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PORTADA:
Hem volgut dedicar la portada d’aquest 

mes al personal sanitari del CAP d’Agra-
munt ja que entenem que, tant ells com 
tots els que hi ha arreu del país, són els 
autèntics herois d’aquesta pandèmia que 
ens toca viure. Està bé de sortir cada dia a 
les 8 del vespre a aplaudir-los, però enca-
ra serà millor que l’administració hi dedi-
qui els mitjans necessaris perquè puguin 
treballar amb les millors condicions. No 
en va estan al peu del canó arriscant la 
seva pròpia salut. 

(Foto: Josep Rovira)

Tant l’editorial com pràcticament tota la 
revista està dedicada a l’afectació que el 
coronavirus ha provocat al normal desenvo-
lupament de les activitats de la vila. 

5

Descobrirem la fi gura del nou rector 
d’Agramunt, Mn. Jaume Mayoral, en 
l’entrevista que li fem, i en la qual ens 
explica la situació de la parròquia en 
aquests moments que estem vivint.

45 a 49
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CRÈDITS

Ajuntament
d’Agramunt

De confi nament a confi nament, i tiro perquè em toca

La pandèmia continua. Ja fa més de 
quaranta dies que vivim reclosos a 

casa, encara que alguns han d’anar a 
treballar perquè la seva feina és 
vital perquè els altres puguem 
romandre sense sortir. Tenim els 
infants i la gent gran sense tre-
pitjar el carrer i es pot dir que 
de moment ens n’anem sortint 
prou bé. Les residències del 
nostre entorn també han tram-
pejat la situació fi ns ara sense 
grans problemes.

Algú comença a parlar d’un 
desconfi nament progressiu que 
pot durar temps i que ens farà 
actuar en un futur de manera 
diferent. Els més menuts, que 
han complert meticulosament, 
es comencen a merèixer una pe-
tita obertura que, en poblacions 
petites com les nostres, es pot 
produir sense grans difi cultats ni 
perills. No s’entén que unes persones 
per anar a treballar a les ciutats puguin 
agafar els transports públics en com-

panyia de molts altres usuaris, mentre 
que als pobles i la ruralia no es pugui 
sortir a donar un tomb sol i guardant 

les distàncies necessàries respecte al-
tres possibles vianants.

El curs escolar 2019-20 s’acaba 

d’aquí poc més d’un mes; no sabem 
si els alumnes podran retornar a les 
aules abans de l’estiu; en tot cas, 

poques classes es podran fer 
abans de la fi nalització. És ve-
ritat que algunes didàctiques no 
les hauran pogut treballar com 
ho haurien fet a l’aula, però 
també és veritat que una bona 
colla han suplert l’estudi de la 
classe amb les tasques online 
que el professorat els ha fet ar-
ribar, malgrat que uns pocs no 
hagin disposat d’internet o bé 
ordinador. Per això la majoria 
passarà curs perquè en realitat 
han après moltes coses, sobre-
tot relacionades amb la vida, 
la salut, la família, les diversi-
ons, l’amistat, la convivència i 
la supervivència, encara que no 
totes aquestes apareguessin per 
escrit al currículum dissenyat a 

començament de curs.
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Afectació a la població

▼

 Totes les notícies i col·laboracions del present 
número s’han hagut de fer telemàticament, fi ns 
i tot les nostres reunions. Això ha implicat que 
haguéssim de treballar d’una altra manera i que 
moltes vegades no poguéssim ser on hauríem volgut 
anar si no hagués estat pel confi nament. Gràcies al 
telèfon i a internet hem suplert les mancances i hem 
pogut mantenir el contacte amb persones i entitats 
a fi  i efecte que ens fessin arribar els seus escrits
on expliquessin les pròpies vivències i sensacions 

així com els actes previstos que al capdavall han 
hagut de suspendre. Una gran majoria d’entitats 
ha respost a la nostra petició. A continuació, doncs, 
exposem el que ens han fet arribar. Pensem que 
la nostra revista està confeccionada per deixar 
constància del confi nament i impresa i tramesa 
perquè pugui arribar als nostres lectors amb la 
intenció que tinguin constància dels fets en relació 
a la maleïda Covid-19 que tant ha trastocat la vida 
de tots plegats.

Una de les conseqüèn-
cies més importants 
pel confi nament de la 

Covid-19 han estat el tanca-
ment d’empreses, comerços 
i serveis. Mirarem de fer una 
aproximació, sense entrar en 
noms, de totes les afecta-
cions.

A nivell empresarial, algu-
nes empreses han continuat 
treballant ja que la destina-
ció del seu producte està re-
lacionat amb el món animal, 
alimentari o d’alguns serveis 
imprescindibles per aquests 

dies, com és el cas d’alguns 
transports. De totes formes 
les empreses que han pogut 
implantar el teletreball a al-
guns dels seus empleats, ho 
han fet.

Agramunt té un teixit vari-
at entre diferents col·lectius 
dedicats al comerç que s’han 
vist afectats per l’epidèmia. 
Hi ha hagut reaccions de 
tota mena, donades les ca-
racterístiques de cada sector. 
Alguns d’ells, els anomenats 
de serveis, han optat per obrir 
només unes hores en concret 

o treballar a porta tancada i 
oferir als clients el servei de 
repartiment a domicili per 
evitar la sortida de casa dels 
clients. 

Tot i així els col·lectius de-
dicats a l’alimentació, pro-
ductes relacionats amb la 
mateixa, productes i serveis 
bàsics han ofert en tot mo-
ment el servei al cent per cent 
a tota la població. En aquest 
aspecte no hi hagut cap man-
cança que pogués alterar el 
dia a dia.

Tothom hi ha posat el seu 
granet de sorra per fer que 
aquests dies fossin el més 
suportables possible. Un dels 
forns està portant el pa a tots 
els pobles de ribera amunt 
fi ns a Cervera, altres han ofert 
plats preparats per poder en-
dur a casa, altres per internet 
han ofert classes de ioga de 
forma regular.

Respecte al mercat setma-
nal, l’Ajuntament va prendre 
la decisió d’anul·lar-lo fi ns 
que s’acabessin les mesures 
extraordinàries.

Un col·lectiu importantís-
sim, són les residències de 

A tot arreu on es va a comprar 
s’ha de deixar més espai de 
l’habitual, això comporta que es 
facin cues al carrer.
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gent gran. A partir del dia del 
confi nament, no s’ ha permès 
visites de familiars a cap dels 
residents. Les persones que 
feien ús de la residència de 
dia, donades les circums-
tàncies, no poden accedir a 
aquest servei fi ns que hagi 
passat tot. De totes formes, 
els familiars poden tenir con-
tacte amb els seus mitjançant 
telèfon i també ha estat pos-
sible fer vídeo-trucades, cosa 
que tant els residents com fa-
miliars han agraït. També ens 
consta que algunes empreses 
de l’alimentació han fet dona-
ció de mones de Pasqua, bu-
nyols de quaresma i xocolata 
desfeta un dia a la setmana.

• Dins el llistat de les em-
preses i serveis que han conti-
nuat treballant podem esmen-
tar: els treballadors del CAP, 
ambulància, serveis de ne-
teja, botigues d’alimentació 
i begudes, metal·lúrgiques, 
fabricació relacionada amb 
la ramaderia, explotacions 
ramaderes, transport animal i 
alimentari, escorxador, gasoli-
neres, missatgeria, autònoms 
(serveis mínims) i Ajuntament 
(serveis mínims). També han 
mantingut els serveis bàsics: 
supermercats, forns de pa i 
pastisseries, xarcuteries i car-
nisseries, alimentació natu-
rista, estancs, llibreries (sols 
horari de matí), copisteria, 

farmàcies, entitats bancàries, 
magatzem d’alimentació ani-
mal, drogueries i neteja.

• Els comerços que no han 
obert al públic en general, 
però sí que han fet urgències 
o servei a domicili han estat: 
els garatges de cotxes, ferre-
teries, gestories i assessories, 
formatgeria, pizzeria i com-
plements del transport.

• El comerç i serveis afec-
tats i que han tancat portes ha 
estat important: tots els cen-
tres d’ensenyament, biblio-
teca, poliesportiu, gimnasos i 
espais de ioga, centre mèdic 
particular, podòlegs, dentis-
tes, centres d’estètica, òpti-
ques, perruqueries i barberi-
es, sabateries i espardenyeri-
es, moda per a grans i petits, 
joieries, merceries, llenceries, 
cortinatges i nadons, fotò-
grafs, immobiliàries, agències 
de viatge, fl oristeries, esports, 
electrodomèstics, empreses 
de construcció, decoració i 
pintura, autoescoles, estan-
ces rurals, botigues mobles, 
jardineria, materials de cons-
trucció, restaurants i bars,  
cafeteries, basar, administra-
cions de loteria i de la Once.

Anna Santacreu

Molts comerços han hagut de 
tancar. Només estan oberts els 
d’alimentació i els que es consi-
deren serveis bàsics.
I es fa estrany no veure els 
escolars de la vila acudir als seus 
respectius centres docents.

A partir del dia del 
confi nament, no 
s’ ha permès visites 
de familiars a cap 
dels residents. Les 
persones que feien 
ús de la residència 
de dia no poden 
accedir a aquest 
servei fi ns que hagi 
passat tot.
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Confecció de bates i mascaretes

Unes trenta-cinc llars agra-
muntines s’han dedicat 

durant les darreres setmanes a 
confeccionar bates i mascaretes 

per a personal sanitari de mane-
ra totalment desinteressada, en 
una iniciativa creada per l’Equip 
d’Atenció Primària d’Agramunt. 
Segons ens explica la Patrícia, 
administrativa del CAP agramun-
tí i la que en feia el seguiment, hi 
va haver una bona predisposició 
per part de molta gent per ajudar 
en aquesta funció. La idea va sor-
gir de seguida que es va produir 
el confi nament el dia 13 de març 
i va anar agafant força la setma-
na següent. Es va arribar a fer un 
miler de cada cosa, tant de bates 
com de mascaretes, fi ns el dia 7 
d’abril en què es va parar donat 
que ja es tenia material sufi cient. 
Es va crear un grup de whatsapp 
anomenat Cosidores_coronavirus 
que es feia servir tant per poder 
demanar material nou per con-
feccionar com per avisar quan el 
tenien acabat i que els l’anessin 
a recollir. L’Aleix Morell va ser un 
dels màxims implicats d’anar per 
les cases des del començament, 
tot i que després es van afegir 
més voluntaris. Es tractava de 
preservar la salut de la gent i que 
tothom respectés el seu confi na-
ment.

El material per a la confec-
ció de les bates eren bosses de 
plàstic de dues mides, cedides 

gratuïtament per l’empresa local 
Consist. Les grans de mida in-
dustrial les adaptaven per al cos i 
les petites per a les mànigues. La 
Isabel i el Gabi, una parella que 
s’ha dedicat a fer-ne, ens expli-
quen que el mateix Aleix Morell 
era qui els portava el material. El 
Gabi s’encarregava de tallar-les 
seguint un patró establert i la 
Isabel les cosia. La confecció 
totalment artesanal, tot i ser la-
boriosa, no era molt sofi sticada 
donat que estaven pensades no-
més per a un sol ús. Al darrere, 
per exemple, no hi havia res per 
enganxar-les, els sanitaris s’hi 
havien de posar una cinta adhe-
siva. Amb tot, però, tota aquesta 
gent agramuntina hi ha dedicat 
un munt d’hores per confeccio-
nar aquest material que ha servit 
per pal·liar les defi ciències que 
ha tingut el personal sanitari i el 
de les residències agramuntines. 
També se’n va fer arribar a l’Hos-
pital Arnau de Vilanova de Lleida.

D’altra banda, gràcies a una 
crida que es va fer per les xarxes 
socials, diverses entitats, associ-
acions i algun restaurant també 
van donar teixit de polipropilè 
procedent d’estovalles per con-
feccionar mascaretes de protec-
ció. 

Molts agramuntins surten cada dia a les vuit del vespre a aplaudir els professionals sanitaris que tanta dedicació posen per combatre la pandèmia del coronavirus.

La Isabel en plena 
confecció de bates.
A baix, una d’acaba-
da damunt la taula.
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▼

Cançons sobre
el coronavirus

L’agramuntí Ricard Ber-
tran, conegut a les xarxes 
socials com el Youtumestre, 
presentà el 14 de març a la 
plataforma digital Youtube la 
cançó “El bitxo” que té com 
a objectiu conscienciar els 

alumnes de la importància de 
la prevenció davant del coro-
navirus. Duna manera lúdica 
s’hi explica què podem fer 
per defensar-nos-en: rentar-se 
les mans, no tocar-se la cara, 
com esternudar, evitar con-
tactes directes... però sense 
dramatitza-ho.

El 17 de març es penjava 
en aquesta mateixa platafor-
ma la cançó dedicada al coro-
navirus, “Queda’t a casa”, es-
crita, cantada i il·lustrada per 
la nena agramuntina Emma 
Balsells de sis anys d’edat . La 
cançó explica que el corona-
virus és molt contagiós i no hi 
ha més remei que quedar-se a 
casa per no contagiar-se.

Una altra cançó que podem 
trobar a la plataforma Youtube 
és “Ens en sortirem” creada 
pel músic agramuntí Jaume 
Sanchis conjuntament amb 
la seva família. La cançó, que 
és un swing, compta amb la 

veu de l’Elisenda Bermúdez i 
va acompanyada d’un seguit 
d’il·lustracions creades per la 
seva fi lla Anna.

Espai Guinovart
En aquests dies de confi -

nament els Serveis Educatius 
de l’Espai Guinovart estan 
proposant a través de la web 
de l’Espai, diferents activitats 
per gaudir en família des de 
casa i alhora que serveixi per 
descobrir noves obres de Jo-
sep Guinovat.

Van començar el dia 25 de 
març proposant la construc-
ció d’un laberint inspirant-se 
en l’obra de Josep Guinovart 
que porta el mateix nom, amb 
la idea de poder exposar les 
creacions que s’hagin fet des 
de casa un cop torni a obrir 
portes l’Espai. El dia 1 d’abril 
plantejaven un segon rep-
te, un Guinojoc, consistent 
en trobar sis diferències en 

Imatges dels vídeos penjats a 
la plataforma digital Youtube.

Imatges d’activitats educatives 
penjades a la pàgina web de 
l’Espai Guinovart.

ACTUALITAT FETS DEL MES



10 [ABRIL 2020]sió 674

ACTUALITAT FETS DEL MES

▼

dues imatges molt semblants 
de l’obra “La roda” de Josep 
Guinovat. El dia 9 proposa-
ven una tercera activitat en 
la qual s’havia de buscar en 
una fotografi a la fesomia de 
l’artista enmig d’una multitud 
de gent.

Fundació Guillem
Viladot “Lo Pardal”

En el marc d’aquesta situa-
ció excepcional que estem vi-

vint aquests dies, la Fundació 
Guillem Viladot “Lo Pardal” 
ens convida a refl exionar sobre 
aquesta situació d’anormalitat 
absoluta mitjançant els llen-
guatges artístics, a partir del 
projecte “confi nART. ART en 
temps de crisi”.

Confi nART. ART en temps 
de crisi és una exposició vir-
tual que podem veure des 
del 4 d’abril a la seva pàgina 
web. La mostra està formada 

per obres d’una trentena d’ar-
tistes que han estat vinculats 
amb la Fundació, ho estan 
o ho estaran, i que mostren 
alguns dels temes tan recur-
rents aquests dies com són 
el confi nament, la solitud, la 
malaltia, la mort...

En aquesta exposició, que 
resta oberta a incorporar més 
obres i més creadors, hi han 
participat, de moment, els 
següents artistes: Olga Oli-
vera-Tabeni, Quim Bonastra, 
Vicenç Altaió, Teresa Ibars, 
Riaq Miuq, Marta Bisbal Tor-
res, Lluís Trepat, Laura Ba-
ringo, Juana Dolores Romero 
Casanova, Josep Guinovart, 
Jordi Rocosa, Joana Sánchez 
Trullols, Joan M. Minguet, Jan 
Nebot, J. M. Calleja, Isabel, 
Barios, Guillem Viladot, Fina 
Miralles, Ester Xargay, Enric 
Casasses, Eduard Escoffet, 
David Ymbernon, Carme Ri-
era, Carme Malaret, Carles 
M. Sanuy, Carles Hac Mor, 
Anselm Ros, Albert Coma 
Estadella, Nora Ancarola, Nil 
Nebot i Steven Quiñonez.

Circuit Urgellenc
Amb el tancament dels ci-

nemes l’empresa exhibidora 

Presentació de l’exposició a 
la pàgina web de la Fundació 
Guillem Viladot .

Entrada a la sala Teatre del 
Casal amb la cartellera del cine 
exposada. A la dreta, cartell amb 
la programació que ja no es va 
poder fer. S’havia de projectar 
Parásitos, guanyadora de 
quatre Òscars inclòs al de millor 
pel·lícula.
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lleidatana Circuit Urgellenc 
ha hagut de deixar de fer les 
seves projeccions setmanals 
de cine, per tal de poder fer 
front a les despeses de ges-
tió diària. El dilluns 6 d’abril 
iniciava la campanya solidària
“I Love cine de poble” amb 
una sèrie d’accions pensades 
per assegurar l’obertura dels 
33 cinemes que té a diferents 
pobles de Lleida, l’Aragó i les 
Illes Balears després del coro-
navirus. Una de les iniciatives 
és la venda, fi ns al mes de ju-
liol, de paquets de 10 i 20 en-
trades anticipades amb grans 
descomptes a un preu de 53 
i 100 euros, respectivament.

A més, en les poblacions 
amb cinemes que es mante-
nen gràcies als socis, com és 
el cas d’Agramunt, posen a la 

venda un carnet d’abonament 
per 60 euros, vàlid fi ns al 31 
de desembre de 2020 i que 
permetrà a l’usuari anar a 
veure totes les pel·lícules pro-
gramades durant els pròxims 
sis mesos.

De manera paral·lela, Cir-
cuit Urgellenc ha engegat 
una campanya de crowdfun-
ding en l’àmbit estatal en la 
qual ofereix al públic la pos-
sibilitat de comprar entrades 
solidàries a través de la pla-
taforma www.goteo.com, que 
aniran destinades a entitats 
benèfi ques com l’Associació 
Estel de Balaguer, l’Associa-
ció Aprodisca de Montblanc, 
l’Associació Amisol de Sol-
sona, l’Associació Crisàlida 
de Camporrells i l’Associació 
Alba de Tàrrega o de Tremp. 

Les aportacions van des de 
5€ fi ns als 1.000€.

Dia Mundial
de l’Activitat Física

 El dilluns 6 d’abril va ser el 
Dia Mundial de l’Activitat Fí-
sica. A causa del confi nament 
de la població motivat per la 
pandèmia del coronavirus les 
activitats que habitualment 
es feien a l’aire lliure es van 
traslladar a l’interior de les 
llars. Per commemorar aquest 
dia l’Ajuntament va proposar 
penjar durant tota la setmana 
a les xarxes socials fotografi es 
i vídeos fent activitat física a 
casa amb els hashtags Agra-
muntDMAF2020 i Agramun-
tesmouacasa.

El divendres dia 10 l’Ajun-
tament va preparar quatre 

Imatges de les sessions online 
realitzades per Ester Castells, 
Gerard Creus, Laia Sera i Núria 
Puigarnau.

Logo de la campanya solidària 
de Circuit Urgellenc.



12 [ABRIL 2020]sió 674

ACTUALITAT FETS DEL MES

▼

sessións d’activitat física 
online amb la col·laboració 
de la Sílvia Puigarnau, Es-
ter Castell, Gerard Creus i la 
Laia Sera per celebrar el Dia 
Mundial de l’Activitat Fisica 
que es van retransmetre des 
del perfi l de Facebook de 
l’Ajuntament. Al matí la Sílvia 
Puigarnau va fer una sessió 
de tonifi cació i cardio (mo-
viments de combat) i l’Ester 
Castells, una sessió de cardio 
trainning. A la tarda, Gerard 
Creus va realitzar un entre-
nament tabata (sessió d’alta 
intensitat) i la Laia Sera, una 
sessió de ioga.

Iniciatives dins
del confi nament

En aquests dies que ens 
toca estar a casa algunes per-

sones i entitats estan duent a 
terme iniciatives per tal de fer 
més amè el confi nament.

El Grup de Diables de l’Es-
petec ens proposa de fer una 
manualitat relacionada amb 
l’entitat, com un petard, un 
timbal, un ninot o altra cosa 
amb materials reciclats. Per-
sonalitzar-la i penjar una foto 
a les xarxes socials etiquetant 
l’entitat amb la idea de poder 
cremar aquestes creacions a 
la foguera de Sant Joan si tot 
va bé. Una altra proposta que 
fan de cara els nens és que 
pintin diferents dibuixos iden-
tifi catius de l’entitat que han 
estat dibuixats per les artistes 
Olga Cortadelles i Aida Ibarz, 
i també penjar-los a les xarxes 
socials.

La corredora agramuntina 

Sílvia Puigarnau, a través del 
seu perfi l d’Instagram, fomen-
ta l’esport en confi nament re-
alitzant sessions d’exercicis 
online d’activitat física, com 
pilates, Hitt Training (entre-
nament d’alta intensitat a 
intervals), Combat Training, 
ciclisme indoor, Pump amb 
pes casolà...

Per la seva part la Bibliote-
ca Municipal Guillem Viladot 
contribueix a alleugerir les 
hores de confi nament reco-
manant la lectura de llibres 
per a totes les edats a través 
de eBiblio Catalunya, un ser-
vei del Sistema de Lectura 
Pública de Catalunya que fa 
possible el préstec de contin-
guts digitals a tots els usuaris 
amb carnet de les bibliote-
ques públiques catalanes.

Per altra banda l ’Assem-
blea local de Creu Roja s’ha 
sumat a la iniciativa d’altres 
poblacions com Mollerussa i 
ha començat a felicitar nens 
i nenes que fan l’aniversari en 
aquests dies de confi nament. 
El servei va adreçat a infants 
menors de 12 anys.

Setmana Santa i Pasqua
Aquest any l’excepcionali-

tat de la situació en què ens 
trobem pel coronavirus ens ha 
fet celebrar Setmana Santa i 
Pasqua ben diferent dels al-
tres anys, confi nats a casa. 
No s’han pogut fer els actes 
religiosos habituals d’aques-
tes festes. El diumenge de 
Rams quedava orfe de la 
benedicció de palmes i pal-
mons que omple la plaça de 
l’Església de gent, no obstant 
això Ràdio Sió ens alegrava el 
migdia amb la proposta de fer 
un Vermut de Rams musical 
des de casa escoltant l’emis-
sora local emetent un progra-

Diverses imatges extretes d’inter-
net amb iniciatives que s’han anat 
realitzant dins del confi nament.
D’esquerra a dreta i de dalt a 
baix: cartell dels Diables l’Espe-
tec, dibuix d’Olga Cortadelles, 
dibuix d’Aida Ibarz i Facebook de 
l’Ajuntament.

En aquests dies 
que ens toca 
estar a casa 
algunes persones 
i entitats estan 
duent a terme 
iniciatives per tal 
de fer més amè 
el confi nament.
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ma especial de música amb 
totes les cançons suggerides 
pels  oients.

Tampoc no es van fer les 
dues processons del Divendres 
Sant: el Via Crucis del matí i 
la processó del “Sant Silen-
ci” a la nit, i el diumenge de 
Pasqua no hi va haver la tra-
dicional cantada de carame-
lles pels carrers i places de la 
vila, que va ser substituïda per 
l’emissió d’un programa espe-
cial a Ràdio Sió d’una selecció 
de sardanes, havaneres i altres 
cançons escollides pel Grup 
Caramellaire “Aires del Sió”.

L’endemà dilluns de Pas-
qua, ens va tocar de menjar 
la mona a casa. Davant la 
situació actual aquest any 
la venda de mones es va fer 
molt per encàrrec, fi ns i tot 
algun establiment va posar a 
disposició dels clients servei 
de repartiment a domicili. Per 

altra banda l’Ajuntament va 
emetre el dissabte dia 11 a 
través de Facebook un taller 
de showcooking per aprendre 
a fer una mona que va anar 
a càrrec de l’Anna Guixé, una 
activitat cancel·lada que s’ha-
via de fer a l’Espai Cívic.

Pantalles protectores 3D 
“impreses” a Agramunt

El Bernat Marquilles és un 
dels agramuntins que s’han 
arremangat durant aquests 
dies per col·laborar en la llui-
ta contra la Covid-19. Aquest 
jove, format en Automatitza-
ció i robòtica industrial, ja ha 
construït unes 200 pantalles 
protectores per personal sani-
tari a Agramunt des de l’inici 
del confi nament. D’aquestes 
pantalles construïdes una 
quarantena s’han quedat a 
Agramunt on, sota la coordi-

nació de l’Ajuntament, s’han 
repartit en equipaments com 
el CAP o Cal Mas Vell. Les 
pantalles restants s’han re-
partit entre l’Hospital Arnau 
de Vilanova i l’Hospital Santa 
Maria de Lleida. 

La tasca d’en Bernat està 
coordinada per l’anomenat 
Moviment Maker, un col·lectiu 
de persones que treballen en 
el desenvolupament de la im-
pressió 3D. Aquest col·lectiu 
s’encarrega de crear, evolu-
cionar i millorar els diferents 
models de material que pot 
ser útil en l’àmbit sanitari. 
Una prova n’és el fet que, des 
que va començar la crisi sa-
nitària, ja s’ha construït tres 
models diferents de pantalla, 
cada vegada més evolucio-
nats i fàcils de produir. Ac-
tualment aquest moviment 
també construeix obridors de 
portes, mascaretes o peces 
per respiradors. 

Per tal de poder fer la dis-
tribució del material elabo-
rat, així com de les matèries 
primeres que necessiten els 
makers, s’ha establert una 
xarxa de distribució i recollida 
amb la col·laboració del SEM, 
els bombers i Protecció Civil.

Neix la Xarxa de Suport 
a la Ribera del Sió

Davant la declaració de 
pandèmia global, per part de 
l’OMS, de la infecció vírica de 
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Panades i mones casolanes, 
menjars típics de Setmana Santa 
i Pasqua.

Bernat Marquilles construint 
pantalles protectores per al 
personal sanitari, amb el sistema 
d’impressió 3D.

Davant la situació 
actual aquest any 
la venda de mo-
nes es va fer molt 
per encàrrec, fi ns 
i tot algun esta-
bliment va posar 
a disposició dels 
clients servei de 
repartiment a 
domicili.
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Covid-19, popularment cone-
gut com a coronavirus, i la de-
claració de mesures d’excep-
cionalitat, a la Ribera del Sió 
volem crear xarxes de suport 
solidàries que ajudin les clas-
ses populars a fer més supor-
tables les mesures aplicades.

L’autoorganització, la co-
operació, la solidaritat i la 
divulgació d’informació ve-
rídica són claus per passar 
aquesta situació el més fàcil 
possible. Per l’organització de 
serveis de cura d’infants i de 
gent gran, per solidaritzar-nos 
amb els veïns i veïnes que ho 

necessiten, per oferir i per 
demanar, per moure’ns entre 
pobles per necessitat, proveir 
a qui fa falta i demanar a qui 
té. Per tot això i més, animem 
a unir-vos al canal Xarxa de 
Suport de la Ribera del Sió 
així com a crear grups locals 
per cada un dels pobles si ho 
veieu necessari. 

Podeu unir-vos a través 
d’aquest enllaç: https://t.me/
xarxasuportriberasio

Torrons Vicens reparteix 
torró al personal sanitari

L’empresa agramuntina Tor-
rons Vicens reparteix torrons 
per tot el personal sanitari 
com a mostra d’agraïment per 
l’esforç que estan fent tots els 
treballadors d’aquest sector.

Es va començar a portar 
torró als hospitals de Lleida 
segons el llistat que des del 
departament de Salut de la 
Generalitat de Catalunya es 
va facilitar a l’empresa. Se-
guidament es van repartint 
als CAP’s i als llocs on, per 
l’esforç tan gran que estan 
fent les persones que hi tre-
ballen. Des de l’empresa di-
uen que han de col·laborar 
amb ells perquè vegin que els 
estem donant suport.

Així doncs, a la donació feta 
a l’Hospital Universitari Arnau 
de Vilanova (d’uns 1.200 qui-
los de torró), s’hi sumarà la do-
nació d’unes 120.000 barre-
tes als altres centres hospita-
laris i CAP’s de tot Catalunya.

Pel que fa a Agramunt, tam-
bé s’ha començat a repartir 
xocolata desfeta a les dues re-
sidències de gent gran. Àngel 
Velasco diu que “pel que fa a 
Agramunt, a les dues residèn-
cies de gent gran hi portem 
xocolata desfeta perquè hem 
d’animar tota la gent gran, 

que estan molt preocupats”.
Aquesta donació a les resi-

dències d’Agramunt es repar-
tirà cada dijous mentre duri el 
confi nament.

Activitats cancel·lades
Les mesures que es van 

adoptar per evitar la propaga-
ció de la Covid-19 han fet que 
molts actes i activitats que 
estaven programades durant 
els mesos de març i abril es 
deixessin de fer o no es pu-
guin realitzar. Tot i que la ma-
joria ja ens les expliquen les 
pròpies entitats i institucions 
en els seus escrits, fem un 
llistat de les que s’han pogut 
quedar sense comentar.

— Març

· Dia 12
- Sessió informativa per a 

entitats i empreses per a ex-
plicar el funcionament de la 
seu electrònica de l’Ajunta-
ment. Espai Cívic.

- Xerrada per les famílies 
“Qui hi ha darrere les pan-
talles” a càrrec del psicòleg 
Alex Palau. Escola Macià-
Companys.

- Jornada de Portes Obertes 
del Col·legi Mare de Déu del 
Socors.

- Cicle Joves Intèrprets. 
Sala d’audicions de l’EMMA. 
Alumnes de 6è Grau professi-
onal del Conservatori de Cer-
vera. Beth Rius, Lídia Solde-
villa, Mihaela Floruc.

· Dia 13
- “(Con)viure amb el càn-

cer” organitzat per la secció 
local de l’AECC-Catalunya 
Contra el Càncer i la guisso-
nenca Anna Pla. Lo Pardal.

· Dia 14
- Jornada de Portes Obertes 

de l’Escola Macià-Companys.FO
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Cartell informatiu de la nova Xar-
xa de Suport a la Ribera del Sió.

Un camió de Torrons Vicens 
descarregant tauletes de torrons 
a l’Hospital Arnau de Vilanova 
de Lleida.
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· Dia 15
- Cicle Musicant l’Urgell. 

El Consell Comarcal de l’Ur-
gell ajorna el concert previst a 
Puigverd d’Agramunt.

· Dia 18
- Jornada de Portes Obertes 

de l’INS Ribera del Sió.

· Dia 22
- Cicle Brots. Concert de pi-

ano al teatre Casal Agramun-
tí a càrrec d’Antoni Tolmos, 
Energy. Pendent de nova 
data.

· Dia 26
- Cicle Joves Intèrprets. 

Sala d’audicions de l’EMMA. 
Alumnes del conservatori i 
exalumnes de l’EMMA. Dídac 
Gavarré, Denis Grosu, Queralt 
Solé.

· Dia 28
- Conferència “Dones obli-

dades” a càrrec d’Antoni 
Gelonch, organitzada pel col-
lectiu Garba.

— Abril
· Dia 4

- Cicle Brots. 20 anys sen-
se Guillem Viladot. A propòsit 
del seu llibre de les vellicosi-
tats, al Teatre Casal Agramun-
tí. Pendent de nova data.

· Dia 24
- Cicle Brots. Fairfl y. Espec-

tacle teatral al Casal Agra-
muntí. Ajornat al 27 de no-
vembre.

· Dia 25
- Jornada de Portes Obertes 

de la Llar d’Infants L’Era.

· Dia 28
- Cicle Joves Intèrprets. 

Sala d’audicions de l’EMMA. 
Alumnes de Pas de Grau de 
l’EMMA. Alba Sendrós, Laia 
Boix, Laia Bertran, Lluc Ma-
grinyà, Sergi Ibáñez, Roger 
Fonté.

Certamen Literari
de Sant Jordi

A causa de la incertesa so-
bre el retorn a l’activitat a les 
aules, se suspèn el Certamen 
Literari de Sant Jordi en les 
categories escolars. En can-
vi, es manté per la catego-
ria d’adults, ja que les obres 
s’havien enviat abans del con-
fi nament i el jurat les podrà 
valorar. 

La resolució es donarà a co-
nèixer a través de les xarxes 
socials el dia de Sant Jordi.

Tampoc no es podrà cele-
brar la Diada de Sant Jordi, 
però sí que s’impulsaran di-
verses activitats a través de 
les xarxes socials per tal de 
commemorar de manera vir-
tual i a casa aquesta jornada.

Per altra banda, quan l’evo-
lució de la pandèmia ho per-
meti, està previst fer la cele-
bració de la  Diada del llibre i 
la rosa que planteja el Depar-
tament de Cultura de la Gene-
ralitat de Catalunya.

Colònies Bastanist
L’equip de monitors ens fa 

arribar una nota dient que te-
nien programades les colòni-
es de Setmana Santa, els dies 
8 i 9 d’abril a Santa Maria de 
Meià, amb infants de 6 a 14 
anys. 

A part, van fent les reunions 

de monitors de forma online 
per continuar programant i 
prenent decisions. Des de les 
xarxes @cexinoxanosio han 
anat fent propostes per al 
confi nament, com per exem-
ple unes activitats per fer les 
colònies confi nades.

Penya Barcelonista
La junta de la Penya ens 

comunica les diferents activi-
tats que haviem programat i 
que han hagut de suspendre 
a causa de la pandèmia. 

- Conferència Barça i Cata-
lunya: els orígens de la Sim-
biosi.

- Participació al Torneig de 
Penyes del FCB organitzat per 
la Federació de Penyes del 
FCB de Lleida Sud i la Franja.

- Enviament dels carnets 
del penyista als seus socis i 
sòcies.

- Partits de Lliga i Cham-
pions televisats a la pantalla 
gegant del local social.

Lo Casal d’Agramunt
Les activitats que tenien 

planifi cades durant el confi -
nament fi ns al 15 d’abril són 
les següents:

- 13 de març: Concert del 
cantautor de les Terres de 
l’Ebre, Joan Rovira, a la sala 
del teatre.

- 14 de març. Festa tradi-
cional irlandesa de Sant Pa-
trick’s a la sala del bar.

- 29 de març. Concert Cicle 
EMMpAtitza.

Tampoc van tirar endavant 
les activitats que preparaven 
per Sant Jordi.

Per altra banda, durant 
aquest confi nament estan 
potenciant les xarxes socials, 
per exemple amb reptes i ver-
mut de confi nament. I conti-
nuaran fent-ho.   ■

Les persones 
que ja disposin 
d’entrada o abo-
nament per als 
espectacles de 
Brots, podran 
usar-los en la nova 
data. en cas que 
no hi poguessin 
assistir, s’oferirà 
el retorn de l’im-
port de l’entrada.

Quan l’evolució 
de la pandèmia 
ho permeti, està 
previst fer la 
celebració de la  
Diada del llibre i la 
rosa que planteja 
el Departament 
de Cultura de la 
Generalitat de 
Catalunya.

@locasaldagramunt
Membres de Lo Casal comuni-
cant-se telemàticament.
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DE TU A TU AMB MONTSE SERRA

Alcaldessa de Mafet

Segons l’Institut d’Estu-
dis Catalans una peda-
nia és una entitat local 

menor sota la jurisdicció d’un 
“alcalde pedani”. El Munici-
pi d’Agramunt és format per 
la vila i sis pobles més: Ma-
fet, Almenara Alta, la Don-
zell, Montclar, Rocabertí i les 
Puelles. Durant els propers 
mesos,  i en aquesta mateixa 
secció, volem donar a conèi-
xer els alcaldes i les alcaldes-
ses d’aquests pobles agregats 
i la tasca que duen a terme al 
capdavant. 

Aquest abril comencem 
amb Montse Serra, alcaldessa 
de Mafet.

– Qui és l’alcaldessa de Ma-
fet?

– Sóc Montse Serra Camps, 
nascuda a Tàrrega l’any 
1964. A Tàrrega vaig conèi-

xer el meu marit, l’Àngel de 
Ca la Manela de Mafet. Quan 
ens vam casar vam decidir  re-
formar la seva casa i anar-hi 
a viure. Actualment combino 
la meva a Mafet amb la meva 
feina com a administrativa de 
l’empresa Ros Roca.

– Venint d’una ciutat com 
Tàrrega, t’has adaptat bé a un 
poble petit com Mafet?

– Sempre m’hi he sentit ben 
acollida a Mafet; és un poble 
molt tranquil. Llàstima que 
cada vegada hi hagi menys 
gent. Actualment som 59 per-
sones, la majoria gent gran.

– M’han dit que tens una rela-
ció amb l’obrador El Rosal. Ens 
l’expliques?

– Sóc fi lla de Cal Cubanero, 
més conegut com El Rosal. 
Casa nostra sempre feia olor 
de galetes. Quan el pare i el 
tiet es van jubilar van fer do-
nació a l’Associació Alba de 
la marca i la fórmula de les 
neules i “cubanos” que ha-
via fundat el nostre avi Josep 
Serra l’any 1920. Per cert, 
enguany celebraran el cen-
tenari d’El Rosal. El meu avi 
matern va ser el fundador del 
setmanari Nova Tàrrega que 
l’any passat va celebrar el seu 
75è aniversari. Orgullosa de 
tota la meva família.

– Què vol dir ser alcaldessa 
pedània?

– Em preguntes què és una 
alcaldessa pedània i et voldria 
fer un incís. Durant el dia del 
terme que es va fer l’any pas-
sat, el Bernat Solé, en aquell 

moment alcalde d’Agramunt, 
va dir que ja no ens anomena-
ríem més “agregats ni peda-
nis”, sinó que ens passaríem 
a dir “Pobles del Municipi”. 
La veritat, sona millor. Una 
alcaldessa d’un poble del 
municipi és aquella persona 
que representa el poble, junt 
amb els altres membres de 
la junta, davant l’Ajuntament 
d’Agramunt. Altrament dit un 
alcalde de barri.

– Com vas ser escollida?
– A Mafet s’escull de la se-

güent manera: una vegada fe-
tes les eleccions municipals, 
al cap de poc temps es prepa-
ren les votacions a Mafet; es 
fa amb llista oberta, és a dir, 
de tot el cens major d’edat 
cada elector marca quatre 
persones, i les cinc més vota-
des formen la Junta de Poble, 
sempre que aquestes ho vul-
guin, és clar.

– Quant temps fa que n’ets i 
quins han estat els teus prede-
cessors en el càrrec?

– Sóc alcaldessa des de 
l’any 2011. Els predecessors 
van ser el Felip Llena i la Te-
resa Torres.

– Abans ens has parlat d’una 
junta del poble. Qui la formeu?

– Com ja he dit, la Junta la 
formem actualment: en Fran-
cesc Bullich, Àngel Mateu, 
Maria Torres i Àngels Domè-
nech, a més d’una servido-
ra. Ens reunim per parlar de 
què cal fer. La nostra funció 
es la de copsar les necessi-
tats i prioritats del poble i 

Montse Serra, alcaldessa de 
Mafet, celebrant l’aniversari.

Sóc fi lla de Cal 
Cubanero, més 
conegut com El 
Rosal. Casa nostra 
sempre feia olor 
de galetes. Quan 
el pare i el tiet es 
van jubilar van fer 
donació a l’Asso-
ciació Alba de la 
marca i la fórmula 
de les neules i 
“cubanos” que 
havia fundat el 
nostre avi Josep 
Serra l’any 1920.
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sol·licitar-les a l’Ajuntament 
d’Agramunt, sempre sota la 
seva l’aprovació econòmica 
que no sempre és sufi cient.

– Quina via utilitzeu per co-
municar-vos amb l’Ajuntament 
d’Agramunt?

– Un cop o dos a l’any ens 
reunim amb l’alcalde d’Agra-
munt per manifestar les nos-
tres necessitats. En el dia 
a dia ens comuniquem via 
mail, WhatsApp o telèfon. La 
comunicació és fl uida.

– Quines han estat les ac-

tuacions més destacades que 
s’han realitzat durant aquest 
temps d’alcaldessa?

– Aquests últims anys s’ha 
fet la il·luminació del Mur 
de Mafet, l’arranjament de 
l’entrada del poble i el parc 
infantil. També s’han fet se-
nyalitzacions horitzontals i 
s’han posat bancs i baranes 
on ha calgut. L’obra més gran 
i costosa ha estat el nou en-
llumenat de tot el poble. Re-
cordo que, quan la Teresa era 
l’alcaldessa l’any 2009 i jo 
era membre de la Junta, ja 
estàvem comptabilitzant els 
punts foscos del poble.

– Algun projecte en el que 
estigueu treballant ara?

– Actualment estem treba-
llant per condicionar el peu 
de l’església. En el pressu-
post d’enguany està aprovat 
fer l’arranjament de la plaça 
Germandat i el carrer d’accés 
a l’església.

– Com us gestioneu econòmi-
cament?

– Econòmicament depenem 
d’Agramunt, tot i que amb els 
petits ingressos propis com 
ara el Coto, la bàscula, l’em-
priu o les aportacions volun-
tàries del poble, es pot fer la 

Festa Major, la festa de Reis i 
alguna cosa pel poble.

– I per últim, una qüestió 
obligada en aquest temps. Com 
es viu el confi nament per Co-
vid-19 a Mafet?

– La gent de Mafet ha entès 
molt bé que cal confi nar-se 
a casa. Mafet ja és un poble 
tranquil, però aquests dies 
sembla desert. La majoria 
estem connectats via whats-
app on informem de tot el 
que passa al poble i de les 
recomanacions que ens envia 
l’Ajuntament d’Agramunt. Els 
veïns més joves portem les 
provisions i medicaments a 
les persones vulnerables. Vull 
agrair especialment a la Síl-
via Fernández i a tot l’equip 
de l’Ajuntament el suport que 
ens estan donant aquests dies 
preocupant-se per tots, espe-
cialment els més vulnerables.

Acabem la conversa amb la 
Montse que, tal com marquen 
els cànons del confi nament, ha 
estat telemàtica; una manera 
poc habitual de fer una entre-
vista però que , tal com evolu-
cionen els esdeveniments, pot 
acabar sent força freqüent.

Anna Bertran

Membres de la Junta de Poble de 
Mafet. D’esquerra a dreta i de 
dalt a baix: Àngel Mateu, Montse 
Serra, Àngels Domènec, Maria 
Torres i Francesc Bullich.

Un cop o dos a 
l’any ens reunim 
amb l’alcalde 
d’Agramunt per 
manifestar les 
nostres necessi-
tats. La comunica-
ció és fl uida.
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Activitats abans de la Covid-19

Josep Queralt durant la classe 
del curs monogràfi c.

El curs pretén 
explicar com les 
malalties han 
condicionat l’obra 
d’alguns dels genis 
de la pintura. Les 
seves creacions 
s’han vist modifi -
cades per l’apa-
rició de trastorns 
sensorials, cog-
nitius o motors. 
Quan s’ha disposat 
de la seva història 
clínica, s’ha pogut 
correlacionar la 
malaltia amb un 
canvi de tècnica o 
estil pictòric.

Inici dels curs monogràfi c: Art i Medicina
El dijous 5 de març, en horari de 6 a 8 de 

la tarda, a la sala de plens de l’Ajuntament, va 
tenir lloc la primera classe sobre: “L’impacte de 
la malaltia en els genis de la pintura”. Va anar a 
càrrec del Sr. Josep Queralt, doctor en Farmàcia 
i membre de la Junta de l’Aula.

El curs pretén explicar com les malalties 
han condicionat l’obra d’alguns dels genis de 
la pintura. Les seves creacions s’han vist mo-
difi cades per l’aparició de trastorns sensorials, 
cognitius o motors. Quan s’ha disposat de la 
seva història clínica, s’ha pogut correlacionar 
la malaltia amb un canvi de tècnica o estil pic-
tòric. 

En aquesta sessió, va analitzar la infl uència 
dels trastorns oculars: la “teoria” de l’astigma-
tisme en “El Greco” i de la miopia en Paul 
Cézanne, la hipermetropia en Eufroni, les ca-
taractes en Claude Monet, la degeneració ma-
cular associada a l’edat en Edgar Degas i la 
retinopatia diabètica en l’obra de Mary Cassat 
i Paul Cézanne, respectivament. 

En el cas de “El Greco” (1541- 1614), va 
mostrar les obres més representatives, demos-
trant que la forma allargada i corbada de les 
seves fi gures, no era conseqüència de la dis-
torsió de la vista sinó de la seva formació artís-

tica manierista. Es va inspirar en la iconogra-
fi a bizantina, en Ticià, Miquel Àngel..., el seu 
estil estava dins del Manierisme i en les seves 
creacions místiques, buscava el distanciament 
de tot allò terrenal.

En canvi, en Claude Monet (1840 -1926), 
sí que queda palesa l’evolució de la llum i del 
cromatisme cap al fi nal de la seva vida degut 
a les cataractes. Monet volia captar la llum i 
les formes en vibració continuada. Les Ninfees 
del seu jardí, obra de vellesa, són veritables 
obres mestres de l’Impressionisme, però la in-
tensitat de la llum i els colors freds ja no són 
els mateixos.

Sortida a Barcelona. “Monet, l’experiència 
immersiva”

El dimecres 11 de març, un grup de 34 
persones apuntades al curs monogràfi c “Art i 
Medicina,” vam anar al Centre d’Arts Digitals: 
IDEAL, per a viure una experiència immersiva 
en l’obra de Monet.

Quan entres a la Sala 1, et trobes atrapat 
pels ambients impressionistes creats per Mo-
net, la llum i els colors en moviment... Pots 
gaudir-lo al teu ritme. A la Sala 2, el viatge a 
través de les ulleres de realitat virtual et convi-
da a passejar per alguns dels espais més em-
blemàtics de la casa de Monet i per dins de 
sis de les seves obres més reconegudes: una 
experiència fascinant.

Després, vam dinar en un restaurant amb 
vistes al mar, i tot seguit vam fer un passeig 
pel front marítim, aturant-nos en alguns edi-
fi cis emblemàtics i gaudint d’un temps asso-
lellat.

Quan ens dirigíem cap al lloc on ens espera-
va l’autocar, vam tenir l’agradable sorpresa de 
creuar-nos amb la Maria Guinovart, just al da-
vant de la Casa de la Marina, obra de l’arqui-
tecte Coderch, on llueix un mural de Guinovart 
per decorar la porteria de l’edifi ci.

Podem alegrar-nos d’haver gaudit d’un dia 
tan interessant, ja que a la tarda ens va arri-
bar un whatsapp de la UdL notifi cant-nos la 
supressió temporal de l’activitat de les Aules 
d’Extensió Universitària com a mesura pre-
ventiva institucional davant de l’emergència 
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Al passeig Marítim
de Barcelona.

El divendres 6 de 
març, es va fer 
una segona troba-
da dels membres 
de les Juntes de 
les Aules de la 
UdL.

El Coordinador de 
les Aules, el Sr. 
Màrius Bernadó, 
exposà les qües-
tions d’interès 
general i els nous 
projectes per al 
proper curs.

mèdica provocada per la pandèmia del coro-
navirus. Malauradament, les autoritats sani-
tàries del país, davant la gravetat de la pan-
dèmia, van prendre mesures més restrictives 
arribant al confi nament total a casa. Desitgem 
que aquesta situació es resolgui el més aviat 
possible.

Trobada de les Juntes de les Aules a la 
Universitat de Lleida

El divendres 6 de març, es va fer una sego-
na trobada dels membres de les Juntes de les 
Aules de la UdL. La recepció va tenir lloc a la 
sala Víctor Siurana. El Vicerector de Cultura i 
Extensió Universitària, Sr. Joan Busqueta, va 
donar la benvinguda als assistents i ens animà 
a seguir treballant en aquest projecte. 

Tot seguit va fer una interessant explicació 
de la història de la Universitat de Lleida (des 
de l’any 1300 quan es va crear l’Estudi Gene-
ral de la Corona d’Aragó, fi ns a l’actualitat). Al 
segle XXI, la UdL, com a universitat empre-
nedora, ha de ser motor de desenvolupament 
econòmic i social a la regió. A continuació, 
el Coordinador de les Aules, Sr. Màrius Ber-
nadó, exposà les qüestions d’interès general i 
els nous projectes per al proper curs. Després 
d’un petit refrigeri en un ambient distès, es 
va reprendre la sessió fent un torn d’exposi-
ció dels programes, de les inquietuds i dels 
suggeriments; i després de concretar diverses 
qüestions, la sessió es va donar per acabada. 

Comunicat als alumnes de l’Aula d’Ex-
tensió Universitària en concepte del 
confi nament per la Covid-19

Com ens afecta el coronavirus a la nostra 
Aula?

De moment, respecte al programa del curs, 
ja hem hagut de suspendre les següents clas-
ses i activitats:

- Dimecres 18 de març.
“El confl icte dels Balcans”, del periodista Vi-

cens Lozano.

- Dimecres 1 d’abril.
“La seriositat dels acudits”, del vinyetista 

Paco Armengol.

- Dimecres 15 d’abril.
“Envelliment i caigudes” de la fi sioterapeuta 

Marta Llobera. 

- Dimecres 29 d’abril.
“Les abelles entre l’art i la ciència” de l’engi-

nyer agrònom Astrid Ballesta.

- Dimecres 22 d’abril.
Hem hagut de suspendre “la sortida cultural 

a Girona.”
- Dissabte 25 d’abril.

Ha quedat suspesa la “Trobada d’Aules de la 
UdL” que s’havia de celebrar a Cervera.

- També han quedat suspeses temporalment 
les classes del curs monogràfi c “Art i Medici-
na” que imparteix el Sr. Josep Queralt. 

Tal i com es desenvolupa la pandèmia de la 
Covid -19 i els protocols de confi nament manats 
per les autoritats competents, pensem que no 
seran les úniques classes i activitats que s’hau-
ran de suspendre. Ja us anirem informant.
De moment, els companys de la junta ens 
reunim online i estem preparant el pro-
grama del proper curs. Estem treballant 
amb la mateixa il·lusió de sempre i amb 
moltes ganes de poder retrobar-nos aviat.
Dir-vos que tenim en compte aquest mo-
ment excepcional que estem vivint i us com-
pensarem durant el proper curs les sessions 
d’aquest curs que estan en suspensió i no po-
drem oferir-vos.

Us anirem informant de les instruccions que 
rebrem de la UdL i seguirem tots els protocols 
que ens marquin. 

Cuideu-vos molt, sobretot!

La Junta de l’Aula
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ENTITATS CRIDA DES DELS BALCONS

Neix un nou espai a la Ribera del Sió, 
en resposta a la crisi del coronavirus

Diversos col·lectius i per-
sones de la Ribera del 
Sió impulsen un nou es-

pai per donar resposta –des de 
l’autoorganització i la resposta 
solidària i col·lectiva– a la cri-
si sanitària, social i econòmi-
ca provocada per la pandèmia 
del coronavirus. Un altre dels 
seus principals objectius, fer 
un seguiment de les mesures 
d’excepció –que suposen una 
important limitació de drets 
i llibertats individuals i col-
lectives– adoptades per l’Estat, 
arran de la proclamació de l’es-
tat d’alarma el passat dissabte 
14 de març de 2020.

Manifest fundacional
Aquests dies de confi nament 

i d’aïllament social hem fet de 
fi nestres i balcons, espais d’ex-
pressió de la nostra llibertat. 
Milers d’iniciatives han perse-
guit, i encara ho fan, fer més 
suportable la dura situació en la 
qual ens trobem. Cada nit acu-
dim a la cita amb l’agraïment a 
les persones que, amb la seva 
titànica labor, treballen per fer 
front a la pandèmia. Moltes ve-
gades, simplement, el que fem 
és exterioritzar la nostra solida-
ritat amb qui tenim més a prop, 
les nostres veïnes i veïns. Algu-
nes persones ens hem decidit 
a formar part de les nombroses 
xarxes de suport, sorgides arreu 
del territori.

Pensem, però, que ara és 
també el moment de reivindi-
car la necessitat d’ocupar-nos 
de la crisi que està provocant 
el coronavirus i no només per 

donar resposta a l’emergència 
sanitària, que avui és priorità-
ria. Resulta imprescindible, que 
afrontem les seves greus conse-
qüències econòmiques i soci-
als –les més urgents i les que 
puguin produir-se a posteriori–, 
exigint l’aplicació de polítiques 
concretes: que posin la vida al 
centre i reverteixin en benefi ci 
de la majoria de la societat i, en 
especial, de les classes treballa-
dores i populars.

Ara, a diferència de la crisi 
iniciada el 2008, la prioritat ha 
de ser el rescat de les persones 
–sigui quina sigui la seva condi-
ció i procedència–, i assegurar 
la satisfació de les seves ne-
cessitats bàsiques i essencials: 
ocupació, menjar, vestir, salut, 
educació, cures, habitatge i de 
protecció. Volem, a més, que si-
gui una resposta que posi l’ènfa-
si principal en l’ètica de la cura, 
per fer possible la transformació 
cap a un sistema socioeconòmic 
on la sostenibilitat de la vida i 
del planeta esdevinguin centrals 
i prioritaris.

No hem d’oblidar, per una al-
tra banda, que les mesures de 
confi nament i d’aïllament social 
suposen una important limita-
ció de drets i llibertats. Una si-
tuació a la qual se li sumen les
preocupants imatges de violèn-
cia gratuïta i abús d’autoritat 
per part de les forces de segu-
retat i de l’exèrcit. L’Estat fent 
servir l’estratègia de la por com 
a eina de control social.

En aquest mateix sentit, no 
compartim les actituds que 
porten a algunes veïnes i veïns 

a vigilar, assenyalar i assetjar 
persones que circulen per pla-
ces i carrers, animades, princi-
palment per la visió securitària 
de la gestió de la crisi, la seva 
militarització i el creixent ambi-
ent autoritari que la impregna. 
Ara més que mai, pensem, és 
moment d’exercir la solidaritat, 
d’ajudar-nos mútuament, de re-
colzar-nos les unes a les altres; 
de prendre consciència que no-
més si compartim ens en sorti-
rem. 

Circumstàncies, aquestes, 
que exigeixen que la societat 
organitzada estigui atenta da-
vant la temptació que les me-
sures preses, anunciades com 
a excepcionals, puguin esdeve-
nir permanents i irreversibles, i 
acabin per normalitzar-se. Amb 
el consegüent risc, que l’actual 
sistema democràtic derivi cap a 
formes autoritàries i il·liberals. 
Una tendència, recordem, que 
ja anava guanyant terreny abans 
de l’esclat de la crisi del coro-
navirus.

No volem, únicament, reivin-
dicar un canvi de model, sinó 
també formar part activa i im-
prescindible d’aquesta inexora-
ble i necessària transformació. 
I aquesta condició, ens obliga a 
repensar-nos tant en l’àmbit in-
dividual com col·lectiu. Només 
podrem revertir aquesta darrera 
i enèsima crisi del sistema capi-
talista –cada vegada més desa-
forat–, des de la interdependèn-
cia i apel·lant a la lògica del bé 
comú. Ens necessitem juntes, 
teixides en el fet compartit, per 
exigir un veritable estat social. 

Pensem que 
ara és també 
el moment de 
reivindicar 
la necessitat 
d’ocupar-nos 
de la crisi 
que està 
provocant el 
coronavirus 
i no només 
per donar 
resposta a 
l’emergència 
sanitària, que 
avui és priori-
tària.
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Però també, alhora, per comen-
çar a bastir alternatives autòno-
mes i autogestionades, basades 
en la democràcia directa i en el 
suport i l’ajuda mútues.

Des de fi nestres i balcons fem 
una crida a l’autoorganització, 
a la resposta col·lectiva i des 
de baix –sense prescindir de 
cap persona, sigui quina sigui 
la seva condició i procedència– 
per:

– Contribuir a aplanar la corba 
de l’emergència sanitària i re-
clamar que es prioritzi la salut 
de les persones i salvar vides.

– Aturar la corba de la desi-
gualtat, exigint mesures que po-
sin la vida al centre i reverteixin 
en pro de la majoria social.

– Evitar la corba securitària 
i repressiva, per defensar els 
drets humans i preservar els 

nostres drets i llibertats fona-
mentals.

– Plantejar propostes alterna-
tives, pensades de manera com-
partida i en benefi ci col·lectiu.

Ara és el moment de triar en-
tre vida o capital inhumà. Entre 
continuar vivint en un món en 
extrema fragilitat i governat per 
la lògica dels benefi cis o apostar 
per un sistema socioeconòmic 
centrat en les persones i cons-
truït sobre la base de la sosteni-
bilitat de la vida i del planeta i 
des del bé comú.

No tornarem a la normalitat, 
perquè la normalitat és el pro-
blema.

Presència a les xarxes 
socials

Per obtenir més informació i 
poder fer un seguiment de les 
seves activitats, es poden con-
sultar els diferents espais habi-
litats a les xarxes socials: Twit-
ter @cridabalcons, Instagram @
cridabalcons, Facebook crida-
balcons, i al canal de Telegram 
t.me/cridabalcons. 

Primeres accions
portades a terme

La primera de les iniciatives 
impulsades per Crida des dels 
balcons, va tenir lloc el dimarts 
7 d’abril –dia interna cional con-

tra la mercantilització de la sa-
nitat–. En resposta a la crida re-
alitzada per la plataforma Marea 
Blanca de Lleida, van demanar 
a les veïnes i veïns de la Ribera 
del Sió la realització d’una acció 
en defensa de la sanitat públi-
ca: penjar als balcons un drap 
blanc amb un lema i compar-
tir la foto a les xarxes sota les 
etiquetes #SalutPerATothom i 
#Healht4All.

Una altra de les accions rea-
litzades, va ser la reclamació de 
papers per a tothom. Aquesta 
vegada en resposta a la campa-
nya promoguda per la Coordi-
nadora Obrim Fronteres: “Per a 
lluitar contra el virus, regularit-
zació de totes les persones mi-
grades”. Campanya que recla-
ma al govern de l’Estat, la regu-
larització de totes les persones 
migrades que actualment viuen 
a Espanya. Amb aquesta inicia-
tiva, es va denunciar també la 
hipòcrita decisió del Gobierno 
de regularitzar temporalment 
als immigrants sense papers 
que treballen al camp, davant 
les evidents necessitats de mà 
d’obra. Una realitat molt prope-
ra a les comarques de Ponent, 
on aviat faran falta temporers 
per a la recollida de la fruita.

Crida des dels balcons

No volem, 
únicament, 
reivindicar 
un canvi de 
model, sinó 
també formar 
part activa i 
imprescindi-
ble d’aquesta 
inexorable i 
necessària 
transforma-
ció. I això 
ens obliga a 
repensar-nos 
tant en l’àmbit 
individual com 
col·lectiu.



22 [ABRIL 2020]sió 674

Xavier Junyent Sangrà
Tel.  625 119 990

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

xavie_reformes@hotmail.com

25310 AGRAMUNT

VISITA’NS AL NOSTRE 
OBRADOR: 
C/ Agustí Ros, 2 Baixos 
(Plaça del Pou) 
25310 Agramunt
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ENTITATS

Dies sense activitat a la Coral

Escola Municipal de Música

El divendres 13 de març es tancaven a la vila tots els 
centres educatius i l’Escola Municipal de Música se-

guint els criteris adoptats pel Govern de la Generalitat per 
evitar la propagació d’aquesta pandèmia de la Covid-19, 
la casa de la Coral també va tancar portes aquell dia, fet 
que va provocar la paralització de l’activitat habitual dels 
cantaires, els assajos.

Aquest cessament d’activitat s’ha produït a les portes 
de la festivitat de la Pasqua i això ha comportat la cancel-
lació del concert que havíem d’oferir les dues corals el 
diumenge de Rams, dia 5 d’abril, a la tarda a l’església de 
Santa Maria per celebrar la Pasqua.

Una segona activitat que també teníem programada per 
aquest mes d’abril i que s’ha suspès, és la Trobada-Taller 
del grup de mitjans corresponent a la 53a Trobada de Co-
rals Infantils del SCIC que s’havia de celebrar a Agramunt 
el dissabte dia 25, a la qual havien de participar més d’un 
centenar de cantaires de corals d’arreu de Catalunya.

Joan Pijuan
Les dues corals en el concert de Nadal de 2019.

“Música als balcons” progra-
mat des del’EMMA.
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A l’EMMA, l’emergència sa-
nitària ens va sorprendre a 

la meitat la Setmana Musical, 
amb un bon grapat de tallers i 
concerts ja realitzats, però amb 
una recta fi nal plena d’activi-
tats que havíem preparat amb 
molta il·lusió i que van haver 
de quedar ajornades. Després 
de la incertesa de les prime-
res hores, vàrem començar a 
coordinar esforços entre tots 
els professors del claustre per 
tal que l’alumnat no quedés 
desatès en cap moment. Ara, 
ja passades aquestes primeres 
setmanes de confi nament, po-
dem dir que tota la comunitat 
de l’EMMA, alumnes, pares i 
professors, hem anat trobant el 
punt d’equilibri entre l’atenció 
continuada al procés musical i 

la necessària conciliació amb 
les circumstàncies particulars 
de cada alumne i família. 

A part del seguiment setma-
nal i del constant “feedback” 
entre professors i estudiants 
amb àudios i vídeos dels exer-
cicis recomanats, i les perti-
nents correccions, cada dia de 
la setmana sortim a fer “Músi-
ca als balcons”, amb un reper-
tori coordinat des de l’escola 
de música; tant de bo aquesta 
iniciativa ens serveixi per invo-
car la tornada a l’activitat habi-
tual com més aviat millor.

Ànims i molta salut!
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Policia local

Ens hem posat en contacte 
també amb la Policia Local 

per tal que ens expliquessin 
quina és la seva situació actual, 
quins serveis han hagut de can-
viar durant aquestes setmanes 
de confi nament, i bàsicament 
quins en fan de nous adreçats a 
la ciutadania. El seu cap, Jordi 
Cerezuela, molt amablement es 
va posar a disposició de la revis-
ta per tal de donar les explica-
cions pertinents i així informar 
tots els vilatans.

Amb data 10 d’abril, que és 
quan es va formalitzar telemà-
ticament la nostra petició, ens 
expliquen en primer lloc els ser-
veis que han deixat de fer: “pel 
que fa a la seguretat ciutadana, 
no realitzem la regulació d’en-
trada i sortida dels alumnes als 
col·legis, ni el control de zona 
blava ja que no hi ha un movi-
ment elevat de vehicles a la via 
pública. En no haver-hi treballs 
de construcció, tampoc fem les 

habituals inspeccions d’obres, 
tant a la via pública com a par-
ticulars. Així mateix de moment 
hem deixat aparcats els normals 
controls d’horaris a establiments 
oberts al públic. Pel que fa al 
trànsit, actualment no realitzem 
controls de radar, ni de docu-
mentació ni d’alcoholèmia, a no 
ser que en algunes persones se 
li observin alguns símptomes. 
Tampoc no és necessari fer con-
trols de vehicles mal estacionats 
a la via pública, ja que en circu-
len molt pocs. Tots els controls 
s’han centrat en la mobilitat”.

Pel que fa als nous controls 
durant el confi nament ens di-
uen el següent: “realitzem con-
trols a la via pública totalment 
diferents. Ara controlem i iden-
tifi quem persones i vehicles per 
motius de mobilitat. Es trac-
ta d’un fet inaudit, ja que mai 
abans no havien tingut lloc per 
aquest motiu, fora del cassos 
específi cs referents a seguretat 

ciutadana. També hem intensifi -
cat els controls als accessos del 
municipi. Els fem a diari”. Pel 
que hem pogut veure a la pàgina 
web de l’Ajuntament, des que va 
començar el confi nament i fi ns 
el dia 8 d’abril, s’havien identi-
fi cat 294 persones i 218 vehi-
cles. També s’hi explica que la 
Policia Local denunciarà i mul-
tarà totes aquelles persones que 
no compleixin amb les mesures 
de confi nament i estan a la via 
pública sense causa justifi cada. 
Les multes poden oscil·lar entre 
els 300 i els 30.000 euros.

Referent amb quins proble-
mes o difi cultats s’han trobat, 
comenten que “realment no 
hem tingut cap problema impor-
tant que valgui la pena esmen-
tar. Ens hem adaptat a la nova 
situació d’una manera ràpida, 
seguint les indicacions de la 
Coordinadora de la Policia de la 
Generalitat de Catalunya. De fet 
volem aprofi tar l’avinentesa per 
agrair a tots els vilatans d’Agra-
munt el bon comportament que 
en general van tenint. Ens faci-
liten la feina, ja que la gran ma-
joria ho han fet i ho estan fent 
molt i molt bé”.

Ens expliquen que no tenen 
més feina de l’habitual: “no te-
nim ni més ni menys feina del 
que és habitual, jo més aviat di-
ria que la feina ara és diferent 
a la que estàvem acostumats a 
fer. Cal esmentar que des de la 
declaració de l’estat d’alarma i 
confi nament de la població, en 
general hi ha hagut una forta 
caiguda en la delinqüència or-
dinària”. El que sí fan habitu-
alment és “tenir contacte amb 
els alcaldes/sses dels municipis 
agregats com Mafet, la Donzell, 

El cotxe de la policia local 
ha anat sortint a les vuit 
del vespre pels carrers 
de la vila, tot posant per 
megafonia el famós tema 
Resistiré.
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“Volem aprofi -
tar l’avinente-
sa per agrair a 
tots els vila-
tans d’Agra-
munt el bon 
comportament 
que en general 
van tenint. Ens 
faciliten la 
feina, ja que la 
gran majoria 
ho han fet i ho 
estan fent molt 
i molt bé”.
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Montclar i Almenara Alta, per 
tal de fer-nos arribar mútuament 
tota la informació necessària”.

També els preguntem si re-
ben més trucades per part de 
la gent: “sí, rebem moltes més 
trucades de l’habitual. Sovint 
ens pregunten si poden sortir 
de casa per fer quelcom que 
necessiten, ja que sobretot al 
principi hi havia canvis a diari 
en la legislació. Ara sembla que 
tots plegats ens hem adaptat a 
aquesta situació tan complexa 
que ens ha tocat viure”.

Una altra cosa que fan és que 

cada dia a les vuit del vespre 
surten amb el seu vehicle i per 
megafonia posen el famós tema 
Resistiré. Els preguntem com va 
sorgir aquesta idea i ens comen-
ten que: “veient per la tele que 
ho feien en d’altres poblacions 
i la bona acceptació que tenia, 
vam decidir aplicar-ho també 
a Agramunt. Després de sortir 
per primera vegada, vam rebre 
múltiples peticions de vilatans 
demanant el pas del vehicle 
policial pel seu carrer. I així ho 
hem anat fent i continuarem 
fent-ho sempre i quan la feina 

ens ho permeti. Els recorreguts 
són diferents cada dia, per in-
tentar passar pel màxim de car-
rers possibles”.

I per acabar, ens comenten 
que “per Setmana Santa van 
demanar col·laboració als vi-
latans residents als municipis 
agregats per tal de controlar que 
no hi hagués cap espavilat que 
vingués a passar aquests dies a 
la seva segona residència. De 
moment, fi ns al Divendres Sant, 
no havíem tingut cap incidència 
en aquest sentit”.

Josep Rovira

Associació de Dones “Esbarjo”

Ja feia dies que se’n parlava: “no sé si ens to-
carà el rebre amb això d’aquest virus que hi ha 

a la Xina”.
Fins que sí, el dia 12 de març al migdia ja vam 

passar el comunicat de l’Ajuntament d’Agramunt 
al grup de whatsapp de les nostres sòcies. A partir 
d’aquesta data, quedaven cancel·lades totes les 
activitats a l’Espai Cívic, a més dels pavellons, 
camps d’esports, biblioteca i Teatre Casal. Aquell 
dijous, les nostres sòcies que acostumen anar al 
Centre totes les tardes a jugar a cartes, dòmino, 
parxís..., es van quedar a casa resignades. 

L’Associació de Dones l’Esbarjo, ha hagut de 

suspendre moltes activitats: la gimnàstica, les 
classe de català, el ioga, les classes d’anglès, les 
manualitats. L’últim divendres de cada mes fem 
sessió de cinema, amb coca i xocolata mentre 
mirem la “peli”. Aquest mes de març no l’hem 
pogut fer. Per després de Pasqua teníem progra-
mada l’Assemblea General, en la qual, a més de 
seguir l’Ordre del Dia, ens mengem una panada 
i es fa alguna activitat lúdica per tal de passar 
una bona tarda. Queda ajornada fi ns que puguem. 
També estàvem tancant una sortida a Barcelona 
per aquests dies d’abril. La farem més endavant.  

L’Esbarjo també col·labora amb activitats de 
cuina del Centre Cívic. El dijous 19 de març 
s’havia de fer l’última sessió del taller de cuina 
“Showcooking”, que consistia en fer una mona de 
Pasqua en directe. També es va suspendre.

Esperem poder superar aquesta situació que 
ens ha tocat viure, i recuperar la nostra activitat, 
encara que som conscients que costarà. Les nos-
tres activitats són sempre de grups nombrosos, i 
això difi cultarà poder tornar a la normalitat. Sap 
greu, per la tasca tan sociabilitzadora que fem i 
que tant ens benefi cia físicament i mentalment.

Ànims a totes i, amb la fortalesa que ens ca-
racteritza, siguem valentes i optimistes. Ens en 
sortirem!

La Junta

Assemblea de l’any 
passat celebrada al 
Foment.

“Realitzem 
controls a la 
via pública 
totalment 
diferents. Ara 
controlem i 
identifi quem 
persones i 
vehicles per 
motius de 
mobilitat”.
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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

|
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Centre d’Atenció Primària

Des de l’inici del confi na-
ment degut a l’epidèmia, 

el sistema de treball del CAP es 
va veure obligat a fer un canvi 
substancial. L’objectiu era evitar 
les aglomeracions en un espai 
tancat amb gent simptomàtica. 
És per això que, seguint les re-
comanacions de l’ICS, es van 
tancar les consultes per aten-
dre només les visites urgents i
gestionar la resta de consultes 
per telèfon o per correu elec-
trònic. 

Calia diferenciar les visites 
presencials segons símptomes 
respiratoris –els quals podien 
correspondre a una sospita de 
Covid-19–, i sense símptomes 
respiratoris. El motiu d’aquest 
triatge de les visites ha estat 
l’alta incidència de sanitaris 
infectats, motiu pel qual és 
important la seguretat mitjan-
çant la utilització de mesures i 
equips de protecció individual. 
L’escassetat de material a l’inici  
de l’epidèmia va obligar a bus-
car alternatives, per això es va 

fer una campanya per fabricar 
mascaretes i bates de plàstic. 
Gràcies a un grup de 30 volun-
tàries i l’entrega de material per 
part d’associacions i empreses 
locals, s’han confeccionat més 
de 2.000 bates de plàstic i més 
de 1.500 mascaretes de poli-
propilè. Això ha permès pal·liar 
la falta de material per al CAP, 
les residències locals i també de 
la comarca; fi ns i tot s’han re-
partit bates a diferents centres 
sanitaris de la província. 

A nivell local, la incidència 
de la Covid-19 ha estat baixa, 
però la falta de testos no ens 
ha permès fer una detecció real 
de casos, ja que inicialment 
només es realitzaven proves en 
els casos més greus, que eren 
valorats a l’hospital. La majoria 
han estat casos lleus que no han 
precisat de cap tractament es-
pecífi c, però des del CAP fem 
un seguiment telefònic periòdic 
dels casos sospitosos, i davant 
la sospita d’empitjorament, són 
valorats al CAP de forma pre-

sencial i amb fortes mesures de 
protecció, per descartar signes 
de gravetat que calgui tractar. 
L’arribada de la pandèmia a 
Agramunt va ser més tardana, 
just quan començava el confi -
nament. Aquest confi nament 
ha estat molt benefi ciós per a 
la població ja que va evitar-ne la 
propagació massiva, però caldrà 
estar alerta durant el desconfi -
nament i pel possible rebrot de 
casos si relaxem mesures bàsi-
ques tan senzilles i remarcades 
aquests dies. El principal focus 
d’intervenció actual són les re-
sidències locals, on, gràcies a 
les mesures estrictes preses, 
no hi ha hagut cap cas positiu; 
tots els esforços se centren en la 
prevenció i detecció precoç de 
casos degut a l’alta taxa de mor-
talitat per la Covid-19 que s’ha 
donat en la població ingressada 
en residències. Cal puntualitzar 
també que, setmana rere set-
mana, els protocols canvien, fet 
que ens obliga a actualitzar-nos 
i estar al dia de forma contínua. 
De moment, més d’un mes des-
prés del confi nament, encara 
fan falta testos i testos realment 
efectius; per tant, la detecció 
real de la malaltia no la podem 
saber amb exactitud.

Per acabar, volem fer un agraï-
ment especial a una llarga llista 
de gent, empreses i associaci-
ons per l’entrega i confecció de 
material, fet que ha mostrat la 
seva sensibilitat pel problema 
de la falta de material. Cal agra-
ir també a tota la població per 
haver seguit un confi nament de 
forma efectiva que ens ha aju-
dat a tots, perquè a les 8 del 
vespre els nostres aplaudiments 
són per a vosaltres.   ■

Al taulell de recepció 
del CAP s’han 
instal·lat recentment 
unes mampares de 
protecció per separar 
els treballadors dels 
ciutadans. 

A nivell local, 
la incidència 
de la Covid-19 
ha estat baixa, 
però la falta de 
testos no ens 
ha permès fer 
una detecció 
real de casos, 
ja que inicial-
ment només 
es realitzaven 
proves en els 
casos més 
greus, que 
eren valorats a 
l’hospital.
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Ràdio Sió: Informació de proximitat en 
època de coronavirus, ara més que mai

La irrupció del coronavirus 
a les nostres vides ha sigut 

tan violenta i sobtada que res no 
s’ha escapat de la seva ona ex-
pansiva. Els mitjans de comuni-
cació, com és lògic, tampoc no 
poden defugir d’aquesta nova 
realitat, a la qual han hagut de 
fer front sent, a més, un servei 
essencial. I és que mantenir la 
població ben informada, expli-
cant què i per què passa, trans-
metent de forma fi dedigna la 
nova realitat que ens toca viure i 
com la podem afrontar, ha sigut 
una de les prioritats per tal de 
superar aquesta crisi sanitària, 
social i econòmica. En el cas 
que ens ocupa, com a mitjà de 
comunicació local, Ràdio Sió 
ha centrat els seus esforços en 
continuar sent, durant aquesta 
època de la nostra vida, un mitjà 
de comunicació atent als canvis 
provocats per la nova situació 
al nostre municipi, que ha pri-

oritzat la immediatesa i el rigor 
en la tramesa de la informació. 
Però per sobre de tot, si ens 
permeteu dir-ho, hem intentat 
complir, a part de la nostra mis-
sió informativa, també la nostra 
funció com a element de cohe-
sió social.

Aquesta funció, no obstant, 
s’ha fet també en un context 
advers, en què el distanciament 
social també ha provocat que 
els estudis de la nostra emissora 
quedin pràcticament buits. Als 
estudis només s’ha mantingut 
l’elaboració dels espais infor-
matius i del programa matinal 
‘Peu a Terra’. La resta de pro-
grames que fan tots els nostres 
col·laboradors s’han aturat a 
l’espera de l’aixecament de les 
normes de distanciament social. 
Resulta estrany sentir el silen-
ci que ha quedat a l’emissora, 
amb els micròfons tancats i les 
cadires buides. 

Com ha passat en tots els àm-
bits de la nostra vida, la irrup-
ció del virus ha provocat que 
haguem passat per diferents 
etapes. Hi va haver una primera 
etapa inicial, que podríem situar 
en el període dels dies que ana-
ven del 12 al 16 de març, quan, 
de cop, vam veure que la nostra 
activitat quotidiana quedava en 
quarantena. En poques hores es 
tancaven escoles, equipaments 
esportius, culturals, de concur-
rència pública i també negocis 
com bars, restaurants i botigues. 
La nostra vida, ja sigui l’econò-
mica com la social, quedava con-
fi nada, amb tot el que això supo-
sa, que és molt. De cop, aquest 

cotxe que la societat conduïa a 
120 quilòmetres per hora, va po-
sar el fre de mà en ple recorre-
gut, provocant que la parada fos 
traumàtica. Durant aquests dies, 
gairebé totes les notícies conte-
nien les paraules “cancel·lar”, 
“aplaçar” o “ajornar”. Era molt 
difícil precisar quina d’aquestes 
tres paraules seria l’adequada, 
ja que no sabíem quan podia 
durar aquesta situació. Ara, un 
mes després, sabem que la pa-
raula que hauríem d’haver utilit-
zat seria “cancel·lar”.

Informativament parlant, la 
setmana del 16 de març co-
mençava amb un torrent de no-
tícies negatives. L’estela de les 
repercussions del cessament de 
l’activitat decretat amb l’estat 
d’alarma s’allargava i, a més, es 
començava a sentir la crida del 
personal sanitari com advertia 
que, sense recursos, no es po-
dria fer front a la pandèmia. Més 
males notícies que afegien més 
angoixa a la societat, que havia 
rebut un cop molt fort. Era mo-
ment de passar el dol pel canvi 
de situació i, en aquest aspecte, 
des de Ràdio Sió, també hem 
intentat aportar el nostre consol 
amb diferents espais i notícies 
que han aportat llum i escalfor, 
com l’espai que hem fet amb 
l’agramuntí i psicòleg Ramon 
Maria Invernón en el qual hem 
aportat consells i recomanaci-
ons per portar millor aquesta si-
tuació. També, mitjançant la in-
formació diària, hem volgut re-
fl ectir el procés que ha cursat la 
societat per tal de superar l’ad-
versitat. Per exemple, ens hem 

Els estudis de Ràdio 
Sió resten pràctica-
ment buits.
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Mantenir la 
població ben 
informada, 
explicant què i 
per què passa, 
transmetent 
de forma 
fi dedigna la 
nova realitat 
que ens toca 
viure i com la 
podem afron-
tar, ha sigut 
una de les 
prioritats per 
tal de superar 
aquesta crisi.
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fet ressò de totes les mostres de 
solidaritat dels agramuntins cap 
al personal sanitari i sociosani-
tari que es troba a primera línia; 
també amb les cançons que 
han creat diferents agramuntins 
i agramuntines i que ens han 
mitigat el dolor; els missatges 
als balcons, plens d’esperança 
i totes les iniciatives que, des 
de diferents administracions, 
sobretot des de l’Ajuntament 
d’Agramunt, l’administració que 
ens és més propera, s’han anat 

prenent per aportar solucions. 
Informativament parlant, du-

rant aquest mes llarg que ens 
separa ja de l’inici de la crisi 
de la Covid-19, hi ha hagut no-
tícies per a tots els gustos. Les 
més visualitzades a la nostra 
web, a part de les notícies so-
bre l’afectació directa del virus 
a casa nostra, han sigut aque-
lles que parlen sobre tot allò 
que fem els agramuntins per a 
la societat. Amb diferència, les 
visualitzacions es disparen quan 

els agramuntins dediquem el 
nostre temps i esforç als nostres 
veïns i a la societat en general. 
De tota aquesta crisi, que en-
cara no sabem com evoluciona-
rà i cap a on ens portarà, ens 
quedem amb aquesta idea: que 
des de Ràdio Sió continuarem 
informant sobre el que passa a 
Agramunt i sobre el que fan els 
agramuntins, perquè això és el 
que fa que siguem una vila que 
superarà totes les adversitats. 
À nims, salut i molta força.   ■

Una primavera sense DVins

Ja fa set anys que un dels actes amb què cele-
brem l’arribada del bon temps és una nova edi-

ció del DVins, la mostra de vins i caves de proximitat 
que aquest any havia d’arribar a la vuitena edi-
ció. Aquesta primavera, però, l’hem començada 
d’una manera diferent, des de darrere les fi nestres 
i balcons; sense poder gaudir de la natura ni de la 
companyia de família i amics. 

A l’Associació Festa, Gastronomia i Cultura ja 
teníem preparada una nova edició de la mostra: 
els productors de vins contactats, el cartell i les 
activitats preparades, etc. Una nova edició del 
DVins per tal de mostrar, una vegada més, aquest 
aparador de productes gastronòmics d’Agramunt i 
el nostre territori. 

Les circumstàncies actuals, però, ens obliguen 
a posposar l’edició d’enguany. Un fet que no ens 
impedeix de continuar treballant pels productes 
de proximitat, en especial el vi, i també per tots 
aquells productes gastronòmics que tenim al nos-
tre entorn. 

És per això que us animem a consumir els pro-
ductes de la nostra terra i a no oblidar els produc-
tors que, com la societat en general, estan pas-
sant per uns moments durs i imprevisibles.

Us recomanem que visiteu la nostra pàgina web, 
on trobareu els contactes de tots els productors 
de vi que participen a la mostra per tal que els 
pugueu fer comandes. També us invitem a estar 
connectats a les xarxes socials que utilitzem (Ins-
tagram, Twitter, Facebook). És des d’aquestes xar-
xes que continuarem treballant pel nostre territori 
i des d’on volem ser, un any més, al vostre costat.

Molts ànims a tothom.

Associació Festa, Gastronomia i Cultura
@dvinsagramunt

Una imatge de la 
celebració de l’edició 
de l’any passat.
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Resulta es-
trany sentir 
el silenci que 
ha quedat a 
l’emissora, 
amb els micrò-
fons tancats 
i les cadires 
buides.
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Agrupament Escolta

Un cop acabada la Festa 
Major, els i les CAPs de 

l’agrupament ens vam reunir 
per engegar un nou curs escol-
ta. Aquest curs s’iniciava amb 
l’increment d’infants i amb 
moltes ganes de viure noves ex-
periències i col·laborar amb la 
nostra vila.

Tot just superat el primer 
trimestre, era el moment de 
fi car fi l a l’agulla i organitzar 
trobades amb tota la demarca-
ció Nord-Occidental, sortides 
d’agrupament i altres activitats.

Quan tot estava a punt de 
marxa, ens vam veure obligats 
a fer un canvi de rumb al nostre 
calendari i suspendre l’activitat 
del CAU dels dissabtes a la tar-

da. Tanmateix, el cap de setma-
na del 28-29 de març teníem 
prevista la sortida anual de Set-
mana Santa però a causa de la 
situació ha estat anul·lada.

A més a més, enguany s’havi-
en de dur a terme les GARBES, 
una trobada descentralitzada 
de branques dels diversos agru-
paments de les terres de po-
nent. Malgrat els esforços per 
tirar-les endavant, la situació 
que estem vivint al nostre país 
ho ha fet impossible. Per altra 
banda, els Pioners i Caravel·les 
havien d’assistir a uns campa-
ments internacionals a Bèlgica 
que també s’han vist truncats 
per la incertesa mundial.

No obstant això, el motor del 

CAU no ha parat. L’equip de 
CAPs vam veure la necessitat 
de no perdre el contacte amb 
els infants, plantejant-los un 
seguit de reptes i activitats per 
fer conjuntament amb tota la 
família. Totes les propostes han 
estat molt ben acollides rebent 
moltes fotografi es i vídeos dels 
reptes. També cal esmentar 
que des de l’agrupament es va 
enviar un missatge encoratja-
dor per fer més amena l’estada 
a casa.

Com diu la llei escolta: som 
decidits i afrontem les difi cul-
tats sense por.

Sempre a punt!

CAPs de l’AEiG  Agramunt
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ENTITATS

Agrupació Caramellaire
“Aires del Sió”

Enguany les caramelles no 
podrem sortir al carrer a 

cantar com cada any pel mo-
tiu que tots ja sabeu. Vàrem 
començar els assajos el 17 de 
gener i els vam suspendre la 
setmana del 13 de març. Les 
cançons que estàvem preparant 
eren la sardana “Llevantina”, la 
cançó dels Pets “Bon dia” i la 

cançó “Primavera d’Agramunt”.
Som una colla d’uns vint-i-

cinc a trenta cantaires que es va 
movent, un més un menys, cada 
any. Hem de tenir en compte 
que alguns no poden venir per 
circumstàncies personals, d’al-
tres s’incorporen al grup com a 
nous o bé en retornen que no ha-
vien pogut venir anys ante riors.

El recorregut que volíem 
fer era més o menys similar al 
d’altres anys. Primer una mica 
d’esmorzar i una cantada de 
totes les cançons per recordar. 
Acte seguit, sortir ja pels carrers 
d’Agramunt començant per la 
plaça del Pou, seguint pels car-
rers de la zona del Clos i tornant 
a l’interior del poble passant 
per diferents carrers que a ve-
gades poden variar depenent de 
la pressa que hi hagi per arribar 
a la sortida de missa a la plaça 
de l’Església, lloc on davant de 
l’ajuntament es fa la cantada 
general amb totes les cançons. 

Enguany no teníem cap nove-
tat en el decurs de les cantades 
al poble. La veritat és que poc 
varien d’un any a l’altre. No 
obstant, però, una novetat molt 
important per a nosaltres és que 
el proper any 2021 aquesta 
agrupació complirà els quaranta 
anys de cantades ininterrompu-
des. I això ja és una fi ta impor-
tant per celebrar-la com es me-
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Acompanyen l’escrit 
diverses imatges d’anys 
anteriors: cantada pels 
carrers de la vila, els 
músics dalt del camio-
net, Josep Saiz amb el 
penó i cantada general a 
la plaça de l’Església.

CARAMELLAIRE

AGRAMUNT 1981
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Què hem deixat de fer
des del Casal d’Avis?

Des de l’inici del confi nament per motiu de la 
pandèmia inesperada de la Covid-19 i sent 

població de risc, el Casal d’Avis hem deixat de 
reunir-nos, tots els dimecres i divendres, amb la 
junta i fer atenció als socis i sòcies.

No hem pogut organitzar la festa de la mona al 
pavelló fi ral, que estava prevista pe l’11 d’abril.

Tampoc no hem dut a terme el projecte d’excur-
sió que teníem entre mans.

I a l’alçada de les previsions de continuar amb 
el confi nament, no sabem en quina data es farà 
l’assemblea general.

En aquests moments, tant la junta com alguns 
socis i amics, ens posem en contacte per via te-
lefònica o whatsapp i així estem més relacionats 
entre tots.

Sols us enviem un missatge d’il·lusió i esperan-
ça en poder-nos retrobar tots i que no falti ningú. 
Al mateix temps poder continuar gaudint de les 
festes, que amb tantes ganes les preparem.

Una cordial salutació.

La Junta del Casal d’Avis d’Agramunt

reix. De moment estem pensant 
fer una trobada de diferents 
grups de caramelles d’arreu de 
Catalunya. Ja veurem quantes 
en podem aconseguir, però de 
ben segur que podrà ser un es-
deveniment prou important per 
a la nostra vila. Si ho podem 
aconseguir ja farem uns progra-
mes anunciant-ho.

Aprofi tem l’avinentesa per 
ressaltar que necessitem més 
gent a cantar. I que no cal te-
nir dots especials, només cor i 
ganes de fer una gran festa el 

diumenge de Pasqua.
Val a dir també que gràcies a 

contactar amb la revista Sió, ens 
va sorgir la idea de fer aquest 
any alguna cosa diferent. Com 
que no podíem sortir a cantar 
presencialment, vam contactar 
amb Ràdio Sió i el diumenge de 
Pasqua es va emetre per antena 
una recopilació de cançons que 
s’havien cantat en anys anteri-
ors. Va ser la nostra col·laboració 
a una Pasqua de confi nament.

No volem acabar aquest escrit 
sense fer referència als mals 

moments que tots patim en re-
lació a la trista realitat d’aquest 
maleït virus. Donem el nostre 
més sentit condol a les famílies 
que han perdut algun ésser esti-
mat. De moment, si més no, re-
conèixer que sembla que anem 
millorant les fatídiques estadís-
tiques. També el nostre suport i 
reconeixement a tots i totes les 
persones que fan aquesta tas-
ca tan important, com són els 
sanitaris, pagesos i ramaders, 
transportistes, la gent de les 
botigues i súpers que aguanten 
fort, i a tota la cadena de pro-
ducció i subministrament del 
més essencial. A tots ells una 
forta abraçada i molts ànims a 
seguir amb la vostra tasca tan 
important com necessària.

I una recomanació que ja és 
una obvietat: “quedem-nos a 
casa”, sortim el més imprescin di-
ble i sobretot posem-nos guants i 
mascaretes i molta neteja.

Una salutació de la junta en 
particular i la de tot el grup que 
composem les CARAMELLES 
AIRES DEL SIÓ.   ■
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Aprofi tem 
l’avinentesa 
per ressaltar 
que necessi-
tem més gent 
a cantar. I que 
no cal tenir 
dots especials, 
només cor i 
ganes de fer 
una gran festa 
per Pasqua.
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ENTITATS

Biblioteca Municipal “Guillem Viladot”

Seguint les instruccions de 
l’Ajuntament i la Generalitat 

de Catalunya per a la preven-
ció del coronavirus (Covid-19) i 
reduir el risc de contagi, la bi-
blioteca està tancada al públic 
presencial des del 16 de març, 
fi ns a nou avís.

Aquesta situació ens ha portat 
a haver de suspendre o ajornar 
les activitats que teníem progra-

mades per a  aquestes dates:

• Març poètic
- Presentació del llibre d’En-

ric Khan Biografi a de un 
poeta perdido amb la col-
laboració de Toni Dil dibui-
xant en directe.

- Conferència-recital “La 
poesia de GV” a càrrec de 
Xavier Garcia (crític literari)

- Ruta-Presentació del tò-
tems de Guillem Viladot.

- Taller infantil d’il·lustració 
de poemes.

• Atrapacontes a càrrec del Cen-
tre de Primera Acollida Collbaix.

• Exposició de les obres pre-
sentades al Certamen Literari de 
Sant Jordi pels alumnes de 4t 
d’ESO.

• Sant Jordi al carrer.
• Clubs i visites escolars...
• Code club.

El que sí vam poder fer, el dia 
que estava previst i de mane-
ra virtual, van ser els clubs de 
lectura d’adults dels llibres: El 
setè àngel de David Cirici i Dia-
ri d’una desconeguda d’Stefan 
Zweig. Van anar força bé (dife-
rent). Vam comentar els llibres 

llegits i en els dos vam acabar 
parlant de com portàvem el con-
fi nament... No descartem repe-
tir-los perquè molts no hi van 
poder participar.

Actualment el que més fem 
és atendre les consultes dels 
usuaris per telèfon, e-mail i 
whatsapp, fer recomanacions 
de lectures i donar informacions 
mitjançant les xarxes socials de 
l’Ajuntament.

Els documents que estan 
prestats als usuaris tenen una 
nova data de retorn: 4 de maig 
(si cal es tornarà a prorrogar).

Finalment us recomanem que 
accediu a eBiblio Catalunya, és 
un servei del Sistema de Lectu-
ra Pública de Catalunya que fa 
possible el préstec de continguts 
digitals (llibres, revistes, músi-
ca, pel·lícules...) a tots els usua-
ris de les biblioteques públiques 
catalanes, i aquests dies que les 
biblioteques estem tancades, 
permet l’accés sense carnet.

Desitgem que estigueu bé 
i tornar a obrir les portes amb 
normalitat ben aviat

Tel 973392583
mòbil 673389728
biblioteca@agramunt.cat

Comunicació telemàtica 
amb uns quants lectors 
del club de lectura 
d’adults.
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Assemblea Local de Creu Roja

Des de l’Assemblea Local de Creu Roja Agra-
munt volem informar a tots els vilatans de les 

tasques que estem realitzant els i les voluntàries 
de la nostra ofi cina per tal d’ajudar les persones 
que ho necessitin durant l’estat d’alarma. Així 
doncs, els serveis que realitzem o col·laborem són 
els següents:

• Per una banda, s’està duent a terme el ser-
vei de recollida i lliurament a domicili de medi-
caments, productes sanitaris i productes de salut 
a les persones que per diversos motius no poden 
anar a recollir-los a la farmàcia. Això sorgeix de 
l’acord del Consell General de Farmacèutics de 
Catalunya i Creu Roja que té com a objectiu asse-
gurar la continuïtat i l’adherència als tractaments 
dels pacients mentre duri l’estat d’alarma.

• Dins del ‘Pla Creu Roja Respon’ per emer-
gència de coronavirus a tot Catalunya, estem re-

partint ajuda bàsica a una vintena de famílies. 
Aquesta ajuda consisteix en productes d’alimen-
tació, neteja personal i de la llar i elements de
puericultura pels més menuts. Les famílies bene-
fi ciàries d’aquesta ajuda són derivades des dels 
Serveis Socials i també usuaris de la nostra ofi -
cina.

• També hem pensat amb aquells més petits i 
anem a felicitar a casa seva els nens i nenes que 
fan l’aniversari durant aquests dies i no ho poden 
celebrar amb tota la seva família i els amics. 

• Per altra banda, seguim duent a terme el ser-
vei de Teleassistència a una quarantena de perso-
nes i també estem en contacte amb persones que 
viuen soles i que ens truquen, ja sigui per dema-
nar informació, per parlar, per demanar equips de 
protecció individual, entre altres coses.

• Continuem facilitant material educatiu als 
infants del projecte d’Èxit escolar, per tal que 
aquests dies no perdin el ritme de treball.

• Realitzem la prestació d’ajuts tècnics, cami-
nadors, cadires de rodes, bastons, grues, llits ar-
ticulats... a aquelles persones que ho necessiten.

• També es va realitzar un concurs on els i les 
ciutadanes d’Agramunt van poder fer un dibuix ex-
pressant com veuen la Creu Roja i relacionant-ho 
amb la situació actual. Els dibuixos que més ens 
agradin seran penjats a la nostra ofi cina.

Aquestes són les tasques que actualment do-
nem cobertura a la nostra assemblea, seguint 
sempre les directrius de Lleida i amb col·laboració 
amb l’Ajuntament i el CAP i que gràcies al volun-
tariat podem seguir realitzant.   ■

Moment de la rebuda dels productes higiènics i alimentaris, transport 
fet gràcies a Autoescola Pallars.

El cotxe de la Creu Roja 
també surt a les vuit del 
vespre posant el tema 
Resistiré.

Felicitació d’aniversari.
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Realitzem 
tasques volun-
tàries per tal 
d’ajudar a les 
persones que 
ho necessitin 
durant l’estat 
d’alarma.
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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

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)



37sió 674[ABRIL 2020]

@revistasio

@
jo

se
p_

be
rt

ra
n

@
da

ni
el

aa
ac

le
o

@
ja

ne
tt

ro
m

an
@

m
at

er
es

a7
81

7
@

la
ia

_t
os

a

@
ag

ra
m

un
ts

ou
ve

ni
rs

@
lo

re
ba

rd

@
m

ar
ta

er
fi 

Aquest mes al recull d’imatges dels nostres lectors a Instagram hi dediquem més espai donat que vam fer una 
crida perquè, a més de l’etiqueta #revistasio, també se’n pengés amb la nova de #confi namentsio, amb la qual 
cosa n’hem pogut recollir moltes més. Algunes les hem fet servir per il·lustrar altres escrits de la revista.
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OPINIÓ LA BOTERA

Diari d’un confi nat

per JOAN PUIG i RIBERA

12 d’abril. Avui és el diu-
menge de Pasqua, el dia que 
suposa el triomf de la llum, 
la victòria de Jesús crucifi cat 
el divendres anterior, la cul-
minació de la Quaresma. Avui 
és un dia per sortir al carrer i 
celebrar-ho, però tots continu-
em tancats a casa. Ha estat 
la Setmana Santa més atípica 
de totes les que hem viscut 
perquè no s’han pogut fer els 
actes religiosos i populars que 
es venien fent de temps im-
memorials, com la celebració 
a l’església de la resurrecció 
de Crist, la cantada d’hava-
neres, la tradicional sortida 
a menjar la mona de demà... 
Per altra part, molta gent que 
solia viatjar en aquesta setma-
na s’ha vist en bona mesura 
impossibilitada de fer-ho. Dic 
en bona mesura perquè en les 
grans ciutats com Madrid es 
van produir embussos per sor-
tir-ne el dijous i el divendres, 
tot i el confi nament decretat 

pel Gobierno: incomprensible. 
Realment Espanya és un país 
de pandereta: es demana que 
tothom es quedi a casa, però 
un gran nombre de persones 
(entre elles alguns que havien 
estat presidents) s’ho salten 
per anar uns dies de vacances 
a la seva segona residència.

El confi nament per la Co-
vid-19 ens deixarà un gran im-
pacte i d’alguna manera la vida 
no tornarà a ser com abans. 
Cal que n’aprenguem! Per una 
part es pot dir que l’aire de les 
grans ciutats ha millorat mol-
tíssim. Amb el confi nament, el 
transport ha minvat tant que la 
contaminació ha baixat en pi-
cat; el cel de Barcelona és net 
i clar com no havia estat des 
de feia anys, diuen. També la 
contaminació acústica ha mi-
llorat, és clar. Caldrà tenir-ho 
en compte. Fins i tot sembla 
que la naturalesa i sobretot els 
animals retornen a espais dels 
quals els havíem fet fora. Di-
uen que a Barcelona ara sen-
ten els ocells que canten i es 
deixen veure; així com altres 
animals que abans en fugien, 
tal i com hem pogut veure en 
imatges pel Youtube. Serem 
capaços, quan sortim d’aquest 
confi nament, de tornar a fer 
una vida com abans o apren-
drem la lliçó i reconduirem la 
manera humana d’actuar?

Segona, el confi nament amb 
internet, telèfon, i mitjans de 
comunicació és molt suporta-
ble. Continuem enllaçats amb 
la família i els amics gràcies a 
aquests mitjans. Estem con-
tínuament (i potser excessi-
vament) informats. Sí que és 
veritat que no ens movem de 

l’habitacle propi, però també 
és veritat que podem “viatjar” 
per tot el món amb els repor-
tatges, pel·lícules, internet i 
els mòbils. Suposo que no es 
pot equiparar el confi nament 
que vivim avui en dia als que 
van patir els nostres avantpas-
sats en moments de pestes, 
guerres i malvestats pretèrites. 
Ni punt de comparació.

I afegim-hi, a més, que l’aï-
llament actual el fem amb 
quasi tot el menjar que de-
sitgem i que podem anar a 
comprar (o ens porten fi ns a 
la porta de casa) gràcies als 
productors, transportistes, ve-
nedors i voluntaris que no han 
parat de treballar i d’estar al 
nostre servei. Hem descobert, 
en bona mesura, els productes 
de proximitat i com és de bo 
i important que tinguem a to-
car de casa pagesos i ramaders 
que produeixin el que nosal-
tres necessitem per al consum 
diari. Podem dir que estem 
immersos en un confi nament 
daurat. L’aspecte negatiu és 
en el fet que alguns han deixat 
de tenir ingressos i que l’estat, 
que està arruïnat, no pot in-
demnitzar-los i només els ha 
promès crèdits a retornar. El 
primer ministre del Canadà, 
Justin Trudeau, fa uns dies va 
fer unes declaracions respecte 
el confi nament que també han 
imposat en el seu territori; va 
dir que el govern es faria càr-
rec de les despeses que supo-
sarien el confi nament gràcies 
a l’estalvi previ que havien fet 
en èpoques bones; digué, més 
o menys, que els paraigües cal 
treure’ls en els moments de 
pluja. Encertadíssim! A Espa-@
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Les places de la vila romanen 
desèrtiques pràcticament 
tot el dia durant les darreres 
setmanes.

Ha estat la 
Setmana Santa 
més atípica de 
totes les que hem 
viscut perquè no 
s’han pogut fer 
els actes religio-
sos i populars 
que es venien 
fent de temps im-
memorials, com 
la celebració a 
l’església de la 
resurrecció de 
Crist, la cantada 
d’havaneres, la 
tradicional sor-
tida a menjar la 
mona de demà... 
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nya, però, no passa el mateix, 
perquè no hi ha cap fons en 
previsió de malvestats, sinó 
tot el contrari: s’ha gastat el 
que no es tenia i estem en-
deutats fi ns al coll; àdhuc el 
govern de Rajoy va rebentar 

la guardiola de les pensions. 
Ara a Espanya plou a bots i 
barrals, però no tenim cap pa-
raigües on soplujar-nos. Trist i 
lamentable.

Les possibilitats d’internet 
ens estan ensenyant que mol-
tes coses que abans fèiem per 
entrar en contacte amb altres 
persones i que suposaven ha-
ver-se de traslladar, com reu-
nions i cert tipus de treballs, 
els podem fer igualment i 
amb tota efi càcia des de casa, 
que no cal anar a la feina o a 
un centre de trobada. La qual 
cosa suposa un estalvi con-
siderable de temps, viatges, 
contaminació i diners. També 
des de casa hom pot estudiar, 
mirar pel·lícules, veure teatre 
i tota mena d’espectacles, 
escoltar música, assistir a 

concerts, fer reunions... Fins 
i tot el mateix Govern pot re-
unir-se i prendre decisions en 
la distància. Aprofi tarem en el 
futur aquest avenç per imple-
mentar-lo en molts d’aquests 
casos?

Hem descobert noves ma-
neres de passar el temps a 
casa o de recuperar aquelles 
tasques que, des de feia anys, 
teníem pendents de fer: nete-
jar a fons, fer bricolatge caso-
là, endreçar calaixos, ordenar 
fotografi es, cuidar el jardí, lle-
gir llibres i novel·les acumula-
des, contactar amb amics, fer 
gimnàstica, cuinar, escriure, 
cantar, etc. És a dir, que no 
totes les conseqüències del 
confi nament són negatives. 
La majoria de nosaltres vivim 
un confi nament daurat.   ■

No poden faltar els aplau-
diments als professionals 
sanitaris cada dia a les vuit del 
vespre.

@
jp

ui
g1
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Ofi cis en risc d’extinció

OPINIÓ ESCUDELLA BARREJADA per ANTONI PONSA

L’ofi ci de baster és un dels més antics i 
actualment sembla ser que ha tocat fons, 
la qual cosa fa preveure que la seva desa-

parició total no té remei.
Aquest ofi ci, juntament amb els albarders i 

els morrallers havien format gremi.
L’albarder és la branca que, com indica el 

seu nom, feia les albardes, les quals eren un 
guarniment per a les bèsties de càrrega que 
consisteix en un coixí ple de palla, borra o al-
tre material tou, el qual s’adaptava al llom de 
l’animal, i sobre el qual hi podia muntar el ge-
net, o s’hi podien col·locar altres estris, com 
és ara, sàrries, argunells, etc. De forma diversa 
segons les necessitats.

El morraller, per la seva banda, feia morra-
lles, és a dir, el conjunt de corretges que s’aco-
moden al cap d’una cavalleria, al qual van 
units la brida i el mos (embós en certes contra-
des). Però els guarniments que feia un baster 
anys enrere eren molt diversos. I havia de ser 
així, ja que les feines del camp i el transport 
ho exigien. Les bèsties de càrrega i de tir eren 
els principals motors amb què podia confi ar la 

societat perquè la força del petroli tot just era 
un embrió que s’estava gestant, possiblement 
sense que ningú no somiés amb la transforma-
ció que havia de produir el seu ús i el seu abús.

Bé, com deia, la manufactura del baster era 
extensa i variada. A més a més dels estris ja 
citats feia collars i coixins, dues peces indis-
pensables perquè la gran força de l’animal de 
tir es pogués aprofi tar al màxim. Dos estris ben 
diferents, tant pel que fa al seu format, com 
pel que fa a la seva funció. Així, el coixí prò-
piament dit consisteix en una bossa de lona 
i cuir atapeïda de llana o borra que s’acobla 
perfectament a la part anterior del coll de la 
bèstia tocant les espatlles, a la qual s’acobla 
el jou quan es junyeix el parrell. En canvi el 
collar, si bé també és una peça que s’acobla al 
coll de l’animal, ha de ser més resistent, posat 
que ho han de suportar dues úniques sivelles 
situades una a cada costat.

Heus ací el nom d’algunes peces que el bas-
ter feia amb cura i perfecció: el pitral, corretja 
de l’ensellament que passa pel pit de la bèstia; 
la rabasta, banda de cuir, fusta o cànem que 
subjecta el bast pel darrere; la cingla, faixa, 
corretja o corda, peça que passa per sota la 
panxa de l’animal; la brida, les regnes, etc.

Suposo que aquests són noms estranys per 
a molta gent; no tant, però, per a d’altra que, 
encara avui, s’hi identifi ca poc o molt.

Ara em permeto descobrir-vos una de les dè-
ries que m’acompanyaven en l’adolescència. I 
és que sempre m’havien fascinat els personat-
ges originals, i en especial aquells rodamóns 
que exercien el seu ofi ci de poble en poble 
i que vessaven simpatia pels quatre costats. 
Avui és el torn del Quico Picoi, un personatge 
gentil i treballador capaç de fer o refer qualse-
vol atuell relacionat amb el seu ofi ci. L’home 
que feia xiular contínuament els seus llavis 
sense que en sortís, però, cap nota musical ni 
cosa que s’hi assemblés. Qui feia putxinel·lis 
per a tots els menuts o cantava la cançó de la 
cosidora si li acostàvem el porró quan ens el 
demanava.

Així era en Quico Picoi “Portalporró”, un 
home que, malgrat tot, mai no s’emborratxa-
va.   ■

La manufactura 
del baster era 
extensa i variada.

1) Mànec de lesna. 2) Palmell. 3, 4, 
5, 6) Bitzegos. 7, 8, 9) Marcadors. 
10, 11, 12, 13, 14) Trepants. 15) 
Esquadra. 16) Ratllador, 17, 18) 
Buidadors. 19, 20) Compàs. 21) 
Tallantet de màquina de tallar. 22) 
Compàs de tallar. 23) Màquina de 
tallar. 24, 28) Punxó. 25, 26, 27) 
Lesnes. 29) Tisores. 30) Tallant. 31, 
32, 33) Martells. 34, 35) Raspes. 36) 
Trepant de mà. 37) Passador. 38, 39, 
40, 41, 42) Embotidors. 43, 44, 45) 
Estenalles. 46) Alicates.

Dibuix de Ramon Creus de les eines 
de l’ofi ci de baster. Extret del 6è 
col·leccionable de Sió L’agricultura 
i els pagesos d’Agramunt.
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ENTREVISTA MN. JAUME MAYORAL

Avui parlem, fent servir 
la tecnologia, amb el 
nou mossèn, des del 

seu confi nament per la Co-
vid-19. Ell ens comenta re-
talls del seu passat, com està 
vivint el present i els projec-
tes de futur.

– Mossèn Jaume, presenti’s!
– Bé, jo sóc de Linyola de 

la quinta del 66. La meva 
vida m’ha portat a viure una 
vocació de servei des del mi-

nisteri de prevere o, en parau-
les més nostres, de mossèn. 
Una tasca que pot semblar, 
en aquests temps que vivim 
de secularització i de poca 
pràctica religiosa, avorrida i 
caduca, però a la qual sem-
pre, com tantes altres coses a 
la vida, pots donar una pers-
pectiva que la fa nova i apas-
sionant. Un s’avorreix, un cau 
en el pessimisme, si de mena 
ja és avorrit i pessimista; i 
això val per tots els que ens 
estan llegint, i més en aquest 
confi nament de la Covid-19, 
que espero que no ens acabi 
confi tant a tots plegats.

Voldria subratllar, no per 
buscar medalles que no ne-
cessito, que vaig ser, en el 
seu moment, una mica el 
que s’anomena un “vers lliu-
re”. Vaig estudiar BUP i COU 
a l’Institut de Bellpuig “Lo 
Pla d’Urgell” on aquells anys
em van regalar bons records 
i, sobretot, bons amics i ami-
gues. 

També, per desfer la canço-
neta que als futurs mossens 
ens ho paguen tot, dir-vos 
que vaig treballar molts anys 
de cambrer en un bar de Li-
nyola; a l’estiu m’esperava la 
recollida de la fruita, com a 
tants estudiants; i per acabar 
d’arrodonir-ho, els anys d’es-
tudis a la Facultat de Teolo-
gia de Catalunya, m’ajudava a 
costejar els estudis, treballant 
de professor de religió en una 
escola pública de l’Hospitalet 
de Llobregat... I amb tot això 

i alguna cosa més a la vida, ja 
teniu una presentació del vos-
tre Rector,  Mossèn. Jaume.

– Quants anys fa que és sa-
cerdot?

– Aquest proper 1 de maig 
farà 30 anys de la meva or-
denació. Va tenir lloc a l’es-
glésia parroquial de Linyola. 
Recordo que va ser una cele-
bració, no només d’Església, 
sinó una festa de tot el poble 
de Linyola. La gent del Pla 
som molt donats a les festes. 
Va ser una diada ben boni-
ca, perquè era de “Km 0”, 
on m’acompanyaven els de 
casa, la família més propera i 
també la família de la vida, la 
gent del poble.

– Quines destinacions ha tin-
gut?

– Aquests trenta anys do-
nen per un bon seguit de 
destins. De manera ordena-
da en el temps: Puigcerdà, 
Escaldes-Engordany, Madrid, 
Ivars d’Urgell, Ponts i ara 
aquí, amb vosaltres, Agra-
munt. I no em vull descuidar 
els poblets, que són les par-
ròquies de la Ribera del Sió, 
a qui servim amb l’ajuda del 
diaca Mn. Caba, de les religi-
oses de Crist Rei i del germà 
de la Creu Blanca, agramuntí 
de cor, que és el Germà Joa-
quim. En totes aquestes po-
blacions, també amb tasca 
educativa en centres de Pri-
mària i Secundària, fi ns arri-
bar a Agramunt.

Mn. Jaume Mayoral martí,
rector d’Agramunt

▼

Mn. Mayoral en un acte d’aniver-
sari del Cau d’Ivars.

Aquest proper
1 de maig farà 30 
anys de la meva 
ordenació. Va tenir 
lloc a l’església 
parroquial de 
Linyola.
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– Què el va fer venir a Agra-
munt? 

– Per un costat, els 12 
anys de servei a Ponts, que 
també pesaven en allò que 
diem, poder oferir molt més 
de cadascú, vaig manifestar, 
en els darrers anys, la meva 
disponibilitat per poder fer 
un canvi parroquial. Vet aquí, 
que la proposta arribà amb la 
petició d’alguns canvis, entre 
ells, Agramunt. A la pràctica, 
la proposta del nostre Arque-
bisbe.

Val a dir, com ja he dit en 
altres llocs, no és un secret 
de confessió, que jo buscava 
un destí més al nord, després 
d’aquests anys en la zona sud 
del bisbat, potser per la meva 
feina en el món dels esplais 
i agrupaments escoltes, sóc 
d’esperit bucòlic de mun-
tanya, i al bisbat tenim uns 
Pirineus que impressionen i 
omplen el cor i l’esperit. Però 
res va semblar millor que vin-
gués a Agramunt i gairebé 
tota la Ribera del Sió que, per 

cert, fa temps era una zona 
arxiprestal.

– Com ha viscut el canvi?
– Us puc dir que ho estic 

vivint encara, porto entre vos-
altres mig any, i encara he 
d’acabar d’assentar-me entre 
la gent de la Parròquia i els 
agramuntins.

Vaig arribar en un bon mo-
ment, la Fira del Torró, i això 
em va fer adonar de la dolçor, 
no dels torrons, sinó de la 
gent, una gent que té el valor 
de la convivència i del saber 
sumar entre tots. Aquests 
dies del confi nament és pot 
veure i viure.

Sempre dic que, el primer 
any, és per arribar, mirar, gau-
dir, escoltar i meditar, i a par-
tir del segon començar a im-
plementar allò que portes al 
sarró de la pastoral, de l’acció 
social...

És veritat que tinc un regal 
afegit al nou destí i és la pro-
ximitat a casa, on encara tinc 
els pares, la meva germana, 

el cunyat i dues nebodes i, a 
més a més, el que anomenem 
“la colla”, en el meu cas, més 
d’una, per estar més motivat 
i acompanyat de gent que 
t’ajuda a tocar de peus a terra 
i que et fan costat (i els fas 
costat) en molts moments de 
la vida, i no sempre bons.

– Agramunt és una parròquia 
fàcil de gestionar?

– El que us deia, totes les 
parròquies tenen les seves 
difi cultats, que sempre por-
ten a prop les seves facilitats, 
aquest equilibri és el “yin-
yang”, que t’empenyen.

Hi ha una gestió de la pas-
toral: misses, comunions, ba-
tejos, bodes, funerals, i altres, 
que vas fent, com en tots els 
llocs, aportes l’experiència i 
una màxima, que hauríem de 
tenir a totes les feines, que és 
viure com un servei, ser facili-
tadors, evidentment, fi ns allà 
on es pot.

Una altra gestió és la de te-
nir un edifi ci, com l’església 
parroquial de Santa Maria As-
sumpta d’Agramunt, aquest 
BCIN (Bé Cultural d’Interès 
Nacional) és un orgull, i més 
per un mossèn al qual agrada 
el patrimoni i l’art sacre, però 
a la vegada, és un enrenou. Us 
puc dir que el manteniment i 
la valoració del que tenim, és 
una de les meves grans preo-
cupacions. Crec que els agra-
muntins, que valorem i fem 
bé, els torrons, la Ribera del 
Sió, l’art del Josep Guinovart i 
del Guillem Viladot, la nostra 
petita indústria, no valorem 
prou, com es mereix, aquest 
immens llegat patrimonial i 
artístic que és l’església, amb 
la postal perenne de la seva 
portalada i altres petits tre-
sors artístics que hi té.

ENTREVISTA MN. JAUME MAYORAL

Vaig arribar en 
un bon moment, 
la Fira del Torró, 
i això em va fer 
adonar de la 
dolçor, no dels 
torrons, sinó de 
la gent, una gent 
que tenen el valor 
de la convivència 
i del saber 
sumar entre tots. 
Aquests dies del 
confi nament és 
pot veure i viure.

Taller d’Educació en Valors al 
col·legi Mare de Déu del Socors, 
el passat mes de gener.

▼
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▼

Ens caldrà ajornar 
moltes coses, però 
donarem resposta i 
acompanyament a 
tot allò que tindrem 
pendent, sempre 
buscant que els 
protagonistes i 
les seves famílies 
estiguin contents. 
Sabem que ens 
caldrà replantejar 
i reubicar les 
celebracions que 
tots esperàvem 
amb alegria i sentit 
de festa, però és 
clar que ara els 
ritmes els marca 
la pandèmia que 
estem vivint.

– Quines són les seves afi -
cions?

– Com us deia m’agrada 
molt conèixer el llegat histò-
ric i artístic que tenim. Tam-
bé una bona lectura al sofà 
de la rectoria, llibres de tota 
mena que et fan desconnec-
tar o connectar en una altra 
realitat. Col·laborar en el món 
dels esplais i els agrupaments 
escoltes em permet, cada 
any, poder fer muntanya, tra-
vesses, poder coronar cims i 
sentir-me encara una mica 
jove, entre aquell personal 
dels caps i les branques, que 
acompanyem, en els darrers 
anys amb el Cau d’Ivars, molt 
bona gent.

– Quins projectes de futur?
– Això dels projectes ho 

deixo que fl ueixin amb el fu-
tur que tinc davant, sigui més 
curt o llarg. Bé, un que és se-
gur que voldria realitzar és el 
poder sentir-me part d’Agra-
munt i de la Ribera, ben em-
peltat en les seves festes i tra-
dicions religioses o no tant re-

ligioses. Ja ho veieu, un futur 
que ha de fer olor agramuntí 
i riberenc, que els anys que 
puguem estar per aquí, qui 
sap si molts o no tants, pugui 
deixar com a llegat un tarannà 
que ha volgut acompanyar i 
ajudar qualsevol de vosaltres, 
en tot allò que pugui. Jo, com 
a altres servidors del poble, 
pel que sé, m’agrada molt 
dir i fer meu aquesta saluta-
ció escolta que diu “sempre 
a punt”.

– Quines directrius dicta el 
Bisbat d’Urgell sobre la Co-
vid-19?

– Les directrius diocesanes 
són les que, per una banda, 
determinen les nostres autori-
tats a nivell d’administració, i 
per altra, les que atenen més 
a la nostra feina religiosa. Te-
nim clar que molts dels nos-
tres fi dels són població de 
risc, per la seva edat, i per 
tant hem de ser molt curosos 
en tot allò que s’ha determi-
nat. Especialment hem volgut 
deixar oberta l’església, com 

ens demana el bisbat, en di-
ferents moments del dia, per 
si les persones a nivell indivi-
dual hi volen fer la seva visita 
i la seva pregària. I restar a 
disposició dels que ens pu-
guin menester.

– Des que hi ha el confi na-
ment per la Covid-19, què es fa 
des de la Parròquia?

– Les primeres accions que 
vam fer, va ser posar-nos en 
contacte amb l’alcaldia per 
oferir-nos com a entitat al 
servei del poble, per allò en 
què poguéssim col·laborar. 
Després estem portant a ter-
me petits gestos, sempre amb
el suport del Consell Parro-
quial i els seus membres, 
com són:

• Obrir cada dia l’església, 
com he dit abans.

• El repic de campanes. 
A més de les habituals, no 
deixem de tocar pels difunts 
que han mort en aquests dies. 
I els diumenges a les 8 del 
vespre, per aplaudir, junta-
ment amb tants agramuntins, 
amb el so de les campanes. 
Un toc que no només dedi-
quem als sanitaris d’arreu, 
sinó a la gent que fa possible 
el dia a dia del poble, des 
de la brigada municipal, els 
serveis policials, les botigues 
de queviures, els voluntaris, 
etc., i també pels més valents 
d’aquesta situació: els infants 
i joves que estan complint el 
confi nament d’una manera 
exemplar, i la nostra gent gran 
que són els que més em fan 
patir, en ser població de risc.

• Les trucades a la nostra 
gent, especialment els que 
viuen sols. Una trucada per 
preguntar què fan, què poden 
necessitar (malgrat estar ben 
servits i atesos). En aquesta 

Missa per les Religioses de Crist 
Rei al novembre de l’any passat.
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tasca també hi col·laboren les 
dues comunitats de religioses 
d’Agramunt (religioses Mis-
sioneres de la Immaculada 
Concepció i les Filles de Crist 
Rei). No sabeu el que pot aju-
dar una estoneta parlant amb 
ells, per fer-los sentir el nostre 

caliu, darrerament he après 
receptes de cuina d’alguns 
d’ells, o com deu estar l’hort, 
o on podem veure la missa 
per la televisió, o... converses 
de vida i d’esperança. 

• També utilitzant el whats-
app per fer arribar missatges 

d’ànims i de compartir bons 
i mals moments, fer arribar 
publicacions que els poden 
ajudar, especialment el Full 
Dominical. Aquesta eina ens 
va molt bé per poder arribar 
als fi dels i coneguts de totes 
les parròquies de la Ribera 
del Sió. Aquí amb una feina, 
més especial, per part dels 
seus responsables: mossèn 
Caba, les religioses i el germà 
Joaquim.

• Estar en contacte amb 
Càritas Diocesana d’Urgell, 
per poder vehicular i aten-
dre situacions de necessitat 
que puguin sorgir, tot sabent 
que els nostres Serveis Soci-
als Municipals estan actuant 
d’una manera efi cient. Sem-
pre és millor sumar a l’hora 
de fer el bé cap als que més 
ho necessiten.

• I, per l’últim, el més di-
fícil, i per a mi una de les 
accions on podem oferir un 
veritable acompanyament, 
són els responsos al cementiri 
per l’enterrament dels nostres 
difunts. Sí, perquè la gent 
també es mor aquests dies, 
la mort no entén de confi -
naments, i tenim gent gran i 
malalts que ens deixen. Han 
estat uns quants funerals, i el 
cor ben encongit per no poder 
dedicar a la família i al difunt 
o difunta el que es mereixen 
en la mort d’algú, allò que 
tant sabem fer a Agramunt i 
pobles de la Ribera, que és 
acompanyar, consolar, abra-
çar i plorar. Es fa molt difí-
cil, i als pocs familiars que 
es poden fer presents en la 
breu cerimònia sempre els 
dic que en la meva persona 
no només hi ha el mossèn 
del poble sinó la presència de 
tots els agramuntins; els faig 
presents com no pot ser d’una 

Missa del Roser a Ponts.
Juny del 2019.

Amb grup d’adolescents i 
majorales en la mateixa festa 
del Roser a Ponts.

▼
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altra manera. I amb dignitat i 
tristesa els acomiadem, i amb 
ganes de poder fer-los el co-
miat que es mereixen quan 
aquesta pandèmia ens deixi 
viure com sempre hem viscut.

– Què farem amb les comuni-
ons, confi rmacions i bodes que 
hi havia programades aquests 
mesos de confi nament?

– De moment, fer arribar a 
les famílies un missatge de 
serenor i tranquil·litat. Ens 
caldrà ajornar moltes co-
ses, però donarem resposta 
i acompanyament a tot allò 
que tindrem pendent, sempre 
buscant que els protagonistes 
i les seves famílies estiguin 
contents. Sabem que ens 
caldrà replantejar i reubicar 

aquestes celebracions, que 
tots esperàvem amb alegria i 
sentit de festa, però és clar 
que ara els ritmes d’aquests 
i de tots els altres actes so-
cials, culturals i festius els 
marca la pandèmia que es-
tem vivint, i que aviat haurem 
vençut; però de moment a fer 
bondat.

– Té pensat fer algun acte o 
activitat online?

– Sí que volíem fer alguna 
cosa online. Però, també és 
veritat, que com que tenim 
tot un seguit de recursos a ni-
vell del bisbat i dels mitjans 
de comunicació que podien 
oferir més accessibilitat i mi-
llor qualitat de visualització, 
de moment hem derivat a la 
gent cap aquests continguts. 
No vol dir que ens haurem de 
posar les “piles” i tenir un pla 
d’emergència per situacions 
com aquesta, i aquí compta-
rem amb un recurs molt im-
portant que és Ràdio Sió. 

Però crec que el que vull i 
volem és tornar al mode no 
virtual sinó real, el tu a tu de 
les nostres misses, d’aple-
gar-nos i abraçar-nos, de no 
haver de sortir només al balcó 
per dir el que sentim i anhe-
lem. I això crec que ho tenim 
a tocar; ja ho sabeu, l’últim 
que hem de perdre és l’espe-
rança.

*  *  *

Ens quedem amb aquestes 
darreres paraules que ens diu 
mossèn Jaume: “cal mantenir 
l’esperança i que, en breu, ens 
puguem retrobar i parlar de 
cara, de tu a tu, sense barreres 
i mirant-nos als ulls”.

Margaret Palou Tugues

Amb els caps, pioners i 
caravel·les dels Campaments 
Agrupament Escolta Ivarsenc. 
Juliol del 2019.

Benedicció del Ranxo de Ponts.
Març del 2019.
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Sílvia Fernàndez Tarragona,
alcaldessa en funcions

Em poso en contacte 
amb la Sílvia per te-
lèfon. Li explico que 

des de Sió li volem fer una 
entrevista per tal d’explicar 
als lectors la seva tasca des 
que en Bernat Solé ha deixat 
l’alcaldia. Ella no hi posa cap 
problema i s’avé fi ns i tot a 
respondre per escrit les pre-
guntes que jo li trametria per 
mail. Al cap d’uns dies les 
rebo amb algunes fotografi -
es per acompanyar el text. 
Aquest és el resultat.

– Dades personals, lloc i any 
de naixement, estudis, profes-
sió…

– Vaig néixer a Agramunt el 
13 de novembre del 1980, 

tinc la Diplomatura i el Grau 
de Treball Social, un Màster 
de formació en Immigració, 
Educació, Llengua i Treball 
social. Sóc treballadora social 
d’atenció primària en l’equip 
de serveis socials bàsics de la 
comarca de la Noguera.

– Des de quan ets regidora de 
l’Ajuntament? 

– Des de l’11 de juny del 
2011; fa quasi nou anys.

– Com va ser que et vas pre-
sentar en una llista per entrar a 
l’Ajuntament?

– Perquè quan se’m va 
proposar em vaig trobar 
amb un grup de persones il-
lusionades, preparades en di-
ferents àmbits i de diferents 
sensibilitats compromeses en 
treballar per fer un Agramunt 
millor i donar resposta a to-
tes les necessitats de tots els 
agramuntins i agramuntines. 
I també, com he dit sempre, 
per aportar una mirada dife-
rent i perquè m’agrada tre-
ballar i estar al servei de les 
persones. A més d’aquests 
motius, en la darrera candida-
tura vaig acabar de decidir de 
presentar-m’hi per la comple-
xitat del moment que vivim 
com a país; cal recordar que 
tenim presos i exiliats polí-
tics, i a més el nostre alcalde 
encara està encausat per l’1 
d’octubre. 

– Ara ets alcaldessa en fun-
cions. No t’ha fet por ser-ho en 

un moment tan delicat com el 
present?

– No; por no. Som un equip 
i això sempre ho hem demos-
trat sobretot en els moments 
més complexos i difícils. 
Totes i tots els regidors de 
l’equip de govern ens sen-
tim amb el mateix grau de 
responsabilitat. He sentit la 
mateixa por i el mateix grau 
de responsabilitat i compro-
mís que abans de la renúncia 
del Bernat per, com dius tu, 
la situació tan delicada i com-
plexa del moment. Respecte 
sí que n’he sentit, moltíssim!

– Tens present que ets la pri-
mera dona que porta les regnes 
de la Casa de la Vila d’Agra-
munt? 

– No, això no ho puc dir; 
sóc alcaldessa en funcions, 
i abans que jo, durant dues 
legislatures ho ha estat la 
Fàtima Puig durant el mes 
d’agost.

– Com és el dia a dia?
– El dia a dia per a mi és un 

no parar, perquè aquest és el 
meu tarannà. Ben d’hora em 
llevo, i sobretot aquests dies, 
llegeixo els missatges i els 
correus electrònics on rebem 
les notifi cacions i comunicats 
que ens emeten els organis-
mes ofi cials per fer la tria de 
quins missatges transmetem a 
la població. Després em poso 
a treballar en el meu àmbit 
professional, on la tasca que 
fem ara els Serveis Socials és 

La Sílvia és l’actual alcaldessa 
en funcions.

Em vaig presentar 
en una llista 
municipal perquè 
quan se’m va 
proposar em vaig 
trobar amb un 
grup de persones 
il·lusionades, 
preparades en 
diferents àmbits 
i de diferents 
sensibilitats 
compromeses en 
treballar per fer un 
Agramunt millor.
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la de trucar a totes les perso-
nes més vulnerables i/o que 
viuen soles i no tenen xarxa o 
família, i els acompanyem o 
bé rebem les seves demandes 
i els intentem aportar els re-
cursos pertinents; ara també 
ens trobem que les necessi-
tats han anat canviant des de 
la primera setmana de confi -
nament. Cal tenir en compte 
que a més d’haver-hi moltes 
persones que estan soles, que 
se senten soles, ara sobretot 

ens trobem amb moltes fa-
mílies i/o persones que no 
tenen ingressos, i que porten 
més d’un mes amb menys re-
cursos, i això fa que des de 
Serveis Socials els informem, 
assessorem o bé tramitem els 
recursos que tenim disponi-
bles en aquest moment. Tot 
això ho faig paral·lelament a 
les diferents trucades o cor-
reus que rebo no només de la 
feina, sinó també de l’Ajunta-
ment. Ara, més que mai, du-
rant tot el dia ens coordinem 
amb els regidors de l’equip 
de govern, els treballadors de 
l’Ajuntament, els serveis sani-
taris, les residències, els ser-
veis municipals, la policia, els 
altres organismes ofi cials... 

– Quina és la principal preo-
cupació?

– La principal preocupació 
és fer front a tot el que com-
porta la pandèmia del corona-
virus i posar tots els nostres 
esforços en evitar el contagi 
de les persones més vulnera-
bles del nostre municipi.

– Quins projectes immediats 

tens damunt la taula?
– Un cop s’hagi escollit el 

nou alcalde o alcaldessa po-
sarem tots els projectes sobre 
la taula, tot i que des dels ini-
cis de la legislatura el pla de 
govern està ben defi nit i con-
sensuat, així com la manera 
d’executar-lo. 

– Tu ets regidora de Ser-
veis Socials, Salut, Diversitat 
i Igualtat. Continues portant 
aquestes àrees?

– Sí, de moment sí; l’únic 
que hem fet diferent des de 
la renúncia del Bernat és re-
partir-nos les seves responsa-
bilitats entre els regidors que 
ens quedem, i un cop pren-
gui possessió el nou regidor i 
haguem escollit alcalde o al-
caldessa, refarem el cartipàs 
i pot ser que se’ns modifi quin 
les responsabilitats.

– El nou càrrec, encara que 
transitori, et porta molta més 
feina?

– Més feina sobretot en 
estar al cas de les responsa-
bilitats que té l’alcalde però, 
com he dit, ens hem repartit 
les regidories i la feina del 
Bernat. En aquests moments, 
per la situació complexa que 
tenim, sí que tinc molta més 
feina que abans, però no per 
l’alcaldia en funcions, sinó 
per la pandèmia i el que això 
comporta. Ara des de la Re-
gidoria de Salut i de Serveis 
Socials tenim més feina que 
mai en gestionar els recursos 
per poder atendre les neces-
sitats de les persones més 
vulnerables. Però, el mateix 
passa en l’àmbit de la salut 
(CAP d’Agramunt), a les tre-
balladores de la residència, 
als serveis socials, als serveis 
municipals, a la policia, als ▼

Consistori 2011-2015 davant de 
Cal Mas Vell.
La sessió plenària per a la seva 
constitució es va fer al Casal, 
donat que l’ajuntament estava 
en obres.

La Sílvia votant en el ple 
d’investidura l’any 2015.
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treballadors de l’Ajuntament, 
a les cuidadores que estan 
sempre al peu del canó per 
atendre les persones més vul-
nerables... Aquí a Agramunt 
tenim la sort de comptar amb 
grans professionals que, tot i 
tenir una situació tan comple-
xa, ens posen les coses més 
fàcils.

– Treballeu amb equip? I, si 
és així, com?

– Sí, sempre hem treballat 
amb equip i hem compartit, 
debatut i consensuat totes 
les decisions. Això comporta 
feina, i sobretot molt temps, 
però és molt enriquidor. Abans 
del confi nament ens reuníem 
tots els dilluns al vespre fi ns 
a la matinada i ara, degut a 
la situació d’alarma, ens reu-
nim telemàticament gairebé a 
diari.

– Us ajuda el Bernat?
– I tant si ens ajuda. Estem 

fent un bon traspàs de tota 

la informació amb tot l’equip 
malgrat les difi cultats de fer-
ho telemàticament. I aprofi to 
per dir un fet que demostra el 
treball que sempre hem fet en 
equip, ara que estem fent el 
traspàs de tots els temes que 
portava o vetllava més el Ber-
nat, tots els temes ja els co-
neixíem i ens n’havia parlat. 
Això demostra que es tracta 
d’un projecte col·lectiu, en 
què tot s’ha compartit i s’ha 
consensuat. 

– Heu decidit qui prendrà 
possessió defi nitivament de 
l’alcaldia?

– No, però n’hem parlat i 
molt. La veritat és que també 
ja n’havíem començat a parlar 
fa mesos davant l’evidència 
de la possible inhabilitació 
de l’alcalde per l’1 d’octubre, 
però ara la prioritat és afron-
tar el coronavirus i centrar 
tots els nostres esforços en 
aquesta situació tan comple-
xa, i quan passi tot això pren-

drà possessió defi nitivament 
el nou alcalde o alcaldessa.

– Quan es farà el ple per vo-
tar el nou alcalde o alcaldessa?

– Quan s’acabi l’estat 
d’alarma, haguem pogut par-
lar amb els regidors, amb 
l’equip d’Acord d’Esquerra i 
també amb l’altre grup muni-
cipal, Junts per Agramunt.

– Vols afegir algunes parau-
les per als agramuntins i gent 
de la Ribera del Sió?

– Ens en sortirem, estem 
fent les coses bé, i la prova és 
que, si continuem fent un bon 
confi nament, el nombre i risc 
de contagis ha d’anar dismi-
nuint, i sobretot hem d’estar 
al cas de les indicacions que 
anem rebent per part dels ex-
perts.

Els agramuntins realment 
sempre hem sigut i som 
exemplars, sobretot en les 
situacions més complexes i 
complicades, que no n’hem 
passat poques. Per exemple, 
sense anar més lluny, una 
mostra és el gran nombre de 
donacions de material sani-
tari, de menjar, d’utensilis... 
per part d’empreses i perso-
nes particulars que ens han 
fet arribar per poder elaborar 
material sanitari, per cuidar el 
personal sanitari i de les resi-
dències..., i la xarxa de volun-
tàries cosidores que amb una 
setmana va superar la vinte-
na amb escreix... I tot això 
s’ha fet comunitàriament, i 
no pensant només en Agra-
munt, sinó pensant amb els 
col·lectius sanitaris que més 
mancats anaven d’aquest ma-
terial arreu del territori.

Sóc molt conscient de la 
situació en què ens trobem. 
Les necessitats i les prioritats 

L’alcalde i tots els regidors des-
prés del ple d’investidura per a 
la legislatura 2015-2019.

Els agramuntins 
realment sempre 
hem sigut i som 
exemplars, 
sobretot en les 
situacions més 
complexes i 
complicades.
Per exemple, 
sense anar més 
lluny, una mostra 
és el gran nombre 
de donacions de 
material sanitari, 
de menjar, 
d’utensilis... per 
part d’empreses 
i persones 
particulars.

▼
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de les persones i dels ajunta-
ments han canviat i molt, so-
bretot en els darrers anys; per 
això ens hem anat i ens anem 
adaptant les persones que 

tenim responsabilitats en les 
institucions. Ara més que mai 
hem d’estar al costat de les 
persones, les hem d’acompa-
nyar el millor possible. I tota 

aquesta exigent tasca dema-
na el millor de cadascú de 
nosaltres i no només de qui es 
posi al capdavant, sinó de les 
13 regidores i regidors que te-
nim el privilegi de representar 
i treballar per Agramunt i les 
agramuntines i agramuntins.

Esperem que el confi nament 
s’acabi aviat i que això doni 
peu a tornar a una certa nor-
malitat, també municipal. De 
moment, per saber qui tenim 
d’alcalde o alcaldessa haurem 
d’esperar, encara que es pot 
dir que durant aquest temps 
de transitorietat hem estat ben 
cuidats i  en bones mans.

JPR

Foto de l’actual consistori. 
Bernat Solé va deixar el càrrec 
en ser elegit conseller de la 
Generalitat. Properament s’haurà 
de celebrar un ple extraordinari 
per suplir-lo i elegir nou alcalde o 
alcaldessa de manera defi nitiva.

Làmines de plàstic

Bosses de Paper

Bosses de plàstic

www.grupoconsist.com

Sacs de paper

Sacs laminats

Bobines gofrades

Flexible solutions for Flexible Packaging
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ESPECIALISTES 
EN HOSTALERIA

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

Distribuïdors:
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la imaginació…
i nosaltres et vestim la teva taula
amb totes les combinacions de colors
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ENSENYAMENT FINESTRA EDUCATIVA

La ZER El Sió

Salut! Crec que és la millor manera de saludar algú, i 
més en aquests moments, que ens ha tocat viure!

Se’m pregunta com portem el tema del coronavirus 
a la nostra ZER. Doncs he de dir que, com en bona part de 
llars, centres i altres entitats de tot el món; amb una per-
plexitat inicial impactant i una preocupació lògica. És una 
situació que no hem viscut abans i que ens hi hem hagut 
d’adaptar en un temps rècord i amb uns recursos que, com 
es fa palès en els mitjans de comunicació, no sempre són 
els més adients. 

Però ara no és moment de queixar-nos; sinó de cooperar, 
d’ajudar a dur millor una realitat que no ens havíem imagi-
nat mai, donant suport a qui més ho necessita; cadascú des 
de casa seva i dins de les seves possibilitats. A primera línia 
tenim molta gent i de diversos sectors. Tothom hi podem 
posar cares! Aprofi to l’avinentesa per fer-los arribar el nostre 
agraïment i admiració. 

Com a docents, al cap i al cor hi dúiem els nostres alum-
nes i, de retruc, les seves famílies. L’objectiu primordial és 
que els nens i les nenes visquin aquesta situació de la millor 
manera possible. Com? Doncs pensant com un nen o una 
nena! Els agrada que juguem amb ells, que superem reptes 
junts, en defi nitiva que els sorprenguem i els dediquem el 
temps que es mereixen. En aquesta línia estem treballant 
sempre, i més ara.

Sentir-nos a nosaltres a prop és important, però ho és més 
el contacte amb altres nens i nenes. Per això hem de procu-
rar que hi hagi, ni que sigui en la distància i de forma virtual, 
interacció entre ells i elles. Com? Els mitjans tecnològics, ara 
més que mai, hi juguen un paper clau. Ens permeten com-
partir sons, paraules, imatges... en defi nitiva sentiments, 
emocions, pensaments, coses que fem... El nostre gran rep-
te, com a mestres, és arribar a tot l’alumnat i garantir equi-

tat. Es tracta de fer propostes globalitzadores que es puguin 
dur a terme de diferent manera i amb mitjans diversos. Cal 
ser creatius, atendre la diversitat i superar els obstacles. Si 
això ho hem de tenir en compte sempre, ara més.

Per sort l’escola no té l’exclusiva de l’aprenentatge! M’atre-
viria a dir que de qualsevol situació i en qualsevol context,
en podem aprendre alguna cosa. I ara també! Aquesta set-
mana escoltava per Instagram la Neus Sanmartí, una profes-
sora a la qual admiro moltíssim, especialista en avaluació. 
Em va reconfortar sentir que els docents havíem d’anar en 
la línia de replantejar objectius, d’escoltar les propostes de 
l’alumnat... En defi nitiva, de fer que els nostres nens i nenes 
siguin més conscients del que aprenen, que de la nota que 
puguin treure, i que aquest aprenentatge sigui fruit en bona 
part de la interacció entre iguals. Això és primordial ara, i 
sempre.

Els claustres, més que mai, ens hem de coordinar pel 
tal de planifi car les actuacions a seguir, cadascú segons la 
realitat de la seva escola, seleccionant i dosifi cant d’entre 
el munt de propostes que sorgeixen. Mantenir l’atenció de 
l’alumnat, mai no és una tasca fàcil i ara menys. Hem de 
tenir en compte també que hem de donar suport a les famíli-
es, i la millor manera és no atabalar-les i essent accessibles. 
Com comentava la Neus Sanmartí, nosaltres també n’estem 
aprenent. 

Per acabar, dir que ens sumem al hashtag #TotAniràBé 
i que si voleu veure el  que fem aquests dies des de casa, 
només heu d’anar a l’adreça https://agora.xtec.cat/zerelsio/
general/joemquedoacasa/ 

Afegir també que ens cal refl exionar sobre el que va dir 
la Grace Hopper, una matemàtica i informàtica reconegu-
da, i que avui llegia al llibre “Dones de ciència”, <<la frase 
més perjudicial de tot el llenguatge és “sempre ho hem fet 
així”>>.

Marisol Solduga Salse, Directora ZER El Sió
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L’institut respon

Institut Ribera del Sió d’Agra-
munt tancat pel confi na-
ment. Som un institut rural 

amb voluntat de ser modèlics 
des del punt de vista tecnològic 
i humà. Però només tenim un 
edifi ci silenciós. No, hi ha una 
part molt important d’Agramunt 
treballant en xarxa sense fer so-
roll. Són l’alumnat, el professo-
rat i les famílies del centre.

Aquests dies hem valorat molt 
positivament que continuéssim 
amb l’adquisició d’ordinadors, 
d’aquell antic projecte 1x1 de 
fa ara vuit anys, per part de les 
famílies i que tot l’alumnat dis-
posés d’ordinador. Aquesta pos-
sibilitat de tenir accés a la tec-
nologia ha estat clau en aquests 
moments d’incertesa educativa. 
Què estem fent?

Hem activat de forma expo-
nencial l’ús de la plataforma i-
educa per comunicar-nos amb 
les famílies. El Cap d’Estudis 
ha elaborat una graella amb les 
tasques dels diferents nivells. 
De les quals el professorat en fa 
retorn als nois i noies.

Estem a punt de treure un ho-
rari virtual on l’alumnat pot con-
nectar amb les assignatures per 
defi nir dubtes i fer classe. Serà 
una hora al dia en què els dos 
agents podran veure’s i comen-
tar la jugada. Serà una video-
conferència, en un espai virtual 
segur creat pel centre.

Des de l’IOC (Institut Obert 
de Catalunya) se’ns ha fet arri-
bar material de batxillerat molt 
interessant. També l’editorial 
Santillana ens ha cedit mate-
rial digital de forma gratuïta. 
Aquestes eines han estat molt 
valuoses en la situació que ens 
trobem. Estem pendents d’im-

plementar-les.
Però a part d’aquestes eines 

hem vist que l’equip humà del 
centre s’ha bolcat per tal que 
les coses no s’aturin. L’equip 
docent, sobretot la tutoria, s’ha 
preocupat de l’estat d’ànim dels 
nois i noies. Ha fet un segui-
ment de les necessitats i s’han 
creat grups de whatsapp. Video-
conferències amb grups reduïts
d’alumnes. Tot l’alumnat i les 
famílies ha pogut accedir a les 
consultes que han sorgit a cau-
sa del confi nament a través de 
la plataforma i-educa i els cor-
reus dels docents. Hi ha un ví-
deo fet pel centre que està a la 
pàgina web. Esperem el vídeo 
dels joves del centre. El tema 
del vídeo és què trobes a faltar 
de l’institut?

Amb més dubtes que certeses 
des de l’administració s’anaven 
donant instruccions que vari-
aven cada dos dies. El munt 
d’informació era inútil. Sort de 
les videoconferències que hem 
fet amb els directors de la zona, 
l’equip de tutoria, l’equip di-
rectiu i inspecció. Sort, perquè 
sobretot ens fan sentir persones 
amb ganes de trobar solucions 
a la situació que vivim. De cara 
a la propera setmana hem en-
ginyat un pla per fer arribar els 
butlletins de forma virtual a les 
famílies. Pel que fa als viatges 
programats estem negociant 
amb l’agència com es pot re-
soldre la problemàtica que s’ha 
creat.

La conclusió és que ens hem 
convertit en teletreballadors de 
forma accelerada i amb les ei-
nes que tenim a casa. I no és 
fàcil, però tampoc impossible. 
Vull agrair a tot l’equip de pro-

fessors i professores del centre, 
al personal PAS i a l’equip de 
neteja la seva bona voluntat. 
Malgrat ser a casa som una 
bona gran família. I l’alumnat 
que no s’estressi per la situa-
ció i que aprofi ti per aprendre. 
Com no, agrair a les famílies la 
seva comprensió davant aquests 
nous reptes. Res no serà igual 
a nivell educatiu. Aquesta ex-
periència ens farà canviar les 
formes d’aprendre i d’ensenyar. 
Cap a on? A unes matèries més 
dinàmiques i treballar en pro-
jectes. Però l’esforç i el talent 
seran la clau del nou sistema.

Durant aquests dies he escrit 
unes ratlles de cap a on pot anar 
l’educació que us vull fer arribar 
per refl exionar més enllà de la 
gestió d’un centre i desvetllar 
alguns del dubtes que aques-
ta nova situació pot generar en 
l’imaginari col·lectiu.

La supervivència dependrà 
de la carrera entre educació 
i catàstrofes. 

Avui he sentit el raucar de les 
granotes des de la terrassa, això 
vol dir que demà plourà fort. 
Abans sentia els cotxes de l’au-
tovia.

L’escriptor futurista HG Wells 
que va treballar en obres com: 
La màquina del temps (1895) 
tracta el tema de la lluita de 
classes; a L’illa del doctor Mo-
reau (1896) i a L’home invisi-
ble (1897), els límits ètics de la 
ciència i l’obligació del científi c 
d’actuar de forma ètica més en-
llà del poder que li atorguen els 
seus descobriments; a La guerra 
dels mons (1898), la crítica dels 
usos i costums de l’època victo-

Aquests dies 
hem valorat 
molt positi-
vament que 
continués-
sim amb 
l’adquisició 
d’ordinadors, 
d’aquell antic 
projecte 1x1 
de fa ara vuit 
anys, per 
part de les 
famílies i que 
tot l’alumnat 
disposés 
d’ordinador. 
Aquesta 
possibilitat de 
tenir accés a 
la tecnologia 
ha estat clau 
en aquests 
moments 
d’incertesa 
educativa.
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riana i les pràctiques imperialis-
tes britàniques.

Al voltant del 1922 va comen-
tar que la supervivència depen-
dria de la carrera entre educació 
i catàstrofes. Ara estem en un 
moment i amb unes eines tec-
nològiques que podem fer que 
de les dues sigui l’educació qui 
guanyi la batalla. Per sort tenim 
bones notícies, malgrat la que 
cau.

L’any 2015, Nacions Unides 
va aprovar el que s’anome-
na l’Agenda 2030 per al desen-
volupament sostenible, amb l’ob-
jectiu d’aconseguir el desenvo-
lupament mundial sostenible, a 
través d’estimular l’acció en: les 
persones, el planeta, la prospe-
ritat, la pau i el partenariat. 

En els propers anys, el país, 
haurà d’afrontar grans reptes. 
Reptes com el canvi climàtic, 
la duplicació de la població ur-
bana, les migracions, la igualtat 
de gènere, el preu i la incertesa 
de les matèries primeres, canvis 
de cicles econòmics, els canvis 
tecnològics, canvis democràtics 
amb l’increment de populis-
mes,...

Tots ells tindran efectes di-
rectes en la gestió: d’habitatge, 
infraestructures, serveis bàsics, 
seguretat alimentària, salut, 

educació, ocupació, seguretat i 
recursos naturals, entre d’altres.

Dins d’aquesta agenda hi 
ha l’educació

L’educació és el procés perso-
nal i col·lectiu d’aprenentatge 
de coneixements, habilitats i 
competències.

Ha de donar resposta a les 
necessitats de la societat, adap-
tar-se als canvis emergents i fa-
cilitar les eines per assolir una 
plena autonomia. El sistema 
educatiu n’és un dels pilars, 
però va d’acord amb els hàbits 
familiars i col·lectius.

L’educació ha de fomentar 
l’autonomia personal, l’esperit 
crític, el compromís amb la prò-
pia comunitat i els reptes glo-
bals de la humanitat.

I dins d’aquestes propostes 
tan ambicioses de les noves 
condicions del desenvolupa-
ment sostenible hi ha un apar-
tat molt interessant en aquests 
moments:

Ocupar-se de l’educació en si-
tuacions d’emergència 

25. Els desastres naturals, les 
pandèmies i els confl ictes, així 
com els desplaçaments interns 
i transfronterers resultants, po-
den deixar generacions senceres 

traumatitzades, sense educació 
i poc preparades per contribuir a 
la recuperació social i econòmi-
ca del seu país o regió. Les crisis 
són un obstacle seriós a l’accés 
a l’educació, ja que han frenat, 
i en alguns casos fi ns i tot re-
vertit, el progrés cap a la conse-
cució dels objectius de l’EPT en 
l’últim decenni. L’educació en 
les situacions d’emergència té 
un efecte protector immediat, ja 
que proporciona coneixements i 
aptituds per a la supervivència 
i suport psicosocial als afectats 
per les crisis. A més, l’educació 
prepara els infants, els joves i 
els adults per a un futur sosteni-
ble, perquè els dota d’aptituds 
per prevenir desastres, confl ic-
tes i malalties. 

Qui ens havia de dir que ens 
tocaria de prop una situació 
d’aturada educativa. Queden 
lluny el temps que els dies a 
l’aula passaven inevitables en 
companyia del professorat i 
l’alumnat. Però si tenim prou 
talent, enginy i habilitat està as-
segurada la pròpia supervivèn-
cia i la carrera entre educació i 
catàstrofes la guanyarà el siste-
ma educatiu amb l’ajuda de la 
tecnologia, mitjans de comuni-
cació i el professorat. I ningú 
no es pot quedar enrere. Ens hi 
juguem les noves generacions 
de científi cs i científi ques, engi-
nyers i enginyeres, pagesos i pa-
geses,... i tots aquells i aquelles 
que treballen per a la millora de 
la comunitat. A veure si d’una 
vegada els aprendrem a valorar 
com el que són: un dels béns 
més apreciats del segle XXI.

Animeu-vos, teniu salut i dedi-
queu el vostre temps a ser cien -
tífi cs/ques, enginyers/eres,... El 
nou món us necessitarà i vosal-
tres sereu els exploradors neces-
saris per canviar-lo.

Àngels Escolà

Si tenim prou 
talent, enginy 
i habilitat 
està asse-
gurada la 
pròpia super-
vivència i la 
carrera entre 
educació i 
catàstrofes 
la guanyarà 
el sistema 
educatiu amb 
l’ajuda de la 
tecnologia, 
mitjans de 
comunicació 
i el profes-
sorat.
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L’experiència no l’oblidarem
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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

T’ho veus a venir, t’ho 
anuncien… i un dal-
tabaix quan arriba el 

moment! 
Durant les últimes jorna-

des d’escola desbordaven 
les informacions al voltant 
del virus desconegut en totes 
direccions, a l’horitzontal i al 
vertical, de fora a dins i a la 
inversa. Notícies que a me-
sura que passaven els dies 
hom ja feia la seva pròpia 
classifi cació: “aquesta va al 
calaix de les certes i, aques-
ta altra, vull pensar que és 
una fakenew”, fi ns que ho 
podíem contrastar amb mit-
jans de comunicació de con-
fi ança i l’endemà, quan ens 

retrobàvem, ho aclaríem. A 
tot això, s’hi afegia la calma 
tensa que es respirava. A 
nosaltres mateixos, vull dir 
als adults, ens costava la tas-
ca que fem tantes vegades, 
tranquil·litzar la mainada per 
continuar l’activitat docent 
com es mereix. Doncs, com 
ells, ens ensumàvem l’arri-
bada del desconegut.

Dijous, 12 de març, a l’ho-
ra del migdia, mentre ens 
posàvem la cullera a la boca 
arribava l’ordre del Depar-
tament d’Educació, que en 
paraules planeres deia: “a 
partir de demà els centres 
educatius restaran tancats 
fi ns que duri l’emergència 
sanitària del país”. Ja hi 
érem! Què? Com? i Quan?, 
correus i whatsapps treien 
fum, mentre els mestres i 
tot el personal del centre 
trèiem força per resoldre les 
qüestions i l’alumnat, de 
manera exemplar, en aquells 
moments  complicats, sí, es 
posava al nostre servei més 
atent que mai a les explica-
cions de la situació i a les 
instruccions pedagògiques, 

un tant improvisades que els 
donàvem.

Ara, en escriure aquestes 
ratlles, ja fa bastants dies 
que estem confi nats; nens i 
nenes, famílies, els de l’es-
cola som conscients de la si-
tuació i el procés del perío de 
que ens toca  viure. A poc a 
poc, hem estat capaços d’es-
tablir rutines, reprendre acti-
vitats educatives… i establir 
certa normalitat dins l’atípi-
ca situació. Gràcies als mit-
jans tecnològics hem reprès 
el contacte amb els nostre 
alumnes i ells amb nosal-
tres, hem donat continuïtat 
a l’activitat acadèmica de la 
millor manera que hem po-
gut i sabut per arribar a tots 
ells. Jocs, reptes, música… i 
redaccions, tornen a formar 
part del nostre dia a dia i 
que compartim a les panta-
lles de la nostra habitació o 
saleta, i que un dia, més o 
menys proper, penjarem als 
taulells de les aules per re-
llegir junts. L’experiència no 
l’oblidarem! Tot anirà bé.

Escola Macià-Companys

Mestres reunits fent coordinació.
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Silenci sobtat a l’aula

Estem vivint uns mo-
ments extraordinaris a 
causa de la Covid-19 

que, entre moltes altres co-
ses, ha silenciat les aules de 
les escoles del nostre país. 
Tal vegada haurem escoltat la 
frase: tota crisi és una oportu-
nitat, un repte que ens ha de 
permetre aprendre i créixer. 

Des que vàrem assaben-
tar-nos de la proposta de con-
fi nament tramesa pel Depar-
tament d’Educació, el claus-
tre de mestres va reunir-se 
extraordinàriament per defi nir 
estratègies amb l’objectiu de 
fer un acompanyament a les 
famílies i els infants. Se’ns 
presentava un període d’in-
certesa que ens allunyaria 

de l’escola indefi nidament a 
causa d’un virus perillós. Qui-
na situació! 

De la trobada en van sorgir 
un seguit d’acords i activitats 
de caire divers. Les primeres 
tres setmanes vàrem anar pu-
blicant cada dia reptes amb 
un component lúdic i que 
permetessin a l’alumne/a de-
senvolupar-se a través d’ac-
tivitats relacionades amb la 
creativitat, la gastronomia, el 
moviment, la llengua angle-
sa i l’experimentació. Cada 
repte havia de ser enregistrat 
i enviat al correu del centre 
que, posteriorment, el publi-
caria als seus espais virtuals. 
D’altra banda, cada mestre va 
encomanar unes tasques set-
manals als alumnes perquè 
poguessin repassar els con-
tinguts assolits durant el curs: 
lectures, visualitzacions, acti-
vitats de recerca, educació ar-
tística, activitats interactives, 
etc. per a cada etapa.

L’activitat docent no ha 
minvat aquests dies. Seguim 
acuradament les recomana-
cions que ens arriben des 
d’Inspecció i anem defi nint 

estratègies de comunicació 
per tal de ser al costat de 
cada infant i la seva família. 
Les plataformes digitals ens 
permeten coordinar-nos amb 
comoditat i sentir-nos pro-
pers a l’escalf del centre. Des 
d’aquestes línies i en aquests 
temps de confi nament volem 
desitjar-vos molta salut en un 
moment insòlit que marcarà 
les nostres vides. Aprofi tem-lo 
per retrobar-nos amb els qui 
més estimem i recordar que 
hi ha moments en què apre-
nem molt més que en anys 
sencers (F.M. Dostoievski).

Col·legi Mare de Déu del SocorsFO
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FONT: COL. M.D. SOCORS
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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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Anem seguint el curs telemàticament

Quan el divendres 13 de 
març es va decretar el 
tancament de tots els 

centres educatius per part del 
Departament d’Educació  per  
poder frenar  la pandèmia del 
coronavirus, la Llar d’Infants 
l’Era també es va tancar. No 
obstant això, tant les educa-
dores com les famílies hem 
mirat d’estar en contacte i de 
fer que aquest confi nament a 
les cases sigui una mica més 
portable per part de tots.

Les educadores continu-
em fent els claustres set-
manalment (ara de manera 
telemàtica) i anem creant 
vídeos de les activitats que 
teníem programades per als 

diferents espais de l’escola 
sempre i quan sigui possible 
fer-les a distància. Així doncs, 
d’aquests vídeos n’hem fet 
sobre la primavera, la Pasqua, 
diferents rutines que tenien 
lloc a l’escola com el BON 
DIA, cançons i petits poemes 
que els nens i les nenes po-
den anar aprenent, ioga, pos-
sibilitats de treballar la llum, 
manualitats i també hem ela-
borat galetes. 

Ens comuniquem mitjan-
çant un grup de difusió de 
whatsapp el qual possibilita 
que aquests vídeos arribin a 
totes les famílies, a la vegada 
que les animem que ens en-
viïn fotos del que els infants 
fan a casa seva. 

Les educadores també te-
nim contacte de manera per-
sonal amb els pares i mares 
a través de l’aplicació mòbil 
que de manera habitual fem 
anar durant el curs per la re-
lació escola-pares. 

Ens agrada veure i saber 
que estan tots bé malgrat no 
puguem sentir les seves ria-
lles, les corredisses pel jardí, 
els plors quan estan cansats 

o enfadats. Ens alegrem molt 
quan ens assabenten que es-
tan contents de rebre aquests 
vídeos i que realment són una 
ajuda per als pares a l’hora 
de trobar idees per dur-les a 
terme, donat que portem bas-
tants dies confi nats i sembla 
ser que aquesta situació serà 
llarga. 

Durant aquest temps ens 
han quedat moltes coses per 
fer. Entre altres la presentació 
d’una gegantona, confeccio-
nada per una família de la llar, 
i que forma part del projecte 
sobre els g egants que estàvem 
duent a terme i que ens ha 
acompanyat tot el curs. Així 
mateix, fi ns a mitjans d’abril, 
també teníem pendent visitar 
diferents indrets de la vila i 
celebrar la festivitat de Sant 
Jordi i el dia de la família.
No obstant, el que més tro-
bem a faltar és poder compar-
tir amb els pares i mares i els 
respectius familiars el crei-
xement presencial dels seus 
infants.

Educadores Llar d’Infants 
Municipal l’Era

Ens alegrem molt 
quan ens assa-
benten que estan 
contents de rebre 
aquests vídeos i 
que realment són 
una ajuda per als 
pares a l’hora de 
trobar idees per 
dur-les a terme.
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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

Titaina
“Morera va ser el principal artífex de la creació d’un teatre líric català que després de 1928 no va tenir 

continuïtat. Un teatre eminentment musical, destinat a ser una òpera nacional catalana que el clima 
enrarit d’enveges i, aviat l’esclat de la Guerra Civil, no tan sols van impedir, sinó que van condemnar 
a retrocedir dècades una España negligida sota el jou del feixisme i l’obscurantisme nacional català.” 
(Jaume Radigales)

Enric Morera (Barcelona 1865-1942) de 
ben petit es traslladà amb la seva família 
a l’Argentina que hi anà a buscar fortuna. 

Visqué la música en un ambient familiar. El seu 
pare, fuster d’ofi ci, tocava el contrabaix en el tea-
tre de varietats L’Atlàntida. Enric es formà de 
manera autodidacta acompanyant el seu pare en 
festes populars i cerimònies 
religioses. Als vint anys anà a 
Brussel·les per estudiar amb 
el professor del Conservatori 
Fiévez. El 1890 va arribar a 
Barcelona i fou acollit pels 
moviments modernistes com 
a autor carregat d’iniciatives, 
que el portaren a l’estrena 
de la introducció a L’Atlàn-
tida, poema simfònic, i La 
fada, òpera estrenada durant 
la Quarta Festa Modernis-
ta a Sitges, organitzada per 
Santiago Rusiñol. Va fundar 
la Societat Coral Catalunya 
Nova, d’esperit claverià. El 
1901 va endegar la primera 
temporada estable de Teatre 
Líric en català al Tívoli, que 
fracassà per la dura competència amb la sarsuela 
i les enveges de l’entorn. Desenganyat, deixà la 
ciutat i s’instal·là a Sitges de la mà de Rusiñol, 
durant les festes modernistes. Fou en aquest pe-
ríode que compongué La Santa Espina, Els tres 
tambors, El Compte Arnau i l’òpera Empòrium. Es 
casà amb la Sitgetana Maria Riera, amb qui tin-
gué dos fi lls. El 1909 va tornar a l’Argentina, on 
va rebre l’encàrrec d’escriure l’himne a la pàtria 
per celebrar el centenari de la independència. De 
retorn a Barcelona, i per mediació d’Ignasi Igle-
sias, regidor de l’Ajuntament de Barcelona, fou 
nomenat subdirector de l’Escola Municipal de 
Música de Barcelona i professor d’harmonia on va 
exercir una estimable infl uència amb compositors 

com Pahissa i Montsalvatge. És autor de més d’un 
centenar de peces entre sardanes (per a cobla i 
per a cor), obres simfòniques, tractats d’harmo-
nia, partitures per a escena i òperes com La fada 
(1897), Empòrium (1906), Bruniselda (1906), 
Titaina (1912) i Tassarba (1916).

L’òpera Titaina, amb música d’Enric Morera i 
llibret en català d’Àngel Gui-
merà, consta d’un acte i dos 
quadres. Enric Morera la va 
acabar el 1909, just abans 
de la Setmana Tràgica, i la 
va estrenar al teatre del Liceu 
el 1912. L’obra està situada 
en el context del Modernis-
me, amb la voluntat de crear 
l’Òpera Nacional Catalana. 
La música és molt mediter-
rània, amb ritmes arrauxats 
i melodies càlides. La cul-
tura popular catalana hi és 
evident, amb insinuacions 
sardanístiques tant pel ritme, 
com per la melodia i la ins-
trumentació. És una música 
post romàntica amb clars 
elements veristes (el verisme 

fou la darrera escola operística del s.  XIX sorgida 
als voltants de 1890, i amb el seu començament
es tanca el gran període de creació romàntica ita-
liana).

La història de Titaina se situa en les tensions 
socials i els personatges miserables característics 
del s. XX. La protagonista és una gitana, centre de 
diversió per als homes, de la taverna dominada 
per Nyerris que l’explota. Només l’hereu Eudal la 
defensa i la respecta; una actitud que deriva en 
un amor condemnat. Els protagonistes segueixen 
el model original dels drames rurals, urbans i ma-
riners més populars de Guimerà.

Montserrat Cots

Enric Morera 
va acabar 
l’òpera Titai-
na el 1909, 
just abans de 
la Setmana 
Tràgica, i la 
va estrenar 
al teatre 
del Liceu 
el 1912. 
L’obra està 
situada en el 
context del 
Modernis-
me, amb la 
voluntat de 
crear l’Òpera 
Nacional 
Catalana. La 
música és 
molt me-
diterrània, 
amb ritmes 
arrauxats 
i melodies 
càlides.
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ESPORTS CLUB FUTBOL AGRAMUNT «ESCOLA GERARD GATELL»

www.cfagramunt.cat

Resultats i classifi cacions R. Mendoza

Tercera Catalana
Jornada 23

Ivars d’Urgell 0 - Agramunt G. Gatell 2
Classifi cació Punts PJ PG PE PP GF GC

Agramunt G. Gatell 44 23 13 5 5 57 33

Els partits que s’haguessin hagut de 
jugar contra l’Oliana, Tremp i Organyà 
han quedat suspesos amb motiu de 
l’estat d’alarma davant la pandèmia 
del coronavirus.

Juvenil
Classifi cació Punts PJ PG PE PP GF GC

Agramunt G. Gatell 35 14 11 2 1 61 16

A causa del calendari i del confi na-
ment, l’equip juvenil no ha pogut dis-
putar cap partit. Per tant segueix en 
segona posició.

Cadet
Jornada 17 i 18

Agramunt G. Gatell 2 - At. Segre 0
Agramunt G. Gatell 5 - Rialp 0

Classifi cació Punts PJ PG PE PP GF GC

Agramunt G. Gatell 40 18 12 4 2 70 19

Estem jugant bé i ens mantenim en 
quart lloc a la classifi cació empatats 
amb el tercer classifi cat.

Infantil
Jornada 18

Cervera 5 - Agramunt G. Gatell 4

Classifi cació Punts PJ PG PE PP GF GC

Agramunt G. Gatell 38 18 13 0 5 96 45

Un partit molt disputat on l’Agra-
munt va remuntar quatre vegades el 
marcador, però en el tram fi nal el Cer-
vera va guanyar. Estem en la tercera 
posició.

Aleví A
Jornada 17 i 18

AEM 3 - Agramunt G. Gatell 4
Agramunt G. Gatell 4 - Bellpuig 2

Classifi cació Punts PJ PG PE PP GF GC

Agramunt G. Gatell 41 18 13 2 3 97 45

Podien millorar i ho han fet, ja que 
han pujat dues posicions i es col·loquen 
tercers. Seguiu així.

Aleví B
Jornada 18

Agramunt G. Gatell 7 - Balaguer 3
Classifi cació Punts PJ PG PE PP GF GC

Agramunt G. Gatell 37 15 12 1 2 112 53

Aquest aleví li va fer sis gols al Bala-
guer en tan sols 26 minuts. Seguim en 
tercera posició.

Aleví C
Jornada 17 i 18

Organyà 7 - Agramunt G. Gatell 2
Bellpuig 8 - Agramunt G. Gatell 3

Classifi cació Punts PJ PG PE PP GF GC

Agramunt G. Gatell 7 17 2 1 14 41 101

L’aleví va començar dominant a Bell-
puig, però l’alegria va durar poc ja que 
ens van remuntar i van acabar guanyant 
el partit. Seguim en catorzena posició.

Benjamí A
Jornada 18

Tàrrega 1 - Agramunt G. Gatell 6
Classifi cació Punts PJ PG PE PP GF GC

Agramunt G. Gatell 31 17 10 1 6 79 48

Còmoda victòria a Tàrrega davant un 
rival directe a la classifi cació. Estem a la 
sisena posició.

Benjamí B
Jornada 18

Agramunt G. Gatell 6 - Intercomarcal 1

Classifi cació Punts PJ PG PE PP GF GC

Agramunt G. Gatell 34 18 11 1 6 59 32

Aquesta victòria ens col·loca en sise-
na posició.

Prebenjamí
Jornada 18

Agramunt G. Gatell 13 - Alcoletge 0

Classifi cació Punts PJ PG PE PP GF GC

Agramunt G. Gatell 49 17 16 1 0 162 14

El prebenjamí és un líder ferm i sò-
lid.   ■
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Equip Infantil. Jugadors: B. Marina, G. Caralps, R. Alonso, G. Garriga, N. Farré, L. Briscan, M. Timoneda, M. Brils, D. Vilella,
J. Ginés, Y. Torra, G. Fitó, G. Gimbert, J. Hernández. Equip tècnic. Entrenador: P. Farré. Delegat: J. Hernández.
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Un mes amb les competicions suspeses
Cros de Golmés
(diumenge, 1 de març)

Els Escatxics vàrem iniciar el mes 
de març participant a una nova prova 
puntuable pel Circuit Trofeu Diputació 
de Lleida. Havia de ser la competició 
que el tancava, però encara faltava el 
Cros d’Arbeca, anul·lat anteriorment 
per les inclemències meteorològiques. 
Aquests varen ser-ne els resultats:

Categoria Atleta Posició

Veterà masculí Joan Fitó 9è

Veterà femení Imma Coberó
Montse Sala

2a
5a

Juvenil masculí Roger Bertran 4t

Cadet masculí Guillem Canosa 5è

Infantil masculí Pol Carrera
Genís Gimbert
Gerard Fitó

1r
5è
8è

Aleví masculí Mehdi Bouharou
Martí Lluch
Roger Pijuan
Pol Jou
Sergi Armengol
Quim Pellicer
Josep Fitó
Marcel Talavera

1r
4t
9è
11è
13è
16è
19è
20è

Aleví femení Sió Ribalta
Firdaws Mrizak

2a
4a

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

5è
12è
13è
15è
21è
22è
23è
24è

Benjamí femení Marina Balagueró
Ona Carrera
Clàudia Pérez
Anna Balagueró
Aina Armengol
Salwa Hriz

9a
11a
12a
13a
15a
22a

Prebenjamí
masculí

Marc Bosch
Gerard Lluch
Èric Vila
Hatim Mrizak
Èric Serra
Adrià Castells
Esteve Areny
Pol Cases

1r
2n
5è
9è
10è
16è
20è
30è

Prebenjamí femení Annabel Carrasco
Carla Gassó

9a
13a

En les curses no competitives de 
parvulari varen córrer: Anis i Anas Hriz, 
Marià Vila, Neus Pellicer, Mariona Ser-
ra i Oriol Balagueró.

8a Cursa de la Dona d’Agramunt 
(diumenge, 8 de març)

Aquest any coincidint amb la data 
perfecta, el diumenge 8 de març el  
Club Atlètic Escatxics va tenir altre any 
una bona representació a la Cursa de la 
Dona de la nostra localitat. Així doncs, 
a part de l’ajuda oferta en voluntaris en 
l’organització de la mateixa, fi ns un to-
tal de tres atletes varen participar a la 
modalitat de cursa dels 8 km i uns 45 
corredors més varen fer-ho a la modali-
tat caminada-cursa de 5 km. 

I a partir d’aquí, malgrat tenir inicial-
ment un calendari confi gurat amb for-
ça competicions, donada la pandèmia 
del coronavirus, hem vist suspeses les 
nostres participacions en totes elles, 
doncs des dels consells esportius, or-
ganitzacions privades i la mateixa Fe-
deració Catalana d’Atletisme, a la qual 
ens regim, així ho van ordenar.

Des de la Redacció de la revista Sió, 
ens han demanat una correlació de les 
mateixes, que exposem a continuació:

· Marató de Barcelona, diumenge 15 
de març

· Cros El Plataner de Vila-Sana, diu-
menge 15 de març

· Cros de Bellpuig, diumenge 15 de 
març

· Cros d’Arbeca, diumenge 22 de 
març

· Cros de Palau d’Anglesola, diumen-
ge 29 de març

· Prèvia del Campionat de Relleus de 
Catalunya en categoria Sub10 a Santa 
Coloma de Gramenet, diumenge 29 de 
març

· Prèvia del Campionat de Relleus de 
Catalunya en categories Sub12-14-16, 
dissabte 4 d’abril

· Col·laboració i participació en el 
repte “Els gegants” de l’atleta Sílvia 
Puigarnau, divendres-dissabte 17 i 18 
d’abril

· Final del Campionat de Relleus en 
totes les categories, dissabte 25 d’abril

· Varis controls de pista en aire lliure 
i altres competicions de promoció (va-
ris dies)

Per aquests dies de confi nament i 
per tal de mantenir una mica l’estat fí-
sic i entretenir els atletes, el cos tècnic 
ha enviat alguna pauta d’entrenament i 
musculació que poden fer-se a domici-
li. Per altra banda, a més, alguns atle-
tes estan també seguint iniciatives del 
món del running i l’atletisme proposats 
per altres clubs o institucions.

Des del Club Atlètic Escatxics, volem 
donar molts ànims i força a la població, 
especialment aquells que estan en pri-
mera línia. TOT ANIRÀ BÉ!!   ■

Sortida de la Cursa de la Dona el dia 8 de maig, en la qual van participar un bon nombre d’Escatxics.
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Situació actual del club

CLUB DE BITLLES SIÓ D’AGRAMUNT

El Club de Bitlles Sió d’Agramunt  
vam jugar l’últim partit el dia 7 
de març contra el CB Tordera. El 

dia 9 de març l’Associació Esportiva de 
Bitlles Catalanes de Lleida ens va fer 
arribar un comunicat que a causa de 
l’estat d’alarma per la Covid-19 que-
dava aturada la competició fi ns a nova 
ordre.

Per acabar la lliga, que havia de ser 
el 10 de maig, al nostre club ens fal-
ta disputar sis partits. Malauradament 
creiem que aquest any la competició ja 
la podem donar per acabada.

Esperem que passi aviat aquest mal-
son i que puguem tornar a gaudir ben 
aviat del nostre esport prefertit com 
són les Bitlles Catalanes.

Des del Club de Bitlles Sió d’Agra-
munt volem fer un especial agraïment 
a tota la gent que en aquests moments 
està vetllant per tots nosaltres i en es-
pecial a l’equip de professionals del 
CAP d’Agramunt. També donar molts 
ànims a totes aquelles persones i fa-

mílies que estan lluitant contra aquest 
virus. Nosaltres només podem fer una 
cosa: Quedar-nos a casa.

Ens en sortirem. Tot anirà bé.

Últims resultats
Sió d’Agramunt: 512 punts i 34 bitlles
Malgrat: 561 punts i 42 bitlles

Sant Blai: 481 punts i 31 bitlles
Sió d’Agramunt: 475 punts i 31 bitlles

Sió d’Agramunt: 556 punts i 43 bitlles
Tàrrega: 553 punts i 40 bitlles

Palou: 590 punts i 48 bitlles
Sió d’Agramunt: 539 punts i 38 bitlles

Sió d’Agramunt: 499 punts i 31 bitlles
Gàrzola: 485 punts i 32 bitlles

Sió d’Agramunt: 509 punts i 35 bitlles
Solsona: 540 punts i 39 bitlles

Vergós: 487 punts i 31 bitlles
Sió d’Agramunt: 498 punts i 31 bitlles

Sió d’Agramunt: 497 punts i 34 bitlles
Ponts: 563 punts i 41 bitlles

Cabanabona: 551 punts i 42 bitlles
Sió d’Agramunt: 512 punts i 33 bitlles

Sió d’Agramunt: 526 punts i 38 bitlles
Ceps: 512 punts i 36 bitlles

Tordera: 514 punts i 37 bitlles
Sió d’Agramunt: 523 punts i 36 bitlles

Club de Bitlles Sió 
d’Agramunt i Club 
Bitlles Malgrat de 
Segarra. FO

N
T:
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Ramon Joval

Equip PJ PG PE PP Pts

CB  MALGRAT DE SEGARRA 18 16 0 2 32
CB  VERGÓS 18 13 0 5 26
AUTO NAYOX TÀRREGA 17 13 0 4 26
CB PONTS 18 11 0 7 22
CB  SIÓ D’AGRAMUNT 18 11 0 7 22
CB  PALOU 17 10 0 7 20
CB CERVERA 17 10 0 7 20
CB CABANABONA 18 8 0 10 16
CE PLANS DE SIÓ - CEPS 17 5 0 12 10
CB  GÀRZOLA 17 5 0 12 10
CB SANT BLAI 18 4 0 14 8
CB SOLSONA 16 4 0 12 8
CB TORDERA 17 3 0 14 6

CLASSIFICACIÓ
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Totes les competicions aturades pel coronavirus
Jaume Espinal
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Amb l’afectació al nostre país de la Covid-19, i la posada 
en marxa de les mesures excepcionals, la Federació Ca-

talana d’handbol, a l’igual que la resta de federacions d’al-
tres esports, ha aturat indefi nidament totes les competicions 
a l’espera de com evolucionin els esdeveniments.

Sènior Masculí 4ª Catalana grup B
Només un partit abans de l’aturada forçada, on la visita al 

camp d’un dels rivals directes en la classifi cació, no va donar 
els fruits esperats.
08/03 AEH LES FRANQUESES NEGRE 39 TORRÓ D’AGRAMUNT ACLE-CHA 28

Sènior Femení 2ª Catalana grup A
És l’equip a qui afecta més l’aturada. Amb la victòria sobre 

l’Igualada s’assegurava el pas a la fase d’ascens que s’hauria 
d’estar disputant ja en aquestes dates. Ara tot queda en sus-
pens, a expenses de què decideixi la federació.

08/03 TORRÓ D’AGRAMUNT ACLE-CHA 26 SERVISIMÓ CLUB HANDBOL IGUALADA 20

Copa Federació Cadet Masculí  1ª fase grup B
Començaven amb mal peu la nova competició, els nois 

cadets. Ara, però, també resten aturats, esperant veure com 
evolucionen els esdeveniments.

07/03 H. SANT CUGAT NEGRE 36 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 27

Cadet Femení 1a Catalana gr A-3 2a fase
Un valuós empat per recuperar la moral després d’unes 

jornades complicades, feien entreveure un possible retorn 
als bons resultats. No obstant, tot ha quedat aturat.

07/03 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 26 CH CERDANYOLA NEGRE 26

Equips de base
El 14 de març a Agramunt era el dia previst per la jornada 

de la Copa Valors. Ja no fou possible. Just aquella setmana 
s’instauraren les mesures excepcionals, cosa que obligà a 
suspendre-la. Ara també tot queda a l’aire, a expenses de 
l’evolució dels esdeveniments, per saber si serà possible re-
alitzar-ho o, com sembla, s’haurà de posar punt i fi nal a la 
temporada.

També queda en suspens el Campus previst per a fi nals 
del mes de juny. Sembla que hi ha marge per poder organit-
zar-lo, però de moment no es pot preveure com evoluciona-
ran els esdeveniments.

Altres notícies
Atenent als moments complicats que estan passant algu-

nes famílies per l’aturada del país, la junta directiva ha de-
cidit ajornar el cobrament de la quota prevista per a aquest 
mes d’abril, fi ns que no es recuperi la normalitat.   ■

Equip Cadet masculí d’aquesta temporada.

NOTA:

Donat que a Correus estan 
treballant amb serveis 
mínims, és possible que 
aquest mes la revista arribi 
més aviat a un lloc que a 
un altre de la població.
Gràcies per la comprensió.

ES VEN PARCEL·LA
AL POLÍGON INDUSTRIAL

1.125 m2

Tel. 629 521 312
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La repercussió del coronavirus al BAC

D’ençà que es va decretar l’estat d’alarma el proppas-
sat 14 de març a causa de la pandèmia provocada 
per la Covid-19, l’activitat esportiva en general i del 

BAC en particular ha quedat suspesa. L’aturada sine die de 
les respectives competicions ha fet que fi ns a 20 partits de 
lliga no es poguessin disputar, així com tampoc la celebració 
de les Trobades Obertes d’Escoles de Bàsquet ni la jornada 
inaugural del 3x3 de categoria pre-mini.

Fent balanç dels partits que han quedat suspesos durant 
el període del 14 de març al 15 d’Abril ens trobem amb la 
següent relació de partits per categories:

- Mini Femení: Fins a set partits entre els dos equips, A i B, 
no s’han pogut disputar, tallant de soca-rel la bona progres-
sió de l’equip A que anava augmentant en prestacions de 
fonaments, i de l’equip B, en què totes les jugadores estaven 
donant un pas endavant. 

BAC - CB Sedis (15/03/20 - 09:30 h.)

BAC B - CB Mollerussa (22/03/20 - 09:30 h.)
BAC - CE Vedruna Balaguer (29/03/20 - 09:30 h.)
CB Cervera - BAC (21/03/20 - 16:00 h.)
CB Torrefarrera - BAC (28/03/20 - 09:30 h.)
BAC B - CENG Artesa Segre (05/04/20 - 09:30 h.)
CB Balaguer Grana - BAC (04/04/20 - 11:00 h.)

- Infantil Masculí: Tres hauran estat les jornades afecta-
des fi ns al moment. És una llàstima, ja que els agramuntins 
s’havien sobreposat a les diverses lesions patides i havien 
protagonitzat bons partits en les darreres jornades en les 
quals novament tots els nois havien aportat el millor de si 
mateixos:

BAC - CB Bellvís (15/03/20 - 11:00 h.)
BAC - CB Peña Fragatina (29/03/20 - 11:00 h)
CB Peña Fragatina - BAC (22/03/20 - 09:30 h.)

- Infantil Femení: Set jornades entre ambdós equips, A i 
B, tampoc no s’hauran pogut disputar. Això ha impedit que 
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l’equip A seguís demostrant el seu potencial ofensiu grupal 
així com el sacrifi ci defensiu i que l’equip B continués en la 
bona marxa i progressió d’una primera fase molt engrescado-
ra i amb un important marge de millora:

BAC - BC Mora Banc Andorra (14/03/20 - 17:30 h.)
CB Mollerussa - BAC B (15/03/20 - 18:30 h.)
CB Cervera - BAC (21/03/20 - 11:00  h.)
CB Binéfar - BAC B (21/03/20 -11:00 h.)
CB Peña Fragatina - BAC (28/03/20 - 11:30 h.)
CB Sedis - BAC B ( 29/03/20 - 16:00 h.)
BAC B - CB Sedis (04/04/20 - 16:00 h.)

- Sènior Masculí: No s’ha pogut cloure la darrera jornada 
de la lliga regular així com dos partits d’eliminatòria de vui-
tens de fi nal, anada i tornada. Així s’ha evitat que els nois 
del BAC seguissin en la bona línea de resultats dels darrers 
mesos amb set victòries i una única derrota, fent palès que 
es trobaven en una bona línia de treball i amb ambició per 
assolir les grans fi tes.

CB Alpicat - BAC (15/03/20 - 16:00 h.)
Eliminatòria de vuitens de fi nal amb el factor pista a favor, 

jugant el primer partit fora de casa i el decisiu a casa.

Tanmateix tampoc no s’ha pogut celebrar la Trobada d’Es-
coles de Bàsquet del diumenge 15 de març a la població 
de Ponts, així com la primera jornada del 3x3 de categoria 
pre-mini que s’havia de celebrar el dissabte 28 de març a 
Tàrrega.

Activitats
Quant a activitats online que s’han celebrat destacar una 

videoconferència amb el President de la Representació Terri-
torial a Lleida, Javi Calles, per tal de parlar sobre la viabilitat 
de les competicions d’àmbit territorial i sobre les diverses 
opcions de desenvolupament de cursos d’entrenador online 
i altres instruments perquè l’activitat federativa no estigui 
del tot aturada.

A nivell intern, des del BAC s’han anat plantejant reptes 
als diferents equips aprofi tant les noves tecnologies per fer 
vídeos en què cadascú demostri les seves habilitats tècni-
ques, físiques i mentals per fer més portador el període de 
confi nament. No serà fàcil ni senzill, però de ben segur que 
sortirem endavant. Ara l’important és preservar la salut de 
tothom, que aquest virus pugui ser superat amb el mínim 
dany possible! Ànim, força i empenta, ho assolirem!   ■

La gran familia del BAC espera que ben aviat poguem dir ben alt que hem superat el periode de pandèmia. 
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ESPORTS FUTBOL SALA

És prou sabut que la cri-
si originada per la Co-
vid-19 ha afectat a tots 

els sectors econòmics i soci-
als d’una manera globalitzada 
i mundial. Així doncs, la pràc-
tica esportiva és una de les 
activitats que s’han vist més 
alterades durant aquestes set-
manes de confi nament més o 
menys estricte. I és que, jun-
tament amb les escoles, les 
competicions ofi cials van ser 
les primeres a cessar la seva 
activitat, així com els entre-
naments i tot allò relacionat 
amb el lleure fora de casa. 

En el Club Futbol Sala Agra-
munt aquesta afectació ha
estat total ja que s’ha hagut 
de cessar tota l’activitat a curt 
i mitjà termini. Les competi-
cions han quedat ajornades 
i la Federació Catalana de 
Futbol, responsable de la 
seva gestió, també ha aturat 
la seva rutina fi ns el dia 1 de 
juny, quan es preveu una reu-
nió per arribar a un acord so-
bre la represa de les compe-
ticions o la seva cancel·lació. 
Així doncs, des del club s’ha 
cessat qualsevol activitat fi ns 
a nova ordre. 

A més de les competicions, 
altres activitats previstes tam-
bé s’han vist afectades pel 
confi nament i el decret d’es-
tat d’alarma. Uns exemples 
en són el campus que s’havia 
de dur a terme durant la Set-
mana Santa o la trobada de 
babys que s’havia d’organitzar 
a la nostra localitat durant el 
mes d’abril. En canvi, l’evolu-
ció de la pandèmia marcarà 
la possibilitat de realitzar al-
tres  activitats com el campus 
d’estiu o el sopar de fi nal de 
temporada.

Tot i la suspensió de les ac-
tivitats, la junta directiva es 
manté en contacte per analit-
zar les situacions que es van 
esdevenint i així poder pren-
dre les decisions pertinents. 
Una d’aquestes decisions ha 
estat intentar que el futbol 
sala ajudi a passar una bona 
estona durant el confi nament, 
i és per això que mantenim 
les nostres xarxes socials ac-
tives amb algunes propostes 
i reptes per a tota la família 
del club. Volem recordar que 
disposem de compte Face-
book, Instagram, Twitter i re-
centment ens hem estrenat a 
TikTok. 

Quant als canals de comu-
nicació, qualsevol decisió que 
s’ha pres ha estat transmesa 
tant als entrenadors i entre-
nadores com a les famílies via 
whatsapp i així serà durant les 
properes setmanes. 

Volem aprofi tar aquest espai 
per enviar un missatge d’ànim 
a tots els agramuntins i agra-
muntines, desitjar-los salut i 
la seguretat que compartim 
que TOT ANIRÀ BÉ.   ■

Reunió telemàtica dels 
membres de la junta.

La junta directiva 
es manté en con-
tacte per analitzar 
les situacions que 
es van esdevenint 
i així poder pren-
dre les decisions 
pertinents.

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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Situació durant el confi nament

 
ESPORTS PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS

Des del 13 de març que va començar el confi nament, 
la nostra feina s’ha vist reduïda signifi cativament. Les 
instal·lacions esportives es van tancar, pavelló, camp 

d’esports…, i cap entitat en pot fer ús. S’han hagut de sus-
pendre tots els entrenaments i partits dels diferents clubs 
esportius en unes dates on normalment hi havia molta acti-
vitat. A més, estàvem a les portes de la Setmana Santa, en 
què alguns clubs estaven pensant fer campus esportius i que 
evidentment tampoc no s’han pogut realitzar. 

Pel que fa a les activitats dirigides del Patronat, s’han ha-
gut de suspendre la psicomotricitat, els jocs escolars, Nereu, 
i també les activitats amb persones grans, les caminades 
que fem cada dimarts i l’Activigran. 

També s’han vist afectades les activitats que fèiem con-
juntament amb els centres escolars, la setmana abans de 
Setmana Santa. El dia sense cotxes, que el teníem progra-
mat per al dijous 2 d’abril, i en què els nens i nenes gaudi-
en d’una jornada amb activitats al carrer en horari escolar i 
podien anar als centres amb bici, patinet… sense trànsit. 

Durant la mateixa setmana estava previst fer unes sessions 
de psicomotricitat als dos centres escolars al pavelló. 

Una altra activitat era la celebració del dia mundial de 
l’activitat física, que ja feia uns quants anys que estàvem 
organitzant amb la col·laboració de diferents entitats espor-
tives de la vila, i que intentàvem aproximar l’activitat física 
a tota la població. Enguany ens hem hagut d’adaptar i el 
divendres 10 d’abril tenim previst fer una sèrie de sessi-
ons d’activitat física online obertes a tota la població. És la 
manera que hem trobat per intentar portar el nostre granet 
de sorra que la gent pugui fer esport a casa i, a més, poder 
distreure una mica tothom!

Administrativament continuem treballant i pensant en les 
activitats que vindran: activitats d’estiu, piscines, campionat 
de futbol sala… no sabem si les podrem fer o no, ni amb 
quines condicions, però estem pensant en diversos escena-
ris. Esperem que b en aviat puguem tornar a trobar-nos tots 
fent activitat física i a l’estiu poder gaudir com sempre de les 
activitats esportives.   ■

CFPS Projectes d’Obra Civil
- Encarregat sobreestant

- Topografia

- BIM

Formació d’alta capacitació BIM

Escola de Sobreestants  
d’Obres Públiques

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

CFPS Projectes d’Obra Civil
- Encarregat sobreestant
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Formació d’alta capacitació BIM

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

Escola de Sobreestants  
d’Obres Públiques
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GRUPS POLÍTICS
MUNICIPALS JUNTS PER AGRAMUNT

Cuideu-vos molt. Felicitats al nou 
Conseller i esperança en una nova 
etapa política local

En aquests darre-
res anys pensem 
que la gestió del 
poble s’ha fet molt 
centrada en les 
formes i maneres 
d’actuar del regi-
dor en cap. Actu-
acions amb molta 
imatge, publicitat 
i oratòria en els 
mitjans de comu-
nicació.

Com no podria ser 
d’una altra manera, 
també aprofi tem 
aquestes ratlles per 
traslladar la més 
sincera enhorabona 
a l’ara Molt Hono-
rable Bernat Solé, 
com a nou Conse-
ller de la Generali-
tat de Catalunya. 

Ens agradaria començar 
aquest escrit donant les 
gràcies més sinceres 

i una afectuosa salutació a 
aquelles persones que fa dies 
es veuen confi nades a les se-
ves llars per tal de lluitar con-
juntament contra aquest virus 
que ens afecta a tots. També, 
fer extensiu aquest agraïment 
a tot el personal que treballa, 
sense descans, per donar els 
serveis mínims tan essencials 
aquests dies. Estem en un 
món global i això implica que 
la majoria de feines estiguin 
relacionades. 

Com no podria ser d’una al-
tra manera, també aprofi tem 
aquestes ratlles per traslladar 
la més sincera enhorabona a 
l’ara Molt Honorable Bernat 
Solé, com a nou Conseller de 
la Generalitat de Catalunya. 
Com agramuntins ens n’ale-
grem i és un motiu de satis-
facció que una persona del 
nostre poble arribi lluny en 
les fi tes que s’ha proposat. Li 
desitgem molts encerts tot i 
que no li serà fàcil en l’èpo-
ca complicada que ens toca 
viure a nivell polític i social. 
Per a Agramunt ho volem tot 
i més. L’èxit individual o col-
lectiu benefi cia tota la comu-
nitat.

A nivell de política local 
i com a grup de l’oposició a 
l’Ajuntament, aquest fet no 
ens ve de nou ni ens és d’es-
tranyar la decisió que va pren-

dre, el nostre batlle. Ja vam 
dir, en les passades eleccions, 
que ens agradaria que el poble 
tingués un responsable que si 
es pogués dedicar plenament, 
al capdavant de la nau de la 
casa gran. Això ja es veia a ve-
nir i el rumor que ens arribava 
de l’exterior es va fer realitat. 
Esperem que la persona en-
carregada de tirar endavant, 
en aquest relleu que es pro-
duirà, ho pugui fer a jornada 
completa i aquesta tasca tan 
preuada en el nostre Ajunta-
ment, no s’hagi de compartir 
amb d’altres. Aquest càrrec 
exigeix dedicació plena i no 
valen les mitges tintes. Si bé 
és cert que els batlles estants 
han compartit l’alcaldia amb 
altres feines, estem segurs 
que han fet tot el possible per 
tirar enfavant els assumptes 
que ens afecten a tots. Avui el 
grau d’exigència de la ciuta-
dania és tanta que es mereix 
aquesta plena disposició.

En aquests darrers anys 
pensem que la gestió del po-
ble s’ha fet molt centrada en 
les formes i maneres d’actuar 
del regidor en cap. Actuacions 
amb molta imatge, publicitat 
i oratòria en els mitjans de 
comunicació. Alguns, a això, 
ho anomenen màrqueting i 
transparència. Però transpa-
rència no és només dir les 
coses que es fan en un caire 
positiu, també és dir les coses 
que s’han deixat de fer o les 

coses que no han sortit prou 
bé. Hem de dir que hi ha ha-
gut encerts i en aquest sentit 
no serem del tot negatius per-
què les que considerem que 
no han estat d’èxit ja les hem 
mencionat en publica cions 
anteriors.

Finalment, volem dir com a 
base d’unes noves relacions, 
pensem que es poden millorar 
algunes actituds com: preveu-
re les actuacions, els escrits i 
comunicats a la premsa, les 
imatges que surten als mit-
jans telemàtics,... etc. Les co-
ses que afecten a tots cal que 
les parlem, pensem, refl exio-
nem i decidim entre tots. 

Esperem que el nou liderat-
ge de l’equip de govern, amb 
el temps de dedicació neces-
sari, pugui arreglar tot això.

Intentarem continuar col-
laborant en les activitats que 
es facin al poble, amb la nova 
batllessa o nou batlle. Vetlla-
rem per la transparència de 
tot i si el nou equip de go-
vern continua només dient les 
coses positives, de les seves 
actuacions, nosaltres farem 
el possible per dir l’altra cara 
de la moneda ja que per al-
tra part és la feina que ens 
ha encomanat la ciutadania a 
les urnes. Les mirades no són 
iguals i menys si es juga en 
equips diferents.

Cuideu-vos molt i fi ns una 
altra.   ■
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GRUPS POLÍTICS
MUNICIPALS ACORD D’ESQUERRA

Tot anirà bé

Aquest mes ens hagués agradat 
explicar-vos l’activitat frenèti-
ca i els projectes que carac-

teritzen el nostre poble. Una quo-
tidianitat que ha quedat silenciada 
per l’estat d’alarma pel coronavirus. 
I sens dubte, seran uns dies que ens 
quedaran gravats en la memòria i 
escriuran uns quants capítols de la 
nostra història. 

La Covid-19 ens ha demostrat 
com de vulnerables podem arribar a 
ser els éssers humans davant d’una 
cosa de la qual no tenim el control 
i no sabem quina és la solució. Per 
això, és en aquests moments quan 
s’ha de fer més política municipal 
que mai i estar al costat del nostre 
poble, passant per davant d’opini-
ons i projectes polítics. I per aquest 
motiu ens costa d’entendre la pas-
sivitat i la despreocupació. I no per 
les persones que ara estan al cap-
davant, sinó perquè aquest proble-
ma afecta les persones d’Agramunt 
i tots aquells que estan treballant a 
primera línia. Tots hauríem de ser 
autocrítics i saber quan és el mo-
ment que cal remar tots a l’una. 

Durant totes aquestes setmanes 
l’únic objectiu que ha tingut l’equip 
de govern és garantir la seguretat i 
la salut dels agramuntins i agramun-
tines i evitar que el coronavirus es 
fes un lloc dins de casa nostra. S’ha 
treballat, es treballa i es continuarà 
treballant per mantenir la normalitat 
i aconseguir tots els recursos i me-
sures per poder disminuir l’impacte 
econòmic i social que està provocant 
aquest virus, i creiem que era un bon 
moment per sumar l’esforç de tots. 

Aquests dies s’ha fet més evident 
que mai les dues cares de la nostra 
societat. Per una banda, l’allau de 
solidaritat d’empreses i de persones 
a títol individual que agrupades en 

una gran xarxa de voluntariat s’han 
posat a disposició d’ens locals i or-
ganismes només per ajudar. Una 
solidaritat que sumada a la gran 
consciència de quedar-se a casa han 
evitat la propagació del virus. Una 
responsabilitat col·lectiva, però que 
també ha comptat amb comporta-
ments egoistes de totes aquelles 
persones que no han fet cas de les 
mesures de confi nament.

Com a societat hem hagut 
d’aprendre a veure el món des d’una 
fi nestra virtual. Les comunicacions 
que abans fèiem al carrer o a la pla-
ça ara les fem a través de pantalles 
que ens demostren que estem vius 
si seguim connectats. Les nostres 
rutines s’han vist alterades i modi-
fi cades. Però malgrat tot, hem re-
forçat les converses en terrats i bal-
cons, hem conegut els nostres veïns 
i hem redescobert tots els espais de 
casa. Hem après a reinventar-nos, a 
ser creatius i imaginatius i a trobar 
recursos. En aquest sentit cal agrair 
els esforços de les escoles, dels mu-
seus, de la biblioteca, del pavelló i 
de les entitats agramuntines per les 
seves propostes que ens ajuden a 
passar el temps a casa. El recorre-
gut que hem fet fi ns ara no ha estat 
fàcil, però venen temps complexos i 
haurem de continuar aprenent. 

Per acabar, volem fer un sincer 
reconeixement a totes les persones 
que porten dies treballant variant les 
seves rutines familiars per continuar 
oferint els serveis bàsics als agra-
muntins i agramuntines. 

Un agraïment a tot el personal i 
professionals sanitaris per la seva 
implicació i compromís, en especial 
a tot l’equip de l’EAP d’Agramunt. 
A tot el personal que treballa a les 
nostres residències i a tothom que té 
cura de persones grans o amb disca-

pacitats. A tots els equips de serveis 
socials, als equips d’emergència, als 
Bombers i Creu Roja d’Agramunt. 
També a totes aquelles empreses 
de serveis, comerciants i treballa-
dors de sectors que s’han mantingut 
oberts per poder garantir el proveï-
ment de les nostres necessitats bà-
siques. I a tots els voluntaris que us 
heu ofert desinteressadament amb 
l’únic objectiu d’ajudar.  

En concret, també volem agrair a 
l’equip de serveis municipal i a tota 
la Policia Local que han continuat 
estant a primera línia. 

I també agrair-nos mútuament a 
totes les persones que fem cas de 
les mesures establertes per fer front 
a la Covid-19 i ens quedem a casa 
complint amb els dies de confi na-
ment, malgrat no sigui fàcil. 

Des d’Acord d’Esquerra som molt 
conscients que són moments con-
vulsos i estranys, i vindran temps di-
fícils per a tothom, però precisament 
per això demanem coherència i com-
prensió. Serà moment de concentrar 
recursos, esforços i estratègies per 
aconseguir recuperar la normalitat 
perduda i tornar a aconseguir el be-
nestar de l’estructura social. 

Esperem que tot aquest episodi 
ens serveixi per prendre consciència 
i per valorar tot el que tenim com a 
societat. I que malgrat tot, el coro-
navirus ens hagi servit per aprendre. 

Finalment, i tot que ha passat en-
mig d’aquest estat de confi nament, 
el grup d’Acord d’Esquerra vol mos-
trar el seu suport al nou conseller 
d’Acció Exterior, Relacions Instituci-
onals i Transparència de la Generali-
tat de Catalunya, el nostre company 
Bernat Solé. Des d’aquí li desitgem 
molts encerts al capdavant de la 
conselleria.   ■
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L'AJUNTAMENT
INFORMA

EL S REGIDORS RENUNCIEN A LES SEVES ASSIGNACIONS

A proposta de l’equip de govern, tots els regidors de l’Ajun-
tament d’Agramunt han acordat renunciar a la seva assigna-
ció com a regidors mentre duri l’estat d’alarma per corona-
virus. La mesura s’ha pres conscients del moment actual i 
en solidaritat amb tots els autònoms, treballadors i PIMES 
que s’han vist afectats per la pandèmia de la Covid-19 i que 
han vist reduïts els seus ingressos per no poder treballar amb 
normalitat. La iniciativa s’ha aprovat per junta de govern i 
s’aplicarà des del passat 13 de març i fi ns que acabi l’estat 
d’alarma decretat.

Per junta de govern local també s’ha aprovat destinar 
aquests diners al Capítol 1 de Personal del Pressupost Mu-
nicipal. D’aquesta manera, s’habilitarà un plus de perillo-
sitat per dia treballat a tots aquells empleats municipals 
que aquests dies estan treballant a primera línia, com són 
la Policia Local, els Serveis Municipals i els treballadors de 
la residència Mas Vell. Una mesura que s’ha pres en reco-
neixement a la feina que diàriament realitzen aquests treba-
lladors, molts dels quals han variat les seves rutines famili-
ars per continuar oferint els serveis bàsics als agramuntins i 
agramuntines durant l’estat d’alarma. 

TREBALLS DE DESINFECCIÓ DE CARRERS
I ZONES COMUNES

Davant la situació, des de 
l’Ajuntament d’Agramunt 
s’han pres un conjunt de 
mesures higièniques per sal-
vaguardar la seguretat dels 
habitants i la higiene del 
municipi. Per aquest motiu 
l’equip de serveis munici-
pals ha estat duen a terme 
treballs de desinfecció de 
carrers, parcs, zones comu-
nes o illes de contenidors a 
Agramunt i als pobles del 
municipi per evitar la pro-
pagació del coronavirus. Les 
accions de desinfecció s’han 
dut a terme per l’equip de 
serveis municipals que ho 

estan fent amb motxilles manuals de fumigació i amb la 
nova escombradora. Tots els treballs de desinfecció es fan 
amb productes innocus per a les persones i respectuosos 
amb el medi ambient.

MESURES ADOPTADES PER L’ESTAT D’ALARMA
PER LA COVID-19

- Tancament instal·lacions municipals: Des del decret de 
l’estat d’alarma s’han tancat i suspès les activitats que es re-

alitzaven al camp d’esports, als pavellons 
esportiu i fi ral, l’escola de música, la llar 
d’infants municipal l’Era, les ofi cines de 
l’Ajuntament, la biblioteca, el teatre i l’espai cívic. 

- Decret de serveis mínims: Limitar la prestació dels serveis 
públics bàsics o estratègics i restringir la mobilitat del per-
sonal. 

· Ofi cines Ajuntament: L’atenció es fa telefònica i es presten 
serveis telemàtics 

· Serveis Municipals:  Es treballa amb caràcter rotatori per 
facilitar els serveis de neteja i manteniment.

· Residència d’Avis Mas Vell: Treballa amb normalitat atès 
que és un servei bàsic i de caràcter assistencial i sanitari.

- Canvi horari de la deixalleria municipal: S’ha canviat l’ho-
rari de la deixalleria municipal. Mentre duri l’estat d’alarma 
està oberta de dilluns a divendres de 9 a 12h. Els dissabtes 
està tancada.

- Anul·lació del Mercat Setmanal del dimecres: Es decideix 
anul·lar el mercat setmanal dels dimecres mentre duri l’es-
tat d’alarma. La mesura es va prendre en junta de govern 
després de valorar que tots els productes que s’ofereixen al 
mercat estan garantits amb els comerços locals.

- Número de telèfon per a emergències: l’Ajuntament coordi-
nat amb l’EAP d’Agramunt ha habilitat un número de telèfon 
per atendre totes aquelles emergències vitals (condicions 
clíniques que impliquin risc de mort o de seqüela funcional 
greu) que no relacionades amb la pandèmia coronavirus. El 
número de telèfon és el 671 465 042  que atén trucades 
els dies laborals de les 21h a les 8h i els dies festius de les 
21h a les 9h.

- Xarxa de suport de serveis socials: l’Ajuntament ha habi-
litat un telèfon per coordinar totes les necessitats relaciona-
des amb els col·lectius vulnerables des d’on es coordinen 
i s’activen els serveis i recursos sol·licitats. El número de 
telèfon és el 973 390 193.

- Tancament de les fonts d’aigua públiques: La mesura s’ha 
pres seguint les instruccions de la Generalitat de Catalunya 
per evitar la propagació de contagis a causa de la Covid-19, 
ja que són instal·lacions on hi pot haver molt contacte amb 
les mans o la boca.

- Activitats posposades o anul·lades: S’han anul·lat totes les 
activitats que quedaven del Març Poètic, el cicle de Joves 
Intèrprets, el cicle Brots, les jornades de portes obertes dels 
centres educatius, les sessions de l’Aula d’Extensió Univer-
sitària, els balls dels diumenges, xerrades i conferències i les 
activitats a l’Espai Cívic.

AJORNAMENT DELS PAGAMENTS DE TAXES MUNICIPALS

L’Ajuntament ha decidit ajornar alguns pagaments d’im-
postos i taxes municipals amb motiu de la situació actual 
provocada pel Coronavirus. Les mesures que s’han acordat 
són, per una banda, no cobrar les quotes de la Llar d’Infants 
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Municipal l’Era d’Agramunt i de l’Escola Municipal de Mú-
sica mentre les instal·lacions estiguin tancades i no es facin 
activitats. No obstant, sí s’ha generat un rebut del 50% de 
la quota corresponent a la part proporcional del mes de març 
pel servei realitzat fi ns al dia 15 de març. Per l’altra, l’ajor-
nament del pagament de les taxes de guals, clavegueram i 
les llicències d’obres que s’havien de cobrar durant el mes 
de març.

RENÚNCIA AL CÀRREC D’ALCALDE

El divendres 20 de març es va celebrar un sessió plenà-
ria de l’Ajuntament Ple. En la sessió que va ser telemàtica 
per la Covid-19 es va acceptar per unanimitat la renúncia 
al càrrec de Bernat Solé com a regidor de l’Ajuntament i 
alcalde d’Agramunt. La renúncia al càrrec es va produir per-
què Bernat Solé ha estat nomenat conseller d’Acció Exterior, 
Relacions Institucionals i Transparència de la Generalitat de 
Catalunya.

RECONEIXEMENT A LES PERSONES QUE TREBALLEN
A PRIMERA LÍNIA

A la junta de govern local del passat 23 de març de 2020, 
es va adoptar un acord per reconèixer la tasca de totes les 
persones que davant la situació actual està treballant al ser-
vei de les persones: “Davant la situació actual i excepcional 
que està vivint tot el món davant la crisi per la pandèmia 
de la Covid-19, des de l’Ajuntament d’Agramunt es vol fer 
un reconeixement explícit al treball que s’està realitzant en 
molts àmbits per protegir i ajudar a tirar endavant tota la 
ciutadania. En primer lloc, a tot el personal sanitari. Per la 
implicació i compromís que davant la situació actual estan 
duent a terme tots els professionals de la sanitat que sumen 
esforços per donar el millor servei i atendre les persones i 
fer-ho amb professionalitat i molta dedicació. En segon lloc, 
a totes les persones que davant aquesta situació continuen 
treballant al servei de la població. Als equips tècnics i gero-
cultors que treballen a les residències d’avis, a les persones 
que tenen cura de les persones grans o amb discapacitats i 
continuen fent tasques als domicilis, als equips de serveis 
socials, als equips de serveis municipals, a la policia i a tots 

els equips d’emergència, els bombers, i a totes les perso-
nes d’empreses de serveis, comerciants i treballadors de tots 
aquells sectors que es mantenen oberts per tal de garantir 
el proveïment de les necessitats bàsiques de la ciutadania. 
L’agraïment també vol ser extensiu a tots els col·lectius i 
xarxes de voluntariat, entitats o persones que de forma indi-
vidual s’estan posant a disposició d’ens locals i organismes 
per ajudar de manera voluntària i desinteressada. I per úl-
tim, un agraïment a tots els ciutadans que estan fent cas de 
les mesures establertes per fer front a la Covid-19 i s’estan 
quedant a casa i complint amb els dies de confi nament. Són 
dies difícils però amb el treball en equip de tots i totes, ens 
en sortirem”.

REPARTIMENT DE LES TARGETES MONEDER

Un total de 30 famíli-
es d’Agramunt han rebut 
les targetes moneder cor-
responents als usuaris de 
les beques de menjador 
escolar de la comarca. 
En total a l’Urgell s’han 
repartit 566 targes, entre 
357 famílies de la comar-
ca. Aquestes targes s’han 
entregat als usuaris de 
les beques de menjador 

escolar com una de les mesures especials per garantir els 
ajuts de menjador durant el confi nament pel coronavirus. 
Les targetes es poden utilitzar en qualsevol establiment que 
comercialitzi aliments.

PROPOSTES SORGIDES DURANT L’ESTAT D’ALARMA

· Vermut de Rams: El dia 5 d’abril es va fer el Vermut de 
Rams des de casa. Una proposta de l’Ajuntament i Ràdio Sió 
per fer el vermut junts cadascú des de casa seva i amb el 
fi l musical de Ràdio Sió que va emetre les cançons que van 
demanar els agramuntins. 

· Concurs de dibuixos: L’Espai Cívic i l’Ajuntament d’Agra-
munt han organitzat el concurs de dibuix “El meu lloc pre-
ferit d’Agramunt és...”. La fi nalitat del concurs és fer un 
recull dels espais més singulars i preferits de la vila a través 
de l’expressió artística. També és una iniciativa per reactivar 
i promocionar el comerç local un cop es recuperi la norma-
litat.

· Microrelats confi nats: Per animar el Sant Jordi des de 
l’Ajuntament s’ha fet la proposta d’escriure microrelats so-
bre el confi nament de 420 caràcters i penjar-los a la xarxa. 

· Vestim els balcons: Proposta de l’Ajuntament per decorar 
els balcons d’Agramunt i presumir de tenir els balcons més 
bonics. Per penjar les fotografi es a les xarxes s’ha creat el 
hasthag #balconsagramunt.   ■
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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

T. 973 39 27 24

LLUNANOVAAGRAMUNT

AV. JAUME MESTRES, 27 - 25310 AGRAMUNT (LLEIDA)
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PLUJA CAIGUDA DURANT EL MARÇ

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

Dia   3 ......................................... 0,5 l./m2

Dia 15 ......................................... 1,5 l./m2

Dia 16 ......................................... 21,0 l./m2

Dia 24 ......................................... 1,0 l./m2

Dia 26 ......................................... 3,5 l./m2

Dia 30 ......................................... 0,5 l./m2

Dia 31 ......................................... 12,5 l./m2

TOTAL ......................................... 50,5 l./m2

TEMPERATURES EXTREMES DE MARÇ

Màxima del mes .........................  24,5°, dia 12
Mínima del mes ..........................  -0,5°, dia 26
Oscil·lació extrema mensual .......................  25°
Mitjana de les màximes .......................... 16,1°
Mitjana de les mínimes .............................  4,9°
Mitjana de les mitjanes ............................10,2°

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

ALMANAC

Demografi a

(Mes de març de 2020)

NAIXEMENTS
Roger Melgosa Gardeñes dia 20

DEFUNCIONS
Celedònia Baró Inglavaga 93 anys, dia   7
Engràcia Puntí Bellvehí 79 anys, dia 20
Maria Pilar Moret Arbonés 66 anys, dia 28
Antonieta Carrera Pijuan 85 anys, dia 30
Pere Bernadó Parramon 90 anys, dia 30
Anita Figuera Pla 88 anys, dia 31

Informació facilitada pel Registre Civil amb les dades conve-
nientment autoritzades.
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GRÀFICA DE LES TEMPERATURES MÀXIMES I MÍNIMES I DE LES PRECIPITACIONS
CORRESPONENTS AL MES DE MARÇ

MAIG 2020

Mes de 31 dies, cinquè del nostre calendari.
El dia 1 el sol surt a les 6h 49m, i es pon 

a les 20h 49m. El dia 31 el sol surt a les 6h 
21m, i es pon a les 21h 18m.

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

DATES ASSENYALADES
En el primitiu calendari romà l’any comen-

çava pel mes de març i, per tant, el maig era el 
tercer mes. En la reforma del calendari de Juli 
Cèsar (45 aC) es van afegir dos mesos nous: el 
gener i el febrer, i el maig va quedar en cinquè 
lloc. Aquest nou calendari és conegut com ca-
lendari julià, i posteriorment fou adoptat per la 
majoria dels països amb algunes modifi cacions, 
la més important fou canviar el començament 
d’any de l’u de març a l’u de gener. Aquesta 
alteració del calendari explica algunes celebra-
cions tradicionals d’origen molt antic que se 
celebren al mes de maig anunciant el desvetlla-
ment dels vegetals i de la vida quan en realitat 
s’haurien de celebrar al mes de març, just quan 
sortim de l’hivern. Pels pobles antics l’arribada 
del maig representava el retorn al temps de les 
fl ors i de la verdor i que total la naturalesa s’en-
joia i engalana amb colors i perfums delicats.

Antigament en anys de males collites, costa-
va molt d’arribar a la collita nova i era el maig 
un mes de fams i misèries. 

Dia 1: Sant Josep Obrer. Festa del Treball. La 
diada del Primer de Maig va ser instituïda el ju-
liol de 1889 en el Congrés de la Internacional 
Socialista que va tenir lloc a París.  

Dia 3: La Invenció de la Santa Creu.  El primer 
diumenge de maig era conegut com el Roser de 
maig, perquè molts pobles de Catalunya cele-
bren la festa del Roser. Així en parla el refranyer:

Per la festa del Roser El roser de maig,
tot fruit ve. fa olor per tot l’any.  

Dia 15: Sant Isidre Llaurador. A principis del se-
gle XVI la pagesia catalana va adoptar per patró 
aquest sant madrileny en substitució dels sants 
que s’havien venerat pel país: sant Galdric, al 
Rosselló; sant Medir, al Vallès; sant Faust, al pla 
de Lleida, i els sants Abdó i Senent venerats per 
tota la pagesia. Això no va passar a la resta dels 
antics regnes de la Península Ibèrica on sant 
Isidre encara avui és gairebé desconegut.

Dia 21: L’Ascensió del Senyor.

Dia 31: Pasqua de Pentacosta.

Ramon Bernaus i Santacreu

Temperatura màxima: Temperatura mínima: Precipitacions:Temperatura mitjana:

Les fases de la lluna:

Lluna plena

Quart minvant

Lluna nova

Quart creixent

el dia 7, a les 12:45 h

el dia 14, a les 16:03 h

el dia 22, a les 19:39 h

el dia 30, a les 5:30 h
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FUNERÀRIA i SALES DE VETLLA

973 39 08 62   620 90 50 20

jtorne1@hotmail.com

SERVEI PERMANENT24h

Jordi Lluch Sarnago
jardiner• Poda d’arbrat agrícola

• Poda d’arbrat urbà i ornamental

• Manteniment de jardins existents

• Aplicació de tractaments fitosanitaris

• Disseny manual i digital

Tel. 658 921 335
jardinsdesecar@gmail.com

• Col·locació sistemes de reg

jardinsdesecà

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

79sió 674[ABRIL 2020]

AMENITATS

per Ricard Bertran

Una imatge que vol representar el Dilluns de Pasqua, en què ens vam haver de menjar 
la mona a casa, i el parxís, un dels jocs de taula més coneguts que hi ha i que ens pot 
ajudar a passar estones divertides durant el confi nament.

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

Les 7
diferències

SUDOKU

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

9 5 2 4

3 4 7 8

8 5

6 5

4 7 3 1

1 2

9 3

8 9 6 4

2 6 1 3

❚ Coordina Rosa Maria Sera

SOPA DE LLETRES

Busqueu els següents onze noms:
ADOBAR, AMANIR, AROMAR, ASSAONAR,
BEGUDA, CONDIMENT, DONAR, MENGES,

PEIX, SARDINES, VINAGRE

B R L S X Ç S E G N E M Y S T

Q B A I W L S M A O K N F B Y

H T E N Z Y B V A D C X N M S

G P D R O Q Z I I B O R Ç R A

A D C O N D I M E N T B I R Y

S R V M Y Q E G V K A N A A C

S L O W M Ç U E F T A G B R A

A Ç K M N D U Q L M J D R S L

O W R Y A T J Ç A E V L S E E

N J Ç S A R D I N E S E W X E

A P O I Q S Q Y G M P P R J R

R O S Ç J O D E C K N I K V M

Solució a les
7 diferències:

Solució al
SUDOKU:

819524673

345697182

627183459

968312547

472856931

531749826

296438715

183975264

754261398

Solució a la
Sopa de Lletres:

BRLSXÇSEGNEMYST

QBAIWLSMAOKNFBY

HTENZYBVADCXNMS

GPDROQZIIBORÇRA

ADCONDIMENTBIRY

SRVMYQEGVKANAAC

SLOWMÇUEFTAGBRA

AÇKMNDUQLMJDRSL

OWRYATJÇAEVLSEE

NJÇSARDINESEWXE

APOIQSQYGMPPRJR

ROSÇJODECKNIKVM
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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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L’OBJECTIU
DEL ROBERT

LA CALAISERA per SERAFINA BALASCH

Oreneta vulgar
(Hirundo rustica)

Tan sols hem d’obrir 
les fi nestres per 
saber que ja són 
aquí després d’un 
llarg viatge; segur 
que no ha estat gens 
fàcil, algunes s’han 
quedat pel camí 
i per aquestes ha 
estat l’últim... Ens 
deixaran a l’octubre, 
però com cada any 
amb la primavera 
tornaran.
 
Agramunt, 5 d’abril 
del 2020
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L’Anita de Cal Manetes
botiguera tota la vida i
sempre al mal temps
bona cara.

El teu somriure ens
acompanyarà sempre.

Anita Figuera Pla
1.1.1932  -  31.3.2020

La família agraeix les mostres
de condol i d’afecte rebudes.

Agramunt, març 2020
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Com sigui que 
aquest any no 

es va poder fer la 
tradicional cantada 
de caramelles 
pels carrers de 
la vila, a l’Àlbum 
d’aquest mes hi 
hem volgut posar 
aquesta imatge 
retrospectiva d’una 
cantada davant 
de cal Viladot 
l’any 1969 amb 
tota la família a la 
balconada. Com 
sabem, era una 
de les cantades 
habituals dels 
caramellaires 
agramuntins, fi ns 
fa poc temps que 
la farmàcia es va 
traspassar i l’edifi ci 
es va vendre i 
s’ha convertit en 
allotjament rural.
Tot i que no hi 
posem cap nom, 
creiem que la 
imatge és prou 
expressiva per 
deixar-ne testimoni 
en aquest apartat 
mensual de la 
revista.

���� ����L’àlbumL’àlbum
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IMATGES  D ’AH IR  i  D ’AVU I

Recordem que la capella del Sió es va construir en un punt allunyat de la vila, al peu del riu i en un indret on, segons la llegenda, 
es va trobar la Verge del Socors. La imatge d’aquest mes, agafada des de la banda del darrere, és de l’any 1965. En aquell temps 
la capella estava enrunada i al seu voltant més proper era tot terra campa. Amb els anys es va anar construint al seu voltant i 
actualment ha quedat en una zona molt més cèntrica. En ser reconstruïda l’any 1978, es van fer una sèrie de modifi cacions com la 
de treure el porxo del davant per donar més amplitud al carrer. Al seu interior hi ha dipositada una rèplica en format més petit de 
la Verge que hi ha al cambril de l’església parroquial.
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