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PORTADA:
Degut a les obres que s’estan fent a la
plaça de l’Església, enguany la cavalcada
de SS.MM els Reis Mags va acabar a la
plaça del Mercadal. Mentre es dirigien a
l’entarimat preparat per fer-hi l’adoració
del Nen Jesús i els habituals parlaments,
saludaven petits i grans que els esperaven amb la indescriptible alegria i il·lusió
de cada any.
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Una bona part de la informació d’aquest mes està dedicada a les activitats celebrades durant les festes nadalenques
que finalitzen amb la màxima expressió d’il·lusió i alegria
amb l’arribada de SS.MM els Reis Mags d’Orient.
Es fa un seguiment de les noves aportacions que hi ha
hagut en les descobertes arqueològiques a la plaça de l’Església, especialment de l’antiga muralla i de les tombes
excavades al sauló. Els
arqueòlegs ho estan estudiant i documentant i
més endavant en faran
un estudi tècnic i científic que publicarem a
la nostra revista. També
s’informa dels darrers
retocs que s’estan duent
a terme en l’accés de
la cisterna del Convent
poc abans de la seva
JOSEP ROVIRA
inauguració. Junt amb
el Pou del Gel conformen el que en diem l’arquitectura amagada, de la qual es pot trobar àmplia informació en els reportatges publicats a Sió i recollits en el tretzè col·leccionable
“Agramunt. Reportatges de la Història”.
Es destaca la bona acollida que va tenir l’espectacle
RecorDansa que va omplir pràcticament el Casal, motiu pel
qual s’ha tornat a programar per al diumenge 25. Més polèmica va ser la recollida d’entrades, gratuïta i indiscriminada,

tal com es denuncia en una carta als lectors escriuen.
En el repàs climatològic que es publica cada mes de gener
des de fa cinc anys, s’hi aprecia que el 2014 va ser un any
de temperatures molt bones, i els lectors també hi trobaran
tota una sèrie de gràfics i dades estadístiques tretes a partir
de la informació que cada mes ens fa arribar el meteoròleg
agramuntí, Deudat Pont. Així mateix, i per segon any consecutiu, publiquem un
resum informatiu de les
notícies més destacades
que es van produir durant l’any passat.
Pel que fa a les informacions esportives cal
destacar-ne la creació
del nou club Endurers
XR Dinojets.
I no volem acabar
aquestes ratlles sense
manifestar des de la
modèstia d’una revista local com la nostra, el rebuig als fets
tràgics que va patir la revista humorístic Charlie Hebdo a
París. Nosaltres, fent Sió, també actuem com a periodistes i
la barbàrie dels terroristes que maten adduint que defensen
una religió dogmàtica que no accepta la llibertat, la sentim
en la pròpia carn. Per això des d’aquí també diem: no a la
intransigència. Sí a la llibertat d’expressió. Nosaltres som
Charlie Hebdo! ■
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De Nadal a Reis

Ses Majestats dirigint-se al públic congregat a la plaça del Mercadal. A baix, grup de percussió dels Tabalers de l’Espetec.
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E

ls Reis Mags d’Orient,
fidels a la seva cita
anual, van arribar a
Agramunt una mica més tard
de l’hora prevista, les 7 de la
tarda, del dilluns 5 de gener.
La cavalcada, precedida per
un grup de percussió dels Tabalers de l’Espetec, la formaven les tres carrosses reials i
una altra carregada de regals,
amb els vehicles acompanyants i una cinquantena de
patges, alguns amb torxes.
Molta gent els esperava al
llarg del trajecte habitual,
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SÒNIA PÉREZ

Els Reis Mags també van anar
a Mafet on, junt amb els seus
patges, van lliurar els regals a
la mainada del poble.

Enguany Ses
Majestats van ser
rebuts a la plaça
del Mercadal, on
van fer l’adoració
i els respectius
parlaments.
1) Carrossa del Rei Melcior.
2) A la cavalcada hi anava una
carrossa carregada de regals.
3) Carrossa del Rei Baltassar.
4) Carrossa del Rei Gapar.
5) Els tres Reis van posar junt a
l’arbre de Nadal.
6) L’alcalde els lliura, simbòlicament, la clau de la Vila per poder
entrar a totes les llars.

avingudes de Marià Jolonch,
Àngel Guimerà i carrer dels
Estudis Nous, aguantant una
temperatura bastant freda encara que no de rigorós hivern.
Amb el recorregut es va fer
molta via, com si s’intentés
recuperar el temps perdut a
l’inici. Tal vegada més compassats, els presents haurien
pogut gaudir una mica més
de la cavalcada i l’haguessin
pogut fotografiar millor.
La novetat d’enguany va
ser que, degut a les obres
que s’estan duent a terme
a la plaça de l’Església, les
autoritats civils i eclesiàstiques van rebre SS.MM a la
plaça del Mercadal. Després
de baixar de les carrosses,
els Reis i els patges que els
acompanyaven van accedir a
la plaça, on la gent els espe-

rava darrere d’un encadenat
per tal de deixar-los pas, i
es van enfilar en un entarimat preparat per a l’ocasió.
Allí els va rebre el rector de
la parròquia, Mn. Uriel, amb
el Nen Jesús perquè hi fessin la preceptiva adoració. A
continuació l’alcalde, Bernat
Solé, els va donar la benvinguda amb un breu parlament
assegurant que tots s’havien
portat molt bé i per aquest
motiu els va demanar que fossin generosos deixant a totes
les cases regals, salut, treball
i felicitat. Acte seguit els va
lliurar la clau de la Vila perquè poguessin entrar a totes
les llars d’Agramunt i pobles
veïns. Després, el Rei Gaspar
es va adreçar als presents, i
en el seu discurs va dir als pares que un dels millors regals

que podien fer als seus fills
era que passessin més temps
junts.
Un cop acabats els parlaments, els Reis van visitar
els avis de la residència geriàtrica de Cal Mas Vell i, posteriorment, es van dirigir al
Pavelló on els esperava molta
gent. Allí van atendre tots els
infants que se’ls acostaven
obsequiant-los amb caramels,
mentre els familiars feien les
fotos de record. Finalment
començà el repartiment dels
regals casa per casa.

Els Reis a Mafet
Com en els darrers anys,
a Mafet els Reis hi arribaren
dalt d’un carro i escortats per
una colla dels seus patges
que il·luminaven el camí amb
torxes. En primer lloc es van
dirigir a l’església on van fer
l’adoració de l’Infant Jesús.
Després es traslladaren al
local social i anaren cridant
un a un els nens i nenes de
Mafet, als quals els lliuraren molts regals i caramels.
La festa va ser emocionant i
els infants van prometre que
aquest any, que ara tot just
comencem, encara es portarien més bé.

miquel caralps
c/ camí masies, 7
25310 Agramunt (Lleida)
mikel.c@esagramunt.com
tel. 973 39 09 90
mòbil 686 47 29 21

pintors
pintors . sistemes pladur
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any s’instal·la a l’interior de
l’Espai, penjant-hi tot d’objectes i ornaments confeccionats per ells mateixos.

2. Caga soca
L’edició d’aquest any del
“caga soca” popular que organitza l’Ajuntament per als
infants més petits, es va realitzar al carrer Sió el dia 24
de desembre, a les sis de la
tarda, i va tenir una gran participació.

3. Pessebre a l’església
Enguany el pessebre de
l’església va ser de considerables dimensions. Ocupava tot
l’absis lateral dret, amb força
ornamentació.

4. Patge Karim
1
Alumnes participants en el guarniment de l’arbre de l’Espai.

Els nens i nenes colpegen la soca
per obtenir un obsequi.

JOAN PIJUAN

1. Nadal a l’Espai
Els alumnes més petits
dels centres d’ensenyament
d’Agramunt i de la ZER del
Sió amb l’acompanyament

8

JOAN PIJUAN

JOAN PIJUAN

A la dreta, pessebre de l’església.

2
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musical d’alumnes de l’Escola Municipal de Música van
participar, el divendres 20 de
desembre, en el guarniment
de l’Arbre de Nadal, que cada

Els patges enviats per
SS.MM els Reis d’Orient van
venir a recollir les cartes de
la nostra mainada el diumenge 28 de desembre al migdia
a la sala de plens de l’Ajuntament. Enguany n’hi havia
d’ambdós sexes, el Karim i la
Karima.

A la foto de la dreta, Gael Marsà (3r), Neus Gatell (2n), Roger
Bertran (3r) i Víctor Invernon
(guanyador), del concurs per
al cartell del Mercat de Nadal
2015.
A baix, actuació de l’orquestra
durant el ball de Cap d’Any al
pavelló firal.

5. L’Home dels Nassos
El darrer dia de l’any va sortir a passejar pels carrers de
la Vila l’Home dels Nassos.
El gran ninot que representa
el personatge que porta tants
nassos com dies té l’any, va
sortir de la plaça del Mercadal
precedit pel grup de tambors
de l’Espetec. La cercavila va
passar per la plaça del Mercat, carrer de la Muralla, carrer Sió i va acabar novament a
la plaça del Mercadal.

6. Ball al pavelló
“Welcome Band” va ser
l’orquestra que enguany va
amenitzar el tradicional ball
de Cap d’Any organitzat per
l’Ajuntament al pavelló firal.
Fins ben entrada la matina-

5

da l’ambient no es va animar
amb l’arribada del jovent, potser perquè primer va de pubs
o potser per estalviar-se la
meitat de l’entrada que valia
10 euros.

7. Concurs cartell
El diumenge 11 de gener
a la una del migdia es va fer
a l’Ajuntament el lliurament
dels premis als guanyadors
del concurs per escollir el cartell anunciador del Mercat de
Nadal 2015. Els premis van
ser escollits per votació popular entre tots els dibuixos

6
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Els infants van ser els portadors
del gran ninot (dreta).

JOAN PIJUAN

El patge Karim recollint les
cartes dels joves agramuntins.

JOAN PIJUAN

4

presentats que es van exposar durant el passat Mercat.
El guanyador va ser el dibuix
presentat per Víctor Invernon
i Garcia. En segon lloc el de
Neus Silvestre i Gatell i en
tercer lloc hi va haver un empat en les votacions i es van
donar dos premis que van
correspondre a Roger Bertran i Nadal i Gael Marsà i
Figuera. Els guanyadors van
obtenir vals de compra als establiments adherits a la Unió
de Botiguers de 60, 40 i 20
euros, que van ser lliurats per
la regidora Fàtima Puig.

7
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Teatre: “Arsènic i puntes de coixí”

L

JOSEP ROVIRA

RICARD BERTRAN

JOSEP ROVIRA

a tradicional representació teatral de les festes nadalenques va anar
a càrrec del Grup Escènic
Agramuntí, que va representar l’obra “Arsènic i puntes de
coixí” de Joseph Kesselring, i
amb la qual van cloure el desè
aniversari de la segona etapa
del grup. Un nou registre amb
aquesta comèdia amable, d’humor negre, amb un to d’intriga i
suspens, amb què van voler fer
passar una estona agradable a
tots els assistents.

10
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nyora White, Pilar Lago.
Realització i muntatge escènic: Jaume Villalta, Amadeu Balasch, Honest Valentines, Antoni Farré, Ramon Bernaus, Paquito Cifuentes,
Joan Garcia.
Llum i so: Ramon Roqué, Rossend Carrera.
Perruqueria i estilisme: Imma Guerrero i GEA.
Vestuari: Susanna Valentines, Dress Art.
Apuntadores: Anna Santacreu i Dolors Pedrol.
Vídeo i fotografia: Ricard Bertran.
Cartell i programa de mà: Anna Torres.
Direcció: Carme Vicens.

JOSEP ROVIRA

Com ja és habitual es va oferir tres representacions, els dies de Nadal i Sant Esteve a
la nit i el diumenge 28 a la tarda, amb bona
assistència d’espectadors.
Repartiment: Abby Brewster, Dolors Ginestà;
reverent Harper, Jordi Figueres; Teddy Brewster, Miquel Marsol; agent O’Hara, Paquito Cifuentes; agent Klein, Ramon Bernaus; Martha
Brewster, Antonieta Canosa; Elaine Harper,
Àngels Ribalta; Mortimer Brewster, Jordi Serra; senyor Gibbs, Josep R. Mateu; Jonathan
Brewster, Joan Ribalta; doctor Einstein, Francesc Bullich; tinent Rooney, Joan Garcia; se-

RICARD BERTRAN

RICARD BERTRAN

JOSEP ROVIRA

RICARD BERTRAN

Un nou registre
amb aquesta
comèdia amable,
d’humor negre,
amb un to d’intriga
i suspens, amb
què van voler fer
passar una estona
agradable a tots
els assistents.
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1
La comissària de l’exposició,
Lara Vidal, durant la visita
guiada per l’Espai.

Foto de família dels membres
que a partir d’ara formaran part
del Consell General de l’IEI.
Un dels integrants és el nostre
company de redacció, Joan Puig,
el primer per la dreta.

1. Espai Guinovart
Fins al 22 de març es pot
veure a l’Espai Guinovart l’exposició “Una proposta, una
sorpresa i, com a resultat,
tota una trajectòria” comissariada per la historiadora de
l’art, Lara Vidal. S’hi aplega
una sèrie d’obres de Guinovart disperses per museus,
centres d’art i fundacions de
diverses viles i ciutats de Catalunya, amb una destacada

varietat temàtica i cronològica ja que pràcticament hi
són representades totes les
èpoques, la qual cosa permet veure l’evolució, l’alliberament i el trencament de
límits que l’artista presentà
en la seva producció artística. La peça més antiga és del
1946, una de les més primerenques de la seva producció,
i la més propera a nosaltres és
del 2003 “De nit i de signes”

2
SERVEI D’AUDIOVISUALS DE L’IEI

Guinovart a Cervera
Des del divendres 19 de
desembre i fins al diumenge
1 de març es pot veure al Museu Comarcal de Cervera l’exposició “Res no és mesquí.
Josep Guinovart i els Poetes”,
una mostra comissariada per
Manel Guerrero i que porta el
títol d’un dels poemes més
coneguts de Joan SalvatPapasseit. S’hi reuneix un
conjunt d’obres que són testimoni del protagonisme de
l’art poètic en la trajectòria
plàstica de l’artista.

2. Conseller de l’IEI
El dimecres 17 de desembre, es va renovar la meitat
del Consell General de l’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI).
En una reunió que se celebrà
a l’Aula Magna, presidida pel
president de la Diputació de
Lleida, Joan Reñé, es renovaren 18 dels 36 consellers, els
quals són nomenats pel ple
de la Diputació per un període de quatre anys renovables
per meitats cada dos. Entre
els nous consellers hi havia
l’agramuntí i company de redacció Joan Puig Ribera. El
Consell General és, juntament
amb la Presidència, la Direcció i la Junta Rectora, un dels
òrgans encarregats de l’organització del govern intern i del
funcionament administratiu
de l’IEI.
[GENER 2015]
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que presenta la típica inspiració agramuntina. El dia de la
inauguració, 21 de desembre,
després dels parlaments de rigor per part de l’alcalde, la filla de l’artista i la comissària,
es realitzà una visita guiada
per les obres que fins ara mai
no havien estat exposades a
l’Espai.
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tava de 15 plafons de format
lona agrupats en estructures
de tres en què es presentava la vida i l’obra de catorze
escriptors i escriptores: Guillem Viladot, Antoni Bonastre,
Gregori Satorres, Màrius Blàvia, Valeri Serra, Lluís Casals,
Pere Ortís, Mossé Natan, Ramon Saladrigues, Isidor Cònsul, Alfons Costafreda, Josefina Vidal, Anton Sala-Cornadó
i Manuel de Pedrolo. També
hi havia una pancarta en què
es feia esment nominal de 32
escriptors i escriptores més
que han parlat de la terra en
les seves creacions literàries,
com Inés Palou, Joan Viladot,
Lluís Trepat, entre altres.

4. Protesta
3
Plafons de l’exposició a la
Biblioteca Municipal.

Així va quedar la sucursal
agramuntina després de la
manifestació.

3. Exposició
“La Veu de la Terra”
Del 23 de desembre fins a
l’11 de gener es va poder veure a la sala de la Biblioteca
Municipal “Guillem Viladot”

l’exposició “La Veu de la Terra. L’Urgell”. Amb aquesta exposició es pretenia donar difusió i reconeixement als creadors literaris de la comarca
de l’Urgell. L’exposició cons-

Un grup d’integrants de la
Plataforma dels Afectats per
la Hipoteca es va manifestar,
el dissabte 20 de desembre,
a la sucursal agramuntina
del BBVA a la plaça del Pou,
en defensa dels afectats per
desnonament de la comarca
de l’Urgell. Durant la protesta
es van tancar una estona dins
del caixer automàtic i van
omplir la façana i els vidres
de l’entitat amb pancartes
enganxades que deien, entre
altres missatges, “solidaridad
para los que no tenemos una
feliz Navidad”, tal com es pot
veure a la fotografia.

JOAN PIJUAN

5. Unió de Botiguers

14

La Unió de Botiguers i Industrials d’Agramunt va sortejar, el diumenge 11 de gener
a la una del migdia a l’Ajuntament, els premis de la campanya comercial de Nadal i
Reis. Van ser 10 premis per
un import de 300 euros cadascun en vals de compra en
els establiments adherits. Els

4
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A la dreta, càsting al
vestíbul del Casal.
A baix, operaris d’Endesa
en el moment de canviar el
cablejat elèctric.

guanyadors van ser Lídia Martorell amb una butlleta segellada a DNens, Rosina Zurita a
Estètica l’Espill, Anna Carrera
a Llibreria Vicens, Joan Añé a
Ferreteria Firal, Àngels Vilella
(de Ponts) a Clínica Podòloga
Peu Sà, Maribel Antequera a
Cortinatges Sangrà i Supermercat Pròxim, Glòria Zafra a
Llibreria L’Espiga, Isidre Solé
a Barberia Jubete i Marisa
March a Boutique Aura.
Els premis els va lliurar el
president de l’entitat, en un
acte celebat el dissabte dia
17 a la plaça del Mercadal.

6

6. Tall de llum
Durant el matí del dia 8 de
gener, operaris d’Endesa van
procedir a canviar el cablejat
elèctric vell de les “palomilles” que encara quedaven al
final de la Ronda dels Comtes
d’Urgell pel nou cable trenat
fixat a la paret. Els treballs de
connexió a la xarxa elèctrica
van provocar un tall de llum
a la zona que va afectar usuaris i comerços del carrer Sant
Joan i Baixada del Mercadal,
alguns dels quals no havien
estat avisats prèviament.

8. Pilons
A mitjans de gener l’Ajuntament ha procedit a retirar
totalment els polèmics blocs
horitzontals de ciment que hi
havia a la vorera de l’avinguda
Marià Jolonch, substituint-los
per pilons verticals flexibles.
Recordem que la col·locació d’aquests blocs va comportar moltes crítiques i protestes pels accidents que havien comportat.

▼

Els agraciats després de rebre
el premi de mans del president
de l’entitat, Josep Esteve.

El dissabte dia 10 de gener, un grup d’estudiants de
“Mitjans audiovisuals” de la
Universitat Politècnica de
Mataró van gravar part del
capítol pilot d’una sèrie per a
la TV, “Houdini”, al teatre del
Casal. Els “extres” estaven
integrats per actors del Grup
Escènic Agramuntí i també de
particulars que van respondre
a la crida que van fer els promotors a través del Facebook
i de cartells penjats al mateix
Casal. Aquest programa pilot
serà presentat a un concurs
de TV3 i, si és escollit, se’n
farà la realització.

FONT: https://www.facebook.com/seriehoudini?fref=ts

5

JOAN PIJUAN

JOAN PIJUAN

7. Gravació al Casal

7
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Després de la Festa Major
ja se’n van canviar uns quants
començant des del Control, i
ara es fa a tota la vorera.

8
Canviant la resta dels blocs de formigó pels pilons flexibles.

JULIAN BONILLO

Foto Creu Roja

9
Acte de celebració del 40è aniversari de l’Assemblea Local de la Creu Roja.

JOSEP BERTRAN MITJAVILA

9. Creu Roja
Fou durant el mes de maig
de 1974 quan, impulsat per
Pere Brils, Delegat Comarcal
en aquella època de CREU
ROJA ESPANYOLA, es formà
a Agramunt l’Assemblea Local de la Creu Roja. En complir-se el 40è aniversari de la
seva constitució es va orga-

nitzar un acte de celebració
amb l’assistència de Bernat
Solé, alcalde de la Vila, i de
Joan Eroles, també alcalde de
Puigverd d’Agramunt i vicepresident del Consell Comarcal de l’Urgell.
Inicià el torn de parlaments
Lluís Tribes, actual president
de l’Assemblea, qui palesà
el seu agraïment a tots els
voluntaris pel zel i bona dedicació en cadascuna de les
seves intervencions i aprofità
l’avinentesa per lliurar a Pere
Vicens una placa en reconeixement de la bona feina
feta durant el període en què
va ser el director local de l’Assemblea.
L’alcalde es va referir a la
bona trajectòria observada en
tot moment pel voluntariat,
lliurant, en nom de l’Ajuntament, un document emmarcat a l’actual president on es
reconeixen els seus mèrits, i
en Joan Eroles glossà la dedicació i entrega que es dispensa al necessitat encoratjant-los que no defalleixin en
tan humanitària comesa. Lamentar la minsa assistència
de públic sobretot si tenim en
compte que tots algun dia podem necessitar els seus serveis. Segons Lluís Tribes són
600 veïns qui componen la
massa social de l’Assemblea
i 74 els voluntaris.

LAIA PEDRÓS

10. Sopar autonòms

10
Sopar de Nadal de pagesos i ramaders de la Ribera del Sió.
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sió 611

[GENER 2015]

Un total de 49 pagesos i ramaders de la Ribera del Sió
(la Sentiu, Montgai, Butsènit
d’Urgell, les Ventoses, Pradell
i Preixens) van celebrar divendres 19 de desembre, en un
restaurant de Montgai, el seu
tradicional sopar de Nadal. A
la foto alguns dels assistents
abans d’iniciar l’àpat.

11. Reis a Montgai

11
LAIA PEDRÓS

Els Reis Mags d’Orient van
arribar a Montgai per repartir
il·lusió i regals entre petits
i grans. Un seguici de nou
patges va acompanyar Melcior, Gaspar i Baltasar, tal
com es pot veure a la foto
de l’esquerra, i repartir caramels entre tots els assistents.
L’alcalde de Montgai, Jaume

Gilabert, va rebre Ses Majestats i els va entregar la clau
de la població. A continuació
els tres Reis Mags van adorar
el Nen Jesús a la plaça Prat
de la Riba i es van dirigir a
la sala Ateneu on van repartir
més de 200 regals entre els
veïns. Allí, tant l’alcalde com
Melcior, van adreçar unes paraules als assistents.

Activitats Marató i Reis Mags a Montclar
P

er sisè any, el poble de Montclar es va
bolcar en l’activitat organitzada en favor
de La Marató de TV3 que
es va realitzar el dia 20.
La jornada solidària va començar amb la projecció
del reportatge divulgatiu
sobre les malalties del cor
produït per la Fundació de
La Marató de TV3. A continuació es va fer el berenar
de germanor amb xocolata
i coca de sucre i per tancar la jornada solidària, un
bingo amb productes de la

comarca donats pels comerços col·laboradors.
L’activitat com cada any va ser un èxit i es van
poder recaptar 615€ que estaran destinats a
la investigació mèdica.
Els organitzadors volem agrair un cop més
a tots els que van participar en les activitats,
la Junta Administrativa de Montclar, per fer-se
càrrec de les despeses del berenar i a l’Ajuntament d’Agramunt per proporcionar els mitjans
per la projecció i per la nova pancarta que hem
estrenat enguany i finalment agraïment especial als comerços que un cop més han decidit
col·laborar amb la nostra activitat: Supermercat Disbo Tiberi, Restaurant Blanc i Negre II,
Torrons Roig, Torrons Fèlix i Cal Peroches.
Fidels un any més a la seva cita anual amb
els nens i nenes de Montclar, Ses Majestats
van arribar poc després de les 8 de la tarda,
acompanyats com és habitual dels seus patges que els il·luminaven el camí amb unes
grans torxes. Els Reis Mags van ser rebuts amb
aplaudiments a la plaça de l’Ajuntament on,
com cada any, una munió de gent els esperava mentre barrinaven si durant l’any s’havien
portat prou bé. Les autoritats els van guiar cap
a la sala d’actes de l’ajuntament, on un cop
més van obrar la seva màgia i van repartir un
bon grapat de regals i caramels entre els assistents. Tot i que ens consta que algun paquet
contenia carbó, aquests van ser l’excepció, Ses
Majestats van ser benèvoles i els assistents van
quedar molt satisfets amb els presents rebuts.
David Hernández Galceran
[GENER 2015]
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FRENS

PNEUMÀTICS

AMORTIDORS

ALINEACIÓ

OLI

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

Amics
de
l’Espai
Guinovart
Una proposta, una sorpresa i,
com a resultats, tota una trajectòria
21 desembre 2014 / 22 de març 2015

FUNERÀRIA i SALES DE VETLLA

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

INDÚSTRIES

JOVÉ-BALASCH, S.L.

SERVEI

24h

PERMANENT
HORARI:

973 39 08 62 t 620 90 50 20
jtorne1@hotmail.com
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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.

A C T U ALITAT FETS D EL M ES

RecorDansa

JOAN PUIG

RecorDansa és un
muntatge teatral
en què es barregen la música i
la dansa. La bona
música i la bona
dansa, per ser més
precisos.

JOAN PUIG

A

dos quarts d’una del
diumenge 4 de gener,
es va representar al
Casal Agramuntí l’espectacle
RecorDansa que s’havia estrenat un mes abans a Mollerussa, segons ja informàrem
en el número passat de Sió.
RecorDansa és un muntatge teatral en què es barregen
la música i la dansa. La bona
música i la bona dansa, per
ser més precisos. A partir de
l’actuació de dos personatges que interpreten el paper
d’uns joves que escorcollen
el bagul d’unes golfes, més la
veu en off que va situant en
el temps el record que certs
objectes casualment trobats
produeixen en els dos actors,
s’articula tota una història
màgica que transporta l’espectador al llarg dels darrers
tres-cents anys tot sobrepassant-los vers un possible esdevenidor. Els records, que
segueixen un fil narratiu de
més llunyà a més pròxim,
encadenen una colla de baules formades per cançons de

cobla i danses populars on té
un lloc predominant la dansa
més bella de totes les danses
que es fan i es desfan. Es
tracta d’un muntatge potent i
molt digne que emociona per
la música i la bellesa plàstica.
I el valor augmenta en descobrir que ha estat coproduït
per tres entitats diferents de
la vila que han sabut relligar
les seves virtuts en un sol
objectiu: el Grup Sardanista
Estol (amb el grup més novell de Els Estelats), la Cobla
Jovenívola d’Agramunt i una

JOSEP ROVIRA

representació del Grup Escènic Agramuntí (formada pels
actors Àngels Ribalta, Miquel
Marsol, i la directora escènica Carme Vicens). A més de
comptar amb la col·laboració
per algunes peces com la Sardanova d’altres músics: Joan
Pedrós, Bernat Pedrós, Marc
Puigpinós, Marina Solà, Joan
Vilalta i Jordi Guixé. Per altra
part, la il·luminació i l’ambientació màgica anà a càrrec
d’Eloi Rosells.
El públic, que omplia la
sala, va aplaudir amb entusiasme cada una de les peces
de música i dansa que es representaren i en finalitzar va
sortir del recinte amb un bon
gust de boca per haver assistit a un espectacle que, tot i
l’hora i mitja de durada, es
va fer curt. Les entrades, que
uns dies abans es podien anar
a buscar gratuïtament a l’oficina de Turisme, s’exhauriren
només en un matí.
En el moment de tancar
l’edició de la revista, s’havia
programat una altra representació per al diumenge 25 de
gener. ■
[GENER 2015]
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Rasa d’accés.
A la dreta, el túnel encara
en obres vist des de dins.

RAMON BERNAUS

Entrada al túnel.

L

’única resta que queda
del convent dels pares franciscans (segles
XVII-XVIII) que dóna nom al
pujol més elevat d’Agramunt,
el turó del Convent, és la cisterna que recollia l’aigua de
pluja dels patis i les teulades
del cenobi que estava situada

a sota del claustre. Aquesta
aigua era molt valorada sobretot als estius quan el Sió portava el mínim cabal. Després
de les exclaustracions i de les
desamortitzacions eclesiàstiques del segle XIX, el convent
va ser abandonat i en van desaparèixer tots els vestigis visibles a la superfície, en ser
reutilitzats els seus carreus
per altres construccions. Les
últimes notícies d’aquest
complex monacal les dóna el
1934 Joan Puig Ball i pràcticament aleshores només en
quedava la cisterna.
Fa uns anys que s’havia tornat a localitzar la seva exacta
situació, com la del pou del
gel, i actualment l’Ajuntament està realitzant les obres
necessàries per fer-la accessible. La cisterna és un gran
con d’11 m de diàmetre cobert amb una impressionant
volta semiesfèrica. Les obres
van començar el juliol de
2014 i acabaran el mes de

RAMON BERNAUS

RAMON BERNAUS

La cisterna del Convent

febrer d’enguany. S’ha excavat a la part del migdia una
gran rasa fins al que serà la
porta d’entrada al corredor
que mena a la cisterna. Allí,
i direcció a ponent, s’ha
construït un túnel d’1,90 m
d’amplada i 2,60 m d’alçada
cobert amb volta de canó, formant un pla inclinat que arriba fins al mur del monument.
El gran corredor té una llargada total de 18,5 m i estarà illuminat amb llum natural per
dues lluernes que surten a la
superfície amb un tubs de
4,3 i 5,5 m de profunditat.
Actualment s’està treballant
en la plataforma i les escales metàl·liques que baixaran
fins al fons de la cisterna, seguint el disseny de les del pou
del gel. ■
[GENER 2015]
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RAMON BERNAUS

Troballes al casc antic d’Agramunt

Detall d’una de les fosses on es realitzen els treballs d’arqueologia.

RAMON BERNAUS

C

Fonaments de la muralla d’Agramunt al segle XI.
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om ja hem anat informat
oportunament,
des que al mes de juny
l’Ajuntament va començar la
rehabilitació del casc antic
d’Agramunt (carrer Sió i plaça de l’Església), ha calgut la
intervenció dels arqueòlegs
per excavar i documentar les
interessants restes que anaven apareixent en treure l’anterior paviment i que serviran
perquè coneguem una mica
més el nostre passat. És el

grup Iltirta Arqueologia, amb
Òscar Escala al seu davant,
qui realitza aquests treballs.
Ens han explicat que havien
localitzat a sota del paviment
del carrer, els cellers d’algunes cases, alguns dels quals
encara s’utilitzaven; sitges excavades al sauló, que havien
servit per emmagatzemar gra,
i molts trulls per a la verema.
La majoria d’aquestes restes
segurament daten del segles
XVII, XVIII i XIX, però amb la

JOSEP BERTRAN MITJAVILA
JOAN PIJUAN

JOAN PIJUAN

JOAN PIJUAN

JOSEP BERTRAN MITJAVILA

Diverses seqüències de les
restes que s’han trobat i dels
treballs de recuperació que
s’han dut a terme.

RAMON BERNAUS

Òscar Escala, d’Iltirta Arqueologia,
és qui dirigeix els treballs.

modernització de l’agricultura i, sobretot, amb l’aparició
de la fil·loxera a finals del
XIX, que va destruir del tot
les vinyes, aquestes infraestructures agràries van perdre
la seva funció i la majoria
van quedar del tot oblidades.
Però les troballes més no-

tables de les que es farà un
estudi científic acurat i que
ens han d’apropar molt als
orígens històrics de la nostra
vila, s’han trobat a la plaça de
l’Església i s’estan estudiant
i documentant des de principis del mes de desembre.
En primer lloc s’ha posat al
descobert un fragment dels
fonaments de la primitiva muralla de l’Agramunt del segle
XI quan la vila closa acabava
a la part occidental de la plaça de l’Església i encara no
s’havia construït l’actual temple de Santa Maria ni s’havia
ampliat el nou clos murallat
que arribaria fins als absis de
l’església, protegint allò que
després es coneixeria com la
vila nova. Però el més important que s’ha trobat són una
colla de tombes excavades al

sauló que devien formar part
de l’antic fossar situat al davant del temple. S’ha localitzat una vintena de cossos que
s’estan excavant amb molta
cura. Aquest treball tan minuciós i les aportacions que
es puguin obtenir després de
tractar-ho al laboratori, serviran per treure’n conclusions
i donar-nos una mica més de
llum del nostre passat històric.
Són els mateixos arqueòlegs els que han estat treballant i documentant les restes
del convent de Sant Francesc,
quan des de l’Ajuntament van
iniciar les obres per fer accessible i visitable la cisterna
que estava situada a sota del
claustre per emmagatzemar
les aigües pluvials que s’arreplegaven al convent. ■
[GENER 2015]
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Informacions de l’ANC

FONT: ANC

B

Els gurus dels
nostres partits
haurien de relaxar
els seus idearis,
en vistes al nou
panorama polític
que suposarà la
independència,
però sembla que
per ara no estan
al cas.

é, passat el 9n, l’escenari ha canviat de
protagonistes. Es va dir
que, amb l’alt nivell d’afirmació independentista, obtingut gràcies a les campanyes
de l’ANC i Òmnium Cultural
i gràcies sobretot al voluntarisme de la societat civil, es
deixava finalment la pilota de
joc als polítics, al punt de penal i davant d’un mal porter.
Però quan el president Mas
va acceptar el repte, juntament amb els avals obligats,
ja es van veure les cares de
discrepància; això tan nostrat
que passa quan davant d’una
situació que demana unitat
–com vam demanar a la concentració del 19 d’octubre–,
ens revestim d’un ancestral
tarannà que ens posa a donar
tombs a la qüestió fins a sortir-ne gairebé per la tangent.
La veritat, és que es respira
una decepció continguda, per
allò que diu que la fe no s’ha
de perdre mai. I pensem que
menys encara, davant de la
primera dificultat.
El dia de Reis es va colar a la premsa que hi hauria tres llistes –com els reis,
vaja–, però sembla que els
falta l’últim punt de l’acord,
i que a l’hora de sortir aquest
número ja estarà resolt, gràcies a Déu! Als que treballem
lliurement per aconseguir la
independència de Catalunya,
ens deixa perplexos el desplegament d’altres objectius sine
qua non que pregonen les formacions polítiques amb què
comptàvem, i que no deixen
d’evidenciar una desconfiança cap als altres companys de

viatge, per motius anticonvergents, anticapitalistes..., etc.
Pensem que quan s’ha d’anar
per feina, el parlamentarisme
incontinent, és un mal sistema, i a la història de Catalunya en tenim una lamentable
tradició. D’èpoques properes
és la fragmentació del catalanisme –i de les mateixes
esquerres–, les que ens han
fet perdre la partida en més
d’una ocasió (la Solidaritat
Catalana que, després de triomfar netament l’any 1907,
va acabar escindida per la
pugna entre esquerres i dretes, afavorint que l’espanyolisme de Lerroux guanyés les
següents eleccions; i la guerra
del 36, amb forts enfrontaments dins del bàndol republicà, que comportaren una
guerra interna, amb el final
desastrós que tots sabem); i
ara, a pesar de tenir una altra
oportunitat, sembla que no
hem escarmentat, i tornem
a filar prim; i tal com van les
coses, pot ser, tornarem a
perdre..., perquè en la nostra
increïble suficiència, suposem que els enemics –i altres que no són precisament
amics–, s’esperaran educadament que acabem de resoldre. I és clar que no és
així. Els gurus dels nostres
partits haurien de relaxar els
seus idearis, en vistes al nou
panorama polític que suposarà la independència, però
sembla que per ara no estan
al cas.
L’última activitat de l’ANC,
ha estat la campanya d’autoinculpació pel 9N, de la
qual no sabem l’abast. Dins

de l’incert futur amb què es
pot trobar el president Mas,
no podem aventurar res. Per
acabar aquest escrit, recomanem dos llibres: La formació d’una identitat. Una
història de Catalunya (Eumo,
2014), de l’historiador Josep
Fontana, on ens diu que, vagi
com vagi el futur immediat,
la societat civil haurà de continuar empenyent el país. O
sigui que no trigarem a treure
samarretes adients per tornar-nos a veure al carrer. És
revelador que el llibre parli
sobre la identitat, aquest motiu independentista que darrerament va a la baixa, alhora
que s’esgrimeix l’econòmic.
Sincerament creiem que la
realitat econòmica pot variar i
deixar de ser motiu, cosa que
no fa al cas amb la identitat.
A més, com a europeus que
som, el món no se’ns acabaria a Catalunya, i si hem
decidit quedar-nos aquí és
per afecció a aquesta trista,
dissortada pàtria, que volem
independent. L’altre llibre és:
50 moments imprescindibles
de la història de Catalunya
(Columna 2014) de Jaume
Clotet, llibre divulgatiu, de
coneixements realment imprescindibles amb capítols de
dues pàgines, que faciliten
una lectura còmoda. I presentats els llibres, quedem en
espera dels anunciadíssims
esdeveniments. Som al Facebook, <Agramunt – Ribera del
Sió Per la Independència>.
Informació i inscripcions a
l’ANC, a <www.assemblea.
cat>. Missatges, a <agramunt@assemblea.cat>. ■
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Marató 2014
Hem pogut lliurar
un donatiu de
5.500 euros.

U

na vegada passades
les festes nadalenques, el grup de l’escala en hi-fi de l’Associació
de Dones l’Esbarjo, vol deixar
constància del seu agraïment

a tot el públic assistent i collaboradors de les representacions que vam fer el mes de
desembre, a favor de la marató de TV3, pel seu suport i
solidaritat.

Enguany el pont dels dies
6, 7 i 8 de desembre potser
no ens va ser massa favorable.
Pensem que molta gent aprofita aquests dies per marxar
de viatge, cosa que vam notar
molt el dissabte 6. Aquest dia
el públic no va ser tan nombrós com hauríem volgut. No
obstant, hem pogut lliurar un
donatiu de 5.500 euros.
Creiem que és una quantitat força important, i això ens
esperona a pensar que val la
pena continuar amb aquesta
tasca solidària, amb les ganes
i la il·lusió que sempre hi hem
posat. A més, ens gratifica
molt el suport que rebem de
moltes persones, empreses,
entitats i institucions.
Moltes gràcies a tothom i
molta salut per a l’any 2015.
Nota de la Redacció:
Certifiquem que, com cada
any, junt amb l’escrit se’ns ha
lliurat una confirmació bancària de “la Caixa” per un valor
de 5.500 euros que han estat
lliurats a la Fundació La Marató de TV3. ■
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Concert de Sant Esteve

Per J. Pijuan

grup de “grans” no s’ha pogut
constituir com el curs passat
per manca de cantaires.
Va començar el concert
el grup petit sota la direcció
d’Esther Cabós i Laura López
i a continuació el grup mitjà
dirigit per la Joana Tolmos
ens va delectar amb les seves
cançons.

TERE TORNÉ

Nova directora

Isabel Badia dirigint les dues corals i el públic assistent.

TERE TORNÉ

U

Actuació de la Coral d’Avui.

n any més les Corals
d’Avui i infantil Bon
Cant van felicitar les
Festes de Nadal amb el seu
tradicional Concert de Sant
Esteve al temple de Santa
Maria d’Agramunt.
Aquest curs la coral infantil
torna a estar estructurada en
dos grups: un de “petits” format per una vintena de nens
i nenes de 4 a 7 anys i un de
“mitjans” format per 10 nenes de 8 a 10 anys. Un tercer

Després de l’actuació de la
coral infantil va ser el torn de
la Coral d’Avui que també ha
tingut aquest curs un lleuger
descens de cantaires. Dirigits
per la nova directora de la coral, Isabel Badia, van cantar
sis cançons.
El concert finalitzà amb
l’actuació conjunta de les
dues corals i la participació
del públic assistent en la interpretació de la nadala La
Pastora de Manuel Oltra dirigida per la Isabel Badia.
El concert va ser seguit per
un nombrós públic que va
gaudir plenament dels animats cants i va aplaudir amb
entusiasme cada una de les
cançons interpretades. ■
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PINTURA I DECORACIÓ

IVAN PELLICER
REFORMES EN GENERAL

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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JOAN PUIG

Concert de Nadal de l’EMMA

JOAN PUIG

JOAN PUIG

E

Quatre de les nombroses actuacions que es van oferir durant el concert.

l divendres 19 de desembre, l’Escola Municipal de Música va presentar
al Casal el tradicional Concert de Nadal davant de pares i públic en general. Les
diverses agrupacions de l’EMMA van ser les
protagonistes de les actuacions musicals. Des
de les corals dels més menuts fins al recent
Cor A-Munt de l’EMMA, passant pels diversos
grups instrumentals. Actualment l’EMMA ofereix més d’una desena d’agrupacions: quatre
cors (Veus d’Argent, Unison, Cor de Joves i
Cor A-Munt; diverses orquestres i ensembles
de Nivell Elemental (Orquestra Moderato,
Orquestra Andante, Grup de Percussió, Pianoband, Grup de Guitarres); agrupacions de
Nivell Mitjà i Mòduls (Combos, Orquestra Vivace, Grup de Vent, Grup de Vent Metall, Cobla Estelada, Grup Folk). Cada grup va oferir
una peça, resultat del treball realitzat durant
el primer trimestre. ■
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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
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Esplai Sió

Per tal de tenir un
record d’aquest
dia, petits i grans
vam fer una polsera vermella per
simbolitzar les
malalties del cor.

III Caminada solidària
L’Agrupament
Escolta
d’Agramunt i l’Esplai Sió
vam organitzar, amb la col-

laboració de Xocolata Jolonch, la III caminada solidària per la Marató de TV3,
aquest any dedicat a les malalties del cor. Després de trobar-nos a la plaça Fondandana vam començar a caminar
direcció als búnquers de Prei-

xens, tot seguint la banqueta
del canal d’Urgell. En arribar
als búnquers vam esmorzar
pa amb oli i xocolata a la pedra Jolonch. Per tal de tenir
un record d’aquest dia, petits
i grans vam fer una polsera
vermella per simbolitzar les
malalties del cor. Ja ben esmorzats i amb les piles carregades vam tornar cap a Agramunt, aquest cop passant per
Preixens i Mafet.
Amb els vostres donatius
vam recaptar 162€! Gràcies
a tots, i esperem que l’any
vinent encara us hi animeu
més gent i puguem continuar
aportant el nostre granet de
sorra a la Marató de TV3.

FONT: ESPLAI SIÓ

Sortida nadalenca
El dissabte 20 de desembre, els joves i nens de l’esplai Sió, Xino-Xano i Guissona
van anar a la capital del Segrià a gaudir d’una sortida de
Nadal organitzada pels moni-

tors. A primera hora del matí,
tots plegats vam arribar al
rocòdrom Boulder Indoor, on
vam esmorzar i vam fer uns
estiraments per combatre el
fred. Allà mateix ens va arribar una carta de l’home dels
nassos que demanava que
ens uníssim al Circ de Nadal!
I per practicar les habilitats
que tot integrant de circ ha
de dominar, com ara la resistència, equilibri... què millor
que el rocòdrom?
Així doncs, vam passar tot
el matí escalant amunt i avall
per les parets amb l’ajuda
dels monitors del Boulder.
Tots en vam sortir ben contents i amb els braços ben
musculats després de quasi
tres hores!
Tot seguit, vam tornar al
bus i vam anar a la parròquia
de Maristes a dinar i a fer algunes activitats.
Així, en havent dinat, els
nens van fer una representació d’un circ tal i com la carta els demanava i també uns
quants jocs. Els joves, per
altra banda, van fer una activitat d’autoconeixement on
havien de representar el seu
perfil de Twitter a paper.
Després, ens vam dirigir
cap als Camps Elisis on tots
junts vam fer una sèrie de
jocs per demostrar les nostres
habilitats de circaires... alguns van acabar ben arrebossats de terra!
Abans d’acabar aquest dia
tan esgotador, ens vam premiar amb xocolata a la pedra per
reposar les forces i tornar als
pobles amb un bon regust de
boca. ■
[GENER 2015]
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Centre Excursionista

A

questa vegada ens vam desplaçar a la
Serra del Montsant. Va ser una volta
per una de les raconades més agradables d’aquesta serra, sobre el poble de Morera. Vam passar per uns quants trams equipats
amb cadenes i cordes; per indrets amb bones
vistes, com el Balcó del Priorat; i per racons
obacs molt agradables, com el Clot del Cirer.
L’excursió programada per a finals de desembre, ens portà a una vall arquejada, en
forma de ferradura, voltada de serrats vestits
de boscos de pins, roures i alzines, amb un
fons pla, ample i conreat, poblat per onze
masies, la majoria deshabitades, i que tenien com a parròquia l’església de Sant Miquel
de Valldàries. Al fons d’aquesta ferradura, en
la part més alta, hi havia l’ermita de Santes
Creus, i just a la sortida hi havia el petit poble de Vilanova de l’Aguda. ■
FONT: CENTRE EXCURSIONISTA
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Aula
d’Extensió
Universitària
AGRAMUNT

Aula d’Extensió Universitària

L

ANNA MARTÍN

El tema de la classe
“La influència dels
clàssics en la cultura
occidental”, va ser una
dissertació molt amena
i documentada.

FISCAL
LABORAL
COMPTABLE
JURÍDIC
GESTORIA

a conferència d’aquest
mes va tenir lloc el dimecres 14 de gener a
les 5 de la tarda, al Foment
Parroquial, a càrrec de la
Sra. Flora Grífols, consultora de llengua llatina, professora de la Universitat de
Lleida (UdL) i de la Universitat Oberta de Catalunya
(UOC).
El tema de la classe “La
influència dels clàssics en
la cultura occidental”, va
ser una dissertació molt
amena i documentada, on
va demostrar la plena vigència en el món actual i en
quasi tots els aspectes de la
nostra vida quotidiana d’elements importats de la cultura grecoromana. Va començar per mostrar els indrets
d’Europa romanitzats amb
llengües que provenen del
llatí i l’origen itàlic de molts
topònims de pobles i indrets
de les nostres comarques.
També de les paraules científiques de les ciències
naturals, de la química, de
la física, de les matemàti-

ques o de la medicina, ja
que fins al segle XVIII el
llatí era la llengua franca de
la ciència i la universitat. Va
continuar després entrant
en el món de la publicitat, demostrant que grans
marques de productes de
consum utilitzen avui mots
d’origen llatí o grec com a
reclam comercial. També
va parlar sobre els mesos
de l’any i els dies de la
setmana, en què els noms
provenen de la mitologia romana o directament són els
mateixos i tenen el mateix
sentit que ja tenien per als
romans abans de la reforma del calendari feta per
Juli Cèsar fa dos mil·lennis.
L’univers, l’astronomia i
l’astrologia van tenir un
comentari erudit. En l’última part de la conferència
va entrar més a fons en el
món de la mitologia clàssica, demostrant que aquells
conceptes, situacions i personatges que hi apareixen,
són tan universals que han
mantingut la seva vigència

al llarg del temps en la pintura, l’escultura, la música,
però sobretot en la literatura
i actualment en el cinema.
A vegades ens els mostren
tal i com els representaven
els clàssics, altres vegades
aquells temes i personatges
són transportats per l’artista
a la societat i el món actual.
La frase de Pablo Picasso:
”un pintor còpia, un geni
roba”, amb què va iniciar el
seu parlament, serveix potser per resumir les conclusions de la conferència, en
que fa segles que tot està
escrit i tot està explicat pel
què fa a la conducta humana, però els grans artistes i
genis ho han sabut “robar”
tan bé que ens ho han portat a la nostra societat com
si fos allò més modern i
actual, però en el fons tots
som deutors dels clàssics.
Mereix un comentari especial el nostre tècnic informàtic ja que amb la seva
brillant actuació va fer possible el normal desenvolupament de la classe. ■

D’ A G R A M U N T

JOSEP ORTIZ LLENA
TEL 973 39 06 31 - FAX 973 39 23 07
ESTUDIS NOUS, 21 - 25310 AGRAMUNT
ASSESSORIA-AGRAMUNT.COM
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ferreteria

FIRAL

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

vine a
veure la
nova secció

ELECTRODOMÈSTICS – IMATGE

t’esperem

Xavier Junyent Sangrà
Tel. 625 119 990
xavie_reformes@hotmail.com
25310 AGRAMUNT
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R E P O RTATGE METEO R O LOG IA

per JPR

Climatologia del 2014
El 2014 va ser un any de temperatures molt bones: a l’hivern i a la tardor va fer menys fred i a la
primavera i a l’estiu va fer menys calor. L’oscil·lació entre temperatures màximes i mínimes ha estat
menor que altres anys. Les precipitacions, en forma de pluja, van ser importants i, com l’any passat, van estar per damunt de la mitjana, encara que al mes de desembre s’estroncà la bona marxa
i quasi no plogué.
La temperatura

més benigne dels últims cent
anys. Si ens fixem en les
dades que apuntem a con-

Els experts en el tema han
dit que el 2014 ha estat l’any
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La temperatura del 2013 (a sobre) es pot comparar amb la del 2014 (a sota)
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tinuació, és possible que a
Agramunt i la Ribera del Sió
la qüestió hagi estat idèntica:
menys fred al temps del fred,
i menys calor a l’època en què
en sol fer. Molts agramuntins
no recordaven un estiu tan bo,
en el sentit que a les nits es
podia dormir tranquil·lament
perquè la xafogor no arribava als límits d’altres anys.
Igualment a l’hivern no ha fet
tant de fred: la temperatura
mínima en tot l’any ha estat
de -4 (els dos darrers dies
de desembre) i sols ha gelat
en 22 ocasions: 7 al gener,
5 al febrer, 1 al març i 9 al
desembre. Mentre que hi ha
[GENER 2015]
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PRECIPITACIONS
2014
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482,3
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Mitjana
Màxima

El 2014 fou un bon
any d’aigua: el tercer més bo des del
2000 i quasi igual
que l’any passat
(sols 3 litres més).

anys que els mesos d’hivern
la temperatura de la majoria
de les nits sol baixar dels zero
graus.
L’any 2014 va marcar una
temperatura màxima mitjana de 20,3 graus mentre la
temperatura mínima mitjana
va ser de 9,2. La diferència

entre les mitjanes de les temperatures màximes i mínimes
va ser d’11,1º. La temperatura mitjana anual de totes les
mitjanes va ser de 14,7 graus
(l’any 2013 havia estat de
13,6).
La temperatura màxima
anual es va produir els dies

COMPARACIÓ DE LES TEMPERATURES MITJANES ENTRE ELS ANYS 2000/2013 I EL 2014
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Hom hi pot observar que els mesos de fred les temperatures són més altes, mentre en els de calor, són més baixes (amb la lleu excepció
dels mesos de maig i juny).
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21,1

17 i 18 de juliol amb 37º. La
temperatura mínima es va assolir el 30 i 31 de desembre
en què el termòmetre marcà
-4º, igual que l’any anterior.
Si comparem les temperatures mitjanes obtingudes entre les màximes i les mínimes
ens adonem que el 2010 va
ser de 13,4º; el 2011 va ser
de 15º; el 2012, de 14.5º;
el 2013, de 13,6º, i el 2014
de 14,7 graus. La qual cosa
sembla indicar que no ha es-

JOSEP ROVIRA

COMPARATIVA DE PRECIPITACIONS EN LITRES PER M2 SEGONS ELS MESOS
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gener

tat l’any més càlid, ni el més
fred, encara que la veritat
està en el fet que les temperatures al llarg del període
han oscil·lat menys que en altres ocasions: L’oscil·lació entre les mitjanes de màximes
i mínimes ha estat de 21,1º,
mentre els darrers anys havia
estat de 21,8º (2013), 24,3º
(2012) o 23º (2011).

Les precipitacions
Les precipitacions que van
ser només d’aigua de pluja
han estat a empentes i en
poca estona, cosa que provocà inundacions en alguns
baixos. El 2014 fou un bon
any d’aigua: el tercer més bo
des del 2000 i quasi igual
que l’any passat (sols 3 litres
més). Va ploure un total de
94 dies, encara que en 13
ocasions la precipitació va
ser quantitativament inapreciable. En total es van arreplegar 482,3 litres; 52 més
que la mitjana dels catorze
anys anteriors. La distribució
pluviomètrica va ser atípica i
a batzegades; va ploure molt
els mesos de gener, juliol,
agost, setembre i novembre,
mentre els altres van estar per
davall de la mitjana i d’una
manera significativa els tres
mesos de març, juny i desembre. Els dos dies de l’any en
què plogué més van ser el 3
d’abril amb 31,5 litres i el 22
d’agost amb 56 litres (quan
la mitjana d’aquest mes és de
34 litres en total).
Aquest informe ha estat
elaborat a partir de les dades
facilitades per l’observador
Deudat Pont al llarg de l’any
que es van anar publicant
mensualment a la nostra revista, al qual donem les gràcies més expressives. ■
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De mes a mes / 2014
per Joan Puig

A

més de les activitats pròpies de les festes nadalenques, cal destacar dos actes que es van portar a terme el mateix dia 19. Al matí
es féu un homenatge a Josep Mora als Safareigs on es va col·locar
una placa en memòria de l’arquitecte traspassat l’estiu de 2012. A la
tarda hi hagué el tradicional concert de la Cobla Jovenívola al Foment
Parroquial amb un repertori de sardanes i altres peces musicals sota
la batuta d’Esteve Molero.

E

l dia 7 es projectà al Casal el reportatge “Josep Guinovart, l’art de la
llibertat” coproduït per Magnètic Films, VINSEUM i TV3 i gràcies a
l’aportació desinteressada d’entitats i particulars; la còpia, que es podia
adquirir en DVD, va de la vida i l’obra de l’artista.
El cap de setmana del 22 i 23 es va celebrar una nova edició d’Agr’auto,
la Fira del Vehicle d’Ocasió, amb la participació d’una vuitantena de vehicles. La inauguració la va presidir el Delegat del Govern de la Generalitat
a Lleida, Ramon Farré.
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Heus ací un tast del que va ser l’any passat a partir
de vint-i-quatre instantànies. Qui en vulgui saber

E

l dissabte 1, sota
el lema “Un Carnaval de Conte”, es va

celebrar la rua de Carnestoltes. Un cop més
la festa fou molt con-

més, que busqui en els dotze números dels nostre
informatiu.

correguda i la gresca
va omplir els carrers
i places de la vila. Hi
participaren 34 comparses, 7 carrosses i
un vehicle.
Amb la publicació
de Sió es compliren
50 anys justos de la
nostra revista. El número 601, de 108
pàgines, fou especial
i inclogué, a més de
les seccions habituals, felicitacions per
l’efemèride i diversos
reportatges sobre l’informatiu.

E

l diumenge 6 es va fer un dinar de germanor per celebrar els 50 anys
de Sió. Hi assistiren un centenar de persones entre autoritats i representants d’entitats. Durant l’acte es feren diversos parlaments i l’Alcalde
de la vila donà a Sió un quadre en record del cinquantenari. Per la seva
part, els redactors lliuraren en reconeixement una escultura al·lusiva a la
revista als tres companys més antics: Josep Bertran, Pasqual Castellà i
Deudat Pont.
El dia 19 es va inaugurar un monòlit en record i memòria de les víctimes
dels bombardejos a Agramunt. Feia poc més d’un any que s’havia commemorat el 75è aniversari del primer bombardeig i en aquella ocasió es
proposà que es bastís un monument en referència a aquells tràgics fets.

[GENER 2015]
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De mes a mes
E

l Grup Escènic Agramuntí organitzà els dies 3 i 4 dues representacions de “L’amor venia amb taxi” alhora que va homenatjar els primers integrants del grup que van iniciar les actuacions al voltant de
1970.
Dins dels actes del cinquantenari de la revista Sió, el dia 24 es va fer
la xerrada “Del plom al xip” a càrrec de l’impressor i company de redacció Josep Rovira. La vuitantena d’assistents van poder copsar l’evolució
que ha sofert la impressió de la revista al llarg de la seva existència.

L

a revista Sió va organitzar el dia 13
una festa d’homenatge als anunciants, consistent en una cantada d’havaneres a càrrec del grup Marinada i la
degustació de rom cremat preparat pel
col·lectiu DVins. A la vetllada, celebrada al Consist Parc, hi assistiren unes
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150 persones.
El darrer diumenge, dia 29, després
de retre homenatge a les víctimes dels
bombardejos, les autoritats, encapçalades pel President de la Diputació i
l’Alcalde d’Agramunt, i l’equip de redacció de Sió van dirigir-se al Casal per

assistir a la presentació del darrer llibre
col·leccionable: “La frustració de l’esperança. La Guerra Civil a Agramunt”.
Durant l’acte es va projectar un DVD
de Ricard Bertran al·lusiu al tema. En
acabar, tant el llibre com el DVD s’oferiren gratuïtament als subscriptors.

/ 2014

E

l dia 4 la Fundació Privada Espai Guinovart i l’Ajuntament d’Agramunt van organitzar la celebració del 20è aniversari de la inauguració de l’Espai. Es feren
parlaments, es passà un audiovisual i es presentaren tres vestits de diables confeccionats per Olga Cortadelles a partir d’un disseny de Guinovart. El dia abans un grup
de professors havien presentat una proposta pedagògica relacionada amb l’Espai.
Durant l’estiu, les piscines municipals són l’escenari de nombroses activitats
esportives i d’esbarjo. Des de fa anys, una de les destacades és la programació de
monòlegs i de grups musicals.

E

l primer dissabte es va inaugurar la reforma de la plaça Major d’Almenara
Alta. A l’acte hi va assistir l’Alcalde d’Agramunt, Bernat Solé, i l’alcalde
pedani d’Almenara, Joan Pijuan, junt amb altres regidors i veïns del poble.
Les obres d’accés a la cisterna del Convent que l’Ajuntament començà a
mitjans mes passat van a bon ritme. La cisterna, que es troba en bon estat
i de la qual Sió ja n’havia donat referències, podrà ser visitada pel públic.
[GENER 2015]
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De mes a mes
D

el 4 al 8 se celebrà la Festa Major d’Agramunt amb
nombrosos actes d’esbarjo. El grup de Diables l’Espetec, que complia 30 anys, fou l’encarregat de fer el pregó.
El correfoc que feren a la nit del dissabte també fou més
espectacular gràcies a la col·laboració ciutadana promoguda mitjançant la campanya “Apadrina una carretilla”.

Els actes de l’Onze de Setembre van començar la nit abans amb la
caminada fins a la torre d’Almenara. L’endemà van continuar amb l’homenatge que reten les autoritats i entitats de la vila a l’estàtua de Rafael
Casanova a la plaça Onze de Setembre. Després molts agramuntins es van
traslladar amb autocars o cotxes particulars fins a Barcelona per assistir a
la gran “V” convocada per l’Assemblea Nacional Catalana.

L

a XXVI Fira del Torró i la Xocolata a la
Pedra va ser un èxit d’actes i de públic. La nostra revista, com un fet més
del cinquantenari, va disposar d’un estant
on s’exposaren fotografies de gran format
relacionades amb els torronaires d’Agramunt.
En motiu del 35è aniversari el Consistori
d’Agramunt va retre, el diumenge 26, un
homenatge a les 73 persones que havien
estat regidors o regidores dels diferents
ajuntaments democràtics. Després d’una
sessió de fotografies a la plaça de l’Església, es traslladaren al Casal on se celebrà
un ple extraordinari en què se’ls manifestà
l’agraïment.
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/ 2014
E

l dia 6 es va celebrar la inauguració de l’Aula d’Extensió
Universitària amb la intervenció del Rector de la Universitat de Lleida. Aquesta aula consisteix en un seguit de conferències repartides al llarg del curs acadèmic a càrrec de professors universitaris sobre temes diversos. Per assistir-hi cal
matricular-se. L’èxit fou tant que en la propera conferència
l’aula s’hagué de realitzar al Foment.

El segon diumenge, el 9-N, es va viure a Agramunt
d’una manera especial. Tot i les prohibicions i amenaces
del govern central, 2.268 agramuntins van votar simbòlicament sobre el futur de Catalunya. Les meses es van
col·locar a l’Institut i la vintena de voluntaris que van vetllar pel bon funcionament de la consulta participativa van
rebre nombroses mostres de suport i agraïment.

E

l Mercat de Nadal del dia de la Puríssima no
es va poder fer a la plaça de l’Església perquè estava en obres. Sí que en part es va fer al
flamant carrer Sió, on es van instal·lar les parades de queviures i altres productes nadalencs. La
cantada de Nadal per part dels alumnes de l’Escola de Música es va realitzar a la plaça del Pou.
El Grup Escènic Agramuntí va presentar durant
les festes nadalenques l’obra de teatre “Arsènic i
puntes de coixí” de Joseph Kesselring. Un nombrós públic assistí a les tres representacions.
[GENER 2015]
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Gimnàstica i salut?
És clar!

Prova el nou espai d’exercici amb
serveis dirigits específicament per a tu!

Medicina al teu servei

medic
agramunt
Tel. 973 39 21 03
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OP IN IÓ LA C LAR A B O IA

per JOAN PUIG i RIBERA

Que la salut ens acompanyi
A nivell de la nostra revista, l’any
passat va suposar
l’assoliment d’una
fita singular: la
publicació del
número 600 i, a la
vegada, el compliment del cinquantè aniversari.

A nivell particular els desitjos
per aquest any
estrenat poden
arribar a ser ben
variats i de moltes
menes; potser ben
discrets; encara
que estem segurs
que la majoria
firmaríem que les
coses no vagin a
pitjor i, sobretot,
que tinguem salut
per viure’l amb
il·lusió i plenitud.

L

’any que hem deixat ha
estat el del Tricentenari. Un any en què hem
recordat l’atac i la desfeta de
Barcelona de 1714 a càrrec
del rei Felip V. Tres-cents
anys després la dinastia borbònica continua instal·lada a
la poltrona i manté una corona que va passant de pares a
fills gràcies a la generositat
de Franco que la va retornar
a les Espanyes. L’any passat
el recordarem també com el
del referèndum impossible,
amb en Mas
dient que
faríem una
consulta i
Rajoy contestant que
no vo-

taríem i que no hi hauria urnes. Tots sabem ara que més
de dos milions de catalans
vam acabar votant ni que fos
amb urnes de cartró i sense
llistats electorals. I també
sabem que una gran majoria
demanà la independència,
malgrat les pressions dels
que no ho volien i malgrat
que el “format” no era el que
hauríem desitjat.
El 2014 ja ha quedat enllà,
però la crisi es manté ferma
colpejant la nau que fa temps
navega a la deriva. Si fins ahir
el Govern central anunciava
als quatre vents que els signes de recuperació eren evidents i que la crisi quedava
enrere, només faltarà que ara
els polítics entrin en campa-

nyes electorals perquè ens
prometin l’oro i el moro i ens
garanteixin (si guanyen) al retorn de paradisos perduts.
Perquè l’any que hem començat ens promet eleccions
per totes bandes: les autonòmiques del tot necessàries i
que han de ser un plebiscit
respecte la independència
de Catalunya, encara que els
partits majoritaris al Parlament de Madrid no en vulguin
ni sentir a parlar; unes eleccions que a hores d’ara (cinc
de gener) el President de la
Generalitat no ha convocat,
si bé és inevitable que ho faci
després del resultat del 9-N i
de la manera com les últimes
setmanes s’ha desinflat la illusió independentista. Per
altra banda hi ha d’haver les
eleccions municipals que no
sabem si a nivell local produiran gaires canvis, ja es veurà
a mesura que ens hi atansem. I en tercer lloc, tindrem
les eleccions espanyoles que
poden suposar un canvi respecte l’alternança en el poder
dels dos partits majoritaris
que fins aquests moments
s’han repartit el pastís i les
cadires de direcció. La irrupció en el panorama hispànic
de Podem, que promet arraconar la “casta” i la caspa,
sembla que animarà el debat
polític.
A nivell de la nostra revista,
l’any passat va suposar l’assoliment d’una fita singular: la
publicació del número 600
i, a la vegada, el compliment
del cinquantè aniversari amb
celebracions, xerrades, expo-

sicions i altres aspectes que
ja es van anar explicant en
el seu moment. De tot plegat
ens quedem, per una banda,
amb l’edició de dos grans
volums com són Agramunt,
reportatges de la història i
La frustració de l’esperança
i, per l’altra, amb la publicació del número especial del
mes de març. Amb el benentès que editar 600 números
d’una revista mensual i local
és un gran èxit, però encara
ho és més, publicar el número 601, i després el 602... i
així podem anar dient. Cada
nou número és un rècord
batut i una nova fita que assolim entre tots: redactors,
col·laboradors, anunciants i
subscriptors. Enguany, doncs,
el repte de la nostra revista
és continuar aconseguint rècords, un cada mes, tot mantenint el nivell i l’exigència
que fa temps ens guien.
A nivell particular els desitjos per aquest any estrenat
poden arribar a ser ben variats
i de moltes menes; potser ben
discrets; encara que estem
segurs que la majoria firmaríem que les coses no vagin a
pitjor i, sobretot, que tinguem
salut per viure’l amb il·lusió
i plenitud. Al capdavall ja se
sap que, després d’haver jugat a la Grossa i descobrir que
no ens ha tocat ni un cèntim,
qui més qui menys recorre
al tòpic de sempre: “no ens
hem fet milionaris, però tant
s’hi val; mentre la salut ens
acompanyi...”. Així de fàcil i
així de necessari. ■
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Elaboració artesana de
torrons i massapans

Obrador:
C. Comtessa Aurembiaix, 5
Tel. 973 390 319 - AGRAMUNT
www.torronsfelix.com
torronsfelix@yahoo.es

TALLERS

LLAGUNES
- VEHICLES NOUS
OUS
OU
US
or
El mill
- Km 0
preu!!
- GERÈNCIA
A
MAQUIN
MAQUINÀRIA
MA
NÀRI
ÀRIA
A FORESTAL
FORESTA
F
STAL
AGRÍCO
ÍCOLA
LA - JARDINERIA
JARD
JARDINERIA
AGRÍCOLA

ARTESA DE SEGRE - TEL
TEL. 973 40 01 48

s Poda d’arbrat agrícola
s Col·locació sistemes de reg
s Poda d’arbrat urbà i ornamental

pintura i decoració

s Manteniment de jardins existents

Jardins de secà
Jordi Lluch Sarnago
jardiner

s Aplicació de tractaments fitosanitaris
s Disseny manual i digital

Tel. 658 921 335 jardinsdesecar@gmail.com
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Roman Serra

695 558 383

OP IN IÓ ELS LEC TO R S ESCRIUEN

“RecorDansa”

JOSEP ROVIRA

Correctíssims
el locutor i
la parella de
joves introductors de la
representació;
magnífica la
interpretació
musical a
càrrec de la
Cobla i pel que
respecta als
dansaires de
l’ESTOL, de difícil superació:
elegants, gràcils i sobris a la
vegada, bona
coreografia,
vestuari senzill
però adient...

L

’espectacle que sota
aquest títol ens oferiren el
passat dia 4 de gener el
Grup Sardanista Estol conjuntament amb la Cobla Jovenívola
d’Agramunt i la col·laboració
del Grup Escènic Agramuntí, fou senzillament magnífic.
D’entrada, la Cobla interpretà
una deliciosa sardana de concert i seguidament una veu ens
introduí en el que podríem dirne la temàtica de l’acte que no
és altre que l’origen i evolució
a través del temps de la dansa
tan nostra: LA SARDANA.
Aparegueren en escena una
parella de joves que remenant
en un bagul en treuen un cascavell. La veu dels amplificadors
ens informà que reculant uns
quants segles va ser anomenat
“Ball de Cascavell”, una dansa
popular que amb el temps s’ha
esdevingut en “la més bella
de totes les danses que es fan
i es desfan”. Era una melodia

senzilla que la Cobla interpretà
amb mestria alhora que un grup
de dansaires de l’Estol ens delectà ballant-la.
En acabat, la mateixa parella de joves furgant en el bagul troben una pandereta que
serveix per recordar un altre
ball ja més desenvolupat però
mantenint també reminiscències sardanistes; es repeteix la
funció tocant la Cobla i ballant
els de l’Estol. I així successivament sorgeixen del bagul altres
estris de temps reculat tots ells
evocadors de danses pretèrites
que van evolucionant. De sobte, la veu dels amplificadors
ens anuncia la interpretació
per part de la Cobla d’una sardana de les acaballes del segle
XIX preciosa, en la melodia de
la qual s’endevinen uns compassos de l’himne francès “La
Marsellesa” que es complementen amb l’inici del nostre
“Els Segadors”. M’hi jugaria un

pèsol que el seu autor devia ser
de tendència republicana. No
ens desviem, però, del tema i
seguint amb l’espectacle he de
dir que continuà amb la interpretació i dansa d’una sardana
tal com es fa en l’actualitat, i
sempre de la mà de la veu “en
off” es permeteren la recreació
futurista de com d’aquí a cinquanta anys es podria ballar la
sardana.
Ja per acabar he de dir que,
fent justícia, la interpretació de
tots els actuants fou superior.
Correctíssims el locutor i la parella de joves introductors de la
representació; magnífica la interpretació musical a càrrec de
la Cobla i pel que respecta als
dansaires de l’ESTOL, de difícil superació: elegants, gràcils i
sobris a la vegada, bona coreografia, vestuari senzill però adient... Vaig estar molt pendent
esperant algun error en les seves evolucions i al meu entendre no se’n produí cap. Resumint, un espectacle d’aquells
que no es poden explicar, cal
veure’l.
***
Permeteu-me una reflexió:
Això de la “RECORDANSA” és
una prova palesa de la nostra
manera de ser, de la nostra cultura. Ja ve de lluny i malgrat els
impediments de tota mena que
s’han hagut de sofrir, sempre ha
tornat a ressorgir assaonant-se
al llarg dels segles. El que no
té voluntat de madurar és algun personatge de més enllà de
l’Ebre que pel que sembla prefereix mantenir-se “Wert”.
Pasqual Castellà
[GENER 2015]
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PINTORS GERMANS CAPITAN
Antoni i Josep Mª Capitan Gallardo

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

a quasi 16 anys que vaig venir
per primer cop a Agramunt. Era
un dia assolellat i els camps estaven vestits de verd. Jo ja en feia 11
que vivia a la costa barcelonesa,
però la naturalesa d’aquí era nova
per a mi. Els meus amics no entenien com a una estrangera com
jo li podia agradar això. Però jo em
vaig quedar admirada del poble i el
seu entorn. Era un lloc que sempre
havia somniat i el primer cop que
tenia la sensació d’haver arribat
a la fi d’un llarg viatge pel món.
Agramunt era el poble on jo em
podia assentar i fer rels. Més tard
m’ensenyaren la masia Serrallonga
i llavors vaig saber que aquella havia de ser la meva casa.
Després vingueren els nens i
amb el temps vaig conèixer gent
del poble. Quan els nens feren
amics, jo em vaig fer amiga dels
seus pares. Començaren a anar al
parvulari i després al col·legi i cada
cop jo em sentia més implicada en
la vida d’Agramunt. Si un viu amb
ganes d’ajudar i participa en tot el
que passa al poble perquè forma
part de la vida dels nens i la seva,
s’integra plenament.
Jo mai no vaig tenir la sensació
de ser tractada com una estrange-

ra o com una intrusa en la societat
d’Agramunt. La vila era per a mi
el món en petit que jo coneixia de
tants anys de voltar. A pesar que
és un poble, ofereix tot el que un
necessita per viure bé. Hi ha gent
de tot tipus i com és lògic no pots
caure bé a tothom. Però jo mai no
em vaig sentir refusada. Em sentia
no sols respectada, sinó també estimada i això és el més meravellós
que a una persona vinguda de fora
li pot passar. I per això m’agradava
tant ser part del poble i dels seus
habitants fins al punt que em començava a sentir com una agramuntina més. He après a estimar
el català i a defensar els seus drets
per tot Espanya. I ara es pot dir
que sóc més catalana i em sento
amb tot el cor una més d’aquesta
nació.
Però la vida no es fàcil i dóna
moltes voltes. He hagut de prendre
una decisió, la decisió de marxar.
I no es pot imaginar el que m’ha
costat. Jo volia fer-me vella a Serrallonga i viure per sempre aquí.
Però no ha pogut ser. M’emportaré amb mi les boires de l’hivern,
que tant em costaven d’acceptar.
I m’emportaré els estius amb els
camps secs i el vent calent que em

passava pels cabells. M’agradava
tant aquesta sensació. A les 7 del
vespre en ple estiu quan la llum
del sol és la cosa més bonica que
un pot veure, em recordava de l’estepa africana. Fins i tot la pols que
aixecaven els cavalls quan anaven
a beure un rere l’altre com una manada de cavalls lliure. I quan em
despertava pel sol que entrava per
la finestra i ho il·luminava tot... Els
vespres, asseguda davant de Serrallonga, mirava l’horitzó i mai no em
cansava de contemplar el paisatge.
Els meus ulls no trobaven un obstacle i semblava que podia mirar fins
a l’infinit. Hi ha tantes imatges al
meu cap que són úniques d’aquí...
i tot això m’ho emportaré amb mi.
Però sempre seré a Agramunt,
perquè tot això ho duc al cor com
un diari de records que em quedarà per sempre. I els meus fills que
han nascut aquí i els hem criat
sentint-se agramuntins i catalans.
El seu cor batega per aquest país
i, independent d’on vagin a viure,
sempre seran agramuntins. Perquè
Agramunt és el seu poble i la seva
llar. I la meva també.
Gràcies a tots i a reveure!
Gabriela Karseska

MAS BLANCH I JOVÉ

CORTINATGES - JOGUINES - OBJECTES PER INFANTS
LLISTES DE NAIXEMENT - LLISTES DE COMUNIÓ
BOSSES - ARTICLES D’ESPORT i de CARNAVAL

Av. Jaume Mestres, 2 Tel./Fax 973 391 216
25310 Agramunt (Lleida)
cortinatgessangra@canigoremolcs.cat

VINS QUE INSPIREN

La Pobla de Cérvoles (Lleida) · Tel. 973 05 00 18
www.masblanchijove.com · info@masblanchijove.com
Horari: dissabtes i diumenges, d’11h a 14h
Possibilitat d’altres horaris per a grups de 6 o més persones
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TAXIS AGRAMUNT
24 hores

Vehicles de 4, 6 i 8 places

s
Bone stes
Demanar per Josep Mª
Fe
60 446 600 - 973 390 331
600
lotaxiagramunt@hotmail.com

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

OP IN IÓ ELS LEC TO R S ESCRIUEN

Carta al director
Vull manifestar el
meu desacord en
la manera com
es van posar les
entrades de l’espectacle RecorDansa a l’abast del
públic: de manera
gratuïta i indiscriminada.

A

propòsit del muntatge de música i dansa
que es va oferir al Casal el dia 4 de gener
amb el títol RecorDansa, voldria comentar un
parell de punts.
En primer lloc jo hi vaig poder assistir i considero que va ser un muntatge molt ben realitzat i que va rebre els meus aplaudiments amb
entusiasme.
En segon lloc vull manifestar el meu desacord en la manera com es van posar les entrades a l’abast del públic: de manera gratuïta
i indiscriminada. Crec que hauria estat millor
que s’hagués fet pagar alguna quantitat, ni
que hagués estat simbòlica, perquè així la gent
hauria valorat molt més l’assistència i, sobretot, no hauria anat a buscar 15 o 20 entrades
alhora. Com que se’n van repartir tantes com

es demanaven, aviat es van exhaurir i molta
altra gent es va quedar sense poder-hi anar,
quan en realitat jo vaig veure més d’un seient
lliure. Crec, doncs, que hauria estat millor (i
ho dic per si s’escau en una altra ocasió) que
s’hagués cobrat alguna cosa i, en cas de donar-les gratuïtament, calia limitar-ne la quantitat. Per altra part, el fet que no es donessin
convenientment numerades també va ser un
maldecap que va fer que més de mitja hora
abans hi hagués gent que fes una llarga cua
per entrar i que, un cop a dins, reservessin
molts seients que, com he dit, en alguns casos
quedaren lliures.
Amb tota l’estima i afecte,
Jesús
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E N S E N YAMEN T FIN ESTR A ED UCATIVA

Col·legi Mare de Déu del Socors

FONT: COL. M.D. SOCORS

FONT: COL. M.D. SOCORS

Activitats nadalenques

“Personatges de còmic” va ser
el fil conductor de la Vetllada
Nadalenca.
A la dreta, visita al casal d’avis
de Cal Mas Vell.

FONT: COL. M.D. SOCORS

Cantada de nadales.

A

les acaballes del primer
trimestre, a l’escola hi
va haver molta activitat
com cada any en aquestes
dates. El dia 13 de desembre
es va fer la vetllada de Nadal
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al pavelló firal. Aquest any el
fil conductor escollit va ser
“personatges de còmic”. Es
va triar aquest tema per diversos motius. En primer lloc el
còmic és una tipologia de text
que treballem a l’escola, però
aquest any ens va entusiasmar la idea que el personatge
del TINTÍN fes 50 anys que el
podem llegir en català. També
la Mafalda feia el seu aniversari, en fa 50 que va sortir de
l’enginy del seu autor Quino.
Per tot això, veient que els
alumnes coneixien molt bé
alguns personatges i que els

eren propers vam posar fil a
l’agulla en aquest tema.
Altres activitats de Nadal
que van realitzar des dels
més petits de la llar fins als
més grans de primària van
ser: cantada de nadales, recitació de poemes, cagar la
soca, l’arribada del patge, els
alumnes de sisè van visitar les
llars de jubilats de la nostra
vila, guarniments de classes i
moltes coses més que ens van
deixar preparats per començar les festes de Nadal molt
engrescats.
Bon any 2015! ■

E N S E N YAMEN T FIN ESTR A ED UCATIVA

Festival nadalenc

E

que involucra tots els
alumnes i professors
de l’escola. Cada any
té una temàtica diferent i aquest any es

dedica a la llum i als
colors.
De fet, des de l’escola s’ha aprofitat
que el 2015 serà

FONT: COL. MACIÀ-COMPANYS

l festival de
Nadal és una
activitat que
es realitza des de fa
ja una colla d’anys i

Col·legi Macià-Companys

Associació
Gimnàstica
Agramunt
Gimnàstica Rítmica
Gimnàstica Artística (acrobàcies)
Gimnàstica de Manteniment
Entrenem al gimnàs de l’Institut Ribera del Sió
Informació: Anna Borràs 652 59 11 77

declarat com l’Any de
la Llum i de les Tecnologies basades en
la Llum per les Nacions Unides. Per tal
de començar a treballar aquest tema realitzem diferents activitats: l’ambientació
de l’escola, decoració
de les finestres i el
vestíbul i, per descomptat, el festival.
El festival d’enguany va tenir lloc el
dia 23 de desembre
al pavelló poliesportiu. Des dels més
petits de l’escola fins
als més grans, hi vam
ballar diferents cançons que feien referència als colors i a
la llum. Vam acabar
el festival amb dues
cançons referenciades a l’època de Nadal (“És un desig” i
“Com un estel”).
Tots i totes vam
gaudir moltíssim. ■

Casal Agramuntí
em
nalitz
Perso lebracions
tres ce
les vos b preus
am
ida!
stra m
a la vo

SERVEI de TERRASSA
MENÚ DIARI i de CAP de SETMANA
TAPES i ENTREPANS
AMANIDES i PASTA FRESCA

Plaça del Mercadal, 1 Tels. 973 044 913 · 691 713 456
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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. 973 391 016
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)

C O L · L A B O R AC IO N S
L I T E R À R IES EL C O N TE

per J. PIJUAN

Quina nit!
Des de darrera els
vidres veia com la
claror del dia anava declinant i no
tardaria pas gaire
en ofuscar-se del
tot, i aquesta visió
l’estava preocupant molt, ja que
la idea de trobar-se tota sola
a la cabana quan
s’esdevingués la
nit l’angoixava.

E

l sol s’estava ponent. La Cíntia es trobava dreta rere la finestra amb la mirada
fixa en el camí que acabava a la cabana.
El seu dolç rostre mostrava la preocupació que
portava a sobre, ja que estava neguitosa per
la tardança del seu xicot, el David, que havia
marxat a primera hora de la tarda cap al poble
a fer uns encàrrecs i encara no havia tornat a
aquella hora del vespre. Des de darrera els vidres veia com la claror del dia anava declinant
i no tardaria pas gaire en ofuscar-se del tot, i
aquesta visió l’estava preocupant molt, ja que
la idea de trobar-se tota sola a la cabana quan
s’esdevingués la nit l’angoixava. Mentre observava com el camí es desdibuixava amb l’arribada de la fosca, va recolzar instintivament
les mans a la finestra i en aquell moment va
notar una forta fredor a les mans que es va sobresaltar i d’una rampellada les va apartar de
seguida de sobre aquella superfície gèlida. A
pesar que el contacte va ser molt breu va sentir
que aquella sensació de fredor quallava en els
ossos i començava a recórrer-li tot el cos; aleshores es va imaginar el fred que devia fer a fora
per percebre’l allà dins i es va estremir de pensar-ho. Tota tremolosa
per aquest pensament
va córrer de seguida cap
a la llar de foc que tenia encesa i hi va afegir
més llenya. Mentre observava com els troncs
s’agafaven es va alegrar
de sentir a la pell el caliu de la llar. No obstant
això, no podia deixar de
preguntar-se per què
tardava tant el David a
arribar.
Es va asseure davant
la llar de foc esperançada que el David compareixeria d’un moment a
l’altre però no ho va ser
així. El foc feia bona xera i l’escalfor que irradiava de seguida li va esvair la sensació de fredor
que havia agafat moments abans. No parava de
mirar el rellotge. Els minuts transcorrien sense

rebre notícies d’ell accentuant més el neguit
que l’envaïa. El va trucar diversos cops al mòbil endebades, doncs sabia que es trobaven en
una zona de mala cobertura i era improbable
que rebés contesta, però estava amoïnada per
la seva tardança i resava perquè no li hagués
passat res de dolent. Al cap d’una bona estona es va aixecar de la cadira –estava cansada
d’estar asseguda sense fer res– i es va dirigir
de nou cap a la finestra. I va guaitar enfora. El
sol ja s’havia post del tot. Una negra nit havia
pres posició i ocultava tot el paratge als seus
ulls. Des de darrera els vidres sols podia veure
fugaçment els pocs metres que li permetia la
resplendor de la llum que sorgia de la cabana,
així que va sortir a fora per poder aconseguir
una visió més nítida.
Tan bon punt va creuar el llindar de la porta
va notar que el cor se li accelerava, però no
hi va donar cap importància i va començar a
caminar lentament cap a la foscor. El fred que
feia se li arrapava al cos. A mesura que s’hi
atansava va percebre que a cada passa que
donava havia de fer un gran esforç per avançar, com si hi hagués quelcom allà fora que no
volgués que hi fos i l’estigués intentant retenir.
El neguit que l’envaïa per l’absència del David, s’accentuà amb més mesura amb aquesta
sensació, però va seguir avançant malgrat les
dificultats. Les cames li feien figa. El subconscient l’instava a recular, a fer mitja volta, però
estava decidida a continuar i va continuar. I
així va arribar al límit, fins on arribava la claror
dels llums de la casa, i aleshores es va aturar
allà mateix. Durant uns instants va contemplar
amb indecisió aquella negror que tenia enfront
seu sense gosar fer la passa endavant i després
es va girar temorosa d’avançar amb la idea de
desfer el camí recorregut, però llavors es va fixar en la claror que traspassava la finestra i en
ella va veure l’angoixa que l’esperava si tornava
a recer. I davant d’aquesta visió va donar mitja
volta i va començar a endinsar-se en la foscor.
No havia fet gaires passes que va percebre una
figura que se li atansava. Quan va ser a prop la
va reconèixer i en aquell moment es va sentir
dins seu un fort alleujament. Llavors tots dos
s’encaminaren cap a la cabana. ■
[GENER 2015]
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www.cfagramunt.cat

Classificacions i resultats
Segona Catalana

Tremp

Derrota davant el Borges Blanques i acabem
l’any a la zona baixa de
la classificació.
Classificació

Punts

Andorra

35

Alpicat

32

Borges Blanques

31

Solsona

28

Alcoletge

28

Cervera

27

La Seu d’Urgell

Cadet

Classificació

0

Per a aquest equip la
primera divisió els va gran.

Mollerussa

Juvenil
Continua la mala ratxa.
Classificació
Bordeta

Punts
30

Punts

Punts

28

Agramunt G. Gatell

30

Mollerussa

27

Pobla de Segur

30

Ponts

26
18

Urgell

26

Garrigues

Tàrrega

26

Mig Segrià

25

Pla d’Urgell

18

At. Segre

22

At. Segre

24

Balaguer

17

Balàfia

20

FIF Lleida

19

Agramunt G. Gatell

15

Mollerussa

19

Tàrrega

14

Baix Segrià

19

FIF Lleida

10

Alpicat

18

Linyola

10

La Noguera

9

Arbeca

1

Alpicat

0

28

Intercomarcal

24

At. Segre

24

Bordeta

15

Balàfia

20

Cervera

15

Oliana

17

Bellpuig

16

Artesa

15

Tàrrega

15

Guissona

25

Mollerussa

19

Pardinyes

15

Balaguer

13

L’Albi

22

Solsona

19

AEM

11

Cervera

13

Linyola

22

Balaguer

15

Garrigues

11

Linyola

12

Artesa de Segre

19

Alpicat

13

Rialp

11

AEM

6

Alcarràs

19

Cervera

12

Mig Segrià

8

Ivars d’Urgell

3

Agramunt G. Gatell

18

Baix Segrià

12

Orgel·lia

4

Fondarella

1

Guissona

11

Agramunt G. Gatell

1

Tàrrega

10

Organyà

16

AEM

9

Balàfia

16

Agramunt G. Gatell

6

Palau d’Anglesola

9

Ponts

0

Infantil
Acabem l’any segons,
a dos punts del líder i
amb un partit menys.

R. MENDOZA

17

Aleví-A
La zona mitja està
molt igualada.

[GENER 2015]

Benjamí-A
Màxima igualtat per
ser líders.
Classificació

Punts

At. Segre

27

Guissona

27

Agramunt G. Gatell

27

Baix Segrià

20

Punts

Almacelles

18

AEM

27

Mig Segrià

13

At. Segre

25

Balaguer

12

Lleida Esportiu

24

Balàfia

12

Bordeta

24

Garrigues

11

Guissona

19

Bordeta

11

Orgel·lia

17

Alpicat

10

Intercomarcal

16

Cervera

3

Pla d’Urgell

16

Orgel·lia

0

Agramunt G. Gatell

16

Linyola

13

Benjamí-B

FIF Lleida

9

Tàrrega

9

Tenim la segona posició a l’abast.

Ivars d’Urgell

9

Balàfia

2

Miralcamp

1

Classificació

Aleví-B

sió 611

Punts

Bellpuig

33

Andorra

Angulària
d’Anglesola

Classificació

32

ENFAF

Components de l’equip Benjamí A. Jugadors: J. Penella, A. El Khattabi, J. Cadevall, E. Farré, I. Castillo, C. Boix,
R. Nagy, I. Millat, A. Zurita, A. Areny, G. Narbon, I. Gascon. Cos tècnic: Deyby Vergara, Cisco Boix.

56

R. Mendoza

9

Classificació

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

Les dues derrotes els
ha passat factura.

Classificació

Punts

Pla d’Urgell

33

Lleida Esportiu

27

Agramunt G. Gatell

25

At. Segre

24

Mollerussa

21

Tàrrega

21

Arbeca

Guissona

16

Agramunt G. Gatell

19

Ivars d’Urgell

15

AEM

18

Pardinyes

13

Pinyana

15

E.F. Urgell

13

Alpicat

13

Baix Segrià

7

FIF Lleida

11

Intercomarcal

7

Balàfia

9

Fondarella

4

La Noguera

7

Linyola

0

Terraferma

6

Balàfia

0

Pardinyes

5

Bordeta

0

Prebenjamí A
Bon final d’any per a
aquest equip.
Classificació

Punts

R. MENDOZA

19

Components de l’equip Benjamí B. Jugadors: I. Parra, G. Garriga, N. Farré, R. Alonso, R. Silvestre, J. Ginés,
G. Caralps, O. Gil, P. Esteve, M. Ginés. Cos tècnic: Josep M. Cases, Alejandro Silvestre.

Prebenjamí B
Els més petits han de
millorar en tot.

Garrigues

27

At. Segre

15

Intercomarcal

9

Cervera

19

Bellpuig

12

Ivars d’Urgell

7

Alcoletge

27

Classificació

Fondarella

24

Ponts

30

Mollerussa

16

Guissona

10

FIF Lleida

1

At. Segre

21

Fondarella

28

Artesa

15

At. Segre

9

Agramunt G. Gatell

0

Punts

Sacs de paper
Làmines de plàstic

Bobines gofrades

Bosses de Paper

Sacs laminats

www.grupoconsist.com

Bosses de plàstic

Flexible solutions for Flexible Packaging
[GENER 2015]
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PRIMER ANIVERSARI

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

u
sulte
Con ŽǀĞƐ ns!
Ŷ cio
o
o
pr m

^ĞƌǀĞŝĚĞEƵƚƌŝĐŝſ;ŶŽǀĞƚĂƚͿ
^ĞƌǀĞŝĂĚŽŵŝĐŝůŝ

Bar - Restaurant

>amm.cat

C/ del Clos, 23 A baixos
Tel. 973 392 704
info@podologosagramunt.com
www.podologosagramunt.com
AGRAMUNT

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

restaurant@atipic.me
Elaboració Artesanal

Formatges Monber
Agramunt
Esmorzars, menú diari, tapes d’autor i menú degustació
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C/ Les Eres,18 - Tel. 973 390 316 - Agramunt

E S PO RTS C LUB H A N D B OL AGRAMUNT

Resultats dels equips d’handbol
A

quests han estat els darrers resultats dels nostres equips
abans de les vacances de Nadal.

Sènior Masculí 3ª Catalana Preferent - Grup A
Els dos últims partits de l’any contra els primers classificats, no han estat la millor opció per aconseguir quelcom
de positiu, tot i plantar cara, sobretot en la visita al Liceu
Francès.
14/12/2014 HANDBOL ÈGARA 33
21/12/2014 LICEU FRANCÈS 30

TORRÓ D’AGRAMUNT CHA
TORRÓ D’AGRAMUNT CHA

26
25

SÈNIOR FEMENÍ 1ª CATALANA - Grup A
Dos puntets més en la visita a Tàrrega, tot i fer un partit
discret, i res a fer contra el primer classificat de la competició, són els resultats abans de les merescudes vacances de
Nadal.
13/12/2014 CEACA TÀRREGA
20/12/2014 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA

8 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA
16
14 IGUALADA, CLUB D’HANDBOL 33

Jaume Espinal

JUVENIL FEMENÍ 1ª CATALANA - Grup A
Només un partit per a les Juvenils aquest mes de desembre. Visita a Tarragona, on no varen anar massa bé les
coses.
20/12/2014 TARRAGONA HANDBOL CLUB 34 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA

15

CADET FEMENÍ 1ª CATALANA - Grup A
Tot i una bona primera part, el Vendrell es va endur els dos
punts d’Agramunt. I en la visita al primer classificat, amb un
equip sota mínims, poc es va poder fer.
13/12/2014 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA
20/12/2014 CLUB HANDBOL AMPOSTA

7 CH VENDRELL
43 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA

21
19

INFANTIL FEMENÍ 1ª CATALANA - Grup A
En la visita a Montbui, amb la tercera plaça en joc, el duel
es va decantar per les locals; i en la visita al líder, amb un
equip molt just d’efectius, el resultat va ser l’esperat.
13/12/2014 CLUB D’HANDBOL MONTBUI 21 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA
20/12/2014 CLUB HANDBOL ASCÓ
21 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA

13
10

Loteria de Nadal

JAUME ESPINAL

Un sorteig més ens hem quedat sense premis importants.
Aquest any, però, ens queda el consol que ens retornen els
diners. Així que, a partir del dia 7 de gener, els dilluns, dimecres i divendres, de 20 a 21 h, si passes pel pavelló poliesportiu d’Agramunt i preguntes per la gent de l’handbol, et
retornarem els 4€ per butlleta que ens portis, que és el que
es juga en cada participació. Recorda, tens de temps fins al
30 de març.

Partit del cadet femení contra l’Amposta.

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> ■
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Xavier Infante Màrquez
PALETA

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

Ca La Rosa
L’Estoneta
El Jardí Chill-Out
Menjars casolans per emportar
Cafeteria - Bar - Restaurant
Per festes familiars - Catering

C/ Pau Casals, 20 / 973.390.468
calarosajardi@gmail.com
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E S PO RTS C LUB H A N D B OL AGRAMUNT

Sergi Sangrà

JOSEP ROVIRA

Nou equip Endurers XR Dinojets

Presentació del nou equip, junt amb altres membres del club i l’alcalde agramuntí. El circuit
s’anomena “La crono del Xang” tal com es pot veure esculpit en un monòlit de pedra. Hi ha
una rampa per poder agafar embranzida i fer un bon salt (foto inferior).

JOSEP ROVIRA

JOSEP ROVIRA

E

l diumenge 11 de gener es va celebrar la
presentació d’un nou
equip d’enduro a la nostra
vila d’Agramunt, els Endurers
XR Dinojets. Aquest equip,
format majoritàriament per
pilots locals, sumen una gran
experiència en el món del
offroad i de l’enduro, ja que

entre ells hi trobem un pilot que ha participat al Rally
Dakar, subcampions d’Espanya d’enduro i d’altres amb
diverses participacions en
proves d’àmbit internacional
i nacional.
La presentació de l’equip
va constar d’un esmorzar i
una rodada popular que va
durar tot el matí, on es va poder gaudir d’un gran ambient,
gran afluència de públic i la
participació de més de 50 pilots d’arreu de Catalunya.
Durant aquesta temporada
2015 els integrants de l’equip
participaran en la majoria de
proves d’enduro del campionat de Catalunya i d’Espanya.
Us anirem informant dels resultats més destacats que es
vagi produint. ■
[GENER 2015]
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Com una flor, sempre més
el teu record en nostra vida
hi ha deixat una fragància
que ja no en serà esvaïda.
(Joan Maragall)

Ha pujat a la casa del Pare

Ramona Mora Vila
(Vídua de Josep Marquilles Roca)
“El Ferrer de Tall”
que morí cristianament el dia 13 de desembre de 2014, a l’edat de 94 anys,
havent rebut els S. S. i la B. A.
A. C. S.

Els seus estimats familiars us agraïm les mostres de condol rebudes.

Ponts, desembre de 2014
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E S P O RTS C LUB FU TB O L SAL A AGRAMUNT

Sortida al Palau Blaugrana
fins a la tercera posició.
Bellvís B 2 - Agramunt 4

JUVENIL
Els juvenils mantenen la
bona ratxa i el lideratge de
la categoria. L’equip també
s’ha entrenat durant les vacances de Nadal perquè els
jugadors no perdessin el ritme ni la motivació.
Agramunt 6 - Balaguer B 0
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l dissabte 3 de gener
vam aprofitar les vacances de Nadal per
passar un dia a Barcelona
amb tots els integrants del
club que ho van voler.
A les 10 del matí vam
sortir direcció cap a la Ciutat Comtal amb un centenar
de persones i dos autobusos
gairebé complets. Un cop a
la capital, vàrem aprofitar la
poca estona que disposàvem per esmorzar i esperar
que arribessin les 12:00,
que era l’hora en què els
jugadors de la base, els entrenadors i els membres de
la Junta Directiva van baixar

al terreny de joc del Palau
Blaugrana i es van poder fer
una fotografia amb tots els
jugadors de la plantilla del
primer equip.
En el partit s’enfrontaven
el FC Barcelona i el Llevant,
i tot i que va ser molt disputat, els moments de més
emoció es van viure a la mitja part quan tots els babies
i prebenjamins del nostre
club van sortir al terreny de
joc a disputar un partidet.
De ben segur que va ser una
experiència que ni ells ni
nosaltres oblidarem.
Un cop acabat el partit
amb victòria blaugrana, vam

disposar d’una hora i mitja
per dinar i als voltants de
dos quarts de sis de la tarda ja tornàvem a ser a Agramunt.
RESULTATS:
SÈNIOR A
Ja fa unes setmanes que
el sènior A no competeix degut que es va veure obligat a
aplaçar l’últim partit abans
de vacances, cosa que li va
permetre començar-les més
aviat. Tot i això, l’equip ha
aprofitat aquests dies i ha
entrenat per afrontar els
partits decisius que se li
presenten amb la màxima
serietat i amb el millor estat
de forma possible.
SÈNIOR B
Després d’un inici de temporada amb alts i baixos, el
sènior B ha aconseguit una
estabilitat que li ha permès
encadenar una sèrie de resultats positius i ascendir

CADET
Mals resultats dels cadets
en els últims partits. Tot i
això, en tots els partits perduts l’equip ha tingut possibilitats i no ha baixat els
braços en cap moment.
Alcarràs B 5 - Agramunt 2

INFANTIL
Els infantils han millorat
tant en actitud com en joc,
però cal seguir treballant per
poder competir els partits
fins al final.
Agramunt 2 - Tàrrega A 6

ALEVÍ
L’equip segueix amb la
mateixa bona actitud i les
mateixes ganes d’aprendre
que al començament de
temporada. El bon ambient
dins l’equip va quedar demostrat en el partidet que
es va fer de pares contra fills
per acomiadar l’any.
Agramunt 0 - Tàrrega A 10

BENJAMÍ
Els benjamins segueixen
entrenant amb il·lusió i empenta per afrontar aquest
important tram de la temporada amb algunes opcions
de victòria.
Tàrrega A 12 - Agramunt 1
[GENER 2015]
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E S PO RTS ESC ATXIC S

Acabem l’any sumant més podis i bons resultats
U

n mes de desembre fred però molt
actiu a nivell esportiu i amb bons
resultats. Els Escatxics hem tancat
el 2014 satisfactòriament i esperem
continuar així en el 2015 que acabem
d’encetar.

Benjamí femení

Miquel Argelich

42è

Cadet masculí

Pau Godoy
Miquel Ortas

11è
26è

6è

Laia Boix

9a

Menuts masculí

Pep Vilanova

3r

El diumenge 14 de desembre, i coincidint amb la Marató de TV3, vam
participar al cros de la Pujada a la Seu
Vella de Lleida. En un recorregut al
voltant de l’emblemàtica construcció,
la nostra participació va ser molt alta
i aconseguint de nou bones classificacions i completant diversos podis.

9a

Cadet masculí

Pau Godoy

1r

Cadet femení

Marina Súria
Mireia Lorente

1a
2a

Marina Súria

Infantil masculí

Roger Súria

33è

Infantil femení

Mar Godoy

45a

Infantil femení

Mar Godoy

1a

Aleví masculí

Cesc Boix
Arnau Areny

2n
20è

Aleví masculí

Roger Súria

2n

Aleví femení

Maria Vilanova
Laia Argelich

2a
10a

Benjamí masculí

Cesc Boix
Arnau Areny
Pau Vilanova
Quim Godoy
Martí Solé
Denis Grou
Genís Gimbert
Gerard Fitó
Jordi Sala

1r
2n
3r
4t
5è
7è
9è
11è
15è

Prebenjamí masculí

Marc Andreu
Pol Carrera
Adrià Fernández
Josep Fitó
Martí Lluch
Pol Martínez

1r
4t
7è
8è
10è
12è

Núria Argelich
Queralt Solé
Anna Cases
Laia Boix
Júlia Sala
Raquel Carrasco

1r
3r
6a
10a
13a
15a

Maria Vilanova
Laia Argelich

36a
94a

Benjamí masculí

Pau Vilanova
Quim Godoy
Raül Marimon

2n
3r
44è
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Prebenjamí femení

Petits masculí

Oriol Areny
Dídac Fernández
Sergi Fitó
Aniol Solé

4t
1r
6è
7è

Petits femení

Ona Carrera

2a

13è Cros de Banyoles
(21 de desembre)

Cadet femení

El Cesc Boix al podi del Cros Internacional de Granollers.

64

Oriol Areny

Prebenjamí femení

XXXIV Pujada a la Seu Vella
de Lleida (14 de desembre)

16a

Open masculí

Prebenjamí masculí

Control aquest cop per categories
més grans. En aquesta ocasió tan sols
va participar-hi la Marina Súria en les
modalitats de 600 m i 60 m llisos.

Els Escatxics d’Agramunt vam començar el mes de desembre sense
descans, malgrat el pont. Així doncs, el
diumenge 7 de desembre ens vam desplaçar fins a Granollers per participar
en el 48è Cros Internacional Ciutat de
Granollers, disputat a les Instal·lacions
Esportives Municipals d’aquesta població. En una llarga matinal de cros
i amb elevada participació d’arreu, els
resultats per als nostres atletes van ser
els següents:
Gabriela Karseska

8a
54a

Control Pista Lleida
(13 de desembre)

48è Cros Internacional Ciutat
de Granollers (7 de desembre)

Veterà femení

Núria Argelich
Anna Cases

L’última de les proves del Circuit
Gironí de Cros i també puntuable pel
Gran Premi Català de Cros es va disputar el diumenge 21 de desembre al
parc de la Draga, vora el Llac de Banyoles. En una matinal assolellada, els
resultats per als Escatxics participants
van ser els següents:
Veterà femení

Gabriela Karseska

6a

Juvenil masculí

Oriol Valls

15è

Cadet masculí

Pau Godoy

4t

Cadet femení

Marina Súria

6a

Infantil femení

Mar Godoy

13a

Aleví femení

Maria Vilanova

9a

Benjamí masculí

Pau Vilanova
Quim Godoy

2n
3r

Benjamí femení

Anna Cases

13a

Parvulari

Pep Vilanova

5è

1r Cros de Balaguer
(21 de desembre)
La resta dels Escatxics, i en un dia
emboirat i humit, vam participar al
Cros Intercomarcal de Balaguer organitzat pel Club Atlètic Maratonians del
Segre. De nou, els agramuntins vam
tenir-hi una alta representació i vam
obtenir bones classificacions:
Veterà masculí

Miquel Argelich

Sènior masculí

Xavier Fitó

5è
8è

Sènior femení

Marta Canes

2a

Aleví femení

Laia Argelich

11a

Benjamí masculí

Cesc Boix
Arnau Areny
Denis Grosu
Martí Solé
Genís Gimbert
Gerard Fitó
Yago Cabrera
Jordi Sala

1r
5è
8è
15è
17è
29è
30è
35è
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Els petits Escatxics realitzant estiraments a la Pujada a la Seu Vella de Lleida.
Prebenjamí masculí 2n

Núria Argelich i Queralt Solé, 1a i 3a al Cros de Balaguer.

Marc Andreo
Pol Carrera
Ian Torres
Pol Martínez
Marc Fortuny

2n
4t
6è
8è
16è

P5

Oriol Areny

3r

P4

Aniol Solé

13è

P3

Dídac Fernández
Gerard Lluch
Sergi Fitó
Ona Carrera

2n
8è
10è
2a

Prebenjamí femení 2n

Núria Argelich
Queralt Solé

1a
3a

Prebenjamí masculí 1r

Martí Lluch
Martí Romeu
Adrià Fernández
Josep Fitó

3r
8è
10è
12è

31 de desembre. Cursa de Sant
Silvestre a Tàrrega

Prebenjamí femení 1r

Laia Boix
Júlia Sala
Paula Cañadas
Raquel Carrasco

2a
4a
12a
13a

En Xavier Fitó va ser valent i va voler acabar l’any 2014 participant a les
conegudes curses de Sant Silvestre, en

aquest cas, a la veïna població de Tàrrega. En un recorregut total de 5 km
interurbà, el nostre atleta aconseguia
una meritòria 21a posició.
Amb l’inici del 2015 voldríem fervos avinent que en breu estrenarem
nous equipaments. Per aquest motiu,
aprofitem aquestes ratlles per agrair
públicament la col·laboració dels patrocinadors: Farmaoptics, Torrons Roig,
inscripcions.cat. Moltes gràcies! ■
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Ens costa imaginar-te
absent per sempre,
tants de records de tu
se’ns acumulen,
que ni deixen espai
a la tristesa.
Et vivim intensament
sense tenir-te.
Miquel Martí i Pol

Josep Pla Farré
que morí cristianament el dia 1 de gener de 2015, a l’edat de 87 anys,
havent rebut els Sants Sagraments.
A. C. S.

Adéu pare,
No és un adéu per sempre, algun dia ens retrobarem.
Hem estat molts anys junts treballant dia a dia amb il·lusió i alegria i ara ens queden els
teus bons records com a gran persona que has estat per nosaltres. Mai no t’oblidarem.

La família agreix les mostres de condol rebudes.

Agramunt, gener de 2015
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G R U P S P O LÍTIC S
M U N I CIPALS A C O R D D ’ESQ UERRA

Pressupost de futur

L

’any municipal sol finalitzar amb el tancament de les
partides de l’exercici en curs i l’aprovació del pressupost per al proper any. En aquest cas, el Ple ordinari
celebrat el passat dia 22 de desembre donava llum verda a
la proposta de pressupost presentada per l’equip de govern,
amb el suport dels regidors d’Acord d’Esquerra i del PSC.
En aquest cas, els regidors de CIU van argumentar la seva
abstenció considerant els nous comptes de continuistes, tot
i no haver-hi aportat ni una sola proposta. Un pressupost que
ja s’ha pogut elaborar recollint els resultats de l’esforç dut
a terme durant els darrers tres anys i que, un any més, permetran afrontar les inversions i les actuacions sense haver
d’acudir al crèdit bancari. Al mateix temps, un pressupost
realista tant amb les subvencions d’altres administracions
com amb les partides d’ingressos, calculades a partir de la
recaptació real. En general, les línies directrius d’aquests
nous comptes per al 2015 són les següents:
INVERSIONS
- Rehabilitació del C. Sant Joan
- Adequació de la vorera d’entrada des d’Artesa de Segre
- Arranjament del carril d’aparcament de l’Av. Agustí Ros
- Instal·lació d’una passera al Parc de Riella per connectar-lo amb el tanatori i el polígon industrial
- Adequació de l’immoble de la Baixada Mercadal per a
pisos socials
- Arranjament del C. dels Hortets
- Eliminació de barreres arquitectòniques a l’entrada del
Casal Agramuntí
- Rehabilitació del Museu Etnològic
- Nou equipament esportiu al Passeig oest

- Nou mur i xarxes de protecció al Camp de Futbol
- Zones d’esbarjo canines (proposta del PSC)
FINANCES
- Estalvi de 47.000€ en interessos bancaris
- Estalvi de 65.000€ en amortització de crèdits
ALTRES
- Reducció de l’IBI (contribució) en un 10% de mitjana
- Congelació de taxes (a excepció de la part de cànon de la
Generalitat del servei d’escombraries)
- Nova partida de 20.000€ de promoció econòmica per a
fomentar el comerç i la restauració
- Increment d’un 17% en les aportacions a les juntes dels
nuclis agregats
- Creació d’un fons de contingència de 50.000€ per a
despeses imprevistes i extraordinàries
- Manteniment de la partida de senyalització viària
Certament, la situació econòmica que encara avui plana
sobre el nostre país i, en conseqüència, sobre les administracions locals, ha obligat a prendre les mesures oportunes
per fer viable la gestió municipal. Per això, tot i ser conscients que hi ha molt a fer i a millorar, estem satisfets de tot
el que s’ha pogut dur a terme durant aquests darrers anys,
malgrat les circumstàncies, i aquest nou pressupost és un
clar exemple del bon camí que porta l’Ajuntament d’Agramunt en aquests moments. Per aquest motiu, des d’Acord
d’Esquerra volem agrair a tots els agramuntins la confiança
que ens doneu dia rere dia i aprofitem l’avinentesa per a
desitjar-vos un bon i feliç any 2015. ■
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L ' A J U N TAM ENT
I N FOR MA

El Curs de Nivell Inicial 2 de Català que va començar el 9
d’octubre, va finalitzar el passat mes de desembre. El curs impartit pel Consorci per a la Normalització Lingüística i el Consell
Comarcal de l’Urgell ha comptat amb una dotzena d’alumnes.
Tots ells van rebre el certificat d’assistència i assoliment al curs
de mans de la regidora de l’Ajuntament Sílvia Fernández. El
curs ha comptat amb alumnes de diferents procedències: Marroc, Egipte, Senegal i Colòmbia. Cal destacar la bona harmonia
i la participació regular dels assistents, que van voler tancar
el curs amb un esmorzar amb te i pastissos típics marroquins
d’elaboració casolana.
ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES

FONT: AJUNTAMENT

En la línia seguida a tota la travessera de la vila, l’equip de
serveis
municipals
segueix
arranjant
diferents punts de
l’espai urbà per a eliminar les barreres arquitectòniques. Concretament, la darrera
intervenció s’ha dut a
terme a la plaça del
Torronaire per facilitar-ne l’accés des de
la passera del Pont
Romànic així com
des del Passeig.
VALORACIÓ POSITIVA DE L’ACTINADAL

L’equip de monitors i l’organització de l’Actinadal tanca una
edició més amb una valoració molt positiva. Tot i fer menys
sessions que edicions anteriors degut als dies festius, han participat un total de 270 nens amb una afluència més gran a les
tardes que durant els matins. Entre les activitats realitzades
els nens han pogut gaudir de sessions de tallers i manualitats,

inflables, jocs de taula, futbolins, jocs esportius i una sessió de cinema que s’han
distribuït segons les edats amb tres espais
diferenciats: un per a nens de P1-P2, un altre per als nens de
3 a 5 anys i el més gran per a nens de 6 a 12 anys. Dins les
activitats de Nadal per als més petits, el dia 24 de desembre
també es va fer una sessió de contacontes a la Biblioteca.
FINALITZACIO DELS TREBALLS
A LA CISTERNA DEL CONVENT

Després de mesos de treballs
per a habilitar l’accés a la cisterna
situada al Parc del Convent i fer-la
visitable, durant les properes setmanes està previst que finalitzin
les darreres actuacions d’installació d’enllumenat i d’adequació
del camí perimetral que connectarà la cisterna i el pou de gel i
continuarà fins al vial d’accés al
cementiri municipal.
REFUGI ANTIAERI DE MAFET

Després dels
treballs
previs
per a la localització exacta del
refugi, la Junta
Administrativa
de Mafet i l’Ajuntament d’Agramunt estan treballant per a fer
possible l’adequació d’aquest
espai per a recuperar la memòria
històrica
dels
anys de la guerra civil al nostre municipi.
FONT: AJUNTAMENT

CLOENDA CURS CATALÀ

FINALITZACIÓ DE LES TASQUES DE PODA

68

FONT: AJUNTAMENT

FONT: AJUNTAMENT

Seguint el sistema de poda iniciat fa tres anys per millorar
el creixement de les espècies vegetals de la nostra vila, l’equip
de serveis municipals
ha
procedit novament a les tasques de poda
dels arbres i a
la millora d’alguns escocells
de l’espai urbà
per millorar la
seguretat dels
vianants.
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APLICACIÓ DE BIOCIDES EN EXPLOTACIONS RAMADERES

CISTERNA DEL CONVENT.

La Unió de Pagesos de Catalunya i l’Associació de Ramaders
d’Agramunt i Comarca, amb la col·laboració de l’Ajuntament
d’Agramunt, han organitzat un curs d’aplicació de biocides
en explotacions ramaderes. El curs serà impartit per un tècnic d’Unió de Pagesos i està adreçat a tots els propietaris i/o
treballadors d’explotacions ramaderes. L’inici del curs serà el
proper mes de febrer i estarà subvencionat per la Generalitat de
Catalunya. Per més informació, totes les persones interessades
poden trucar al 616 371 205.

S’aprovà l’obra de “Treballs d’arqueologia i d’enjardinament
complementaris al Projecte d’habilitació de l’accés i museïtzació de la cisterna del Convent” consistent en uns treballs
addicionals d’arqueologia i enjardinament de la zona exterior i
s’adjudicà a l’empresa MACOTEC 905, SL, per la quantitat de
13.672,96€, inclòs IVA.

ACTES
DEVOLUCIÓ FIANÇA

La Junta de Govern Local, per unanimitat acordà que es retorni a l’empresa INSTALACIONES Y PROYECTOS DE VANGUARDIA, SL, la fiança definitiva en concepte de les obres “PROJECTE D’IMPLANTACIÓ DE TECNOLOGIES EFICIENTS EN LES
INSTAL·LACIONS D’ENLLUMENAT PÚBLIC DEL SECTOR 03
DEL MUNICIPI D’AGRAMUNT” per la quantitat de 6.496€.
SUBVENCIÓ

Es concedí a l’AMPA del CEIP Macià-Companys, una subvenció de 330€, per a les activitats extraescolars durant el curs
2014/2015.
RESTES TÈXTILS

S’acordà aprovar la pròrroga del Conveni del dipòsit temporal
de peces entre el Centre de Documentació i Museu Tèxtil de
Terrassa i l’Ajuntament d’Agramunt de les restes arqueològiques dels tèxtils del S. XIV trobades en el sarcòfag del campanar de l’església de Santa Maria d’Agramunt),pel període del 7
de desembre de 2014 al 6 de desembre de 2015.
BAIXA ESTABLIMENT

S’acordà donar de baixa del Registre d’Establiments l’empresa MAITE MONNÉ FOTOGRAFIA, titular de l’activitat dedicada
a la fotogrtafia i complements, situat al C. Àngel Guimerà, 13.
PARC DE RIELLA

S’aprovà els treballs per a la col·locació de faristols i senyalitzacions informatives per a l’accés al parc i d’identificació tant
de les obres com dels elements naturals que s’hi poden trobar,
dins els treballs de la 3a fase a l’exposició de poesia visual
de Guillem Viladot al Parc de Riella i s’adjudicà a l’empresa
GEOSILVA PROJECTES, SL, per la quantitat de 8.762,05€,
inclòs IVA.

LIQUIDACIÓ DE COMPTES DE MAFET

S’acordà la liquidació de comptes al nucli agregat de Mafet,
per la quantitat de 3.600€ corresponents a la liquidació de
l’any de 2014 referents a les despeses efectuades en aquest
exercici. L’abonament d’aquest import restarà condicionat a
l’acreditació de la documentació justificativa de les despeses
realitzades en concepte de les obres d’instal·lació de les faroles
al mur de la zona de darrere l’església de Mafet.
TRACTAMENTS DE DESRATITZACIÓ

S’aprovà el contracte del servei del Pla d’acció dels tractaments de desratització, desinsectació i desinfecció dels edificis
i equipaments municipals, per l’anualitat del 2015, entre l’empresa RAESGRA, SL i L’AJUNTAMENT D’AGRAMUNT i s’adjudicà a l’empresa, RAESGRA, SL, per la quantitat de 1.984€,
exclòs IVA.
CONTRACTACIÓ DE LLUMINÀRIES

S’aprovà el plec de clàusules administratives i tècniques que
han de regir per la contractació i compra de LLUMINÀRIES
MASSIVE 635 LED DE 150 W, en total 42 lluminàries per a la
seva instal·lació en el pavelló municipal, de conformitat amb
el projecte d’eficiència energètica d’equipaments municipals
d’Agramunt redactat per l’enginyer industrial Albert Farràs i
Balasch, i així mateix l’expedient de contractació per procediment negociat sense publicitat per a l’adjudicació del contracte. El pressupost total de licitació és el de 23.950,50€
més IVA.
EFICÈNCIA ENERGÈTICA

S’acordà executar directament el projecte d’eficiència energètica d’equipaments municipals d’Agramunt amb un pressupost de 31.004,92€, de conformitat amb el projecte Tècnic
redactat per l’enginyer industrial Albert Farràs i Balasch.
AMPLIACIÓ SEPULTURES DEL CEMENTIRI

S’aprovà la contractació de l’obra “Ampliació de la capacitat
de les sepultures del Cementiri Municipal”, que és la presentada per l’empresa PROMOCIONS SABALLL-SALA, SL pel preu
de 53.421,50€ (inclòs IVA).

TREBALLS DE PAVIMENTACIÓ
SERVEI DE NETEJA

S’aprovà adjudicar el contracte de serveis de neteja dels edificis públics de l’Ajuntament d’Agramunt a l’empresa MULTIANAU, SL per un import de 73.995€ més 15.538,95 IVA amb
un total de 89.533,95€ a l’any amb subjecció als plecs de
clàusules administratives i tècniques aprovades.
[GENER 2015]
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▼

S’aprovà els treballs de l’obra “Pavimentació de la cruïlla
del carrer Sió amb el carrer Vilavella com ampliació del projecte obra de Rehabilitació de l’espai públic i zona comercial
del Casc Antic de la vila d’Agramunt” i s’adjudicà a l’empresa CONSTRUCCIONS JAÉN VALLÉS, SL, per la quantitat de
8.896,73€, inclòs IVA.
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▼

MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST NÚM. 5/2014.

S’acordà per unanimitat dels onze membres presents dels
tretze que legalment la componen, aprovar provisionalment
l’expedient núm. 05/14 de suplement de crèdit i/o crèdit extraordinari que cal finançar mitjançant majors o nous ingressos
efectivament recaptats i/o anul·lacions o baixes dels crèdits de
partides de despeses, del pressupost vigent de la corporació.
DESPESES A FINANÇAR:
1) Suplements de crèdit:
Altre personal
Arrendament maquinària
Arrendament equips processos informació
Infraestructures i béns naturals
Infraestructures i béns naturals nuclis agregats
Senyalització viària
Parcs i jardins
Edificis i altres construccions
Maquinària, instal·lacions i utillatge
Material oficina
Material informàtic
Vestuari
Productes de neteja
Subministraments, recanvis maquinària
Postals
Transports
Tributs
Atencions protocol·làries
Publicitat i propaganda
Publicació en diaris oficials
Fira del Torró
Activitats turístiques
Altres despeses diverses
Neteja
Seguretat
Custòdia, dipòsit vehicles
Processos electorals
Manteniment de jardins
Manteniment urbà
Manteniment elèctric
Altres despeses financeres
Aportació nuclis agregats
Subvencions Entitats Culturals
Arranjament cisterna Parc Convent
TOTAL SUPLEMENTS

1.000,00
9.859,09
46,75
31.000,00
1.000,00
4.035,77
39,99
11.546,25
4.000,00
917,74
0,35
1.572,55
616,16
1.826,34
1.307,00
360,00
435,36
798,46
4.829,69
256,00
3.314,11
397,34
5.628,13
1.894,46
2.800,00
387,36
66,36
13.000,00
3.000,00
22.165,10
1.700,00
4.400,84
660,00
13.672,96
148.534,16
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13.000,00
371.007,00

DESPESES A FINANÇAR

519.541,16

FINANÇAMENT QUE ES PROPOSA:
1) Transferències:
Arrendament màquina cine
Gas
Subministraments
Assegurances
Jurídics
Oposicions i proves selectives
Manteniment informàtic
Interessos
Entitats que agrupen municipis
Instal·lació xarxes Camp de Futbol
Mobiliari
Equips processos informació
Projectes tècnics
Despeses en aplicacions informàtiques
TOTAL TRANSFERÈNCIES

12.720,00
1.260,14
3.000,00
3.000,00
3.246,63
104,92
2.262,29
1.000,00
291,23
10.000,00
1.207,60
1.000,00
14.899,32
4.984,70
58.976,83

2) Majors ingressos:
Fons Cooperació Local Catalunya
Subv. Estat 1,5% cultural Rehab. entorn
històric protegit Església
Subv. Pedregada 2012 - Estat
Subv. Pedregada 2012 - Generalitat
Subv. Cultura – Parc Riella 3ª Fase
Aportació T. Vicens / Ros Roca
(Arranjam. cisterna Parc Convent)
Subv. Diputació Vorera oest
Av. Catalunya - Plaça del Pou
Subv. Diputació - Parc Riella 3ª Fase
TOTAL MAJOR INGRESSOS
TOTAL FINANÇAMENT

47.502,00
250.604,90
76.995,50
11.625,72
4.498,00
20.000,00
41.338,21
8.000,00
460.564,33
519.541,16

MUSEU ETNOLÒGIC

S’acordà per unanimitat dels onze membres presents dels
tretze que legalment el componen, aprovar inicialment el projecte d’obres denominades: “Projecte de condicionament i
dinamització del Museu etnològic d’Agramunt” redactat per
l’arquitecta la Sra. Sònia Pintó i Grau amb un pressupost d’execució per contracte de 87.731,44€.
CARRER SANT JOAN

2) Habilitació de crèdit:
Rehab. entorn històric protegit Església Sta. Maria

Parc Riella – 3ª Fase
TOTAL HABILITACIÓ

358.007,00

S’aprovà l’adjudicació de la redacció del projecte bàsic i executiu, la direcció d’obra i la coordinació de seguretat i salut de

l’obra “REHABILITACIÓ DEL TRAM CENTRAL DEL CARRER
SANT JOAN” i s’adjudicà a l’arquitecta, Sra. SÒNIA PINTÓ
GRAU, per la quantitat de 13.323,92€, inclòs IVA.
Així mateix, s’acordà també per unanimitat dels onze membres presents dels tretze que legalment el componen, aprovar
inicialment el projecte d’obres d’aquest projecte redactat per la
mateixa arquitecta amb un pressupost d’execució per contracte
(PEC) de 136.240,83. I es demanà al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya
de l’actuació de les obres “Rehabilitació de l’espai públic i zona
comercial del casc antic de la vila d’Agramunt” cofinançades
pel Fons Europeu del Desenvolupament Regional (FEDER) dins
CAP

DENOMINACIÓ

de l’eix 4, per al període 2007-2013, que el destí de la subvenció de la part no compromesa en aquestes obres es destinin a
l’actuació de les obres esmentades.
APROVACIÓ DEL PRESSUPOST GENERAL 2015

S’acordà per vuit vots a favor, set dels regidors d’Ad’E i un
del regidor del grup municipal del PSC i tres abstencions dels
regidors del grup municipal de CiU, aprovar inicialment el Pressupost Municipal consolidat per a l’exercici econòmic de l’any
2015, juntament amb les seves bases d’execució, restant fixats
els estats d’ingressos i despeses i en els termes que expressa el
resum per capítols següents:

PRESSUPOST
MUNICIPAL

PRESSUPOST
MAS VELL

PRESSUPOST
EPE

PRESSUPOST
CONSOLIDAT

1

Despeses de personal

1.861.508,96

211.967,42

31.000,00

2.104.476,38

2

Despeses corrents i serveis

1.474.983,73

81.550,00

127.200,00

1.683.733,73

3

Despeses financeres

4

Transferències corrents

5

Fons de contingència

6
9

50.260,00

600,00

0,00

50.860,00

438.200,00

0,00

15.000,00

453.200,00

56.400,00

0,00

0,00

56.400,00

Inversions reals

430.504,86

4.000,00

7.350,00

441.854,86

Passius financers

398.211,00

0,00

0,00

398.211,00

4.710.068,55

298.117,42

180.550,00

5.188.735,97

PRESSUPOST
MUNICIPAL

PRESSUPOST
MAS VELL

PRESSUPOST
EPE

2.456.200,00

0,00

0,00

TOTAL PRESSUPOST DESPESES

CAP

DENOMINACIÓ

PRESSUPOST
CONSOLIDAT

1

Impostos directes

2

Impostos indirectes

41.700,00

0,00

0,00

41.700,00

3

Taxes, preus públics

695.450,00

298.067,42

83.500,00

1.077.017,42

4

Transferències corrents

1.242.714,30

0,00

95.000,00

1.337.714,30

5

Ingressos patrimonials

160.200,00

50,00

2.050,00

162.300,00

7

Transferències de capital

113.804,25

0,00

0,00

113.804,25

9

Passius financers
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS

2.456.200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.710.068,55

298.117,42

180.550,00

5.188.735,97

I si ens telefones
t’ho portem a casa
Horari de botiga de 9h a 14h i de 16h a 19h

Es pot pagar amb targeta

973 39 29 10
[GENER 2015]
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CANT DE L’ENYOR
Ni que només fos
per veure’t la claror dels ulls mirant el
mar.
Ni que només fos
per sentir el frec d’una presència.
Ni que només fos
poder-nos dir un altre adéu serenament.

Segon aniversari

Josep Carreras Potrony
ens va deixar el 4 de gener de 2013
A.C.S.

T’estimem, et recordem i t’enyorem... sempre.
Agramunt, gener 2015

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

Ja fa dos anys que vas iniciar un nou camí...
Recordem en tot moment la teva alegria, la teva
vitalitat, les teves ganes de viure...
Estranyem... t’estranyem a tu, el fet de no poder
abraçar-te, de no tenir-te entre nosaltres...
Volem creure, padrí, que morir no és la fi...
Sinó l’inici d’un nou camí de la vida, que tu fa
dos anys vas descobrir.
Descansa en Pau.
Els teus néts,
Àlex i Eva

Segon aniversari de la mort de

Licerio Tolosa Boldú
Que morí cristianament, a l’edat de 95 anys, el dia 4 de gener de 2013.

Els qui l’hem estimat, preguem que el pugueu tenir en el vostre pensament
i en les vostres oracions.
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A L MAN A C

Les fases de la lluna:

Mes de 28 dies, segon del nostre calendari.
El dia 1 el sol surt a les 7h 03m, i es pon
a les 17h 07m. El dia 28 el sol surt a les 6h
28m, i es pon a les 17h 40m.
El dia 18 el sol entra a la constel·lació de
PEIXOS.
Totes les hores indicades són de Temps Universal seguint el fus horari del meridià de Greenwich.
Per això s’ha d’afegir una hora perquè es correspongui amb l’horari oficial.

DATES ASSENYALADES
I COSTUMARI
Pel mes de febrer encara fredoreja i es té la
seva fredor per dolenta, sobretot pels efectes de
les variacions del temps:
Guarda llenya al llenyer
per quan arribi el febrer.
Dia 2. La Presentació del Senyor. La Purificació de la Mare de Déu (La Candelera).
Dia 3. Sant Blai. No fa molts anys era costum
que la gent portés a beneir una cistella de fruites que eren consumides amb qualitat remeiera.
S’hi portaven amb preferència pomes, codonys,
taronges, peres, llimones i raïm; però també altres menges com arengades o figues seques. Les
cases que tenien bestiar, hi portaven garrofes, i
les que criaven gallines, blat de moro o d’altre
gra, destinat a guarir el brom de l’aviram.
Dia 12: Dijous Gras.
Dia 15. Diumenge del Carnaval.
Dia 18. Dimecres de Cendra. Comença la
Quaresma.
EFEMÈRIDES DEL MES:
Dia 21 de febrer de 1926. Els pagesos

Demografia

Lluna plena

el dia 3, a les 23:09 h

Quart minvant

el dia 12, a les 3:50 h

Lluna nova

el dia 18, a les 23:47 h

Quart creixent

el dia 25, a les 17:14 h

(Mes de desembre de 2014)

d’Agramunt reclamen el Super-Canal d’Urgell. A
les primeres dècades del segle XX, una de les
màximes aspiracions dels pagesos d’Agramunt
i de la Ribera del Sió era posar de regadiu les
terres situades a l’est de l’actual canal d’Urgell.
Aquest antic projecte avui ja s’ha portat a la
pràctica amb la construcció de l’embassament
de Rialb i la construcció del canal Segarra-Garrigues.
L’any 1926, en plena dictadura de Primo de
Rivera, els sindicats de pagesos d’aquestes terres s’estaven mobilitzant per reclamar aquestes
infraestructures. Les autoritats ja havien assumit la construcció del Sub-Canal d’Urgell, per
regar més terres a la part baixa del canal, ja que
degut al poc cabal d’aigua que aquest portava
es regava amb força dificultats. Però a la part
més alta, a les riberes del Sió, de l’Ondara i del
Corb s’havia de construir el que anomenaven
el Super-Canal. Com que no tenien prou cabal
d’aigua demanaven també la construcció d’un
nou embassament, el de Clua, 24 quilòmetres
aigües amunt de Ponts, des d’on havia de sortir l’esmentat canal. Aquesta reclamació es va
realitzar tal dia com avui en una reunió que es
va fer a Tàrrega la qual era presidida per l’alcalde, el president de la Cambra de Comerç, el
president de l’Agrupació Agrícola Targarina i el
president del Sindicat Agrícola Catòlic.

NAIXEMENTS
Roc Buireu Figueres
Jan Huguet Monzon
Biel Huguet de la Vega
Martina Puig Antequera

dia 4
dia 5
dia 5
dia 19

MATRIMONIS
Àlex Sorribes Villegas, i
Esther Cabrol Puig

dia 27

DEFUNCIONS
Maria Brichs Noguera
Engràcia Samarra Viladrich
Josep Anton Barbero Gallego
Remei Pérez Puig
Salvador Martí Escudé

104 anys, dia 18
90 anys, dia 19
66 anys, dia 22
83 anys, dia 24
88 anys, dia 24

Informació facilitada pel Registre Civil amb les dades convenientment autoritzades.

JOSEP ROVIRA

FEBRER 2015

Ramon Bernaus i Santacreu

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

l./m2
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PLUJA CAIGUDA DURANT EL DESEMBRE
Dia 3 .........................................
Dia 4 .........................................
Dia 14.........................................
Dia 15.........................................
Dia 19.........................................
Dia 25.........................................
TOTAL .........................................

1,5 l./m2
1,0 l./m2
1,7 l./m2
2,8 l./m2
0,5 l./m2
0,8 l./m2
8,3 l./m2

TEMPERATURES EXTREMES DEL DESEMBRE
Màxima del mes ...................... 12°, dies 1 i 14
Mínima del mes .................... –4°, dies 30 i 31
Oscil·lació extrema mensual ....................... 16°
Mitja de les màximes ............................ 6,967°
Mitja de les mínimes ............................ 1,064°
Mitja de les mitjanes ............................ 4,016°

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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Dissetè Aniversari

Natàlia Guau i Gomà
que morí cristianament el dia 26 de febrer de 1998,
havent rebut els Sants Sagraments
E. P. D.

La família la recordarà sempre.

Agramunt, febrer de 2015

Catorzè aniversari de la mort de

Ramon París i Comes
que morí cristianament el dia 21 de gener de 2001,
a l’edat de 96 anys, rebuts els Sants Sagraments.
E. P. R.

La família el recordarà sempre.

AGRAMUNT, gener de 2015
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L LEU R E A MEN ITATS

Les 7
diferències
per
Ricard Bertran

Escena de l’obra
“Arsènic i puntes de coixí” que
el Grup Escènic
Agramuntí va
representar durant
les passades festes
nadalenques.
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

SALT DE CAVALL

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

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

Solució a les
7 diferències:
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Ves

ge

5
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a

4

9

3
7

2

4

7

1

6

7
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5

2

2

4

6

3

9

5

6
2
3
4
9
1
8
7

4
1
5
8
9
3
7
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9
7
6
4
2
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2
8
3
7
5
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9
1
4

6
2
8
9
3
4
5
7
1

7
4
1
5
6
8
3
9
2

3
5
9
2
1
7
6
4
8

Solució al SALT DE CAVALL, per P.R.:

9

6
5

ner.

3

si

4
Solució al
SUDOKU:

6
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7

1
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8
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9
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9
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7
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Vestir seda pel gener, fantasia o poc
diner.

Sisè aniversari

Cecília Solé i Balagueró
que morí cristianament el dia 30 de gener de 2009,
a l’edat de 80 anys, havent rebut els Sants Sagraments.

La seva família: espòs, Antonio Farré Areny; fills, Ferran, Jaume i Àfrica; néts,
Jordi, Judit i Adrià; i germans la recordaran sempre i us demanen una oració
per l’etern descans de la seva ànima.

Agramunt, gener de 2015
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JOSEP ROVIRA

n la presentació del nou
equip Endurers XR Dinojets, una de les atraccions va
ser veure aquest curiós giny
electrònic. Es tracta d’un
drone, un aparell teledirigit
que porta incorporada una
càmera per fer fotos i vídeo
d’alta definició. Pot volar
fins a 300 metres d’alçada
amb una autonomia d’uns
20 minuts. El comandament
està preparat per acoblar-hi
el telèfon mòbil amb el qual
es pot veure el que s’està filmant o fotografiant en cada
moment. Segons els entesos,
serà un dels aparells que
causarà més furor de vendes
aquest 2015.

per SERAFINA BALASCH

[GENER 2015]
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Ramon Roca Sala
Vintè aniversari

El recorda la família
i us demanen un record
en l’oració.

Agramunt, 17 de febrer de 2015
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na de les festes tradicionals més arrelades que hi havia a Agramunt era la de Sant Antoni Abat que se celebra el 17 de
gener. Actualment ja fa gairebé una cinquantena d’anys que la festa ha desaparegut del tot. Una de les activitats que se
celebraven amb més èxit era la cursa a peu de la CORDERA, anomenada així pel corder que s’enduia el guanyador.
La foto correspon a la sortida de la cursa del 1953 a la cruïlla Àngel Guimerà-Jaume Mestres. En primer terme, els participants i, en segon, la banda de música i el públic en general. Dels corredors es destaca els quatre que van uniformats formant
un mateix equip.
La cursa la guanyà David Pont que compartí
el premi amb els seus companys i supporters.

U
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I M AT G E S D ’ A H I R i D ’ AV U I

Entre aquestes dues imatges del Passeig Nou hi ha més de vint anys de diferència. La imatge d’ahir està feta el març de
1994, poc abans que comencessin les obres d’urbanització d’aquesta zona, i s’hi pot veure els 75 habitatges protegits
que s’havien començat a construir deu anys abans. A mitjans dels noranta va començar una expansió de la construcció
que no va tenir aturador fins als anys 2007-2008 que ens ha portat a la imatge d’avui, on es pot veure en primer terme la
casa del CAU inaugurada l’any 2000. Dels habitatges protegits ja només s’aprecia una part del carener.
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