arreu. Ja ens agradaria a treball 
complet però els electors tenen la dar-
rera paraula. No ens podem queixar 
d’allò que lliurement hem triat.

Adéu, estimats lectors. Fins la pro-
pera.

Secció Local Agramunt
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L'AJUNTAMENT
INFORMA

COMPRA SOLAR NUCLI URBÀ

L’Ajuntament d’Agramunt ha adquirit un solar al cen-
tre urbà que li permetrà incrementar en divuit places més 
l’aparcament actual. El nou espai es troba situat al Corriol
dels Hortets i vol donar resposta a l’activitat comercial de la 
zona. Al mateix temps, l’enderroc de les edifi cacions exis-
tents en aquest solar permetrà eixamplar l’accés i millorar 
l’accessibilitat de la zona d’aparcament ja habilitada en 
aquest carrer.

INICI DE LES OBRES A MONTCLAR

L’Ajuntament d’Agramunt i la Junta Administrativa de 
Montclar han tirat endavant el projecte de reforma del car-
rer del Caminet de Montclar, una actuació demanada per la 
Junta i acordada i fi nançada per ambdues parts. Les obres 
permetran arreglar el tram de paviment més deteriorat del 
carrer i millorar les xarxes de subministrament existents. 
També s’ha inclòs en aquest projecte una ampliació de la 
xarxa proposada per l’empresa CASSA amb la instal·lació 

d’una nova canonada de polietilè més 
ampla que substituirà la canonada actual 
de fi brociment.

AMPLIACIÓ DEL PROGRAMA REFERENT D’OCUPACIÓ 
JUVENIL

Des de la posada en marxa del Programa Referent d’Ocu-
pació Juvenil a Agramunt a principi del mes de març, s’ha 
atès una desena de joves que s’han adreçat al punt habilitat 
a l’ajuntament per demanar informació i resoldre dubtes.  
Per aquest motiu, i davant les peticions d’aquests joves, s’ha 
decidit ampliar l’horari i ara l’atenció es fa els dimarts de 
les 9 a les 14h. De les diferents visites que s’ha fet amb els 
joves, algunes de les quals amb seguiment, els temes més 
tractats han estat la cerca de feina, demanar informació per 
fer cursos, facilitar eines per millorar els seus currículums, i 
informació de programes als quals es poden adherir segons 
el seu perfi l. El Programa Referent d’Ocupació Juvenil està 
adreçat a joves de 16 a 29 anys.

3rs JOCS OLÍMPICS DE GENT GRAN 

El proper 16 de maig és la data escollida per celebrar la 3a 
edició dels Jocs Olímpics per a la Gent Gran de Residències 
de l’Urgell. Després de la bona valoració dels organitzadors 
dels jocs i de les residències s’ha decidit donar continuïtat 
als jocs. Totes les persones que vulguin ser voluntàries po-
den apuntar-se en a les ofi cines de l’Ajuntament.

ENDERROCAMENT CENTRE HISTÒRIC

L’Ajuntament d’Agramunt ha adquirit tres cases del car-
rer Sabateria de Baix, dos de les quals es troben en situa-
ció de ruïna. Tenint en compte que una de les cases inclou 
uns porxos protegits, la intenció de l’Ajuntament és preser-
var-los com un valor arquitectònic important del municipi i, 
per aquest motiu, l’enderroc comptarà amb un seguiment 
arqueològic. L’objectiu és millorar aquesta zona propera al 
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centre històric i, al mateix temps, incrementar les places 
d’aparcament.

PROGRAMA VOLUNTARIAT PER A LA LLENGUA

L’Ajuntament d’Agramunt i el Consorci per a la Normalit-
zació Lingüística donen continuïtat al Programa Voluntariat 
per la Llengua. El VxL és un programa per practicar català a 
través de la conversa. Es basa en la creació de parelles lin-
güístiques formades per un voluntari, que parla català fl ui-
dament, i un aprenent, que en té coneixements bàsics i vol 
adquirir fl uïdesa. Totes les persones interessades es poden 
apuntar a l’ajuntament fi ns al 29 de març. 

DAD ES DEL SERVEI DE RECOLLIA D’ESCOMBRARIES 

AGRAMUNT MITJANA 2018 
en tones GENER % 2019 

 respecte 2018

Rebuig 130 121,3 -6,7%

Matèria orgànica 20,4 17,90 -12,2%

Vidre 9,2 14,00 52,1%

Envasos 9,6 8,24 -14,2%

Paper 17,22 13,9 -19,5%

TOTAL SELECCIONAT 56,42 54 -4,3%

TONES TOTAL DE RESIDUS 186,46 175 -6,0%

% DE SELECCIÓ FET A CASA 30,26% 30,81% 1,83%

Les dades recollides fi ns ara dels primers mesos del 2019, 
registren canvis positius. S’està generant menys rebuig 
(-6,7%), menys residu (-6%), i s’està millorant lleugerament 
el triatge (1,83%). La millora més visible és amb el triatge 
del vidre. 

La situació anual, però, comença amb uns resultats que 
ens demanen una major im-
plicació en aquest tema ja 
que els resultats empitjoren 
en tota la resta de fraccions.

HABILITACIÓ D’UN FOSSAT 
PER A LA PRÀCTICA DEL 
SALT DE LLARGADA 

L’Ajuntament d’Agramunt 
ha fi nalitzat la construc-
ció d’un fossat de caiguda 
per la pràctica d’atletisme. 
L’actua ció respon a la peti-
ció que el Club d’Atletisme 
Escatxics va fer arribar a 
l’Ajuntament en no dispo-
sar d’un espai habilitat per 
practicar el salt de llargada 
dels seus corredors. Després 
de mantenir diverses reu-

nions entre el club i el consistori, i també la direcció de 
l’institut, es va considerar que una bona ubicació per aquest 
fossat podria ser el pati de l’institut. D’aquesta manera, els 
alumnes de l’institut també podran fer ús d’aquesta instal-
lació per la pràctica esportiva de les assignatures que impar-
teix el centre.
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ACTES

SUBVENCIONS

Es concedí una subvenció de 330€ a l’Associació dels 
Amics dels Escoltes d’Agramunt i a l’AMPA de l’IES RIBERA 
DEL SIÓ, per a les activitats realitzades durant a l’any 2018.

CONVENI AMB L’AGRUPACIÓ SARDANISTA BARRETINA

S’acordà l’aportació de 2.300€ per l’anualitat de 2018 a 
l’Agrupació Sardanista Barretina per l’organització del cicle 
de ballades d’estiu. Així mateix, s’autoritzà el pagament de 
l’ajut a aquesta agrupació de 1.020€ en concepte de les 
despeses d’organització del cicle de ballades de sardanes 
d’estiu de l’any 2018.

ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DE REORDENACIÓ DE L’AV. 
JAUME MESTRES, L’AV. AGUSTÍ ROS I EL PASSEIG NOU

S’acordà adjudicar les obres de “Reordenació de l’Avda. 
Jaume Mestre, el carrer Agustí Ros i el carrer Passeig Nou” 
a l’empresa COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, SA se-
gons el projecte redactat per l’arquitecte municipal la Sra. 
Sònia Pintó i Grau pel preu de 229.987,26€ més IVA de 
48.297,33€, amb un total de 278.284,59€.

- Millores que l’empresa ha de realitzar:

1.- Millora 1: connexió col·lector sanejament c/ Costa 
dels Dipòsits (valoració: pressupost d’execució material: 
9.320,23€)

2.- Millora 2: enjardinament de l’avda. Jaume Mestres (va-
loració; pressupost d’execució material: 9.411,41€)

3.- Millora 3: instal·lació tub corrugat per enllumenat pú-
blic (valoració: pressupost d’execució material: 2.875,55€)

4.- Millora 4: instal·lació de sis senyals de trànsit (pas de 
vianants) amb leds i panell solar (valoració pressupost d’exe-
cució material: 2.950€).   ■
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Ctra. Cervera km. 19 · T. 973 390 801

 La teva Botiga a Agramunt

DDeescscobobriir uu
elels s avavavantatatatgtgees

deed llla aa noosssttrraa 
taarggrgetetaa clclieieennt!

www.elporquero.com

CENTRAL

AGRAMUNT

CENTRES PRODUCCIÓ / DISTRIBUCIÓ

AGRAMUNT LLEIDA   EL BARCO DE ÁVILA ÁVILA   JABUGO HUELVA   CORESES ZAMORA   EL BERCIAL TOLEDO

BOTIGUES

AGRAMUNT LLEIDA   SARRIÀ BARCELONA   TÀRREGA LLEIDA   EL BARCO DE ÁVILA ÁVILA   BOSSOST LLEIDA

C R I E M  Q U A L I TAT

Borja Vega Alfonso
Col. 7440

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

Dilluns a Divendres:
0 a 13.30 h. i 16.30 a 20.30 h.

Dissabte: 10 a14 h.
clinicavet2punt0@gmail.com • facebook.com/clinicavet2.0
www.vet2punt0.com

Cristina Ribó Santesmases
Col. 1087

973 590 279   24 h 633 514 265

Plaça Pau Casals 3 Balaguer 25600 (Lleida)
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Temps

PLUJA CAIGUDA DURANT EL FEBRER

Dia   1 ......................................... 2,6 l./m2

TOTAL ......................................... 2,6 l./m2

TEMPERATURES EXTREMES DE FEBRER

Màxima del mes .........................  20,8°, dia 27
Mínima del mes ............................ –3,5°, dia 3
Oscil·lació extrema mensual .................... 24,3°
Mitjana de les màximes .......................... 16,2°
Mitjana de les mínimes ...........................  –0,7°
Mitjana de les mitjanes ..............................7,7°

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

ALMANAC

Demografi a

(Mes de febrer de 2019)

NAIXEMENTS
Hadiafanta Doumbouya dia 24-1
Laia Villalba Solé dia   1
Lluc Ramon Utges dia   2
Sara Bouarrourou dia   7
Clara Vallecillos Lombardo dia   9
Martí Bertran Fornells dia 22

DEFUNCIONS
Juan Antonio López Martínez dia 30-1
Isabel Ginestà Pomés 84 anys, dia   3
Paquito Cifuentes Fernández 63 anys, dia 14
Jaume Figuera Figuera 57 anys, dia 14

Informació facilitada pel Registre Civil amb les dades conve-
nientment autoritzades.
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Les fases de la lluna:

Lluna nova

Quart creixent

Lluna plena

Quart minvant

el dia 5, a les 10:50 h

el dia 12, a les 21:06 h

el dia 19, a les 13:12 h

el dia 26, a les 24:20 h

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

ABRIL 2019

Mes de 30 dies, quart del nostre calendari. 
El dia 1 el sol surt a les 7h 36m, i es pon a 
les 20h 16m. El dia 30 el sol surt a les 6h 
51m, i es pon a les 20h 48m.

El dia 20 el sol entra a la constel·lació de 
TAURE.

DATES ASSENYALADES
I COSTUMARI

Dia 14: Diumenge de Rams. Avui l’Església 
celebra l’entrada triomfal de Jesús a Jerusa-
lem, on fou rebut amb palmes i branques de 
llorer i d’olivera. Per això són beneïts rams i 
branques d’aquests arbres. 

Rams mullats,  
bo per als sembrats.

Dia 18: Dijous Sant.

Dia 19: Divendres Sant.

Dia 20: Dissabte de Glòria. Vetlla Pasqual. 

Dia 21: Pasqua de Resurrecció.
Festes de Cinquagesma,
i també les de Nadal
i les de Pasqua fl orida,
són les millors de l’any.

Dia 22: Dilluns de Pasqua Florida.

Dia 23: Sant Jordi, patró de Catalunya. 
Aquest sant va gaudir de molta veneració du-

rant l’època medieval quan Catalunya estava 
en la seva època d’expansió militar, política i 
comercial. A València celebraven Sant Jordi 
des de l’any 1343, a Mallorca es  va començar 
a celebrar el 1407 i a Catalunya l’any 1427.

Gloriós Sant Jordi,
jo en tinc un camp d’ordi
fresc i gemat;
feu-nos la gràcia
que arribi ben granat.

Dia 27: Mare de Déu de Montserrat, pa-
trona de Catalunya. L’any 1880, Jacint Ver-
daguer va escriure el poema “Virolai” amb 
motiu dels actes de celebració del mil·lenari 
del monestir de Montserrat. Posteriorment 
Josep Rodoreda va guanyar el concurs per 
posar-hi la música. Durant les dictadures 
del segle XX quan estava prohibit cantar Els 
Segadors, l’himne de Catalunya, El Virolai es 
va convertir en un dels himnes ofi ciosos del 
catalanisme.

Ramon Bernaus i Santacreu

Temperatura màxima: Temperatura mínima: Precipitacions:

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Dies

°C l./m2
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ferreteria@molinet.cat
Ctra. d’Artesa, 1
A G R A M U N T

Tel. 973 390 458
Fax 973 390 662

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

per Ricard Bertran

En el passat Carnaval agramuntí es van poder tornar a veure nombroses comparses 
espectaculars, com aquesta que simulava diferents atraccions de les fi retes.

La imatge de l’esquerra és l’ori ginal, mentre que a la de la dreta s’han fet set mo difi -
cacions. A veure si les tro beu!

Les 7
diferències

SUDOKU

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

9 7 6

1 5 3 2

7 1 6

8 7 5 4

5 2 6 9

9 8 7

2 6 4 1

9 3 4

❚ Coordina Rosa Maria Sera❚ Coordina Rosa Maria Sera

SOPA DE LLETRES

Busqueu les paraules corresponents:
AUTOPISTA, AUTOVIA, BOLQUET,

BRAÇOS, CARRETO, CARREU, CENTRAL,
CONTROLAT, MITJANA, PEDRA, SORRA

V T J O P M X K L J N S G M L

T A F I F F R U F I Q O C X F

E L C R G Y O W E H G D B W K

U O N A P A R D E P J H T Ç K

Q R M I T J A N A T D G R Q L

L T O T E R R A C M S O R R A

O N D C B A U T O P I S T A Y

B O O A X S C O Y G J O O C X

V C F R E B N A P L L Ç C T K

J L A R T N E C E N Q A N H U

F Q U E A I V O T U A R J T F

E R F U J A Z K F Ç T B F I P

Solució a les
7 diferències:

Solució al
SUDOKU:

329847165

164539782

875216349

687193524

943652817

512478693

431985276

258764931

796321458

Solució a la
Sopa de Lletres:

VTJOPMXKLJNSGML

TAFIFFRUFIQOCXF

ELCRGYOWEHGDBWK

UONAPARDEPJHTÇK

QRMITJANATDGRQL

LTOTERRACMSORRA

ONDCBAUTOPISTAY

BOOAXSCOYGJOOCX

VCFREBNAPLLÇCTK

JLARTNECENQANHU

FQUEAIVOTUARJTF

ERFUJAZKFÇTBFIP
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Rogad a Dios por

Paquito Cifuentes Fernández
que falleció cristianamente el día 14 de febrero de 2019,
a la edad de 63 años, habiendo recibido los S.S. y la B.A.

E.P.D.

Los que te queremos: padres, Joaquín y Ana; hermanos, José Antonio y Joaquín 
(F.C.B.); cuñada, Lourdes; sobrinas, Lourdes y Elisabet; tíos, primos y demás 
familiares, os agradeceremos una oración por el eterno descanso de su alma.

Agramunt, febrero de 2019

Dotzè aniversari

Joan Rovira Torres
Març del 2007  -  Març 2019

La família et recordarà sempre.

A vegades és necessari acceptar
que hi ha gent que romandrà
sempre en el nostre cor encara que
no es quedi a la nostra vida.
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LA FOTO

LA CALAISERA per SERAFINA BALASCH

Poc abans de comen-
çar la rua del Carna-

val, vam poder captar 
aquesta simpàtica imat-
ge a la Fondandana. 
Un dels membres de 
la comparsa Coco-Fuga 
“Forever & Ever va tenir 
una “necessitat” que 
no podia esperar. Sense 
dubtar-ho dues vegades 
va fer servir un dels uri-
naris públics habilitats 
per a l’ocasió. Devia 
pensar que el recorregut 
que l’esperava era molt 
llarg i que més valia co-
mençar-lo ben tranquil 
amb la “feina” feta.
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Mai no t’oblidarem ni deixarem d’estimar-te.

Tercer aniversari 

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

Agramunt, 2019
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D’esquerra a dreta i de dalt a baix:

  1) Francisco Verdejo

  2) Antonio López

  3) Antonio Castro

  4) Isidori Solà

  5) Manolo Verdejo

  6) Ramon Ribalta

  7) Ramon Serentill

  8) Josep M. Fernàndez

  9) Miquel Puigpinós

10) Julio Carrere

11) Juan Mendoza

12) Ramon Ribera

A l’Àlbum d’aquest mes publiquem altra vegada una foto del futbol agramuntí. Es tracta d’un equip de cadets de mitjans 
anys seixanta, concretament entre els anys 1966-67. En aquell temps, segons hem pogut llegir a les pàgines de Sió, el 

primer equip no passava per la millor situació i els campionats s’organitzaven amb aquests equips més joves. Jaume Brils, 
una de les persones que més va promocionar el futbol a la vila, escrivia unes abrandades cròniques a la nostra revista incitant 
el jovent a practicar esport i demanava a la federació que deixés d’imposar l’edat de 18 anys per poder accedir a l’equip 
amateur, ja que d’aquesta manera es podria formar íntegrament amb jugadors de casa.

���� ����L’àlbumL’àlbum
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Aquest indret de la vila ha canviat substancialment amb el pas dels anys. On hi havia algun carro aparcat ara hi han els cotxes. Les 
voreres eren molt més amples, tot i que es podia passejar tranquil·lament pel mig del carrer. A la façana de la casa que fa cantonada 
amb els carrers Jaume Mestres i Estudis Nous, s’hi pot llegir clarament “Demaneu Torrons Pipa” al davant i “Exigiu Torrons Pipa” 
al lateral. Una demostració de la importància d’aquest producte en aquella època. A l’edifi ci de la dreta hi havia l’administració 
d’autos Agustí que feia el recorregut de la Ribera entre Balaguer i Cervera, tal com indica el rètol enganxat al pal de la llum.


