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Als centres educatius de la nostra
Vila es van celebrar diversos actes per
commemorar el Dia de la Pau.

29 a 33
Publiquem una entrevista feta
a Mn. José Uriel Alvarez, perquè els agramuntins puguin
conèixer millor el nou rector
de la nostra parròquia.

LA 3...
Aquesta edició de la nostra revista
s’escau en allò que se’n diu un número rodó: el 600. Aviat està dit però
ha costat 50 anys arribar-hi. Mig seglee
sortint mes rere mes, sense fallar-nee
cap. No és aquest, però, un númeroo
de celebració d’aquesta efemèride. Hoo
serà el del mes de març. Entre altres hi
farem un repàs de la trajectòria de laa
revista, obligatòriament breu, i tambéé
hi inclourem col·laboracions especialss
relacionades amb l’aniversari.
Des d’aquí convidem tothom, espeecialment els que d’una manera o altraa
han estat vinculats amb SIÓ, que enss
enviïn també la seva col·laboració.
Totes seran benvingudes i agraïdes.
Algun dels nostres lectors, però, ja
s’ha avançat a aquesta participació i
en aquest número hi escriu les seves
reflexions entorn la revista i la seva
trajectòria.
Amb tot, el plat fort és l’entrevista
al flamant rector de la nostra parròquia,
a,
mossèn José Uriel Álvarez Bedoya.
a
Hem esperat uns mesos abans d’entrevistar-lo per deixar-li temps a aclimatar-se al seu nou destí. És evident

que cada persona aporta al càrrec que
ostenta la seva personalitat i manera de
fer. En aquest cas potser més accentuada a causa

del seu origen colombià
colombià,
un país de tarannà i cultura molt diferent a la catalana. Amb tot, porta ja una
vintena d’anys a Catalunya.

Una de les seccions més seguides
pels nostres lectors és la de L’Àlbum.
Es va crear per tal d’anar confeccionant
una mena d’àlbum familiar, en aquest
cas de la gran família agramuntina. Gràcies al fons arxivístic de la
revista i, especialment, a l’aportació dels nostres lectors, tenim
material prou abundós per ampliar
aquesta
secció. La principal dificula
tat
t en què ens trobem és la identifi
t cació de totes les persones, més
quan
més vella és la foto.
q
En les darreres setmanes han estat
nombrosos
els actes culturals organo
nitzats
per diverses entitats. Aquest
nit
calendari
contradiu el que es pensa
ca
que després de Reis i fins Carnaval la
vida social i cultural queda adormida.
De ttotes en deixem constància, a més
les seccions habituals.
de le
Finalment, informar als nostres lecFi
tors que a partir de primers de març els
50 aanys de SIÓ es faran molt visibles
pels nostres carrers i places. Serà un
recordatori dels actes que anirem organitzant durant els propers mesos, tots
oberts a tothom. ■
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ODONTOLOGIA

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

I N T E G R A D A

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

CENTRE DE LA RIBERA DEL SIÓ

clinicariberadelsio@infomed.es

www.centresodontologiaintegrada.com

NOUS TRACTORS SÈRIE 6M
Versàtils
Fiables
Resistents

VICENS

MAQUINÀRIA AGRÍCOLA

Ctra. Nacional II, km 483
Tel. 973 60 04 50
25244 FONDARELLA
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Ctra. Nacional II, km 450
Tel. 973 79 53 05
25170 TORRES DE SEGRE

Ctra. C-13 C/ 1, Nau 1
Tel. 973 18 08 04
25670 TÉRMENS

Ctra. de la Llacuna, 38
Tel. 977 88 04 59
43420 STA. COLOMA
DE QUERALT

C/ Narcís Monturiol, 1
Tel. 93 874 39 11
08243 MANRESA

A C T U ALITAT FETS D EL M ES

JOSEP BERTRAN

JOSEP BERTRAN

Concert d’Hivern de la Jovenívola

La Cobla actuà per primera
vegada al Foment.

L’escenari del
Foment va acollir
la presència d’un
centenar d’espectadors.

L

a Cobla Jovenívola
d’Agramunt celebrà el
diumenge 19 de gener
a la tarda el tradicional concert gratuït que des de fa un
temps protagonitza al voltant
de les festes de Nadal. Enguany, i per primera vegada,
el va fer a l’escenari del Fo-

ment amb la presència d’un
centenar d’espectadors.
La primera part va estar
protagonitzada per sardanes
d’autors clàssics i moderns
com Joaquim Serra, Agustí Borgunyó, David Esterri
o J.J. Blay. La segona part
va destacar per les versions

contemporànies d’obres de
Vicenç Bou o Felip Pedrell i
la música de Nino Rota amb
la interpretació de la banda
sonora de “8 i ½” de Federico Fellini, que va cloure el
concert. La Cobla Jovenívola
va estar dirigida pel director i
compositor Esteve Molero.

vart, l’art de la llibertat” sobre
la vida i l’obra de l’artista. El
reportatge d’una hora de durada, ha estat coproduït per

Magnètic Films, VINSEUM
i TV3. També compta amb
la participació de diverses
entitats agramuntines, entre

E

l cinema del Casal acollí
el divendres 7 de febrer
la presentació i projecció de
l’audiovisual “Josep Guino-

[FEBRER 2014]
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JOSEP BERTRAN

▼
Josep Puig autor del reportatge sobre Guinovart.
JOSEP BERTRAN

A la dreta, actors i directora saludant al final de la lectura.

La presentació
s’emmarca en la
celebració del
20è aniversari de
l’Espai Guinovart
que es complirà
el proper més de
juliol.

altres la nostra revista que
va aportar material fotogràfic relacionat amb en Guino,
l’Espai i Agramunt. A l’acte
de presentació, amb l’assistència d’unes 150 persones
hi van intervenir el realitzador, Josep Puig, l’alcalde i la
presidenta de la Fundació. La
presentació s’emmarca en la
celebració del 20è aniversari
de l’Espai Guinovart que es
complirà el proper mes de
juliol.

En motiu de la clausura
de l’exposició Teatre de Guinovart: escenografies, el diumenge 9 de febrer el Grup
Escènic Agramuntí va fer una
lectura dramatitzada de l’obra
de Joan Oliver, Cambrera
Nova, publicada l’any 1937.
Amb la direcció de Carme Vicens, hi van participar Joan
Ribalta, Dolors Ginestà, Joan
Garcia, Àngels Ribalta i Miquel Marsol.

Una setmana més tard va
ser la companyia Teatredetics
qui actuà a l’Espai amb el
muntatge Piscolabis poètics.
Es tractà de l’escenificació
d’un poema de Vladimir Malakovki i un conte de Mario
Benedetti. Aquest muntatge
s’havia representat també a
l’Espai en motiu d’una de les
trobades anuals d’escriptors
que se celebren per commemorar el Dia Internacional de
l’Escriptor Empresonat.

JOSEP GUINOVART, L’ART EN LLIBERTAT
Totes aquelles persones interessades en poder disposar d’una de les còpies del DVD,
coproduït per VINSEUM, Magnètic Films i Televisió de Catalunya, poden fer-ho a través de la pàgina web de VERKAMI,
http://www.verkami.com/locale/es/projects/7844-josep-guinovart-lart-en-llibertat-dvd
o bé, si ho prefereixen, poden adreçar-se també a l’ESPAI GUINOVART (de dijous a
diumenge. Telèfon 973 39 09 04).
Us recordem que el termini per tal d’aconseguir el finançament, que dóna opció a
poder fer-ne l’edició de còpies, acaba el proper dia 2 de març.
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JOSEP BERTRAN

El recinte dels Safareigs va ser l’escenari de l’homenatge pòstum.

D

JOSEP BERTRAN

Mostra Natura i Arquitectura
a Lo Pardal.

es del dia 19 de gener el
monument Les Agulles
que hi ha situat al recinte dels
Safareigs té una placa en memòria de l’arquitecte Josep
Mora que morí l’any 2012.
Ell va ser el director tècnic de

la remodelació d’aquest antic
equipament municipal l’any
2003. Les Agulles és obra del
col·lectiu Undetres integrat
per Montse Guerrero, Ramon
Guixé i Serafina Balasch. En el
torn de parlaments van inter-

venir els dos primers conjuntament amb l’alcalde, Bernat
Solé; la regidora de cultura,
Mercè Cases, i Vicent Loscos en nom de l’organització,
Amics de l’Arquitectura Popular. L’emotiu acte, que comptà
amb la presència d’una cinquantena de persones la majoria de fora vila, es clogué amb
una breu intervenció musical.
També el mateix dia i dins
el mateix context, es va inaugurar a Lo Pardal 3 l’exposició
itinerant Natura i Arquitectura que aplega obres d’una
trentena d’artistes i amics de
Josep Mora. També s’hi inclou una exposició fotogràfica
sobre l’activista cultural de
les Pallargues a la qual ha collaborat la nostra revista amb
l’aportació de diverses imatges. Aquesta mostra es podrà
veure en diferents poblacions
de l’Urgell i la Segarra i es tancarà a la Cardosa el dia 20 de
juliol.
[FEBRER 2014]
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Dolors Ricart al Palau de la Música
L

ANTONI BOFILL

’actual directora de la Coral
d’Avui, va participar com a
directora invitada en l’espectacle de Carles Santos Cantúria Cantada que es presentà en
dues sessions el primer cap de
setmana de febrer al Petit Palau
del Palau de la Música de Barcelona. La jove directora agramuntina dirigí el Cor de Cambra
del Palau, una de les agrupacions corals més prestigioses del
nostre país, en un espectacle en
què no es limiten a cantar sinó
que Carles Santos els fa actuar
en un moviment continu per un
gran escenari que ocupa la platea de l’auditori.

Un moment de l’espectacle
de Carles Santos.

Oh Happy Day al Casal
a coral Geriona, una de les
participants en el concurs
de TV3 Oh Happy Day actuà
el diumenge 2 de febrer al
Casal en dos concerts de pa-

L

J.M. RIBALTA

La coral Bon Cant participà
en el concert de Geriona.
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gament, 5 euros, organitzats
per l’Ajuntament. En ambdues sessions, migdia i tarda, el
teatre s’ompli d’espectadors
atrets per la sempre eficaç

publicitat televisiva. Per fer
més atractiu el concert també
hi participà en una de les peces finals, l’agramuntina coral
Bon Cant.

FONT: C.C.S.

Robatoris

Estació de bombeig de la
portada d’aigua del Sió.

L

a matinada del 13 de febrer va tenir lloc
el robatori de material elèctric del transformador a la població de Santa Maria de Montmagastrell. Concretament, ha estat un robatori
de material elèctric a l’estació d’elevació que
subministra potència elèctrica al bombament

de l’aigua, a través de la captació de la Vall del
Sió, de la qual es basteixen els municipis de la
comarca de la Ribera del Sió i la Segarra. Com
a conseqüència s’ha malmès el quadre de fusibles, s’han arrencat plaques del terra i s’han fet
danys a la tanca perimetral de l’estació. El cost
dels danys i el robatori supera els 25.000€.
Aquest és un dels nombrosos robatoris que
durant els darrers mesos s’han registrat a Agramunt i diverses poblacions de la Ribera. Els
lladres tenen com objectiu tan habitatges particulars, bars, indústries, granges, horts, magatzems, estacions elèctriques, entre altres.
Darrerament les forces de seguretat han fet
diverses detencions relacionades amb aquests
robatoris. Amb tot, els robatoris no han pas
desparegut. ■

El col·lectiu Garba us convida a l’acte

“Taller de consells i confidències:
Secrets de la felicitat sexual per a dones”
que oferirà la Sra. Roser Amills, periodista i escriptora
La Sra. Amills és autora, entre altres, del llibre “M’agrada el sexe!” i col·laboradora en diversos programes
de televisió i de ràdio. Al final de l’acte l’autora signarà els seus llibres.

L’acte tindrà lloc el dissabte 8 de març, a les nou del vespre, a l’Espai Guinovart. L’entrada és gratuïta.

[FEBRER 2014]
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PINTURA I DECORACIÓ

JAUME VILLALTA
Avinguda dels Esports, 6, 2n, 2a
Tel. 973 39 08 10 - Mòbil 626 92 97 51
25310 AGRAMUNT (Lleida)
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Bombers Voluntaris d’Agramunt
Volem agrair
i donar les
gràcies obertament al cap de
parc sortint, en
Ramon Fontanet Macià, per
la seva llarga
carrera al
capdavant del
parc...

D

es del Parc de Bombers
Voluntaris d’Agramunt volem informar dels canvis
que hi ha hagut darrerament en
els càrrecs de cap i sotscap de
parc.
D’acord amb el decret 246/
1996 de 5 de juliol, que aprova
el reglament del cos de Bombers
Voluntaris de la Generalitat de
Catalunya, l’elecció dels caps i
sotscaps d’agrupació del cos de
Bombers Voluntaris s’ajusta al
procediment establert a l’article
36.
Donat que les últimes eleccions foren l’any 2009, el setembre del 2013 s’inicià el procés per convocar eleccions el dia
9 de novembre del mateix any,
en el marc del procés electiu realitzat a tots els parcs de bom-

bers voluntaris de Catalunya.
Al procés es va presentar una
única candidatura, i els bombers escollits van ser en Ramon
Escudé Argilés com a cap de
parc i en Lluís Guixé Solé com
a sotscap de parc.
Tanmateix volem agrair i donar les gràcies obertament al
cap de parc sortint, en Ramon
Fontanet Macià, per la seva llarga carrera al capdavant del parc,
per la seva gran dedicació i devoció pel cos de Bombers Voluntaris, i especialment pel parc
d’Agramunt.
El paper del bomber voluntari requereix un grau d’exigència
molt elevat pel que fa a la implicació, atès que s’ha de donar
resposta als serveis que sorgeixen en la nostra zona, a més

del suport a altres zones quan
és necessari. Sense oblidar-nos
de la formació, protocols de treball, actualitzacions periòdiques
i organització, entre altres funcions. Des del parc, intentem
cobrir aquests serveis, tot i que
ens comporti alguna dificultat a
l’hora de compaginar-ho amb el
món laboral i familiar.
Finalment, voldríem agrair de
nou el paper que ha desenvolupat en Ramon Fontanet durant
tants anys al capdavant del
parc, sempre mostrant ganes
i il·lusió per tirar endavant, tot
engrescant la gent jove per involucrar-se en aquesta tasca social
i altruista, i així poder seguir treballant per mantenir viu el parc
d’Agramunt i el cos de Bombers
Voluntaris. ■

Agramunt, reportatges
de la història
les
a
a
d
n
e
v
de Josep Bertran

De
vila
a
l
e
d
s
llibrerie

Un volum de 268 pàgines, amb 506 il·lustracions,
que aplega 23 reportatges que s’han anat publicant
a SIÓ entre l’agost del 2011 i l’octubre del 2013.

20€

Una bona part de la història agramuntina,
ara en un sol volum d’edició molt acurada.

“El llibre que no hauria de faltar a la biblioteca
dels agramuntins que estimen el seu poble...”
[FEBRER 2014]
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PNEUMÀTICS

FRENS

AMORTIDORS

ALINEACIÓ

OLI

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

Amics
de
l’Espai
Guinovart
Diàlegs blaus: Eduardo Sanz
i Josep Guinovart
2 març / 18 maig 2014

AMICS DE L’ESPAI GUINOVART,
adreçat a particulars, col·lectius i empreses
INDÚSTRIES

JOVÉ-BALASCH, S.L.

HORARI:
Dijous i divendres, de 10h a 13h
Dissabtes d’11h a 14h i de 17h a 19h,
Diumenges d’11h a 14h.
Plaça del Mercat, s/n. 25310 Agramunt - Tel. 973 39 09 04
info@espaiguinovart.cat · www.espaiguinovart.cat
Visites concertades per a grups.
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Residència Ribera del Sió

FONT: RESIDÈNCIA RIBERA DEL SIÓ
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Les darreres festes a la Residència explicades pels nostres residents

Un grup de
residents vam
ballar un ball
que ens el va
ensenyar la fisioterapeuta,
en forma de
gimnàstica.

ACTUACIÓ DE COUNTRY
“El 27 de desembre va venir un grup que ballava country. Eren deu senyores d’Agramunt, de
les quals n’hi havia tres que treballen aquí a la
residència: l’Encarna, l’Elisenda i la Núria. Van
fer diversos punts de ball diferents. Van ballar una
hora i la veritat és que se’ns va fer curt. Quan es
van acomiadar ens van dir que tornarien.” Maria
Roqué
ACTUACIÓ DE SARAO-8
“El divendres dia 10 de gener a la tarda a
la residència Ribera del Sió vam rebre la visita
d’una orquestra que s’anomena Sarao- 8. Són vuit
membres, alguns d’ells nascuts a Agramunt. Van
amenitzar un ball d’allò més divertit. Va sortir a

ballar molta gent: residents, familiars i coneguts
que venien de visita i totes les treballadores que
hi eren presents.
Esperem amb moltes ganes que ens tornin a
visitar per escoltar-los una altra vegada i passarnos-ho igual de bé.” Teresa Estany
SCALA EN HI-FI
“El 29 de gener a la Residència Ribera del Sió
es va fer l’espectacle de la Scala en Hi-Fi. El feien
les noies de la residència i un grup de residents.
Va presentar la directora Montserrat Felip. Les
noies cantaren i ballaren una cançó de la revista
de la Lina Morgan, una de la Marisol i moltes d’altres més. El doctor Joan Loscos ens va sorprendre
perquè va tocar l’acordió. Un grup de residents
vam ballar un ball que ens el va ensenyar la fisioterapeuta, en forma de gimnàstica. Ens ho vam
passar molt bé, i va venir tanta gent que no s’hi
cabia.” Maria Roqué ■

[FEBRER 2014]

sió 600

13

ferreteria

FIRAL

vine a
veure la
nova secció

C/ Firal, 21
25310 Agramunt
973 39 23 90
Įral@cifec.es
www.cifec.es

ELECTRODOMÈSTICS – IMATGE

t’esperem

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

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

a partir
p
del dia 28 de g
gener
nou punt de venda
da a
Horari:
de dimarts
s,
a divendre a 1
30
9,
e
d
í
at
m
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C/ V
Vilavella, 6, 2n, 1ª
T 973 390 962
2
Tel.
9
615 244 719

Mirlelourss
p
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Informacions de l’ANC

FONT: ANC

Recollida de signatures
a Mafet.

Q

A tot Catalunya
està anunciada
una segona recollida general de
signatures pels
dies 22 i 23 de
març. És desitjable obtenir una
majoria substancial de vots de
la ciutadania en
favor de la independència.

uan aquí a Catalunya es reclama, es protesta, es canta alguna veritat –com ho
feia Raimon, quan entonava allò d’ara
direm el que tu i jo sabem, i que sovint oblidem–, la repulsió és unànime. Exceptuant les
veus d’aquells que gaudeixen del concert econòmic, de curiosa aquiescència carpetovetònica, els catalans i les nostres tímides desafeccions al model colonial que patim des dels temps
del Duque de Alba, som mal vistos, mal digerits
i mal pregonats a totes les comunidades espanyoles. Aquesta previsible repulsa forma part
d’un procés de reacció per etapes. L’etapa següent consisteix a no voler ser menys (aquest és
el quid de les autonomies!) i qüestionar el tracte vigent, pregonant el mateix que prèviament
han sentit i desacreditat de boca dels nostres
polítics. Efectivament, després de blasmar
l’“Espanya ens roba”, que van encunyar els de
Solidaritat, ara els presidents de tres comunitats autònomes han descobert la sopa d’all que
deriva del mateix principi: els seus territoris
pateixen d’infrafinançament; han fet números i
s’han trobat amb un tracte fiscal injust per part
del govern espanyol.
Serà interessant comprovar quantes comunidades s’afegiran a aquesta –fins ara, im-

pensable– estratègia de comprovació de la
inoperància del sistema autonòmic per tal de
suggerir la seva abolició, via segura per fer desaparèixer la nostra, que seria l’objectiu final
de tota la moguda. Potser són lents, però no
són rucs. I tot el vodevil a propòsit de les balances fiscals demostra clarament que van per
nosaltres, encara que no han après com fer-ho
efectiu. Qüestió de temps, però, mentre la marca Espanya continua acumulant desprestigi.
Doncs bé, en aquest naufragi anunciat de
l’Estat Espanyol, els independentistes –que
diu que som tantíssims– després de les accions fetes fins ara per aconseguir una sobirania
que molts ja tastem, som els responsables que
les coses acabin tan bé com han començat.
Hem de tenir la saviesa necessària per sortir
endavant; per fer passar els polítics que ens
representen per aquell camí que no condueix
a cap indret que no sigui la independència. I
això vol dir feina. Per una banda hem d’aconseguir el màxim de signatures en previsió de
situacions desfavorables, que es presentaran,
de manera que puguem passar al davant del
joc polític corresponent. Per altra banda, hem
de ser presents allà on hi hagi concentracions d’afirmació ciutadana, com s’ha donat
a causa de l’intent de desballestar l’actual
model lingüístic. De feina no ens en faltarà.
En previsió tenim la recollida de signatures als
nuclis agregats, així com a les poblacions properes de la Ribera. A tot Catalunya està anunciada
una segona recollida general de signatures pels
dies 22 i 23 de març. És desitjable obtenir una
majoria substancial de vots de la ciutadania en
favor de la independència. Per altra banda ja
està anunciada la propera Assemblea General
de l’ANC que serà el dissabte dia 5 d’abril a
Tarragona, on se’ns desvetllaran les estratègies
a seguir. Aquesta i altres notícies les continuarem publicant al nostre compte de Facebook,
<Agramunt – Ribera del Sió Per la Independència>. Per informacions actualitzades de l’ANC
i inscripcions com a membres, simpatitzants o
col·laboradors, el web <www.assemblea.cat>.
Actualment som 25 membres de ple dret i 12
simpatitzants o col·laboradors. Per aclariments,
el correu, <agramunt@assemblea.cat>. ■
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OP IN IÓ LA C LAR A B O IA

per JOAN PUIG i RIBERA

Votar tota la família per divorciar-se

JOSEP ROVIRA

L

Si Catalunya es vol
independitzar de
la resta d’Espanya,
diuen ara des de
Madrid que és un
afer que afecta a
tots, un afer d’Estat,
i que, per tant, els
de Galícia, Extremadura, la Rioja i
“tutti quanti” han
de votar per dir-hi
la seva.

a independència de Catalunya és un dels temes estrella en els mitjans de comunicació des de
fa dies. Malgrat que el govern
central i els partits majoritaris
diguin que ja està tot parlat i
que no hi ha canvis en el full
de ruta d’Espanya, no poden
evitar les preguntes dels periodistes i tampoc no poden
amagar els documents que
ells mateixos elaboren, cosa
que demostra que el tema és
una carpeta oberta que, inevitablement i malgrat tot, tenen
damunt la taula.
No cal dir que la Xarxa va
plena de referències a la
possible sobirania catalana.
Per a bé i per a mal. Fa uns
dies vaig poder admirar un
vídeo fet per uns valencians
extremadament il·lustratiu.
Es tractava d’un matrimoni
la dona del qual plantejava
al marit la separació, perquè
feia temps que no s’entenien; el marit contestava que ni
parlar-ne, que les coses ja estaven bé com estaven; ella replicava que li faltaven diners,
mentre ell afegia que amb
els que li tornava dels que
ella guanyava n’havia de tenir
prou; la dona continuava afirmant que no hi havia estimació, que estava tipa de retrets
i menyspreus i que, per tant,
volia marxar amistosament i
viure la seva vida; ell deia que
ni somiar-ho i que, en tot cas,
si volia separar-se, ho havien
de votar els fills, els padrins i
els cosins, perquè considerava que era un assumpte que
afectava a tots.

Si Catalunya es vol independitzar de la resta d’Espanya, diuen ara des de Madrid
que és un afer que afecta a
tots, un afer d’Estat, i que,
per tant, els de Galícia, Extremadura, la Rioja i tutti
quanti han de votar per dir-hi
la seva. Aquesta és una teoria
ben singular que nega als ciutadans catalans poder decidir
per ells mateixos el seu propi
futur i la seva manera de governar-se. És una fal·làcia que
no té cap sentit, però que ja
hem viscut amb anterioritat:
amb l’Estatut. Els partits de
Catalunya van elaborar i votar
un Estatut que el poble va
referendar majoritàriament.
Després van venir els partits
principals del Parlament de
Madrid i es van dedicar a passar-hi el ribot i a desvirtuar el
que democràticament havíem
votat. Es pot fer això i dir que
és una actuació democràtica?
Per divorciar-nos de l’Estat
hem de tenir el vistiplau dels
altres familiars? I si voten que
no (perquè a ells ja els va bé),
hem de continuar junts contra
la nostra voluntat?
Aquest absurd em recorda
una situació que vaig viure
quan estudiava. Un dia, els
companys de la meva classe
vam demanar a un professor
l’ajornament d’un examen
perquè coincidia amb altres;
el professor ens va explicar
que la qüestió la decidiríem
mitjançant votacions a mà
alçada, i ens va dir que ja
podíem aixecar-les els que
estàvem a favor del canvi;
tots vam alçar la mà; llavors

ell, des de la cadira, va afegir: “molt bé, hi ha el 49% de
vots a favor de moure l’examen de dia i el 51% de vots
en contra (que són els meus
vots, ja que jo tinc la majoria),
per tant, guanyo jo i la prova
queda pel dia fixat en principi. Vosaltres podeu estar orgullosos perquè, tot i que no
heu guanyat, heu fet una prova de maduresa democràtica
en votar”. I l’examen no es va
ajornar. Quan alguns polítics
afirmen que, per aconseguir
la independència de Catalunya, també ha de votar la
resta d’Espanya, em ve a la
memòria aquell exercici de
cinisme democràtic que ens
va fer el professor infaust el
nom del qual no vull ni recordar.
Per altra part, perquè Catalunya fos absorbida per Espanya ara fa tres-cents anys
(amb la pèrdua de les pròpies
lleis i institucions), ningú no
li va demanar si ho volia. Senzillament l’exèrcit borbònic
hispano-francès la va sotmetre per la força de les armes i,
un cop reprimida i espoliada
la població, els governs posteriors van anar passant el ribot
amb aplicació entusiasta.
Quan algú fa anar un argument-trampa com l’esmentat
més amunt, se l’ha de rebatre
dient que Catalunya és una
nació avalada per la història
i per la voluntat dels mateixos catalans. I per això ha de
poder decidir el seu futur per
ella mateixa, igual com ho poden fer i ho fan totes les nacions del món. ■
[FEBRER 2014]
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Elaboració artesana de
torrons i massapans
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torronsfelix@yahoo.es
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OP IN IÓ G EN T, FETS, COSES. . .

per A. PONSA

Ocells: pinsà borroner

Es tracta d’un
ocell més apreciat
per la seva bellesa que pel seu
cant, però com
que és una espècie estrictament
protegida per
la llei, caçar-lo,
encara que sigui
per mantenir-lo
en captivitat, està
totalment prohibit
sota la pena de
severes sancions.

A

quest és un ocell molt
fàcil de reconèixer, de
mida semblant a la
d’un pardal, però de complexió més arrodonida i massissa. El plomatge del mascle és
de color rosat tirant a vermell
fúcsia al pit; en canvi el de
la femella és d’un to bastant
més discret ja que la seva
vestimenta és de color marró apagat. En canvi, tant l’un
com l’altre tenen el cap negre
i el carpó blanc, part molt visible quan arrenquen el vol.
El seu cant no és pas cap
simfonia que cridi l’atenció a
ningú perquè tan sols és una
mena de xiulet curt i monòton
que es repeteix a intervals no
massa llargs, sí que és, però,

una eina valuosa a l’hora de
poder-lo identificar.
L’habitatge preferit dels
pinsans borroners són els
boscos humits i frescals de
les obagues, lloc on s’alimenten de les herbes, les baies
i les llavors que hi troben, a
més a més dels insectes i aranyes que solen reproduir-se
en grans quantitats en ambients carregats de vegetació i
humitat.
A l’hivern, però, com que
la cosa empitjora, i es troben
atrapats entre l’espasa i la
paret, per a poder subsistir
els pobres ocells han de buscar-se la vida com sigui sortint a buscar-se el menjar fora
del seu territori, són èpoques
que els podrem veure sovint
dins de pobles i ciutats com
si res. Llavors també tenen
una predilecció esbojarrada
pels borrons dels arbres de
fulla caduca, i d’això els ve el
nom de pinsà borroner. Però
dins el món ocellaire també
és conegut com el canonge,
mot que fa referència als colors de la vestimenta del mascle, la qual recorda, encara
que sigui vagament, la dels
canonges de temps passats.
Són ocells molt territorials,
és a dir, que ells defensen
d’una manera activa i permanent els límits de la zona
determinada on viuen, s’alimenten i es reprodueixen,
amb un comportament que
podríem qualificar d’agressiu
que es manifesta sobretot entre individus d’una mateixa
espècie o espècies pròximes
si entre elles hi ha signes de

competència, entre les quals
crec que hi ha inclosa l’espècie humana.
Fan el niu en arbres i arbustos normalment a no gaire alçada, en el qual hi participen
activament, com fan la majoria d’ocells, ambdós individus
sense discriminació de sexes.
No obstant això, aquesta discriminació sí que és present a
l’hora de dur a terme la incubació dels ous de cada niada.
Així, de la parella dels pinsans, la femella sola se n’encarrega i se’n surt sense gaires dificultats, però comptant
amb l’inestimable ajut del seu
consort que en té cura sense
allunyar-se gaire del niu pel
que pugui passar i portant-li
el menjar corresponent tot el
període d’incubació.
Com he dit més amunt, es
tracta d’un ocell més apreciat per la seva bellesa que
pel seu cant, però com que
és una espècie estrictament
protegida per la llei, caçar-lo,
encara que sigui per mantenir-lo en captivitat, està totalment prohibit sota la pena de
severes sancions.
De fet, avui dia penso que
trobaríem ben poques espècies d’ocells que no sigui
prohibit caçar-los lliurement
sense cap mena de trava,
prohibició que també s’estén
a bona part de la resta del
regne animal, amb la qual
cosa sovint se senten les veus
dels detractors, generalment
la gent del camp de certes
zones que es queixen de les
destrosses que estan patint
els seus conreus. ■
[FEBRER 2014]
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inquanta anys equivalen
a mig segle. Un intermedi
cronològic notable. Normalment, la majoria de mortals,
en el seu lapse de temps vital no
arriba a duplicar aquest període. Ho recalco perquè la revista
Sió, durant aquest any, assoleix
aquesta mitjana temporal. Una
data molt important. Unes noces d’or memorables, caracteritzades per haver mantingut una
fidelitat inviolable: amb Agramunt, els agramuntins i lectors
en general.
Sió esdevé, entre d’altres coses, un fenomen molt especial.
Mes rere mes, i en farà 600, ha
anat esculpint –i continua cisellant– una figura esplèndida,
encara inacabada, inapreciable:
una part considerable de la Història d’Agramunt. Sense temor
d’exagerar, probablement, la
més important que mai s’hagi
dut a terme. Des que Agramunt
existeix, es té notícia de cap altra època amb tanta documentació escrita continuada, referida
a constatar el batec de la seva
realitat en el món? Ho desconec,
però ho dubto.

En el paràgraf anterior he escrit Història amb majúscula. Ho
he fet conscientment. Per a mi,
la Història amb majúscula és la
veritable i és la que no consta
en els llibres “oficials” d’història, en aquells que ens l’han fet
i, encara fan, estudiar. La que
transcriuen aquests llibres, llevat de l’ordre i data emprats per
rememorar fets succeïts a través
del temps, és –amb honroses excepcions– un pur exercici de fer
volar coloms favorable als mandataris de torn, al poder establert. És història amb minúscula. Els grans esdeveniments històrics, del signe que siguin, han
tingut mai en compte la vida privada (única i irrepetible) de les
persones anònimes que s’hi han
trobat involucrades, dels avatars
a què han estat sotmeses a desgrat de la seva voluntat? Segons
la meva opinió, la pulsació individual de cada membre d’aquesta gernació immensa de gent ignorada, en cada època que li ha
tocat viure, conforma la Història
amb majúscula. De tota manera,
en aquest cas, la meva intenció
no és polemitzar, ben al contrari.

[FEBRER 2014]
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Xavier Infante Màrquez
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Ca La Rosa
L’Estoneta
El Jardí Chill-Out
Menjars casolans per emportar
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Per festes familiars - Catering

C/ Pau Casals, 20 / 973.390.468
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▼

Sió esdevé, entre d’altres coses, un fenomen
molt especial.
Mes rere mes, i
en farà 600, ha
anat esculpint
–i continua
cisellant– una
figura esplèndida, encara inacabada, inapreciable: una part
considerable
de la Història
d’Agramunt.

Per què expresso tot això?
Senzillament, perquè penso
que, Sió, durant tot aquest
llarg cicle, s’ha erigit com un
portaveu d’Agramunt eloqüent,
global i eficaç. Ha esdevingut
–conscientment o indeliberada– el seu autèntic llibre d’Història (d’autèntica Història amb
majúscula). Si fitem una bola
del món, Agramunt roman un
puntet invisible, desconegut;
però resulta que, a més de la
seva inqüestionable existència,
n’hi ha notícia documentada.
I, en ella, s’hi plasma, regularment, com en un vidre indeleble, l’alenada diversa que li insufla vida: naixements, defuncions, successos (bons i dolents),
efemèrides, anuncis, opinions
diverses, comunicats oficials,
pluges caigudes, temperatures,

etc., etc. De tot aquest recull se
n’encarrega Sió. I ho perpetua.
Mai més ben plagiat el conegut aforisme: “Lo escrit, escrit
està”. Passarem a la història
oficial, l’escrita amb minúscula? No ho sé. Però, penso, que
tot aquest cúmul de realitats
descrites, contribueixen a una
certa harmonia col·lectiva. De
l’harmonia a una felicitat prudent i raonable no hi ha una
gran distància. I, de sobte, em
ve a l’esment una altra antiga
sentència: “els pobles feliços
no tenen història” (amb minúscula, suposo).
No m’agradaria que em retallessin aquest article per massa
dilatat. Per tant, el conclouré
amb algunes congratulacions i
desitjos:
Felicitar tot l’equip de Sió,

començant pels qui passen al
davant –perquè des de l’anonimat ho estan fent molt bé– fins
tota la redacció; perquè mantenen una obertura independent
i desinteressada vers tothom
qui vol col·laborar-hi; perquè
preserven una imparcialitat i
un respecte encomiables davant totes les idees i tendències; per la tipografia esplèndida, gairebé immillorable, amb
què s’edita actualment. I, per...
per... per...
I, finalment, tres desitjos:
Que Sió, com a mínim, esdevingui secular; que continuï en
aquesta singladura tan lliure i
que, tots els agramuntins i lectors, puguem gaudir-ne mentre
visquem.
Ot d’Acrimonts
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Glops & Tape
Tapes "
" Glop
especialitats de la casa
Caragols a la llauna
Tapes casolanes
Esmorzars
Plats combinats

Plaça Mercadal,19 - 25310Agramunt
600 700 202
Assessorament

Manteniment de Jardins

Jardineria d’interior
Educació ambiental
Construcció de jardins

Instal·lacions de reg
Esporgues i tractaments
Disseny 3D, d’espais naturals i jardins

Marc Roig
Pl. La Muralla, 5
25316 PREIXENS (Lleida)

Electromecànica
cà ca

MUI I
Josep Anton Muixí
c/ Indústria, 15 - 25310 AGRAMUNT
Tel. 973 390 363 - Mòbil 696 458 713
e-mail electromecanicamuixi@gmail.com
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Mòbil 616 03 42 91
jardinsroig@gmail.com

OP IN IÓ ELS LEC TO R S ESCRIUEN

Felicitat
Cal ser molt conscient, tenir molt
clar l’objectiu que
es pretén –que
no és altre que
assegurar la
continuïtat de SIÓ–
per suportar els
entrebancs que es
presenten al llarg
del transcurs del
temps.

F

elicitat de poder felicitar, molt efusivament, la
revista SIÓ per haver assolit aquesta fita tan impressionant de 50 anys d’existència ininterrompuda.
D’aquests èxits –de poder
gaudir de la revista cada mes–
hi ha uns clars autors: la gent
que durant tots aquests anys
ha cuidat de fer-la sortir mes
rere mes, any rere any, i –puc
assegurar– que no és fàcil
aconseguir-ho. Cal entendre,
estimar aquest projecte periodístic (fer-ne una eina d’informació, d’història de/per
Agramunt), dedicació i molta
tenacitat.
De sempre, directament o
indirectament, sé del seu àmbit. Per aquest motiu conec
els entrellats que conformen/
mouen aquest petit món:
reunions, dificultats, discussions, discrepàncies, emprenyades, callar, treball, poques

alegries, i tot plegat sense
cobrar ni un euro (condició
acceptada de bon principi).
Perquè no és obligació fer-ho,
i sí una creença que s’ha de
fer.
Cal ser molt conscient, tenir molt clar l’objectiu que
es pretén –que no és altre
que assegurar la continuïtat
de SIÓ– per suportar els entrebancs que es presenten al
llarg del transcurs del temps.
Però... si que estan carregats de punyetes aquests
(es pot pensar), que són rucs
aquesta gent? Doncs... sí i no.
Des d’un punt de vista pràctic
i amb un cert grau d’egoisme,
evidentment que són una colla de carallots. Mirat des de
la perspectiva de servei a la
comunitat, la cosa pren una
altra dimensió (ja no és tan
descabellada la idea): ajudar el comú en el lloc que
es pugui ser més útil per col-

laborar-hi, en aquest cas en el
terreny de la cultura.
És d’agrair l’altruisme, desinterès, el treball (les hores
perdudes) de tota la gent que
ha passat per la revista. Si, a
més, s’hi han involucrat més
directament en confeccionar-la, segur que han patit els
problemes exposats. Sense
defugir admetre que les satisfaccions també hi són.
Dintre d’aquestes satisfaccions s’hi troba la feina ben
feta, ja que el nivell de SIÓ
(sempre millorable, mai a
gust de tothom) és molt alt
entre les publicacions de comarques, i que en més d’una
ocasió ha estat model a seguir.
Llarga vida a SIÓ, i encara
que el refrany digui: “no hi ha
res que cent anys duri”, que
la nostra revista s’hi atansi
d’allò més.
Jaume Cots

PEP COLL A AGRAMUNT
SIÓ us convida a la conferència de Pep Coll

19644
20144

que presentarà la seva darrera novel·la basada en un fet real

aanys

Dos taüts negres i dos de blancs
com un dels actes del cinquantè aniversari de la revista

Dissabte 22 de març,
a les 7 de la tarda
A l’Espai Guinovart

Pep Coll (Pessonada, 1949), és un prolífic escriptor català. Ha conreat
tots els gèneres literaris i, àdhuc, periodístics. El seu món vital i literari
són els Pirineus, que ha convertit en un univers llegendari. A més d’escriptor, ha estat professor de llengua i literatura catalanes, i és un gran
amant de la muntanya.
Entre les seves novel·les, destaquen: La mula vella, El segle de la llum,
L’abominable crim de l’Alsina Graells, Les senyoretes de Lourdes, i
aquesta darrera Dos taüts negres i dos de blancs

[FEBRER 2014]
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E N S E N YAMEN T FINESTR A ED UCATIVA

“Regala un
somriure
per la pau”
DENIP
Dijous 30 de gener

C

FONT: COL. MARE DE DÉU DEL SOCORS

om cada any en aquesta data,
el Col·legi Mare de Déu del
Socors s’adhereix a la celebració
del Dia Escolar de la no violència
i la Pau amb un reguitzell d’activitats programades per a l’ocasió.
Escolars posant amb la pancarta
penjada a la façana de l’escola.

Dia de la Pau
A

J. BERTRAN MITJAVILA

l’Institut Ribera del Sió vam commemorar el
Dia de la Pau, 31 de gener, amb un seguit
d’actes amb la participació de tot l’alumnat. El
més destacat va ser la cadena humana que es
formà envoltant tot el recinte escolar. L’acte finalitzà amb la lectura de poemes per part d’un
grup d’alumnes i d’un manifest adient a la jornada.
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Setmana Solidària

FONT: COL. MACIÀ-COMPANYS

L

a setmana del 27 al 31 de gener
al col·legi Macià-Companys vam
celebrar la Setmana Solidària i vam
aprofitar per obrir la Botiga Solidària el
dimecres 29 i el divendres 31.
El motiu ja feia temps que s’anava
gestant, quan es va estudiar sobre què
significa la Marató de TV3, què vol dir
solidaritat i, aquest any en especial,
què eren els malalts neurodegeneratius. Llavors es va decidir recaptar diners per a aquesta bona causa.
Els diferents objectes que s’hi venien els havien elaborat els alumnes de
6è, des de l’assignatura d’alternativa,
i estaven fets amb material reciclat:
penjolls, guardioles, pins, jocs infantils, llibretes, clauers... Val a dir que les
famílies hi van col·laborar moltíssim i
vam poder recaptar 442 €. ■

[FEBRER 2014]
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www.molinet.cat
Obert 24 hores
Entra, tria, compra
i t’ho portem a casa!
Ctra. d’Artesa, 1
AGRAMUNT

ferreteria@molinet.cat

Sac de pèl·let a les nostres
instal·lacions d’Agramunt,
3’70 €/sac

Productes alimentaris de

“Qualitat” al millor preu:
Pernils, Embotits, Mel, Oli, etc.

Sac de pèl·let portat a casa,
4 €/sac
A granel preus a convenir
segons tonelades.

Tel. 973 390 458
Fax 973 390 662

- Estufa 7kw
a 1.255€ iva inclòs
- Estufa 8,5 kw
a 1.436€ iva inclòs
- Estufa 10 kw
a 1.567€ iva inclòs
- Estufa insetrable 13 kw a 2.210€ iva inclòs
- Caldera termoestufa 15 kw 2.418€ iva inclòs
- Caldera termoestufa 25 kw 3.484€ iva inclòs
- Caldera termoestufa 34 kw 4.513€ iva inclòs

Cremador policombustible 30 kh a 2.550€,
muntatge, sitja, tot inclòs.

Agramunt (Lleida):
Ctra. Cervera km.19 (Edifici Agra)
Tel. 973 390 801
Horari: de 9 a 14 h. i de 17 a 21 h.
(de dilluns a dissabte)

Es fan assortiments del nostre producte
per encàrrec
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Altres potències
consultar.

ESTA
ESTALVIÏ’S
T LLVIÏ’S UN 60% EN LA SEVA
FACTURA DE GASOIL O GAS
PER QUALSEVOL CONSULTA: info@ilerpellet.com
673 847 436 / 656 434 418
Ronda dels Comtes d’Urgell, s/n - AGRAMUNT (Lleida)

E N T R EV ISTA MN . JO SÉ U R IEL ÁLVAREZ BEDOYA

per ANNA SANTACREU

De Manizales a Catalunya

traslladar-me a Bogotà. Allí
em vaig llicenciar en Filosofia
i Teologia per les Universitats
de Santo Tomàs i San Buenaventura.

Mn. Uriel amb la seva mare,
davant la portalada del nostre
temple parroquial durant les
passades festes nadalenques.

Els estudis jo ja els
havia fet al meu
país i de seguida
vaig col·laborar
amb tasques pastorals en algunes
parròquies.

– Mn. Uriel, parli’ns de la
seva procedència.
Vaig néixer a Manizales
l’any 1961. Vinc d’una família de quatre fills, tres nois i
una noia, i jo en sóc el tercer.
La meva infantesa va transcórrer dins la normalitat d’una
família senzilla i humil. Vaig
anar a l’escola del meu poble
i vaig fer els estudis de primària i secundària. Al moment
d’anar a la universitat vaig

– Com va ser la idea de venir a Catalunya?
Quan era a la universitat,
compaginava els estudis amb
la feina. Vaig estar cinc anys
amb els Salesians. Al meu
país es treballa a nivell de
grups i cada grup té la seva
responsabilitat. Fèiem pastoral a la parròquia i allí vaig
conèixer el sacerdot català
Sebastià Bonjorn i amb ell
vaig descobrir la vida parroquial. Tant a mi com a altres
companys ens va oferir la
possibilitat de venir a Catalunya. Aquí estaven mancats de
seminaristes i ens va dir que
ens penséssim si volíem traslladar-nos a Catalunya i fer
una mena de correspondència
com quan l’Església va enviar
missioners a sud-amèrica.
Com que el tema era delicat
se’n va parlar molt de temps.
Fins i tot el llavors bisbe d’Urgell, Mn. Joan Martí Alanis, hi
va prendre part i ens va animar a venir. Al juliol de 1993
va venir un grup d’onze nois,
i al gener següent arribàvem
tres més que ens havíem quedat per acabar els estudis.
D’aquests tres, actualment
aquí només quedo jo.

– I una vegada arribats a
Catalunya, què vàreu fer?
La nostra destinació va ser
el Seminari de la Seu d’Urgell.
Els estudis jo ja els havia fet
al meu país i de seguida vaig
col·laborar amb tasques pastorals en algunes parròquies.
Recordo bé quan, la primera Setmana Santa que era a
Catalunya, el Sr. Bisbe em va
enviar a ajudar la parròquia
d’Artesa de Segre. Allí vaig
conèixer Mn. Roc (e.p.d.).
Després d’aquella Setmana
Santa, vaig tornar l’estiu següent per ajudar-lo en tota la
tasca que feia amb les Colònies de Salgar. Havíem treballat
molt per posar-ho tot a punt i
que en arribar l’estiu els joves
ho trobessin tot en perfectes
condicions. Amb Mn. Roc ja
ens havíem fet a la idea que
jo em quedaria a ajudar-lo en
les ocupacions de Salgar i la
parròquia. Fins i tot ja havíem
mirat unes golfes que tenia
a la rectoria per poder-m’hi
instal·lar. Però no va ser així,
ja que un bon dia el Sr. Bisbe
em va cridar i em va comunicar que aniria a la parròquia
de Puigcerdà. Això va ser l’any
1995 i hi vaig estar durant 14
anys. Al principi em va saber
molt greu pel fet que em va
venir de nou, però he de dir
que durant tots aquells anys
hi vaig estar molt bé, i encara
hi conservo molt bons amics.
[FEBRER 2014]

sió 600

▼

De Manizales (Colòmbia) és Mn. José Uriel Álvarez Bedoya. Al setembre de l’any passat, com ja és sabut,
Mn. Llorenç es va jubilar després d’haver complert l’edat reglamentària i va ser Mn. Uriel qui el va substituir com a rector de la nostra parròquia.
Actualment al nostre bisbat hi ha diverses parròquies que són regides per preveres d’altres països, atès
que les vocacions sacerdotals a casa nostra han sofert una forta davallada.
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E N T R EVISTA MN . JO SÉ U R IEL ÁLVAREZ BEDOYA

A l’aeroport de Bogotà l’any 1994,
a punt de sortir cap a Catalunya.
El va anar a despedir Mn. Sebastià
Bonjorn.

– Quan va ser ordenat sacerdot?
Com he dit, al començament era seminarista. Al cap
d’un temps el Sr. Bisbe em
va ordenar diaca i, posteriorment, al juny de 1995 vaig
ser ordenat sacerdot a la
Catedral de la Seu d’Urgell.
Un mes després de la meva
ordenació a Catalunya, vaig
anar al meu país a celebrar

les ”Primicias Sacerdotales”;
és a dir, a celebrar la Primera
Missa amb familiars, amics i
coneguts.
– Parlant de la figura del
diaca, expliqui’ns quines funcions té.
El diaca és una persona ordenada pel Sr. Bisbe, que pot
exercir les funcions de sacerdot i administrar tots els sagraments, menys els de la confessió i l’eucaristia. Actualment a
Agramunt, com que no disposem de la figura del vicari,
tenim un diaca que col·labora
als pobles de l’entorn. Aquesta persona és en Josep Cava i
és de Linyola.
– I com ha estat l’adaptació
al nostre país? Caràcter, clima, alimentació...
He de dir que ara estic
molt, però que molt bé. He
de reconèixer que al començament em sentia una mica
sol. Trobava a faltar els amics
i també la meva família. Els
catalans –comparats amb
nosaltres– sou molt més reservats, seriosos i prudents.
Ara bé, una vegada t’has guanyat la persona, he de dir que
sou de les persones més bones que conec.

– On va aprendre el català?
Al seminari. Només arribar,
ens van fer un curs de català,
història de Catalunya i història de l’Església a Catalunya.
Tinc els cursos dels nivells A,
B i C de català. De parlar-lo
l’he après amb la pràctica del
dia a dia durant tots aquests
anys, encara que em falta
molt per aprendre.
– I la família, on la té?
Al poc temps de ser a Puigcerdà, va venir a visitar-me la
meva mare. La intenció era
que la seva visita durés tres
mesos, però la realitat és que
encara és amb mi. I fins avui.
Allà on vaig jo, va ella.
– Ha tornat a Colòmbia?
Sí, procuro anar-hi almenys
una vegada a l’any. Allà tinc
la resta de la meva família i
amics. La meva mare fins fa
uns anys m’acompanyava, ara
ja no pot.
– I després de Puigcerdà,
quina va ser la seva destinació?
Després d’aquests catorze
anys a muntanya, em van enviar al Pla. Ivars d’Urgell va
ser la meva segona destinació. Hi he estat sis anys i tam[FEBRER 2014]
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Amb els feligresos que van assistir
a la missa colombiana que se
celebra cada primer diumenge de
mes, a les cinc de la tarda.
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▼

la parròquia que em semblem
una meravella: catequistes,
consell pastoral, zeladores.
L’Ajuntament també està molt
al nostre costat i això fa que el
seu suport ens doni tranquillitat. Amb tots ells procuraré
fer una tasca el més positiva
possible, i dedicar-hi tota la
meva experiència.

Els tres companys colombians
que van arribar junts a Catalunya, a l’aeroport de Franckfurt.

Amb jovent de Puigcerdà en
una estada a Lourdes.

bé en guardo molt bon record.
La seva proximitat fa que el
contacte amb els feligresos
d’Ivars i altres parròquies, fins
ara, no s’hagi perdut.
– Com ha trobat la comunitat d’Agramunt?
Tot i que fa pocs mesos que
he arribat, no he tingut cap
problema amb l’adaptació. He
trobat grups que treballen per

– Hi ha molta feina a la nostra parròquia?
Cada dia hi ha horari de
despatx d’11 a 1. A part de
coordinar els grups abans esmentats, la comunitat d’Agramunt té molts pobles agregats:
Claravalls, Preixens, Puigverd,
Montclar, Sta. Maria de Montmagastrell, Mafet, Bellver de
Sió, Ossó de Sió, Castellnou,
Montfalcó, Coscó, Donzell,
Puelles i Marcobau. Als tres
darrers, només celebrem missa per la festa major. En no
disposar de la figura del vicari,
hem hagut de fer reestructuracions als horaris i periodicitat
de les celebracions. A la nostra parròquia s’ha suprimit la
missa diària de les 8 del matí,

així com també la vespertina
dels diumenges. Als pobles
agregats, i amb l’ajuda del
diaca, hem procurat donar els
màxims cultes que han estat
possibles. Durant la setmana
Mn. Santesmases també collabora en les celebracions.
Tot i la gran ajuda de les
catequistes, s’ha de coordinar
els grups i les matèries tant
per als nens de Primera Comunió com per als de Confirmació. Cada tarda hi ha catequesi i el primer dissabte de
cada mes s’ha organitzat una
celebració de la missa per als
nens i les famílies que es preparen per a la Comunió, i el
darrer dissabte de mes compartim també una missa amb
els nens que es preparen per
a la Confirmació.
Una altra tasca a tenir en
compte són les visites als malalts i als col·legis.
– Hem notat canvis amb el
full parroquial i també hi ha
música a l’església.
El full parroquial el considero una eina d’anuncis i
d’actualitat de la parròquia, i
que pot ser com més senzill
millor. I així ho he fet, fentlo jo mateix. Pel que fa a la
música, considero que dóna
caliu i ambient acollidor a
l’església. Trenca amb tot el
respecte, amb aquell silenci
fred que hi ha a les esglésies.
Mn. Llorenç cuidava molt la
tecnologia de la megafonia,
cosa que és d’agrair.
– És diferent la nostra fe de
la seva?
En la fe no som diferents,
sí en canvi que ho som en
la manera d’expressar-la. Els
colombians som d’una cultura d’una religiositat popular. Som gent de processons,
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ho faig. També em serveix per
crear un vincle de confiança
entre ells i el mossèn.

El dia de la seva ordenació sacerdotal pel bisbe de la Seu d’Urgell,
Mons. Joan Martí Alanis.

Tot i que fa pocs
mesos que he
arribat, no he tingut cap problema
amb l’adaptació.

cants i signes externs que demostren la nostra fe. La nostra cultura és molt pobra i té
moltes mancances i és en la
fe que trobem, sovint, la força
i el valor per continuar endavant. Quan es té tot el que es
vol, no es dóna valor a res i
llavors és quan la persona deixa la fe arraconada.
– Té aficions extrasacerdotals?
Naturalment que sí. Els es-

Primera missa a Colòmbia.

ports m’agraden pràcticament
tots, especialment el bàsquet.
Quan era a Ivars, tots els dijous
ens reuníem una colla de gent
adulta i el practicàvem. Actualment encara hi vaig quan
les meves obligacions m’ho
permeten. Una altra afició que
tinc és la bicicleta. I sempre
que puc, assisteixo als partits
d’handbol i futbol dels infants
que conec dels col·legis de la
vila. Sé que a ells els agrada
que els vagis a animar i així

– Altres activitats?
En ser jo immigrant, sempre he procurat treballar per
ajudar la immigració. En
aquells anys, en una població
com Puigcerdà d’uns 10.000
habitants, s’hi trobaven 42
nacionalitats diferents. El collectiu colombià el dia 20 de
juliol organitzava el dia de la
Independència de Colòmbia.
Aquest dia era una gran festa
per a nosaltres. Ara que sóc
a l’Urgell, aquesta festa l’hem
traslladada al Castell del Remei, a la comunitat dels Hermanos de la Cruz Blanca. Allí
hi ha unes magnífiques installacions i les aprofitem. Si el
primer any érem al voltant de
150 persones, l’any passat en
vàrem ser unes 300.
Així mateix per a aquest collectiu cada primer diumenge
de mes celebrem, a les 5 de
la tarda, una missa amb els
nostres càntics i himnes. Fins
i tot ve gent d’altres poblacions.
I també abans de venir a
Agramunt ja col·laborava amb
la festa de la Malacatum que
fa anys se celebra a la nostra
població.
Mn. Uriel fa pocs mesos
que és amb nosaltres. Té ganes de correspondre als fidels
d’Agramunt i farà tot el possible per aconseguir-ho. El seu
caràcter és alegre, positiu i
pràctic, i de mica en mica va
connectant amb els diferents
grups i col·lectius per crear un
bon lligam entre feligresos i
l’Església. Confia que els anys
que estigui entre nosaltres siguin el més profitosos possible per a tots. ■
[FEBRER 2014]
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ílvia Balagueró

CENTRE PODOLÒGIC
Podòloga col. 1170

Fes un pas endavant... cuida els teus peus!
Atenció primària dels peus
durícies, ungles, ulls de poll, berrugues
Estudi de la marxa
exploracions biomecàniques
WůĂŶƟůůĞƐƉĞƌƐŽŶĂůŝƚǌĂĚĞƐ͕ĞƐƉŽƌƟǀĞƐŝŝŶĨĂŶƟůƐ
ƚĞŶĐŝſĚĞůƉĞƵĚŝĂďğƟĐ
^ĞƌǀĞŝĚĞEƵƚƌŝĐŝſ;ŶŽǀĞƚĂƚͿ
^ĞƌǀĞŝĂĚŽŵŝĐŝůŝ
C/ del Clos, 23 A baixos
Tel. 973 392 704
info@podologosagramunt.com
www.podologosagramunt.com
AGRAMUNT
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NATURA Dietètica
Montse Serra i Pijuan
ALIMENTACIÓ i COMPLEMENTS DIETÈTICS
HERBES MEDICINALS
CONTROL DE PES I DIETES A LA TEVA MIDA
AMB DIETISTA DIPLOMADA

Ens trobareu a:

Ronda dels Comtes d’Urgell, 18
Tel. 973 39 23 35 - Part. 973 39 08 65

Informa

’t

AGRAMUNT

CO L · L A B O R ACIO N S
L I T E RÀ R IES EL CO N TE

per J. PIJUAN

Només era un somni
Durant la nit ha
nevat amb força
i un bon gruix
de neu s’ha anat
acumulant al
carrer obstaculitzant l’accés a les
cases. La visió de
tota aquesta neu
il·lumina el meu
rostre, així que
sense pensar-m’ho
dos cops decideixo
baixar corrents
al carrer a trepitjar-la.

M

’he despertat. L’habitació es troba a
les fosques però observo petits raigs
de llum que traspassen la persiana
de la finestra. La dèbil claror que s’endinsa
m’indica que el nou dia ja ha eixit. Encenc
el llum de la tauleta de nit per veure-hi millor
però no em bellugo de dins del llit. M’estranya
que els pares no hagin vingut a cridar-me per
llevar-me –sóc tan dormilega que tots els dies
se m’enganxen els llençols i m’han de venir a
despertar perquè no faci tard a l’escola–. Després d’uns moments d’espera i veient que no
compareix ningú, m’aixeco del llit. Quan toco
de peus a terra tinc la sensació que alguna
cosa fora del normal està passant i el cor se
m’accelera sense cap motiu aparent. Neguitós
per aquesta sensació, m’atanso a la finestra.
Em planto al davant i agafo la corda per apujar
la persiana però no acabo de fer el moviment.
Resto parat allà, indecís. Inconscientment em
poso la mà al pit i percebo els batecs del cor
cada cop més profunds i trepidants neguitejant-me encara més.
Transcorreguts uns segons d’indecisió aixeco
la persiana fins dalt de
tot i en aquest moment
la claror del nou dia
es precipita lliurement
cap dins l’habitació
abraçant-me ben fort.
Sense cap obstacle al
davant els meus ulls
copsen al moment la
blancor que s’escampa
per l’exterior, la visió
de la qual m’omple
d’alegria de pensar
que no hi haurà classe.
Aleshores sento dins
meu que s’esvaeix el
neguit que m’envaïa
i faig un gran sospir
d’alleujament.
La neu cobreix el carrer. Durant la nit ha nevat amb força i un bon gruix de neu s’ha anat
acumulant al carrer obstaculitzant l’accés a

les cases. Els homes del temps havien anat
pronosticant des de feia dies l’arribada d’un
temporal de neu a cotes baixes i no s’han equivocat. La visió de tota aquesta neu il·lumina
el meu rostre, així que sense pensar-m’ho dos
cops decideixo baixar corrents al carrer a trepitjar-la. Quan surto em trobo el pare enfeinat
netejant la vorera i en veure’m sortir esverat
em diu que vagi en compte a relliscar i no
m’allunyi. Li dic que sols aniré fins a la punta del carrer i tornaré, però quan hi arribo i
veig que no em mira, m’escapoleixo a donar
un tomb pel poble. Mentre deambulo amunt
i avall observo l’enrenou que hi ha als carrers.
La gent ha sortit de les seves cases i està enretirant la neu dels seus portals, al temps que
grans pales netegen els carrers. De tant en
tant m’aturo en alguna plaça i observo durant
uns moments com altres criatures juguen fent
ninots de neu i llançant-se boles a sobre per
després prosseguir el meu passeig. I quan arribo a l’entrada del poble em deturo de nou
per contemplar la gran catifa de blancor que
s’expandeix més enllà del poble. Però mentre
l’observo sento una estranya atracció que em
commina a seguir avançant. Intento no fer-ne
cas. El pare deu estar amoïnat per la meva absència, així que hauria de tornar cap a casa
de seguida, però no ho faig i reprenc la marxa
endinsant-me en la blancor.
La nevada s’estén més enllà del que puc arribar a veure. Avanço lentament. La neu cobreix
tot el camí i no veig on poso els peus. A cada
passa m’enfonso fins als genolls. L’esforç que
he de fer per seguir em fa venir ganes de donar
mitja volta, però l’atracció que sento m’empeny a continuar, així que pas a pas m’estic
allunyant del poble. De sobte noto que el terra
desapareix sota els peus i caic. Intento subjectar-me però no puc i vaig caient i caient per
un abisme que sembla no tenir fons. Tinc por.
Demano ajuda però ningú no em sent, estic sol,
completament sol. A poc a poc la neu em va
cobrint. El final és a prop. Però aleshores sento
unes sacsejades que em desperten i veig que
és el pare que em crida. En veure’l allà plantat
comprenc que tot ha estat un somni. ■
[FEBRER 2014]
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Horari de botiga:
De 9 a 13h. i de 16 a 19h.
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Pol. Ind. AGRAMUNT - Tel. 973 39 29 10
Telefona i t’ho portem a casa!!

www.cfagramunt.cat

Resultats i classificacions
Aquest equip és molt irregular. És capaç de guanyar
el líder a domicili (2-3) i
perdre a casa amb l’Artesa
(1-4).
Classificació
Mollerussa
Albi
Lleida
Guissona
Agramunt G. Gatell
La Seu d’Urgell
Cervera
Tremp
Alcarràs
Linyola
Borges Blanques
Organyà
Solsona
Artesa de Segre
Pardinyes
La Pobla de Segur
Almacelles

Punts
44
40
33
30
30
27
27
24
21
21
20
18
18
17
11
9
5

Juvenil
El Garrigues ha agafat
avantatge, però hem de lluitar per atrapar-los.
Classificació
Garrigues
Solsona
Alpicat
Agramunt G. Gatell
Andorra
Guissona
Bordeta
AEM
Cervera
Tàrrega
E.F. Urgell
Balaguer
Almacelles
Intercomarcal
Mollerussa
Pla d’Urgell

Punts
40
30
28
28
24
23
21
20
20
17
17
15
14
8
7
0

Cadet
Hem de superar la derrota
amb l’Artesa.

Classificació
Artesa
Rialp
Agramunt G. Gatell
Bordeta
Garrigues
Tàrrega
E.F. Urgell
Tremp
Pla d’Urgell
FIF Lleida
Balaguer
Cervera
At. Segre

Punts
30
28
26
23
22
21
20
17
10
8
8
7
6

Infantil
Ser els protagonistes de la
pàgina els porta sort. Victòria amb l’Escola Urgell.
Classificació
Intercomarcal
Cervera
Artesa
AEM
Garrigues
La Pobla de Segur
Linyola
Tremp
At. Segre
Balaguer
E.F. Urgell
Guissona
Oliana
Pla d’Urgell
Agramunt G. Gatell
Tàrrega

Punts
33
32
31
29
28
27
26
25
25
19
17
15
11
9
7
0

Aleví-A
El millor resultat és el partit guanyat amb el Guissona.
Classificació
Mollerussa
At. Segre
AEM
Lleida
Bordeta
Agramunt G. Gatell
Balaguer
Tàrrega
Alpicat

Punts
39
37
33
32
29
23
19
17
15

R. Mendoza

R. MENDOZA

Segona Catalana

G. GATELL
LA

E S P O RTS C LUB FU TB O L AGRAMUNT «ESCOL A GERARD GATEL L »

AGRAMU
C.F.

ES
NT CO

Equip Infantil.

Baix Segrià
Almacelles
Mig Segrià
Terraferma
Pardinyes
Guissona
Balàfia

14
13
11
11
11
10
4

Aleví-B
Continuem lluitant per
sortir de la zona baixa de la
classificació.
Classificació
At. Segre
Cervera
Bordeta
FIF Lleida
Almacelles
Fondarella
Baix Segrià
Mig Segrià
Pinyana
AEM
Garrigues
Balàfia
Guissona
Agramunt G. Gatell
Bellpuig
Tàrrega

Punts
36
36
33
29
26
26
25
21
19
18
18
11
10
8
4
1

Benjamí-A
Partit molt disputat amb
final feliç (4-1) contra el mig
Segrià.
Classificació
Almacelles

Punts
34

Alpicat
At. Segre
Balàfia
Baix Segrià
Garrigues
Orgel·lia
Intercomarcal
Agramunt G. Gatell
Bordeta
Mig Segrià
Balaguer

32
30
25
25
24
21
20
10
7
4
2

Benjamí-B
Vist els rivals amb què
han de jugar, estan fent una
bona temporada.
Classificació
At. Segre
Lleida
Balàfia
Mollerussa
FIF Lleida
Tàrrega
Pardinyes
Orgel·lia
Agramunt G. Gatell
AEM
Almacelles
Baix Segrià
Alpicat
Guissona

Punts
37
34
34
30
29
26
24
12
11
10
9
7
7
4

Prebenjamí
Pla d’Urgell 3 - Agramunt G. Gatell 2
Agramunt G. Gatell 9 - Garrigues 0

(Aquesta categoria no disposa de classificació). ■
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LA VINYA DELS ARTISTES. Petit celler familiar al cor de Les
Garrigues. Els nostres orígens estan lligats a la terra, els
nostres padrins van ser pagesos apassionats. També ens va
inspirar el nostre amic Guinovart i el celler va néixer
combinant vi i art. Guinovart també va imaginar La Vinya dels
Artistes, un espai únic i personal on es creen històries i on
escultures s'erigeixen integrant-se amb el paisatge. Voleu
venir a visitar-nos i provar els nostres vins en aquest indret
tan especial? Estem oberts tots els dissabtes al matí de 11 a
2. És possible concertar altres horaris i dies per a grups de 8
o més persones. www.masblanchijove.com

pintura i decoració

Roman Serra

695 558 383
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Resultats dels equips d’handbol

Jaume Espinal

Sènior Masculí (Tercera Catalana preferent - Grup B)
Resultats ajustats, però en derrota, que allunyen l’equip sènior de les places d’ascens. L’equip s’ha vist afectat per una
plaga de lesions que han influït en el seu rendiment en la
represa de la competició, després de les vacances de Nadal.
Resultats:
11/01/2014
17/01/2014
25/01/2014
01/02/2014

HANDBOL JOVENTUT RIBETANA
TORRÓ D’AGRAMUNT C.H.A.
BCN SANTS UBAE CEH
TORRÓ D’AGRAMUNT C.H.A.

30
23
29
29

TORRÓ D’AGRAMUNT C.H.A.
CLUB HANDBOL RIUDOMS
TORRÓ D’AGRAMUNT C.H.A.
HANDBOL POBLENOU

28
26
22
30

L’equip continua amb la seva irregularitat, mantenint la línea de la temporada, la falta d’efectius llastra l’equip, impedint millors resultats.
Resultats:
11/01/2014 TORRÓ D’AGRAMUNT C.H.A.
23 CONCÒRDIA, CLUB D’HANDBOL 21
19/01/2014 IGUALADA , CLUB D’HANDBOL 25 TORRÓ D’AGRAMUNT C.H.A.
9
02/02/2014 SANPEDOR, CLUB D’HANDBOL 22 TORRÓ D’AGRAMUNT C.H.A.
11

Juvenil Femení (Primera Catalana - Grup B)
Amb l’ajornament del partit de la segona jornada, només
tenim una victòria en l’inici de l’equip juvenil en la nova competició, un cop acabada la lliga regular.
Resultats:
25/01/2014 CEACA TÀRREGA 10

TORRÒ D’AGRAMUNT C.H.A. 25

Cadet Femení (Primera Catalana - Grup A)
Primera victòria d’aquesta temporada per a les cadets, que
després de moltes jornades aconsegueixen els seus primers
punts en la classificació.
Resultats:
11/01/2013 TORRÓ D’AGRAMUNT C.H.A.
18/01/2014 CEACA TÀRREGA

17
32

ACLE GUISSONA
TORRÓ D’AGRAMUNT C.H.A.

12
6

JAUME ESPINAL

Sènior Femení (Primera Catalana - Grup A)

Equip sènior femení.

25/01/2014 TORRÓ D’AGRAMUNT C.H.A.

5

H.C. VILANOVA

9

Infantil Femení (Primera Catalana - Grup B)
Sembla que les vacances de Nadal han passat factura a
l’equip infantil. Només una victòria en els tres partits disputats, els han fet perdre la tercera plaça de la general a les
petites del club.
Resultats:
11/01/2014 TORRÓ D’AGRAMUNT C.H.A.
25/01/2014 TORRÓ D’AGRAMUNT C.H.A.
01/02/2014 CLUB D’HANDBOL MONTBUI

10 SANT CUGAT, HANDBOL
19 SALLE MONCADA ISTE
18 TORRÓ D’AGRAMUNT C.H.A.

22
28
22

Com sempre podreu trobar tota la informació del que passa
al club, resultats, notícies, etc., a la nostra web <www.handbolagramunt.org> i també a la nostra pàgina de facebook
<http://www.facebook.com/Club.Handbol.Agramunt>. ■

[FEBRER 2014]

sió 600

39

-RHVWLFFREHUWD

3ODVDOXWSHUWDQVROVΦ medic
agramunt
40

sió 600

[FEBRER 2014]

dĞů͘ϵϳϯϯϵϮϭϬϯ

E S PORTS CLUB H A N D B OL AGRAMUNT

Secció de Futbol Sala

Gerard Fontanet

EQUIP JUVENIL

ta categoria és començar a assimilar
conceptes que aplica l’equip sènior
perquè el pas d’un equip a l’altre sigui
el menys brusc possible i el jugador es
pugui desenvolupar amb garanties.
Últims resultats:
Agramunt 1 - 5 Balaguer “A”
Agramunt 7 - 3 Bellvís
Pobla de Segur 8 - 1 Agramunt
Agramunt 4 - 0 Gimenells
Solsona 4 - 1 Agramunt

>amm.cat

“Una setmana de cada” és el lema
que ha fet seu l’equip juvenil. Els agramuntins guanyen una setmana i perden la següent, però el seu gran inici
de temporada els permet continuar a la
part alta de la classificació tot i perdre
alguns partits. Tot i això, convé recordar que l’objectiu principal d’aques-

Equip infantil. D’esquerra a dreta, a dalt: Ismael Bonet, Gerard Novau, Ruben Burgués, Robert Robredo, Ivan Funes, Genís
Jubete, Josep Ribalta, Eduard Eroles. A baix: Osama Souilah, Arnau Cuñat, Pau Serrano, Juan Manuel Barrios, Pau Fortuny.

EQUIP INFANTIL
Els nois entrenats per Eduard Eroles i Isma Bonet es troben a la zona
tranquil·la de la classificació i s’han
situat novens de setze equips. Les sensacions que desprèn l’equip són molt
bones, però l’adaptació al futbol sala
necessita temps i paciència.
De ben segur que des d’ara fins al
final de temporada l’equip infantil farà
el pas endavant necessari per oposar

Bar - Restaurant

▼

L’equip sènior continua en els primers llocs de la classificació tot i haver ensopegat dues vegades aquests
últims partits. En aquesta categoria la
igualtat és màxima i no permet baixar
la guàrdia en cap partit. És per això que
l’Agramunt ha estat capaç del millor i
del pitjor i ha superat el segon classificat tot i haver perdut contra el cuer.
L’Agramunt és l’equip revelació de
la temporada i es manté en la tercera
posició després de la primera volta tot i
estrenar categoria. El bon joc de l’equip
i el compromís dels jugadors fan intuir
un final de competició emocionant.
Últims resultats:
Agramunt 3 - 4 Conca d’Allà
Mollerussa 3 - 4 Agramunt
Agramunt 6 - 1 Juneda
Maristes Montserrat Lleida 5 - 4 Agramunt
Agramunt 6 - 2 Tremp

FONT: SECCIÓ DE FUTBOL SALA

EQUIP SÈNIOR

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

restaurant@atipic.me
Elaboració Artesanal

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

Esmorzars, menú diari, tapes d’autor i menú degustació
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EQUIP ALEVÍ
Els alevins s’han hagut d’enfrontar
contra els equips més durs i amb més
experiència de la categoria en la segona part de la primera volta. Tots els últims partits han acabat en derrota, però
l’equip es manté en l’onzena posició
impacients per tornar-se a trobar ben
aviat amb els equips del seu nivell. Tot
i això, els jugadors no perden la il·lusió
de jugar a futbol sala i d’entrenar amb
molt entusiasme i ganes de divertir-se.

Deixant de banda les derrotes, s’ha
pogut veure una gran evolució en el joc
de l’equip i els jugadors es van adaptant a l’esport cada vegada més.
Últims resultats:
Tàrrega “A” 12 - 2 Agramunt
Agramunt 1 - 5 Tàrrega “B”
Conca d’Allà 12 - 0 Agramunt
Agramunt 0 - 5 Maristes Montserrat
Lleida “B”
Maristes Montserrat Lleida “A” 10 1 Agramunt
Agramunt 4 - 5 Tremp

En aquesta etapa el més important
és familiaritzar-se amb l’esport, gaudir-ne i aprendre totes les coses que es
puguin per començar amb bon peu la
formació com a jugadors.
Últims resultats:
Guissona “A” 7 - 2 Agramunt
Tàrrega “B” 9 - 3 Agramunt
Balaguer “A” 12 - 0 Agramunt
Agramunt 2 - 8 Corbins “A”

EQUIP BENJAMÍ

Des de la junta directiva volem agrair
a tots els pares i mares dels jugadors
l’esforç que estan fent i la paciència
que demostren partit rere partit.

Els més petits del club no poden
competir contra els equips rivals en
què tots els jugadors són d’edat més
avançada. Tot i això, els benjamins no
s’arruguen i planten tota la cara que
poden als contraris.

Estem molt contents d’haver augmentat el nombre de jugadors inscrits
en relació al començament de temporada i farem el possible perquè continuï creixent. ■

Secció Motards

E

l dissabte 11 de gener va
tenir lloc la cerimònia de
lliuraments de premis de la
Federació Catalana de Motociclisme al Club Esportiu INEF de Barcelona, on els pilots del moto club
C.H. Agramunt van recollir els seus
respectius premis. Joan Serra com
a campió del trofeu FCM campio-

nat de Catalunya de supermotard
en SM4 i Sergi Sangrà com a campió de Catalunya d’endurades en
junior. Un any rodó per als pilots
agramuntins i que desitgem que
puguin repetir els triomfs aquesta
temporada 2014. ■

FONT: SECCIÓ MOTARDS

▼

una mica més de resistència en els
partits que es compliquen.
Últims resultats:
Agramunt 6 - 4 Tàrrega “A”
Daytona.cat 14 - 6 Agramunt
Agramunt 9 - 2 Solsona
Sícoris Club “A” 6 - 2 Agramunt
Agramunt 2 - 5 Balaguer “A”

Joan Serra i Sergi Sangrà, els
dos campions junts a Agramunt.

NOTA D’AGRAÏMENT
Amb motiu de la defunció de la nostra mare i padrina: Bepeta Baró Bohé,
voldríem agrair les mostres de condol rebudes i donar les gràcies a les persones
que han estat al nostre costat i ens han donat suport.
Principalment a la Residència Geriàtrica Cal Mas Vell: Patronat municipal, directora, assistenta social,
serveis mèdics i treballadores.
Gràcies a tots per ajudar-nos a aconseguir que Cal Mas Vell fos la prolongació de casa nostra,
arribant a considerar-ho, la Bepeta, casa i família seva.
Sempre us estarem agraïts.
Ramon, Montse, Marc i Xavi
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TAXIS AGRAMUNT
24 hores

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

600 446 600 - 973 390 331
perruqueria unisex - estètica
Anna Eroles
Veterinària

centre veterinari d’Agramunt

CARME i MAITE
fotodepilacio´ 29’50€ per zona

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

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

Tel. 973 39 27 17
AGRAMUNT

Av. Marià Jolonch, 4 baixos

E S PORTS ESCATXIC S

Campionats de pista coberta i cros

CAMPIONAT CATALÀ SUB. 20
PISTA COBERTA
(Sabadell 11 de gener)

CAMPIONAT CATALÀ DE CLUBS
CADET PISTA COBERTA
(Sabadell 25 de gener)

XXXIX CROS VILA D’ARBECA
MEMORIAL RAMON BELLMUNT
(2 de febrer)

L’Oriol Valls Trepat i la Marina Súria
Asensio van participar en aquest campionat, representant l’equip de Lleida
U.A. en les proves de 800 metres llisos
(2’04’’) i 3.000 metres llisos (11’30’’)
respectivament.
Ambdós atletes van fer marques
competitives i sumaren força punts per
l’equip.

Hi van participar cinc atletes dels
Escatxics formant part de l’equip de
Lleida U.A.

Aquesta és una de les deganes de les
curses a peu de Catalunya. Qui no ha
sentit parlar dels corredors i de la tradició atlètica de la població garriguenca
d’Arbeca. Aquest any era la 39a edició, i hi va haver molta participació i
expectació. El circuit, com no podia ser
d’una altra manera, transcorria enmig
d’oliveres i ametllers, fet que el fa molt
atractiu per als corredors i per al públic
espectador. Els Escatxics, tal i com va
titular la premsa lleidatana “L’Escatxics es fa notar” van aconseguir moltes
posicions de podi, però sobretot van
demostrar –tots i cadascun dels joves
agramuntins–, que fent el màxim esforç es pot aconseguir tot allò que un
es proposa.

Marina Morell Solé

60 m. ll.

9”12

1.000 m. ll.

2’57”

Miquel Ortas Romera

3.000 m. ll.

10’50”

Marina Súria Asensio

1.000 m. ll.

3’20”

Mireia Lorente Llop

3.000 m. ll.

13’10”

Pau Godoy Karseska

Oberta femení

Gabi Karseska

7a

Cadet masculí

Oriol Valls Trepat

1r

Infantil masculí Pau Godoy Karseska
Miquel Ortas Romera

1r
3r

Infantil femení

Marina Súria Asensio
Mireia Lorente Llop

2a
3a

Aleví femení

Mar Godoy Karseska

13a
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▼

Oriol Valls a la cursa cadet del Cros d’Arbeca. A la dreta, Pau Vilanova i Quim Godoy al podi del Cros d’Arbeca.
A la foto inferior, la Maria Vilanova i la Laia Argelich moments abans de la sortida de la cursa benjamí femení del Cros d’Arbeca amb companyes del Lleida U.A.
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PINTORS GERMANS CAPITAN

Antoni i Josep Mª Capitan Gallardo

MURALS, PINTURA i ART
€
PREU HORA: 15EL MATERIAL
20% EN
COMPTES DEL

DES

PRESSUPOSTOS
SENSE
COMPROMÍS

C. Fontanilles, 17 - AGRAMUNT
Tel. 973 390 403 - Fax 973 391 124 - Mòb. 667 639 258
germanscapitan@hotmail.com
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▼

Benjamí femení Maria Vilanova López
Laia Argelich Bernaus
Prebenjamí
masculí

Prebenjamí
femení

4a
39a

Pau Vilanova López
1r
Quim Godoy Karseska
2n
Joan Puig Vicens
23è
Marc Andreo Solé
34è
Raül Marimon Montalvo 44è
Núria Argelich Bernaus
Queralt Solé Torres

7a
34a

XXX CROS VILA DE BELLVÍS
(9 de febrer)

La Marta Canes arribant a la meta al Cros de Bellvís.

Benjamí
masculí

Cesc Boix Baró
Adrià Salat Pacheco
Arnau Areny Bernaus
Joan Orteu Marimon
Yago Cabrera Gandia

1r
10è
11è
47è
59è

En aquesta edició el cros de Bellvís es traslladava d’ubicació. S’ha de
remarcar que la nova és molt millor,
doncs tot el circuit està dins d’uns
camps amb herba i terra de cultiu la
qual cosa el fa molt agradable per al
participant del camp a través, l’orografia del circuit és molt planera però
amb un parell de ribes que a la vegada
el feien més exigent. Cal destacar un
cop més la nombrosa participació dels
Escatxics sobretot en categories d’ini-

ciació i els bons resultats que van fer
tots plegats.
Oberta majors
de 16 anys

Marta Canes Niubó

3a

Cadet masculí

Oriol Valls Trepat

1r

Infantil masculí

Pau Godoy Karseska
Marc Vidal Sans

1r
14è

Infantil femení

Marina Súria Asensio
Mireia Lorente Llop

1a
2a

Benjamí masculí

Arnau Areny Bernaus
Joan Orteu Marimon
Yago Cabrera Gandia

4t
20è
32è

Benjamí femení

Maria Vilanova López
Mar Badia Riera

4a
19a

Prebenjamí
masculí 2n

Pau Vilanova López
Quim Godoy Karseska
Genís Gimbert Pedrol
Joan Puig Vicens

1r
2n
13è
18è

Prebenjamí
masculí 1r

Marc Andreo Solé

8è

Prebenjamí
femení 1r

Núria Argelich Bernaus
Alba Badia Riera

2a
9a

P4

Oriol Areny Bernaus

2n

P3

Sergi Puig Vicens

9è
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“Ens has deixat amb les mans buides i el cor orfe.
Has marxat per tornar només de tant en tant entre
els llençols dels nostres somnis.
El teu rellotge s’ha aturat per sempre.
Però ara, just ara, no és el moment de plorar.
És en aquest precís instant que hem d’obrir bé els ulls,
mirar endavant i observar tot allò que tu ja no podràs
veure mai.
A partir d’avui, hi veuràs a través dels nostres ulls i,
sobretot, viuràs a través dels nostres cors.
Viuràs eternament”
La família Cañadas-Serrano
“Mai no t’oblidarem”

Mercè Sardà Guinjuan
Morí cristianament el dia 17 de gener de 2014, a l’edat de 54 anys.

Lina Marsol Mirmí
6-5-1960

† 14-2-2013

1r Aniversari
T’estimen i et recorden tota la família: espòs, Llorenç; fill, Nil;
pares, germà, cunyades i nebots.
Les amigues et troben a faltar.
Els teus pares cada dia recorden el teu bon humor quan estaves a casa i la teva companyia.
De tot cor,
Josep i Maria

48

sió 600

[FEBRER 2014]

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

El centre històric: un projecte
present que mira cap al futur

FONT: ACORD D’ESQUERRA

FONT: ACORD D’ESQUERRA

F

PRESSUPOST
DE L’OBRA
Subvenció FEDER
Subvenció PUOSC
Aportació municipal
Endeutament
municipal

MAIG 2011
CIU

GENER 2014
Acord d’Esquerra

443.206€

578.518€

221.603€
100.000€ (1)
121.603€

289.259€
217.812€
71.447€

(a crèdit) (2)

(fons propis)

80%

60%

(1)

Els 100.000€ del PUOSC es van utilitzar per arranjar les voreres
de la Ronda Comtes d’Urgell

(2)

La Generalitat no autoritza operacions de crèdit a ajuntaments amb
endeutament superior al 75%

inalment i després de
molts anys de parlar
de la rehabilitació del
centre històric d’Agramunt,
aquest projecte es farà realitat
a partir dels propers mesos.
Un projecte que ha de servir,
en primer lloc, per arranjar
tots els serveis bàsics de la
zona i, sobretot, dinamitzar i
revitalitzar comercialment i turísticament el centre de la vila,
posant en valor tot el patrimoni arquitectònic, cultural i artístic que tenim a Agramunt i
que tants cops se’ns ha recordat des de casa i des de fora.
Els temps complicats que
ens toca viure ens obliga a
pensar en el present, però
sobretot, en el futur, i aquest
projecte està concebut en
aquest sentit, ja que més
enllà de les molèsties que
suposa una obra d’aquesta
magnitud, hem de posar les
bases i estar preparats per a
l’arribada de millors temps. I
aquest és, precisament, l’objectiu d’aquest projecte.

Ara sí, un projecte
totalment viable
L’any 2011, aquest projecte
ja va ser objecte de polèmica
(veure article de CIU, Sió setembre 2011). En aquell article, l’actual grup municipal
de CIU argumentava que l’anterior equip de govern, també
de CIU, havia deixat enllestit
el projecte i que l’obra requeria una aportació municipal
de 121.603€ a través de la
concertació d’un crèdit ban-

cari. També s’acusava l’actual
equip de govern d’Acord d’Esquerra de no saber com gestionar les condicions del FEDER i
que al nou equip de govern no
li interessava fer l’obra. El que
no es deia en aquell article és
que l’obra havia d’estar concursada, adjudicada, executada i pagada en set mesos, ja
que en cas contrari, es perdien
els 221.603€ del FEDER. És
evident que era materialment
impossible fer l’obra en aquest
termini. La pregunta és la següent: Si realment tant interessava, per quin motiu no es
va executar aquesta obra durant la legislatura anterior?
El cas és que des d’Acord
d’Esquerra vam prendre la difícil decisió de renunciar a la
subvenció d’aquell moment,
tant pel termini d’execució
com perquè no consideràvem
oportú ni viable demanar un
crèdit bancari, quan l’endeutament de l’Ajuntament en
aquell moment era del 80%.
I per aquest motiu, ens vam
posar a treballar a fons per
replantejar l’obra. El resultat
d’aquest treball el tenim avui
a sobre la taula. Un projecte
a punt d’executar-se sense
necessitat de demanar cap
crèdit bancari, amb un pressupost adequat per l’obra,
amb un termini d’execució
molt superior i amb una aportació municipal força inferior,
com es pot veure en la taula
adjunta. Ara, la pregunta seria
la següent: Què és el que no
s’ha sabut gestionar? ■
[FEBRER 2014]
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Cinquè aniversari

Antonio Utgès Gené
Segon aniversari

Cecília Solé Plana
Els qui els estimem, us preguem un record i una oració.
Agramunt, gener de 2014

MANUEL JUCLÀ ABAD
que morí cristianament el dia 22 de desembre de 2013,
a l’edat de 87 anys, havent rebut els S.S. i la B.A.
A. C. S.

Els qui l’estimem: esposa, Mercè Ros Serra; germans, Francesc i Jaume; cunyades, Aurora i Mary; nebots, cosins i família tota, us preguem una oració
pel seu descans etern.

Agramunt, desembre de 2013
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REGIDORIA DE VIA PÚBLICA
I SERVEIS MUNICIPALS
RESOLTS ELS PROBLEMES DE LLISCAMENT DE LA PASSERA

L’Ajuntament d’Agramunt ha resolt els problemes de lliscament de la nova passera del pont romànic. Els dies més
gèlids la passera quedava gelada amb risc de caigudes a
causa de la condensació de la humitat provinent del riu Sió.

carrer Ensenyament des del carrer dels
Horts fins a la Llar d’Infants Municipal.
Una demanda feta pels veïns d’aquesta zona que l’Ajuntament va valorar i tirar endavant per la proximitat d’edificis
municipals com la Llar d’Infants i l’Escola de Música.

REGIDORIA DE MEDI AMBIENT
I AGRICULTURA

FONT: AJUNTAMENT

PRESENTACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ D’ENERGIA SOSTENIBLE

Després d’unes setmanes d’estudi per tal d’avaluar les causes i les diferents alternatives, l’Ajuntament d’Agramunt ha
resolt aquests problemes de lliscament. Concretament, la
solució ha passat per la instal·lació d’un sistema de resistències que s’activa en funció de la temperatura ambient,
tal i com se sol fer en aquests casos. Amb aquesta mesura,
la passera queda perfectament practicable tots els dies de
l’any i s’evita així el perill de relliscades dels vianants.

L’Ajuntament d’Agramunt ha presentat el Pla d’Acció
d’Energia Sostenible en una sessió oberta als responsables
dels equipaments municipals, a professionals del sector i al
públic en general. Aquest document, que complementa l’auditoria de l’enllumenat públic que es va fer l’any 2012, ha
de permetre donar compliment al Pacte d’Alcaldes per una
Energia Sostenible al qual Agramunt es va adherir a l’octubre del 2012 i ha de ser el full de ruta per als propers sis
anys per reduir les emissions de CO2 i generar un important
estalvi energètic. Entre les 50 actuacions previstes en el projecte, hi ha la substitució de làmpades de vapor de mercuri
a tots els equipaments municipals o renovar la instal·lació
de climatització de l’Escola de Música. El document també
inclou campanyes de sensibilització i bonificacions en les taxes municipals per incentivar la instal·lació d’energies renovables en les noves construccions. La redacció del projecte
ha rebut el finançament de la Diputació de Lleida.

ARRANJAMENT DE VORERES

AGRAMUNT AMPLIA LA XARXA
DE GAS

L’Ajuntament d’Agramunt ha
sol·licitat a la companyia REPSOL l’ampliació de la xarxa al

PROCÉS D’ADJUDICACIÓ DE LES MASSES COMUNES

L’Ajuntament d’Agramunt està finalitzant els tràmits per
al concurs públic de masses comunes, amb l’objectiu que
aquestes puguin ser objecte d’aprofitament agrícola i garantir d’aquesta manera el bon manteniment de les parcel·les.
Concretament, s’han rebut un total de 82 ofertes de 12 aspirants que superen els 60€/ha mínims que fixava el plec
[FEBRER 2014]

sió 600

▼

FONT: AJUNTAMENT

L’Equip de Serveis de l’Ajuntament d’Agramunt ha dut a
terme diverses actuacions per millorar el pas dels vianants
en alguns carrers de la vila. D’aquesta manera s’ha dut a
terme dues actuacions al carrer Teixidors on s’ha reparat la
vorera i s’ha arreglat un forat que hi havia en una claveguera. D’altra banda, també s’ha
procedit a un altre arranjament
de la vorera al carrer de les Germanes de les Escoles Cristianes.
Amb aquestes mesures es millora l’accessibilitat a peu dels vianants en aquests carrers.
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de clàusules. Els contractes tindran una duració de 10 anys.
En aquest moment, el procés es troba en la fase d’adjudicació.

REGIDORIA DE PROMOCIÓ DE LA DONA
2a CURSA DE LA DONA

La segona edició de la Cursa de la Dona tindrà lloc el proper diumenge 9 de març amb el reclam de la commemoració
del Dia internacional de les Dones que se celebra el dia 8.
La cursa ha mantingut la mateixa distància de l’any passat i
s’ha preparat un circuit de cinc quilòmetres que transcorreran per carrers i camins d’Agramunt. La prova no competitiva es podrà fer amb la modalitat que cada corredor decideixi,
corrent, caminant, fent jogging o en marxa, ja que el temps
de cursa no es tindrà en compte. La prova, a més, està oberta a tothom, dones, homes i nens que vulguin passar una
estona divertida fent esport. Les inscripcions, ja obertes, es
poden fer al web agramuntesports.cat, a l’oficina del pavelló
o a l’oficina de Turisme.

REGIDORIA DE BENESTAR I SALUT
COL·LABORACIÓ DEL CLUB DE COUNTRY SHAKE BOOTS
D’AGRAMUNT A LA CAMPANYA DE JOGUINES DE REIS

El passat mes de desembre, el club de Country Shake Boots d’Agramunt va col·laborar amb la campanya de joguines
de reis organitzada per Creu Roja d’Agramunt i l’Ajuntament
d’Agramunt, amb la donació d’una quantitat considerable de
joguines noves. Des de l’Ajuntament volem donar les gràcies
als membres del grup de Country per aquesta donació i collaboració amb la Campanya de Joguines: “Cap infant fora de
joc” que organitza Creu Roja d’Agramunt conjuntament amb
l’Ajuntament d’Agramunt, que van destinats exclusivament
a infants de la nostra vila.

ACTES
SUBVENCIONS
S’acordà concedir un ajut econòmic per un import de 13.000€
a la Fundació Privada Guillem Viladot “Lo Pardal” per a la gestió
dels objectius fundacionals de l’exercici 2014.
Es concedí un ajut econòmic per un import de 300€ a la Societat Ocellaire “L’Estesa d’Agramunt” per a les activitats programades per l’any 2014.
Es concedí a l’AMPA del CEIP Macià-Companys, una subvenció de 330€, per a les activitats extraescolars durant el curs
2013/2014.
CANONADA D’AIGUA
S’aprovà els treballs per a la instal·lació d’una nova canonada
de subministrament d’aigua en el nou tram de l’obra d’adequació
de la vorera oest de l’Av. Catalunya i la Plaça del Pou i s’adjudicà
a l’empresa CASSA, AIGÜES I DEPURACIÓ, SLU, per la quantitat de 2.119,27€, inclòs IVA.
ADEQUACIÓ VORERA
S’aprovà dins de l’obra “Adequació de la vorera oest de l’Av.
Catalunya i la Plaça del Pou” dur a terme els treballs d’adequació
de la vorera en el tram de l’Av. Catalunya-Pont Romànic-fins al
C. Manuel de Pedrolo, i s’adjudicà a l’empresa MACOTEC 905,
SL, per la quantitat de 1.566,93€, exclòs IVA.
ESTUDI GEOTÈCNIC
S’aprovà els treballs de la realització d’un estudi geotècnic per
dur a terme les obres de la col·locació de dos passeres velles a
la zona del Parc Riella i a la zona del Pont de Ferro d’Agramunt
i s’adjudicà a l’empresa TECSÒL, Assessoria tècnica del sòl, SL,
per la quantitat de 2.325,38€, inclòs IVA.
BARANES A LA PLAÇA DEL MERCADAL
S’aprovà el subministrament i la col·locació d’unes baranes
de protecció al voltant de la zona enjardinada de la plaça del
Mercadal per mantenir en bon estat els elements de jardineria
i s’adjudicà a l’empresa CANAL RAÜL, SCP, per la quantitat de
6.408,77€, inclòs IVA.
TERRASSA CASAL AGRAMUNTÍ
S’aprovà els treballs d’obra d’arranjament de la terrassa de
l’edifici del Casal Agramuntí, consistent en la reparació de les
rajoles malmeses i col·locació de buneres de recollida d’aigües
pluvials i s’adjudicà a l’empresa del Sr. FELICIANO GARCÍA
CASTRO, per la quantitat de 7.262,54€, inclòs IVA.

FONT: AJUNTAMENT

ADQUISICIÓ D’EQUIPAMENT INFORMÀTIC
S’aprovà l’adquisició de material informàtic per l’Ajuntament
d’Agramunt i s’adjudicà a l’empresa FEELING IDEAS, SL per les
quantitats que es detallen a continuació:
2 ordinadors per l’EMMA, 800€ (inclòs IVA)
2 ordinadors per les oficines municipals, 1.380€ (inclòs IVA)
1 switch per la biblioteca municipal, 400€ (inclòs IVA)
1 projector per l’EMMA, 390€ (inclòs IVA)
un domini per l’EMMA, 41€/any (inclòs IVA)
un allotjament dinàmic (sense correu electrònic) per l’EMMA,
80€/any (inclòs IVA)
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ARRENDAMENT DE LES FINQUES RÚSTIQUES
S’aprovà l’expedient de licitació i el plec de clàusules administratives particulars per a l’arrendament de diverses finques rústiques d’Agramunt per a ús de conreu, conservant l’Ajuntament
la seva titularitat, però entregant la possessió a l’arrendatari,
efectuat per tramitació urgent i per procediment obert utilitzant
diversos criteris d’adjudicació, si bé l’obertura del procediment
de licitació restarà condicionada a que els plecs de clàusules
estiguin definitivament aprovats.
MOCIÓ DEL PSC
S’acordà, per deu vots a favor –sis dels regidors del grup municipal d’Ad’E, tres dels regidors del grup municipal de CiU i
un del regidor del grup municipal del PSC i una abstenció del
regidor no adscrit, el Sr. Gómez–, demanar al Govern de l’Estat la
retirada de la reforma de la Llei Orgànica 2/2010, de 3 de març,
de salut sexual i reproductiva i comunicar aquest acord al President del Govern de l’Estat, al Ministeri de Justícia, al President
de la Generalitat de Catalunya, a la presidenta del Parlament de
Catalunya, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya,
i als presidents de l’Associació Catalana de Municipis, i de la
Federació de Municipis de Catalunya.
CASC ANTIC D’AGRAMUNT
S’acordà els següents punts:
Actualitzar el projecte REHABILITACIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC
DEL CASC ANTIC D’AGRAMUNT amb un pressupost total de
CINC-CENTS TRENTA-TRES MIL SET-CENTS CINQUANTA-NOU
EUROS AMB ONZE CÈNTIMS (IVA 21% inclòs).
Aprovar la realització i la despesa de l’execució del projecte
d’obres, segons projecte bàsic i d’execució redactat per l’arquitecte Sra. Sònia Pintó Grau, a càrrec del pressupost general municipal de 2014.
Aprovar l’expedient de contractació i plec de clàusules administratives particulars per a l’adjudicació del contracte d’obres
efectuat per tramitació ordinària i per procediment obert utilitzant diversos criteris d’adjudicació.
INTERVENCIÓ ARQUEOLÒGICA
S’aprovà l’expedient de contractació i el plec de clàusules administratives i tècniques que han de regir per la contractació de

la prestació del servei del projecte d’intervenció arqueològica per
l’obra de la rehabilitació de l’espai públic del casc antic d’Agramunt per un import de 23.556,13€ IVA inclòs per procediment
negociat sense publicitat.
DEVOLUCIÓ FIANÇA
S’acordà que es retorni a l’empresa GARROFÉ ROCA, SA la
fiança definitiva en concepte de l’obra de les “Obres Extraordinàries de rehabilitació i ampliació de l’Ajuntament d’Agramunt”
que ascendeix a la quantitat de 5.762,32€.
BARANES A L’ACCÉS DEL VESTÍBUL DE L’EDIFICI DEL TEATRE
DEL CASAL AGRAMUNTÍ
S’aprovà la col·locació d’unes baranes a la zona d’accés del
vestíbul de l’edifici del Teatre del Casal Agramuntí i s’adjudicà al
Sr. RAMON JOVÉ PIJUAN (FERRERIA SANDO) per la quantitat
de 330€, exclòs IVA.
FORMIGONERA
S’aprovà l’adquisició d’una formigonera per als serveis municipals de l’Ajuntament d’Agramunt per la realització de les seves
tasques i s’adjudicà a l’empresa EDUARD SEGUÍ FERRETERIA,
SL, per la quantitat de 962,13€, IVA inclòs.
LAVABOS DE L’EMMA
Atès que es necessari dur a terme els treballs de fontaneria
per l’arranjament dels lavabos de l’Escola de Música Municipal
d’Agramunt, s’acordà els esmentats treballs i s’adjudicà a l’empresa de GILBERT BERTRAN I PUIGPINÓS per la quantitat de
653,10€, inclòs IVA.
CONTRACTE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS
S’acordà prorrogar el contracte del servei de prevenció de riscos laborals per un termini d’un any, iniciant-se el dia 1 de març
de 2014, a l’empresa “RISCLAB FUNDACIÓ (ACM)”. El preu
de quota anual de prestació de les activitats, per una banda de
seguretat en el Treball, Higiene Industrial i Ergonomia i Psicosociologia Aplicada per part de RISCLAB, puja a un import anual
de 2.211,29€, inclòs IVA i el preu quota anual de l’especialitat
de Medicina del Treball per part d’ICESE PREVENCIÓN, SL, puja
a un import anual de 1.682,51€, inclòs IVA, i pel preu de les
revisions mèdiques de 56€/(exempt IVA) per treballador. ■
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Maria Boncompte Tarragona
PUELLES (Lleida) - 12/03/1926
BARCELONA - 03/01/2014

MISSIONERA IMMACULADA CONCEPCIÓ
A. C. S.

Els seus apenats: germans, Marcel·lí i Carme; cunyat, Josep Mª; nebots, cosins i altres
familiars i amics, us agrairan una oració per a l’etern descans de la seva ànima.

Barcelona, gener de 2014
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A L MAN A C

Les fases de la lluna:

MARÇ 2014
Mes de 31 dies, tercer del nostre calendari.
El dia 1 el sol surt a les 6h 26m, i es pon
a les 17h 42m. El dia 31 el sol surt a les 5h
36m, i es pon a les 18h 15m.
El dia 20, equinocci de Primavera a les
16h 57m; el dia i la nit tenen la mateixa durada. El sol entra a la constel·lació d’ÀRIES.

DATES ASSENYALADES
I COSTUMARI
És el més variable dels mesos de l’any, perquè està situat entre el trànsit de la primavera
i l’hivern i participa de la temperatura i la climatologia d’ambdues estacions.
No hi ha març que no marcegi
ni estiu que no pedregui.
De la flor que el març veurà,
poc fruit se’n menjarà.
Dia 2: Festa del Carnaval.
Dia 5. Dimecres de Cendra. Comença la
Quaresma.
Les bogeries de Carnestoltes
per Tots-sants surten a llum.
S’ha acabat la Quaresma,
s’ha acabat el bacallà,
s’han acabat els sermons,
s’ha acabat el festejar.
Dia 19: Sant Josep. El patriarca, espòs de
Maria i pare putatiu de Crist, bastant oblidat
per l’Església i per la veu popular. El dia d’avui
no fou festiu fins el 1890, que va decretar-ho
el papa Lleó XIII. Una de les representacions
iconogràfiques més antigues que es conserven
de sant Josep data del 1327 i és un relleu que
es troba a l’arc d’ingrés del portal gòtic de l’església de Sant Salvador de Vilanova de Meià,

Demografia

Lluna nova

el dia 1, a les 20:00 h

Quart creixent

el dia 8, a les 13:27 h

Lluna plena

el dia 16, a les 21:27 h

Quart minvant

el dia 24, a les 01:46 h

(Mes de gener de 2014)

on, al costat de la típica anunciació a Maria
que tenim també a Agramunt, hi ha l’anunciació o somni de sant Josep.
EFEMÈRIDES DEL MES:
7 i 8 de març de 1970. L’Ajuntament
d’Agramunt organitza la IV Fira-Exposició. El
dissabte es va fer un concurs d’exhibició d’habilitats amb el tractor. El diumenge hi ha l’actuació de les Majorettes i la banda de cornetes
i tambors d’Agramunt; també es va fer una
cursa ciclista i, a la tarda, una sessió de tir al
plat. Les autoritats van valorar tot allò que s’hi
exposava entre 35 o 40 milions de pessetes i
diuen que van visitar l’exposició unes 10.000
persones.
22 de març de 1973. Mor Joan Viladot i
Puig, farmacèutic d’Agramunt i lletraferit. Collaborador de la revista Sió on cada mes publicava la columna “De l’antigor”. Va deixar obres
escrites entre les que destaquen “De l’Agramunt pretèrit” i “Romanços agramuntins”.
Març de 1975. La revista SIÓ edita un número extraordinari en motiu d’arribar a l’exemplar 133 en el seu onzè aniversari. Per celebrar-ho es fa una exposició a la Biblioteca de
la Caixa de Pensions. En aquell moment tenia
659 subscriptors i cada exemplar normal solia
tenir unes 12 pàgines.

NAIXEMENTS
Marçal Marín Balagueró
Ciara Ruich Burgos
Mohamed Zahti
Rodrigo Bido Ortiz
Valèria Vidal Lerín
Alesia Ioana Lascau
Iffet Patricia Bumbar
Anis Hriz
Anas Hriz

dia 20-13
dia 25-13
dia 28-13
dia 28-13
dia 31-13
dia 5
dia 5
dia 10
dia 10

MATRIMONIS
Juan José Rubio Archs, i
Esperanza Almagro Conejo
DEFUNCIONS
Àngela Gañet Fauró
Juan Vázquez Hernández
Isabel Paul Gambau
Juana Martos Salgado
Mercè Sardà Guinjuan
Antònia Miralles Condal
Josefa Baró Bohe
Concepció Valls Segura
Rosa Solé Gilabert

dia 8

90 anys, dia 2
82 anys, dia 7
100 anys, dia 9
79 anys, dia 10
54 anys, dia 17
83 anys, dia 18
92 anys, dia 20
96 anys, dia 21
87 anys, dia 25

Informació facilitada pel Registre Civil amb les dades convenientment autoritzades.

Temps
PLUJA CAIGUDA DURANT EL GENER

Ramon Bernaus i Santacreu

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

Dia 3 .........................................
Dia 4 .........................................
Dia 12.........................................
Dia 13.........................................
Dia 15.........................................
Dia 16.........................................
Dia 18.........................................
Dia 22.........................................
Dia 28.........................................
Dia 29.........................................
TOTAL .........................................

1,3 l./m2
7,7 l./m2
0,8 l./m2
1,8 l./m2
1,0 l./m2
1,0 l./m2
21,0 l./m2
3,5 l./m2
3,0 l./m2
5,0 l./m2
46,1 l./m2

°C

l./m2

40

40

35

35

30

30

25

25

20

20

15

15

TEMPERATURES EXTREMES DEL GENER

10

10

5

5

0

0

Màxima del mes .............................. 15°, dia 3
Mínima del mes ...................... –2°, dies 1 i 21
Oscil·lació extrema mensual ....................... 17°
Mitja de les màximes ............................ 9,161°
Mitja de les mínimes ............................ 1,451°
Mitja de les mitjanes ............................ 5,306°

–5
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Dies

Temperatura màxima:

Temperatura mínima:

Precipitacions:

L’observador: Deudat Pont
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Ens costa imaginar-te
absent per sempre,
tants de records de tu
sens acumulen,
que ni deixen espai
a la tristesa,
i et visquem intensament
sense tenir-te.
Miquel Martí i Pol

Josep Esteve Ingla
que morí cristianament el dia 30 de desembre de 2013, als 80 anys d’edat,
havent rebut els S.S. i la B.A.
R. E. P.

La seva esposa, Josefa Ingla Tarragona; fills, Josep, Xavier i Gemma; nét, Enzo; germans, cunyats, nebots, cosins i família tota, us agrairan que el tingueu present en el
vostre record.

Agramunt, gener de 2014
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L LEU R E A MEN ITATS

Les 7
diferències
per Ricard Bertran

Muntatge amb el qual s’ha embolcallat l’emblemàtic Pilar d’Almenara amb la portada
de Sió del gener, com a preludi del cinquantè aniversari de la revista.
La imatge de l’esquerra és l’original, mentre que a la de la dreta s’han fet set modificacions. A veure si les trobeu!

❚ Coordina Rosa Maria Sera

PAS AL REI

SUDOKU

Començant per la síl·laba on assenyala la fletxa, i fent el moviment del REI
als escacs, trobareu un refrany català.

Es tracta d’omplir el quadrat de manera que cada
fila, cada columna i cada quadrat de 3x3 caselles (delimitat per una línia més gruixuda) tingui els números de l’1 al 9 sense que en falti ni se’n repeteixi cap.

Solució a les
7 diferències:

com

e

te

2

Al

4

9

5
8

7

6

9

3
9

1

4

7

8

8
5

9

8

6

1

2

4

3

2

5

9

4

7

8

4
5
9
7
1
6
3

7
1
4
5
8
3
2

8
9
3
6
7
5
4

3
2
7
8
6
1
9

9
8
2
4
6
1
3
7
5

7
5
1
3
8
9
4
2
6

4
3
6
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Al marit, estima’l com amic i teme’l
com enemic.

Joan Ramon Gallart i Huguet
A. C. S.

Dissetè Aniversari
(22 de febrer de 1997)

Trobem a faltar
el teu somriure...

58

sió 600

[FEBRER 2014]

L A FO TO

ls nostres lectors ens perdonaran que aquests mesos parlem un mica de nosaltres donat
que amb motiu dels 50 anys de
SIÓ anunciarem i informarem de
la celebració dels diversos actes
commemoratius que anem organitzant. La foto d’aquest mes la
dediquem a la celebració íntima
que redactors i col·laboradors
vam fer aquest febrer en un sopar
de germanor que, seguint el nostre costum, vam pagar a la catalana, cadascú el seu. Com que es
tractava de celebrar un aniversari,
no hi faltà el tradicional pastís.

L A C A L AISERA

RICARD BERTRAN

E

per SERAFINA BALASCH
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No és un adéu per sempre,
és tan sols l’adéu per un instant.

Setè aniversari

Antònia Fornells i Musoles
nascuda a Agramunt i vídua de Narcís Pujadas
que morí cristianament a Barcelona,
el dia 18 de febrer de 2007,
a l’edat de 98 anys.

A. C. S.

Els seus nebots la recordarem sempre.
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questes noies treballadores en un cosidor l’any 1953, estan en un moment ben relaxat participant en un
abundós berenar amb panets, fruita, coca de recapte i begudes. En aquella època a Agramunt hi havia
molts tallers de sastres i modistes que ocupaven molta gent jove. Actualment santa Llúcia, la seva patrona, no
deu tenir pas gaires devotes ja que els tallers es compten amb els dits d’una mà i de joves que sàpiguen cosir,
ben poques.

D’esquerra a dreta:

11
10
13
12
6
4
1

2

3

5

7
8
9

1) Paquita Llenas
2) Francisca Escolà
3) Ramona Valls
4) Amàlia Fernàndez
5) Teresina Fonoll
6) Inés Fonoll
7) Carme Fonoll
8) Pepita Farré
9) Angelina Mateu
10) Antonieta Figueres
11) Magdalena Pons
12) Maria Rosa Huguet
13) Magda Vicens
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ues imatges de les pioneres de l’esport femení a Agramunt a mitjans dels anys cinquanta. Eren partits puntuals,
d’exhibició, ja que a nivell de competició oficial fora del futbol masculí no hi havia res i encara va estar molts anys
a normalitzar-se com passa avui en dia.
HANDBOL. Les noies de l’Acadèmica Agrícola i Mercantil formen amb uns estrafolaris uniformes, vistos avui en
dia, moments abans de començar un partit d’handbol d’exhibició que es va fer l’any 1955 a la sala del teatre del
Casal. A falta de recintes esportius tancats, en diverses èpoques aquesta sala va ser l’escenari d’exhibicions esportives, fins i tot de combats de boxa i més tard de bàdminton.
D’esquerra a dreta:

5

4

2

6

7
8

3

1

13
12
10
9
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11

14

1) Rosa Vila
2) Mª Teresa Mazon
3) Alicia Sanjosé
4) Anna Karenina Jou
5) Sr. Pastor
6) Roser Vidal
7) Mª Teresa Huguet
8) Antonieta Figueres
9) Maria Torres
10) Rosa Pera
11) Francina Pera
12) Dolors Figuera
13) Càndida Galceran
14) Mª Teresa Quintas

m
u

b
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3

1
2

4

BÀSQUET. Les sis components d’un
equip pioner de bàsquet agramuntí femení, en una època on aquest esport era
encara molt poc conegut. La popularització va venir, especialment, a partir de
la televisió que arribà uns anys més tard.

D’esquerra a dreta:

5

6

1) Roser Feixa
2) Irene Panadés
3) Rosa Mª Morell
4) Lola Ginestà
5) Pilar Romà
6) Mª Dolors Balagué

[FEBRER 2014]

sió 600

63

I M AT G E S D ’ A H I R i D ’ AV U I

per JOSEP BERTRAN

LLaa reconstrucció
reconstrucció
t
ió dd’Agramunt
’Aggramuntt de
’A
desp
després
spré
réss de
dels
ls bbombardejos
ombbard
rdej
ejos
os ddee llaa GGuerra
uerrra Ci
Civi
Civil
vill va iincloure
nclo
nc
lour
ure llaa con
construcció
stru
t ucc
cció
ió ddee 32 cases ado
adosdoss
sades al peu de la carretera de Cervera, aleshores en un indret allunyat del centre urbà. Van ser, són encara, conegudes
com Les casetes barates. Es van aixecar a mitjans dels anys 40 per Regions Devastades. Al davant del segon bloc s’hi
ubicà el Camp Municipal d’Esports. A la foto es poden veure ja en plena construcció amb l’estructura ben determinada.
L’ombra que es veu en primer terme a les dues imatges, és la que fa la porta d’entrada del camp de futbol.
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