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Editorial
Mobilitat sostenible
es modificacions que s’han fet a
l’avinguda Jaume Mestres i Agustí Ros estan portant molta polèmica, tant pel que fa a les direccions
de circulació com a la
zona d’aparcaments. El
fet que el carrer Agustí
Ros sigui només d’una
direcció implica que el
trànsit per la plaça del
Pou i els carrers Àngel
Guimerà i Jaume Mestres hagi augmentat
considerablement. El
carrer dels Horts, bidireccional i amb aparcaments als dos costats,
de retruc també es veu
afectat per les mesures.
El sistema d’aparcament en bateria, però accedint-hi
fent marxa enrere, és tota una altra
novetat. S’han exposat algunes raons
del perquè es fa així, però la veritat
és que ni a les grans ciutats, ni a l’es-

L

tranger hi ha aparcaments en bateria seguint aquest model. Per alguna
cosa deu ser.
Amb el començament de l’activitat

docent, els problemes pels pares que
volen portar els seus plançons al collegi amb el cotxe, es veuen afectats
perquè ara és més difícil aparcar a
prop.

Pel que fa a les qüestions de les
direccions de circulació i dels aparcaments, suposem que l’Ajuntament,
amb bon criteri, prendrà les mesures
que calgui, si és el cas.
Pel que fa a la mobilitat
dels agramuntins, sigui
per anar a comprar, sigui per portar els fills a
l’escola o per anar al bar,
creiem que cada cop
ens hauríem d’habituar
més a deixar el cotxe
a casa i desplaçar-nos
a peu. Agramunt no és
una vila gran i caminar
deu o quinze minuts, si
cal, per anar a qualsevol
lloc de la vila no és cap
contratemps. A més, de
retruc fem exercici i col·laborem amb
el medi ambient.
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A C T UALITAT F ETS DEL MES

JOAN PIJUAN

JOSEP ROVIRA

Diada Onze de Setembre

ls actes commemoratius de la Diada Nacional de Catalunya a Agramunt es van veure alterats per
la climatologia. El mal temps
va fer que se suspengués la
4a edició de l’Aplec de la Serra d’Almenara que s’havia de
fer la vigília dia 10 a la nit.
L’endemà els actes de la Diada van començar a la plaça
Onze de Setembre, a les 11
del matí, amb la tradicional

JOSEP ROVIRA

E

ofrena floral de les entitats
agramuntines i polítiques encapçalades per l’Ajuntament
al peu del monument a Rafael de Casanova. Després de
l’ofrena, un membre d’Òmnium Cultural Agramunt va
adreçar al públic unes breus
paraules i va recitar un poema. A continuació estava
previst l’actuació de la Cobla
Jovenívola d’Agramunt però
degut al mal temps –durant
[SETEMBRE 2019]
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Mentre s’hissava la senyera tot cantant Els Segadors van caure quatre gotes, la qual cosa va fer que alguns dels presents despleguessin els paraigües.
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JOSEP ROVIRA

A C T UALITAT F ETS DEL MES

JOSEP ROVIRA

Higínia Solanilla, en representació d’Òmnium Cultural Agramunt, va llegir unes breus paraules i un poema per a l’ocasió. A la dreta, part del públic assistent a l’ofrena floral.

JOSEP ROVIRA

A la dreta, un dels manifestants
porta una bandera que
fa referència a la República
i a l’1 d’octubre.

l’ofrena havia fet quatre gotes–, l’Ajuntament va considerar que no feia el temps
adequat i va decidir que no
actuessin per preservar els
instruments; així que tot seguit l’alcalde, Bernat Solé,
va fer la lectura del manifest

de l’Ajuntament consensuat
pels dos grups municipals
del Consistori. L’acte finalitzà
amb el cant d’Els Segadors
mentre era hissada la bandera
catalana per part d’una representació de la Policia Local.
Tampoc no es va fer després

la ballada de sardanes al Mercadal.

Manifestació a Barcelona
A tres quarts de dotze del
migdia sortien de la plaça de
la Fondandana dos autocars
cap a Barcelona per participar
[SETEMBRE 2019]

sió 667

▼

Diversos agramuntins servant
les pancartes amb les fotos dels
presos polítics i exiliats. Una
iniciativa de l’ANC local que va
despertar força expectació a la
manifestació de Barcelona.
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Ofrena ﬂoral de les entitats
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▼

Manifest de l’Ajuntament

L

’any 1979, després d’un llarg període de dictadura, es constituïen
els primers ajuntaments democràtics. Uns ajuntaments que van haver
d’aixecar un país sencer i unes generacions que havien perdut bona part
dels seus drets i llibertats. Avui, 40
anys després, volem reivindicar des
del món local, i més concretament,
des de l’Ajuntament d’Agramunt, la
necessitat de seguir treballant per
a la preservació d’aquests drets i
llibertats i per a la igualtat d’oportunitats de totes les persones. Uns
drets i llibertats que han quedat clarament esborrats en el moment que
s’empresonen i es persegueixen injustament els nostres representants
socials i polítics.
L’Estat espanyol viu un procés
d’involució democràtica que posa
en risc determinades garanties civils
per als ciutadans. L’Estat espanyol
segueix ofegant econòmicament i
socialment un país que vol esdevenir

10
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lliure i sobirà per decidir el seu futur.
Un futur que passa per la plena democràcia, un futur que passa perquè
el vot sigui l’eina a través de la qual
les persones puguin expressar-se
lliurement i pacíficament. Un futur
que passa per recuperar les llibertats
individuals i col·lectives. Un futur
que passa per a la construcció d’una
república catalana fonamentada en
els valors democràtics, en els drets
humans, en la justícia i en l’equitat
entre totes les persones.
Avui, els catalans estem cridats altre cop a omplir els carrers de Barcelona. La Diada d’enguany ha de servir
per denunciar la repressió a la qual
estem sotmesos, per a exigir l’alliberament i el retorn dels nostres presos i exiliats polítics i per reclamar
el dret a poder decidir lliurement el
model de país que volem. Som molts
els qui volem seguir treballant per un
nou país però també som molts els
qui volem que aquest nou país sigui

divers. I és per això que, ara més que
mai, cal trobar l’equilibri just entre
la unitat estratègica i la diversitat
ideològica. Serà en la unitat estratègica que ens farem forts per defensar
els nostres drets, les nostres institucions i la nostra gent. I serà en la
diversitat ideològica que construirem
una república on tothom hi tingui el
seu lloc i pugui bastir-hi el seu projecte de vida.
Caldrà fermesa, caldrà unitat d’acció i caldrà determinació. Caldrà, ara
més que mai, deixar enrere els retrets i sumar esforços per arribar a
l’objectiu compartit. Alguns ens voldran dividits. Serà llavors quan ens
han de trobar més cohesionats que
mai, cadascú des del seu espai. Només serà així com avançarem cap a
l’anhelada República Catalana.
Des d’Agramunt, per la democràcia, per la justícia social i per la llibertat, visca Catalunya lliure!

FOTOS: JOSEP ROVIRA

Diverses imatges de la manifestació
a Barcelona. S’hi pot veure diversos
tipus de símbols reivindicatius i
multiculturals.
A baix, bona part dels agramuntins
que es van desplaçar amb autocar
en arribar a la vila després de la
manifestació.

a la gran manifestació de la
Diada convocada per l’Assemblea Nacional Catalana
i Òmnium Cultural amb el
lema “Objectiu independència”. Mitja hora abans, una
vintena més de persones ha-

vien marxat amb un altre autocar que anava a recollir més
gent a Tàrrega. Val a dir que,
com sempre, a la manifestació hi van assistir molts més
agramuntins desplaçats amb
els seus cotxes. Els partici-

pants de la comarca de l’Urgell i la Segarra, s’havien de
situar al tram número 15 de
la Gran Via. La concentració
transcorregué amb tota normalitat i enmig d’un ambient
excel·lent i reivindicatiu.

[SETEMBRE 2019]
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A C T UALITAT F ETS DEL MES

1
1) La cercavila popular de la vigíla
comença i acaba a la plaça de
l’Església, on després s’hi celebren
les tradicionals cucanyes.

el 29 d’agost fins al 2
de setembre els agramuntins vam celebrar
la Festa Major. Com passades
edicions els actes van començar el dijous al matí amb la
realització de la XXXI Pintada
de Murals al carrer de l’Ensenyament que va comptar
amb una gran participació de

D

petits i grans. A primera hora
de la tarda els més esportistes van poder participar en un
campionat de Bàdminton al
Pavelló.

El pregó
Aquest any va ser novetat
l’avançament del pregó oficial, que va tenir lloc abans de

començar la cercavila i des
del balcó de l’Ajuntament.
L’entitat local encarregada
de pronunciar-lo enguany va
ser l’Associació Sardanista
Barretina. Després que l’alcalde Bernat Solé els lliurés
el record commemoratiu com
a entitat pregonera, la presidenta de l’associació, Núria
[SETEMBRE 2019]
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JOAN PIJUAN

Festa Major
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A C T UALITAT F ETS DEL MES

2 i 3) Tradicional pintada de murals al carrer
de l’Ensenyament.
4) Campionat de bàdminton al pavelló.
5, 6 i 7) Cercavila pels carrers de la vila.
8) Actuació del grup de versions de la Fuliola
“Comandants de Tros” al recinte de les
piscines, organitzat per l’Espai 39.

9

Ribó, va llegir el pregó que
donava el tret de sortida a la
Festa Major.

Els actes

▼

Acte seguit va començar la
cercavila popular de la vigília
amb els Gegants d’Agramunt
i d’Ossó de Sió, la Gegantona Pom d’Or, els Capgrossos,
i els Grallers Els Taverners i
els Tabalers de l’Espetec. El
recorregut va seguir el carrer
Castell, plaça de l’Amball,
carrer Firal, carrer Vilavella
i carrer Sió, per acabar altre
cop a la plaça de l’Església.
Llavors hi va haver la pujada
al pal ensabonat “del picantó” on penjaren llonganisses i
un pernil.
A la nit els grups Marinada
d’Agramunt i Boira amenitzaren la cantada d’havaneres al

JOSEP ROVIRA

8

JOSEP ROVIRA

JOSEP ROVIRA

7

JOAN PIJUAN

9 i 10) Cantada d’havaneres al Passeig amb el
grup local “Marinada” i el lleidatà “Boira”.
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Pregó de l’Agrupació Sardanista Barretina
Excel·lentíssim senyor alcalde, senyores regidores i senyors regidors,
Autoritats, familiars i amics, agramuntins i agramuntines.
Bona tarda a tothom.

JOAN PIJUAN

En primer lloc, i com és preceptiu,
volem agrair l’atenció de designar
l’Agrupació Sardanista Barretina com
a pregonera d’aquesta Festa Major
2019. Per la gent d’Agramunt, pronunciar el pregó i donar el tret de sortida a la Festa Major és, senzillament,
tot un orgull.
Som una associació amb història, el
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1986 sona ja molt lluny. Alguns dels
aquí presents érem molt xics quan
aquesta entitat fundada per una colla
de convilatans va començar a rodar.
Des de sempre, junta a junta, hem
estat una associació amb l’únic objectiu de promoure la Sardana, fer-ne difusió i fer-la participativa, a l’abast de
tothom perquè la nostra dansa pugui
ser ballada o, simplement, escoltada.
La funció principal ha estat promoure la cultura de la Sardana, en
forma de cursets o els diumenges
d’estiu programant ballades setmana rere setmana, tot fent omplir de
dansaires la plaça del Mercadal i fent

rotllanes que han dansat i dansen al
compàs de la música que dicten les
nostres cobles. Sense desmerèixer
gens l’Aplec de la Sardana local, que
ja compta amb 29 edicions i esperem
celebrar-ne moltes més.
L’Agrupació Sardanista Barretina és
una associació fortament arrelada a la
nostra vila. La feina de base es nota,
les llavors ben plantades i adequades
donen els seus fruits al cap del temps
i resisteixen millor les inclemències. Aquesta és la nostra missió, per
d’aquí uns anys poder dir que el fruit
perdura en el temps i les seves llavors
seguiran germinant. I aquesta tasca,

no és pas exclusiva de la
nostra entitat, d’altres com
cobles o colles, també en
són partícips i indispensables.
Al ritme del so de la tenora podem dir que la Dansa
Nacional batega i es mou
amb força a Agramunt. Nosaltres, com a entitat, anem
i volem anar una mica més
enllà del que és la nostra
missió. La nostra ensenya
com a associació és la unió
lliure i fraternal de ciutadans que cerquen, més enJOAN PIJUAN
llà de la foscor, la llum del
coneixement i la cultura. És l’exercici
continu per avançar cap al descobriment d’una societat més lliure, més
unida i més sàvia.
I com va dir Josep Anselm Clavé:
“no volem renunciar a res i tenim
molt clar que si ens instruïm serem
lliures, si ens associem serem forts,
i si ens estimem serem feliços”. I a
aquesta frase podríem afegir-hi que
“tots junts podem ser l’aire que revifi
el foc”.

I per tot això seguim i seguirem
treballant, per promoure la Sardana i
ajudar que creixi i perduri en la tradició col·lectiva de la nostra vila. Compromís de mantenir viva la Dansa, la
volem a la Festa Major, la volem els
diumenges d’estiu, el dia de l’aplec
i a les diades, la volem present a les
escoles i als instituts, la volem a la
plaça del Mercadal, al Passeig i a tot
arreu on sigui possible. Volem que
Agramunt continuï sent niu de cobles

de ponent, perquè cobles i
sardanistes hem d’anar sempre de la mà.
La nostra Dansa, la Sardana, que entrellaça persones
i ens agermana, dóna vida
als diumenges d’estiu de
la vila. Cal aprofitar la seva
força i fer-ne ressò, popularitzar-la i que totes les persones que gaudim ballant-la,
la fem pròxima i palpable i
així engresquem que pugui
provar-la tot aquell que s’hi
atreveixi. D’aquesta manera
els sardanistes sembrem la
llavor amb l’esforç de continuïtat incansable.
La rotllana sardanista és un acte
col·lectiu; hi entra qui vol, dona o
home, jove o vell, àgil o no, perquè
l’objectiu no és el resultat individual,
sinó la capacitat col·lectiva de reeixir
conjuntament per fer que tots tinguem el plaer de viure un moment al
mateix pas.
Agermanem-nos doncs, un cop
més, i ballem la Sardana, perquè som
dansa, som país i tenim coratge de
seguir. Que a les ballades de la Festa
Major puntegem tots plegats al servei
de la dansa i fem país amb fermesa i
ànims renovats, ni un pas enrere que
no sigui puntejat.
I quan volin els fanalets enlaire
com a cloenda de la nostra Festa Major, que els desitjos siguin per la cultura, la Sardana, i perquè el teixit associatiu d’aquest poble segueixi amb
força.
Que viviu en plenitud la Festa Major
d’Agramunt. I sempre, sempre i sempre: VISCA AGRAMUNT, VISCA LA
SARDANA i VISCA CATALUNYA!

JOAN PIJUAN

Moltes gràcies a totes i a tots.
L’Agrupació Sardanista Barretina us
desitja una MOLT BONA FESTA MAJOR!!!

[SETEMBRE 2019]
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Passeig. Després hi va haver a
les piscines concert jove amb
Comandants de Tros i Dj Jordi
Balagué.
L’endemà divendres els actes s’iniciaren amb la Xocolatada Popular a la plaça de
l’Església seguida d’una gran
gimcana familiar de l’Esplai
Sió i l’AEiG Agramunt pel
casc antic de la vila. L’Espai
Cívic d’Agramunt va fer portes
obertes els dies de la Festa
Major i va acollir una petita
mostra d’imatges i un audiovisual dedicat a la discoteca
KIPPS, una activitat inclosa
dins els actes de celebració
del seu 50è aniversari, també
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11) La Dansa de Canuts ja és un
altre acte que ha arrelat en la nostra Festa Major. Com sempre, als
participants se’ls obsequia amb un
canut que cada any es confecciona
amb una fusta diferent.
12) Grup d’animació a la plaça del
Mercat amb l’espectacle “Que peti
la plaça” de la companyia Xip Xap.
13 i 14) Xocolatada popular.
15) Gimcana pels carrers de la vila
amb l’Esplai Sió i l’AEiG d’Agramunt.
16) Campionat de tennis taula a la
plaça del Pou.

s’hi exposava mobiliari de la
discoteca, com les mítiques
cadires. A les dotze del migdia el Grup de Diables l’Espetec organitzà una guerra
d’aigua familiar a la plaça
Fondandana que va tenir
una molt bona acollida dels
infants, els quals s’ho van
passar d’allò més bé remullant-se. A dos quarts d’una hi
hagué sessió de sardanes al
Mercadal amb la cobla Vents
de Riella. A la tarda campionat de tennis taula a la plaça
del Pou i animació infantil a
la plaça del Mercat amb l’espectacle “Que peti la plaça”
de la companyia Xip Xap. A la
plaça de l’Església es va fer

el Ball dels Caparrons amb
la Bepeta Manetes, lo Victorino, l’Angelina Comadrona i
lo Jaume Anyego seguit de la
ballada popular de la Dansa
de Canuts que comptà amb la
col·laboració de la colla sardanista Estol, músics de les
cobles d’Agramunt i la Coral
d’Avui amb la participació
d’una trentena de parelles,
i la presentació de la nova
geganta d’Agramunt, la Delfina. A la plaça del Mercadal
hi hagué sessió llarga de ball
amb l’orquestra Madison. Cap
a mitja nit el Grup de Diables l’Espetec va estrenar un
correfoc-cercavila des del Pou
a la plaça Fondandana amb

altres elements de l’entitat i
diferents tipus de pirotècnia
que no es llancen a un correfocs. A continuació hi hagué
concert amb el grups Seikos,
Itaca Band i DJ David Beatz.
El dissabte al matí tingué
lloc la 8a Transiscar d’Orientació en BTT amb la collaboració del Club Ciclista
Agramunt que comptà amb
la participació d’uns vuitanta-cinc ciclistes de totes les
edats. El Passeig acollí un
matí de jocs tradicionals per
a la mainada amb la companyia Festa i Fusta amb una
Festa d’Escuma al pati de
l’EMMA i un vermut musical
amb el grup agramuntí Ver[SETEMBRE 2019]
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17) Guerra d’aigua a la Fondandana organitzada per l’Espectec.

22 i 23) Súper Tobogan Urbà Aquàtic al
carrer del Firal.

18 i 19) Transiscar d’orientació en BTT.

24) Ball al Mercadal.

20) Jocs de fusta per a la mainada al
Passeig.

25). Sessió vermut amb Versions Estelada
a l’Espai 39.

21) Festa de l’escuma al pati de l’EMMA.

26) Audició de sardanes.

sions Estelada organitzat per
Espai 39. A la tarda es muntà
al carrer Firal el Primer Súper
Tobogan Urbà Aquàtic, un inflable d’una llargada de 100
metres, que va estar adreçat
a majors de 12 anys. La plaça
del Pou acollí la plantada de
les figures participants a la
tercera Trobada de Bestiari organitzada pel Grup de Diables

l’Espetec: el Voliak d’Oliana,
el Drac de la Bat de Tàrrega,
La Figa-foc d’Alguaire i el
Drac Agremont d’Agramunt.
Mentrestant a la plaça de
l’Església es feia l’exhibició
castellera amb els Castellers
de Lleida i Toraires de Montblanc; concert al Passeig amb
la Rumba de Salinsky organitzat per Espai 39; sardanes al
[SETEMBRE 2019]
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27 i 28) Exhibició castellera a la
plaça de l’Església, que aquest
any comptà amb menys presència
de públic.
29) Grup dels castellers de Lleida
que hi són des del començament i
que fa vint-i-cinc anys ininterromputs que vénen a la nostra vila.
30 i 31) Correfoc infantil dels
Diables l’Espetec des del Pou fins a
la plaça de la Fondandana.
32) Cercavila dels participants a la
3a Trobada de Bestiari.
33) Correfoc de la Festa Major amb
el grup de Diables l’Espetec i la
colla convidada els Follets d’Artesa
de Segre.

JOAN PIJUAN
JORDI PARRA PACHECO

JOAN PIJUAN

Mercadal amb Bellpuig Cobla i sessió de ball i concert
amb l’orquestra Cimarron al
Pavelló. A les vuit del vespre
tingué lloc el correfoc infantil amb la colla infantil dels
Diables l’Espetec des del Pou
fins a la plaça Fondandana. A
dos quarts de dotze de la nit
els participants a la 3a Trobada de Bestiari van fer una
cercavila des del Pou fins a
la plaça de l’Església on es
va fer la presentació de les
figures i encesa final. A mitja
nit es realitzà el correfoc de
la Festa Major amb el grup
de Diables l’Espetec i la colla
convidada els Follets d’Artesa
de Segre. A continuació i fins
ben entrada la matinada concert a la plaça Fondandana

31

33

amb els grups Doctor Prats,
Bemba Saoco i Banda Biruji.
A mig matí del diumenge hi
hagué a la plaça del Pou l’espectacle infantil Disco Pinky
de la companyia Campi Qui
Pugui. Per tercer any consecutiu representants dels Balls
del Poble van realitzar l’ofrena
a la Verge dels Socors durant
la missa major, que comptà
també amb la participació del
grup convidat d’aquest any, el
Ball dels Valencians de Tarragona que va realitzar un quadre del ball dins l’església.
A la una del migdia la cobla
Jovenívola d’Agramunt amenitzà una ballada de sardanes
al Mercadal, mentre que a la
plaça de l’Església actuava el
Ball de Valencians de Tarra-

gona i al Passeig es feia un
vermut musical amb Agustika
organitzat per Espai 39. A la
tarda es realitzà la cercavila
popular de Tradi-Sió pel casc
antic, després de la qual es va
fer a la plaça de l’Església la
representació dels Balls del
Poble: dansa dels caparrons,
ball dels capgrossos, ball de
la gegantona Pom d’Or, lo
ball de bastons, ball pla “lo
senyor Pau de les Cantimplanyes”, ball dels gegants, ball
de cascavells, ball de Valencians de Tarragona, ball de
l’àliga d’Agramunt i per acabar el ball del drac Agremont.
Mentrestant al Camp d’Esports es feia el primer partit
de temporada i al Pavelló hi
hagué concert i sessió llarga
[SETEMBRE 2019]
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40
34) Ball dels Caparrons.

38) Los balls del poble.

35) Els capgrossos junt amb el del Guinovart
entren a la plaça saludant els presents.

39) Valencians de Tarragona.

36) Grup de bastoners.
37) Gegantona Pom d’Or.

41) Ball del drac Agremont amb la pirotècnia final.

de ball amb l’orquestra Swing
Latino, després del qual es va
fer la setena edició de l’enlairament de fanalets. La Festa
Major s’acomiadà amb el 6è
concurs de Dj i l’actuació del
grup local Muntband i Dj Berni.
L’endemà dilluns a la tarda

es va celebrar al Pavelló un
Torneig 3x3 de Bàsquet amb
la col·laboració del BAC i a
les deu de la nit començà a
la plaça del Mercadal la tradicional sessió de cinema a
la fresca del dia de Sant Gos
amb una gran concurrència
de gent.

40) Ball de l’àliga.

[SETEMBRE 2019]
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46
42) Representants dels Balls
del Poble realitzant l’ofrena a
la Verge del Socors.
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43) Disco Pinky de la companyia Campi qui pugui a la
plaça del Pou.

47

44) Concert de rock a la
Fondandana.
45) Enlairament de fanalets.

46 i 47) Exposició d’imatges i projecció d’un
vídeo referents als 50 anys de la discoteca
Kipps, al recent estrenat Espai Cívic.

JOSEP ROVIRA

Ball de la nova parella de gegants
agramuntins.

JOSEP ROVIRA

La geganta Delfina amb el seu
creador, Carles Teixidó, autoritats,
membres de la Tradi-Sió, i Dones
de l’Esbarjo que van confeccionar
la vestimenta.

Presentació de la nova
geganta Delfina
En el marc de la Festa Major, el divendres 30 d’agost, i
després del Ball de Canuts,
l’Ajuntament va fer la pre-

sentació de la nova geganta,
la Delfina, que acompanyarà
el Rei de Tremissèn, que ja va
ser presentat el mes de juny
per l’Associació Tradi-Sió.
Amb aquesta figura es com-

pleta la parella de gegants
protagonistes de la llegenda
agramuntina de la Roca de la
Delfina.
La geganta Delfina també
ha estat construïda als tallers
de Carles Teixidó de Bellpuig
i la vestimenta confeccionada per l’Associació de Dones
l’Esbarjo.
A diferència del Rei de Tremissèn que va ser finançat
gràcies a un verkami impulsat
per l’Associació Tradi-Sió, la
construcció de la Delfina ha
estat finançada íntegrament
per l’Ajuntament.
Amb la presentació de la
geganta de la Delfina es culmina el projecte iniciat per
Tradi-Sió per tal de reintroduir els dos gegants d’Agramunt que van existir a finals
del segle XIX, dels quals se’n
té constància en un gravat de
1908 trobat al Costumari Català de Joan Amades.
[SETEMBRE 2019]
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tor d’un delicte contra la salut
pública.

FONT: MOSSOS D’ESQUADRA

Open Lleida BTT – Serra
d’Almenara

Imatge de la plantació localitzada
a Agramunt.

FONT: OLLBTT

Participants en una de les categories de l’Open Lleida BTT – Serra
d’Almenara.

28

sió 667

[SETEMBRE 2019]

Delicte contra la salut
pública
El dimarts 3 de setembre
agents de la Policia Local van
localitzar una plantació de
marihuana en una granja del
municipi. Alertats els Mossos
d’Esquadra van comprovar
que a l’exterior de la granja hi
havia 80 plantes de marihuana. Després de localitzar el
responsable de la plantació,
un home de 33 anys, nascut a
Mali i veí d’Agramunt, el van
detenir com a presumpte au-

El dimarts 7 de setembre
va tenir lloc a Almenara Alta
la 4a prova de l’Open Lleida BTT – Lafuente Transport
Sanitari 2019, sota l’organització del Club Ciclista Serra
d’Almenara. Va comptar amb
la inscripció de 46 ciclistes
en les categories: cadet, junior, sub-23, elits i màster 30,
40 i 50. Els ciclistes van realitzar la prova en un circuit
de 6 km i gairebé 200 m de
desnivell positiu acumulat
per volta.
També es van disputar les
curses de promoció Kids Cup,
en les quals van prendre part
26 nens i nenes en les categories: prebenjamins, benjamins, principiants, alevins i
infantils. Van córrer en un circuit de 2 km que s’adaptà en
el nombre de voltes en funció
de la categoria.
L’Open de Lleida BTT –
Lafuente Transport Sanitari
2019 és una iniciativa de la

Delegació de Lleida de la Federació Catalana de Ciclisme
que neix amb dos objectius
bàsics: Deixar de ser l’única província catalana sense Open Provincial de BTT i
incentivar la competició en
aquesta modalitat que, tradicionalment, ha tingut i té
molts practicants a les comarques de Lleida.
En aquesta primera edició
l’Open compta amb cinc proves que es disputen a Almacelles, Tartareu, Navès, Almenara Alta i Corbins.

Exposició a
l’Espai Guinovart
La Fundació Espai Guinovart va inaugurar el dissabte
7 de setembre l’exposició
“Guinovart com a inspiració”
que es podrà veure al Petit
Espai fins al 3 de novembre.
La mostra reuneix una selecció dels treballs realitzats
per artistes vinculats a les
galeries d’art catalanes que
van participar al III Certamen Miró&Art, organitzat pel
Gremi de Galeries d’Art de
Catalunya (GGAC) i Vermuts
Miró, totes elles inspirades
en l’obra de Josep Guinovart,
en homenatge a l’Any Guinovart.
L’exposició reuneix trenta
obres de diferents formats
que van des de l’aquarel·la,
la pintura o el dibuix fins a
la fotografia o la creació digital. L’obra guanyadora del
certamen, “El dubte del títol”
de l’artista Núria Rossell (AB
Galeria d’Art de Granollers) és
la imatge que il·lustra l’etiqueta de l’ampolla de l’edició
limitada del Vermut Reserva
Miró&Art d’aquest 2019.
El Certamen Miró&Art té
com a objectiu promoure ar-

JOAN PIJUAN

Actuació de Lo Pardal Roquer al carrer Sió dins el cicle Racons.

JOAN PIJUAN

L’artista guanyadora, Núria Rossell, al costat de la seva obra “El dubte del títol”.

FONT: AJUNTAMENT D’AGRAMUNT

L’exposició a l’Espai es podrà veure fins al 3 de novembre.

Visita guiada a la necròpolis d’Almenara.

tistes joves i, a la vegada,
tornar a posar en primer pla
aquells artistes que ja no hi
són i que formen part d’una
altra generació.

de l’Oest”, que ha esdevingut
un mena d’himne de les nostres terres.

Cicle Racons.
Lo Pardal Roquer

Una desena d’arqueòlegs i
estudiants de la Universitat
de Lleida i les Universitats
Autònomes de Barcelona i
Madrid van treballar del 19
al 31 d’agost en la cinquena
campanya d’excavacions a la
necròpolis tumular preibèrica
d’Almenara. Les excavacions
han posat al descobert sis
noves estructures tumulars i
han permès consolidar cinc
estructures més que es van
trobar l’any passat.
La necròpolis preibèrica
d’Almenara és una necròpolis
tumulària d’incineració de la
primera edat del ferro datada
entre els segles VII-VIII aC.
El jaciment fou descobert de
forma fortuïta als anys 70 del
segle passat per Josep Balcells arran d’uns treballs agrícoles a la zona.
El dimecres 28 d’agost s’organitzà dins del cicle Racons
una visita guiada a la necròpolis a càrrec de l’equip d’arqueòlegs que s’encarrega de
l’excavació del jaciment.

Dins de les activitats programades per la regidoria de
Cultura de l’Ajuntament en el
cicle Racons, el dimecres 21
d’agost es va realitzar al carrer
Sió un concert de Rock-Folk a
càrrec del cantautor d’Alpicat
David Esterri, conegut artísticament per Lo Pardal Roquer,
autor de la cançó més popular
de l’oest de Catalunya, “Sóc

Excavació a la necròpolis
d’Almenara
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Festa Major de Puigverd
El portaveu de Junts per Catalunya, Eduard Pujol, visita la població

E

l dissabte, 14 de setembre, es va donar el tret de
sortida de la Festa Major de
Puigverd. A les nou del vespre
el portaveu del grup parlamentari de Junts per Catalunya, Eduard Pujol, va visitar
el poble. A les 9 tocades del
vespre va visitar l’ajuntament
on va signar en el llibre de visites. Després va fer un breu
parlament al·lusiu a la situació política que viu Catalunya.
Assistiren a l’acte algunes autoritats de fora i els regidors
de Puigverd encapçalats per
JOAN PUIG
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l’alcalde, Joan Eroles. De fet,
no hi havia gaire gent del poble a la sala de l’ajuntament,
donat que la visita del portaveu no es va saber fins a darrera hora.
En el llibre d’honor, Eduard
Pujol va escriure: “Estimats,
gràcies per haver-me convidat a la vostra Festa Major.
Escric aquestes lletres amb
una fotografia del president
Puigdemont penjada a la paret i vigilant a la meva espatlla, i en aquest mateix llibre,
poques pàgines abans que

JOAN PUIG

El portaveu del
grup parlamentari de Junts per
Catalunya, Eduard
Pujol, va visitar el
poble. A les 9 tocades del vespre va
visitar l’ajuntament
on va signar en el
llibre de visites.
Després va fer un
breu parlament
al·lusiu a la situació política que viu
Catalunya.

aquesta, hi ha unes lletres del
conseller Turull. Fa impressió, fa basarda veure com la
presó i l’exili són tan intangibles. Però sense perdre de
vista la repressió avui sóc a
l’Urgell, en un poble petit,
que ens dona la dimensió real
d’aquest gran país. Aquesta
és la nostra força, el caràcter,
el caràcter fort, tossut, com
aquesta terra i sabent que al
bon govern del dia a dia, a
què estem obligats, hi hem
d’afegir l’obligació de treballar per les llibertats. Perquè
no hi ha benestar sense llibertats”.
A continuació Pujol encara
va improvisar unes paraules
defensant l’actuació del Govern de Catalunya i proposant
que tothom participi en un
debat sobre com es vol que
sigui la Catalunya ideal:
En aquest temps es parla
de si hi ha govern o no; de si
el govern no ho fa prou bé.
Hi ha gent que té la capacitat d’oblidar l’excepcionalitat
del moment, com de difícil és
tirar endavant idees, defensar
idees en aquest temps d’ex-

cepcionalitat
democràtica,
de falta de llibertat i d’una
repressió que és tangible, i
a més a més amb un govern
de l’estat espanyol que viu
immers en la inestabilitat
perquè no volen precisament
resoldre el problema de Catalunya.
En tot cas, nosaltres tenim
les obligacions del dia a dia,
i aquestes són absolutament
necessàries de ser resoltes bé,
però sobretot d’explicar que
és molt difícil resoldre el dia a
dia quan no tens eines, i quan
les eines que tenim, hi hagués
el Govern que hi hagués, hi
hagués el President que hi
hagués, sempre queden curtes. Per tant, nosaltres tenim
l’obligació de fer política, sabent que fer política passa per
la defensa de les llibertats.
Això és bàsic perquè no hi ha
país sense llibertat. Aquest
és el nostre compromís. Però
al mateix temps hem de fer
la Catalunya possible que és
aquella que podem fer amb
les eines que tenim. Hem de
ser exigents i hem de fer un
esforç per explicar-nos bé.

Per altra part, cal dir que hi
ha un món que se’ns obre a
tots: el de la Catalunya ideal.
Parlem poc, sovint acorralats
per la repressió, sovint presos
per les obligacions del dia a
dia. Jo us convido a pensar en
l’univers que se’ns obre de la
Catalunya ideal; a pensar no
només si una vegada se us va
dir si seria possible o no. Hi
ha una Catalunya ideal que
no passa pels pressupostos
ni per la pèrdua de llibertats,
sinó per l’imaginari i per ser
capaços de crear un relat nou
que impliqui a tothom i que
defineixi com ha de ser idealment aquest país d’aquí
a deu, quinze o vint anys.
Aquesta és una porta oberta
que encetem en el debat polític.
Després, el portaveu Pujol
amb la resta d’autoritats van
anar caminant fins a la carpa, instal·lada al costat de
l’escola, on es va fer el sopar
de Festa Major en companyia
de molts puigvertins, amics
i convidats. La festa s’acabà
d’arrodonir amb ball i xerinola
fins a la matinada.
[SETEMBRE 2019]

sió 667

31

Protectors:

MAS BLANCH I JOVÉ

INDÚSTRIES

JOVÉ-BALASCH,

S.L.

EXPOSICIÓ A L'ESPAI
Guinovart El cos fragmentat
21 Juliol | 10 Novembre 2019

Sr. Joan Uriach Marsal

EXPOSICIÓ AL PETIT ESPAI
Obres del certamen Miró&Art III
Guinovart com a inspiració
7 Setembre | 3 Novembre 2019

Fes-te Amic de l'Espai per només 30€ l'Any
El vostre suport és clau per preservar l'obra de Guinovart

HORARI
DIJOUS I DIVENDRES, DE 10H A 13H
DISSABTE, D’11H A 14H I DE 17H A 19H
DIUMENGE, D’11H A 14H
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PLAÇA DEL MERCAT, S/N · 25310 AGRAMUNT
WWW.ESPAIGUINOVART.CAT
TEL. 973 39 09 04

D E T U A TU A MB EL XAVI I L A MONTSE DEL PATRONAT D’ESPORTS

Viure i sentir l’esport
vés d’una amistat vaig trobar
aquesta feina quan feia poc
que havia acabat i vaig dir
que sí; i aquest farà catorze
anys. Pujo i baixo de Lleida,
i molt bé.

La Montse i el Xavi a les piscines
municipals on es desenvolupa
la major part d’activitat durant
l’estiu.

El Patronat és
un organisme
dependent de
l’Ajuntament, el
qual gestiona i
organitza totes les
activitats esportives municipals
com: activitats
d’estiu, cursets de
natació, curses
de l’Ajuntament,
actes esportius de
Festa Major...

S

ense la remor, els crits
i les rialles de la mainada, en ser estiu,
ens trobem amb la Montse i
el Xavi al Pavelló Municipal
d’Esports. La tranquil·litat és
enganyosa, ja que la feina i la
planificació esportiva municipal no para, i tota passa per
les mans i ments d’aquests
dos apassionats de l’esport
de la nostra vila. Parlem amb
ells...
– Presenteu-vos!
– Jo sóc el Xavi del pavelló;
vaig estudiar magisteri d’educació física i fa vint anys que
treballo al Patronat d’Esports.
– Jo sóc la Montse del pavelló; sóc de Manlleu, vaig
estudiar INEF a Lleida. A tra-

– Quina titulació es necessita
per ser a un Patronat d’Esports?
– XAVI: No sé si hi ha una
norma o reglament de quina
titulació és necessària; el que
està clar és que has d’estar
relacionat amb el món de
l’educació física i si tens una
llicenciatura d’INEF, molt millor pels coneixements, ja que
quan es fa INEF s’estudia la
gestió esportiva.
– MONTSE: Aquí al Patronat comptem amb un diplomat, que és el Xavi, i una llicenciada, que sóc jo. Podem
dir que el tema d’INEF és per
gestió i el de diplomat per activitats més relacionades amb
nens.
– Quines col·laboracions fa
el Patronat d’Esports als centres escolars?
– XAVI: Puc dir que al començament, el Patronat
d’Esports feia l’educació física dels dos centres escolars. L’escola Mare de Déu
del Socors sempre ha vingut al pavelló i amb l’escola
Macià-Companys hi hagut de
tot: primer venien al pavelló,
després nosaltres anàvem al
centre. Puc clarificar que,
als inicis, nosaltres fèiem
tota l’educació física del centre Macià-Companys, però a
mesura que es va anar creant l’especialitat de mestre
d’educació física, nosaltres

ajudàvem i fèiem l’educació
física de cicle mitjà (3r i 4t
de primària); i finalment, en
haver-hi la figura de mestre,
ja no tenia gaire sentit oferir
el nostre servei i ens vam centrar a fer altres coses. Actualment l’Escola Mare de Déu
del Socors, també té el seu
mestre d’educació física, però
continua utilitzant les installacions del Patronat.
– Què és el Patronat d’Esports
i de qui depèn?
– XAVI: El Patronat és un
organisme dependent de
l’Ajuntament, el qual gestiona i organitza totes les activitats esportives municipals
com: activitats d’estiu, cursets de natació, curses de
l’Ajuntament, actes esportius
de Festa Major... I també gestiona els edificis municipals
esportius: pavelló, recinte de
les piscines i camp municipal
d’esports.
– MONTSE: També, quant
al tema de la gestió del pavelló, com que hi ha diferents
clubs que han de compartir
aquest espai, nosaltres som
els encarregats de gestionar
les hores d’entrenament, les
hores de cap de setmana, etc.
– Quins objectius principals
promou el Patronat?
– MONTSE: Promou la promoció de l’esport del poble,
tant educatiu, com formatiu, lúdic, esportiu de rendiment... La idea nostra és gestionar tot tipus d’esport que
es faci a Agramunt.
– XAVI: També intentar que
tothom tingui la seva oferta
[SETEMBRE 2019]
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El Xavi ultimant els detalls
en la Cursa de la Dona.

Potser en aquests
moments ens
centrem més amb
els nens i la gent
gran, perquè la
resta ja té ofertes
esportives amb els
clubs i gimnasos
particulars.
Col·laborant amb l’Atrapacontes a la Biblioteca Municipal.
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esportiva a totes les edats i
oferir activitats que cap entitat privada estigui oferint,
com: Activigran, cursos de
natació, programa NEREU...
Potser en aquests moments
ens centrem més amb els
nens i la gent gran, perquè la
resta ja té ofertes esportives
amb els clubs i gimnasos particulars.
– Com us organitzeu?
– MONTSE: Entre els dos
ho fem tot. Encara que amb
el tema clubs el Xavi hi té
més contacte i en moltes ac-

tivitats tinc més contacte jo,
però això és molt entre nosaltres.
També hem de pensar que
com que som municipals, el
regidor d’esports és el qui
mana. Nosaltres som la cara
visible. I cada quatre anys
comencem de zero. Està clar
que el regidor de torn decideix
sempre. Nosaltres podem assessorar cap aquí o cap allà,
però ell o ella és qui acaba
dient cap a on es va.
– XAVI: Tots dos muntem,
organitzem i decidim les activitats. A nivell d’Ajuntament
jo tinc el càrrec de director
tècnic, de què se’m demana
la responsabilitat, i la Montse
és la tècnica. Però tenim clar
que som un equip i un no fa
res sense que l’altre ho sàpiga. I a més a més, en moltes
activitats ens fem assessorar
per gent externa.
– Les entitats esportives, quina relació tenen amb el Patronat?
– MONTSE: Els gestionem
les instal·lacions esportives
municipals: pavelló i camp de
futbol. Mai no els diem el que
han de fer. Cada club s’organitza a si mateix. Ells saben
que tenen unes hores de pavelló i que poden utilitzar-les i
a partir d’aquí ens hem de posar d’acord per utilitzar aquelles hores en entrenaments,
partits de cap de setmana...
– XAVI: L’única instal·lació
esportiva municipal que té un
altre règim és el tennis. Tot i
que l’espai és municipal, el
club tennis té una cessió per
la seva explotació privada; són
ells que fan la gestió d’aquest
espai i si s’ha de fer alguna
obra, ells mateixos se’n fan
càrrec.

– Quins actes i activitats organitza el Patronat?
– MONTSE: Per cursos escolars tenim les activitats extraescolars nostres:
· La psicomotricitat per a
nens de p3, p4, p5.
· Jocs escolars per a nens
de 1r a 6è de primària.
· El programa NEREU, que
és una activitat que promociona els hàbits saludables i
l’activitat física i va coordinada amb el CAP d’Agramunt.
És el CAP qui deriva determinats nens o nenes de primària. Tots els qui hi participen
tenen unes necessitats especials físiques.
· Activigran és una activitat
per a la gent gran i està oberta
a tothom.
· Les caminades dels dimarts.
– XAVI: Després hi ha les
activitats més puntuals:
· Les activitats de Festa Major, en què s’organitza bàdminton i tennis taula.
· La setmana de la mobilitat, en què es fa un concurs
entre els centres escolars per
saber quina és la classe més
sostenible.
· La cursa del torró és la
nostra cursa gran i important
que ens suposa molts esforços juntament amb el club
dels Escatxics.
· Col·laborem amb l’Actinadal.
· L’esquiada, que s’organitza a nivell de centres escolars.
· El Dia Mundial de l’Activitat Física, en què es fa, durant un cap de setmana, diferents maneres de practicar
l’educació física.
· La Cursa de la Dona.
· El cros escolar.
· Cursos de natació.

nat, perquè ens agrada la feina. Tot i això, si m’hagués de
quedar amb alguna activitat,
pels records que em porta,
em quedaria amb el campionat de futbol sala.

Celebrant el final de les caminades dels dimarts.

Nosaltres creiem
que l’èxit de les
activitats del casal
d’estiu depèn dels
monitors. Per tant,
s’han de sentir
còmodes treballant. Nosaltres els
ajudem i supervisem les activitats.
Funcionen per
setmanes temàtiques i els monitors
són els que pensen i decideixen el
tema.

· Les activitats del Casal
d’Estiu.
· El torneig de futbol sala,
que es fa als vespres al recinte de les piscines: un d’adults
i un altre de nens, on aquest
any hi hagut molts inscrits.
· Aquafitness.
· La cursa d’orientació; una
idea que va sorgir fa uns anys
dels monitors del Casal d’Estiu.
· Bicicletades.
– L’Actinadal i les activitats
d’estiu depenen del Patronat?
Com les organitzeu, com feu la
tria de monitors?
– XAVI: L’Actinadal el gestiona la regidoria de joventut, però també depèn dels
regidors a qui se’ls assigna.
Aquests últims anys ho portava una regidora, que també
era la nostra, però no dins
de l’àmbit esportiu. Per tant
es pot dir que depèn de a
qui ho encara l’Ajuntament.
Nosaltres amb l’Actinadal
col·laborem ja que es fa en la
instal·lació municipal on estem treballant.
– MONTSE: Les activitats
del casal d’estiu sí que les

gestionem des de la regidoria
d’esports. La tria de monitors
es fa presentant sol·licituds
i complint uns requisits. Un
cop es tenen els monitors,
ens reunim tots i parlem
cap on es vol encarar el casal d’estiu. Nosaltres creiem
que l’èxit de les activitats depèn dels monitors. Per tant,
s’han de sentir còmodes treballant. Nosaltres els ajudem
i supervisem les activitats.
Funcionen per setmanes temàtiques i els monitors són
els que pensen i decideixen
el tema. Dins del casal d’estiu també hi ha l’acompanyament als cursets de natació,
que el fem nosaltres i que
suposa una gran millora per a
tothom.
– De quins actes esteu més
orgullosos?
– MONTSE: Jo gaudeixo
molt en la meva feina. I estic
orgullosa de tot el que fem.
– XAVI: De totes les activitats que fem, no n’hi ha cap
que sigui molt pròpia, sinó
que són conjuntes. Jo gaudeixo de tot, com la Montse.
Per això estem aquí al patro-

– Quines perspectives de millora teniu com a tècnics del
patronat?
– MONTSE: Sempre has
d’estar disposat a millorar.
Crec que som dues persones
que estem obertes a qualsevol cosa. Aquest any, dins del
Casal d’Estiu hem millorat en
fomentar la inclusió dels nens
i nenes amb alguna dificultat.
I ha anat molt bé.
– XAVI: Hem tingut i tenim moltes idees, però per
diferents motius no s’han
dut a terme. En aquests moments estem bastant coberts.
Aquest any ens ha sabut un
pèl de greu no fer la milla de
la Festa Major. I ara tenim un
projecte d’un altre tipus de
cursa, però encara és molt
aviat per saber on anem. Ara
estem en un temps nou, ha
entrat una nova regidora, segurament tindrà idees i ens
haurem d’asseure i parlar-ne.
I endavant!!!
Costa molt poc copsar el que
mou al Xavi i la Montse; no és
el guanyar ni ser el primer, sinó
el participar, el relacionar-se,
l’educar i el fruir amb l’esport.
En una societat amb mancança,
cada cop més evident, de valors referents, ells, amb la seva
feina diària, amb el seu bon fer
i la seva honradesa, marquen
un camí i un sentit del que ha
de ser l’esport per a la nostra
mainada, joventut i gent gran.
No defalliu!!
Margaret Palou
[SETEMBRE 2019]
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@amarti81

@joﬁgueraﬁ

@albertlooks

Recull d’imatges
seleccionades
entre les que els
nostres lectors
han penjat
a Instagram
amb l’etiqueta
#revistasio

@airun71

@revistasio
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@tereanye

@materesa7817

@joﬁgueraﬁ

@ingrid_gim

@materesa7817

@amarti81

E N T ITATS C AS A L D’AVIS D ’AGR AMUNT I COMAR CA

Seguim!
E

FONT: CASAL D’AVIS

l Casal d’Avis, un any més, ha seguit
organitzant festes, excursions, conferències, etc... amb una bona colla de socis
que han anat assistint, principalment, a les
nombroses festes que es van fent. Les excursions són una altra activitat important.
En destaquem l’última que hem realitzat
a la Cerdanya, de quatre dies intensos, visitant tot el que estava programat i alguna
sorpresa més, com unes sessions d’SPA,
que van acabar d’arrodonir l’estada.
Ens veiem i us esperem a la festa del
Torró.
El Casal d’Avis

NOTÍCIES
BIBLIOTECA
Dissabte 5 d’octubre, a les 11.30h
Atrapacontes a càrrec de

Divendres 18 d’octubre, a les 20.00h
Presentació del llibre

Joan Salvat-Papasseit.
L’incendiari de mots
Cartes inèdites, articles
i poemes esparsos

l’Associació El Saüc

de Ferran Aisa i Mei Vidal

ens explicaran el conte
L’arbre vell

La presentació anirà a càrrec
dels autors i de Joan Puig

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA D’AGRAMUNT

A E
U A

Aula
d’Extensió
Universitària
AGRAMUNT

INAUGURACIÓ DEL CURS ACADÈMIC 2019-2020
Benvolguts companys de l’AEUA. S’atansa
l’inici del nou curs acadèmic i us volem
informar que la sessió inaugural es realitzarà el dimecres dia 2 d’octubre. Anirà a
càrrec del Sr. Francesc Mauri, meteoròleg de TV3, amb el tema: “Els climes de
Catalunya: aiguats i inundacions”.
Us recordem que els alumnes matricu-
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lats en cursos anteriors solament heu de
fer l’ingrés de 25 € al compte de “CaixaBank” fent constar el vostre nom i els
cognoms.

El programa imprès del curs acadèmic
2019-2020 es repartirà a l’inici de l’acte que tindrà lloc a la Sala Teatre del
Casal Agramuntí a les 5 de la tarda.

Els alumnes de nova incorporació han
d’omplir el full de la matrícula que trobaran a l’Oficina de Turisme d’Agramunt
i fer el pagament a “CaixaBank”.

Desitgem poder seguir comptant amb la
vostra participació.
La Junta Directiva

E N TITATS ES P LA I S IÓ

Colònies d’estiu

U

n estiu més, els esplais Xino-Xano, Sió i
Guissona hem gaudit d’unes colònies genials! Hem fet dos torns. Al juliol amb els
infants de tercer de primària a segon d’ESO i a
l’agost, amb els joves de tercer d’ESO a primer de
Batxillerat.
De nou, ha estat una experiència enriquidora
per a tothom. Jocs, gimcanes, rialles, excursions i

moltes activitats que ens han fet passar un estiu
diferent.
Infants i joves de Guissona, Agramunt i Bellvís
hem pogut gaudir una vegada més de Bastanist,
un indret bucòlic als peus del Cadí que us convidem a visitar. No us deixarà indiferents!
Des d’aquí, volem donar les gràcies a totes les
persones que fan possible que any rere any les
colònies es desenvolupin amb èxit. Especial agraïment per als pares i mares per confiar en el nostre
projecte educatiu.
L’equip de monitores i monitors ja estem en
marxa preparant noves activitats. La propera, la
trobada d’esplais de la FEMN (Federació d’Esplais
Santa Maria de Núria). Serà el 5 d’octubre a Bellvís. També escalfem motors per l’activitat de Nadal i de Setmana Santa. Us hi esperem! ■

C/ Sant Pol, 13 - 25210 GUISSONA
Tel. 973 55 16 98
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Av. Generalitat, 10 · AGRAMUNT · Tel./Fax 973 392 311 · Mòbil 630 053 450

jardinsdesecà
Jordi Lluch Sarnago
jardiner

• Poda d’arbrat agrícola

Tel. 658 921 335
jardinsdesecar@gmail.com

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

FUNERÀRIA i SALES DE VETLLA

SERVEI

24h

PERMANENT

973 39 08 62 t 620 90 50 20
jtorne1@hotmail.com
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OP IN IÓ LA BOTERA

per JOAN PUIG i RIBERA

JOAN PUIG

La botera

Cada cent articles
he canviat el títol de
la secció. Primer va
ser “L’espitllera”,
després “El celobert” i més tard
“La claraboia”.
Ara es dirà “La
botera”. Espero que
els deus em donin
vida i salut per finalitzar-la. La botera,
al nostre poble, és
el forat rodó que hi
havia al capdavall
de moltes portes
per on es colava
el gat.

A

quest agost de 2019
ha fet vint-i-cinc anys
ininterromputs que escric un article d’opinió a Sió.
La qüestió va començar com
un repte personal després de
constatar que la meva aportació a la revista en aquells
moments era molt pobra, per
no dir nul·la. Em vaig estrenar
el setembre de 1994 amb un
article que plorava la mort de
Pere Calders, un autor que he
llegit i estimat amb fervor i
admiració de fill literari.
En iniciar el repte, vaig decidir que la columna (perquè
primer era una columna) no
atacaria a ningú del nostre
entorn més immediat. Hi faria reflexions, tocs d’atenció i,
sempre que pogués, consideracions i lloances en positiu.
No sé si me n’he sortit.
Cada cent articles he canvi-

at el títol de la secció. Primer
va ser “L’espitllera”, després
“El celobert” i més tard “La
claraboia”. Com el lector
perspicaç haurà descobert,
aquests substantius sempre
són forats d’un edifici per on
es poden escolar les sentors,
les veus, les idees, les mirades, les il·lusions i les penes.
A partir del mes de setembre de 2019, amb la publicació de l’article 301 la secció
canvia de nom. Ara es dirà
“La botera”. Espero que els
deus em donin vida i salut
per finalitzar-la. La botera, al
nostre poble, és el forat rodó
que hi havia al capdavall de
moltes portes per on es colava el gat. Segons el diccionari Alcover-Moll, aquesta
accepció la diem a Lleida, el
Pla d’Urgell i a Calasseit. En
altres llocs de la geografia en
diuen “gatera”. La majoria
de les portes d’entrada de les
cases, anys ha, tenien un forat per on entrava i sortia el
gat sempre que li abellia. Ja
sabem que aquest animal domèstic és una mica especial:
capaç de rebolcar-se’t a la
falda o de treure’t les ungles
en un moment donat. També
necessita esgambi, cosa que
vol dir que els agrada voltar
pel veïnat i sortir de cacera o
festeig a veure què o qui troben. La botera, doncs, era un
recurs aplicat a la majoria de
les portes per donar llibertat a
aquests felins.
A casa nostra, a més a més,
la botera en un moment donat es va convertir en l’amagatall de la clau de la porta
de casa. Aquella porta amb

dos batents tenia una clau
tan grossa que no es podia
portar a la butxaca. Així passava a la majoria de les cases.
De manera que ens vam empescar (i crec que no érem els
únics que ho fèiem) que quan
marxàvem de casa tancàvem
la porta i passàvem la clau
per la botera per deixar-la a la
part de dins. Tots ho sabíem,
de manera que, qui arribava
primer podia obrir. Perquè
també s’ha de recordar que a
les cases del poble no solíem
tancar la porta durant el dia i
moltes vegades es deixava entreoberta o bé oberta del tot.
Això permetia que els amics
i la parentela poguessin pujar fins a la cuina sense que
haguessin de polsar el timbre
inexistent sinó amb un “Ave
Maria Puríssima!” o un “Déu
vos guard!” que pronunciaven
en enfilar les escales. Recordo que quan de jove marxava
al cinema els dissabtes a la
nit, jo mateix tancava la porta per fora i col·locava la clau
per la botera, per tal que, en
tornar en hores intempestives, no hagués de desvetllar
els familiars que ja dormien.
Al pare, manyós de mena,
en una ocasió se li va acudir
de fer una porteta corredora
per la part de dins de la botera; a la part de fora tenia
un pom que permetia fer-la
lliscar a dreta o esquerra; així,
quan havíem deixat la clau,
es podia “tancar” la botera.
No recordo que cap altra casa
ho tingués. Ep! també s’ha de
matisar, però, que aquest invent casolà el va aplicar quan
ja no teníem gat. ■
[SETEMBRE 2019]
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ESPECIALISTES
EN HOSTALERIA
bosses paper
bosses plàstic
hostaleria
alimentació
aparells
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

neteja
impresos
pastisseria
indústria
cash…

>amm.cat

mobiliari

Tu poses
la imaginació…

i nosaltres et vestim la teva taula
amb totes les combinacions de colors

Elaboració Artesanal

Formatges Monber

Distribuïdors:

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

42

sió 667

[SETEMBRE 2019]

O P IN IÓ ES C UDELLA BAR R EJADA

per ANTONI PONSA

ARXIU SIÓ

El batre 2

Màquina de batre en ple
funcionament en una era
de les nostres contrades.

La màquina de
batre era una
màquina de molt
embalum, proveïda
de quatre rodes,
sense motor i que
s’havia de moure
de lloc per mitjà d’un tractor i
fer-la funcionar
emprant, també,
una corretja transmissora que anava
des de la politja
del tractor a la de
la màquina.

L

’arribada de la màquina
batedora va obrir un nou
capítol que va simplificar i alleugerir molt aquesta
feina tan engorronidora, la
qual es perllongava durant
dies i setmanes sense descans possible, encara més,
si el temps no acompanyava
i apareixia alguna tronada de
tant en tant o si es feia alguna lloca, mot que volia dir que
la batuda es mullés abans de
poder-la arreplegar, motiu pel
qual s’havia de remoure amb
les forques diversos dies perquè es pogués acabar amb bones condicions.
La màquina de batre era
una màquina de molt embalum, proveïda de quatre rodes, sense motor i que s’havia
de moure de lloc per mitjà
d’un tractor i fer-la funcionar
emprant, també, una corretja
transmissora que anava des
de la politja del tractor a la de
la màquina. No cal dir que entre les dues màquines produïen un terrabastall ensordidor
i una polseguera que cegava.

És cert que aquesta màquina tenia els avantatges expressats, però també tenia alguns inconvenients dignes de
tenir en compte, per exemple:
totes les garbes havien d’estar
agarberades a l’era en un gran
munt, ja que quan funcionava se les engolia amb molta
rapidesa i en qüestió d’hores
feia la mateixa feina que si es
batia a potes s’hi esmerçaven
molts dies.
Uns altres problemes eren
no poder preveure el temps
amb exactitud, i la manca de
batedores també era evident.
Al país n’hi havia poques, per
tant, calia fer llargues cues i,
al mateix temps, protegir les
garbes de possibles tronades
que poguessin danyar greument tant el gra com la palla,
ja que el gra germina fàcilment encara que sigui amb
poca humitat i sense desprendre’s de l’espiga que l’encabeix. Per tant, calien grans
tendals per impedir la filtració
de l’aigua, la gran enemiga
del temps de batre.

El gra sortia amb bones condicions i prou net per desar-lo
al graner i omplia els sacs que
s’anaven succeint l’un darrere
l’altre.
La palla sortia per un tub
que podia canviar de direcció
fàcilment i, a més, si calia
s’elevava fins a diversos metres d’alçària, cosa que anava bé per fer el paller a l’aire
lliure i també per introduir-la
a coberts resguardats de la intempèrie.
La figura de l’apallerador (la
persona que feia el paller), era
una de les més significatives
i la més pesada perquè al
paller s’hi amuntegava tota
la palla de la collita. Allò
era una obra d’art en tots els
sentits. La base era de forma
quadrangular acabada en dos
aiguavessos, com una casa
d’aquelles que ens feien dibuixar a la canalla quan anàvem a col·legi.
En aquest paller no l’hi feia
falta el venerat pal, era prou
robust per aguantar-se per si
mateix. ■
[SETEMBRE 2019]
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ílvia Balagueró

CENTRE PODOLÒGIC
Podòloga col. 1170

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

Xavier Infante Màrquez
PALETA

CONSTRUCCIONS
i REFORMES
Raval de Castellnou, 27
Telèfon 973 392 329
Mòbil 606 314 654
PUIGVERD D’AGRAMUNT
(Lleida)
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Electromecànica
cà ca

MUI I
Josep Anton Muixí
c/ Indústria, 15 - 25310 AGRAMUNT
Tel. 973 390 363 - Mòbil 696 458 713
e-mail electromecanicamuixi@gmail.com

O P IN IÓ ELS LEC TO RS ESCR IUEN

Festa Major de Montclar

C

om cada any per Sant Jaume
es va celebrar l’esperada Festa Major de Montclar, enguany
amb més activitats que mai. Els actes
es van iniciar el migdia del dijous 25,
diada de Sant Jaume, amb la missa solemne, vermut popular, traca d’inici de
festa i jocs japonesos per a la mainada.
A la tarda la pintada de murals, on els
infants van poder fer volar la seva creativitat. Ja al capvespre un any més es
va poder gaudir d’un sopar i un divertit
monòleg a la fresca, a continuació la
festa va seguir amb el concert acústic
de Versions Estelada.
Les activitats van seguir el capvespre
del divendres 26 amb la inauguració
de les obres del carrer caminet, del nou
rellotge del campanar i la reparació
de les campanes. Tot seguit el pregó

a càrrec un any més de les autoritats
locals i de l’associació de jovent; com
ja és tradició va acabar amb l’encesa
del txupinazo, pluja de caramels per a
la mainada i els esperats balls del Fantasma Jaumet i el Senglar Massaporc.
Els actes van seguir amb el sopar de
germanor, espectacle pirotècnic i finalment la primera gran nit del Montclarock. Va obrir la nit Cumbayà amb les
millors versions reggae. A continuació
La Terrasseta de Preixens amb la seva
música festiva que combina la rumba,
rock i l’ska. La festa va seguir amb els
clàssics del rock i ska a càrrec de The
Pink Goats, el grup de versions de la
Segarra. Un any més la nit va acabar
amb el sol ja ben alt amb les millors
cançons de la mà de DJ Berni.
El dissabte 27 estava carregat d’activitats, a la tarda per una banda el
torneig de botifarra, amb trofeus i obsequis per als finalistes que es realitza
des de fa molts anys, per altra banda
una gimcana plena de proves amb l’aigua com a protagonista per als més
petits. Ja cap al vespre, l’orquestra
Excelsior va oferir una sessió llarga de
ball. Arribada la mitjanit començava un
cop més la marxa pel jovent amb Eko,
que ens van oferir les millors versions
del panorama català i internacional. A
continuació Seguirem amb el seu tri-

but a Obrint Pas, un directe carregat
de força, energia i espectacle. Seguidament La Cosa Nostra, un jove grup
de versions del Segrià amb els quals és
inevitable saltar, ballar i cridar de principi a fi. Finalment, ja amb el sol ben
visible, DJ Jordi Balagué un any més va
posar les últimes notes a la festa, fins
que el Fantasma Jaumet va baixar a la
plaça per fer l’últim ball.
Durant tot el diumenge 28 els nens
van poder refrescar-se en un gran parc
aquàtic d’atraccions. Al migdia la missa amb el cor parroquial d’Agramunt i
al capvespre un concert, seguit d’una
sessió llarga de ball, a càrrec de l’orquestra Gran Premier, en el qual no va
faltar el ball de rams. Per acabar, el
sopar de fi de festa en què cada any
participa més gent.
Com cada any des de l’Associació
de Jovent de Montclar volem agrair a
tots els assistents dels actes, que cada
any sou més i ens doneu ànims per seguir endavant, millorant any rere any
la nostra gran festa. Aprofitem també
per agrair a l’Associació Cultural Sant
Jaume i l’Ajuntament d’Agramunt la
seva col·laboració a la festa. Us esperem l’any vinent, per al qual ja estem
treballant per poder repetir de nou una
gran festa.
David Hernández Galceran
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BAR RESTAURANT CASA MARTA
SERVEI A DOMICILI
Horari de dimarts a diumenge: 12 a 16 h i 20 a 24 h

Tels. 973 39 10 34 / 695 70 95 86 / 692 20 23 52
Av. de Catalunya, 19 local (al costat de la gasolinera CEPSA) · Agramunt
Comanda mínima 12€
Comanda superior a 12€ regal d’una llauna de refresc
Comanda superior a 20€ regal d’una tapa de braves gratis
Pregunta pel nostre menú diari
Pots pagar la teva comanda amb targeta

Si ets al·lèrgic a algun aliment avisa al cambrer. Gràcies
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per ANNA BERTRAN

“La cultura és una via
per viure millor”
Pep Tugues, un agramuntí al capdavant de la cultura a Sant Cugat

A l’escenari del Teatre-Auditori, amb l’escenografia d’El Jove Barber de Sevilla,
producció del Petit Liceu. Foto: A. Ribera.
Sortida a Barcelona, a l’Aquàrium, amb la seva mare Ramona, la seva germana
Margaret i el seu marit i els seus fills, Esteve i Sergi.

– Per què Pep Tugues i no Josep Ramon Palou?
– El meu nom és Josep Ramon Palou Tugues. Utilitzo
el meu segon cognom per a
la vida quotidiana, perquè té
una millor sonoritat i com a
homenatge a la meva mare,
la Ramona, encara que estic
molt satisfet i agraït dels valors que m’han transmès els
meus pares. Gràcies a ells,
segur que m’he fet millor persona. Amb la meva filla, Maite Palou Garcia, acabarà la
branca descendent de Palou,
i amb mi, la de Tugues haurà
tingut un recorregut més ampli.
– Quins són els records culturals més significatius que tens
d’Agramunt?
– Uns dels records més
macos que tinc d’Agramunt,
culturalment parlant, és anar
al teatre per Nadal primer i,
sobretot, haver fet teatre. Recordo especialment l’obra “La
Fam” de Pere Quart en què,
sent molt jovenet, hi vaig tenir un petit paper. Tampoc
no puc oblidar el fet d’haver
estat partícip directe de la
creació de Ràdio Sió, amb
tot el que comportà engegar
una emissora nova i en la qual
vaig passar moments extraordinaris als estudis. M’agrada
rememorar la retransmissió
de la “Guerra dels mons”
d’Orson Wells al Casal Agra[SETEMBRE 2019]
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etembre.
Comença
una nova temporada al
Teatre-Auditori de Sant
Cugat del Vallès. La programació és acurada, diversa i
per a totes les sensibilitats
culturals. Al darrere hi ha la
feina de Pep Tugues, fill del
carrer Vilavella d’Agramunt,
acompanyat d’un gran equip
de persones que posa tota la
maquinària en marxa per aixecar el teló del teatre cada
cap de setmana. Ha trobat
l’equilibri entre viure a Sant
Cugat, que defineix com una
ciutat verda, plana i agradable, i compartir estones amb
la seva família agramuntina, a
la qual visita amb regularitat.

47

E N T R EV ISTA P EP TU G U ES

▼
Amb la ballarina, Blanca Li, un cop
acabada la seva actuació al TeatreAuditori amb l’espectacle Déesses
et Démones.

Celebrant el programa 400 (10
anys) de DIDASCÀLIA a Ràdio Sant
Cugat, actualment CugatMedia, amb
Pere Arquillué, Jordi Dauder i Trini
Escrihuela. Un mitjà en què el Pep
hi ha col·laborat molt.

muntí, tot un repte per una
ràdio petita com la nostra.
Crec fermament que totes
aquestes experiències, juntament amb la Fira de Teatre al
Carrer de Tàrrega, em donen
un pòsit cultural que més
tard em porten a desenvolupar aquest vessant cultural i
la meva feina actual.
– Una vegada finalitzats els
estudis secundaris a Agramunt,
marxes a estudiar a la universi-

tat. Quina és la teva trajectòria
fins arribar a Sant Cugat?
– A mi m’agrada dir que
Agramunt em dona la infantesa, la joventut i el pòsit cultural que he mencionat abans,
i després m’acull Sant Cugat.
Després del meu pas per
l’institut, marxo a estudiar
Filosofia i Lletres a la Universitat Autònoma de Bellaterra;
em llicencio en Comunicació
a la mateixa UAB i, posteriorment, col·laboro en diferents mitjans de comunicació
com El Observador, l’Avui, El
Temps, Rubricata i La Vanguardia, entre altres, com a
periodista especialitzat en
arts escèniques Tot això ho
faig vivint a Sant Cugat. Fins
que el mes de juny de 2005
rebo una proposta del llavors
alcalde de la ciutat, en Lluís
Recoder, i de la regidora Àngels Solé per fer-me càrrec de
la direcció del Teatre-Auditori
de Sant Cugat, proposta que
accepto, com és evident!
Com que visc de primera mà i
d’una manera molt intensa la
seva inauguració l’any 1993,

esdevenir el seu director és
per a mi un honor i alhora un
gran repte.
– Què fa que un periodista
cultural originari de les Terres
de Ponent acabi com a director del Teatre-Auditori de Sant
Cugat?
– Arribo a Sant Cugat l’any
1985 i, gràcies a la meva experiència a Ràdio Sió, una de
les primeres coses que faig
és adreçar-me a Ràdio Sant
Cugat amb la intenció de ferhi un programa de caire cultural; de seguida m’acullen i
accepten la meva proposta.
També col·laboro en les revistes Tot Sant Cugat i Sant
Cugat Avui en què puc transmetre les meves inquietuds
culturals. Tot això em permet
tenir contacte amb diferents
entitats de la ciutat i em porta
a prendre-hi un paper de forma activa; també formo part
de l’equip de Comunicació i
màrqueting, i coordino el Pla
de Cultura de l’Ajuntament
de Sant Cugat amb esdeveniments tan importants com
la Nit de Santa Llúcia, l’Any
del Mil·lenari o la inauguració
del Museu de Sant Cugat, que
mostren el meu compromís
amb el món cultural.
– Explica’ns què hi trobarem
si anem al Teatre-Auditori de
Sant Cugat.
– Hi trobareu un espai
cultural amb diferents aforaments fins a un màxim de
912 butaques; el fet de ser
un teatre-auditori ens permet
fer-hi diferents espectacles:
des de teatre a la italiana,
òpera, dansa amb música en
directe o enregistrada, poesia,
circ, etc. També hi trobareu
diferents tipus de programacions: la programació estable,
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Amb dues grans artistes, l’Emma
Vilarasau i la Luz Casal, les quals,
segons el Pep, encara són millors
persones.

la familiar, OFF que fem a
la cafeteria del teatre i també de quilòmetre zero... En
definitiva, una programació
eclèctica, variada i, sobretot,
de qualitat per poder omplir
cada setmana el teatre més
d’una vegada. Comptem amb
gairebé 100.000 espectadors
anuals amb una mitjana d’entre 80 i 85 espectacles que
fan entre 120 i 130 funcions
per temporada. Ja veus que
els números són força engrescadors.
– Pel que he pogut llegir el

– A part de la taquilla, amb
quins altres ingressos compteu?
– La part econòmica, pel
que fa als ingressos, la podem dividir en cinc apartats:
l’aportació municipal, que
suposa un 33%, la taquilla,
els mecenes i patrocinis, el
lloguer dels espais i el taller
d’escenografia i les subvencions de la Diputació i la Generalitat. Tot aquest ventall
d’ingressos ens permet oferir
una programació per a tots els
gustos.
– Deu ser un pressupost força
elevat.
– Ens movem entre
4.500.000 i 4.800.000 euros. Entre aquest pressupost,
un milió i escaig està destinat
a les biblioteques i la resta,
tres milions i escaig, són per
al Teatre-Auditori. Realment
estem parlant d’un pressupost important, però has de
pensar que dins de l’organisme hi treballem 37 persones
fixes més unes altres 120
que es contracten a través de
serveis externs; tot això per

donar resposta als 300.000
usuaris de les biblioteques
i els 170.000 espectadors
que, com aquesta temporada,
passen cada any pel teatre.
– Disposeu d’alguna companyia teatral pròpia i estable?
– Nosaltres no som un centre productor, sinó exhibidor;
les produccions són de fora
i quan acaba un espectacle,
passem full cap a un de nou.
És cert que hem produït espectacles de la pròpia ciutat,
donat que una de les nostres
funcions és donar suport a les
entitats de Sant Cugat. Per
exemple, organitzem el dia
internacional de la dansa o
bé participem amb les escoles de dansa; és a dir, productes que nosaltres anomenem
de quilòmetre zero. Sense
oblidar que l’Orquestra Simfònica de Sant Cugat presenta
les seves produccions al nostre teatre. No disposem d’un
pressupost per fer producció,
el nostre muscle és contractar
produccions fetes que acostumen a fer dues o tres funcions
de cada espectacle, encara
que en alguns moments excepcionals com en el musical “Mamma Mia” o el mag
Antonio Díaz que hem arribat
a programar entre set, deu i
quinze funcions.
– Quina és la recepta per cuinar una bona temporada?
– En primer lloc i molt important, una bona planificació
del temps i anticipació per
preparar-la; en aquests moments ja estem treballant de
ple en la temporada 20202021. Després és fonamental estar en contacte amb les
millors produccions, assistir a
festivals i mercats del món de
l’espectacle, de la música, de
[SETEMBRE 2019]
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Sortida amb l’equip del TeatreAuditori a la Pobla de Cérvoles per
visitar el celler Mas Blanch i Jové
i La vinya dels artistes, acollits
de manera admirable pel Joan i la
Sara, grans amics seus.

Teatre-Auditori pertany a un
organisme autònom. Com es
gestiona?
– Es tracta d’un ens municipal però amb una gestió totalment autònoma; la presidenta
és la lleidatana Mireia Ingla
Mas, actual alcaldessa de la
ciutat. Disposem d’un NIF
propi que ens permet tenir
la gestió de la taquilla i dels
ingressos propis. Cal dir que
també fem la gestió de quatre
sales de cinema que hi ha al
costat del Teatre-Auditori i del
servei de les tres biblioteques
de la ciutat: la Gabriel Ferrater, la Marta Pessarrodona i la
Miquel Batllori.
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de Sant Cugat, amb els ulls
del nostre Teatre-Auditori.
Això vol dir que estem sempre pendents si el que veiem
s’adapta o no al nostre públic
i espai. Per posar-te un exemple, en Joan Dausà tancarà la
seva gira “Ara som gegants”
al Teatre-Auditori de Sant Cugat aquest mes de gener perquè, amb aquesta mirada que
et deia, vaig veure que seria
idoni tant per la ciutat com
pel propi artista. Després d’un
bon diàleg sense imposicions
per cap de les dues parts, el
projecte ha arribat a bon port.

A la portalada de l’església d’Agramunt amb tota la família celebrant
les noces d’or dels seus pares,
Ramona i Ramon.

A Barcelona, amb la seva mare Ramona, abans de veure el Fantasma
de Canterville amb Joan Pera al
Teatre Condal.

la dansa, de l’òpera; és a dir,
disposar de bons contactes
per anar a buscar bones companyies. També cal escoltar i
conèixer el públic a través de
la taquilla, saber el que funciona millor i quin moment és
el més idoni per programar-ho.
En programació és vital saber
què vols, tenir un esquelet de
la temporada i farcir-lo pensant en l’espectador, el que
implica que moltes vegades

has de descartar espectacles
de qualitat que no s’ajusten al
tipus d’espectador que tens.
Sempre dic que descartar
també és programar bé. Fent
referència al símil culinari,
programar és com preparar un
bon àpat, l’hem de cuinar i,
un cop cuinat, l’hem de servir a l’espectador perquè se’l
mengi calent, a gust; si li
agrada, es converteix en usuari, es mira la programació i
continua venint, mentre que
si no li agrada busca una altra
opció en un altre lloc.
– En alguna ocasió us heu
trobat amb companyies que
s’han ofert per actuar al vostre
teatre?
– Hi ha de tot. És indispensable que hi hagi un bon
diàleg. Les companyies han
d’estar preparades per venir
i tu preparat per rebre-les.
Viatgem per tot l’estat espanyol buscant noves companyies, sempre amb la mirada
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– M’imagino que la teva feina
et porta a viatjar sovint i veure un bon grapat d’espectacles
cada setmana.
– Sí, és cert. Els que formem part de l’àrea de direcció i programació acostumem
a veure entre tres i cinc espectacles a la setmana, assistint
a les fires d’espectacles més
importants d’Espanya i algunes de França. També anem
a les jornades de programació que es fan en festivals;
aquestes jornades et permet
veure molts espectacles en
pocs dies. La feina del programador no consisteix a aconseguir un molt bon espectacle,
sinó a buscar una globalitat
que faci la programació interessant i, sobretot, adaptada
al teu públic. El que et deia
anteriorment de poder descartar espectacles, no només
amb un dossier a la mà sinó
tenint-ne un coneixement de
causa.
– Anteriorment m’has parlat
d’una programació infantil i em
consta que organitzeu el Festival Petits Camaleons adreçat a
aquest tipus de públic i que té
molt bona acollida.

Amb la Marquesa, al dipòsit del
castell d’Agramunt.

Els que formem
part de l’àrea de
direcció i programació acostumem
a veure entre tres
i cinc espectacles a la setmana,
assistint a les fires
d’espectacles més
importants d’Espanya i algunes
de França.

– Aquest any celebrem la
vuitena edició i, certament,
ha estat un èxit de participació en les darreres set edicions. La clau d’aquest èxit és
que els millors artistes de
Catalunya es concentren durant el primer cap de setmana
d’octubre a Sant Cugat per
oferir el millor de sí mateixos
en horari familiar i tenint en
compte aquest públic i no pas
l’adult. Parlem d’un festival
que ofereix durant dos dies
una mitjana de 100 concerts
amb noms com Doctor Prats,
Oques Grasses, Els Pets, La
Pegatina o Miquel del Roig,
entre altres. Ens hem acostumat a assistir a aquests tipus de concerts en un horari
incompatible amb un infant.
Poder escoltar els grans artistes del panorama musical
català a les 12 del migdia és
tot un luxe. La veritat és que
és un festival que ha rebut
molt bona acollida i no només
del públic de la pròpia ciutat,
sinó també de molta gent de
fora.
– Tornem una altra vegada al
Teatre-Auditori de Sant Cugat.
Alguna vegada et poses al paper d’espectador?
– És molt difícil, per no dir
impossible, ja que tant jo com
el meu equip estem treballant
en tot moment perquè l’espectador pugui gaudir amb la
màxima comoditat de l’espec-

– Entenc que busqueu la màxima comoditat de l’espectador
perquè puguin gaudir d’un bon
espectacle.
– Això és la nostra màxima.
L’any passat teníem una sèrie
d’usuaris que havien deixat
de venir perquè, cosa normal,
s’havien fet grans i deien que
no els arribava prou bé la veu
dels artistes en teatre. La solució per no perdre aquest
tipus d’espectadors ha estat
amplificar totes les obres, de
tal manera que els que tenen
dificultats es poden posar els
auriculars que els proporcionem o, en el cas que duguin
audiòfons, prement la tecla
“T” es connecten al nostre
sistema de bucle magnètic i
senten l’obra amplificada. Intentem estar sempre al costat
de l’espectador i, sobretot,
escoltar-lo.
– Què significa per a tu anar
al teatre a gaudir d’un bon espectacle?
– Per a mi és adquirir coneixements i formar-te com a

persona. Hi ha gent que creu
que anar a veure un espectacle és un simple acte d’oci,
com anar al teatre a descansar i a distreure’s. Jo crec que
és una visió equivocada o, si
més no, que no comparteixo;
consumir cultura d’una forma més o menys periòdica
et fa millor persona. Sempre
dic que menjar un bon àpat
t’ha donat plaer, però veure
un bon espectacle t’ha donat
coneixement. A mi m’agrada
pensar així!
– Al teatre, sol o amb companyia?
– Pots anar-hi sol evidentment, però penso que anarhi en companyia, sobretot si
aquesta és bona, et dona un
plus; poder encetar un bon diàleg del que has vist damunt
de l’escenari t’enriqueix i, al
meu parer, et fa més feliç.
M’agrada pensar que les persones que anem a un espectacle i en gaudim som una mica
més felices que les altres.
– A vegades tinc la sensació
que la cultura no està de moda,
que donem molta importància a
les coses materials i no tant a
les que ens aporten una riquesa
més espiritual. Tens la mateixa
impressió?
– Sempre intento explicar
a la meva filla que quan vas
a una botiga a comprar-te un
vestit nou i després l’estrenes, aquest acte et dona una
satisfacció. Aquest mateix
plaer es pot tenir en el món
de l’espectacle. Quan vaig a
veure una obra de teatre és
com si m’hagués comprat un
vestit, amb l’excepció que
aquest plaer m’ha passat al
coneixement, he vestit el cos
i l’ànima. També pot passar
que no hagis encertat l’espec[SETEMBRE 2019]
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De la seva etapa com a periodista,
una entrevista molt profunda
amb Adolfo Marsillach per a l’Avui
Diumenge.

tacle que es disposa a veure.
La nostra feina s’inicia amb la
mateixa acollida de l’artista i
acaba en el moment que l’espectador abandona el teatre.
La puntualitat en el començament de l’espectacle, la bona
climatització (no pot ser que
un espectador recordi que va
tenir fred o calor al teatre), el
silenci adequat, qualsevol detall és important i pot marcar
la diferència entre que aquell
espectador vulgui tornar a la
propera funció o perdre’l com
a usuari. Disposem la sala
amb molta cura i elegància
perquè l’espectador s’hi trobi
el màxim de còmode possible
sense que noti la nostra presència.
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mano que per poder gaudir
al màxim d’una òpera cal conèixer-la, escoltar-la moltes
vegades, llegir-ne l’argument;
en definitiva, fer tot el possible per adquirir coneixements
envers aquella òpera, com
anar a una de les xerrades del
Roger Alier, apuntar-se a un
curs de lectura d’òpera, etc.
I el mateix pots fer amb qualsevol altra manifestació artística. Com més coneixements
en tinguis, més en podràs
gaudir.

D’ambaixador reial. Segons el Pep,
un dels moments més gloriosos
i intensos d’emocions que es pot
tenir.

Al meu parer a
Agramunt hi manca més productes
culturals importats, ja siguin a
nivell de teatre,
dansa o música.
A baix a la dreta, amb el Mag Lari,
gran amic seu.
“Apropa Cultura”, un del programes
més importants i interessants
que han creat en els equipaments
culturals, que serveix per apropar
la cultura a persones que no ho
tenen fàcil.

tacle triat, que t’hagi decebut, però no per això has de
deixar d’anar al teatre. Fent
un símil futbolístic, quan vas
a veure un Barça-Madrid pot
ser que el Barça no sempre
guanyi, però no per això deixes d’anar al Camp Nou! Cal
posar en valor el món de la
cultura per fer ciutadans més
lliures i, sobretot, més feliços.
– Com se n’aprèn a ser un
consumidor de cultura?
– Se n’aprèn precisament
sent un consumidor habitual. A vegades m’he trobat
amb persones que m’han
dit que no han vist mai una
òpera; evidentment no passa
res, però crec que tenen una
mancança. Llavors els reco-

– També hi ha qui creu que la
cultura és cara.
– Si tu vas a un acte cultural i no pagues entrada
evidentment l’estàs pagant
d’una altra manera. Tot costa diners i hem de veure què
s’assumeix des de les administracions públiques perquè
l’usuari no hagi de pagar directament. Quan viatges a
Londres o a Nova York i vas
a veure un musical, pagues
una mitjana de 350 euros per
l’espectacle, que vol dir que
n’estàs pagant la totalitat del
que costa. En canvi quan vas
al TNC o al teatre de Sant Cugat i pagues 15, 20 o 30 euros, has de tenir present que
només pagues una petita part

del que realment costa aquell
espectacle. Quan un ballarí
executa una coreografia en
un teatre, en aquell instant
ho està fent únicament i exclusivament per a tu, com si
et trobessis en el menjador de
casa. Escoltar cantants com
la Sílvia Pérez Cruz en un disc
és un plaer, però fer-ho en directe és una obra d’art i ser
al teatre quan ho fa es converteix en una cosa irrepetible
que cal posar en valor.
– Què n’opines de la cultura
a Agramunt?
– Desconec completament
el pressupost que s’inverteix
en cultura a Agramunt, però
segurament no m’equivocaria si et digués que és poc;
els diners destinats a cultura sempre són pocs. Si bé és
cert que una de les funcions
de l’administració pública,
en aquest cas l’Ajuntament
d’Agramunt, és recolzar les
entitats del poble, la cultura que arriba de fora sempre
enriqueix la del poble. Al
meu parer hi manca més productes culturals importats,
ja siguin a nivell de teatre,
dansa o música. Potser algú
em podria dir que portar una
companyia de fora val molts
diners, però crec fermament
que és una inversió a llarg
termini; segurament aquell
espectador recordarà un moment o altre aquella funció
al Casal Agramuntí i això fa
pòsit i constitueix un hàbit de
consum cultural.
– Quina és, doncs, la teva
proposta per la vila a nivell
d’espectacles?
– M’agradaria que Agramunt fos un bon focus de
cultura fent que els agramuntins poguessin gaudir de bons
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tural s’ha de treballar, sempre
que sigui possible, des de la
població on es resideix.

Amb el pares, Ramona i Ramon, la
seva dona Lourdes, la seva filla,
Maite, la seva germana, Margaret i
el seu marit, Jaume.

Caricatura d’un gran artista santcugatenc,
com és l’Adolf.

espectacles d’una forma més
habitual; potser una vegada al
trimestre es podrien programar espectacles de qualitat
amb grans artistes. A vegades
pensem que aquests artistes
només fan productes d’alta
cultura destinada a grans teatres, i no és cert; penso amb
actrius com l’Emma Vilarasau
a qui m’estimo molt, que segurament podria fer un espectacle dels que en diem de
proximitat, més d’acord per
representar en petits teatres
de proximitat com el Casal. I
això mateix en música o dansa. M’agradaria tot això pels
agramuntins, per evitar que
hagin de desplaçar-se sempre
a localitats veïnes com Tàrrega, Balaguer o Lleida sempre
que volen gaudir d’un espectacle. L’hàbit del consum cul-

– Què t’ha aportat ser d’una
vila com Agramunt per la teva
feina?
– Haver nascut i viscut a
Agramunt els primers anys
de la meva vida m’han donat
molt. Primer l’educació que
em van donar els meus pares
que m’ha fet millor persona i
m’ha ajudat a encarar totes
les responsabilitats professionals de cada dia; els anys
d’institut, aquelles ganes
d’estudiar per voler prosperar;
el pòsit cultural que t’he esmentat abans. Ja veus que no
he perdut l’accent lleidatà tot
i portar molts anys a Sant Cugat i, gràcies al torró, ja no cal
posar de referència ni la fira
de Tàrrega ni Marc Márquez
quan parles d’Agramunt. Per
cert, t’he de dir que som uns
quants els agramuntins que
residim a Sant Cugat, i a poc
a poc ens hem anat trobant i
relacionant.
– Acabem. De què et sents
més satisfet de la teva feina?
– Sempre dic que m’ha tocat la rifa podent dur a terme
aquesta feina i, mentre m’ho
permeti la salut i faci una

bona feina, continuaré fent-la
amb la mateixa il·lusió que al
principi. Aquesta feina m’ha
donat tot el que soc professionalment: el contacte amb els
artistes i sobretot el contacte
amb el públic que és el que
sempre m’ha satisfet més,
poder arribar a l’espectador a
través d’una bona programació al costat d’un bon equip
humà. El somriure d’un usuari quan et comenta que li
ha agradat molt l’espectacle,
que ha estat molt bé al cinema o que ha trobat el llibre
que buscava a la biblioteca,
tot això et fa sentir ple i que
ha valgut la pena tot l’esforç.
En Pep ha situat el TeatreAuditori de Sant Cugat entre els
espais culturals de referència
del nostre país. La seva prioritat ha estat sempre la mateixa:
captivar i seduir als santcugatencs perquè triïn com a primera opció cultural el teatre de
la ciutat, i donar-los arguments
perquè tornin. Tot un repte.
Per acabar, una recomanació per a tots els lectors de Sió
que m’ha fet el mateix Pep: una
visita al Monestir de Sant Cugat, un bon àpat en qualsevol
dels restaurants santcugatencs
i un bon espectacle al TeatreAuditori. ■
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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)

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

Roig
JARDINS

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

PINTURA I DECORACIÓ

JAUME VILLALTA
Avinguda dels Esports, 6, 2n, 2a
Tel. 973 39 08 10 - Mòbil 626 92 97 51
25310 AGRAMUNT (Lleida)
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ENSENYAMENT F IN ES TRA EDUCAT IVA

FONT: ESC. MACIÀ-COMPANYS

Comença un nou curs escolar

Claustre de professors
per al nou curs.

El primer fet
destacable serà
la cloenda del
75è aniversari
que tindrà lloc
el 7 de novembre.

na vegada finalitzades les vacances de
l’estiu, iniciem un
nou curs escolar que, com
cada any, es presenta ple d’illusions, emocions, nous reptes i projectes.
El primer fet destacable
serà la cloenda del 75è aniversari que tindrà lloc el 7 de
novembre. Amb aquest acte
donarem per finalitzades totes les activitats que es van
anar succeint durant el curs

U

anterior relacionades amb
aquesta efemèride.
Com a novetat per a aquest
curs tenim la introducció
d’una App educativa, plataforma web i mòbil, que servirà per mantenir una comunicació més fluïda entre el
centre i les famílies. També
hem optat per aquest mètode
de comunicació per substituir
del tot les circulars en paper
i així generar menys residus.
Com a Escola Verda que som,

cada curs intentem introduir
noves mesures d’estalvi.
Per una altra banda, aquest
curs ampliem la plantilla
docent del centre amb la incorporació d’una nova mestra que atendrà bàsicament
l’aula d’acollida a alumnes
nouvinguts. Un recurs més al
centre per poder atendre millor aquest alumnat.
Durant aquest mes de setembre es realitzaran les reunions generals de curs que
fins ara es veníem fent totes
el mateix dia. Enguany, a petició de les famílies, hem escollit dies diferents per a cada
cicle, per així facilitar l’assistència de les famílies.
També tenim enllestit quin
serà el tema de l’any, que
ens servirà com a eix per a
les diferents activitats que
realitzarem al llarg del curs.
Aquest any ens endinsarem
en el món dels Contes. Així
doncs... “vet aquí un gat, vet
aquí un gos... aquesta crònica
s’ha fos”.
Escola Macià-Companys
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www.molinet.cat
Obert 24 hores
Entra, tria, compra
i t’ho portem a casa!
Ctra. d’Artesa, 1
AGRAMUNT
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ferreteria@molinet.cat

Tel. 973 390 458
Fax 973 390 662

MÚSICA Ò P ERA EN C ATAL À

El giravolt de maig
en conjunt formen part del ric patrimoni català. La música de Toldrà està a
mig camí entre l’impressionisme d’arrels franceses (que ell tan admirava) i
un caràcter mediterrani molt particular
del segle XX. La seva música va ser un
punt de partida de cara al futur de la lírica catalana en el camp de l’òpera que
era gairebé inexistent en aquells anys.
Va compondre en català l’òpera El giravolt de maig a partir del llibret de Josep Carner. Es va estrenar l’any 1928 al
Palau de la Música Catalana de Barcelona. Posteriorment es va interpretar al
Teatre del Liceu de Barcelona el 1938.
Aquesta òpera és una important mostra
d’art fidel als nous valors noucentistes.
Es desenvolupa entorn de sis personatges ben diferenciats. Respira la nostra
música, la mediterrània, encara que
també té totes les característiques de la
música universal. S’hi viu una divertida
trama d’intriga i aventura sota la rauxa màgica d’una nit primaveral. És una
òpera còmica en un acte. I és l’única
que va compondre Toldrà.
La importància d’aquesta obra no ha
estat mai del tot valorada ni potenciada
pels nostres teatres i el nostre públic; ja
sigui pel complex d’inferioritat que ens
caracteritza o bé per la mateixa música
de Toldrà, gens rupturista o innovadora,
però en tot cas tan magistral en el llen-

guatge orquestral, com en el tractament
vocal i en la perfecta unió de la música
amb l’exquisit text de Josep Carner.
L’argument de l’obra ve donat pel llibret escrit per Josep Carner. Explica la
trobada entre una actriu, Rosaura, i un
seminarista, Golferic, en un hostal de
muntanya un mes de maig. Els protagonistes se senten arrauxats per aquella nit
primaveral; l’actriu es vol fer monja i el
seminarista vol penjar els hàbits. La resta: Jovita, l’hostalera; Perot, un lladre de
camí; Marco, servent de l’hostal, i Corvetó, un lladre de la colla de Perot, tampoc
no queden enrere. Però després, amb
l’arribada del dia, tornen a recuperar la
calma i el seny; fan un “giravolt” i adéu...
Una història amb una temàtica molt catalana situada entre el seny i la rauxa.
Els moments de l’òpera que val la
pena escoltar són: La cançó pastorívola
que obre la peça a l’estil dels veristes
italians; la curta escena en què l’hostalera i Marco, s’expliquen les històries
de l’hostal; l’escena quarta amb el personatge de Golferic que intenta seduir Rosaura que resa, casta i pura l’Ave
Maria; la cançó de Perot, famós i temut
bandoler, a més d’amant ocasional de
Rosaura; i el final escrit a ritme de minuet, on tothom torna a fer la seva.
Montserrat Cots

eterinari
ri v
to
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duard Toldrà (Vilanova i la Geltrú 1895 – Barcelona 1962) fou
violinista, compositor, pedagog i
director d’orquestra. Estudià a partir de
1906 a l’Escola Municipal de Música
de Barcelona especialment amb Lluís
Millet i Antoni Nicolau. Més tard, perfeccionà els estudis becat per l’Ajuntament de Barcelona a París, Berlín
i Viena. Com a violinista va debutar
l’any 1912 a l’Ateneu de Barcelona,
el mateix any que també va fundar el
“Quartet Renaixement”. Com a pedagog va exercir de professor de violí i
direcció d’orquestra a l’Escola Municipal de Música de Barcelona, on havia
estudiat. Com a director va dirigir l’Orquestra Estudis Simfònics i l’Orquestra
Municipal de Barcelona de la qual va
ser titular des del 1944. Toldrà s’encarregà d’arreplegar les heroiques runes
de l’Orquestra Pau Casals per formar
l’orquestra de la capital del nostre país.
Passà, disset anys més tard, el relleu
a Ros-Marbà. Mai no se li podrà agrair
prou el servei que va fer en una època tan difícil com va ser la postguerra
quan feia miracles treballant amb “una
sabata i una espardenya”.
Com a compositor és autor d’un extens repertori amb obres simfòniques,
sardanes de concert, música per a cobla, de cambra, cançons i òpera, que

HORARI:
Dimarts de 10h a 13h i de 16h a 19h
Dijous de 10h a 13h

agro-urgell, s.l.
consultori veterinari

Alimentació, joguines
i tot tipus d’accessoris

ISABEL MORROS SANOU
Veterinària
Av. Marià Jolonch, 13 - Tel. 973 39 07 06 - Mòbil 628 34 96 09
veterinari@agrourgell.com - 25310 AGRAMUNT (Lleida)
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DILLUNS a DIVENDRES
9,30 a 13 i 15,30 a 20,30
DIMARTS
9,30 a 14,30

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

PINTORS GERMANS CAPITAN
Antoni i Josep Mª Capitan Gallardo

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

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

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

T. 973 39 27 24
LLUNANOVAAGRAMUNT
AV. JAUME MESTRES, 27 - 25310 AGRAMUNT (LLEIDA)
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E S PO RTS C LUB F U TBO L AGR AMUNT « ESCOLA GER AR D GAT EL L»
www.cfagramunt.cat

Resultats i classiﬁcacions
L

totes aquelles persones relacionades
amb el club que han fet possible el
funcionament de la barra de la Festa
Major. Gràcies!
Després d’un estiu ple d’interrogants, el club torna a Tercera Catalana
on haurà de lluitar i esforçar-se per tornar a Segona.
Com ja és habitual, es va jugar el tradicional partit de Festa Major, diumenge a la tarda, aquesta vegada contra el
Cervera.

R. MENDOZA

a junta del Club Futbol Agramunt
Escola G. Gatell vol aprofitar aquesta secció per agrair la col·laboració de

Resultats partits de pretemporada:
Juneda 6 - Agramunt G. Gatell 4
Vilanova de l’Aguda 0 - Agramunt G.
Gatell 3

R. Mendoza

Tornabous 5 - Agramunt G. Gatell 5
Castellserà 1 - Agramunt G. Gatell 1
Agramunt G. Gatell 5 - Cervera 5

Segona Catalana
Jornada 21 a 24

La Seu d’Urgell 2 - Agramunt G. Gatell 0
Classificació

Punts PJ

Agramunt G. Gatell

0

1

PG PE PP GF GC

0

0

1

0

2

El campionat 2019/2020 ja s’ha posat en marxa i no l’hem començat de
la millor manera. Aquesta derrota en
el primer partit ens fa pensar que serà
un any en el qual, tal com dèiem, ens
haurem d’esforçar molt per tornar a la
Segona Catatana. ■

Fent un rondo en un dels entrenaments.

Calçats Mary
des de l’any 2000

4XHYLXUHV
L’Estoneta

%DU5HVWDXUDQW
Menjars casolans per emportar
Cafeteria - Bar - Restaurant
Pollastres i conills a l’ast, paelles...
Queviures - Càtering

i moltes més

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

Agramunt (Lleida)
C/ Pau Casals, 20

973.390.468
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Plaça del mercat s/n

Bar - Restaurant

678 861 219
973 391 086

restaurant@atipic.me

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

pintura i decoració

Roman Serra

695 558 383

C R I E M Q U A L I TAT
La teva Botiga a Agramunt
Ctra. Cervera km. 19 · T. 973 390 801
CENTRAL

Desc
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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

www.elporquero.com
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E S PO RTS FU TB O L SALA

Comença una nova temporada

FONT: FUTBOL SALA

C

om cada setembre arrenquem nova temporada amb la
mateixa il·lusió per aprendre i les mateixes ganes de
competir que cada any. Lògicament, els equips més
precoços a començar la temporada han estat els dos sèniors
del club: el femení i el masculí.
Per una banda, el sènior masculí va començar la pretemporada l’última setmana d’agost; així doncs, l’equip ja comença a practicar un futbol sala de qualitat i els jugadors
estan en procés d’aconseguir una forma física òptima. Com
és habitual en les pretemporades de l’entrenador de l’equip
Gerard Fontanet, la majoria de partits es disputen contra
rivals de categories superiors. Enguany el sènior masculí ja
ha disputat tres partits de pretemporada, dos contra equips
de categoria superior amb dues derrotes pels agramuntins,
i un vers un rival de categoria inferior, amb clara victòria de
l’Agramunt. Els resultats han estat els següents:
La Sentiu 3 - 1 Sènior Masculí
Santpedor 4 - 3 Sènior Masculí
Sènior Masculí 6 - 3 Cervera
Per altra banda, el sènior femení va començar els entrenaments més tard i és per això que només ha disputat, de
moment, un partit de pretemporada. Aquest partit es va disputar al Pavelló d’Agramunt contra el Linyola, equip de la
mateixa categoria, i va finalitzar amb el resultat d’empat a
dos gols.
Quant als equips de base, com cada any se segueix el
calendari escolar, així doncs els equips van començar a entrenar el dia 12 de setembre i encara és d’hora per fer una
valoració o marcar-se uns objectius.
Continuant amb l’actualitat esportiva, el dissabte 28 de
setembre organitzem el tercer torneig prebenjamí, benjamí
i aleví d’Agramunt. Després de l’èxit absolut de participació en els dos anys anteriors hem decidit repetir el torneig

Una imatge de l’equip sènior masculí després del partit de pretemporada contra el Cervera.

i potenciar tant el nom de la vila com la pràctica del nostre
esport.

Àmbit social i extraesportiu
Pel que fa a l’àmbit social i extraesportiu del club, volem
destacar l’ampliació de patrocini que hem acordat amb l’empresa agramuntina “Torrons Vicens”. L’empresa ja era la patrocinadora principal del club, donat que facilitava recursos
per a tots els equips de base i al sènior femení. Enguany, a
més, també serà la patrocinadora de l’equip sènior masculí.
Per acabar, us informem que com cada any vam participar
a l’ofrena floral del dia 11 de setembre i aprofitem aquestes
línies per seguir denunciant la situació social i política que
viu el nostre país. ■
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E S PO RTS B À SQ U ET A G R AMUNT CL UB

Aprenentatge i competitivitat

C

om ja va sent tradició, durant el
mes d’agost el BAC va celebrar
una assemblea informativa a la
Sala de Plens de l’Ajuntament, adreçada a tots els pares, mares i jugadors/
es de l’entitat, amb l’objectiu de donar a conèixer els eixos sobre els quals
es vertebraria aquesta temporada, així
com informar sobre aspectes transcendentals pel funcionament del dia del
club. El president del BAC, Rubén Añé
i el nou Coordinador Esportiu, Miquel
Àngel Palou, van compartir amb els
assistents els eixos vertebradors i funcionament del club destacant els següents aspectes:
· Previsió d’equips dels quals disposaria el club, possibles horaris d’en-

trenament i entrenadors confirmats
per a tirar endavant els diferents
equips immersos en competició.
· Horaris de joc com a local en els
partits de casa.
· Les obligacions que comporta el
fet de tenir un equip federat per tal
que tothom prengui consciència de
la importància de la bona organització.
· L’actuació en cas de lesió esportiva
i la mútua que cobreix les diferents
situacions de risc.
· Condicions econòmiques, inscripció i procediment per a l’obtenció
de llicència federativa i equipació
obligatòria de joc.
També es van marcar uns objectius-

fites a assolir en els propers anys, un
dels quals és potenciar els equips de
base consolidant els dos vessants,
masculí i femení, així com dotar-los
d’un bon nivell tècnic i tàctic des de
babys fins a la categoria sènior.
Tanmateix seguir progressant en
l’elaboració del pla específic d’aprenentatge de conceptes tècnics i tàctics
desglossat per categories de joc.
Finalment el club ha pogut inscriure
i federar sis equips, els mateixos que la
temporada passada. No ha estat gens
fàcil però s’ha pogut copsar que les ganes i la il·lusió poden amb qualsevol
obstacle que pugui sorgir.
Les diferents competicions de joc
s’inicien de manera esglaonada, el cap
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Dues fotografies dels equips campions del 3x3 de la Festa Major en categoria Mini-Bàsquet i Promoció.
D’esquerra a dreta: Els Futbolistes, que van demostrar que amb intensitat i esforç, l’èxit es possible! Els Mussols, un grup consistent i solvent, merescut campió de promoció!

de setmana del 28-29 de setembre,
Promoció i Sènior i el cap de setmana
del 19-20 d’octubre, Pre-Mini Mixt.
Enguany novament des de la Federació s’ha tirat endavant les fases per
a determinar el nivell o grup al qual
s’adscriu cada equip. Tres equips del
BAC hi participaran durant el mes de
setembre a Cervera, Mollerussa i Tàrrega com a seus de joc.
Els horaris de joc dels diferents equips
com a locals seran:
· Sènior Masculí
Dissabte, 18:00 h (Setmana A)
· Pre-Mini Mixt
Diumenge, 09:30 h (Setmana B)
· Infantil Masculí
Diumenge, 11:00 h (Setmana B)
· Mini Femení
Diumenge, 09:30 h (Setmana A)
· Infantil Femení A
Diumenge, 11:00 h (Setmana A)
· Infantil Femení B
Diumenge, 12:30 h (Setmana A)
Aquests horaris es poden canviar,
però sempre s’ha de realitzar amb 20
dies de preavís, donat que del contrari
comporta unes despeses administratives que s’han d’abonar a la Federació
de Bàsquet.
Tanmateix enguany l’Escola de Bàsquet LludriBaC amb els seus equips
d’escola i pre-mini participarà a les diferents trobades que s’organitzin amb
l’objectiu de continuar formant als
nois i noies al mateix temps que veure’ls gaudir passant una bona estona

a la pista de joc. Agramunt tornarà a
ser seu de la Macro Trobada d’hivern,
el diumenge 19 de gener de 2020, en
què novament es preveu una assistència massiva de gent.
Des del club s’està treballant en l’Escola de bàsquet per tal de poder oferir
un projecte engrescador des de p4-p5
amb els babys amb l’ensenyament en
anglès, al qual se sumi el màxim de
nois i noies possibles. I també s’està
treballant en la línia de primer i segon
de primària amb la voluntat d’anar nodrint els equips de les diferents categories i assegurar la perdurabilitat de
la base del club.
Tanmateix també comentar la importància que des del BAC es dóna al
compromís dels pares i mares així com
dels nens i nenes en la pertinença al
club. Si volem ser forts com a club i volem donar una imatge seriosa i de rigor,
hem d’anar a totes durant els mesos de
competició complint així amb allò establert a principi de temporada. Des del
club estem convençuts que novament
aquest any estarem a l’alçada del que
ens exigeixen les diferents categories i
amb un ànim renovat i d’il·lusió sumarem tots en el mateix sentit per tal de
tenir la satisfacció de la feina ben feta
i les fites marcades d’inici, assolides!

3x3 de Festa Major al pavelló
Municipal
Una nova edició del torneig 3x3 en
basquetbol, inclòs en les activitats esportives de la Festa Major va ser una
realitat. I la veritat és que la tercera

edició d’aquesta modalitat que va permetre veure un joc alegre, vistós i directe cap a cistella, va ser tot un èxit.
Un total de 17 equips i 60 participants
van fer les delícies d’un públic amb ganes de passar-s’ho molt bé i que fan
palès que la idea de la seva realització
va ser del tot encertada i que l’esdeveniment s’està consolidant any rere any
assolint xifres en constant augment.
Els equips “Els Futbolistes”, “Els
Mussols” i “Els Sobrexixols” es van proclamar campions del torneig en les categories minibàsquet, promoció i sènior,
assolint un més que merescut trofeu.
Agrair a l’Ajuntament i la Comissió
de Festes haver-nos deixat col·laborar
en l’activitat i també donar les gràcies
a tots els participants i públic, que van
demostrar que el basquetbol a la nostra
vila és un esport molt viu i que desperta un gran interès en totes les edats.
Moltes gràcies a tots per haver-ho fet
possible... L’any vinent, en la quarta
edició, més bàsquet i encara de millor
qualitat!
Per últim comentar que som conscients que el més important és la participació de la gent... sense nois i noies no
tindria sentit la creació d’equips, així
com sense Junta Directiva no es podria
tirar endavant el club. Així doncs estem
oberts a tothom i a totes les sensibilitats de manera transversal... qualsevol
col·laboració serà benvinguda perquè
al BAC no hi sobra ningú i tots anem a
una! Salut a tots els lectors i ens retrobem ben aviat a les pistes de joc amb
l’inici de les competicions! ■
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Tots els equips en marxa

Jaume Espinal

A

ra sí, passada la Festa Major, tots
els equips han començat els entrenaments, preparant-se per a la nova
temporada que els espera.

Sènior Masculí 4ª Catalana grup B
És l’equip que porta més temps entrenant i, per tant, el que té més avançada la seva preparació. La posarà a
prova a partir del 15 de setembre, en
diferents amistosos, contra equips de
superior categoria. Serà una bona prova de foc per comprovar què pot donar
de si aquest equip.

També ha començat la temporada
d’entrenaments l’equip sènior femení.
Noves cares i algunes de conegudes,
que retornen al club. També amb diferents amistosos a l’horitzó els caps
de setmana de setembre, per conjuntar l’equip i començar amb bon peu la
temporada.

Cadet Masculí
Una altra temporada, amb el salt de
categoria obligat per l’edat dels components de l’equip, retorn a la feina, els
nois, aquesta temporada cadets. Mantenint la base de jugadors de l’anterior
temporada, i el mateix quadre tècnic,
es preparen per afrontar amb garanties
els nous reptes que els esperen

Infantil Femení
També han tornat a la feina les noies
infantils, mantenint el mateix bloc, i
entrenador; preparant-se per afrontar
un any més la mateixa categoria on
ja competiren la temporada passada,
cosa que amb l’experiència adquirida,
ens fa ser moderadament optimistes de
com pot funcionar aquesta temporada.

Equips de base
La junta directiva ha decidit apostar
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Sènior Femení 2ª Catalana grup A

President sortint en un dels últims actes de la ciutat handbolicat, la supercopa de Catalunya.

fort per aconseguir base per al club,
per tal d’assegurar-ne la supervivència,
oferint la temporada gratuïta quant a
cost d’inscripció i quotes per a tots els
nens i nenes que vulguin provar l’handbol. Un esport diferent i divertit, on
tots teniu el vostre lloc.

Nova junta directiva
Finalitzat el mandat de la junta actual, tal i com marquen els estatus, es
va obrir un període perquè els possibles candidats es poguessin presentar.
Finalitzat aquest sense que ningú no
s’oferís, i ja que el president actual,
l’Antonio Figuera, va manifestar la seva
voluntat de renunciar a la reelecció per
motius personals, un conjunt de persones vinculades fa temps al nostre
club, més algun dels components de
la junta que finalitza, han donat el pas
endavant i es faran càrrec de la gestió
del club. En propers números, un cop
presentada la documentació als estaments oficials corresponents, informarem de la seva composició.

Des d’aquest aparador que cada
mes la revista Sió ens ofereix, només
podem dir a un dels pioners que formaren part del grup de joves que iniciaren
el desconegut esport de l’handbol a la
nostra vila, i que després de ser jugador, entrenador, directiu, finalment va
acceptar ser president, gràcies, moltes
gràcies pels anys de dedicació i esforç
al nostre club i a l’handbol en general;
que la nova etapa que inicies lluny de
nosaltres et sigui magnífica.
Si vols provar què és això de l’handbol, tenim promocions interessants
perquè puguis fer-ne un tastet sense cap compromís. Per als que volen
iniciar-se en el nostre esport es poden
informar al nostre web www.handbolagramunt.org, o passar algun dilluns,
dimecres o divendres pel pavelló ja que
algun 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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Max Serra campió de la copa Dirt-Track
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Podi a Alcarràs.

l pilot Max Serra, del Club Handbol Agramunt, ha
guanyat el Campionat de Dirt-Track Copa Rodi Michelin, en la categoria Aleví. El campionat ha constat de quatre curses, en tres de les quals va ser primer i en l’altra,
tercer. Ha estat el clar dominador en la seva categoria,
fins i tot ha lluitat amb pilots de categories superiors. Ha
demostrat que en igualtat de condicions, podia lluitar amb
ells. Ara falta acabar la temporada de velocitat i Supermotard. Cal destacar que en el seu primer any en la categoria
de velocitat, va tercer en el campionat de Catalunya. Queden dues curses: a Zuera i a Calafat. Esperem poder rematar-ho en aquesta altra modalitat.
I voldríem destacar també que els propers 21 i 22 de setembre, a París es disputa el Supermotard de les nacions,
una competició on participen més de 20 països. El pilot
del Club Handbol, participarà en la categoria Aleví 65 cc.
Esperem que pugui gaudir de la cursa i de l’experiència,
ja que serà la seva primera cursa a nivell Internacional. ■

Sacs de paper
Làmines de plàstic

Bobines gofrades

Bosses de Paper

Sacs laminats

www.grupoconsist.com

Bosses de plàstic

Flexible solutions for Flexible Packaging
[SETEMBRE 2019]

sió 667

65

G R U P S P O LÍTIC S
M U N I CIPALS JUN TS X A G R AMUNT

Modiﬁcacions polèmiques
La nostra posició
va ser sempre molt
clara, i era que no
estàvem d’acord a
tal com volien fer
les coses i no a les
obres en si.

Almenys no perdem
les formes que vesteixen de democràtic aquests actes
com són fer les
reunions que facin
falta amb els veïns,
i tots els interessats, per proposar-los solucions,
comprendre’ls i
fer-se comprendre.
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l tema d’aquests dies
ha estat i és, encara,
la nova distribució dels
aparcaments i el sentit únic
de circulació de l’avinguda
Agustí Ros, així com les obres
de l’avinguda Jaume Mestres.
Tots som i érem conscients
de la necessitat de les obres
d’aquest segon per a la circulació del vianant.
No es pot dur a terme una
modificació com aquesta sense tenir en compte les opinions dels veïns, doncs per
poder ampliar les voreres en
un carrer resulta que l’altre
ha de carregar amb tots els
aparcaments junt amb l’ampliació del pàrquing del carrer
dels Hortets on hem fet desaparèixer un corriol per art de
màgia.
La nostra posició va ser
sempre molt clara, i era que
no estàvem d’acord a tal com
volien fer les coses i no a les
obres en si. Ja vam manifestar la nostra opinió quan
vam veure el projecte i així
ho vam manifestar també
públicament. Pensem que
no es poden prendre decisi-

ons unilateralment i no tenir
en compte les opinions de la
ciutadania. Almenys no perdem les formes que vesteixen
de democràtic aquests actes
com són fer les reunions que
facin falta amb els veïns, i
tots els interessats, per proposar-los solucions, comprendre’ls i fer-se comprendre.
No és manera convocar una
reunió el mateix dia davant
la indignació quan tot està ja
executat. Què es pot debatre
si ha estat tot dat i beneït? Intentem mantenir sempre les
formes, doncs a vegades ens
pensem que som els millors,
uns i altres, i que el que es
fa agrada a tothom i ens oblidem de preguntar.
Esperem que el període de
prova previst –i que tot i que
s’ha procedit com es fa en
altres indrets amb l’aparcament invertit (entrar culejant
el cotxe) per donar seguretat
a l’hora de la sortida i per a
poder carregar les compres al
maleter–, serveixi per a preveure algun mecanisme, que
n’hi ha, perquè el maleter no
envaeixi la vorera i redueixi

el tram de pas dels vianants.
També seria bo, prestar atenció als tres únics contenidors
selectius que tenim a l’avinguda Jaume Mestres, ja que
fan de mal veure i ens redueixen el pas de vianants, en
una obra que vàrem fer per
evitar-ho. Per cert, en aquest
carrer hem posat la zona de
càrrega i descàrrega al carrer
de sota. Els comerciants deuen estar contents. Al final els
camions i furgonetes damunt
la vorera, com ja passa. I amb
la súper illa que han fet, algun
veí o usuaris de pàrquing no
podran entrar ni a casa seva
amb comoditat, per no dir els
vehicles portadors de mercaderies i paqueteria que tenen
dificultats per girar. Tot això
passa per no preguntar i fer
les coses de forma unilateral.
Esperem que es refacin
les coses que no estan prou
bé. Canviar una cosa que no
funciona és bo. El que genera polèmica és quan canviem
coses que ja funcionen.
Esperem que tinguem una
bona fira del Torró. ■

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

Unitat d’acció i determinació
La política municipal esdevé útil
quan qui s’hi posa
ho fa per construir.
De res serveix
criticar si quan
és el moment de
pronunciar-se no
es fa la feina.

Diada pels drets
i llibertats
La Diada d’enguany s’emmarca, sens dubte, en la
prèvia a la notificació de les
sentències als nostres presos
polítics. Després de dos anys
en presó preventiva i d’un judici injust i sense cap tipus
de garanties, l’alt tribunal
de l’estat, a instàncies de la
fiscalia i l’advocacia, confirmaran allò que bona part del
país ja preveiem. Serà la confirmació fefaent que vivim en
un estatus de repressió i on el

sistema judicial actua en el
que mai havia d’haver sortit
del tauler polític.
La Diada, però, també va
ser una mostra evident de
força social i de clares conviccions. Una força que ja es va
demostrar l’1 d’octubre i que
ara, més que mai, reclama
unitat d’acció i determinació.
Els propers dies, les properes setmanes, seran determinants per posar temperatura a
aquesta capacitat de resposta
unitària i a la confecció d’una
estratègia compartida per
vèncer la repressió i per donar
compliment al que la majoria
d’aquest país vulgui. I és per
això que caldrà deixar enrere
retrets i partidismes, que més
enllà de la diversitat ideològica existent i necessària al
nostre país, caldrà alçada de
mires i sentit de país. Només
serà així com teixirem un futur on tothom s’hi senti part.
Ens necessitem tots i de res
no serveix competir en la contundència o en velocitat. No
qui més parla és qui més raó
té. La raó és col·lectiva i passa per entendre la posició de
tots els companys de viatge.

Compromís i coherència
Pel que a casa nostra, deixem enrere una Festa Major
ben concorreguda i amb una
nova regidora al capdavant
acompanyada d’una compromesa comissió de festes, a
qui des d’aquí volem felicitar
i encoratjar a seguir treballant
per la nostra vila.
La política municipal esdevé útil quan qui s’hi posa

ho fa per construir. De res no
serveix criticar si quan és el
moment de pronunciar-se no
es fa la feina. En aquest sentit, conscients que els canvis
a l’Av. Jaume Mestres i Agustí
Ros han generat certa inquietud, cal recordar que fou
ja l’any 2012 quan el Servei Català de Trànsit redactà
aquesta proposta per millorar
la seguretat al nostre municipi i la presentà públicament a
l’Ajuntament, a l’abast de tots
els regidors. Potser era llavors
quan aquells regidors que ara
aprofiten l’onada d’inquietud
ben comprensible dels veïns
havien d’haver-se pronunciat. Bé, en tot cas ja ho van
fer incomprensiblement oposant-se frontalment a l’adquisició i arranjament del nou
aparcament del Corriol dels
Hortets, tant necessari per a
veïns i comerciants. És precisament aquesta la dedicació
que com a equip de govern
també reclamem a una oposició que, malgrat ara posi en
dubte el compromís del nou
equip, en el seu moment van
autoadjudicar-se una salari de
1.900€ per mitja jornada.
Des d’Acord d’Esquerra
som conscients de la diversitat, de les diferents maneres de pensar i d’entendre el
municipi, i l’entenem com
un valor positiu per al municipi, però precisament per això
demanem coherència. Serà
en la coherència, en el diàleg i en la proposta on de ben
segur construirem un Agramunt millor. N’estem convençuts. ■
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maleter, en la sortida d’ocupants i en la
incorporació al vial des de l’aparcament.
Aquestes places seran de temps limitat
regulat per rellotge amb l’objectiu de fomentar la mobilitat i
el comerç de proximitat.
Aquesta ordenació respon al Pla de viabilitat d’Agramunt
que va redactar el Servei Català de Trànsit amb l’objectiu
de regular adequadament i millorar la seguretat d’aquests
carrers.
Amb la reordenació dels carrers també s’han habilitat
dues zones de càrrega i descàrrega. Una ubicada a l’inici de
l’avinguda Agustí Ros i l’altra en una zona propera al supermercat Plus. La primera zona estarà ubicada a l’Av. Agustí
Ros enlloc de l’Av. Jaume Mestres perquè l’amplada del nou
carrer no ho permetia i calia garantir l’amplada reglamentària de la vorera.
Finalment, aquest mes de setembre es realitza la installació de semàfors que regularan tot el trànsit a la cruïlla
amb l’avinguda Agustí Ros, carretera de Cervera, Passeig
Nou (passarà a ser de doble sentit) i Costa dels Dipòsits, de
manera que a finals de setembre l’obra estigui finalitzada i
es pugui normalitzar la circulació en aquesta via principal
del municipi.
D’aquesta manera, tan sols quedarà per realitzar la plantació d’arbres a l’avinguda Jaume Mestres en les properes
setmanes.

FINALITZADES LES OBRES DE L’AVINGUDA JAUME MESTRES
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Els treballs d’arranjament de les voreres i el soterrament
de tots els serveis de l’avinguda Jaume Mestres d’Agramunt
han finalitzat aquest mes de setembre. En el marc d’aquestes obres s’ha aprofitat per instal·lar un bypass a la xarxa de
clavegueram a l’alçada de la Costa dels Dipòsits per resoldre
els problemes d’evacuació d’aigües pluvials a la zona del
Passeig Nou.

ACABADES LES OBRES D’ARRAJAMENT DELS CAMINS DE
LES PUELLES

Obres carrer Jaume Mestres.
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L’Ajuntament i el Departament d’Agricultura han finalitzat aquest mes de setembre l’arranjament de dos trams de

Reordenació trànsit Av. Agustí Ros.

Paral·lelament, aquest mes s’ha posat en marxa la nova reordenació del trànsit a l’avinguda Agustí Ros, que ha passat
a ser d’un sol sentit de circulació amb aparcaments en semibateria inversa, els quals milloren la seguretat dels vianants i
dels vehicles ja que dona més seguretat a la càrrega des del
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REORDENACIÓ DEL TRÀNSIT

Tram de camí arranjat abans d’arribar al cementiri municipal.
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A part d’aquest punt de trobada, l’Espai Cívic també oferirà una programació d’activitats pensades tant per a infants,
joves, famílies o gent gran.
Finalment, aquest espai també està preparat per tal que
les entitats del municipi puguin tenir un espai on fer reunions, assemblees i diferents activitats. Tothom qui vulgui
fer la reserva d’un espai, es pot posar en contacte amb
la dinamitzadora durant l’horari d’obertura al públic o mitjançant el telèfon 973.39.00.57 o al correu electrònic
eca@agramunt.cat.

camí a la zona de les Puelles. Concretament, s’ha arranjat
el ferm i s’ha aplicat dues capes de reg asfàltic al tram alternatiu al cementiri, per evitar d’aquesta manera les corbes
en aquest indret. Per una altra banda s’ha condicionat el
tram que faltava des de la carretera de Coscó fins al camí
d’Oliola.
Les obres han estat finançades pel Departament d’Agricultura, a través de la indemnització obtinguda a partir de
l’incendi originat a la Donzell l’any 2009, i l’Ajuntament
d’Agramunt, a través del Pla de camins.
A més, l’Ajuntament i la Junta Administrativa de les Puelles s’han posat d’acord per finançar l’arranjament del tram
d’accés al nucli de població des del camí de la Canosa, que
s’ha inclòs en els mateixos treballs.

L’APLICACIÓ D’AGRAMUNT PUNT DE CONSULTA
DE LA FESTA MAJOR

L’APP d’Agramunt ha estat molt activa durant els dies de
la Festa Major ja que s’ha registrat un elevat nombre descàr-

L’ESPAI CÍVIC D’AGRAMUNT EN FUNCIONAMENT

FONT: AJUNTAMENT

L’Espai Cívic d’Agramunt ja ha obert les seves portes i ha
iniciat la seva activitat. L’equipament municipal vol ser un

Espai Cívic en funcionament.

espai de trobada per a persones de totes les edats d’Agramunt i comarca i també per les diferents entitats de la vila.
Una dinamitzadora serà la persona encarregada de gestionar
i coordinar les diferents activitats que s’hi duran a terme.
L’horari d’obertura al públic de l’Espai Cívic és de dilluns
a divendres de les 15h a les 22h, i el dissabte, de les 11h
a les 13.30h. En aquest horari, i sense necessitat de cap
reserva prèvia, tothom podrà accedir a l’Espai Àgora, un
espai comú que compta amb taules i cadires on, les persones que ho vulguin, s’hi puguin estar, trobar-se amb qui
vulguin, passar la tarda, connectar-se a internet, jugar a jocs
de taula, etc.
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regues. Unes xifres que coincideixen amb les dates en què
es va repartir el programa en format paper de la Festa Major
que enguany incorporava un codi QR a través del qual et
podies baixar la programació.
Concretament, els dies de màxima afluència han estat de
dijous a dilluns, dies en què l’APP ha rebut gairebé 1.400
visites, i l’apartat més visitat ha estat el programa de la Festa
Major.
Aquesta no és la primera vegada que es personalitza l’aplicació en motiu de festes o dates assenyalades, i per això
està previst que també es faci per la Fira del Torró o durant
la campanya de Nadal.
En aquests moments més de 1.200 dispositius estan
subscrits a les notificacions que s’envien habitualment.
L’AJUNTAMENT IMPLEMENTARÀ LA RECOLLIDA
SELECTIVA I EL CONSUM SALUDABLE EN TOTES
LES ÀREES MUNICIPALS

L’Ajuntament s’ha fixat com a objectiu implementar la recollida selectiva en el termini d’un mes i per aquest motiu ha

DADES DEL SERVEI DE RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES

FONT: AJUNTAMENT

Les dades ens mosMITJANA
2018
AGRAMUNT
GENER
FEBRER
tren que aquest mes
en tones
gener/juliol
es retrocedeix en la
Rebuig
128,87 121,3 110,7
qualitat del triatge,
trencant cinc mesos
Matèria orgànica
19,8
17,90 18,24
de millora contínua.
Vidre
9,1
14,00
6,04
La dada positiva és
Envasos
9,4
8,24
9,55
que es manté la miPaper
16,46
13,9
12,0
llora mensual en la
TOTAL SELECCIONAT 54,81
54
46
tria de l’orgànica.
TONES
TOTAL
Amb els resultats
183,68
175
157
DE RESIDUS
del període del mes
de gener al mes de
% DE TRIATGE
29,84% 30,8% 29,3%
juliol es pot veure
com es consolida la
millora del triatge (4,49%) respecte el mateix període del
2018: passem del 29,84% al 31,18%. Respecte l’any
passat, s’està generant menys rebuig, -7,66 tones mensuals (121,2 de mitjana/mes, un -5,9%). Una de les bones
notícies és que s’està millorant en la recollida de l’orgànica (per damunt de 20 tn/mes) i en els envasos (superem
les 10 tn/mes). En paper, en canvi, es segueix per sota del
2018, i en vidre no es millora, però s’igualen els resultats.
La valoració general, és que cal seguir treballant i apos-

Reunió amb els serveis municipals de l’Ajuntament.

Mitjana
% 2019
Acumulat mensual
respecte
2019
acumulat
2018
(tones)

MARÇ

ABRIL

MAIG

JUNY

JULIOL

119,6

125,8

124,3

115,5

131,4

848,5

121,21

21,01

21,00

21,65

21,63

23,12

144,6

20,7

4,3%

7,42

7,80

12,26

7,58

8,61

63,7

9,1

-0,1% previsió

8,07

11,83

10,20

12,10

12,65

72,6

10,4

9,9%

14,0

15,64

15,06

15,74

17,07

103,4

14,78

-10,2%

51

56

59

57

61

384,4

54,91

0,2%

170

182

183

173

192,85

1.233

176,1

-4,1%

29,7%

30,9%

32,3%

33,1%

31,8%

31,8% 31,18% 4,49%

-5,9%

2020

50%

tant per fer un bon triatge dels residus. La qualitat del
triatge no millora, ja que s’ha triat les mateixes tones
de residu que el 2018 (54,89 tn) malgrat haver-hi posat
més mitjans. Aquesta manca de resultats i l’increment del
cost del dipòsit del rebuig a l’abocador comarcal i dels
serveis complementaris que s’estan posant, suposen un
increment en el cost global de la recollida d’escombraries
que, d’una manera o altra, suposaran un increment en el
rebut.

realitzat una reunió amb tots els representants de totes les
àrees municipals. Malgrat ja s’estava fent de forma general,
es preveu que al llarg d’aquest mes s’eliminin els cubells
individuals i se centralitzi la recollida en petites illes a cada
edifici municipal. Al mateix temps, s’eliminaran els vasos
d’un sol ús, es reduirà l’ús de paper i es fomentarà que les
entitats que organitzin actes en dependències municipals
apliquin també la recollida selectiva.
Per altra banda, en la reunió també s’ha acordat fomentar
el consum de productes saludables en les diferents activitats
organitzades per les diferents àrees municipals, defugint de
les begudes ensucrades i promovent els productes de proximitat. ■

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

Vítor M. Cabral
Tel. 672 68 47 19
secretaria@revistasio.cat
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TAXIS AGRAMUNT
24 hores

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

600 446 600 - 973 390 331
lotaxiagramunt@hotmail.com
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A L M A N AC

Les fases de la lluna:

OCTUBRE 2019
Mes de 31 dies, desè del nostre calendari.
El dia 1 el sol surt a les 7h 48m, i es pon a
les 19h 34m. El dia 31 el sol surt a les 7h
22m, i es pon a les 17h 48m.
El dia 23 el sol entra a la constel·lació de
l’ESCORPÍ.
Diumenge 27 d’octubre. S’endarrereix una
hora el rellotge a les 3 de la matinada. Esperem que la Unió Europea actuï i pari d’una
vegada aquesta murga inútil del canvi d’hora
dos cops a l’any i a casa nostra puguem tornar definitivament a l’hora del meridià (hora
solar), de la que mai no ens haurien d’haver
apartat.

Demografia

Quart creixent

el dia 5, a les 18:47 h

Lluna plena

el dia 13, a les 23:08 h

Quart minvant

el dia 21, a les 14:39 h

Lluna nova

el dia 28, a les 04:38 h

Sembla ser que a les antigues civilitzacions agrícoles, prehistòriques, l’any començava per la sembra, ja que el conreu dels cereals constituïa gairebé l’única font de vida i
d’aliments.
Dia 2. Comencen les classes de l’Aula
d’Extensió Universitària d’Agramunt. Aquest
és el sisè curs que s’imparteixen les classes
amb el patrocini de la Universitat de Lleida.
Degut al nombre tan elevat d’alumnes matriculats, per raó d’espai, les classes s’han
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Temperatura mínima:

86 anys, dia 29

Informació facilitada pel Registre Civil amb les dades convenientment autoritzades.

Temperatura mitjana:

Precipitacions:

JOSEP ROVIRA

45

38

DEFUNCIONS
Jesús Bonet Pedrós

dia 25
dia 29
dia 30

Ramon Bernaus i Santacreu

GRÀFICA DE LES TEMPERATURES MÀXIMES I MÍNIMES I DE LES PRECIPITACIONS
CORRESPONENTS AL MES D’AGOST

40

NAIXEMENTS
Sergi Garcia Bailac
Cristina Mutilica
Firdaws Nakhli Oufkir

hagut de traslladar a la sala teatre del Casal
Agramuntí.
Dies 12 i 13: XXXI edició de la Fira del
Torró i la Xocolata a la Pedra d’Agramunt. Des
del dia 12 d’octubre de 1988 que es va celebrar el Gran Mercat del Torró, Agramunt va
iniciar un fet comercial que cada any té més
èxit, tant d’expositors com de públic, al que
s’ha afegit la tradicional xocolata a la pedra.
Els torrons d’Agramunt tenien merescuda
fama a tot Catalunya a mitjans del segle XIX,
gràcies a les parades que els nostres torronaires obrien a Barcelona des de Santa Llúcia
(13 de desembre), fins als Reis (6 de gener),
i els més valents fins a la Candelera (2 de
febrer). A les taules ben parades de Nadal no
hi podien mancar set menes de torrons que
es menjaven per aquest ordre: dels fins, d’ou,
de massapà, d’avellanes o de neu, de Xixona,
d’Alacant i d’Agramunt.

DATES ASSENYALADES
I COSTUMARI

°C

(Mes d’agost de 2019)

Temps
PLUJA CAIGUDA DURANT L’AGOST
Dia 19.........................................
Dia 20.........................................
Dia 26.........................................

0,5 l./m2
10,5 l./m2
1,0 l./m2

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

12,0 l./m2

TEMPERATURES EXTREMES D’AGOST
Màxima del mes ........................... 39,9°, dia 9
Mínima del mes ......................... 11,4°, dia 13
Oscil·lació extrema mensual .................... 28,5°
Mitjana de les màximes .......................... 33,6°
Mitjana de les mínimes ........................... 18,5°
Mitjana de les mitjanes ............................26,0°
L’observador: Ramon Coll
(Des de cal Tallador)
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Quaranta-cinquè Aniversari

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

Desè Aniversari

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

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

AGRAMUNT, setembre de 2019
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L LEURE A MEN ITATS

La imatge de l’esquerra és l’original, mentre que a la de la dreta s’han fet set modiﬁcacions. A veure si les trobeu!

SOPA DE LLETRES

Solució a la
Sopa de Lletres:

C R B F C U N O T M O P S R U
O O A Y A E L C H Ç T P Y C E
Z G H T R T A B O A E E O C N
H M V E I R H A Y N B L Ç W D
J O N M C I A E W V A E T J X
C I J Q M Q O H M N L S X A I
O L P U S M U B M K C P D I R
G U L S Q C A T R A C C I O O

G U L S Q C A T R A C C I O O

W W H U S B J U Q O N I F S H

Busqueu les paraules corresponents:
ACORD, ATRACCIO, COHABITAR,
COHERENCIA, COHERENT, COHESIO,
CONNEXIO, HABITAR, LOGIC, UNIO, VIURE

SUDOKU
Ompliu les caselles buides dels requadres de 9x9
quadrats, amb xifres de l’1 al 9, sense repetir cap
número en una mateixa ﬁla, en una mateixa columna, ni en una subquadrícula de 3x3.

C O H E R E N T I O V I M R Q

❚ Coordina Rosa Maria Sera

P J F N D N C E J A V D D B T

per Ricard Bertran

La dansa dels caparrons forma part d’un dels balls organitzats per Tradi-Sió dins els
actes de la nostra Festa Major, amb música interpretada per les cobles agramuntines.

D C I G O L C C U A Q S U B Y

Les 7
diferències

3

Solució a les
7 diferències:

1

O L P U S M U B M K C P D I R
J O N M C I A E W V A E T J X
H M V E I R H A Y N B L Ç W D
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3
4
7
9
8
1
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5
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P J F N D N C E J A V D D B T

6

C O H E R E N T I O V I M R Q

Solució al
SUDOKU:
3

D C I G O L C C U A Q S U B Y

2

9

6

1

4

5

1

7

8
5

7

C R B F C U N O T M O P S R U

6

9

2

3

W W H U S B J U Q O N I F S H

O O A Y A E L C H Ç T P Y C E

7

7

C I J Q M Q O H M N L S X A I

Z G H T R T A B O A E E O C N

1

5

8
1

7

4

5

8

6
2
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Onzè aniversari de

Ramon Creus Boncompte
que morí el 13 de setembre de 2008 a l’edat de 79 anys.

Voldria fer una miqueta de relat sobre la seva vida.
En Ramon Creus va ser un dels fundadors de la revista Sió juntament amb el Sr. Lluís Pons de ca
la Colometa; mossèn Sala, rector d’Agramunt, i el Sr. Simó, president de la casa Canal d’Urgell.
Aquests quatre senyors van començar la història de la revista Sió.
En Ramon Creus i Lluís Pons, mà a mà, molt de temps, van portar tota la direcció de la revista.
El Sr. Creus mai no havia deixat de col·laborar des del començament de la revista fins al final de
la seva vida. Amb el sidecar del Sr. Cots havia anat a visitar totes les masies del voltant d’Agramunt, les dibuixava i després feia els escrits explicant la seva història. No cal dir que mai no
havien faltat els seus acudits i moltes altres coses més fins que la seva salut no li va permetre
poder continuar.
Però val a dir que en la nostra revista Sió sempre hi ha hagut molts bons col·laboradors.
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L’O B J EC TIU
DE L RO BERT

Cabirol
(Capreolus capreolus)

ROBERT PENELLA

També és conegut com “el
follet del bosc” per la seva
habilitat per aparèixer i
desaparèixer de qualsevol
lloc i per la forma sigil·losa
que té de moure’s entre la
vegetació. Al mes de maig
comencen a parir les femelles,
solen tenir un parell de
cabirolets que deixen amagats
la major part del temps
entre la vegetació durant un
parell de mesos, després ja
acompanyen la mare en els
seus desplaçaments.
Foto feta a Rocabertí
el dia 3 d’agost.

L A C A L AIS ERA

per SERAFINA BALASCH

[SETEMBRE 2019]

sió 667

77

Pregueu a Déu per l’ànima de

Jordi Viladot i Puig
Ha mort cristianament als 92 anys.
Preguem el tingueu present en les vostres oracions.
S’ha fet la vostra voluntat.
(Del Parenostre)
Barcelona, 9 d’agost de 2019

I què passà quan morí el teu padrí?
Res.
Però la mort va entrar a casa teva, oi?
No.
Aleshores no va morir.
No va morir: se li acabà la vida.
Els Ulls. Guillem Viladot i Puig
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a foto de l’Àlbum correspon a un equip de futbol agramuntí de finals dels anys 1950. Com podem veure, estava
organitzat pel Jaume Brils “Anyego”, gran promotor de l’esport en general i del futbol en particular durant molts
anys a la vila. En fou el cronista un munt de temps i sempre incitava el jovent de l’època a practicar-lo i els ajudava
en tot el que podia, també demanava a les autoritats que s’hi impliquessin perquè això fos possible. Aleshores
la samarreta de l’equip era totalment blanca, molt diferent a la ratllada actual. S’hi identifica clarament l’escut
d’Agramunt brodat al pit amb unes dimensions considerables. No sabem quin campionat o trofeu van disputar, però
és evident que el van guanyar atès que n’exhibeixen la copa tot cofois.
D’esquerra a dreta
i de dalt a baix:

1

3

2

8

9

4

5

6

7

10
11

12

13

1) Jaume Brils
2) Xavi Bernaus
3) Josep Marsà
4) Jaume Figuera
5) Josep Baró
6) Xavier Noró
7) No identificat
8) Sisco Vilanou
9) Francisco Raichs
10) Ricardo Puig
11) Jaume Escolà
12) Jaume Figueres
13) Ramon Puig
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FOTO: JOAN PUIG

I M AT G E S D ’ A H I R i D ’ AV U I
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FOTO: JOSEP ROVIRA

Entre les dues imatges d’aquest mes també hi ha gairebé quaranta anys de diferència, com les del mes passat. La d’ahir és del
juny de 1980 i està feta des de la punta del carrer de la Sabateria de Baix. El primer pilar de l’esquerra correspon als coberts de
cal Vidrier. Els de davant, cantonada amb el carrer Sió, es van enderrocar un mes més tard. Hi havia la botiga de cal Garrabou i en
refer l’edifici s’hi va establir la de ca l’Albareda. A la part de dalt, a la dreta de la foto, es pot veure un rètol de propaganda de la
marca de rellotges Duward donat que hi havia la rellotgeria Pla (Cal Pepe rellotger), i que més endavant també es va enderrocar
per eixamplar l’edifici de l’ajuntament. Fa poc temps es va remodelar tota la zona suprimint les voreres i deixant-ho al mateix nivell.

