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PORTADA:
El dia de Nadal ens vam despertar amb 

una boira ben plana que no va desapa-
rèixer fi ns ben entrat el gener. Feia bas-
tants anys que a Agramunt no la teníem 
tants dies seguits. Les informacions me-
teorològiques indicaben bonança a molts 
indrets del país, en canvi a Ponent, i més 
concretament a casa nostra, vam haver de 
suportar temperatures força fredes. En ser 
tan espessa es van poder captar imatges 
bucòliques com aquesta del Passeig.

(Foto: Josep Rovira)

Informació de totes les activitats que van 
tenir lloc durant les festes nadalenques a la 
nostra vila, que van comptar amb l’habitual 
representació teatral.

5 a 11

Com ja és tradició des de fa ja un cert 
temps el mes de gener fem un balanç 
meteorològic de l’any anterior, així com 
un resum de les notícies més destacades.

37 a 39
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Amb la col·laboració de:

CRÈDITS

Ajuntament
d’Agramunt

A favor dels cotxes elèctrics

El mes passat apuntàvem que no 
ens podem oblidar del futur i que 

hem d’esforçar-nos per salvar el pla-
neta donada la situació d’escalfament 
global que la Terra està pa-
tint i que pot ser en un futur 
de conseqüències irreversi-
bles. No solament cadascú 
de nosaltres com a persones 
hi hem de col·laborar, sinó 
que cal que els governs i les 
empreses s’hi impliquin de 
veritat. En aquest sentit està 
bé que el nostre Consistori es 
preocupi i s’esforci des de fa 
anys en la recollida selectiva 
així com en la despesa elèc-
trica de l’enllumenat en ha-
ver substituït una part de les 
bombetes existents per altres de baix 
consum o leds.

En aquest mateix sentit està bé que 
l’Ajuntament d’Agramunt hagi posat a 
la plaça de la Fondandana dos punts 

de càrrega ràpida que permeten que 
s’hi connectin quatre vehicles elèc-
trics. Potser no hauria d’ésser el con-
sistori qui instal·lés punts de connexió 

per a cotxes elèctrics, però mentre 
no ho facin les actuals gasolineres o 
altres empreses particulars, està bé 
no quedar-se endarrere. Al cap i a la 
fi , aquest servei permetrà que alguns 

passavolants s’aturin a la vila per re-
carregar el vehicle i, a més a més, farà 
que la venda i ús dels cotxes elèctrics 
s’incrementi en detriment dels que 

van amb gasolina o gasoil. 
És un servei més que s’ofe-
reix a la ciutadania.

També està bé que l’Ajun-
tament hagi aprovat una 
petita rebaixa en l’impost 
anual de circulació dels ve-
hicles elèctrics o amb siste-
ma híbrid. Potser la rebaixa 
no és gran cosa, però no dei-
xa de ser un detall a tenir en 
compte i una manera d’es-
timular la compra de cot-
xes que no siguin de gasoil 
o gasolina. És una manera 

de reconèixer i estimular aquells que 
menys contaminen.



4 [GENER 2020]sió 671

FONDARELLA · MANRESA · TERMENS · TORRES DE SEGRE  
VALLS · VILAFRANCA DEL PENEDES · AMPOSTA 

info@vicensmaquinaria.com · 973 60 04 50 

  www.vicensmaquinaria.com 

ODONTOLOGIA
I N T E G R A D A
CENTRE DE LA RIBERA DEL SIÓ

Lídia Martorell Soldevila
Núm. Col. 4483

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

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

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

Sistemes informàtics + sotware + Tpv + Videovigilancia + Retolació  
72dpi :: C/Clos, 21- 25310 - Agramunt - Lleida :: Tel.: 973 390 660 :: Email: info@72dpi.cat

Si
st

e
m

e
s 

in
fo

rm
à

ti
c

s

tpv per a comerços  i restaurans, sistema ios de apple i cloud



5sió 671[GENER 2020]

ACTUALITAT FETS DEL MES

De Nadal a Reis

▼

JOAN PIJUAN

Com és habitual la 
festivitat de Reis 
tancà els actes de 

les festes nadalenques. 
Aquest any SS.MM. els 
Reis Mags d’Orient arriba-
ren el dia 5 a la vila una 
hora més aviat que els al-
tres anys. Eren quarts de 
sis de la tarda quan tras-
passaven les portes de la 
vila. Les tres carrosses 
reials enfi laren l’avinguda 
Marià Jolonch fi ns a la pla-
ça del Mercadal precedits 

Recepció de Ses Majestats i els seus 
patges a la sala de plens de l’ajuntament 
a càrrec de l’alcalde Bernat Solé.

A l’esquerra, parlaments des del balcó 
de l’ajuntament.
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ACTUALITAT FETS DEL MES
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pels Tabalers de l’Espetec 
que amenitzaren el recor-
regut. En tot el trajecte 
SS.MM. no van deixar de 
saludar la multitud de gent 
que els donava la benvin-
guda i de llençar-los cara-
mels que els nens s’apres-
saven a recollir del terra. 
Al Mercadal deixaren les 
carrosses i prosseguiren a 
peu fi ns a la plaça de l’Es-
glésia. Després de la tradi-
cional adoració davant la 
portalada principal, s’en-
caminaren cap a Ca la Vila 

on, des del bacó principal 
es van fer els parlaments. 
Després tot el seguici reial 
es desplaçà al pavelló fi ral 
on van atendre personal-
ment tots els nens i nenes 
abans d’anar a repartir els 
regals per les cases.

Caga soca
El dimarts 24 de desembre 

es va realitzar a la plaça de 
l’Església una nova edició del 
“caga soca” popular organit-
zada per l’Ajuntament que va 
comptar amb una gran parti-
cipació d’infants.

Actinadal
Durant les vacances es-

colars de Nadal, del 23 de 
desembre fi ns al 4 de gener, 
es va dur a terme al pavelló 
fi ral una nova edició de l’Ac-
tinadal, en sessions de matí i 
tarda, destinada als nens i ne-
nes de 3 a 12 anys. Infl ables, 
un espai de lectura, futbolins, 
esports, tallers i manualitats 
van ser algunes de les acti-
vitats a les quals van poder
participar el gairebé cente-
nar de nens i nenes inscrits. 
A més a més el darrer dia de 
l’any els nens van tenir l’ac-

Ses Majestats saludant els pre-
sents, especialment la mainada 
que els espera amb molta il·lusió.

A la dreta, adoració a la porta de 
l’església parroquial amb el nou 
rector Mn. Jaume Mayoral.

A la pàgina de l’esquerra es pot 
veure la plaça plena de gent 
que seguia amb atenció els 
parlaments des del balcó de 
l’ajuntament. I, a sota, les tres 
carrosses reials de Melcior, 
Gaspar i Baltasar.

A baix, repartiment de caramels 
al pavelló.

A la dreta, el caga soca popular 
que va comptar amb la participació 
de molts infants.
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ACTUALITAT FETS DEL MES

▼

tuació del grup d’animació La 
Cremallera i el dia 2 de gener, 
la visita dels Diables de l’Es-

petec amb l’actuació del grup 
de tabalers infantil i després 
una demostració de pirotèc-
nia.

Actinadal Juvenil
La regidoria de Joventut de 

l’Ajuntament va impulsar un 
any més l’Actinadal Juvenil 
adreçat a nois i noies d’entre 
12 i 18 anys, que es va realit-
zar els dies 23, 24 i 27 de de-
sembre. Una vintena de joves 
van participar en els tallers de 
cuina que es van organitzar a 
l’Espai Cívic, en els quals els 
participants van aprendre di-
ferents receptes de cuina, a 
fer postres i a preparar còctels 
sense alcohol.

Concert extraordinari
de Nadal

El Conservatori de Música 
de Cervera va oferir el diu-
menge 29 de desembre al 
Casal Agramuntí un extraordi-
nari concert en el qual s’inter-
pretà el Glòria de Vivaldi. El 
concert s’emmarcava dins els 
actes de celebració del 40è 
aniversari del Conservatori.

La primera part del concert 
va anar a càrrec de l’orques-
tra Andreví que va interpre-
tar la suite del musical Whi-
te Christmas, Nit de vetlla, 
Rock the Bells i la suite de 
la pel·lícula Polar Express. 
En la segona, s’interpretà 
aquesta obra barroca amb 

Diverses imatges d’activitats que es 
van realitzar al pavelló fi ral durant 
l’Actinadal: futbolín, infl ables, Diables 
de l’Espetec, participants al curs de 
cuina de l’Actinadal juvenil i grup 
d’animació (a baix).
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▼

Laura Cots (soprano) i Judit 
Cases (mezzosoprano) com a 
solistes, al costat del cor del 
Conservatori i de l’orquestra 
Andreví, sota la direcció de 
Núria Mas i Carles Gumí.

L’Orquestra Andreví va néi-
xer l’any 2001 per donar als 
joves, que havien aconseguit 
un bon nivell musical, la pos-
sibilitat d’integrar-se a una 
orquestra feta a la seva mida.

Així, el Conservatori de 
Grau Mitjà de Música de 
Cervera omplia el buit que 
quedava entre l’Orquestra de 
Grau Mitjà i l’Orquestra de 
Cambra de Cervera, la qual és 
professional. Actualment l’or-
questra està formada per uns 
35 músics joves de totes les 
edats.

L’orquestra porta el nom de 
Francesc Andreví, compositor 
de molt renom nascut a Sa-

naüja, a fi nals del s. XVIII i un 
dels músics més celebrats de 
l’època.

Patge Karim
El diumenge 29 de desem-

bre a mitja tarda, els emissaris 
de SS.MM. els Reis d’Orient 
van fer cap a la vila a reco-
llir les cartes que els infants 
els havien escrit. Desenes de 
nens i nenes acompanyats 
dels seus pares els esperaven 
a les portes de Ca la Vila amb 
les cartes a la mà. La recepció 
es va fer a la sala de plens. 
Els patges van escoltar amb 
molta atenció els desitjos que 
formulaven els petits infants 
a les seves cartes mentre els 
pares immortalitzaven l’acte 
amb la corresponent sessió 
de fotografi es. Després de re-
collir les cartes els patges van 
repartir a cada nen un bon 
grapat de caramels.

L’Home dels Nassos
El darrer dia de l’any va sor-

tir a passejar pels carrers de 
la vila l’Home dels Nassos. 
El gran ninot que porten els 
nens va sortir del pavelló fi ral 
i va realitzar una cercavila pel 
casc antic de la vila acom-
panyat dels nens i nenes de 
l’Actinadal.

El patge Karim va recollir les cartes dels nens agramuntins.

Desfi lada de l’Home dels Nassos pels carrers de la vila.

A la dreta, actuació al pavelló del grup The Pink Goats per cap d’any.

El cor del Conservatori i l’orquestra Andreví durant la interpretació del Glòria de Vivaldi.
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ACTUALITAT FETS DEL MES

▼

Revetlla de Cap d’Any
Un any més la regidoria de 

Festes de l’Ajuntament va 
organitzar la revetlla de Cap 
d’Any al pavelló fi ral. La nit 
va estar amenitzada per dos 
grups de versions: Her Ma-
jesty que va fer versions dels 
anys 70, 80 i 90, i The Pink 
Goats. La festa fi nalitzà amb 
una sessió de dj amb Jordi Ba-
lagué. L’entrada era gratuïta.

Per altra banda algunes 
persones van celebrar el canvi 
d’any fent de les seves. Com 
es pot veure a la fotografi a, es 

van entretenir a tirar per terra 
un dels contenidors de les es-
combraries que hi ha al fi nal 
del carrer Vilavella.

Pessebres
Un any més, i ja en van 

dotze, Mobles Escolà va ex-
posar a la botiga del carrer 
Firal el seu pessebre de grans 
dimensions. Aquest any la 
gent que s’hi va apropar per 
veure’l es va trobar amb un 
pessebre totalment renovat, 
amb una nova estructura en 
forma de muntanya de 12 

m2, amb salts d’aigua, basses 
amb peixos, ponts, casetes i 
centenars de fi guretes en tot 
el voltant.

Un altre pessebre es va po-
der veure al carrer Sió. Estava 
exposat a la botiga Creacions 
de l’artista Agustina Juan 
Fort, les estructures: les ca-
ses, l’església, l’estable, totes 
estaven fetes de cartró prepa-
rat.

Per la seva part la parròquia 
va muntar a l’església sols el 
Naixement davant de l’altar 
major .

La nit de cap d’any n’hi ha que 
fan de les seves, com bolcar 
aquest contenidor.

A la dreta, pessebre de la 
parròquia.

A baix, pessebre exposat a la 
botiga de Creacions d’Agus-
tina Juan Fort. I, a la dreta, el 
conegut i tradicional de Mobles 
Escolà.
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Teatre per Nadal Interpretació: Carlos Areny, 
Marta Blanch, Joan Brils, 
Xavier Burgués, Esther Cor-
bella, Oriol Farràs, Antonieta 
Figuera, Josep M. Martí, Sara 
Miñarro, Roser Miralles, Mi-
reia Olcina, Pere Palomino, 
Marc Puebla, Fàtima Puig, Al-
bert Ros, Emma Torres, Laia 
Torres, Teresa Vilanova

Nens: Pau Ayala, Martí Brils, 
Nara Fontanet, Lluc Magri-
nyà, Bruna Malet, Queralt 
Solé, Aniol Solé, Lluna Tolsà

Músics: Sac de gemecs: Joan 
Pedrós. Timbal fondo: Bernat 
Pedrós, Oriol Farràs. Gralla: 
Marc Puigpinós. Violí: Dolors 
Ricart. Saxo: Jaume Sanchis. 
Veu i fl auta: Tere Torné

Elements escenogràfi cs: Sera-
fi na Balasch, Gerardo García, 
Feli García, Tonet Miralles, 
Fàtima Puig, Jordi Ramon, 
Josep M. Ros, Albert Ros, 
Matias Tolsà

Il·luminació: Albert Malet

So: Sisco Ayala i Lluís Sanfe-
liu

Maquillatge: Josefi na Figuera

Disseny gràfi c i muntatge audio-
visual: www.amm.cat

Coordinació: Serafi na Balasch, 
Maria Codorniu, Esther Corbe-
lla, Gerardo García, Josefi na 
Figuera, Marta Figuera, Albert 
Malet, Mireia Olcina, Fàtima 
Puig, Teresa Vilanova

Direcció artística: Núria Sorri-
bes

La Companyia Teatredetics represen-
tà els dies de Nadal i Sant Esteve, 

l’obra “TTT. Terra, Tnumarga, Tu”, un 
espectacle a partir de l’obra creada per 
Jaume Figuera (Agramunt, 1962-2019), 
un recull que ens ajuda a viatjar al seu 
món, compromès. Un món que necessita 
la refl exió, la lluita, la llibertat, la crítica, 
la motivació i l’amor per entendre tot allò 
que el preocupava alhora que el sostenia 
i que, en defi nitiva, ens sosté a tots: la 
necessitat de sentir que estem aquí, avui 
i ara, terra, tnumarga i tu.

L’espectacle que ens va oferir Teatre-

detics estava basat en diverse s obres cre-
ades per Jaume Figuera: Ritual (1995), 
inspirat en el fort lligam entre l’home 
i la terra, que ens mostra els diferents 
costums, festes i tradicions que, seguint 
el cicle de la vida, s’han anat creant i 
recreant al llarg del temps; Tnumarga a 
Agramunt, el pinzell del poble (2003) 
i Tnumarga, els colors de la memòria 
(2005), en homenatge a Josep Guinovart 
i a la seva obra; i Món (2009), basat en 
diferents textos de Guillem Viladot, creat 
amb motiu del desè aniversari de la seva 
mort.
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ACTUALITAT FETS DEL MES

Xerrada de l’ANC
El dijous 12 de desembre 

la territorial de l’ANC a Agra-
munt va projectar a l’Espai 
Cívic el documental “Les nos-

tres accions, el nostre poder: 
del pacifi sme a la no-violèn-
cia”, una producció d’Uniun-
fandos per l’Assemblea Naci-
onal Catalana realitzada per 
Roger Reig. La projecció va 
anar seguida d’una explicació 
del tema i col·loqui a càrrec 
del formador en lluita no-vio-
lenta Joan Torres.

El documental ensenya de 
manera clara i directa en què 
consisteix la lluita no-violenta 
i com desenvolupar-la a través 
del testimoniatge de diversos 
activistes i la presentació de 
casos pràctics d’aquest tipus 
de lluita.

Joan Torres explicà que 
l’Assemblea Nacional Catala-
na ha apostat en el seu full de 
ruta per la lluita no-violenta 
com a estratègia principal 
per aconseguir la república 

catalana. “Plantegem l’ac-
ció o lluita no-violenta com 
l’alternativa a l’acceptació 
passiva de l’opressió”. La no-
violència és una estratègia 
que té cinc fases: el diàleg, 
la denúncia o protesta, la no 
cooperació amb aquells que 
participen en el poder opres-
sor, accions de desobediència 
civil i la creació d’alternatives 
perquè sinó sempre es fan les 
mateixes accions. 

També va destacar que la 
lluita no-violenta es basa en 
la força de les persones orga-
nitzades, sobretot en un dels 
seus punts, la no cooperació. 
La lluita no-violenta és una 
estratègia de lluita contra les 
injustícies, de transformació 
política, que es fonamenta en 
la tossuderia de no voler coo-
perar. “Aquí la gent és molt 
important. Tots nosaltres po-
dem fer coses. Cadascú de 
nosaltres ha de pensar què 
pot fer i, el més important, 
allò que pot fer, fer-ho enca-
ra que considerem que sigui 
poca cosa”, assenyalà Torres.

Nadal a l’Espai
L’Espai Guinovart va realit-

zar el divendres 13 de desem-
bre l’ornamentació de l’Arbre 
de Nadal que va crear Josep 
Guinovart amb els treballs 
que prèviament havien fet els 
alumnes de P4 i P5 d’Educa-
ció Infantil dels col·legis Ma-
cià-Companys, Mare de Déu 
del Socors i de la Zer del Sió. 
L’acte va estar amenitzat per 
alumnes de l’Escola Munici-
pal de Música que van anar 
interpretant nadales mentre 
els escolars anaven penjant 
els seus elements decoratius. 
Després de guarnir l’Arbre, 
l’Espai Guinovart va oferir a 
tots els nens i professors coca 

Joan Puig presentà el formador 
Joan Torres que explicà el tema 
de la lluita no-violenta.

Actuació musical a l’Espai 
després de l’ornamentació de 
l’Arbre de Nadal.
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▼

amb xocolata a la plaça del 
Mercat.

Caminada Solidària
per La Marató de TV3

El diumenge 15 de desem-
bre es va celebrar La Marató 
de TV3 que aquest any estava 
dedicada a les malalties mi-
noritàries.

Un any més l’Esplai Sió i 
l’Agrupament Escolta CAU 
hi van col·laborar organitzant 
la 8a Caminada Solidària. Va 
comptar amb la participació 
de 125 persones que van re-
alitzar una ruta pels voltants 
del municipi de 7 km amb 
sortida i arribada a la plaça 
del Mercadal. La inscripció-

donació era de 5 euros. Es va 
recaptar prop de 550 euros 
per a La Marató. Després de 
la caminada hi va haver una 
sessió de zumba i vermut. La 
jornada fi nalitzà amb una ba-
llada de sardanes.

VI Cursa de Flat Track
El diumenge 15 de desem-

bre es va celebrar al circuit 
DTX Rotecna, situat al costat 
de l’Hotel Blanc i Negre II, la 
darrera cursa del Campionat 
de Flat Track corresponent a  
la 6a edició de la Copa Dirt 
Track & Flat Track (TT) Rodi 
& Michelin Ara Lleida. Hi van 
participar més de 50 pilots 
en les categories Open-Elit, 

Funrace, Endu-cross, 85 cc 
i Alevins. En la categoria Elit 
es proclamà campió Ferran 
Cardús seguit de Franc Ser-
ra i Gerard Bailó. En la cate-
goria Open van pujar al podi 
Eric Reverté, Marc Capdevila i 
Marc Setó. El pilot local Sergi 
Sangrà s’emportà la victòria 
en Enduro cross, seguit d’Abel 
Clivillé i Antonio Gabriel Mo-
lina. En Funrace, Marc Agui-
lar va guanyar davant de Max 
Sánchez i Pol Solà. En la ca-
tegoria de 85 cc va ser primer 
Brian Uriarte seguit de Jordi 
Gaya i Uriel Hidalgo, mentre 
que Cristian Lacueva va domi-
nar en Alevins davant de Niko-
la Miroslav i Adrián Molina.

Ornamentació de l’Arbre de 
Nadal de Guinovart a càrrec 
dels escolars de la vila i de la 
Zer del Sió.

A la dreta, cursa de Flat Track 
que comptà amb més de 
cinquanta participants.

Els participants a la caminada 
moments abans de començar.

Un any més 
l’Esplai Sió i 
l’Agrupament 
Escolta CAU hi 
van col·laborar 
organitzant la 
8a Caminada 
Solidària per La 
Marató de TV3.
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ACTUALITAT FETS DEL MES

Nova exposició
sobre Guinovart

El dissabte 21 de desem-
bre la Fundació Privada Espai 

Guinovart va inaugurar la nova 
exposició d’obres de Josep 
Guinovart titulada “Guino-
vart: satíric, tràgic i grotesc”, 
que es podrà visitar fi ns al 21 
de juny de 2020.

L’exposició mostra 27 obres 
de diferents etapes de la seva 
trajectòria artística agrupades 
en els tres àmbits vertebra-
dors –tràgic, satíric i grotesc– 
presents en la seva obra.

El comissari de la mostra, 
l’historiador i crític d’art Ber-
nat Puigdollers, ens explica 
que en l’obra de Guinovart hi 
conviu una visió existencialis-
ta, profunda i sentida, amb 
una visió irònica i satírica de 
la vida. El sentit tràgic de la 
vida es fa present en les se-
ves vanitas, en els homes que 
criden, en els cossos tortu-

rats o en la duresa del color 
i la naturalesa aspra dels ros-
tolls cremats. O bé, amb un 
gran sentit crític, en la visió 
grotesca de l’home, deformat, 
ridiculitzat i degenerat. 

Els gimnasos de la vila 
amb el Banc d’Aliments

L’Associació Gimnàstica 
d’Agramunt i el Gimnàs Jan-
se van oferir el diumenge 22 
de desembre, a la tarda, una 
exhibició de gimnàstica i arts 
marcials al pavelló poliespor-
tiu oberta a tothom a benefi ci 
del Banc d’Aliments. L’entra-
da consistia en aportar pro-
ductes d’higiene personal o 
de neteja per ser distribuïts a 
les famílies més necessitades 
de la vila. 

Foto de família de tots els parti-
cipants a l’exhibició gimnàstica i 
arts marcials.

La nova exposició a l’Espai compta 
amb una mostra de 27 obres.
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Cassolada de rebuig
L’ANC d’Agramunt va convo-

car una concentració el dissab-
te 4 de gener, a les 7 de la tar-
da, a la plaça de l’Església, per 
rebutjar la decisió de la Junta 
Electoral Central d’inhabilitar 
el president de la Generalitat, 
Quim Torra, i l’eurodiputat i 
exvicepresident del govern ca-
talà, Oriol Junqueras, que es 
va fer pública el divendres a la 
tarda.

La convocatòria va reunir 
prop d’un centenar de perso-
nes. Després de la lectura del 
manifest, molts dels concen-
trats van començar a xiular i a 
fer soroll amb diferents estris 
de cuina com a mostra de re-

buig a la decisió de la JEC. Tot 
seguit s’encaminaren cap a la 
plaça del Pou fent una eixor-
dadora desfi lada pel carrer, al 
mateix temps que proclamaven 
crits d’independència. Es van 
aturar al mig de la carretera 
provocant una aturada del tràn-
sit en totes direccions. Durant 
uns minuts van prosseguir amb 
la cassolada i al fi nal van cantar 
l’himne nacional. A un quart de 
vuit del vespre es donava per 
acabada la concentració.

Biblioteca. 50 anys de 
la 2a edició d’Aloma de 
Mercè Rodoreda

La Biblioteca Municipal Gui-

llem Viladot es va sumar als ac-
tes de celebració dels 50 anys 
de la segona edició revisada de 
la novel·la Aloma de Mercè Ro-
doreda amb diferents actes.

Del 3 al 16 de gener va aco-
llir l’exposició itinerant orga-
nitzada per la Fundació Mercè 
Rodoreda i l’Institut d’Estudis 
Catalans amb la col·laboració 
de la Generalitat de Catalunya, 
el Departament de Cultura i el 
Servei de Biblioteques, “Alo-
ma de Mercè Rodoreda” que 
commemora els 50 anys de la 
segona edició d’Aloma, l’única 
novel·la dels anys 30 que Mer-
cè Rodoreda no va rebutjar.

L’objectiu de la mostra és 
explicar l’obra dins de la pro-

Prop d’un centenar 
de persones es van 
convocar a la plaça de 
l’Església per rebutjar la 
decisió d’inhabilitar el 
president Torra. Després 
es desplaçaren a la plaça 
del Pou i es van parar a 
la carretera provocant 
una aturada de trànsit en 
totes direccions (dreta).

Anna Maluquer durant 
la seva xerrada sobre la 
novel·la Aloma. Exposició 
itinerant Aloma de Mercè 
Rodoreda a la Biblioteca 
(dreta).

▼
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ACTUALITAT FETS DEL MES

ducció de Rodoreda i en el 
seu context històric, cultural 
i literari general i promoure’n 
la seva lectura.

El segon dels actes va te-
nir lloc el divendres 10 de 
gener amb la xerrada Aloma, 
una novel·la posada al dia, a 
càrrec de la poeta i rapsoda 
Anna Maluquer, a la qual hi 
van assistir una vintena de 
persones .

Donació de sang
L’Espai Cívic va acollir el di-

vendres 10 de gener la prime-
ra jornada de donació de sang 

de l’any del Banc de Sang i 
Teixits de Lleida. La jornada 
es va fer de les 5 de la tarda 
a les 9 del vespre i fi nalitzà 
amb 68 donacions i vuit ofe-
riments, a més de cinc dona-
cions de plasma.

La jornada va coincidir amb 
l’inici de la setmana de la 
Marató de Donants de Sang 
impulsada pel Banc de Sang i 

Teixits, del 10 al 17 de gener, 
als principals hospitals cata-
lans. L’objectiu de la Marató 
és remuntar les reserves de 
sang després d’unes Festes 
en què la donació ha baixat 
un 25% pel canvi d’hàbits
de la ciutadania. La iniciativa 
era aconseguir 10.000 dona-
cions per arribar als nivells 
òptims de reserva després de 
Nadal .

Donacions 2019
L’any 2019 es van registrar 

un total de 365 donacions da-
vant de 203 registrades l’any 
2018. Aquest augment és de-
gut al fet que la jornada del 
mes d’abril de l’any passat va 
ser una marató de 12 hores 
que va tenir 186 donants. Un 
altre motiu és que la jornada 
del mes de juliol de 2018, 
que es va realitzar a la sala 
de plens de l’Ajuntament, es 
va haver de suspendre abans 
d’hora per la forta calor que 
feia a la sala quan tan sols
es portaven fetes 17 dona-
cions.

Gener Abril Juliol Novembre Total

Any 2017 80 / 8 79 / 3 43 / 8 55 / 10 257 donants

Any 2018 79 / 11 57 / 11 17 50 / 6 203 donants

Any 2019 63 / 3 186 / 37 49 / 9 67 / 14 365 donants

Donants / oferiments

▼

L’Espai Cívic va acollir una nova 
jornada de donació de sang.

La jornada va co-
incidir amb l’inici 
de la setmana 
de la Marató de 
Donants de Sang 
impulsada pel 
Banc de Sang i 
Teixits, del 10 al 
17 de gener, als 
principals hospi-
tals catalans.
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Els torrons de la Peda-
lada per la llibertat arri-
ben als seus destinataris

Com ja va informar la nos-
tra revista en el número de 
novembre, un col·lectiu de jo-
ves agramuntins va organitzar 
una sortida en bicicleta fi ns 
a la presó de Lledoners, “Pe-
dals per la llibertat”. Aquesta 
sortida tenia com a objectiu 

donar suport als presos polí-
tics, així com fer-los arribar 
un lot de productes agramun-
tins ofert per les diferents 
cases torronaires de la vila. 
Durant la sortida del dia 9 de 
novembre es va dur de forma 
simbòlica els diferents lots 
fi ns al pla de Lledoners. El
fet que les normes de la presó 
no ho permeten va impossibi-
litar donar els lots als presos 

el dia de la pedalada. És per 
això que el mateix col·lectiu 
organitzador va encarregar-se 
de fer arribar cadascun dels 
lots als familiars de tots els 
presos polítics abans de les 
festes de Nadal i intentar, 
d’aquesta manera, ajudar a 
passar de la millor forma pos-
sible uns dies on totes les fa-
mílies haurien de poder estar 
reunides.   ■

Els familiars dels presos i les pre-
ses polítiques mostrant els lots de 
productes agramuntins lliurats pel 
col·lectiu local que va organitzar 
la Pedalada per la llibertat al 
centre penitenciari de Lledoners.

C/ Sant Pol, 13 - 25210 GUISSONA
Tel. 973 55 16 98
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Sortida cultural
a l’Auditori

El diumenge 15 de desem-
bre de 2019, un grup de 68 
persones vam assistir a la in-
terpretació de “El Messies” de 
Händel a l’auditori Enric Gra-
nados de Lleida.

El Messies és una de les 
obres més populars dins del 
repertori per a cor i orquestra.

En aquesta ocasió, vam 
poder gaudir-ne amb la inter-
pretació de l’Orquestra Sim-

fònica Julià Carbonell de les 
Terres de Lleida (OJC), del cor 
de Cambra de l’Auditori Enric 
Granados, sota la direcció de 
Xavier Puig i de les magnífi -
ques intervencions dels solis-
tes. Tot sota la direcció d’Al-
fons Reverté.

El Messies és un oratori on 
s’expliquen temes de l’Antic i 
del Nou Testament, repartits 
en tres parts: Naixement, Re-
dempció i Transcendència del 
cristianisme.

En els països de parla an-
glesa o alemanya, les àries i 
els recitatius són els trans-
missors del contingut del text. 
Aquí s’ha optat per introduir 
el narrador, que situa en el 
text al llarg de l’obra.

Els alumnes de l’Aula 
d’Agramunt vam poder assis-
tir a la interessant classe que 
ens va impartir la Sra. Dolors 
Ricard, professora de música 
i vinculada a l’Auditori, el di-
marts 10 de desembre, grà-
cies a la seva explicació vam 
entendre i per tant vam gaudir 
més del magnífi c oratori que 

és el Messies de Händel.
Tots els assistents van ma-

nifestar l’encert de la propos-
ta.

Última classe del 2019
El dimecres dia 18 de de-

sembre, a la sala del Casal 
Agramuntí, es va realitzar 
l’última classe de l’any 2019, 
amb el títol: “Temps d’incerte-
sa: la tempesta perfecta”

Va anar a càrrec del Sr. 
Manuel Milián Mestre. El con-
ferenciant és Llicenciat en 
Foment del Treball, consul-
tor i assessor de diferents 
empreses i entitats. Ha estat 
professor en universitats de 
diversos països. Actualment 
col·labora a Catalunya Ràdio, 
Ràdio Estel, Cadena Ser, TV3, 
8TV... Publica articles en di-
versos diaris de Catalunya i 
d’Espanya, i és autor d’uns 
quants llibres. En política, 
fou col·laborador de Manuel 
Fraga des de 1970 i fou un 
dels fundadors de Alianza 
Popular, actual PP, partit que 
uns anys més tard abandonà. FO
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Alumnes que van assitir al con-
cert del’Auditori de Lleida.

Manuel Milian Mestre.

Tots els assis-
tents van mani-
festar l’encert 
de la sortida a 
l’auditori Enric 
Granados de 
Lleida.
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A l’Assemblea 
General es des-
tacà que la major 
aportació prové 
de la matrícula 
dels 242 alumnes.

Diputat per Barcelona des de 
1989 fi ns al 2000. Creu de 
Santa Llúcia de l’Ajuntament 
de Morella l’any 2008. 

El conferenciant, amb un 
vast currículum difícil de re-
sumir i bon comunicador, 
remarcà que sempre s’ha de 
ser fi del a la veritat i criticà 
la premsa manipulada. La 
seva exposició fou àmplia i va 
tractar els principals proble-
mes tant a nivell global com 
a casa nostra, i afi rmà que 
s’han de resoldre grans pro-
blemes ètics, perquè torni a 
dominar la política democrà-
tica en molts països. Comen-
tà les grans transformacions i 
les lluites pel poder, la retò-
rica dels populistes, la mala 
administració dels recursos... 
I també la presència del femi-
nisme, més inclusiva i trans-
versal a l’hora d’entendre la 
realitat. Si no es prenen les 
mesures adequades, no es 
divisa un futur gens optimista 
en un termini de dues gene-
racions.

En acabar la classe es va 
realitzar al bar del Casal Agra-
muntí l’acte de celebració de 
l’inici de les festes de Nadal 
amb torrons i cava, tot de-

sitjant-nos bones festes i un 
pròsper any 2020, recordant 
que ens retrobarem el dime-
cres 8 de gener.

Assemblea General i
primera classe del 2020

El dimecres dia 8 de ge-
ner, es realitzà com cada any, 
l’Assemblea General de l’Au-
la d’Extensió Universitària 
d’Agramunt. La presidenta 
inicià la sessió desitjant als 
alumnes un feliç any 2020 
i agraint la seva participació. 
Després de llegir els punts de 
l’ordre del dia, passà la pa-
raula al secretari. Aquest va 
llegir les dues actes anteriors: 
la 9, ordinària i la 10, extra-
ordinària, on consta la reno-
vació d’una part de la Junta 
i va llegir els membres que 
la integren. Les dues actes 
van rebre l’assentiment dels 
presents. Tot seguit el tre-
sorer donà les gràcies al seu 
antecessor i presentà l’estat 
dels comptes, detallant els 
ingressos i les despeses de 
l’últim any. Destacà que la 
major aportació prové de la 
matrícula dels 242 alumnes. 
Els comptes també van rebre 
l’assentiment dels presents. 
Finalment va donar les gràci-
es en nom de la junta a les 
institucions, empreses i par-
ticulars que col·laboren amb 
l’Aula d’Agramunt.

La presidenta recordà la 
proposta de fer un curs mono-
gràfi c i passà la paraula al Dr. 
Josep Queralt, vicepresident, 
que és qui l’impartirà. Aquest 
presentà el tema del curs: Art 
i medicina. L’impacte de la ma-
laltia en els genis de la pintura. 
Constarà de quatre sessions 
de dues hores, els dijous del 
mes de març i s’impartirà a 
l’Espai Cívic. Està obert a 

tothom. A la sortida els inte-
ressats van poder recollir els 
fulls de la preinscripció.

A continuació, la presiden-
ta va presentar la conferen-
ciant, la Sra. Marta Giné, que 
va impartir la classe Cançons 
franceses que han acompanyat 
la nostra vida. La ponent és 
doctora en fi lologia, catedrà-
tica d’Universitat: àrea de 
Traducció, especialitzada en 
traducció literària del fran-
cès. Traductora de nombroses 
obres del francès al català i 
al castellà. Ha escrit diversos 
llibres i articles. Directora de 
diversos projectes de recerca.

Inicià la sessió parlant de 
la importància de la música 
al llarg de la vida. Va explicar 
com va anar evolucionant la 
música francesa des del se-
gle XVIII fi ns al segle XX. Va 
fer una selecció dels compo-
sitors i les cançons que, per 
l’extraordinari èxit assolit van 
traspassar fronteres i formen 
part de la nostra memòria vi-
tal, com Charles Trenet, Edith 
Piaff, Charles Aznavour, Geor-
ges Brassens, Georges Mus-
taky... i vam escoltar algunes 
de les seves cançons. A partir 
dels anys 60 es va acabant el 
predomini de la cançó france-
sa, amb l’espectacular entra-
da del món musical anglès. 

Properes activitats:

- Dimecres, 5 de febrer de 
2020, classe a càrrec de la 
Sra. Esther Amorós. Tema: La 
medicina forense entre la rea-
litat i la fi cció.

- Dimecres, 19 de febrer de 
2020, classe a càrrec de la 
Sra. Assumpta Montellà. Tema: 
Els telers: el silenci a les colò-
nies tèxtils.

La Junta Directiva
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La presidenta amb el tresorer 
i el secretari en el moment de 
l’Assemblea General.

La Sra. Marta Giné  durant la 
seva intervenció.
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ENTITATS LA CORAL

Concert de Sant Esteve

Com ja és costum per les Festes de 
Nadal, el dia 26 de desembre les 
corals d’Avui i Bon Cant vam oferir 

el nostre Concert de Sant Esteve a l’es-
glésia de Santa Maria a la una del migdia.

Aquest any la Coral d’Avui amb la na-
dala tradicional de Ponts harmonitzada 
per Josep Lluís Guzman, Pastors i pasto-
res, va donar pas a l’actuació de la coral 
infantil. El grup petit dirigit per l’Anna 
Baltral i el grup mitjà, per l’Esther Ca-
bós van interpretar un repertori de cinc 
cançons cadascun. Els “mitjans” van co-
mençar  el seu repertori amb una cançó 
conjunta amb els “petits”, Nadal de co-
lors de l’àlbum Un hivern de colors d’An-
na Llompart i Xavi González, i el van aca-
bar també amb una peça conjunta amb 
la Coral d’Avui, Imagine de John Lennon 
arranjada pel Secretariat de Corals Infan-
tils de Catalunya per a La Marató de TV3 
de l’any passat.

Per la seva part la Coral d’Avui va oferir 
quatre cançons més sota la direcció de 
Bernat Giribet, de les quals destaquem 
Bohemian Rhapsody de Freddie Mercury.

El concert va comptar amb els acom-
panyaments de Marc Puigpinós al piano i 
de la Dolors Ricart en percussió.

L’actuació conjunta de les dues corals 
amb la interpretació de la nadala popular 
catalana El noi de la mare va donar per 
fi nalitzat el concert.   ■Dos moments de les actuacions de les corals.
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Venda duplex a Agramunt

Contacte: 675662844Contacte

120 m2 útils i 20 de terrassa 
Molt lluminós 

Tots els espais exteriors 
Finca amb ascensor 

• Cuina completa amb rebost
• 1 menjador molt ampli
• 1 sala de 12 m2

• 3 habitacions dobles
• 1 cortesia gran
• Terrassa
• 1 bany complet
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Demanar per Josep Mª
600 446 600 - 973 390 331600 446 600 - 973 390 331

TAXIS AGRAMUNT

Vehicles de 4, 6 i 8 places
24 hores24 hores

lotaxiagramunt@hotmail.com
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ENTITATS ASSOCIACIÓ DE DONES ESBARJO

La Marató de TV3

Quan arriba el pont de la Pu-
ríssima, ja tenim a punt la 
nostra activitat per recaptar 

diners a favor de La Marató de TV3. 
Enguany vam celebrar la XXII edició.

Després de mesos de posar-nos en 
marxa, un equip de gent amb ganes 
de dedicar una part del nostre temps 
per fer possible l’Escala en Hi-Fi, us 
l’hem tornat a presentar.

Les persones no som sempre les 
mateixes. Unes ho deixen, altres co-
mencen i altres continuen. Però el 
que sempre perdura és la il·lusió, 

l’altruisme, la generositat i el res-
pecte. Tots fem pinya i hi posem el 
millor de nosaltres. 

És emocionant veure com tothom 
s’hi involucra, des dels que fan els 
decorats, fi ns als que fan les coreo-
grafi es i ballen. Passant pels tèc-
nics de llums i so, les que cuiden 
els vestuaris, els que vetllen per la 
presentació, els que passen per les 
botigues i empreses per fer les pane-
res, les senyores que venen números 
per la rifa, els que venen entrades...

Mobilitzar tanta gent porta feina, 

però compensa amb escreix quan hi 
ha un bon resultat. El dia 13 vam fer 
l’ingrés del donatiu de 7.000 euros. 
Un bon gra de sorra per a la investi-
gació en el tractament i cura de les 
malalties minoritàries.

En nom de l’Associació de Dones 
l’Esbarjo, moltes gràcies als que ho 
heu fet possible, grup Escala en Hi-
Fi, i els nostres estimats especta-
dors i col·laboradors.

Perquè cada pa s endavant, encara 
que sembli petit, és una gran victò-
ria.   ■
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Xavier Junyent Sangrà
Tel.  625 119 990

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

xavie_reformes@hotmail.com

25310 AGRAMUNT
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Recull d’imatges 
seleccionades 
entre les que els 
nostres lectors 
han penjat 
a Instagram 
amb l’etiqueta 
#revistasio

@revistasio
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Sr. Joan Uriach Marsal 

HORARI
DIJOUS I DIVENDRES, DE 10H A 13H (només visites concertades)
DISSABTE, D’11H A 14H I DE 17H A 19H
DIUMENGE, D’11H A 14H

PLAÇA DEL MERCAT, S/N
25310 AGRAMUNT
TEL. 973 39 09 04

MAS BLANCH I JOVÉ

INDÚSTRIES

JOVÉ-BALASCH, S.L.

Protectors Fundació:

EXPOSICIÓ A L’ESPAI

Guinovart tràgic, satíric i grotesc
22 desembre 2019     21 de juny 2020

EXPOSICIÓ AL PETIT ESPAI

LLOTJA I MASSANA
“42 mans, 2 projectes i un mateix fil conductor: Guinovart”

1 desembre 2019     23 febrer 2020

|



27sió 671[GENER 2020]

OPINIÓ LA BOTERA

“Escriure és viure”

per JOAN PUIG i RIBERA

Isabel-Clara Simó 
ha estat una es-
criptora excel·lent, 
avançada, incisiva 
i compromesa 
amb la literatura, 
el feminisme, la 
llibertat i els Paï-
sos Catalans. Tot i 
que va començar 
a publicar llibres 
als trenta-sis anys, 
sorprèn la gran 
quantitat d’obres i 
articles que va fer 
després...

El 13 de gener va morir 
l’escriptora Isabel-Clara 
Simó als 76 anys. Ha-

via nascut a Alcoi en plena 
postguerra. Estudià fi losofi a 
i fi lologia romànica a la Uni-
versitat de València. Els atzars 
de la vida la van portar a Fi-
gueres per exercir de profes-
sora d’institut. A la capital de 
l’Alt Empordà es va casar i va 
tenir dos fi lls. Anys després la 
família es traslladà a viure a 
Barcelona.

La majoria de les cròniques 
necrològiques, que aquests 
dies els diaris han publicat 
d’ella, destaquen la seixan-
tena d’obres que va publicar. 
Sense repetir-ne el títol po-
dem resumir-los dient que es 
tracta d’unes trenta novel·les, 
quinze reculls de narracions, 
tres obres de teatre, dos lli-
bres de poemes, tres obres 
dramatitzades, un llibre de 
divulgació, un estudi literari 
i un llibre de records. La ma-
joria d’aquestes publicacions 
s’han d’emmarcar dins el món 
de la fi cció. Cal, però, no obli-
dar la gran quantitat d’articles 
periodístics i d’opinió que va 
escriure per a molts diaris i 
revistes, començant per Ca-
nigó, la revista en què ella va 
fer el primer escrit en català i 
que havia fundat el periodista 
Xavier Dalfó, el seu marit, fi ns 
arribar al darrer article d’El 
Punt Avui aparegut el 31 de 
desembre passat.

També els mitjans de co-
municació han destacat la 
gran quantitat de premis li-
teraris i distincions de què va 
ser mereixedora. Per evitar-ne 

una llarga enumeració i sense 
desmerèixer els altres guar-
dons, en destaquem el Premi 
d’Honor de les Lletres Catala-
nes 2017 atorgat per Òmni-
um Cultural i que encara va 
poder lliurar-li personalment 
Jordi Cuixart.

Isabel-Clara Simó ha es-
tat una escriptora excel·lent, 
avançada, incisiva i compro-
mesa amb la literatura, el 
feminisme, la llibertat i els 
Països Catalans. Tot i que va 
començar a publicar llibres 
als trenta-sis anys, sorprèn la 
gran quantitat d’obres i arti-
cles que va fer després a més 
de continuar portant a terme 
la tasca de docent i mare de 
tres fi lls.

En el llibre autobiogràfi c Els 
racons de la memòria, Isabel-
Clara Simó explica el secret 
de la seva producció ingent: 
“El cas és que he escrit tota 
la vida. (...) I he escrit amb 
llapis, amb ploma estilogràfi -
ca, amb màquina d’escriure i 
fi nalment amb ordinador. He 
escrit obsessivament, aplica-
dament, abrandadament. He 
escrit amb passió, i he suat i 
plorat i tremolat escrivint. (...) 
He escrit amb plaer i també 
amb dolor. (...) M’hi he dei-
xat la pell, perquè quan no 
escric estic així com anada, 
com perduda. (...) I ho he fet 
només en la meva llengua, 
per tossuderia, sí, per patrio-
tisme, també, però sobretot
–sobretot– per necessitat. Ja 
ho saps, que et menysprea-
ran, ja ho saps, que sempre 
seràs de segona. Però hi ha 
un element que, per més fi c-

ció que sigui el que escriguis, 
està sempre present entre tu 
i el text: un element que es 
diu sinceritat. (...) Escriure és 
una necessitat i una forma de 
vida. (...) Escriure és viure. No 
hi ha fugida ni escapatòria. 
No hi ha remei. Si comences 
a escriure ja no pots parar. (...) 
El cas és que, quan et lligues 
a la paraula escrita, ets es-
criptor tota la vida. Fins que, 
extenuat, un dia, se’t tanquen 
les parpelles per sempre.”

Amb aquestes paraules, 
Isabel-Clara Simó explicà la 
seva pulsió envers l’escrip-
tura. Una activitat que no va 
deixar de fer fi ns al darrer ins-
tant, fi ns que les parpelles se 
li clogueren per sempre. Ara 
nosaltres la podrem continuar 
llegint, no en articles actuals, 
sinó en les seves novel·les, 
contes i altres obres que ens 
ha llegat. A qui la vulgui co-
nèixer més directament, li re-
comanem la lectura del llibre 
esmentat més amunt, encara 
que ella digui modestament 
en la introducció que no és 
un llibre de memòries, ni una 
autobiografi a. De fet hi ex-
plica moltes de les vivències 
i coneixences dels anys que 
va viure a Figueres, Barcelo-
na, Alcoi, València i altres in-
drets. Hi retrata una part de 
la seva vida  i de les persones 
que va conèixer.

Estem de dol perquè hem 
perdut una baula important 
de les nostres lletres. Ara, per 
homenatjar-la, és el moment 
de  llegir-la i rellegir-la.

Isabel-Clara Simó, descan-
sa en pau!   ■
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C/ del Clos, 23 A baixos
Tel. 973 392 704
info@podologosagramunt.com
www.podologosagramunt.com
A G R A M U N T

Podòloga col. 1170

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

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

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

Estudi de la marxa
exploracions biomecàniques

Plan lles personalitzades, espor ves i infan ls

Atenció del peu diabè c

Servei a domicili

Xavier Infante Màrquez
P A L E T A

CONSTRUCCIONS
i REFORMES

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

Josep Anton Muixí

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

e-mail  electromecanicamuixi@gmail.com

Josep Anton Muixí

MUI   I
Electromecànicacà ca
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Maneres de vestir

OPINIÓ ESCUDELLA BARREJADA per ANTONI PONSA

Fins a mitjan del segle pas-
sat no havíem tingut ocasió 
de veure cap dona vestint 

pantalons si no era en la panta-
lla dels cinemes, però malgrat 
tot, tampoc no s’esperava que 
aquesta novetat s’estengués tan 
ràpidament i, crec que encerta-
dament, per la major part dels 
països del món.

Voldria fer un breu examen so-
bre la vestimenta que usàvem i 
usem les dones i els homes del 
camp i dels pobles i ciutats.

Si comencem per les do-
nes ens adonarem que vestien 
d’acord amb un protocol o for-
mulari dictat pel masclisme més 
ranci, però acceptat de bon grat 
per la majoria feminista. Així, 
calia que la dona tingués un cos 
esvelt i fràgil i, per tal d’acon-
seguir-ho no hi havia res millor 
que la cotilla, la qual peça era 
una mena de faixa amb barni-
lles destinada a sostenir el pit 
i dibuixar el seu cossatge més 
oprimit per mitjà d’uns cordons 
de cotó situats a la part de l’es-
quena que servien per a estrè-
nyer a voluntat la intensitat que 
se li volia donar. I si amb això 
no n’hi havia prou, vingué el cal-

çat. El peu de la dona havia de 
ser petit i comprimit, amb talons 
alts i punxeguts que li restessin 
mobilitat, condició indispensa-
ble per tal d’haver de demanar 
l’ajut al seu protector de gènere: 
l’home, l’amo de tot i per tot; 
qui encara avui no s’ha pogut 
desallotjar del seu fortí. Sorto-
sament el canvi es feu efectiu 
ràpidament i les cotilles anaren 
a engrossir el contingut del ba-
gul dels records però no passà el 
mateix amb les sabates de taló 
punxegut que obliga la dona a 
caminar de puntetes amb tota 
la incomoditat que això suposa 
perquè sembla ser que se l’obli-
ga a fer-ne ús en certes ocasions 
que ho exigeix el grau social de 
la feina que exerceix.

Avui dia aquesta vestimenta, 
en un obrir i tancar d’ulls, s’ha 
anat esvaint, i la gent vesteix se-
gons el seu capritx, la qual cosa 
vol dir que tothom està satisfet. 
Una roba que m’atreviria a dir 
que potser és massa abundant 
en temps de fred i notablement 
escassa en l’època de la calor, 
tant pels uns com pels altres, 
encara que la meva opinió no 
vol, ni pot, certifi car res, totes 

les opinions són legítimes.
Els pantalons curts s’han im-

posat de manera rotunda, i no 
només perquè la gent treballi al 
defora on el sol hi bat de valent, 
sinó també per tots aquells que 
se’l miren des de l’ombra o en 
l’interior de les màquines que 
treballen en camp obert. Les 
tendències sembla ser que ho 
exigeixin així; la nostra pell es 
veu que no ha de ser de color 
blanc ni negre, sinó d’un tor-
rat molt particular que costa 
d’aconseguir.

En defi nitiva, les tendències 
del segle passat ja no són vàlides 
per avui. Ho hem vist en la ves-
timenta i també s’ha traslladat a 
altres aspectes com en la mane-
ra de pentinar-se. Les dones de 
tant en tant anaven a la perru-
queria a tallar-se el cabell o fer-
se la permanent amb cabells no 
gaire llargs, i si portaven clenxa 
aquesta calia que fos recta com 
el canó d’una escopeta i, a me-
sura que es feien grans moltes 
optaven per un monyo o lligam 
dels cabells a la part posterior 
del cap. A més, si els ve de gust, 
disposen d’una extensa paleta 
de colors per tenyir-se’ls.   ■

Si comen-
cem per les 
dones ens 
adonarem 
que vestien 
d’acord amb 
un protocol 
o formulari 
dictat pel 
masclisme 
més ranci, 
però ac-
ceptat de 
bon grat per 
la majoria 
feminista.
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Serveis:
. Assessorament
. Disseny 3D
. Manteniment de jardins
. Esporgues i tractaments 
. Educació ambiental
. Instal·lacions de reg

 Roig JARDINS

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

www.jardinsroig.com

PINTURA I DECORACIÓ

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

JAUME VILLALTA

Comtessa Aurembiaix, 5
25310 Agramunt
tel.: 973 390 319

info@torronsfelix.com
www.torronsfelix.com

Comandes i consultes via whatsapp: 627 69 38 72
(enviament de comandes a domicili)
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ENTREVISTA MANEL GINESTÀ & IRINA PENELLA

La partida de l’Atípic
al Joc de Cartes

per VÍTOR M. CABRAL

Irina Penella i Manel Gi-
nestà van triar, ara ja fa 
uns anys, per al seu nou 

projecte, un antic local –al 
qual només feia companyia 
la indiferència– a la plaça 
del Mercat. Potser va ser una 
decisió premeditada o potser, 
simplement, l’atzar, però en 
aquest petit espai urbà con-
viuen, amb tota normalitat, 
alguns dels elements que de-
fi neixen la seva atípica pro-
posta. Una cuina de mercat 
on abans el mercat omplia 
totes les cuines. Creuant la 
plaça, es troba en Guinovart, 
per inspirar amb creativitat 
i innovació la vocació auto-
didacta de la Irina i la seva 
cuina d’autora.

I des d’aquest petit indret 
agramuntí, l’Atípic, plat rere 

plat, va fent via. La seva dar-
rera fi ta, haver participat i 
guanyat, com a millor restau-
rant de terra endins de l’Ur-
gell, el concurs Joc de Car-
tes. Amb la Irina i el Manel 
hem mantingut una amena 
conversa per a conèixer en 
profun ditat la seva proposta 
culinària i l’experiència vis-
cuda amb la seva participació 
al programa de televisió que 
presenta per a TV3 el cuiner 
Marc Ribas.

– Sou cuiners o mestres-sala 
de formació? 

– No.

– On heu après?
– Bàsicament, el nostre 

aprenentatge ha sigut a través 
de la feina i de manera auto-

didacta. Els dos hem treballat 
a l’hostaleria, però ens hem 
format com a cuiners i mes-
tres-sala durant tots aquests 
anys a l’Atípic. 

– A la sala, client rere client.
– Sí. 

– Com ha de ser la relació 
amb ells?

– Una relació cordial i ame-
na, amigable, mantenint cer-
ta distància. No pot ser del tot 
distant però tampoc intrusiva. 
No has de resultar pesat en 
cap moment. Si coneixes la 
persona, et pots implicar una 
mica més. 

– En algun moment, heu dit 
que no hi ha vins dolents.

– Hi ha vins que a una de-
terminada persona li poden 
agradar més i altres gens, 
però, en general, nosaltres 
pensem que no hi ha vins do-
lents. 

– Recomana’m un vi.
– Per a tu? Ara mateix?

– Sí, per què no? O per als 
nostres lectors.

– Per a tot beure? Un La Nit 
de les Garnatxes de sòl de li-
corella, que és una garnatxa 
100% i va bé amb tot. 

– I a la cuina s’aprèn plat 
rere plat, suposo.

– Sí, s’aprèn cuinant, pro-
vant i experimentant dia rere 
dia. Hem fet també alguns 
cursos de formació presencial 

Amb la Irina i 
el Manel hem 
mantingut una 
amena conversa 
per a conèixer en 
profun ditat la seva 
proposta culinària 
i l’experiència vis-
cuda amb la seva 
participació al pro-
grama de televisió 
que presenta per a 
TV3 el cuiner Marc 
Ribas. ▼
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Els dos entrevistats al seu restau-
rant de la plaça del Mercat.



32 [GENER 2020]sió 671

ENTREVISTA MANEL GINESTÀ & IRINA PENELLA

i on-line. Per la nostra cuina 
han passat bons cuiners i 
hem anat agafant una mica 
de cadascú. Una altra manera 
d’aprendre és anant a menjar 
a altres restaurants per veure 
com ho fan ells. 

– Ara recomaneu-nos un plat.
– Les costelles de porc a 

baixa temperatura –un clàssic 
de l’Atípic–, l’ou fregit amb 
crema de formatge i oli de tò-
fona o el risotto a la carbona-
ra, entre altres.

– Què us va motivar a obrir el 
restaurant?

– Vam començar tots dos, 
però la idea va ser de la Iri-
na que té molta empenta i 
afany emprenedor. Després 
de molts anys treballant de 
cambrera li feia gràcia obrir el 
seu propi restaurant.

– I l’Atípic, és?
– Un restaurant gestionat 

per gent jove, amb moltes ga-
nes i il·lusió, i on fem servir 
la creativitat per fer propostes 

innovadores basant-nos en 
productes de proximitat.

– Poseu-nos un exemple.
– Ahir a la tarda vam estar 

intentant fer, de moment en-
cara no ho hem aconseguit, 
un mochi (un pastís japonès) 
amb productes de la terra i 
de proximitat com, per exem-
ple, moniatos i fent servir una 
tècnica culinària japonesa. 
Un altre exemple, el nostre 
dràcula. Tot va començar amb 
la idea d’intentar reproduir 
en uns postres aquest antic 
gelat. I aquesta idea va anar 
evolucionant, fent diferents 
proves, fi ns a trobar els ma-
teixos sabors i la seva actual 
presentació en forma d’esfera.

– I ara la pregunta és: un bon 

▼
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Diversos plats elaborats per la 
Irina Penella.
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gust o una bona presentació?
– Treballem perquè els nos-

tres plats tinguin sempre un 
bon sabor i una bona presen-
tació. Les dues coses són molt 
importants per a nosaltres. 

– La cuina oberta al públic, 
és per reforçar el vostre caire 
innovador i creatiu?

– Des del principi teníem 
clar que volíem una cuina 
oberta al públic perquè es 
pogués veure el que fèiem. 
Encara que hi ha moments en 
què desitjaríem que estigués 
tancada (riuen), penseu que 
els dies més forts, sobretot en 
cap de setmana, arribem a ser 
set persones a la cuina i tres 
a la sala. 

– Marc Ribas a Joc de Cartes 
va dir de vosaltres que teniu: 
“ganes de coneixement, talent 
i ambició sufi cients perquè el 
soroll de l’Atípic arribi més en-
llà d’Agramunt”. Com va el pro-
jecte i quin futur preveieu?

– El projecte va bé i es pot 
dir que està consolidat. En re-
lació amb el futur més imme-
diat, continuar fent com ara 
i anar millorant dia a dia. A 
la Irina però li agradaria obrir 
més endavant un altre restau-
rant a Agramunt. És una idea 
que tenim al cap.  

– Parlem ara amb tu, Irina, 
sobre el concurs Joc de Cartes. 
Us vau presentar o us van tru-
car?

– Es van posar en contac-
te amb nosaltres i ens consta 
que també van trucar a altres 
restaurants d’Agramunt i de 
l’Urgell. Alguns van acceptar 
i altres no. Entre els que vam 
dir que sí, van fer un procés 
de selecció.

– Com va ser aquest procés?
– Et fan una primera entre-

vista i vas passant tota una 
sèrie de fases fi ns que al fi nal 
et seleccionen.

– Les quatre propostes tria-
des són comparables?

– No. Nosaltres pensem que 
el que buscaven amb aquesta 
selecció era combinar projec-

tes contraposats, van triar dos 
bars de poble (el Bar Centro i 
el Bar Aleix) i dos restaurants 
(l’Atípic i l’Artapa). 

– Com va ser el rodatge?
– El programa va ser rodat 

durant tres dies del mes de 
juliol de l’any passat. Ens van 
gravar durant moltes hores i 
de manera contínua mitjan-
çant una sèrie d’entrevistes, 
però també quan no estàvem 
parlant davant de la càmera. 
El que surt al programa és no-
més una petita selecció. Pen-
sa que hi havia una persona 
assignada per a cadascuna de 
les quatre concursants, que 
estava pendent de tot el que 
feies i deies durant aquests 
tres dies.

– Com si estiguéssiu en un 
reality show?

– Sí; i de fet ho és. 

– Al programa es diu que ets 
una mica competitiva.

– Sí, ho sóc. No sóc confor-
mista.

– Suposo que volíeu guanyar, 
estàveu competint?

– Una vegada començat el 
concurs, potser sí. La nostra 
idea inicial –principal motiu 
per participar-hi– era però 
aprofi tar el programa per do-
nar-nos a conèixer. Tampoc no 
ens vam decidir a concursar 
pensant a guanyar, encara 
que estem molt satisfets per 
haver sigut fi nalment el pro-
jecte més ben valorat.

– De totes maneres el progra-
ma busca potenciar la rivalitat 
entre vosaltres, no?

– Clar. Durant la gravació et 
fan diverses entrevistes. Per 
exemple, quan entres a un 
dels locals o quan comences ▼
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El Marc Ribas xerrant amb la Irina  
davant del restaurant.

El Manel rebent instruccions de 
l’equip de rodatge.
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ENTREVISTA MANEL GINESTÀ & IRINA PENELLA

a dinar. Et plantegen un con-
junt de preguntes que tenen 
per objectiu suggerir-te unes 
determinades respostes. D’al-
guna manera es pot dir que 
t’indueixen les respostes.

– Per exemple?
– Em va preguntar què 

em semblava que una de les 
cambreres d’un dels locals 
anés vestida amb tirants. Jo 
no hauria fet cap comenta-
ri en relació a aquest tema, 
però ells t’ho pregunten i et 

demanen que ho responguis. 
I no fent servir només un sí 
o un no.

– Això passa també durant 
els dinars?

– Sí, però no et fan tantes 
preguntes. És més espontani 
i el que has de fer és, bàsica-
ment, comentar el que estàs 
menjant.

– Anàveu amb estratègia com 
diu la Sònia o estàveu jugant 
com diu la Palmira?

– No anàvem amb cap es-
tratègia, en tot cas estàvem 
concursant. 

– Es percep una mica de ten-
sió amb la Sònia de l’Artapa, no?

– Realment, no. Amb la Sò-
nia tinc molt bona relació. 

– Penseu que us van valorar 
bé?

– Sí, molt bé. Estem molt 
contents. 

– Us sentiu refl ectits en el 
que es va veure al programa?

– En general sí. L’únic és 
que jo vaig sortir, fruit dels 
nervis i de la responsabilitat, 
bastant seriosa quan normal-
ment no sóc així. No em vaig 
deixar anar. 

– Et va sorprendre alguna 
de les altres propostes? Algun 
plat?

– Les croquetes de cargol de 
l’Artapa em van agradar molt. 
Em va sorprendre també el 
menú del Bar Centro, que em 
va semblar molt innovador i hi 
vaig menjar realment molt bé. 

– Mantens algun tipus de re-
lació amb la Nàdia, la Sònia i 
la Palmira?

– Hem creat un grup de 
WhatsApp i parlem sovint. De 
moment encara no hem acon-
seguit quedar per trobar-nos. 
Ho tenim pendent.

– Com és el Marc Ribas?
– Al principi em va semblar 

una mica sec, però després 
molt bé. Vam xerrar molt per-
què tenim molts temes en 
comú. De fet li vaig demanar 
per anar alguns dies al seu 
restaurant per formar-me, i 
em va dir que sí. 

– Ja hi has anat?
– Encara no, espero anar-hi 

aviat.

– Ha tornat a venir al vostre 
restaurant?

– Sabem que va estar a 
Agramunt per la Fira del Tor-
ró, però no es va apropar a 
visitar-nos. 

– Us ho vau passar bé? Tor-
naríeu a participar?

– Sí, però tinc sentiments 
contradictoris perquè també 
vaig passar molts nervis. Tor-
naríem a participar.

▼
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Un dia de feina parant les taules 
per als començals.

Una vista exterior del restaurant.

Ens van gravar du-
rant moltes hores i 
de manera con-
tínua mitjançant 
una sèrie d’entre-
vistes, però també 
quan no estaven 
parlant davant de 
la càmera.
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– Què us ha agradat més i 
menys, de l’experiència?

– El que menys el moment 
de la taula fi nal en què es 
passen molts nervis. I el que 
més, la gent que he tingut 

l’oportunitat de conèixer, el 
bon record que tinc de tot 
l’equip.

– Explica’ns una anècdota
– Quan a la taula fi nal la Nà-

dia va tenir un atac de riure a 
causa dels nervis. Vam estar 
rient, just abans de destapar 
les puntuacions, almenys un 
quart d’hora. 

– Participar al Joc de Cartes 
ajuda però podria perjudicar, 
no?

– Hi ha un cert risc, sí. Sa-
bem que alguns restaurants 
no hi han volgut participar 
perquè pensen que aquest ti-
pus de programes només els 
treuen els draps bruts. Nos-
altres vam pensar que no te-
níem res a amagar –que surti 
el que hagi de sortir– perquè 
sempre intentem fer les coses 
el millor que podem i sabem 
i, sobretot, amb molt d’amor. 

– Creieu que heu caigut bé al 
públic del programa?

– Pensem que en general 
sí. Jo, si hagués estat més 
natural, més com sóc, potser 
hauria caigut millor. Avui, per 
exemple, ha vingut una clien-
ta que em va dir que s’havia 
fet fan meva després de veure 

el programa. Però també he 
llegit a les xarxes comentaris 
molt crítics amb mi.

– Venen més clients des que 
heu sortit al programa?

– Sí, el nombre de clients 
ha augmentat i hi ha gent 
que ve de lluny per menjar a 
l’Atípic. Fet que ens confi rma 
que hem aconseguit l’objec-
tiu que ens va moure a parti-
cipar, donar-nos a conèixer a 
més gent. 

– Què us diuen, quan podem 
comparar la tele i la realitat?

– En molts casos, que hem 
complert les expectatives. 
També hi ha clients que s’han 
queixat. El nivell d’exigència 
ha augmentat, perquè ara ve-
nen amb unes expectatives 
que hem de poder satisfer. 
Hem de fer-ho tot una mica 
millor que abans. 

– Què heu millorat de l’Atípic 
amb el premi del concurs?

– De moment només hem 
comprat una nevera per a la 
cuina i uns plats.

– Tres paraules que defi nei-
xin a l’Atípic. 

– Amor, creativitat i vida.    ■
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Dues imatges del rodatge del 
programa Joc de Cartes. La Irina 
a la cuina (a dalt) i repassant el 
guió durant un descans.
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Ciutadania, empreses, institucions.
Reciclem bé. Separem bé. 

 

 

Papers

Diaris i revistes

EL PAPER,
ELS DIARIS 
I LES CAPSES
DE CARTRÓ 
QUE LLENCES AL GRIS,
NO VAN AL GRIS.

VAN AL BLAU
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2019, sequera i altes temperatures

REPORTATGE METEOROLOGIA per JPR

L’any que hem acabat va ser un any amb molt poques precipitacions. Cal destacar al nostre 
municipi la pluja del 22 d’octubre, que suposà la tercera part de les precipitacions de tot 
l’any, encara que en altres poblacions com Arbeca, l’Albi, l’Espluga de Francolí l’aiguat 
ocasionà una riuada incontrolable que provocà no només una gran devastació sinó la 
pèrdua de vides humanes.

La temperatura
El 2019 va ser un any que 

va anar de menys a més. Va 

començar amb unes tempera-
tures fredes i va acabar amb 
temperatures més suaus del 

que sol ser habitual. En els 
mesos de gener i febrer les 
mitjanes mínimes van ser ne-
gatives (-0,8 i -0,7, respecti-
vament) i en més de la meitat 
de les nits el termòmetre va 
baixar per davall dels zero 
graus: en 17 i 18 ocasions.
En el mes de març encara hi 
va haver 7 vegades en què 
va gelar, si bé la mitjana de 
les mínimes ja estigué per 
damunt dels zero graus: 1,7. 
La darrera ocasió abans de 
l’estiu en què va gelar fou 
el 3 d’abril. En total van ser 
43 dies en què les mínimes 
marcaren una temperatura 
negativa durant els quatre pri-
mers mesos de l’any. Aquest 
fet contrasta amb els només 
quatre dies de novembre que 
tingueren la mínima per da-
vall dels zero graus i el de-
sembre que no en tingué cap. 
El darrer mes de l’any, sense 
cap dia que gelés, tingué una 
mitjana de les mínimes de 
4,5 graus, fet que contrasta 
amb la mitjana de les míni-
mes dels vint anys anteriors 
que és de 0,6 graus, o sigui, 
quatre graus per damunt del 
que és habitual.

En quatre mesos la tempe-
ratura estigué per davall de la 
mitjana dels darrers anys: el 
gener, l’abril, el maig (que va 
baixar més d’un grau i mig!) 
i el juny. En els altres mesos 

Temperatures mitjanes del 2019.

Temperatura mitjana dels darrers 20 anys i línia de tendència.
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2019

PRECIPITACIONS TEMPERATURA EXTERIOR TEMPERATURES MÀXIMES I MÍNIMES

total dies litres
mitjana 

màximes
mitjana 
mínimes

mitjana 
mitjanes

màxima
del mes

dia de la 
màxima

mínima
del mes dia de la mínima diferència 

màx/mín

gener 6 16 8,3 -0,8 3,70 16,3 25 -5,8 10 22

febrer 1 2,6 16,2 -0,7 7,73 20,8 27 -3,5 3 24

març 1 1 19,9 1,7 10,80 23,9 10 -1,8 20 26

abril 10 33,1 19,6 5,7 12,64 25,1 14 -0,5 3 26

maig 6 41,4 24,0 7,7 15,84 28,9 31 0,3 5 29

juny 4 6 30,8 14,1 22,43 42,8 29 4,5 11 38

juliol 4 44,1 34,3 18,0 26,15 40,3 23 14,8 27 26

agost 3 12 33,6 18,47 26,01 39,9 9 11,4 13 29

setembre 5 9,5 28,5 13,9 21,24 31,8 4 8,2 6 24

octubre 6 129,1 22,1 10,0 16,06 29,5 1 6,7 24 23

novembre 9 23,6 14,4 4,0 9,27 22,9 4 -2,8 18 26

desembre 7 54,2 11,5 4,5 7,99 16,3 17 1,5 10, 28 15

Total 62 372,6         

Mitjana  21,9 8,1 14,99 28,2  2,8  25,5

Màxima     42,8 29 juny -5,8 10 gener 48,6

Comparativa pluja

 mitjana
2000-2018

pluja 2019 Diferència

gener 20,0 16,0 -4,0

febrer 22,2 2,6 -19,6

març 34,6 1,0 -33,6

abril 58,7 33,1 -25,6

maig 50,4 41,4 -9,0

juny 29,0 6,0 -23,0

juliol 21,1 44,1 23,0

agost 27,8 12,0 -15,8

setembre 38,3 9,5 -28,8

octubre 53,7 129,1 75,4

novembre 35,0 23,6 -11,4

desembre 23,3 54,2 30,9

total 414,0 372,6 -41,4

Temperatures mitjanes

 2000-2018 2019 Diferència

gener 4,1 3,70 -0,40 

febrer 5,9 7,73 1,83 

març 9,8 10,80 0,99 

abril 12,9 12,64 -0,29 

maig 17,5 15,84 -1,62 

juny 22,7 22,43 -0,26 

juliol 25,4 26,15 0,76 

agost 24,9 26,01 1,12 

setembre 20,0 21,24 1,25 

octubre 15,1 16,06 0,97 

novembre 8,2 9,27 1,06 

desembre 4,2 7,99 3,83

Mitjana 14,2 14,99 0,77

REPORTATGE METEOROLOGIA

la temperatura estigué per da-
munt de la mitjana en gairebé 
un grau més. En aquest sentit 
destaquen el febrer que mar-
cà 1,83 graus més i el desem-
bre, que tingué exactament 
3,83 graus més. Uns mesos 
compensaren els altres fi ns 
al punt que podem dir que la 
mitjana de les mitjanes de tot 
el 2019 va ser pràcticament 
la mateixa (14,99 graus) que 
la del 2018 (15 graus). Si 
tenim en compte que la tem-
peratura mitjana dels darrers 
vint anys és de 14,215 graus, 
podem dir que aquests dar-
rers anys la temperatura ha 
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El 2019 va ser un 
any que va anar 
de menys a més. 
Va començar amb 
unes temperatures 
fredes i va acabar 
amb temperatures 
més suaus del que 
sol ser habitual.
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augmentat, cosa que també 
confi rma la línia de tendèn-
cia que adjuntem en un nou 
quadre i que marca una pu-
jada d’un grau i mig. Sembla, 
doncs, que els que  parlen de 
l’escalfament del Planeta no 
van tan desencaminats.

El mes més fred de l’any va 
ser el gener (amb una mitja-
na de 3,7 graus), i el dia més 

gelat, el 25 del mateix mes 
que va marcar -5,8 graus. Per 
contra, el mes més calorós 
del 2019 va ser el juliol (amb 
una mitjana de 26,15), seguit 
de prop per l’agost (26,01 
graus). En canvi, el dia que 
va fer més calor de tots va ser 
el 29 de juny en què el ter-
mòmetre s’enfi là fi ns els 42,8 
graus centígrads.

Les precipitacions
El 2019 ha estat un any de 

poca pluja. Només es van re-
collir 372,6 litres per metre 
quadrat, el 10% menys del 
que és la mitjana de pluges 
dels anys del dos mil (414 
litres) i 173,5 litres menys 
respecte el 2018 que va ser 
un any plujós. Es va tornar, 
doncs, a una anualitat seca.

Solament en tres mesos les 
precipitacions estigueren per 
damunt de la mitjana: juliol, 
octubre i desembre. Destacà, 
sobretot, la pluja recollida a 
l’octubre que fou una tercera 
part de la de tot l’any: 129,1 
litres; això va ser gràcies al 
dia 22 en què el pluviòmetre 
marcà 92 litres que s’afe-
giren als 23,5 litres del dia 
14 d’aquell mateix mes. En 
canvi, tots els altres mesos de 
l’any estigueren per davall de 
la mitjana. La primera meitat 
de l’any va ser més seca de 
l’habitual i en els mesos de 
febrer i març pràcticament no 
es recollí res de res.

Aquest resum anual no 
hauria estat possible sense 
les dades facilitades per l’ob-
servador i col·laborador de 
Sió, Ramon Coll, que des de 
la masia de cal Tallador pren 
nota diàriament de la nostra 
meteorologia.   ■

gener febrer març abril maig juny juliol agost setembre octubre novembre desembre

Any 2019

Mitjana 2000-2018
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Solament en tres 
mesos les precipi-
tacions estigueren 
per damunt de la 
mitjana: juliol, octu-
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Any de moltes urnes i poques
solucions

▼

per Joan Puig

De mes a mes De mes a mes ..  20192019

El 2019 no ha estat un any fàcil; el podem 
qualifi car de transició. Se n’esperaven mol-
tes solucions que no han arribat. La política 

espanyola, encallada, crispada i sense respostes, ha 
suposat que hi tornés a haver dues eleccions gene-
rals, unes a l’abril i unes altres al novembre. També 
hi ha hagut les eleccions municipals i les europees. 
Es pot dir que des de l’1 d’octubre de 2017, que tant 
va espantar a alguns pel fet d’haver-se posat urnes, 
no parem de votar. I, malgrat tot, la política conti-
nua encallada amb els polítics catalans a la presó 
o a l’exili, mentre una part de la ciutadania en de-
mana la llibertat i es manifesta, dia sí i dia també, 
lluint llaços grocs i entonant cançons de solidaritat 
i protesta.

El judici del Tribunal Suprem a una part dels polí-
tics catalans, retransmès per televisió, va despertar 
una gran expectació a Catalunya; a la resta de l’es-
tat, no tant. Ben aviat es va veure, però, que el biaix 
que prenia no augurava res de bo. Hi havia ganes 
de castigar exemplarment els líders catalans perquè 
havien pretès separar-se de l’Espanya indivisible.
I si la condemna no va poder ser per rebel·lió, per-
què no hi havia hagut violència sinó mirades d’odi, 
fou per sedició amb penes exagerades de presó i in-
habilitació que totes sumades arriben als cent anys. 
La reacció d’indignació i protesta, en conèixer-se, 
no es va fer esperar. La situació del Procés segueix 
sent, després de dos anys i escaig, una ferida oberta.

A nivell local hi ha hagut les eleccions munici-

pals que han ratifi cat Bernat Solé com a alcalde, 
encara que la correlació de forces amb l’oposició 
ha canviat lleugerament. La gent d’Esquerra conti-
nua, doncs, comandant el Consistori. La reforma i 
remodelació de les avingudes de Jaume Mestres i 
d’Agustí Ros han suposat una molèstia per als veïns, 
així com una certa polèmica pel fet que se n’hagi re-
ordenat la circulació. Degut a diversos entrebancs, 
les obres de cal Mas Vell s’allargassen com les de la 
Sagrada Família, i el Mercadal continua empantane-
gat. Per contra, s’ha posat en funcionament l’Espai 
Cívic com a lloc de reunions, esplai, exposicions i 
xerrades.

Malgrat que el país i el món segueixen encallats 
en moltes situacions adverses: la crisi econòmica 
que s’allarga i que implica gent a l’atur i sous de mi-
sèria, el desnonament de famílies del seu habitacle 
perquè no poden fer front al pagament de la hipote-
ca, l’ombra del masclisme amb la continuïtat de la 
violència de gènere, l’arribada de persones del nord 
d’Àfrica i països en confl icte, el creixement del ra-
cisme i la xenofòbia, el menyspreu al canvi climàtic 
i a un planeta cada dia més contaminat, l’augment 
de la dreta reaccionària i feixista que no para de 
treure pit, l’insult i el crit en llocs de diàleg com són 
els parlaments, etc. Malgrat això, la vida a la nostra 
vila ha continuat i els actes culturals, cívics, reivin-
dicatius, lúdics... han estat molts i diversos al llarg 
de tot el 2019, tal i com es pot veure en les pàgines 
que segueixen.
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Dia 4. La Cobla Vents de Riella dirigida per Jordi Guixé 
va oferir un Concert de Nadal al Casal amb la fi nalitat 
de recollir diners per a La Marató de TV3. En l’actuació 
van comptar amb un instrument insòlit en una cobla: la 
bateria. Acabaren l’acte interpretant La Santa Espina en 
recordança als presos polítics.

Dia 26. La Cobla Jovenívola va presentar un CD de sardanes 
d’Agramunt en la cloenda del seu 30è aniversari. L’enregistra-
ment de les vuit peces de què es compon el CD són sardanes 
dedicades a la nostra vila i d’autors joves relacionats amb l’enti-
tat. En l’acte hi van assistir els vuit compositors.

Dia 14. La vila es va commo-
cionar pel traspàs de Jaume Figue-
ra, director i artista escènic de la 
Companyia Teatredetics i company 
de Sió. Els amics li van retre un 
emotiu homenatge al Parc de Rie-
lla dissenyat per ell. Aquell mateix 
dia també ens va deixar Paquito 
Cifuentes, una altra persona rela-
cionada amb el teatre local.

Dia 22. La sala del Casal es va omplir 
per contemplar el concert de Las Migas, on 
toca el violí l’agramuntina Roser Loscos. 
Els més de 6.000 euros que es recaptaren 
foren donats a Stargardt Go per a l’estudi 
de malalties degeneratives de la retina.

GenerGener

FebrerFebrer

De mes a mesDe mes a mes
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Dia 1, 2 i 3. Un altre Carnaval amb una gran varietat 
d’activitats i amb molta participació ciutadana. El tema en 
aquesta ocasió fou la discoteca Kipps. En la rua del dissabte 
hi participaren 32 comparses, 2 carrosses, 5 vehicles amb 
motor i 7 vehicles d’atracció manual.

Dia 16. Al cap d’un mes d’haver anat a Barcelona 
a una manifestació per demanar la llibertat dels presos 
polítics, una colla d’agramuntins es van desplaçar a 
Madrid per participar en la manifestació que s’hi va 
organitzar. A més de cotxes particulars i altres mitjans 
de transport, des d’Agramunt hi anaren dos autocars.

Dia 6. Segona trobada provincial de colles de Diables a la nos-
tra vila.  Hi van participar grups de vuit poblacions. En total hi 
hagué més de 200 participants. El foc i els petards quedaren 
una mica deslluïts per la pluja.

Dia 28. Eleccions Generals per al Congrés i el 
Senat d’Espanya quan feia mig any que ja s’havi-
en fet. Els resultats obtinguts al nostre municipi i 
a la Ribera del Sió no van diferir gaire de les elec-
cions anteriors; Esquerra Republicana va quedar 
en primera posició amb el 41% dels vots. 

MarçMarç

AbrilAbril

..  20192019
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Dia 25. La Mostra de Vins i Caves de Proximitat arriba a la 
VII edició. Hi participa molta gent i l’activitat, cada any més 
consolidada, està vinculada a altres actes paral·lels que giren 
a l’entorn de la Mostra. 

Dia 26. Eleccions municipals i europees. Pel que fa a les 
del nostre municipi, solament es presentaren dues candi-
datures: Acord d’Esquerra, encapçalada per Bernat Solé, i 
Junts per Agramunt, amb Antoni Farré. Dels 13 regidors que 
conformen el cartipàs municipal, els primers n’aconseguiren 
9, i els segons, 4.

En les eleccions europees Junts per Catalunya, on fi gura-
ven els polítics catalans exiliats Puigdemont, Comín i Ponsa-
tí, obtingueren a Agramunt el 50% dels vots, seguits per Es-
querra Republicana, amb Junqueras al davant, amb el 29%.

Dia 9. Es va portar a terme la segona edició de la Cursa-caminada 
Stargardt go amb la pretensió de recaptar fons a partir d’una activitat 
saludable i esportiva. Es podia escollir entre dos circuits, un de 6 
quilòmetres i un altre de 10. La iniciativa aplegà 600 participants

Dia 15. La sala de plens quedà petita en l’acte de constitució 
del nou Consistori d’Agramunt. Els càrrecs elegits, després de 
jurar o prometre per la seva condició de regidors, s’assegueren a 
la taula de plens des d’on els dos caps de llista, el del govern i 
el de l’oposició, dirigiren unes paraules al públic assistent. 

MaigMaig

JunyJuny

De mes a mesDe mes a mes



45sió 671[GENER 2020]

Dia 10. Dins de les activitats estiuenques del Cicle Racons, per 
cinquè any es va realitzar l’activitat Vine al safareig, consistent en 
mostrar als més joves com abans es rentava als nostres pobles. 
A la tarda-vespre Òmnium Cultural va organitzar als mateixos sa-
fareigs un sopar i l’espectacle “Memòries líquides”, en record i 
homenatge a les dones que antigament hi anaven a fer la bugada.

Dia 13 i 14. En motiu del 25è aniversari de l’Espai Gui-
novart es va portar a terme les 24 Hores Sòniques, consis-
tent en un reguitzell d’activitats artístiques diverses que 
s’anaren succeint durant vint-i-quatre hores seguides. Hi 
van intervenir molts artistes i grups tant de la vila com de 
fora; el públic divers fou canviant i reincident.

Dia 10. Els habitants de Mafet van fer una gran festa en 
celebrar el centenari de la Germandat de Nostra Senyora del 
Remei, coincidint amb la festivitat de Sant Llorenç. L’asso-
ciació depassa els cent socis i actualment, més que dedi-
car-se al suport dels afi liats en cas de malaltia, coordina 
actes festius i porta la gestió del local propi on s’organitzen 
balls i altres activitats culturals.

Del 29 d’agost a l’1 de setembre. Celebració de la Festa Major 
amb un gran ventall d’actes per a totes les edats i la participació 
de molta gent. El pregó anà a càrrec de l’agrupació sardanista  
Barretina. Durant la festa es presentà la nova geganta batejada 
amb el nom de Delfi na i que fa parella amb el rei de Tremissèn.

JuliolJuliol

AgostAgost

..  20192019
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A partir d’aquest mes es va posar en funcionament 
l’Espai Cívic ubicat a l’edifi ci on hi havia hagut la llar 
d’infants municipal i que fou traslladada a un altre lloc. 
L’Espai Cívic obre durant les tardes i els dissabtes al 
matí per acollir tant les persones que hi volen anar a pas-
sar una estona, com entitats que hi vulguin organitzar 
actes, conferències, reunions, etc.

Dia 21. Per tal de commemorar el 50è aniversari de la inauguració de 
la discoteca Kipps es va fer una festa-concert al pavelló. També es van 
obrir les portes del bar i la sala de ball on tants agramuntins havien pas-
sat hores inoblidables. Una exposició de fotografi es ajudaven a recordar 
els anys 70, 80 i 90. 

Dies 12 i 13. La Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra en la seva 31a edició va 
tornar a ser un èxit. Els actes i activitats que es porten a terme són tantes i tan 
variades que és quasi impossible assistir a totes. Els diferents torronaires de la 
vila exposaren noves varietats de torrons que els visitants van poder degustar 
i comprar. La distinció de Torronaire d’Honor recaigué en la família Triginer.

Dies 14 i 18. A ran de la publicació de la sentència 
del Tribunal Suprem respecte del judici incoat als diri-
gents polítics catalans que van organitzar el referèndum 
de l’1 d’octubre de 2017, un grup nombrós de convi-
latans van fer un acte de protesta. Quatre dies després, 
molts agramuntins secundaren la vaga promoguda per 
sindicats independentistes.

SetembreSetembre

Di 14 i 18 A d l bli ió d l tè i

OctubreOctubre

De mes a mesDe mes a mes
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Dia 9. Un grup de joves de la vila va organitzar una anada amb bicicleta 
fi ns a la presó de Lledoners. L’activitat anomenada Pedals per la Llibertat 
va començar a la Fondandana i, seguint camins i carreteres secundàries, 
passà per Sant Ramon, Calaf i Sant Joan de Vilatorrada. Durant el trajecte 
s’hi van anar afegint ciclistes fi ns arribar al voltant de tres-cents.

Dia 10. Noves eleccions generals a tot Espanya davant 
la incapacitat dels socialistes de formar govern. Els re-
sultats al nostre municipi foren semblants als de mig any 
enrere, encara que la participació va baixar uns sis punts. 
El bloc sobiranista en va sortir lleugerament reforçat i 
passà del 70% dels vots, mentre Ciutadans, seguint la 
tònica general, va perdre bous i esquelles.

Dia 13. Es va inaugurar a l’IEI de Lleida una exposició sobre la 
Guerra Civil a Agramunt. El contingut de la mateixa parteix del col-
leccionable de Sió, La frustració de l’esperança. La Guerra Civil a 
Agramunt. En la presentació el Grup Escènic Agramuntí feu una 
actuació a l’exterior de l’edifi ci que recordava el bombardeig que 
patí la nostra vila el 5 d’abril de 1938.

Dies 25 i 26. La  Companyia Teatredetics va presen-
tar al Casal el muntatge anomenat TTT Terra, Tnumar-
ga, Tu realitzat a partir de fragments d’anteriors repre-
sentacions que giraven entorn del treball de la terra i 
del passat de la nostra vila amb referències i textos de 
Guinovart i Viladot. El record al company i amic Jaume 
Figuera, de qui es va poder sentir la veu en un relat, 
surava en un ambient corprenedor. 

NovembreNovembre

DesembreDesembre

..  20192019



48 [GENER 2020]sió 671

FUNERÀRIA i SALES DE VETLLA

973 39 08 62   620 90 50 20

jtorne1@hotmail.com

SERVEI PERMANENT24h

Jordi Lluch Sarnago
jardiner• Poda d’arbrat agrícola

• Poda d’arbrat urbà i ornamental

• Manteniment de jardins existents

• Aplicació de tractaments fitosanitaris

• Disseny manual i digital

Tel. 658 921 335
jardinsdesecar@gmail.com

• Col·locació sistemes de reg

jardinsdesecà

Av. Generalitat, 10 · AGRAMUNT · Tel./Fax 973 392 311 · Mòbil 630 053 450
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MONTSE CORRALES GOMÀ (núm. COL.: 2612)
JORDI FREIXES GIL (núm. COL.: 2792)
TEL. 973 391 749
AV. AGUSTÍ ROS, 2 BX. 25310 AGRAMUNT (LLEIDA)

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

DIMARTS
9,30 a 14,30

 
ENSENYAMENT FINESTRA EDUCATIVA

Festival d’Hivern
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A les portes de les festes de Na-
dal arriba el Festival d’Hivern, 
aquest any dedicat al món dels 

contes. La història de dos bessons, 
la Lua i en Nil, va ser l’encarregada 
de traslladar al públic i als alumnes  
a una situació imaginària que volia 
combinar música i narrativa.  

Els alumnes d’Educació Infantil 
ens van fer sentir diferents sensaci-
ons i sentiments: l’alegria d’un dia 
de sol, la tristor del blau del mar, la 
vermellor d’una enrabiada, la calma 
d’un prat verd, la por d’una nit fosca 
o la tendresa i l’amor representada 
en el color rosa. Volien represen-

tar-nos el conte El Monstre de Colors.
I en aquest món d’il·lusió i fan-

tasia que són els contes, les nenes 
i els nens de Primària, ens van fer 
viatjar per paisatges diversos. Vam 
trobar  personatges ben coneguts de 
la narrativa tradicional com les brui-
xes i els nans, els llops i les cabre-
tes, els prínceps i les Ventafocs, les 
ratetes i el gats, Hansels i Gretels, i 
Belles i Bèsties, que ens van retornar 
per uns moments a les rondalles que 
tots coneixem, aquelles que sempre 
aporten un punt de màgia, però ara 
dutes a escena des d’una perspecti-
va musical.

Les interpretacions van ser varia-
des, plenes de ritme i color, i també 
amb un punt de bellesa. La música, 
molt actual. Els protagonistes, en-
tregats en l’actuació i alhora gaudint 
i fent gaudir de l’espectacle al pú-
blic que anava veient com un conte 
s’obria darrere l’altre. El festival va 
concloure quan tota l’escola, alum-
nes i mestres, van interpretar unes 
nadales per desitjar a tothom unes 
bones Festes de Nadal...

...Conte contat, ja s’ha acabat!!!

Mestres de música
Escola Macià-Companys
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Agramunt (Lleida)

L’Estoneta

Menjars casolans per emportar
Cafeteria - Bar - Restaurant

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

973.390.468
C/ Pau Casals, 20

Calçats Mary
des de l’any 2000

i moltes més

C/ Àngel Guimerà, 5
Agramunt

973 39 20 55 - 686 27 29 27

PINTORS GERMANS CAPITAN

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

Mòb. Josep M. 605 851 798

SERVEI I LLOGUER DE PLATAFORMES
Antoni i Josep Mª Capitan Gallardo

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

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

Vetllada nadalenca

El dissabte 14 de de-
sembre vam celebrar 
una nova edició de la 

vetllada nadalenca al pavelló 
fi ral. El juliol d’aquest any va 
celebrar-se el 50è aniversari 

de l’arribada de l’home a la 
lluna. Per aquest motiu, và-
rem decidir escollir com a fi l 
conductor de la festa el tema 
de l’espai, fent incís en la 
frase que va pronunciar Neil 
Armstrong en posar el primer 
peu a la lluna: “un petit pas 
per a l’home, un gran salt per 
a la humanitat”. 

L’arribada a la lluna va ser 
gràcies a un equip on mol-
tíssimes persones van donar 
el millor de cadascú per fer 
possible aquesta gesta. Coor-
dinació, exigència, servei i un 
sentiment d’unió entre tota la 
humanitat van ser fonamen-
tals per aconseguir l’objectiu. 

Aquests valors s’han posat de 
manifest a l’hora de preparar 
el tradicional esdeveniment 
que ha comptat amb una des-
fi lada d’estels, sols, llunes, 
cometes, planetes, constel-
lacions, coets, extraterrestres 
i astronautes. 

Tota la comunitat educati-
va també tenim una objectiu 
clar: vetllar per formar bones 
persones tenint en compte to-
tes les dimensions de l’infant. 
Esperem aconseguir-ho junts, 
pas a pas i amb entusiasme, 
com el fet que s’esdevingué el 
juliol de 1969.

Que tinguem un bon any 
2020!   ■FO

N
T:

 C
O

L.
 M

.D
. S

O
C

O
R

S

Col·legi Mare de Déu del Socors
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ferreteria@molinet.cat
Ctra. d’Artesa, 1
A G R A M U N T

Tel. 973 390 458
Fax 973 390 662

www.molinet.cat
Obert 24 hores
Entra, tria, compra
i t’ho portem a casa!
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MÚSICA ÒPERA EN CATALÀ

La Maternitat d’Elna

La Maternitat d’Elna és una 
història de refugiats de 
1939 i principis dels qua-

ranta que es repeteix avui en dia 
en el Mediterrani. Es tracta d’un 
dels capítols més dramàtics, ten-
dres i desconeguts de la nostra 
postguerra. Entre 1939 i 1944, 
la suïssa Elisabeth Eidenbenz va 
salvar la vida a 597 infants. Eren 
els fi lls de les exiliades catala-
nes i espanyoles que malvivien 
en condicions penoses en camps 
de refugiats republicans de Sant 
Cebrià de Rosselló, Argelers i Ri-
besaltes, i que van tenir la sort de 
ser acollides a la maternitat que 
va crear la infermera Eidenbenz 
(Ara Llibres).

Tant la música com el llibret 
són obra del graduat de l’Escola 
Superior de Música de Catalunya 
(ESMUC) Martí Carreras, que va 
estudiar composició amb els pro-
fessors Albert Guinovart i Salva-
dor Brotons entre d’altres. Quan 
estudiava l’últim curs de com-
posició Alfons Reverté, director 
de l’Orquestra de Cambra de la 
Garriga, en la qual Martí tocava 
el Clarinet, li demanà una com-
posició que impliqués orquestra 
i terreny vocal. I ell decidí fer 

aquesta òpera. L’exitós llibre de 
La Maternitat d’Elna s’ha adaptat 
al teatre, al cinema i, com diem, 
a l’òpera.

A Martí Carrera la inspiració del 
tema li va venir de quan ell estu-
diava a l’Institut, on un dia va fer 
una conferència Assumpta Mon-
tellà, autora del llibre La Materni-
tat d’Elna. El tema l’impactà tant 
que anys més tard el recuperà en 
creure que operísticament podia 
anar molt bé per explicar el dra-
ma que hi havia darrere. L’òpera 
representà tot un repte pel mon 
operístic, per l’orquestra i pel ma-
teix autor. Està escrita per a una 
orquestra, cor d’òpera, cor infan-
til i quatre veus solistes: dues so-
pranos, una metzzo, i un tenor.

La Maternitat d’Elna va comen-
çar com un projecte de fi nal de 
carrera de l’ESMUC. De mica en 
mica va anar creixent. El procés 
de creació no va ser senzill. L’òpe-
ra va ser presentada com una 
suite arranjada dins el cicle Off 
Liceu de Barcelona el 2018. El 
2019 l’espectacle es va presentar 
en format complet a la Garriga. 

Martí Carreras, en fer-la, pre-
tenia fugir dels temes de l’òpera 
clàssica i tocar un tema social, 

com és el dels refugiats. Un pro-
jecte que recupera l’esperit crític 
social i de refl exió de l’òpera com 
art, on, a partir de les històries i 
veus del passat, es dona vida a un 
drama encara vigent. La temàtica 
i la música no són l’única cosa 
amb la qual vol ser trencadora 
aquesta òpera, ja que la posada 
en escena també ho és en no es-
tar limitada a que tot passi en el 
mateix espai.

L’òpera té un sol acte d’una hora 
de durada, i conté quatre canvis 
d’escena gens habituals dins el 
mon operístic. La història suc-
ceeix tant a la mateixa institució 
de la maternitat com en el camp 
de refugiats d’Argelers. A més, al 
llarg de l’espectacle es projecten 
imatges de la Guerra Civil per ex-
plicar parts de la història i posar 
l’espectador en context.

L’òpera explica la història de 
Laura i Nisele, dues mares aco-
llides per Elisabeth. Malgrat el 
refugi que Elna representa per a 
elles, les seves famílies seguei-
xen estant fragmentades i molts 
éssers estimats continuen morint 
en els camps de concentració.

Montserrat Cots

agro-urgell, s.l.

co
ns

ulto
ri veterinari

consultori veterinari

ISABEL MORROS SANOU
Veterinària

Alimentació, joguines
i tot tipus d’accessoris

Av. Marià Jolonch, 13 - Tel. 973 39 07 06 - Mòbil 628 34 96 09
veterinari@agrourgell.com      -      25310 AGRAMUNT (Lleida)

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

Dijous de 10h a 13h
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ESPORTS CLUB FUTBOL AGRAMUNT «ESCOLA GERARD GATELL»

www.cfagramunt.cat

Resultats i classifi cacions R. Mendoza

Tercera Catalana
Jornada 13 a 15

Agramunt G. Gatell 6 - Linyola 2
Pobla Segur 3 - Agramunt G. Gatell 2
Agramunt G. Gatell 3 - Torregrossa 1

Classifi cació Punts PJ PG PE PP GF GC

Agramunt G. Gatell 27 15 8 3 4 41 27

Continuem jugant bé als partits de 
casa, però fora deixem escapar els 
punts. Si volem aspirar a alguna cosa 
hem de millorar de seguida.

Juvenil
Jornada 9 a 11

Agramunt G. Gatell 4 - Cervera 2
Agramunt G. Gatell 6 - E. Urgell 1

Classifi cació Punts PJ PG PE PP GF GC

Agramunt G. Gatell 21 8 7 0 1 39 10

Seguim amb bon ritme. Segona po-
sició a un punt del primer classifi cat.

Cadet
Jornada 8 a 10

Agramunt G. Gatell 0 - AEM 0
E. Urgell 2 - Agramunt G. Gatell 1
Agramunt G. Gatell 4 - Alpicat 1

Classifi cació Punts PJ PG PE PP GF GC

Agramunt G. Gatell 21 10 6 3 1 28 9

Primera derrota del cadet aquesta 
temporada. Sumant l’empat a casa 
amb l’AEM ens situem en quarta po-
sició.

Infantil
Jornada 8 a 10

Pla d’Urgell 2 - Agramunt G. Gatell 5
Agramunt G. Gatell 2 - AEM 1
At. Segre 6 - Agramunt G. Gatell 1

Classifi cació Punts PJ PG PE PP GF GC

Agramunt G. Gatell 21 10 7 0 3 46 28

Gran partit jugat a Golmés on dues 
vegades vam remuntar amb un marca-
dor en contra. Continuem en tercera 
posició.

Aleví A
Jornada 8 a 10

Balaguer 4 - Agramunt G. Gatell 10
Agramunt G. Gatell 10 - Bordeta 2
Les Garrigues 2 - Agramunt G. Gatell 8

Classifi cació Punts PJ PG PE PP GF GC

Agramunt G. Gatell 22 10 7 1 2 60 28

Les tres golejades ens fan pujar a la 
quarta posició.

Aleví B
Jornada 8 a 10

Agramunt G. Gatell 4 - Bordeta 5

At. Segre 5 - Agramunt G. Gatell 0
AEM 4 - Agramunt G. Gatell 8

Classifi cació Punts PJ PG PE PP GF GC

Agramunt G. Gatell 9 9 6 1 2 60 36

Els tres partits jugats contra rivals 
de Lleida, obtenen un ple de victòries 
per a l’aleví, que el fan pujar en tercera 
posició. 

Aleví C
Jornada 8 a 11

Bordeta 3 - Agramunt G. Gatell 2
Agramunt G. Gatell 3 - Alpicat 3
Agramunt G. Gatell 1 - AEM 3

Classifi cació Punts PJ PG PE PP GF GC

Agramunt G. Gatell 1 10 0 1 9 21 49

L’aleví ha tret el primer punt. La 
primera foto de l’any és per a aquest 
equip, desitjant que aquest 2020 sigui 
millor.

Benjamí A
Jornada 8 a 10

Pla d’Urgell 1 - Agramunt G. Gatell 10
Agramunt G. Gatell 9 - Pardinyes 0
Balaguer 2 - Agramunt G. Gatell 3

Classifi cació Punts PJ PG PE PP GF GC

Agramunt G. Gatell 18 10 6 0 4 51 36

Un bon mes per a aquest equip, que 
puja de la sisena a la quarta posició.
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Equip Aleví C. Jugadors: A. Solé, M. Vilaró, A. Escanilla, A. Mohamed, M. Pla, N. Escanilla, A. Martínez, V. Novak, M. Sattou, 
G. Martínez.
Equip tècnic. Entrenador: Juan Esteban Piedrabuena.

Benjamí B
Jornada 8 a 10

Agramunt G. Gatell 2 - Fondarella 2
Pla d’Urgell 1 - Agramunt G. Gatell 4
Agramunt G. Gatell 4 - E. Urgell 2

Classifi cació Punts PJ PG PE PP GF GC

Agramunt G. Gatell 10 8 3 1 4 19 20

El benjamí tenia un partit complicat 
a Lleida (AEM) però se’n va sortir força 
bé, així que ocupen la desena posició.

Prebenjamí
Jornada 8 a 10

Agramunt G. Gatell 5 - Guissona 0
Artesa de Segre 0 - Agramunt G. Gatell 9
Agramunt G. Gatell 8 - La Noguera 0

Classifi cació Punts PJ PG PE PP GF GC

Agramunt G. Gatell 30 10 10 0 0 98 6

El prebenjamí continua golejant i 
sense encaixar cap gol.   ■
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ESPORTS ESCATXICS

Acomiadem l’any amb bons resultats
Cros de Tremp

El primer diumenge del darrer mes 
de l’any va ser força mogut. Puntuable 
pel Trofeu Diputació de Lleida, el cros 
de Tremp era cita important pels nos-
tres atletes. Malgrat el fred primerenc, 
vàrem obtenir bons resultats:

Categoria Atleta Posició

Veterà masculí Joan Fitó 16è

Veterà femení Imma Coberó 3a

Sènior femení Marta Canes 3a

Cadet masculí Arnau Jou 1r

Infantil masculí Pol Carrera
Genís Gimbert
Gerard Fitó

1r
5è
8è

Aleví masculí Martí Lluch
Sergi Armengol
Quim Pellicer
Oriol Areny
Josep Fitó

4t
10è
13è
20è
27è

Aleví femení Sió Ribalta
Nora Serra

4a
12a

Benjamí masculí Isaac Vila
Ot Serra
Enric Serra
Biel Pla
Sergi Fitó

5è
6è
17è
19è
21è

Benjamí femení Martina Piña
Anna Pellicer
Marina Balagueró
Ona Carrera
Aina Armengol
Isolda Porta

5a
9a
11a
12a
16a
17a

Prebenjamí masculí Marc Bosch
Gerard Lluch
Gerard Gassó
Genís Gilabert
Èric Vila
Rosen Stefanov

2n
3r
6è
9è
11è
38è

Prebenjamí femení Carla Gassó
Olga Serra

17a
18a

En les curses de pàrvuls, que a Tremp 
també pugen a podi, varen córrer: Júlia 
Gilabert (6a a P5F), Neus Pellicer (1a 
a P4F), Marià Vila (3r a P4M) i Oriol 
Balagueró (5 è a P3M).

53è Cros Ciutat de Granollers
Aquest, puntuable pel Gran Premi 

Català de Cros celebrat l’1 de desem-
bre, també va tenir representació agra-
muntina. Hi corria el Cesc Boix, en ca-
tegoria Sub16 masculí i obtenint una 
meritòria 27a posició.

39a Marató de València
I encara el mateix diumenge, dos 

atletes de la secció d’adults, varen 
participar a la coneguda Marató de Va-
lència. Els corredors varen ser Miguel 
Ángel Aguza i Raül Marcos, que varen 
parar el cronòmetre a les 3h 28min en 
el recorregut de 42 km. Enhorabona a 
ells i a seguir sumant quilòmetres!

Activitat de Cros/entrenament 
FCA a Mataró

Fora de l’àmbit estrictament compe-
titiu, la Federació Catalana d’Atletisme 
va proposar una activitat d’entrena-
ment en la modalitat de Cros que es 
va celebrar a Mataró el dissabte 7 de 
desembre. Convocats tant atletes com 
entrenadors, hi varen participar: Martí 
Lluch, Pol Carrera, Roger Súria i Xavier 
Súria. 

Xè Cros El Clot del Dimoni
Malgrat la festivitat d’aquestes da-

tes, la competició no para. Així doncs, 
el diumenge 8 de desembre, els Es-
catxics tenien nova cita puntuable pel 
Trofeu Diputació de Lleida, aquest cop 
a Sidamon, amb les següents classifi -
cacions:

Categoria Atleta Posició

Veterà masculí Joan Fitó 18è

Veterà femení Imma Coberó
Montse Sala

7a
8a

Cadet masculí Cesc Boix
Arnau Jou

2n
4t

Infantil masculí Pol Carrera
Gerard Fitó
Josep Guàrdia
Lluís Mora

1r
6è
8è
10è

Infantil femení Queralt Solé 10a

Pol Carrera i Genís Gimbert al podi de Tremp. Benjamins a la sortida del Cros de Sidamon. Marc Bosch, primer a Sant Celoni.
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Aleví masculí Martí Lluch
Mehdi Bouharou
Pol Jou
Quim Pellicer
Roger Pijuan
Oriol Areny
Josep Fitó

1r
2n
11è
15è
20è
21è
33è

Aleví femení Sió Ribalta
Firdaws Mrizak
Alba Sendrós
Laia Boix

5a
12a
13a
14a

Benjamí masculí Isaac Vila
Adam Mrizak
Biel Pla
Sergi Fitó
Enric Serra
Aniol Solé
Rayan Souilah

5è
12è
15è
18è
19è
26è
30è

Benjamí femení Martina Piña
Anna Pellicer
Clàudia Pérez
Anna Balagueró
Salwa Hriz

6a
10a
14a
20a
36a

Prebenjamí masculí Marc Bosch
Gerard Lluch
Gerard Gassó
Hatim Mrizak
Èric Vila
Jan Vila
Roc Caus

1r
2n
3r
7è
8è
20è
28è

Prebenjamí femení Olga Serra
Carla Gassó
Emma Roset

15a
19a
31a

Fora de competició, en les curses 
d’educació infanti, varen córrer: Anis i 
Anas Hriz, Neus Pellicer i Marià Vila.

1a Jornada de control en Pista 
Coberta Sub16

El dissabte 14 es va disputar el pri-
mer control en pista coberta a Sabadell 
en categoria Sub16, equivalent a ca-
det. Dels agramuntins hi va participar 
Cesc Boix, en la modalitat dels 3.000 
metres llisos i amb un temps total de 
9min52seg56, força esperançador, 
però que cal treballar.

18è Cros de Banyoles
El diumenge 15 va tenir lloc el Cros 

de Banyoles, del circuit gironí, en-
guany també puntuable pel Gran Premi 
Català de Cros. Sota les llistes del Club 
Atlètic Igualada (CAI), el va disputar el 
Roger Súria, amb una 10a classifi cació 
en la categoria (Sub18M) que el condi-
cionava a participar a la següent prova 
per obtenir la classifi cació per partici-
par al Cros Internacional d’Elgoibar.

Últim entrenament abans de festes
El 20 de desembre els Escatxics vam 

fer l’últim entrenament reglat de l’any 
i per celebrar les festes nadalenques 
vam degustar galetes i begudes en fi -
nalitzar la sessió. També  es va fer en-
trega d’un lot de productes nadalencs 
als entrenadors per agrair la seva tasca.

7è Control de promoció en pista
Per tal que els atletes puguin anar 

provant altres modalitats atlètiques i 
anar millorant les seves marques, es 
van realitzant varis controls. Els agra-
muntins intentem participar almenys 
en els més propers, però les dates na-
dalenques aquest cop varen fer minvar 
la participació. En el darrer a Lleida el 
dissabte 21, tan sols hi va participar 
el Pol Carrera, en els 2.000 m llisos i 
assegurant els 7min25seg11.

9è Cros del Baix Montseny
Malgrat les festes i vacances nada-

lenques, la competició segueix en joc i 
el dissabte 21 de desembre també es 
disputava el cros de Sant Celoni. Un 
cros a nivell federat on els Escatxics hi 
varen ser representats pel Marc Bosch 
en categoria sub8 masculí, obtenint 
una molt satisfactòria primera posició. 

Campionat de Catalunya de cros 
Curt Individual i Clubs / Cros de 
Calonge i Sant Antoni

El cros de Calonge el diumenge 22 
ha tancat enguany el Gran Premi Cata-
là de Cros. Hi varen participar, per una 
banda, el Marc Bosch, que tornava a 
endur-se l’or en aquesta competició en 
categoria Sub8, com feia el dia anteri-
or. Un atleta amb bona trajectòria fi ns 
al moment actual i força prometedor. 
Felicitats Marc!

Per altra banda, corria el Roger Sú-
ria, sota les llistes del CAI, amb una 
7a posició en categoria Sub18 que, su-
mats els punts de les diferents curses 
del circuit, li atorgaven la classifi cació 
per participar al Cros Elgoibar amb
la selecció catalana durant el mes de 
gener.

37a Cursa de l’Indiot i Curses de 
Sant Silvestre

Als nostres atletes no els importa fi -
nalitzar l’any fent allò que els agrada: 
córrer, i és així com any rere any hi ha 
representació dels Escatxics i el nostre 
verd en les diferents curses de tradició 
nadalenca. Aquest any, doncs, alguns 
atletes varen participar a la cursa de 
l’indiot de Mollerussa el dijous 26 de 
desembre, Sant Esteve, i en diverses 
curses de Sant Silvestre, el dimarts 31 
de desembre, per tancar el 2019.

En el nou any 2020 els Escatxics 
continuarem treballant per mantenir 
els bons resultats aconseguits fi ns ara 
en aquesta temporada i portant el nom 
d’Agramunt arreu del territori, inten-
tant també millorar els resultats de la 
temporada anterior. Des del Club apro-
fi tem per desitjar-vos a tots, un bon any 
2020!   ■

Entrega d’obsequis de Nadal als entrenadors. Més obsequis nadalencs.
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Ctra. Cervera km. 19 · T. 973 390 801

 La teva Botiga a Agramunt

DDeescscobobriir uu
elels s avavavantatatatgtgees

deed llla aa noosssttrraa 
taarggrgetetaa clclieieennt!

www.elporquero.com

CENTRAL

AGRAMUNT

CENTRES PRODUCCIÓ / DISTRIBUCIÓ

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

BOTIGUES

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

C R I E M  Q U A L I TAT

Restaurant 687 861 219
973 391 086

pintura i decoració

Roman Serra
695 558 383
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ESPORTS FUTBOL SALA

Sorteig de la megapanera
i represa de les competicions
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Tornem de les vacances de Na-
dal amb les piles ben carrega-

des per a encarar tot el que resta 
de temporada.

El dia 21 de desembre vam rea-
litzar el sorteig de la Megapanera 
valorada en 1.000 euros i els dos 
pernils. L’afortunat que va guanyar 

el gran premi va ser Jaume Huguet 
i els dos pernils van tocar a Víctor 
Puebla i Juan Pau Gimeno. 

Pel que fa a l’apartat esportiu, ja 
s’han reprès les competicions regu-
lars i ha començat la copa de Llei-
da. Quant a les diferents lligues, 
els resultats han estat els següents:

Balaguer Vedruna Club Futbol Sala, A 3 - 5 Prebenjamí B

 CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS, B
Punts PJ G E P GF GC

12 10 4 0 6 30 74

Col·legi Episcopal Mare de Déu de l’Acadèmia, A 1 - 8 Prebenjamí A

CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS, A
Punts PJ G E P GF GC

30 10 10 0 0 106 10

Benjamí B 6 - 1 Guissona

CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS, B
Punts PJ G E P GF GC

6 10 2 0 8 41 51

Balaguer Vedruna Club Futbol Sala, B 3 - 5 Benjamí A

CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS, A
Punts PJ G E P GF GC
16 10 5 1 4 57 38

Almacelles 10 - 0 Aleví

CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS
Punts PJ G E P GF GC

0 10 0 0 10 16 92

Sènior Masculí 5 - 3 Futsal Valls

CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS
Punts PJ G E P GF GC

18 11 6 0 5 52 47

Esperem que tots els equips tinguin un bon retorn a les competi cions i 
s’assoleixin els objectius marcats.   ■
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ESPORTS BÀSQUET AGRAMUNT CLUB

El sènior masculí campió de la Copa 
Federació, en un mes de gran activitat

Els nois del BAC van demostrar 
que són un autèntic equip cam-
pió del qual tot el club se sent 

el màxim d’orgullós. Una fi ta històrica 
que s’escriurà per sempre en les pàgi-
nes de la història del club. Primer títol 
de l’equip sènior masculí, segon del 
BAC en el seus més de 25 anys d’exis-
tència. Bravo nois, ens heu fet plorar 
d’alegria i rauxa, ens heu permès dir 
per fi ... que sí, que sí, que el sènior 
masculí del BAC és l’equip campió de 
la competició! A seguir treballant per-
què aquesta fi ta no sigui només un èxit 
aïllat. Hi ha un gran equip de treball, 

una pinya dins i fora el camp i una fam 
de victòria i un convenciment personal 
que això no es pot aturar aquí. Gaudim 
al màxim de l’èxit essent conscients 
que ens hem tret la pressió de sobre 
i la percepció que en les grans fi nals 
mai no es pot vèncer i preparem-nos 
per al proper tram de la temporada ja 
que l’objectiu és ara la lliga territori-
al A. Aquest grup format pel Ramon 
Cuñat, Xavi Fitó, Sergi Llop, Bernat 
Llop, Vicent Franquesa, Oriol Farràs, 
Carlos Castan, Marià Pla, Eric Cuñat, 
Miquel Guixé, Víctor Puebla, Guillem 
Pla, Sisco Farràs i Rubén Añé, es me-

reix el màxim respecte i admiració, han 
assolit una gran gesta en el si del BAC!

En la competició, els agramuntins 
van haver de suar de valent en tres par-
tits duríssims amb rivals de cada cop 
major entitat i nivell:

· BAC - CB Alcarràs: 67-61 (quarts 
de fi nal)

· BAC - CB Secà 66-51 (semifi nal)
· BAC - CB Bellpuig 64-59 (fi nal)
Es va jugar de tu a tu la fi nal amb la 

convicció que si tots els jugadors eren 
capaços de ser superiors en els pe-
tits duels individuals, guanyar la fi nal 
estaria més a prop. I així va ser, amb 
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gran autoritat es va jugar tancant el re-
bot defensiu al màxim, sabent treure 
profi t del canvi de sistemes defensius, 
jugant amb calma en atac seguint el 
sistema de joc i convertint els tirs des 
de la mitja distància que en altres fi -
nals no havien ent rat. Talent, classe, 
determinació, brillantor, solvència, es-
forç i lluita, caràcters que determinen 
quan un equip és guanyador o no, i 
que aquest cop es van veure refl ectits 
en un grup agramuntí que anava a per 
totes. Finalment es va aguantar la dar-
rera embranzida d’un digne i lluitador 
rival, que mai no va llançar la tovallola i 
que va demostrar el per què és líder del 
seu grup. Alegria i rescabalament del 
passat, doncs el destí li devia molt a 
aquest grup i sobretot alleujament pel 

fet d’haver trencar la mala sort a les 
fi nals, haver estat superiors a l’adversa-
ri i materialitzar-ho a la pista de joc... 
Enormes nois, equip etern!

Un equip campió sempre ha de te-
nir extraordinaris jugadors. En Carlos 
Castan va ser guardonat com a MVP 
de la fi nal de manera merescuda, autor 
de 33 punts i un dels grans artífexs de 
l’èxit assolit. Bravo doncs, competició 
rodona de l’equip del BAC, rendiment 
de matrícula d’honor!

Participació en Torneigs de Nadal 
i Reis - Equips de promoció

Enguany els equips de promoció del 
BAC no han aturat la seva activitat per 
les festes nadalenques, entrenant del 
23 al 27 de desembre i del 30 de de-

sembre al 4 de gener de 2020, i parti-
cipant en una sèrie de torneigs fora de 
l’àmbit provincial:

Mini femení: Va participar al Torneig 
Ciutat de Valls disputant tres partits i 
guanyant-los, proclamant-se campió 
de l’esdeveniment. Grans partits jugats 
i notable evolució del joc col·lectiu 
d’un grup que anirà a més al llarg de
la temporada. Confi ança renovada per 
un grup que ha anat de menys a més 
i que té un marge de millora encara 
enorme!

Infantil femení: Participació notable 
als Torneigs de Terrassa i Castelldefels, 
en què les noies van tenir l’oportuni-
tat de jugar davant equips de prestigi 
com el CB Viladecans, el Joviat i el CB 
Tarragona, equips punters en les seves 
lligues inter-territorials. El bagatge va 
ser d’allò més engrescador doncs es va 
assolir la segona posició a Castelldefels 
i, el que és millor, una jornada de caliu 
de grup i de club impagable. A seguir 
creixent en fonaments i valors!

Infantil masculí: Participació molt 
profi tosa al torneig de Valls fent bona 
la màxima que fent i desfent aprèn 
l’aprenent. Bon joc, bon esperit com-
petitiu i percepció que quan tots els 
nois aporten el millor d’ells mateixos, 
poden plantar cara a qualsevol dels 
seus adversaris!

Així doncs, desembre amb gran acti-
vitat i èxits col·lectius per al BAC. A se-
guir treballant per tal de créixer i anar 
a més. La propera fi ta, el diumenge 19 
de gener en la Macro-Trobada d’escoles 
de bàsquet a Agramunt.   ■
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Infantil femení (Castelldefels, 4 de gener).

Sènior masculí, Campió Copa Federació (15-12-19).

Mini femení (Valls, 22-12-19).
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Làmines de plàstic

Bosses de Paper

Bosses de plàstic

www.grupoconsist.com

Sacs de paper

Sacs laminats

Bobines gofrades

Flexible solutions for Flexible Packaging

Ramona Ros i Escolà
(Cal Missoia)

Va morir el dia 7 de gener a AFFOLTERN (Suïssa), als 87 anys.

R. E. P.

La seva família: espòs, Charles Soraperra; germà, Bepet; cunyada, Leonor; 
nebots, J. Xavier i Montse, Magda i Jaume; nebots-nets, Ingrid, Alba, Pau i 
Gerard; i cosins, us n’assabenten i us demanen una pregària per ella.

Affoltern, Lleida, Agramunt
Gener de 2020
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ESPORTS CLUB HANDBOL AGRAMUNT

Pocs partits abans de Nadal Jaume Espinal

Mes de desembre atípic. Entre festius, ponts i altres, 
pocs encontres s’han disputat. El sènior femení posa 

punt i fi nal a la primera volta dins les posicions de privilegi; 
el masculí no ha pogut confi rmar la millora visualitzada el 
mes anterior; el cadet femení posa punt i fi nal a la primera 
fase amb un empat amb regust agredolç, i el cadet masculí 
continua traient bons resultats.

Sènior Masculí 4ª Catalana grup B
No s’ha pogut continuar amb la bona ratxa. Un altre en-

contre estrany en defensa propicia una clara derrota en la 
visita a Vic; i en el següent partit, tot i realitzar un bon partit, 
tampoc no es pogueren aconseguir els dos punts en joc.
14/12 CH VIC 42 TORRÓ D’AGRAMUNT ACLE-CHA 26
21/12 TORRÓ D’AGRAMUNT ACLE-CHA 24 CH SANT ANDREU 29

Sènior Femení 2ª Catalana grup A
Continua la bona ratxa per a les noies sèniors del club, 

tancant el mes de desembre, amb dues clares victòries. Es-
pectacular primera volta, només superades pels dos equips 

capdavanters, que deixen l’equip en una magnífi ca tercera 
posició que permet creure en les possibilitats de l’equip de 
colar-se en la desitjada fase d’ascens.
15/12 TORRÓ D’AGRAMUNT ACLE-CHA 39 BM POLINYÀ 23
21/12 HANDBOL BERGA 9 TORRÓ D’AGRAMUNT ACLE-CHA 25

Cadet Masculí  2ª Catalana grup C
Magnífi c mes de desembre per a l’equip cadet masculí, 

bona victòria com a local i magnífi c resultat en la visita a 
l’equip immediatament per sobre en la classifi cació, aconse-
guint atrapar-lo i situant-se a només un punt del tercer lloc.
14/12 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 35 CH BALSARENY 27
22/12 HANDBOL RIBES VERMELL 24 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 25

Cadet Femení 1ª Catalana grup C
Final de la primera fase per a les noies cadets amb un 

empat amb regust agredolç, doncs es va estar a un pas 
d’aconseguir la primera victòria de la temporada, tot i això la 
millora demostrada dóna esperances de cara la segona fase.
14/12 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 25 HANDBOL SANT CUGAT NEGRE 25

Equips de base
Continuen els entrenaments per als menuts del club pre-

parant el debut en competició, que ja es veu en l’horitzó del 
proper mes de gener.

Si vols provar què és això de l’handbol, tenim promocions 
interessants perquè puguis fer-ne un tastet sense cap com-
promís. 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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Foto a Berga de l’últim encontre del sènior femení abans de les vacances nadalenques.
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Josep Pla Farré
Cinquè Aniversari

Han passat cinc anys i el record i l’estimació perduraran per sempre.

T’estimem.

Ha pujat a la casa del Pare

Isabel Solé Santamaria
(Vídua de Joan Sera Castellà)

que morí cristianament el dia 16 de desembre de 2019,
a l’edat de 93 anys, havent rebut els S.S. i la B.A.

E. P. R.

Els qui l’estimem: fi lls, Magda i Joan Ramon; néta, Ariadna; cunyada, Magdalena; 
família tota i cuidadores, us preguem una oració pel seu descans etern.

Agramunt-Preixens, desembre de 2019

Això és la joia – ser un ocell, creuar un 
cel on la tempesta deixa una pau intensa.
I això és la mort – tancar els ulls, escoltar 
el silenci de quan la música comença.

                                                     Màrius Torres
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GRUPS POLÍTICS
MUNICIPALS ACORD D’ESQUERRA

Projectes de municipi,
objectius de país

LLIBERTAT PER A L’ORIOL JUNQUERAS
El dijous 19 de desembre, el Tri-

bunal Superior de Justícia Europeu 
reconeixia la immunitat de l’euro-
diputat i president d’Esquerra Re-
publicana de Catalunya, Oriol Jun-
queras, de la mateixa manera que 
ho feia pel president Puigdemont i 
pel Conseller Comín. Una sentència 
acompanyada d’una interpel·lació 
al govern espanyol en la qual s’es-
tablia que “si el tribunal nacional 
competent considera, però, que 
s’ha de mantenir la mesura de pre-
só provisional després de l’adquisi-
ció per l’interessat de la condició 
de membre del Parlament Europeu, 
ha de sol·licitar al més aviat possi-
ble al Parlament Europeu que sus-
pengui aquesta immunitat, d’acord 
amb l’article 9, paràgraf tercer, 
del mateix protocol”. En defi nitiva, 
altre cop una demostració fefaent 
d’aquesta Europa bastida a partir 
dels interessos dels estats que la 
conformen i que, malgrat pronunci-
ar-se en un sentit, defalleix davant 
la pressió diplomàtica. En tot cas, 
celebrem que el cas Junqueras hagi 
servit per dictar jurisprudència, per 
evidenciar aquest equilibri d’inte-
ressos a partir del qual se sustenta 
la Unió Europea i per tal que Carles 
Puigdemont i Toni Comín hagin po-
gut esdevenir eurodiputats.

DE LA JUDICIALITZACIÓ AL DIÀLEG
El dimarts 7 de gener i després 

de dues eleccions a l’estat espa-
nyol, Pedro Sánchez era investit 
president, amb un pacte de gover-
nabilitat amb Podemos. L’abstenció 
d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya ha estat, se’ns dubte, motiu 
de debat durant totes aquestes 

setmanes. Certament, un govern 
format pel un dels partits que en 
el seu moment va mirar cap a un 
altre costat en l’aplicació de l’ar-
ticle 155 no és un govern que a 
dia d’avui pugui generar cap tipus 
de confi ança, però menys confi -
ança genera l’entrada d’un govern 
de dretes, amb l’extrema dreta de 
Vox inclosa. La taula de diàleg que 
sempre hem defensat i de la qual 
Esquerra Republicana de Catalunya 
mai no s’ha alçat és l’oportunitat 
per tal que el PSOE faci una aposta 
clara per la desjudicialització d’un 
confl icte que mai no hauria d’haver 
sortit de la taula política. De ben 
segur, l’opció més autèntica hagu-
és estat un vot en contra però en 
política no s’hi ve a fer exercicis 
d’autenticitat sinó a resoldre allò 
pel qual els ciutadans han votat i, 
en aquest cas, de forma majorità-
ria. L’immobilisme o la confrontació 
continuada s’ha demostrat que no 
porten enlloc. Qui mou fi txa sempre 
assumeix riscos. Qui no la mou, se-
gueix eternitzant el confl icte.

ANY NOU, PROJECTES NOUS
Ho dèiem en l’article del passat 

Sió fent un llistat de tots els projec-
tes inclosos en el pressupost per al 
2020. Són molts els objectius que 
com a equip de govern ens hem 
plantejat per a aquest nou exerci-
ci, deixant enrere un 2019 en el 
qual hem pogut veure la posada en 
marxa de l’Espai Cívic, la reforma 
integral de l’avinguda Jaume Mes-
tres o la posada en marxa de la nova 
potabilitzadora d’aigua que a dia 
d’avui ja subministra aigua de qua-
litat a tot el municipi, a excepció 
de Montclar, previst en una terce-

ra fase. Durant aquestes festes de 
Nadal també hem pogut comprovar 
el bon funcionament del nou siste-
ma de climatització del Casal Agra-
muntí i, en aquest sentit, la bona 
feina feta per l’equip tècnic que el 
va projectar. L’any 2020 veurà la 
fi nalització de l’ampliació i refor-
ma de la Residència Mas Vell, un 
projecte pel qual el Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies ha 
apostat clarament fent-hi una apor-
tació de 450.000€. També veure 
la reforma dels vestuaris del camp 
de futbol, l’ampliació de la piscina 
petita, l’arranjament de les dutxes 
del pavelló polivalent o la nova cli-
matització i sistema de tancaments 
de l’Escola Municipal de Música. 
Però més enllà d’aquests projec-
tes, l’any 2020 ha de ser el tret de 
sortida de projectes tan importants 
per Agramunt com la rehabilitació 
de l’escorxador municipal, inclòs 
en el projecte FEDER impulsat pel 
Consell Comarcal de l’Urgell i la Di-
putació de Lleida. Esperem, doncs, 
que amb l’ajuda de tots puguem fer 
realitat tots els anhels que ens hem 
proposat. Bon 2020!

AGRAÏMENT
Des d’Acord d’Esquerra volem 

traslladar el nostre agraïment a to-
tes les persones que van fer possi-
ble que els familiars dels nostres 
presos i preses polítiques, malgrat 
els difícils moments que estan vi-
vint, rebessin torrons de casa nostra 
de la mà del grup de ciclistes que 
van fer el recorregut des d’Agra-
munt fi ns a la presó de Lledoners. 
Gestos com aquests diuen molt 
de la humanitat dels agramuntins. 
Gràcies!    ■
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L'AJUNTAMENT
INFORMA

 APROVAT EL PRESSUPOST PER L’EXERCICI 2020

El dijous 19 de desembre de 2019 es va celebrar una 
sessió plenària on es va aprovar amb els vots a favor d’Acord 
d’Esquerra i l’abstenció de Junts per Agramunt, el pressu-
post per a aquest any 2020. L’equip de govern va presentar 
una proposta de pressupost en el qual, entre altres inversi-
ons, està prevista la renovació dels vestuaris del camp de 
futbol i les dutxes del pavelló esportiu. Altres projectes pre-
vistos per a l’exercici 2020 són l’arranjament de la planta 

baixa de la Residència geriàtrica Mas Vell, la substitució de 
la coberta i renovació de la climatització i els tancaments 
de l’Escola Municipal de Música o l’adequació d’un antic 
dipòsit d’aigua com a rocòdrom, gràcies al conveni que l’ens 
signarà amb el Centre Excursionista de la vila. També estan 
previstes actuacions als nuclis agregats, com l’arranjament 
del ferm a Montclar i a Mafet. El pressupost també inclou el 
projecte de participació ciutadana, un projecte de senyalit-
zació turística a tot el municipi i l’enderroc i adequació de 
l’espai de dues cases al centre històric. A través del projecte 
Paisatges de Ponent, també està previst que es dugui a ter-
me la primera fase de l’Escorxador Municipal, mitjançant la 
qual s’arranjaran i es consolidaran les teulades. 

NOVA CLIMATITZACIÓ I TANCAMENTS A L’ESCOLA
DE MÚSICA

L’Ajuntament ha inclòs en el pressupost per a aquest any 
2020 una partida per dur a terme la instal·lació d’un nou 
sistema de climatització i la substitució de tots els tanca-
ments exteriors de l’edifi ci que acull l’Escola Municipal de 
Música. Concretament, el projecte preveu la instal·lació 
d’una caldera de biomassa i la sectorització de tota la xarxa 
de climatització. El projecte té un pressupost de 320.000€ 
dels qual un 50% seran fi nançats a través de l’IDAE, un 
25% per la Diputació de Lleida i la resta per l’Ajuntament 
d’Agramunt. Està previst que l’obra s’executi aprofi tant 
l’aturada de l’activitat de l’escola durant els mesos d’estiu. 
L’actuació permetrà millorar el confort i també reduir el cost 
energètic de l’equipament.

NOU ARBRAT A L’AVINGUDA JAUME MESTRES
Un cop fi nalitzades les obres d’arranjament de l’avinguda 

Jaume Mestres, els serveis de jardineria 
de l’Ajuntament han procedit a plantar 
una trentena arbres a banda i banda del 
carrer. Concretament i tenint en compte el grau d’insola-
ció, a una banda s’ha optat per aurons blancs i a l’altra per 
aurons negres, i també s’ha plantat un roure. Un cop fi na-
litzada aquesta actuació, l’Ajuntament té previst instal·lar 
diversos bancs repartits al llarg de l’avinguda.

EL CROS D’AGRAMUNT APOSTA PER LA SOSTENIBILITAT 

Agramunt va acollir el diu-
menge 12 de gener una altra 
edició del Cros Escolar en el 
qual van participar uns 340 
atletes. La prova esportiva 
s’organitza des de la regidoria 
d’esports amb la col·laboració 
del Club d’Atletisme Escatxics 
i les ampes dels tres centres 
escolars. Tots els participants al 
Cros van rebre una bossa amb 
diferents obsequis que van donar les diferents empreses col-
laboradores i també es va donar un got de xocolata calenta. 
Una de les novetats d’aquesta edició és que es van eliminar 
les ampolles d’aigua de plàstic individuals i els corredors 
podien omplir gots biodegradables en unes fonts que es 
van instal·lar a la zona on es va realitzar la prova esportiva. 
Aquesta iniciativa respon a una mesura més de les que està 
adoptant l’Ajuntament d’Agramunt en totes les seves àrees 
municipals per reduir el consum de plàstic. 

LA NOVA POTABILITZADORA TAMBÉ SUBMINISTRARÀ 
L’AIGUA A MONTCLAR

L’Ajuntament ha aprovat la tercera fase del projecte que 
permetrà subministrar aigua tractada per la nova estació 
potabilitzadora a Montclar. El projecte està previst en tres 
fases, dues de les quals ja s’han executat amb la construcció 
de la nova potabilitzadora amb un sistema de tractament i 
fi ltratge d’alta qualitat i que des de fa mesos ja subministra 
Agramunt i les Puelles. La segona fase, ja ha fi nalitzat i ha 
permès distribuir l’aigua tractada als nuclis de Mafet i la 
Donzell a través de dipòsits soterrats per evitar la presència 
de matèria orgànica. La tercera fase, prevista per als propers 
dos anys, preveu substituir la canonada des de Mafet fi ns a 
la Donzell i construir-ne una de nova des de la Donzell fi ns 
a Montclar. Cal tenir en compte que en aquests moments 
Montclar se subministra des d’una captació al terme de Fo-
radada a través d’una conducció amb molts problemes de 
fi ltració. D’aquesta manera, se centralitzarà tot el subminis-
trament des d’Agramunt. La tercera fase, té un pressupost 
de 704.247€, i està previst que es pugui fi nançar mitjan-
çant la nova línia d’ajuts de l’Agència Catalana de l’Aigua. 
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Fracció / Tipus
de residu

MITJANA 
2018 

en tones
gener/Novbre.

GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE Acumulat
2019

Mitjana 
mensual 
acumulat 
(tones)

% 2019 
 respecte 

2018

previsió
2020

Rebuig 129,97 121,3 110,7 119,6 125,8 124,3 115,5 131,4 129,1 125,9 130,1 115,6 1.349,2 122,65 -5,6%

Matèria orgànica 20,4 17,90 18,24 21,01 21,00 21,65 21,63 23,12 26,44 23,34 27,83 23,11 245,3 22,3 9,5%

Vidre 9,2 14,00 6,04 7,42 7,80 12,26 7,58 8,61 8,80 11,89 8,27 6,54 99,2 9,0 -2,4%

Envasos 9,7 8,24 9,55 8,07 11,83 10,20 12,10 12,65 8,63 9,81 13,25 9,90 114,2 10,4 6,6%

Paper 17,00 13,9 12,0 14,0 15,64 15,06 15,74 17,07 14,93 15,79 18,04 14,56 166,8 15,16 -10,8%

TOTAL SELECCIONAT 56,33 54 46 51 56 59 57 61 58,8 61 67,4 54,1 625,5 56,86 0,9%

TONES TOTAL
DE RESIDUS 186,30 175 157 170 182 183 173 193 188 186,69 197,53 169,75 1.975 179,5 -3,6%

% DE TRIATGE 30,24% 30,8% 29,3% 29,7% 30,9% 32,3% 33,1% 31,9% 31,29% 32,58% 34,12% 31,88% 31,68% 31,68% 4,76% 50%

L’obra es durà a terme en el 
moment que es disposi del 
fi nançament.

DONACIÓ CURSA DEL TOR-
RÓ AL PROJECTE STAR-
GARDT GO

L’Ajuntament, a través de 
les regidoria d’Esports, ha 
fet entrega de la recaptació 

que es va obtenir durant la 30a Cursa del Torró. Cal recordar 
que la prova esportiva va apostar un any més per ser solidà-
ria i de totes les inscripcions que es van fer es donava 1€ 
al projecte. La regidora d’esports Olga Ribera va fer entrega 
dels 229€ a Margaret Creus impulsora del projecte. 

CAMPANYA DE NADAL PER INCENTIVAR EL COMERÇ

La regidoria de Comerç i els establiments agramuntins van 
dissenyar una campanya de Nadal per incentivar el comerç. 
La campanya va començar a principis de desembre coinci-
dint amb el Mercat de Nadal i s’ha allargat fi ns a Reis. 

Ajuntament i comerciants aquest any van decidir instal·lar 
un nou arbre de llums, una estructura il·luminada, apostant 
així per una opció més sostenible, ja que es podrà reutilit-
zar any rere any. També a proposta dels comerciants es va 
allargar la il·luminació nadalenca dels carrers fi ns al carrer 
Sant Joan.

La campanya de Nadal es va reforçar amb un anunci amb 
el qual es va fomentar el comerç local que es va poder veure 
per Lleida TV i per les xarxes socials. L’Ajuntament també 
va col·laborar amb la campanya “Per Nadal, comerç local” 
a través del qual es van sortejar xecs de compra per valor 
3.000€ a gastar als comerços agramuntins. 

DONACIÓ DE TORRONS VICENS

Com cada any l’empresa Torrons Vicens ha fet una donació 
de torrons per al Banc d’Aliments perquè totes les famílies 

poguessin tenir tor-
rons durant les festes. 
Enguany s’han repar-
tit uns 1.000 kg en-
tre Agramunt i també 
a tota la comarca de 
l’Urgell i la Noguera. 

DADES  DEL SERVEI 
D’ESCOMBRARIES

Les dades ens mostren que les tones globals del mes de 
novembre pateixen una baixada, 28t menys i signifi quen un 
retrocés del consum, i el reciclatge de les diferents fraccions 
empitjoren els seus resultats, sobretot vidre i envasos.

Respecte als resultats en el mateix període de l’any pas-
sat (mitjana acumulada gener a novembre) la mitjana de to-
nes de residu global disminueix respecte 2018 en 7tn (de 
186,3tn a 179,5tn) reduint-se un -4%. En el triatge general, 
es millora només un 0,9% passant de les 56,33tn a les 
56,86tn mensuals el 2019. En rebuig, és on es registra el 
millor resultat: se superen les 122tn, 57tn de mitjana men-
suals, -7,32 tones que l’any anterior amb un bon resultat 
d’un -5,60%.

En orgànica la mitjana mensual supera les 22tn / mes, un 
9,5% millor que 2018, i en envasos es manté un acumulat 
per damunt de les 10 tn/mes. Pel que fa al vidre, no se su-
peren les 9tn fet que signifi ca que s’està perdent un -2,4% 
en percentatge de triatge. En paper, no es milloren les xifres 
i es continua estant per sota del 2018 amb un -10,8%. 

La valoració general és que tot i que es redueixen les tones 
de rebuig aquestes xifres no estan acompanyades d’un in-
crement dels triatges en les altres fraccions. Respecte l’any 
2018, només es mantenen bones progressions en orgànica 
(+9,5%) i en envasos (+6,6%), i la resta està al mateix nivell 
o amb dades molt per sota. Les dues lectures simultànies 
assenyalen una reducció del consum a trets generals, i un 
estancament en la millora del triatge.
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Carme Roset París
Vídua d’Antoni Esteve Ingla

Morí cristianament el dia 4 de gener de 2020, als 92 anys d’edat,
havent rebut els S.S. i la B.A.

Els qui l’estimen: fi lls, Paquita i Josep; fi lls polítics, néts, besnéts, germans, cunyats, 
nebots, cosins, família tota i amics, us agraïm una oració pel descans etern de la seva 
ànima.

La família agraeix les mostres de condol i l’assistència mèdica rebuda.

Agramunt, gener de 2020

Com una fl or, sempre més

el teu record en nostra vida

hi ha deixat una fragància

que ja no en serà esvaïda.
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Temps
PLUJA CAIGUDA DURANT EL DESEMBRE

Dia   4 ......................................... 14,0 l./m2

Dia   5 ......................................... 2,0 l./m2

Dia   8 .............................(plugim) 0,5 l./m2

Dia 12 ......................................... 2,5 l./m2

Dia 19 ......................................... 17,0 l./m2

Dia 20 ......................................... 7,0 l./m2

Dia 21 ......................................... 10,0 l./m2

Dia 27 ............................... (boira) 0,2 l./m2

Dia 28 ............................... (boira) 0,2 l./m2

Dia 29 ............................... (boira) 0,3 l./m2

Dia 30 ............................... (boira) 0,3 l./m2

Dia 31 ............................... (boira) 0,2 l./m2

TOTAL ......................................... 54,2 l./m2

TEMPERATURES EXTREMES DE DESEMBRE

Màxima del mes .........................  16,3°, dia 17
Mínima del mes ...................  1,5°, dies 10 i 28
Oscil·lació extrema mensual .................... 14,8°
Mitjana de les màximes .......................... 11,5°
Mitjana de les mínimes .............................  4,5°
Mitjana de les mitjanes ..............................8,0°

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

ALMANAC

Demografi a

(Mes de desembre de 2020)

NAIXEMENTS
Gerard Tafalla Batalla dia   4
Haby Sakhanokho dia 13
Jacob de Jesús Bidó Ortiz dia 16
Omnia Mizab dia 22
Mía Roset Terol dia 24

DEFUNCIONS
Sebastian Rodríguez Carretero 91 anys, dia   2
Isabel Solé Santamaria 93 anys, dia 16
Joan Puig Vilaseca 96 anys, dia 21
Rosa Trepat Sala 96 anys, dia 30

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

Quart creixent

Lluna plena

Quart minvant

Lluna nova

el dia 2, a les 2:41 h

el dia 9, a les 8:33 h

el dia 15, a les 23:17 h

el dia 23, a les 16:32 h

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

FEBRER 2020

Mes de 29 dies, segon del nostre calendari, 
també conegut com any de traspàs o bisext.

El dia 1 el sol surt a les 8h 03m, i es pon 
a les 18h 08m. El dia 29 el sol surt a les 7h 
27m, i es pon a les 18h 42m.

El dia 19 el sol entra a la constel·lació de 
PEIXOS.

L’any de traspàs
La causa d’aquest dia de més que cada qua-

tre anys s’afegeix al febrer, és perquè la Terra 
tarda en donar una volta al Sol 365 dies i ¼ (sis 
hores). Per aquest motiu cada 4 anys s’afegeix 
un dia al mes de febrer per posar-nos al dia. 
És el que anomenem any de traspàs o bisext. 
Però com que en realitat la Terra tarda una mica 
menys en donar la volta al sol (365 dies, 5 ho-
res, 48 minuts i 46 segons), encara s’ha de fer 
alguna altra correcció i de tant en tant saltar-se 
algun any de traspàs, si no volem avançar-nos.

Com podem saber si un any és de traspàs? 
La regla ofi cial és mirar la seva divisibilitat per 
quatre. Per tant, seran anys de traspàs:

- L’any que és divisible per quatre, excepte si 
és un fi nal de segle (acaba en 00)

- Els anys que siguin fi nal de segle i les dues 
primeres xifres de l’any també siguin divisibles 
per quatre. Així el 1900 o el 2100 no són de 
traspàs, però el 2000 sí que ho va ser perquè la 
divisió 20/4 és exacta. 

DATES ASSENYALADES
Dia 2. La Presentació del Senyor. La Purifi ca-

ció de la Mare de Déu (La Candelera).
Dia 3. Sant Blai. Fa anys era costum que la 

gent portés a beneir a la missa una cistella de 
fruites que eren consumides amb qualitat reme-
iera. Preferentment pomes, codonys, taronges, 
peres, llimones i raïm; però també altres men-
ges com arengades, fi gues seques que, segons 
la creença popular, afavoreixen la veu. Les ca-
ses que tenien bestiar, hi portaven garrofes, i les 
que criaven gallines, blat de moro o d’altre gra. 

Dia 20. Dijous Gras. Antigament, durant el 
Carnestoltes, es menjava carn a desdir i era pre-
ferida la de porc. De fet el carnaval començava 
avui amb un àpat extraordinari exclusivament 
amb carn d’aquest animal domèstic, d’aquest 
costum en deriva el qualifi catiu del dia.

Dia 23. Diumenge de Carnaval.
Dia 26. Dimecres de Cendra. Comença la 

Quaresma.
Ramon Bernaus i Santacreu

Temperatura màxima: Temperatura mínima: Precipitacions:Temperatura mitjana:
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CANT DE L’ENYOR

Ni que només fos
per veure’t la claror dels ulls mirant el
mar.
Ni que només fos
per sentir el frec d’una presència.
Ni que només fos
poder-nos dir un altre adéu serenament.

Ni que només fos
pel suau lliscar d’un temps perdut al teu
costat.
Ni que només fos
recórrer junts el bell jardí del teu passat.
Ni que només fos
perquè sentissis com t’enyoro.
Ni que només fos
per riure junts la mort.

(Lluís Llach)

Setè aniversari

Josep Carreras Potrony
ens va deixar el 4 de gener de 2013

A.C.S.

T’estimem, et recordem i t’enyorem... sempre.

Agramunt, gener 2020

Primer aniversari

Mercè Roca Comenge
que morí cristianament el dia 16 de gener de 2019, a d’edat de 92 anys,

havent rebut els S. S. i la B. A.

E. P. R.

El teu record viurà sempre en nosaltres.

Agramunt, gener de 2020

Em costa imaginar-te absent per sempre,
tants de records de tu se’ns acumulen,
que ni deixen espai a la tristesa,
i et visquem intensament sense tenir-te.

Tots els colors proclamen vida nova
i jo la visc, i en tu se’m representa
sorprenentment vibrant i harmoniosa.
No tornaràs mai més, però perdures
en les coses i en mi de tal manera
que em costa imaginar-te absent per sempre.

Miquel Martí i Pol
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LLEURE

71sió 671[GENER 2020]

AMENITATS

per Ricard Bertran

Acabades les 
festes nadalenques 
toca recollir tot 
el parament, 
guardar-ho 
curosament i 
endreçar-ho per al 
Nadal següent.  

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

Les 7
diferències

SUDOKU

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

2 6

2 7 9

5 1

2 5 4

4 3 9 8

7 1 3

4 8

9 4 5

3 1

❚ Coordina Rosa Maria Sera

SOPA DE LLETRES

Busqueu el nom de 10 cadenes d’hotels:
ACCOR, BARCELÓ, FAIRMONT, HILTON,

HUSA, MARRIOTT, MELIA, MIRAGE,
PRINCE, STARWOOD

T N O M R I A F E O T H S

P R I N C E O C M E L I A

M D A H M M E M O S B L O

A O M S U N A H R A U T A

O O I I O S N R R E A O M

H W O R R I A C R C W N O

S R I E O A E R C I I H U

I A S S E L G O A N O N E

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

O S S F C H C O E S E T T

Solució a les
7 diferències:

Solució al
SUDOKU:

973542861

284761953

561938247

326857194

145329786

798416532

657293418

819674325

432185679

Solució a la
Sopa de Lletres:

TNOMRIAFEOTHS

PRINCEOCMELIA

MDAHMMEMOSBLO

AOMSUNAHRAUTA

OOIIOSNRREAOM

HWORRIACRCWNO

SRIEOAERCIIHU

IASSELGOANONE

TTRLOARESMHTT

OSSFCHCOESETT
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Vint-i-dosè Aniversari

Natàlia Guau i Gomà
que morí cristianament el dia 26 de febrer de 1998,

havent rebut els Sants Sagraments

E. P. D.

La família la recordarà sempre.

Agramunt, febrer de 2020

Dinovè aniversari de la mort de

Ramon París i Comes
que morí cristianament el dia 21 de gener de 2001,

a l’edat de 96 anys, rebuts els Sants Sagraments.

E. P. R.

La família el recordarà sempre.

AGRAMUNT, gener de 2020
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L’OBJECTIU
DEL ROBERT

LA CALAISERA per SERAFINA BALASCH

L’à liga cuabarrada
(Aquila fasciata)
és una espècie 
protegida.

En aquest cas es tracta 
d’un exemplar jove, ja 
que no té la barra fosca 
a l’acabament de la 
cua (part inferior).

Serra d’Almenara,
14-12-19.

R
O

B
E

R
T 

P
E

N
E

LL
A
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CINQUÈ ANIVERSARI

Josep M. Panadés i Pont
Que morí cristianament el dia 8 de gener de 2015, als 86 anys d’edat,

havent rebut els S. S. i la B. A.

(A. C. S.)

La seva família i tots els qui l’hem conegut i estimat
agraïm la vostra pregària

Agramunt - Bellver d’Ossó, gener de 2020
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A l’Àbum d’aquest mes publiquem una foto de mitjans del segle passat, d’un grup de dones agramuntines 
ben endiumenjades al seu pas pel Mercadal. No sabem de quina festa es tractava, però es pot apreciar 

que anaven molt elegants amb els vestits d’aquella època i amb la mantellina posada. No les hem pogut 
identifi car a totes. Per tant agrairem si algú ens pot ajudar a fer-ho i, com sempre, publicaríem el seu nom 
més endavant.

D’esquerra a dreta:

  1) Rosa Herbera
  2) No identifi cada
  3) Lola Solé (Mundí)
  4) M. Cristina Ros
  5) No identifi cada
  6) Palmira Areny
  7) Lola Areny
  8) ?  Riera
  9) Bepeta Esmatges
10) Josefi na Boncompte

La número 105 de la foto 
de Monges que vam publi-
car al novembre és M. Pilar 
Bernaus.

���� ����L’àlbumL’àlbum

1 2
3 4

7

65 8
9 10
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IMATGES  D ’AH IR  i  D ’AVU I
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Cent anys separen la imatge d’ahir i la d’avui de la veïna població de Mafet. Al centre de la foto es veu la pujada a Cal Peralba i, en 
primer terme, l’actual plaça de la Germandat. L’edifi ci de la dreta és l’escola que va ser construïda a començament dels anys 1910 
sobre l’edifi cació existent del Forn públic, encara avui dia en bastant bon estat. Abans del 1921 a l’edifi ci s’hi va habilitar l’habitatge 
per a la mestra amb una escala interior que encara perdura. Tot i que aquest entorn amb els anys s’ha anat reformant, l’edifi ci de 
l’escola manté pràcticament la mateixa estructura. 


