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LA 3...

JOSEP ROVIRA

Com no podia ser d’altra manera, aquest mes la nostra
revista dedica una àmplia informació al que ha donat de si
el vint-i-novè Carnaval agramuntí. Un Carnaval molt participatiu i amb força nivell de comparses i carrosses, i en què
les colles participants cada any s’hi esmercen més i posen
el llistó més alt.
Però el que realment
cal ressaltar del Carnaval d’enguany és, tal com
s’esmenta a la crònica, el
ressò que va tenir molts
dies abans amb la broma dels vídeos que es
van penjar per les xarxes
socials. Com se sap, primer va ser l’organització
agramuntina qui feia conya comparant-lo amb el
de la capital de l’Urgell.
Després la rèplica dels
targarins i, finalment, per
fer les paus, el Tractat de
Claravalls. Tot amb aparent “bon rotllo” donat que, tal com
diu la dita, “per Carnaval tot s’hi val”.
Reflexionant una mica sobre aquest tema, hom considera
que si es va fer aquesta mena de paròdia comparativa amb
el Carnaval veí, és perquè realment es pensa que el d’aquí
és millor. Dit d’una altra manera, que estem “orgullosos” del

nostre Carnaval. Certament tot és millorable, però és evident
que quan un col·lectiu esmerça tot el seu esforç, il·lusió i
dedicació altruista en fer qualsevol activitat, aquesta en surt
molt reeixida.
No caldria fer-ne bandera, però estaria bé que els agramuntins tot l’any estiguéssim “orgullosos” de les
nostres coses. Que ens
bolquéssim també amb
el mateix esforç, il·lusió i
dedicació en les activitats
que es duen a terme a la
nostra vila encara que no
hi estiguem implicats directament, prenent com
a mostra el que hem comentat del Carnaval, i
que les institucions hi donessin el mateix suport.
Segur que moltes entitats
ho agrairien.
A més del Carnaval i de
les seccions habituals, es publica un petit reportatge sobre
el canvi que hi ha hagut al cinema del Casal. S’ha passat del
sistema tradicional de cel·luloide a un projector digital. El
canvi permet poder projectar pel·lícules d’actualitat, amb la
qual cosa sembla que la continuïtat del cinema a Agramunt
està garantia per molts anys més. ■
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A C T U A LITAT FETS D EL M ES

Carnaval 2015

Un Carnaval de Cine!
El Carnaval d’aquest any va tenir un dels plats forts en els actes
previs a la festa i, sobretot, en la difusió per Internet de tot
el que es preparava i s’anava coent a la nostra vila.

A baix, les vedets sortint de la limusina que les va acompanyar fins a la Fondandana.

E

l 29è Carnaval agramuntí de l’era democràtica va tenir el cinema com a fil conductor. El
tema donava per a molt i així
es va veure en el resultat. La
veritat és que aquest any van
destacar els actes previs a la
festa que van animar i caldejar d’allò més l’ambient que
es va viure en la rua i el ball
de Carnaval del dissabte. El

programa de mà elaborat per
la Comissió del Carnaval ja explicava que la nostra vila ofereix molts ingredients per ser
l’escenari d’una pel·lícula de
manera que Agramunt passava per uns dies a convertir-se
en HOLLYMUNT. Per això mateix a les rotondes d’entrada
de la població (de Cervera i de
Tàrrega) s’hi podia veure les
lletres que rebatejaven la vila
[FEBRER 2015]
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Foto de família dels components de la carrossa del Rei Carnestoltes.
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Des de molts dies abans a les rotondes d’entrada a la vila ja s’anunciava de què aniria la festa.

A baix, els actors de l’obra “Brots”.
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i la convertien en un magnífic
plató per al Carnaval.
Una de les novetats que va

servir per promocionar més
enllà de les nostres contrades va ser el fet de penjar al
Youtube del Xurripampi una
escena de la pel·lícula “El
Hundimiento” en què Hitler,
reclòs en una de les estances
del seu refugi, esbronca els
seus súbdits. En la traducció
lliure subtitulada que es feia
de la versió alemanya, el dictador (que se suposava que
era targarí) escridassava els
seus perquè anaven al Carnaval d’Agramunt i no al de
Tàrrega (que des de fa pocs
anys coincideix en el temps).
La resposta dels del cap de
comarca no es va fer esperar.

continuar animant el nombrós
públic assistent (xifrat en 645
persones). L’espectacle va
comptar amb la col·laboració
i el patrocini de 27 empreses
i negocis locals i institucions.
La Comissió del Carnaval va
fer-se càrrec del servei de barra i entrepans.

El divendres al vespre el pavelló
firal es va vestir de gala per
a la projecció de la pel·lícula
“Hollymunt Movie”. El Rei
Carnestoltes hi va arribar també
amb limusina. Curiós el que es
pot llegir en el cartell que porta
penjat el que està d’esquena.

A l’esquerra, la Xurripampi i el
Rei Carnestoltes el divendres a
la nit abans de l’obra “Brots”.
En el parlament van aclarir tot
el que s’havia esdevingut amb la
“polèmica” dels vídeos a la xarxa.
A sota, dues imatges en les quals
es pot veure gran part del públic
que hi va assistir, i que va omplir
el pavelló de gom a gom.

Cap de setmana
de Carnaval
Van penjar també al Youtube
un fragment del film “300”,
en què es deia amb subtítols
que no volien pactar amb
l’enemic. La qüestió, però, no
va acabar aquí, ja que hi va
haver una trobada a Claravalls
entre les organitzacions dels
festivals d’ambdues poblacions en què van signar una
treva coneguda com el “Tractat de Claravalls”. Aquesta
trobada es va filmar amb actors propis muntats a cavall i
la Xurripampi com a estrella
convidada. La visualització
al Youtube del vídeo va ser
un èxit que va superar les
10.500 visualitzacions. Fins i
tot alguns mitjans escrits se’n
van fer ressò: Catalunya Ràdio, TV3, la xarxa de ràdios,
diaris Segre i La Mañana,

Ràdio Lleida-Cadena Ser, el
portal de comunicació Lleida.
com i Surtdecasa Ponent, Ràdio Sió...
També es van gravar dos
vídeos amb missatges de famosos sobre el Carnaval que
es van penjar al perfil de Facebook de la Xurripampi: un
amb l’actor Quim Masferrer i
un altre amb Toni Albà.
El dissabte, 7 de febrer,
es va representar l’espectacle “Brots” al Pavelló Firal.
L’acte va servir perquè s’organitzés al mateix recinte un
sopar popular en què cadascú
es portava l’entrepà, tot i que
hi havia servei de bar. A partir
de les deu el Rei Carnestoltes
va fer la presentació en directe del Carnaval i va explicar
la rivalitat amb Tàrrega apareguda a la xarxa alhora que
no es va tallar ni un pèl en
desafiar-los de cara a la rua
de la pròxima setmana. També es van projectar els vídeos
del Youtube que molts dels
assistents encara no havien
vist, així com un tràiler de
“Hollymunt Movie”, una pellícula que els organitzadors
passarien properament. I cap
allà a les onze va començar
la representació de “Brots”
de la mà de Toni Albà, Fermí
Fernandes, Gerard Domènech
i Xavier Macaya. Una obra
humorística que va servir per

El divendres, 13 de febrer,
es va fer també al pavelló firal el Carnaval infantil en què
van participar disfressats els
col·legials, des dels més menuts fins a primària. Des dels
col·legis respectius es va fer
una rua infantil precedida per
la banda de tambors de l’Espetec que es va dirigir al pavelló. La Xurripampi hi anà en
una limusina rosa. Davant del
pavelló s’hi presentà un grup
de genets a cavall, disfressats
de “Braveheart”. El grup “La
Cremallera” va ser l’encarregat d’animar la festa. Sota el
patrocini de Torrons Vicens i
Xocolata Jolonch es va oferir
una xocolata als nombrosos
assistents de l’espectacle.
A la nit del mateix dia i al
mateix local, a les nou del vespre es va fer la projecció de la
pel·lícula “Hollymunt Movie”
que havien preparat els membres de la Comissió del Carnaval. La pel·lícula, que segueix
una història base, conté una
sèrie d’esquetxos de pellícules de la història del cine.
Totes les escenes, fetes amb
un toc d’humor, i els guions
estan adaptats i tenen una relació directa amb Agramunt i
el Carnaval. El rodatge es va
fer al llarg d’uns quants dies
i hi participaren una trentena d’actors i actrius. Per a la
realització van comptar amb
[FEBRER 2015]
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206

3

36
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152

4

33
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130

5

8
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21
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129

6
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ANYS DE L’AI PERDÓ

127

7

16

L’ARRÒS DELS MESTRES: ESPECIAL PAELLA

88

8

29

SOLDATS DE LA REINA

87

9

3

“COFUCA”: ENSINISTRADORS DE DRACS

68

10

23

ESTEM DE PEL·LÍCULA

67

11

26

MARIANO KARTROY

62

12

1

AMOR A PRIMERA VISTA

53

13

6

HEM PERDUT ELS GANIVETS

14

38

15

POSICIÓ DORSAL NOM DE LA CARROSSA

Punts

1

5

ELS CAVALLERS D’AVALOR

73

2

25

QUINS TEMPLERS MÉS
TREMPATS, SOBREN ESPASES I FALTEN FORATS

53

3

20

NI LLEPONS, NI LLAUTONS,
LAPONS

31

4

10

AGRATAR, EPPSS!! NO
T’APROPIS O PIQUEM!

30

5

15

MEL APRENC

17

6

35

EBOLATS

12

7

30

A HOLLYMUNT L’SHRECK
NO HI SERÀ, PERÒ EL SEU
RUC NO FALTARÀ
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Punts

1

3

COFUCA: ENSINISTRADORS
DE DRACS

61

52

2

1

AMOR A PRIMERA VISTA

31

XURRISKYDANCERS

52

3

18

ENS CAU LA BABA!

29

24

PIM PAM DALE MARACA REVOLUTION

46

16

28

NAUFRAGANT PEL SIÓ

42

17

31

QUINA PANDA DE GANDULS

44

18

27

LES CRUELES DEL SIÓ

42

19

2

ANEM CALENTS!!!

39

20

32

A AGRAMUNT HI HA MOLT PALLASSO

38

21

37

TENIM MONO!

30

22

17

HANGOVER OR GAME OVER

28

23

8

MARCELINO PAN Y VINO

24

24

19

EN BUSCA DE TOM & JERRY

22

25

11

FEM L’INDI ON CONVINGUI... HAU, HAU,
HAU. FEM L’INDI ON CONVINGUI... HAU,
HAU, HAU

20

26

34

AGRAMUNTINS AL PAÍS DE
LES MERAVELLES

20

27

39

RUGBY STAR

18

28

22

QUE HAY DE NUEVO VIEJO?

16

29

13

ROCKY SIKARRA

12

30

12

GAL·LÀCTICS

8

31

4

ELS PIRATS
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RICARD BERTRAN

El Rei Carnestoltes i els seus
acompanyants baixant de la
limusina per dirigir-se a fer el
pregó el divendres a la nit.

Vídeo de la rua.

Molta gent va assistir a la projecció de la pel·lícula “Hollymunt
Movie”.

la col·laboració de l’Hípica
Obrint Camí, dels Bombers
Voluntaris d’Agramunt, de
l’Ajuntament d’Agramunt i
d’altres persones a títol personal. A continuació va tenir
lloc un sopar popular amb
molta assistència i el concurs
de disfresses casolanes amb
76 participants.
El matí del dissabte de carnaval, 14 de febrer, va estar
força animat. Els establiments del carrer de les Planes
van escenificar un cementiri
amb tots els ets i uts. L’ambient tètric no va impedir que
fos visitat com si es tractés de
Tots Sants. Per l’altra banda,
el Grup Escènic Agramuntí
va recórrer la vila amb una
colla d’actors i actrius que filmaven tres núvies que buscaven parella per contreure matrimoni, mentre Teatredetics
continuà la tradició de vendre
el seu “Cagarro”. La participació de les botigues en les

disfresses va ser minsa.
A la tarda, a partir de les
cinc es van començar a concentrar les colles i carrosses
que participarien a la rua. A
les set, quan la claror del sol
ja s’havia amagat, es va donar
el tret de sortida. Al davant hi
passava la carrossa organitzadora i a continuació hi havia
la resta de participants. Des
de la plaça de la Fondandana
es va anar cap a l’avinguda
de Catalunya per continuar en direcció a la plaça del
Pou, carrers Àngel Guimerà,
Jaume Mestres, Agustí Ros
i altre cop, des del Pou, a la
Fondandana. Només es va fer
una passada a excepció de la
carrossa de la Comissió que
va tornar a passar per cloure
la cercavila. Hi van participar
un total de 39 grups: 32 comparses, moltes amb vehicles,
i 7 carrosses. En total, segons l’organització, hi hagué
1.200 disfresses. El públic

assistent a la rua també fou
nombrós, sobretot a la plaça
del Pou i a l’avinguda Àngel
Guimerà, on s’arrengleraven
a partir de les tanques installades a ambdues bandes.
L’acte, que va durar un parell
d’hores, va ser molt lluït i s’ha
de deixar constància que moltes de les carrosses i comparses foren de gran nivell, fins
al punt que s’ha de dir, encara que sembli un tòpic, que
amb HOLLYMUNT es va posar
el llistó molt amunt.
L’endemà, diumenge, a partir de les sis de la tarda, per
commemorar la fi del Carnestoltes, tingué lloc a la plaça
del Mercadal la Sardinada a
la qual molts agramuntins assistiren per tal d’aconseguir
un llonguet amb la corresponent sardina a la brasa després de fer la cua habitual. La
mainada que hi va assistir no
reflectia en les cares la tristor
per la fi del Carnaval, ja que
tots tenien molt present que
l’endemà, dilluns, era un dia
de festa escolar.
Paral·lelament a tot plegat,
la Comissió del Carnaval convocà un Concurs de Fotografia, que calia publicar a les
xarxes socials, i un Concurs
de Tapes de Ceba a la qual
participaren tretze bars i establiments d’Agramunt que
van repartir un total de 1.685
racions; el concurs va començar el dia 30 de gener, dos
caps de setmana abans de
Carnaval.
[FEBRER 2015]
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Diverses imatges del Carnaval
infantil i del taller de xapes
celebrat al pavelló firal.
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CARROSSA DEL REI CARNESTOLTES

SER
LA LIMUSINA, QUE VA
ES,
PRESENT A TOTS ELS ACT
R
TAMBÉ VA ENCAPÇALA
LA RUA
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CARROSSA DEL REI CARNESTOLTE
S
VISTA DEL DARRERE

AMOR A PRIMERA VISTA

DE LA COMPARSA AMOR A PRI

MERA VISTA

“COFUCA”: ENSINISTRADORS DE

ANEM CALENTS!!!

DRACS

ELS PIRATS

[FEBRER 2015]

sió 612

13

A C T U ALITAT FETS D EL M ES

COMPARSA DELS CAVALLERS D’AV
ALOR

CARROSSA DELS CAVALLERS D’AVALOR

HEM PERDUT ELS GANIVETS

DETALL DE LA COMPARSA
HEM PERDUT ELS GANIVETS

ROCKY SIKARRA

MARCELINO PAN Y VINO
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AGAFA’M SI POTS!

AGAFA’M SI POTS!

AGRATAR, EPPSS!! NO T’APROPIS O PIQUEM!!

DETALL DE LA COMPARSA
AGRATAR, EPPSS!! NO T’A
PROPIS
O PIQUEM!!

FEM L’INDI ON CONVINGUI... HAU HAU HAU.
FEM L’INDI ON CONVINGUI... HAU HAU HAU
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AI, PERDÓ, EN PRIMERA POSICIÓ: REMANT A CONTRACORRENT, PER LES
AIGÜES DEL SIÓ, ESTEM CELEBRANT 10 ANYS; ELS 10 ANYS DE L’AI PERDÓ

VEHICLE DE L’AI PERDÓ

GAL·LÀCTICS
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MEL APRENC

L’ARRÒS DELS MESTRES: ESPECIAL

COMPANYS!! SOM LES ABELLES DEL MACIÀ!!

PAELLA

EN BUSCA DE TOM & JERRY

HANGOVER OR GAME OVER
QUE HAY DE NUEVO VIEJO
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ENS CAU LA BABA!

VEHICLE ENS CAU LA BABA!
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EESTEM DE PEL·LÍCULA

NI LLEPONS, NI LLAUTONS, LAPONS

,
DETALL DE NI LLEPONS
S
ON
LAP
,
NS
UTO
LLA
NI

DETALL DE MARIANO KAR
TRO

Y

MARIANO KARTROY
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QUINS TEMPLERS MÉS TREMPATS, SOBREN ESPASES
I FALTEN FORATS

COMPARSA DE QUINS TEMPLERS
MÉS TREMPATS,
SOBREN ESPASES I FALTEN FORATS

TREMPATS,
DETALL DE QUINS TEMPLERS MÉS
ATS
FOR
EN
FALT
I
SES
SOBREN ESPA
EMOCIÓ A FLOR DE PICADES
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SIÓ
DETALL DE LES CRUELES DEL

LES CRUELES DEL SIÓ

NAUFRAGANT PEL SIÓ

PIM PAM DALE MARACA

REVOLUTION

DETALL DE
SOLDATS DE LA REINA
SOLDATS DE LA REINA

[FEBRER 2015]
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A HOLLYMUNT L’SHREK NO HI SERÀ,
PERÒ EL SEU RUC NO FALTARÀ

DETALL DE A HOLLYMUNT L’SHREK
NO HI SERÀ,
PERÒ EL SEU RUC NO FALTARÀ

QUINA PANDA DE GANDULS

A AGRAMUNT HI HA MOLT PALLASSO
XURRISKYDANCERS
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VEHICLE DE LA COMPARSA
A AGRAMUNT HI HA MOLT PALLASSO

# VINE QUE T’ENCAIXO!

DETALL DE # VINE QUE T’ENCAIXO!

AGRAMUNTINS AL PAÍS DE LES

MERAVELLES

VEHICLE D’AGRAMUNTINS AL

PAÍS DE LES MERAVELLES

COMPARSA D’EBOLATS
EBOLATS

[FEBRER 2015]
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ESPECIAL ANIVERSARI NIT 13€ PER PERSONA:

DQ\V

Totes les nits de divendres, dissabtes i diumenges a
partir de les 20h. fins a les 22,30h. ESPECIAL ANIVERSARI
Per començar a escalfar el cos, una bona ESCUDELLA, per a continuar
unes PLATES D’EMBOTITS que us anireu tallant vosaltres amb pa
torrat i tomata per sucar. Per mullar tot això VI DE LA CASA I AIGUA,
per anar acabant POSTRES A ESCOLLIR o CAFÈS.

També tenim: Menú diari
Menú cap de setmana
Menús especials per a colles
Carta

ts el dies
OBERT to
ana
de la setm ans
desc
DIMECRES al
setman

Per reserves 650 379 880 - 973 713 050 (Preguntar per Àngels)
Passeig Lluís Companys, 2 - 25331 EL TARRÒS - Ctra. Tàrrega-Balaguer
(10km. de Tàrrega, 20km. de Balaguer, 10km. d’Agramunt passant pel Pilar d’Almenara)
24
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DETALL DE DÓNA’NS CORDA

DÓNA’NS CORDA

TENIM MONO!
VEHICLE DE TENIM MONO!

RUGBY STAR

[FEBRER 2015]
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QUART CONCURS DE TAPES DE CEBA
ESTABLIMENT TAPA GUANYADORA: BAR PAVELLÓ amb una
puntuació de 9,4. Premi XURRIESTRELLA per la millor
tapa i publicitat gratuïta al llibret de la Festa Major 2015.
BUTLLETES GUANYADORES
De cada urna que hi havia als 13 establiments participants, es va fer un sorteig d’on va sortir una butlleta guanyadora. Cada butlleta està premiada amb un àpat per a
dues persones a l’establiment corresponent.
- Atípic: Núria Civís
- Bar del Pavelló: Jaume Torné
TEATREDETICS VA VENDRE ELS TRADICIONALS
CAGARROS

- Blanc i Negre: Olga Pla
- Cafè Camats: Maria Clotet
- Capricis: Àngel Triginer
- Casal Agramuntí: Sergi Armengol

CONCURS DISFRESSES CASOLANES
CATEGORIA INDIVIDUAL (premi de 50 €) repartit entre:
“LA MÁSCARA” i “CHEN-CHE NOM”

- Frankfurt del Sió: Anaïs Capellades

CATEGORIA PARELLA (premi de 100 €):
“I EN NÚMERO 1, ELS MILLORS DELS MILLORS:
EN TEO SE’N VA D’ESPANYA”

- Granja Ramon: Antònia Llamas

CATEGORIA GRUP (premi de 150 €):
“ELS TRANSFORMERS”

- Old Dreams - Carlitos: Òscar Santamaria

MEMBRES DEL GRUP ESCÈNIC AGRAMUNTÍ FENT DE JURAT EL DISSABTE AL MATÍ
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[FEBRER 2015]

- Glops i Tapes: Jordi Martí

- Itzel: Noemí Esteban

- Top Dolç: Gerard Fontanet

CARRER DE LES PLANES

PARADA AL CARRER

DE LES PLANES

APARADOR DE “CAL COTS”

ANTIC CARRO DE MORTS I CARTELL
AL FONS AL CARRER DE LES PLANES

CONCURS DE CARRERS
MILLOR AMBIENTACIÓ DE CARRERS: “EL TERROR DE LES PLANES” pel
carrer de les botigueres de les Planes

CONCURS ESTABLIMENTS
PREMI A LA MILLOR DECORACIÓ D’APARADOR: “CAL COTS”

LA SARDINADA POPULAR VA CLOURE ELS ACTES DEL CARNAV
AL. MENTRE ES
REPARTIA, ES VA TORNAR A PROJECTAR LA PEL·LÍCULA
“HOLLYMUNT MOVIE”

[FEBRER 2015]
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JOSEP BERTRAN MITJAVILA

JOAN PIJUAN

A C T U ALITAT FETS D EL M ES

1

Nevada E
2. Tot i que al terra no va quallar,
els cotxes i les teulades van
quedar emblanquinats.
3. La poca neu de les teulades es
va desfer ben aviat.

JOAN PIJUAN

4. Vista presa des dels Dipòsits.
Al defora es van registrar uns dos
centímetres de neu com a màxim.

3

JOAN PIJUAN

1. Imatge presa a primera hora del
matí a la carretera d’Almenara.

Segrià, Pla d’Urgell, cap a la
banda de Tàrrega i les de la
Segarra, amb gruixos de neu
d’entre 5 i 10 centímetres,
cosa que va dificultar la circulació rodada. En canvi a
Agramunt la nevada va ser
molt més minsa, com si la
serra d’Almenara hagués fet
de frontera entre aquestes
zones i la Vall del Sió. Als
afores de la vila, en indrets
arrecerats, es van registrar
uns dos centímetres de neu

l dimecres 4 de febrer
la nostra vila es va despertar enfarinada. Finalment
es van complir les prediccions meteorològiques i la
neu va arribar també a les
nostres contrades. A casa
nostra va començar a nevar
cap a quarts de sis del matí,
primer amb poca intensitat i després una mica més
moderada. Les zones més
afectades de les comarques
de Ponent van ser les del

2

com a màxim. Tot i que les
teulades i els cotxes van
quedar ben emblanquinats,
la neu no va arribar a quallar
als carrers. Cap al migdia va
deixar de nevar i al vespre ja
no hi quedava res. Segons
Deudat Pont, la neu que va
caure va suposar uns cinc
litres d’aigua. Per la carretera de la Ribera, des de Balaguer fins a Concabella es
va poder circular sense massa entrebancs, la qual cosa
afectà molt poc les activitats
diàries habituals. Els centres
d’ensenyament de la vila
van obrir i van fer les classes amb normalitat, llevat de
l’Institut que va quedar sota
mínims donat que la majoria
dels professors que vénen de
fora no es van presentar.

4
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FRENS

PNEUMÀTICS

AMORTIDORS

ALINEACIÓ

OLI

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

Amics
de
l’Espai
Guinovart
Pilarín: de mercats i de vida
14 març / 15 juny 2015

Una proposta, una sorpresa i,
com a resultats, tota una trajectòria
21 desembre 2014 / 22 març 2015

Referents
29 març / 9 agost 2015

FUNERÀRIA i SALES DE VETLLA

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

SERVEI

24h

PERMANENT

JOVÉ-BALASCH, S.L.

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

JOAN PIJUAN

Amb el TTIP no hi ha democràcia

Segons els defensors, aquest tractat
serà beneficiós per
al creixement econòmic i la creació
de llocs de treball,
però n’hi ha que
no ho veuen així i
es pregunten: si el
tractat generarà
tanta riquesa i ocupació, perquè es
porten les negociacions en secret?

E

l professor del Departament d’Economia
Aplicada de la Universitat de Lleida, Pere
Enciso, va realitzar el divendres 6 de febrer a
la sala de conferències del Casal, la conferència “Amb el TTIP no hi ha democràcia” organitzada per l’Assemblea d’Indignats Ribera del
Sió. Davant una assistència d’una quinzena de
persones va explicar què representava el TTIP,
el Tractat Transatlàntic de Comerç i Inversions,
per a la ciutadania.
És un tractat que s’està negociant des de
2013 entre els Estats Units i la Unió Europea
amb l’objectiu d’eliminar els obstacles comercials per facilitar la compravenda de béns i
serveis entre aquests dos espais amb la intenció de crear la zona de lliure comerç més gran
del món, mitjançant la supressió d’aranzels,
normatives innecessàries, restriccions a les
inversions...
Aquest tractat pretén consolidar els interessos geopolítics i de poder d’EUA i la Unió Europea que estan perdent davant la irrupció de
tercers països, com la Xina, que els estan desplaçant com a grans economies, exportadors i
proveïdors d’inversió estrangera.

El Govern d’EUA i la Comissió Europea porten les negociacions amb molt de secret i a
esquena de la ciutadania que organitzacions
de tot el món els han denunciat per manca de
transparència, ja que tots els documents relacionats amb les negociacions estaran fora de
l’abast del públic durant 30 anys; no obstant,
són els grans lobbies empresarials que pressionen i hi participen de manera activa: indústria
automobilística, farmacèutica i agroalimentària..., que serien els majors beneficiaris de
la seva aprovació en detriment de les petites
i mitjanes empreses que no podrien competir
amb elles.
La implantació d’aquest tractat comportaria
també per a nosaltres conseqüències mediambientals, ja que ens arribarien productes
d’EUA que era estan prohibits per motius sanitaris o ecològics; igualment provocaria una
gran pèrdua dels drets per als treballadors,
justificats per la reducció de costos i basats en
una política menys proteccionista dels EUA;
i la liberalització de sectors econòmics que
propiciarien més les privatitzacions de serveis
públics.
Per altra banda aquest tractat pot significar
la fi de les sobiranies nacionals i la democràcia, ja que inclourà una clàusula de protecció
dels inversors estrangers que permetrà a les
multinacionals demandar els Estats, els governs dels quals aprovin lleis que afectin els
seus beneficis, i a més la votació sobre el TTIP
al Parlament Europeu no serà debatuda, sinó
que els grups només podran triar entre votar a
favor o en contra del projecte, sense poder fer
esmenes ni debatre punts concrets.
Segons els defensors, aquest tractat serà
beneficiós per al creixement econòmic i la
creació de llocs de treball, però n’hi ha que
no ho veuen així i es pregunten: si el tractat
generarà tanta riquesa i ocupació, perquè es
porten les negociacions en secret? Per què els
partits defensors no informen a la ciutadania
del projecte? Com és que els mitjans de comunicació no expliquen gairebé res sobre aquest
tema? Davant d’això demanen la mobilització
ciutadana per pressionar els polítics a paralitzar aquest projecte.
[FEBRER 2015]
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JOAN PIJUAN

Paciencia Melgar, testimoni de l’ebola

La religiosa va
denunciar la
despreocupació
dels països més
rics, ja que des de
fa dècades que
el virus de l’ebola
fa estralls en els
països africans.

E

l Foment Parroquial es va
omplir de gom a gom el dimarts 10 de febrer per escoltar
el testimoniatge de la religiosa
guineana de la Congregació de
les Missioneres de la Immaculada Concepció, Paciencia
Melgar, que va patir la infecció
del virus de l’ebola.
La germana Paciencia, que li
van posar aquest nom per haver nascut d’un difícil part de
trigèmines en una família de
13 germans, va ser destinada
l’any 2003 a l’hospital Sant
Josep de Monrovia (Libèria) on

exercia d’auxiliar d’infermeria
i formava part d’un grup que
ajudava a la formació de dones. El mes de març de l’any
passat van començar a sentir
a parlar de l’ebola, que encara que s’havien donat casos
en altres països africans, era
una malaltia desconeguda per
a ells. L’ebola es va anar estenent per la por de la gent a
anar als hospitals i a la desconeixença de la pròpia malaltia.
El mes de juliol es va infectar
del virus mentre atenia pacients a l’hospital. Segons va
explicar “no teníem prou material per fer front a aquesta malaltia, per protegir-nos només
disposàvem d’uns pocs parells
de guants”. La van portar a un
centre d’aïllament que tenia
unes condicions molt que desitjar i amb poc personal. “Ens
cuidaven les mateixes persones
que anaven pel poble de casa
en casa, a buscar els morts.
No disposaven de cap medicació específica per donar-nos,
tan sols paracetamol”, explicava. En aquest centre va viure
un moment molt dur. “Puc
dir que gràcies a les mandari-

nes em vaig salvar perquè era
l’únic aliment que podia posar-me a la boca”, va explicar.
“L’ebola et deixa deshidratat,
sense ganes de menjar i sense
forces com per aixecar un vas
d’aigua, amb una debilitat tan
gran que la gent mort en la soledat, perquè no tenen ningú
que els ajudi”.
La religiosa va denunciar la
despreocupació dels països
més rics, ja que des de fa dècades que el virus de l’ebola fa
estralls en els països africans,
però ningú no se n’ha preocupat o pres consciència fins ara
que l’han tingut a prop.
Per a ella no hi ha d’haver
barreres entre uns i altres, tots
ens necessitem. No importa
la raça, ni el color de la pell,
solament la persona, perquè
l’ebola no fa distincions. Si
volem canviar el món, tots ens
hem d’ajudar.
Paciencia Melgar va superar
la malaltia allà mateix. Traslladada posteriorment a l’Estat
Espanyol, el sèrum de la seva
sang va ajudar a salvar la vida
de l’auxiliar d’infermeria Teresa Romero.

[FEBRER 2015]
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FONT: TORRONS VICENS

Premi per a Torrons Vicens

Jaume Jovell va recollir el premi
en nom del mestre torroner
Àngel Velasco.

Aquest premi
suposa un reconeixement al fort
caràcter innovador d’aquesta
companyia, que
cada any sorprèn
el consumidor
amb productes
nous i trencadors.

L

’empresa
agramuntina
Torrons Vicens ha estat
reconeguda amb el Premi al
Disseny i Innovació Tecnològica de la XIII edició de la
cimera internacional de gastronomia Madrid Fusión, que
reconeix les millors propostes
creatives i tècniques aplicades a la cuina presentades
en un fòrum que any rere any
reuneix empreses i xefs internacionals, que donen a conèixer les últimes tendències i
idees per al desenvolupament

de negocis dins del món de la
gastronomia.
El premi es va atorgar al
mestre torroner i president de
la companyia, Àngel Velasco,
que no el va poder recollir
per qüestions personals. En
nom seu hi va assistir Jaume
Jovell, en una gala celebrada
el dilluns 2 de febrer davant
d’una nombrosa audiència.
Aquest premi suposa un reconeixement al fort caràcter
innovador d’aquesta companyia, que cada any sorprèn el
consumidor amb productes
nous i trencadors, elaborats
amb les fórmules artesanals
originals. En aquest cas l’originalitat i qualitat de l’última
creació de Torrons Vicens,
el Torró de Gintònic, amb el
qual s’aposta per la tendència del moment amb un producte elaborat amb tòfona
de ginebra, llima i xocolata
fizzy sobre una base dolça i
melosa de xocolata blanca. El
torró de Gintònic forma part
de la línia Natura d’Albert
Adrià, que l’empresa va crear
el 2013 al costat del presti-

giós xef, i que inclou altres
varietats extraordinàries, per
la seva qualitat i originalitat,
com el torró Pisada Lunar,
Pinya Colada, Gerds o Arrels,
alguns d’ells inspirats en les
postres d’El Bulli.

Presents a Dubai
Així mateix els torrons agramuntins, representats també
per l’empresa Torrons Vicens,
són un dels productes presents a la fira internacional
‘Gulfood’ del sector alimentari que se celebra del 8 al 12
de febrer a Dubai.
El Departament d’Agricultura, mitjançant la Promotora
d’Exportacions Agroalimentàries de la Generalitat (Prodeca), hi ha portat 36 empreses
catalanes més per tal d’ampliar les relacions comercials
amb aquests països dels Emirats Àrabs Units en l’àmbit
de les exportacions del sector
agroalimentari català, amb
tots els productes de qualitat que tenen a veure amb
el clúster de productes gourmet.

Donació de sang

JOAN PIJUAN

L

es instal·lacions de Cal Mas Vell van acollir,
el dilluns 19 de gener a la tarda, la jornada de donació de sang del Banc de Sang i de
Teixits. Durant les quatre hores que va durar,
es van presentar un total de 92 persones per
donar sang, de les quals només ho van poder
fer 76. Les altres 16 van ser rebutjades per diversos motius. Els organitzadors van estar molt
contents de la resposta ciutadana. ■
[FEBRER 2015]
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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

Av. Generalitat, 10 · AGRAMUNT · Tel./Fax 973 392 311 · Mòbil 630 053 450
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Av. dels Esports, 8, 2n, 1a

R E P O RTATGE C IN EMA

per JOSEP ROVIRA

Cine digital a Agramunt
El pas del cine tradicional en cel·luloide al sistema digital permet mantenir
les sessions cinematogràfiques a la nostra vila

JOSEP ROVIRA

El Ramon Llenas amb el nou projector digital. A baix, el seu pare Joan amb el de cel·luloide que havia funcionat fins abans de fer el canvi.

[FEBRER 2015]
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▼

JOSEP ROVIRA

A

Agramunt vam tenir
cine ininterrompudament durant més de
vuitanta anys, segons consta
al quart col·leccionable de Sió
“El cinema i el teatre a Agramunt”. Les sessions cinematogràfiques a la nostra vila van
començar a principis de 1910
i es van acabar l’1 de maig de
1994. Aquest dia una de les
tres pel·lícules que es va projectar va ser la famosa “Sra.
Doubtfire, papá de por vida”
guanyadora d’un Òscar i protagonitzada pel recent desaparegut Robin Williams. Hi
van assistir 31 espectadors
i el preu de l’entrada fou de
600 pessetes (3,60 euros).
D’aquesta manera a Agramunt ens quedàvem sense
cine. Això va durar nou anys
justos, ja que l’1 de maig de
2003 es recuperaren les projeccions cinematogràfiques al
Casal de la mà de Circuit Urgellenc. Aquesta empresa va
signar un contracte o concessió administrativa amb l’Ajuntament agramuntí per quatre
anys amb una sèrie de drets i
d’obligacions (veure Sió 485,
mes de juliol de 2004). Segons aquest contracte, prorrogable en períodes també
de quatre anys fins a un total
de 16, l’Ajuntament cedia la
sala a canvi d’una compensació econòmica que depenia
dels ingressos que s’assolien.
Circuit Urgellenc va invertir aproximadament 60.000

37
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JOSEP ROVIRA

▼
JOSEP ROVIRA

Una imatge nostàlgica de Joan Llenas realitzant l’última projecció al cinema Avenida amb
la pel·lícula “Sra. Doubtfire, papá de por vida”, l’1 de maig de 1994. A baix, els pasquins
i les saques amb els bombos d’aquesta pel·lícula.
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euros amb la maquinària i
l’equip de so. Per poder-hi fer
altres activitats, l’Ajuntament
es va reservar unes dates concretes (Nadal, Setmana Santa, Sant Jordi...). Si es volia la
sala altres dates que no estaven marcades, ambdues parts
s’havien de posar d’acord. Se
n’havia de parlar amb antelació i, en principi, no hi havia
d’haver cap problema. Això sí,
s’havia d’evitar que algun cap
de setmana es quedés sense
cine.
D’això ja fa més d’onze anys
i llavors les perspectives eren
bastant optimistes. El balanç
que es feia després de 14
mesos de la recuperació del
cinema a Agramunt era molt
positiu i esperançador. L’assistència mitjana d’unes 300
persones setmanals així ho
corroboraven, i també hi ajudava el bon caliu que s’havia
creat amb el Cine-Club Riella.
No obstant, les bones sensacions que hi havia en aquell
moment no es van complir.
Amb el pas del temps la mitjana d’espectadors va anar

minvant i es van haver d’aplicar noves mesures per evitar
que la nostra vila es quedés
altra vegada sense cinema.
Com tothom sap, es van implantar uns abonaments mensuals en diferents modalitats
i preus. Els agramuntins van
respondre a la crida feta pel
Circuit Urgellenc cosa que va
permetre seguir amb les projeccions cinematogràfiques.

Pas al sistema digital
Per acabar-ho d’adobar,
però, en els darrers temps
ha sorgit un altre entrebanc
per al cine en general i per
a l’agramuntí en particular. S’havia de passar del
cel·luloide de tota la vida al
sistema digital, la qual cosa
comportava haver de canviar
de projector amb una inversió
econòmica considerable. Això
ha estat un cop molt dur per a
moltes empreses del món del
cinema que no han pogut fer
front a les despeses d’aquest
canvi. Circuit Urgellenc, l’empresa que gestiona el cine
agramuntí i de pràcticament
tot el nostre entorn, també
s’ha vist afectada per aquest
canvi i ha hagut de prendre la
dolorosa decisió de tancar la
seu central a Mollerussa, tal
com es va poder veure en el
magnífic documental “L’últim
fotograma” emès el dimarts
3 de febrer en el programa
“Sense ficció” de TV3.
De fet, a la nostra vila ja feia
bastants mesos que no ens
arribaven còpies d’algunes
de les novetats cinematogràfiques més importants, atès
que la majoria eren en digital i
cada vegada se’n feien menys
amb el sistema tradicional.
Així doncs, si es volia continuar amb les sessions de cinema per força s’havia de fer el

RAMON LLENAS

A l’esquerra, una tira de cel·luloide d’una pel·lícula en què es
poden veure els fotogrames i a la seva dreta les ratlles del so.

canvi esmentat abans de començar aquest any. Després
d’una sèrie de negociacions
entre l’Ajuntament i Circuit
Urgellenc, es va decidir tirar
el projecte endavant. Segons
fonts municipals consultades,
Circuit Urgellenc va assumir
el cost total de la compra i
instal·lació de la nova maquinària digital amb 45.000 euros. En aquest cas, l’empresa
va acollir-se a la línia d’ajuts
de la Generalitat destinada a
empreses exhibidores de cinema per a la digitalització de
les sales de projecció, beneficiant-se d’un ajut de 21.000
euros. A aquest ajut només
s’hi podien acollir aquesta
mena d’empreses i no ajuntaments que tinguessin el
servei concessionat, com és
el cas d’Agramunt i de la majoria d’ajuntaments. L’Ajuntament agramuntí va aportar
una quantitat de 23.000 euros a Circuit Urgellenc per a
la compra del nou equip.

Funcionament
del nou sistema
Parlem amb el Ramon Llenas que ens explica el funcio-

nament del nou equip digital,
que es va estrenar el dissabte
22 de novembre de l’any passat amb la projecció de la pellícula de ciència ficció “Interstelar”. El Ramon segueix
en certa manera les passes
del seu pare Joan que va estar lligat al cinema agramuntí
des de ben petit, tal com ens
explicava en l’entrevista publicada al mateix número de
Sió esmentat anteriorment.
El nou projector és com un
gran ordinador amb molta capacitat. Disposa de tota mena
de connexions, teclat, ratolí i
pantalla, i funciona amb un
sofware específic mitjançant
el sistema operatiu de Linux.
Ara les pel·lícules arriben
protegides en una capsa a
l’interior de la qual hi ha un
disc dur extern que s’ha de
connectar al projector per
descarregar-les. Se n’hi podria emmagatzemar fins a
una vintena. Els passos que
s’han d’executar per deixar la
pel·lícula a punt de projectar
són en certa manera els mateixos que es feia abans, però
ara seguint-los amb les ordres
del programa informàtic visu-

alitzades a través del monitor.
Un cop la pel·lícula és a
punt, encara no es pot projectar si no es disposa d’una
clau o codi d’accés anomenat
KDM (Key Delivery Message).
Els KDMs són uns arxius que
s’envien per internet i es descarreguen al projector amb
un llapis de memòria. Porten
incriptada tota la informació necessària perquè la pellícula pugui funcionar, com
per exemple el lloc i l’hora
de projecció i la seva durada,
entre altres. Això vol dir que
només serveixen per al dia,
l’hora i el lloc assignats. Així
doncs, un cop finalitzada la
projecció, aquests codis queden obsolets i se’n necessiten
uns altres per poder tornar-la
a visualitzar. Això impedeix
fer el que era tan habitual
no fa pas gaire, sobretot en
els cines petits: realitzar el
passi dels bombos de les pellícules, amb les seves saques
de lona, d’una sala a una altra ja sigui al mateix poble o
pobles veïns i projectar-la el
mateix dia en dos o tres llocs
diferents.
La gran millora del nou sis[FEBRER 2015]
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RAMON LLENAS

El dilluns 17 de novembre de l’any passat es va fer la darrera
projecció amb cel·luloide al Casal amb la pel·lícula “Lucy”. A
dalt els bombos d’aquesta pel·lícula i, a la dreta, un moment
de la projecció.
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JOSEP ROVIRA

JOSEP ROVIRA

▼
Tres imatges de la cabina de projecció amb el nou equip.
En primer terme, la pantalla i teclat
amb què es controlen totes les
funcions del nou projector.
Al mig, un primer pla de la capsa
i el disc dur extern amb què es
transporten les pel·lícules. Per
descarregar-les s’ha de connectar
aquest disc al projector.
A la dreta, el Ramon fent una comparativa de la pel·lícula de cel·luloide
amb el nou sistema digital.

JOSEP ROVIRA

Des d’aquest aparell es controla el
so que també ha millorat moltíssim,
ja que ha passat de quatre a 25
bandes.
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tema digital ha estat, sens
dubte, la imatge i el so. La
imatge actual que es projecta sobre la pantalla amb
un focus d’aproximadament
10.000 lúmens, és esplèndida. I la qualitat del so ha
millorat
substancialment,
atès que ara és de 25 bandes quan amb les pel·lícules
de cel·luloide era tan sols de
quatre.

Futur
El més immediat és connectar el projector a internet

mitjançant l’ADSL, d’aquesta
manera els codis KDM ja hi
podran arribar directament. I
més endavant està previst que
per internet també hi arribin
les pel·lícules. El Ramon ens
comenta que mitjançant el
programa informàtic es poden
crear tota mena d’accions i
guardar-les. Com per exemple
programar l’hora de projecció tant dels tràilers com de
la pel·lícula, el moment que
s’apaguin els llums de la sala,
etc. i que, encara que soni a
ciència ficció, en un futur no
molt llunyà tot això es pugui
controlar des del mòbil.
En canvi el que ja no es
podrà projectar al cine del
Casal són les pel·lícules de
cel·luloide atès que el projector antic, tot i que ha quedat
de propietat municipal, no
s’ha pogut deixar a la sala per
qüestions d’espai. Veritablement és una llàstima, perquè
si se’n pogués disposar sempre hi hauria la possibilitat
de fer sessions nostàlgiques

amb pel·lícules que encara no
s’hagin digitalitzat.
Amb aquest canvi de projector el contracte de Circuit
Urgellenc amb l’Ajuntament
d’Agramunt queda prorrogat
fins al 15 d’abril de 2019, i
algunes de les condicions són
les mateixes que es van establir l’any 2003. Cal dir que
Circuit Urgellenc es farà càrrec de totes les despeses de
manteniment de l’equip així
com la connexió ADSL. Així
mateix, aportarà anualment
a l’Ajuntament un 10% dels
beneficis néts en concepte
de cànon, compensable amb
sessions de cinema a la fresca. Farà també una aportació
mensual de 300 euros en
concepte de despeses d’energia elèctrica, aigua, calefacció i telefonia.
Les sessions de cinema
continuaran sent com fins
ara. Les del Cine Club Riella
amb pel·lícules d’autor, des
de la segona quinzena d’octubre fins a la segona de maig,

JOSEP ROVIRA

El nou projector és
com un gran ordinador amb molta
capacitat. Disposa
de tota mena de
connexions, teclat,
ratolí i pantalla, i
funciona amb un
sofware específic.

ambdues incloses. Sessions
de tarda i nit els dissabtes i
diumenges. Les de la tarda
amb prioritat de pel·lícules
infantils. I la dels dilluns a la
nit com a dia de l’espectador.
L’Ajuntament es reserva el
dret d’utilitzar la sala un mínim de vint dies a l’any, que
seran informats al concessionari amb suficient antelació.
A més, la sala queda reservada els dies 6, 7 i 8 de desembre, 23 d’abril (Sant Jordi),

25 i 26 de desembre (Nadal
i Sant Esteve), el diumenge
després de Sant Esteve, i dos
dies de Pasqua a designar.
La programació haurà de
ser d’actualitat i es prioritzaran les pel·lícules en llengua
catalana. Els nous equipaments quedaran de propietat
de l’Ajuntament un cop finalitzat el termini de concessió.
Actualment es tornen a projectar pel·lícules d’actualitat
i l’assistència d’espectadors

torna a ser notable. La quantitat de socis es manté estable
amb uns 250 abonats. I per
als que no ho són el preu de
les entrades és de 7,20 euros
els adults en una sessió normal i 4,80 euros els dilluns.
Esperem, doncs, que hagin
valgut la pena els esforços
que s’han fet per realitzar
aquest canvi de projector i
que a Agramunt puguem gaudir del setè art durant molts
anys més. ■

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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PINTURA I DECORACIÓ

JAUME VILLALTA
Avinguda dels Esports, 6, 2n, 2a
Tel. 973 39 08 10 - Mòbil 626 92 97 51
25310 AGRAMUNT (Lleida)
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Informacions de l’ANC
Per guanyar el 27S
cal que
fem una
darrera
mobilització.

J

a tenim el nou escenari polític amb el pacte CiU ERC que porta el dret a decidir a les eleccions del
27 de setembre. Aquest fet ha comportat un Posicionament del Secretariat Nacional de l’ANC reunit en
sessió extraordinària el 16/1/2015, i que és el següent:
Arran de l’acord del 14 de gener entre el president
de la Generalitat de Catalunya i el líder del primer
partit de l’oposició, amb la presència de l’Assemblea
Nacional Catalana, Òmnium Cultural i l’Associació de
Municipis per la Independència, el Secretariat Nacional de l’Assemblea expressa que:
– Amb l’acord que han assolit el president de la Generalitat i el cap de l’oposició tenim una data
per
p al referèndum definitiu: les eleccions. El
27
2 de setembre s’ha convertit en el nou horitzó
en el qual hem d’abocar els nostres esr
forços per garantir-ne el caràcter constituent
i, des de l’Assemblea, hem treballat per fer
possible aquest acord que ens porti a culminar el nostre procés polític amb èxit.
– Cal dir que aquest no és l’acord que
demanava l’Assemblea, ni pel que fa al calendari, ni en la forma, ni tampoc mostra
un full de ruta perfectament travat i tancat,
però ara ens toca guanyar les eleccions de
la independència. I per això des de l’Assemblea treballarem per aconseguir dues coses:
d’una banda, sumar més forces polítiques a
l’esmentat acord per a la transició nacional
i, d’altra banda, incorporar més persones a
la majoria social per la independència.
– Des de l’Assemblea no creiem en els intents de reformar un Estat caduc. Volem crear
un Estat nou, perquè és l’única manera de tenir to-

tes les eines que ens han de permetre fer front a les
emergències socials, econòmiques i democràtiques
que patim.
– Tenim molta feina i un objectiu engrescador. Ara
toca tornar a treballar plegats per fer de les properes
eleccions al Parlament de Catalunya les nostres eleccions decisives.
Per començar aquest treballar plegats, ens demanen idees per a la via catalana del proper 11 de setembre de 2015. Segons ens comuniquen –i tal com
ens avisava l’historiador Josep Fontana–, després de
les espectaculars manifestacions que hem viscut a les
diades dels anys anteriors, haurem de tornar-hi un any
més. L’acord del 14 de gener, entre el President del
Govern de Catalunya i el cap de l’oposició, han situat
la Diada de l’11S a l’inici de la campanya electoral
d’unes eleccions, el diumenge 27S, que volem plebiscitàries per escollir un Parlament constituent. Per
guanyar el 27S cal que fem una darrera mobilització
que sigui encara més plena de contingut polític que
les anteriors i més nombrosa, sense perdre, però, el
seu caràcter festiu. Això només ho aconseguirem des
de la unitat dels independentistes, cridant la societat
catalana a sumar-s’hi amb tota la seva diversitat feta
d’anhels de justícia social, regeneració democràtica i
un projecte inclusiu, que pugui engrescar tothom. La
Diada de l’11S serà la millor manera de fer-ho visible
i entenedor.
Per això es demana que socis i simpatitzants ens
feu arribar idees. Com sempre, tenim la nostra bústia a <agramunt@assemblea.cat>. Som al Facebook,
<Agramunt – Ribera del Sió Per la Independència>.
Informació i inscripcions a l’ANC, a <www.assemblea.cat>. ■
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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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Aula
d’Extensió
Universitària
AGRAMUNT

Aula d’Extensió Universitària

L

ANNA MARTÍN

ANNA MARTÍN

La dieta mediterrània és valorada molt
positivament per
ser una alimentació
completa i variada.

a conferència d’aquest
mes va tenir lloc el dimecres 4 de febrer, al
Foment Parroquial i es titulava “Alimentació per una vida
saludable”. Va anar a càrrec
de la Sra. Antonieta Barahona
Vinyas, llicenciada en medicina per la UdL, màster en Nutrició i Ciències dels Aliments
per la UB, professora associada al Departament de Tecnologia d’Aliments, ETSEA de la
UdL,directora de la Clínica de
Nutrició a Lleida, entre altres
càrrecs.
Quan ens vàrem llevar el
dimecres, vam comprovar illusionats que queien unes
volves de neu i que una fina
capa blanca ho cobria tot.
Els mitjans de comunicació
informaven de la dificultat
del trànsit rodat per carreteres i autovies, i llavors ens va
sorgir el dubte de si podríem
fer la classe programada de

l’AEUA. Vàrem trucar a la
doctora Antonieta, i no va
dubtar ni un segon en confirmar la seva assistència. Per
sort, a les nostres rodalies la
nevada es va espassar i vàrem
poder gaudir de la seva intervenció àgil i entenedora sobre
el tema. Va preferir fer l’explicació més breu per resoldre,
en acabar, els dubtes que li
formuléssim.
A la pantalla va projectar
la piràmide dels aliments, on
queda reflectida la classificació i la proporció en què s’han
de consumir, que la majoria
de gent ha pogut veure als
Centres de Salut
Va començar amb la frase:
“Hem de menjar menys, però
hem de menjar bé”. Posem
breument alguns dels conceptes exposats:
La bona alimentació junt
amb l’activitat és un dels
factors que ajuden el nostre

organisme a retardar l’envelliment de les cèl·lules.
És bo menjar en companyia
per evitar caure en “per mi
sol/a no cal...”.
Per sort la nostra cultura té
la dieta mediterrània que es
caracteritza per un alt consum
de verdures, llegums, fruites,
peix i, sobretot, l’oli d’oliva.
És valorada molt positivament
per ser una alimentació completa i variada, perquè ens
protegeix de moltes malalties
i perquè evita l’obesitat.
El consum de productes de
temporada (sobretot verdures
i fruites) i de proximitat fa que
ens arribin en el seu millor
punt de maduració i conservin
totes les seves propietats i vitamines. La millor beguda és
l’aigua, i cal prendre’n encara
que no es tingui set.
En el torn d’intervencions va
sortir el tema dels productes
típics de la nostra vila. Dels
torrons i la xocolata que, com
tots els altres dolços, podem
gaudir del plaer que ens proporciona el seu consum, però
sense fer-ne abús.
Molta gent gran comenta
que té necessitat de menjar
una mica de xocolata a la tarda per pujar l’ànim. Doncs ho
podem fer, però a més a més
recordeu que la millor manera és estar actiu tant intellectualment com físicament.
Ens va felicitar perquè els
assistents a l’AEUA ja demostrem tenir aquestes inquietuds culturals.
Us esperem el 4 de març, a
la conferència de geologia del
senyor Antoni Lacasa. ■
[FEBRER 2015]
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Al vostre servei

.

Medicina de Família
.

Traumatologia
.

Ginecologia

.

Oftalmologia
.

Radiologia

.

Fisioteràpia
.

Osteopatia
.

Anàlisis

.

Certificats psicotècnics

.

Gimnàstica terapèutica

Medicina al teu servei
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medic
agramunt
Tel. 973 39 21 03

OP IN IÓ LA C LAR A B O IA

per JOAN PUIG i RIBERA

Tots estem mobilitzats
Molts dels adolescents i joves
amb qui convisc
admeten que
estan enganxats
a l’aparell i que
sense mòbil no
podrien viure.
Si els el prenen
o se’ls espatlla,
passen per un
autèntic calvari,
talment sofrissin una crisi de
dependència.

F

a uns dies vaig
presenciar una
escena familiar
que vint anys enrere
hauria estat del tot
insòlita. Quatre membres d’una família
dinaven en un restaurant. Mentre esperaven que els servissin,
tres manipulaven el
respectiu mòbil i només el pare tenia les
mans lliures i la mirada fixa en el paisatge
de més enllà del finestral. Els van portar el
primer plat i, un cop
acabat, els dos fills i la
senyora van recuperar
el portàtil i van continuar amb la seva febre manipuladora. Els
tres estaven totalment
abocats a la pantalleta
i no paraven de moure
els dits escrivint aneu
a saber què.

Una escena semblant a aquesta comença a ser habitual.
No és estrany veure

amics o parelles que,
en comptes de parlar
quan estan junts, no
es diuen res entre ells
mentre manipulen frenèticament el mòbil
tot enviant missatges i
comunicant-se (suposem) amb altres persones de més enllà.
Quasi tots els meus
alumnes d’ESO tenen
mòbil i la major part
el tenen dels més bons
que hi ha al mercat. A
les classes no és permès que l’utilitzin, a
no ser que el professor
corresponent ho autoritzi per alguna raó
concreta (la majoria
tenen una calculadora
i aquesta eina sovint es
permet usar-la). Encara
que als estudiants se’ls
recomana a principi
de curs que deixin els
mòbils a casa, tot oferint-los gratuïtament
el servei de telefonia
del centre en cas de
produir-se alguna contingència, molts d’ells
continuen venint amb
el portàtil a la butxaca.
És més, quan senten
el timbre que assenyala la fi de la classe, la
majoria s’alcen disparats com si tinguessin
una molla al cul i se’n
van rabents al pati on
fan anar el mòbil a plaer. A qui truquen? Què
es diuen o s’envien?
Tanta necessitat tenen
de telefonar o enviar
whatssapps? Tantes ga-

nes tenen d’escoltar
música, mirar fotografies, navegar per internet o, simplement,
jugar a jocs en el petit
invent?
Es dóna el cas que
moltes vegades s’envien missatges entre ells
mateixos; i no de punta a punta del centre,
sinó amb els que tenen al costat. La seva
destresa en escriure
amb el teclat és encomiable, encara que als
professors de llengua
se’ns posin els pèls
de punta quan llegim
algun dels missatges
encriptats que envien.
De fet els professionals
de la gramàtica cada
dia que passa ho tenim més pelut, perquè
d’estudi del llenguatge
en fem tres horetes
setmanals, mentre que
amb el mòbil n’hi ha
que en fan més de tres
diàries.
Molts dels adolescents i joves amb qui
convisc admeten que
estan enganxats a
l’aparell i que sense
mòbil no podrien viure. Si els el prenen o
se’ls espatlla, passen
per un autèntic calvari,
talment sofrissin una
crisi de dependència.
El mòbil ha esdevingut
un apèndix més del
seu cos i si se’l descuiden a casa o el perden
se senten com un cos
al qual li han amputat

un membre.
Els pares (i per extensió s’hi poden afegir “padrins i tiets”)
no ens ajuden gaire en
la lluita contra el mòbil a l’escola. Alguns
fan tot el que poden
perquè el seu fillet tingui un aparell d’última generació. En una
redacció escolar un
adolescent m’explicà
que per Nadal els pares li havien regalat
un mòbil de tres-cents
euros. Estava content
per això, encara que
es lamentava del menjar pobre de les festes
nadalenques fins al
punt que confessava:
“valia més que els
pares no m’haguessin
regalat el mòbil i els
diners els haguessin
gastat en menjar!”.
La trista realitat és
que l’ús del telèfon
portàtil ens atansa
a aquells que tenim
lluny, però ens allunya
dels que tenim a la
vora. Estic segur que
amb el pas dels anys,
l’addicció de moltes persones al mòbil
passarà, perquè descobrirem que és una
febre exagerada que
no porta a res, que no
té sentit i que no ens
deixa viure. Llavors,
quan això passi, ens
adonarem que sense
mòbil no solament es
pot viure, sinó que a
més es viu millor. ■
[FEBRER 2015]

sió 612

47

Glops & Tape
Tapes "
" Glop
especialitats de la casa
Caragols a la llauna
Tapes casolanes
Esmorzars
Plats combinats

Plaça Mercadal,19 - 25310Agramunt
600 700 202
Assessorament

Manteniment de Jardins

Jardineria d’interior
Educació ambiental
Construcció de jardins

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

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

Electromecànica
cà ca

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

OP IN IÓ ELS LEC TO R S ESCRIUEN

Nou Pla de Seguretat Viària
El perill més
gran que
pesa sobre
Agramunt en
aquest sentit
està en el
trànsit permès
en tota la
llargada del
centre urbà
a camions de
gran tonatge.

A

les 8 del vespre del dimecres 28 de gener,
tingué lloc a la Sala de Plens de l’Ajuntament
la presentació d’aquest nou Pla sota la presidència del Sr. Joan Josep Isern i Aranda, Director del Servei Català de Trànsit i amb assistència
del Batlle de la Vila Bernat Solé i Barril qui, en el
seu breu parlament de presentació, va fer públic el
seu agraïment per l’interès que el Sr. Director del
Servei esmentat havia dispensat per dur a terme la
redacció del nou Pla i a la vegada va insinuar que
potser caldria mirar amb bons ulls la necessitat de
suprimir el trànsit de vehicles pesats que circulen
per l’interior de la Vila desviant-los cap al Polígon
Industrial.
Al seu torn, el Sr. Isern i Aranda agraí també al
nostre Alcalde el desig mostrat per l’Ajuntament
en voler col·laborar
en la tasca de reduir l’accidentalitat
viària, i s’estengué
en una interessant
i documentada dissertació sobre els
esforços i dedicació
que el susdit Servei
destina a aquesta
comesa alhora que,
tal com es palesa
estadísticament,
sentia una moderada complaença per
haver constatat que,
percentualment, havia minvat la sinistralitat tant en
defuncions com en lesionats. Però calia insistir en

mirar de reduir, més encara, el nombre d’accidents
viaris.
Tot seguit, una jove tècnica de l’empesa INTRA,
redactora del PLA LOCAL DE SEGURETAT VIÀRIA
(PLSV) D’AGRAMUNT, informà al públic assistent
(amb el suport de la projecció d’unes imatges), dels
treballs duts a terme en la seva redacció. En el mateix, s’insistia en la necessitat d’ampliar i millorar
la senyalització lineal i vertical, procedir al canvi
direccional de la circulació en alguns indrets de la
població, limitació de velocitat, passos per vianants
més ben senyalitzats especialment en les proximitats dels centres escolars, regularitzar els aparcaments, incrementar els controls de vigilància i augment de les sancions en cas d’incompliment de les
normes.
Tot molt bé i segurament que totes les mesures
exposades millorarien la seguretat dels vianants,
però hom creu que el perill més gran que pesa sobre Agramunt en aquest sentit està (tal com va insinuar el nostre Batlle), en el trànsit permès en tota
la llargada del centre urbà (Av. Marià Jolonch, plaça
del Pou, carrer Àngel Guimerà, Av. J. Mestres i Ctra.
de Cervera), a camions de gran tonatge de 4 eixos
i alguns amb remolc addicional, i que no tots respecten la limitació de velocitat. Potser hauria de ser
prioritari suprimir o desviar aquest moviment que sí
augmentaria la seguretat viària a la Vila, però això
deu estar fora l’abast de les competències municipals. Fóra molt llastimós que les autoritats competents adoptessin les mesures adients “despres”
d’haver hagut de lamentar algun fet irreparable i
luctuós.
Pasqual Castellà

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
[FEBRER 2015]
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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

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

DENIP 2015

Col·legi Mare de Déu del Socors

FONT: COL. MARE DE DÉU DEL SOCORS

E

n motiu del Dia Escolar per a la No violència i la Pau (DENIP), ens vam trobar
tots els alumnes i professors, com ja és
habitual, a la sala d’actes del col·legi per fer la
cloenda d’una setmana d’aprofundiment sobre
aquest tema, ja que és un dels valors que és
present al llarg de tot el curs en el treball diari.
El lema escollit va ser: “Un llapis X la Pau”
(dibuixos, paraules, cartes, poemes de pau…).
Vam començar l’acte amb l’audició del poema de Joana Raspall “Si el món fos escrit amb
llapis”. Seguidament un grup d’alumnes de Cicle Superior, van fer la lectura d’uns poemes
treballats a l’aula i un altre grup d’alumnes
del taller de sardanes van ballar-ne una, com a
símbol de germanor de tots els pobles del món.
La lectura del Manifest per la Pau, va posar
punt i final a l’activitat del dia. ■
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TAXIS AGRAMUNT
24 hores

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

600 446 600 - 973 390 331
lotaxiagramunt@hotmail.com

perruqueria unisex - estètica
Anna Eroles
Veterinària

centre veterinari d’Agramunt

CARME i MAITE
fotodepilacio´ 29’50€ per zona

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

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

Tel. 973 39 27 17
AGRAMUNT

Av. Marià Jolonch, 4 baixos

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

Implica’t

A

l’escola Macià Companys ja fa un seguit
d’anysque en l’última setmana de gener
celebrem la setmana solidària.
Aquest curs, a l’igual que l’anterior, hem
destinat la “botiga solidària” a un motiu molt
proper: la Marató de TV3.
Els alumnes de cicle superior i també els de
2n, han elaborat durant el primer trimestre tot
el material venut a la botiga: marcs de fotos,

FONT: COL. MARE DE DÉU DEL SOCORS

La recaptació ha
estat de 476€ que
s’ingressen a la
Marató de TV3.

Col·legi Macià-Companys

punts de llibre, tovalloners, polseres, agulletes, pots decorats, blocs de notes, collars, capsetes, arracades,... que el dijous 29 i el divendres 30 de gener han venut els alumnes de 6è
a tothom qui n’ha volgut.
La recaptació ha estat de 476€ que s’ingressen a la Marató de TV3 destinada aquest
any a la investigació sobre les malalties cardiovasculars.
MOLTES GRÀCIES a tots per implicar-vos!

[FEBRER 2015]
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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

Un dia més

F

ora el carrer el nou dia
comença a eixir esvaint la nit present. El
vell Ramon s’ha despertat
i dirigeix la mirada cap a la
vermellor dels dígits del despertador que té sobre la tauleta de nit. En aquell moment
encara es troba mig endormiscat i li costa veure l’hora,
així que manté fixament els
ulls en aquella vermellor que
emergeix enmig de la foscor
de l’habitació mentre intenta
endevinar l’hora que marca
el rellotge. Durant uns instants no aparta la mirada de
sobre aquell petit objecte fins
que reconeix que és l’hora de
llevar-se, aleshores encén el
llum i s’aixeca del llit, i mentre ho fa la seva oïda percep
el soroll del carrer que tot
d’una ha començat a respi-

J. PIJUAN

Des de dins de
casa no els pot
veure, però pel
soroll que està
sentint no té cap
dubte que els
obrers ja han arribat i s’han posat
mans a l’obra. El
carrer es troba de
cap per amunt que
fa pena de mirar.
Des de fa dies que
hi estan treballant
i tal com ho veu la
cosa va per llarg.

rar. De seguida que s’eixoriveix del tot s’encamina cap al
balcó per a apujar la persiana
que resta abaixada de la nit
passada. Mentre s’hi atansa
va sentint el soroll del carrer
ressonant per tot el pis amb

estridència. Quan comença a
enlairar la persiana veu que la
claror que s’esmuny cap dins
és esmorteïda, apagada, i
comprova de seguida, tan bon
punt la seva visió queda lliure
de tot obstacle, que una capa
de boira està planant sobre el
poble ofuscant la brillantor
del sol. Un cop té la persiana
dalt de tot es disposa a sortir
al balcó, però quan l’obre percep sobre seu una rebufada
d’aire fred que l’abraça amb
tanta força que es veu obligat
a tornar-lo a tancar immediatament per a espolsar-se-la de
sobre, i així a recer del fred
contempla el carrer des de
darrere els vidres.
Des de dins de casa no els
pot veure, però pel soroll que
està sentint no té cap dubte
que els obrers ja han arribat
i s’han posat mans a l’obra.
El carrer es troba de cap per
amunt que fa pena de mirar.
Des de fa dies que hi estan
treballant i tal com ho veu la
cosa va per llarg. La fredor
de l’ambient matiner l’ha fet
desistir de treure el cap pel
balcó, no obstant s’ha quedat
plantat rere els vidres observant com la boirina llisca pel
carrer mentre el seu cos es
va recobrant lentament de la
seva freda abraçada. Mentre
guaita tot tranquil no tarda
pas gaire en veure arribar els
altres, puntuals com de costum, que vingueren al poble
atrets per la troballa. Despreocupats pel mal temps que
els envolta s’agenollen tot
seguit als seus respectius forats que han anat excavant i
es posen a treballar. Des de la

seva prominent talaia el vell
Ramon té una visió preferent
dels seus llocs de treball i els
observa descaradament sense
importar-li el que puguin pensar d’ell. Des del primer dia
que no els treu l’ull de sobre
sense arribar a entendre com
s’ho fan per estar-se en aquella posició hores i hores sense
moure’s gens ni mica.
Durant el matí la boirina s’ha anat desfent i sense
aquest obstacle la claror del
sol s’ha anat expandint lliurement per tot el carrer propagant-se també dins la casa.
Quan el vell Ramon ha vist
la lluminositat que s’hi endinsava s’ha sentit envaït per
una gran alegria que l’ha fet
apressar a sortir al balcó. A
pesar que el sol lluïa amb força s’ha sentit embolcallat per
un ambient relativament fred.
Per uns segons ha pensat en
tornar a entrar, però la visió
dels altres totalment amorrats a terra feinejant i sense mostrar cap preocupació
de res, l’han fet desdir-se i
durant una estona ha restat
a la intempèrie observant-los
i suportant aquella fredor ambiental, fins que no ha pogut
aguantar més i ha entrat deixant enrere els altres seguint
escarbotant els forats com si
res. Les hores van passant.
El vell Ramon els veu treballar amb tanta parsimònia
que té la sensació que un altre dia finirà sense veure’s la
llum i davant d’aquesta percepció no té altre remei que
prendre-s’ho amb paciència i
esperar a demà que serà un
altre dia. ■
[FEBRER 2015]
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www.cfagramunt.cat

Classificacions i resultats
Segona Catalana

Juvenil

Classificació

La victòria amb l’Artesa ens fa salvar el mes.

Ens hem d’esforçar
més.

ENFAF

Classificació

Punts

Classificació

Punts

R. Mendoza

Urgell

38

Mollerussa

31

43

At. Segre

31

Pla d’Urgell

30

Tàrrega

38

Mig Segrià

31

Garrigues

24

Balàfia

29

Oliana

26

Balaguer

23

27

Balaguer

19

Punts

45

Bordeta

39

Mollerussa
Baix Segrià

25

19

44

38

FIF Lleida

Alpicat

Andorra

36

Alpicat

25

18

41

At. Segre

Linyola

Borges Blanques
Cervera

35

33

24

18

Intercomarcal

At. Segre

Artesa

21

18

29

Bordeta

Bellpuig

Mollerussa

Cervera

18

Pardinyes

18

Mig Segrià

17

Garrigues

17

Rialp

15

AEM

14

Aleví-A

Orgel·lia

5

Agramunt G. Gatell

1

Hem punxat els dos
últims partits i ens fa
retrocedir en la classificació.

Andorra

Guissona

34

Solsona

31

Alcoletge

31

Balàfia

28

Linyola

27

L’Albi

26

Artesa de Segre

24

Solsona
Balaguer

26
24

Alpicat

22

Cervera

21

Baix Segrià

21

Balàfia

17

AEM

13

Agramunt G. Gatell

23

Tàrrega

13

Organyà

23

Guissona

11

Infantil

Agramunt G. Gatell

6

Ponts

0

Molt bona la lluita per
al primer lloc.

Alcarràs

21

Angulària
d’Anglesola

18

Tremp

16

Classificació

Palau d’Anglesola
La Seu d’Urgell

13
1

Punts

Tàrrega

18

Cervera

16

AEM

10

Fondarella

8

Ivars d’Urgell

3

Classificació

Punts

At. Segre

37

AEM

36

Cadet

Pobla de Segur

43

Lleida Esportiu

34

La sort ha de canviar en
aquesta segona volta.

Agramunt G. Gatell

42

Bordeta

33

Mollerussa

38

Intercomarcal

25

Orgel·lia

23

Guissona

22

Pla d’Urgell

22

FIF Lleida

15

Linyola

15

Agramunt G. Gatell

13

Tàrrega

12

Ivars d’Urgell

12

Miralcamp

5

Balàfia

2

Aleví-B

R. MENDOZA

Molt bon començament d’any amb dues
victòries i un empat.
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Agramunt G. Gatell

22

Tàrrega

20

Linyola

13

La Noguera

11

FIF Lleida

11

Arbeca

4

Alpicat

0

Benjamí-A
Malgrat els entrebancs que els posen els
altres equips, estan donant la cara.
Classificació

Punts

Base Guissona

35

At. Segre

34

Agramunt G. Gatell

33

Baix Segrià

26

Almacelles

21

Balàfia

21

Mig Segrià

20

Balaguer

17

Garrigues

15

Alpicat

13

Bordeta

12

Cervera

9

Orgel·lia

0

Benjamí-B
Els primers llocs estan
molt disputats.
Classificació

Punts

Pla d’Urgell

39

At. Segre

36

Agramunt G. Gatell

34

Lleida

32

Ponts

38

Mollerussa

25

Bellpuig

32

Tàrrega

23

Classificació
Components de l’equip Aleví A. Jugadors: Y. Souliah, J. Ibáñez, D. Oltean, J. Hernández, O. Solé, J. Guixé, N. Sánchez, A. Font, B. Bouchatal, M. Riera, P. Pijuan, R. Súria, S. Roca. Cos tècnic: Ramon Capdevila i Jaume Guixé.

56

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

Punts

22

Agramunt G. Gatell

23

Ivars d’Urgell

21

Arbeca

21

Pardinyes

20

FIF Lleida

21

E.F. Urgell

19

E. F. Pinyana

21

Baix Segrià

14

Pardinyes

14

Intercomarcal

10

Alpicat

13

Fondarella

7

Terraferma

12

Balàfia

3

La Noguera

10

Linyola

1

Balàfia

9

Bordeta

0

Prebenjamí A
Tenim opcions per millorar.
Classificació

Punts

Prebenjamí B
Els més petits han començat l’any amb tres
victòries. Un bon regal
de Reis.

Alcoletge

39

Fondarella

28

Classificació

AEM

27

Garrigues

At. Segre

25

Ponts

R. MENDOZA

Guissona

Components de l’equip Aleví B. Jugadors: V. Invernon, J. Tudó, M. Bertran, P. Gaset, F. Bullich, G. Marsà,
D. Tuluande, I. Villegas, A. Salat. Cos tècnic: David Galan i Antoni Invernon.

Fondarella

29

At. Segre

19

At. Segre

10

Punts

Artesa

24

Guissona

14

Agramunt G. Gatell

9

39

Cervera

23

Intercomarcal

13

Ivars d’Urgell

7

36

Mollerussa

21

Bellpuig

12

FIF Lleida

4

Sacs de paper
Làmines de plàstic

Bobines gofrades

Bosses de Paper

Sacs laminats

www.grupoconsist.com

Bosses de plàstic

Flexible solutions for Flexible Packaging
[FEBRER 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
U

n cop passades les festes nadalenques, totes les competicions reprenen l’activitat normal.

Sènior Masculí 3ª Catalana Preferent - Grup A
Comença l’any tal i com va acabar: l’equip no troba el
camí per aconseguir resultats positius. Lesions i altres contratemps deixen l’equip amb un mínim d’efectius, cosa que
encara posa les coses més difícils.
18/01/2015 BM POLINYÀ
25 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA
19
25/01/2015 CH EL PAPIOL
31 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA
19
31/01/2015 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 23 C.H. SANT ESTEVE SESROVIRES 29

SÈNIOR FEMENÍ 1ª CATALANA - Grup A
Resultat previsible en la visita a l’altre “coco” de la categoria; partit ajornat a petició de les visitants, i un empat
en la visita a Montbui ha estat l’inici d’any de les noies sèniors.
17/01/2015 PARDINYES, CLUB D’HANDBOL 37 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 13
AJORNAT
TORRÓ D’AGRAMUNT CHA - CONCÒRDIA, CLUB D’HANDBOL
31/01/2015 MONTBUI, CLUB D’HANDBOL 14 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 14

Jaume Espinal

JUVENIL FEMENÍ 1ª CATALANA - Grup A
Mal partit contra el Vilanova, però en la visita a Guissona resultat més que ajustat: només decisions discutibles de
l’arbitratge varen privar de res més, i victòria per reforçar la
moral contra el segon classificat, el Tàrrega.
17/01/2015 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 12
25/01/2015 ACLE GUISSONA
15
31/01/2015 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 15

H.C. VILANOVA DEL CAMÍ 22
TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 14
CEACA TÀRREGA
14

CADET FEMENÍ 1ª CATALANA - Grup A
Tampoc no han anat massa bé les coses en el retorn a la
competició del cadet femení. Moment de bon joc, però no
suficients per a aconseguir els dos punts.
17/01/2015 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 16
31/01/2015 CEACA TÀRREGA
23

CH MORA LA NOVA
26
TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 13

INFANTIL FEMENÍ 1ª CATALANA - Grup A
En el retorn a la competició de les petites del club res a fer
contra el líder destacat, però contra l’Associació treballada
victòria, recuperant les bones sensacions.
17/01/2015 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA
31/01/2015 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA

14 CLUB HANDBOL AMPOSTA
33
11 ASC. LLEIDATANA D’HANDBOL 10

Loteria de Nadal

JAUME ESPINAL

Us recordem que encara esteu a temps perquè us retornem els diners de la Loteria de Nadal, dilluns, dimecres i
divendres, de 20 a 21h. Si passeu pel pavelló poliesportiu
i pregunteu per la gent de l’handbol, et retornarem els 4€
per butlleta que ens porteu, que és el que es jugava en cada
participació. Teniu temps fins al 30 de març

Equip juvenil femení d’aquesta temporada 2014-2015.

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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E S P O RTS C LUB B À SQ U ET AGRAMUNT

Encarem les segones fases amb la moral alta
Ruben Añé

Una temporada en què
s’han superat
totes les
previsions
d’inscripció al
Club amb set
equips federats i tots els
equips d’escola possible
(baby, escola
i pre-mini
masculí i femení) fins al
moment els
equips caminen amb peu
ferm mostrant constant
millora en els
fonaments
basquetbolístics.
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avant una situació que és
un repte, és molt important l’actitud amb la qual
un s’ho pren i sobretot seguir les
directrius marcades a l’inici de
l’activitat i vetllar pel compliment
dels objectius. Doncs bé, aquest
és el propòsit que s’ha marcat la
coordinació esportiva del BAC i
la junta directiva. En una temporada en què s’han superat totes les previsions d’inscripció al
Club amb set equips federats i
tots els equips d’escola possible
(baby, escola i pre-mini masculí i femení) fins al moment els
equips caminen amb peu ferm
mostrant constant millora en
els fonaments basquetbolístics.
Ara bé, som plenament conscients que no s’ha assolit la plena
excel·lència i que caldrà treballar més per tal d’acabar les diferents fases de competició amb la
màxima dignitat possible. Anem
a descriure breument quines han
estat les trajectòries dels equips
Femenins i del Sènior Masculí
fins al moment i quines són les
previsions de cara al tram final
de temporada 2014-15. En el
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proper mes abordarem les situacions de la resta d’equips
masculins, el Mini i el Pre-Mini
Masculí.

Sènior Masculí
La temporada va tenir un primer tram en què l’equip es va
mostrar molt sòlid i va encadenar tres victòries consecutives
que deixaven entreveure el potencial de l’equip assolint el seu
punt més àlgid amb la victòria
a casa contra el CB Torrefarrera
(75-51), però llavors les coses
es van començar a tòrcer i els
nois del BAC van patir cinc derrotes consecutives que feien que
els dubtes s’apropiessin dels jugadors i staff tècnic. Sobretot
van ser força doloroses les derrotes a casa contra el CB Torà
(57-66) i el CB Calaf (59-67).
Però llavors, quan més complicades semblaven les coses, el
grup va aconseguir afilerar la
situació i sobretot mostrar un
joc més fluid, ràpid i efectiu en
atac així com un major sacrifici
en defensa tancant les penetracions centrals i els espais entre

línies. Aquest fet ha comportat
que l’equip assoleixi victòries de
prestigi contra el CEP Vallfogona (78-43) i el CB Borges (8467) tornant a ocupar la setena
posició i per tant obtenint de
manera temporal plaça de playoff. La previsió futura és que a
base de treball i esforç es pugui
consolidar la posició i s’assoleixi
l’anhel pretès des de l’inici de
temporada. Compromisos a casa
contra el CENG Artesa de Segre,
el CB Juneda o desplaçaments a
Torrefarrera o davant el CB Calaf
marcaran l’esdevenir de l’equip
en la lliga territorial B. Som-hi
nois, a per totes!

Pre-Mini Femení
En el seu debut en competició
federada, les noies han fet palès
que els inicis són sempre durs i
que a base de treball i dedicació cap objectiu és inassolible,
assolint el seu punt de major
convicció en la victòria contra el
CENG Artesa de Segre (26-36)
demostrant que quan s’ho proposen, les més petites del BAC
són un os dur de rosegar. Fins al

FONT: BAC

Equip sènior masculí.

moment la trajectòria de l’equip
és molt meritòria i estem plenament convençuts que en els
propers mesos de competició
ens donaran més d’una alegria.
A seguir amb el bon treball en el
dia dels entrenaments!

Mini Femení

Des de l’Escola de Bàsquet
LludriBAC
s’està treballant amb
constància,
rigor i illusió havent
participat ja
el Club en
quatre de les
set trobades
convocades
fent palès així
que el Club
entén la base
dels nois i
noies com la
sostenibilitat
del futur.

La temporada ha tingut dos
grans moments: una primera
fase de la lliga en què les noies tot i ser molt voluntarioses
i donar-ho tot dins la pista es
van veure enquadrades en un
grup amb un nivell força desigual. Malgrat tot es va assolir un
triomf molt treballat i merescut
contra el CENG Artesa de Segre
(54-20) i un segon moment que
coincideix amb la segona fase
de la lliga, en què les noies han
ofert la seva millor versió i han
protagonitzat recitals basquetbolístics dignes de menció com
els triomfs aclaparadors davant
el CB Lleida (45-20), el CB
Bellpuig (39-27) o el CENG Artesa de Segre (35-37) que han
permès ocupar el co-lideratge
de la lliga i fer palès que el treball dels entrenaments ha estat
espectacular. A seguir així amb
humilitat i seriositat en el dia a
dia!

Infantil Femení
La temporada ha viscut el seu
moment culminant amb l’assoliment del primer triomf davant
el CB Bellpuig (18-65), aspecte
que ha permès a les noies creure en elles mateixes i copsar que
s’estava treballant en la bona
direcció. Fruit d’aquest treball
han vingut dos triomfs més
posteriors amb finals ajustats
demostrant que les noies tenen
una capacitat de patiment fantàstica: davant el CEP Vallfogona (45-43) i davant el CB Tremp
(31-29). Les tres victòries fan
que l’equip assoleixi la segona
posició en la taula classificatòria
i que les expectatives de millora
del col·lectiu siguin grandioses.
A seguir en la mateixa dinàmica
positiva de joc i resultats!

Cadet Femení
Si un equip s’ha caracteritzat
per tenir capacitat de sacrifici,
no defallir davant les adversitats
i malgrat les derrotes perseverar
en la seva tasca, aquest és sens
dubte el Cadet Femení del BAC.
Un inici dubitatiu de competició
davant l’Acle Guissona (54-04),
el CB Bellpuig (52-02) o el CB
Bell-lloc (55-05) feien preveure

que la temporada seria llarga i
dura. Ara bé, el passat mes de
gener es va produir un punt d’inflexió, la victòria en l’amistós
a casa contra el CB Bellpuig B
(61-11) i que demostrava que
el nivell real de l’equip no era
tan baix com les noies podien
creure. Posteriorment tot i caure davant el Mora Banc Andorra
(55-05) i el CB Balàfia (05-56),
les noies han mostrat millora en
l’ocupació de l’espai sense pilota, en l’ús del bot productiu per
atacar la cistella contrària i les
línies de passada possible així
com una actitud esportiva digna
de menció. A seguir lluitant i a
no defallir en el repte de les pistes de joc!

LludriBAC
Per últim fer esment al fet
que des de l’Escola de Bàsquet
LludriBAC s’està treballant amb
constància, rigor i il·lusió havent
participat ja el Club en quatre
de les set trobades convocades
fent palès així que el Club entén la base dels nois i noies com
la sostenibilitat del futur tenint
present cada una de les situacions econòmico-socials per tal
de crear la cohesió necessària
per tirar endavant les diferents
activitats formatives. I a més a
més no a qualsevol preu sinó
defugint d’actuacions indignes
i preservant sempre la dignitat
dels seus integrants. Aquesta és
la mentalitat del Club i la seva
manera de ser... que intentarem
mantenir al llarg dels temps. El
BAC sempre al costat dels que
més ho necessitin tenint present una sèrie de valors humans
indefugibles.
En la propera edició de la revista, més informació del BAC...
fins llavors salut a tots els lectors i lectores i ens retrobem a
les pistes de joc! ■
[FEBRER 2015]
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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

IVAN PELLICER

FISCAL
LABORAL
COMPTABLE
JURÍDIC
GESTORIA

REFORMES EN GENERAL
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

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

C/ Orient, 14
25318 LES PUELLES
Lleida
TEL. 600 850 533
ivanramonpr@hotmail.com

Casal Agramuntí
em
nalitz
Perso lebracions
e
tres c
les vos b preus
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o
v
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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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E S P O RTS C LUB FU TB O L SAL A AGRAMUNT

Es van complint els objectius

Sènior A
El sènior A ha finalitzat la primera
volta amb una molt bona quarta posició
amb els mateixos punts que el tercer
classificat. El treball i l’esforç en cada
entrenament estan donant els seus
fruits i els agramuntins s’han convertit
en un equip molt difícil de batre i que
mai no es dóna per vençut.
Agramunt 5 - 1 Torres de Segre
Sedó 4 - 8 Agramunt
Agramunt 5 - 6 Maristes
Solsona 2 - 5 Agramunt
Cambrils 4 - 4 Agramunt

Sènior B
Molt bona dinàmica del sènior B
que aconsegueix el lideratge de la seva
categoria. L’equip mostra un joc cada
vegada més vistós i l’adaptació dels
jugadors al futbol sala és cada vegada
més evident.
Vedruna Balaguer B 1 - 3 Agramunt
Agramunt 3 - 2 Ivars de Noguera
Cervera 5 - 5 Agramunt
Golmés 9 - 4 Agramunt
Agramunt 3 - 0 Sant Guim

Juvenil
De la mateixa manera que l’equip

sènior B, el juvenil també lidera
la seva categoria. Aquest equip
viu una ratxa fabulosa i compta
gairebé tots els seus partits per
victòries. La bona dinàmica de
treball i entrenament inspiren
positivisme davant un possible
ascens.
Maristes 1 - 4 Agramunt
Agramunt 2 - 1 Balaguer A
Gimenells 1 - 3 Agramunt
Alta Segarra 1 - 2 Agramunt
Vedruna Balaguer 3 - 3 Agramunt

Cadet

FONT: FUTBOL SALA AGRAMUNT
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mesura que avança la temporada
anem complint els objectius que
ens havíem marcat al seu inici.
Aquest començament d’any s’ha fet
evident el treball realitzat fins ara. Gairebé tots els equips estan millorant els
resultats partit a partit, el joc de tots
els conjunts és cada vegada més vistós
i s’estan assimilant els coneixements
de futbol sala que estaven previstos;
cada vegada més complexos.
Tot i que queda molta temporada,
tres equips del club tenen possibilitats reals d’assolir un ascens, cosa que
demostraria la bona feina tant dels
jugadors com dels entrenadors i totes
les persones que envolten el club. Des
d’aquí aprofitem per animar-los a seguir lluitant i a no defallir en l’intent de
pujar de categoria.

Caiguda en picat de l’equip
cadet després d’un gran inici de Equip dels benjamins d’aquesta temporada.
temporada. La falta d’intensitat
Benjamí
en els entrenaments i l’excés de
Els benjamins progressen cada vegaconfiança han propiciat el mal moment
da més degut al bon treball dels enque viu l’equip.
Agramunt 2 - 8 Vedruna Balaguer B
trenaments. L’equip competeix durant
Tàrrega B 3 - 3 Agramunt
més estona els partits tot i enfrontar-se
Vedruna Balaguer A 8 - 2 Agramunt
contra rivals més grans.

Infantil
Mala dinàmica de l’infantil que no
acaba d’arrencar. Tot i això, l’equip
ha aconseguit una victòria i ha intentat competir els últims partits. Convé
recordar que la majoria dels jugadors
són de primer any i de ben segur que
a poc a poc agafaran el ritme de la categoria.
Balaguer A 5 - 1 Agramunt
Agramunt 4 - 5 Alta Segarra
Agramunt 7 - 2 Tàrrega B
Vedruna Balaguer 7 - 1 Agramunt

Aleví
Tot i les derrotes, els alevins han
progressat notablement en el seu joc
cosa que evidencia la bona feina dels
entrenadors i l’excel·lent actitud i predisposició dels jugadors. De ben segur
que els bons resultats arribaran aviat.
Agramunt 0 - 11 Maristes A
Balaguer 3 - 2 Agramunt
Agramunt 5 - 5 Alta Segarra
Agramunt 3 - 13 Tàrrega B
Agramunt 2 - 3 Vedruna Balaguer

Agramunt 0 - 14 Maristes A
Maristes B 8 - 1 Agramunt
Tàrrega B 5 - 1 Agramunt
Agramunt 2 - 8 Corbins

Prebenjamí
Els prebenjamins van disputar la
seva primera trobada d’aquesta categoria a Tàrrega i van demostrar el seu
alt nivell competitiu. En els dos partits
no van aconseguir marcar en la primera part, però en les segones parts van
ser capaços d’obrir i anar ampliant el
marcador.
Tàrrega 0 - 5 Agramunt
Maristes 0 - 5 Agramunt

Baby
Els babys també es van desplaçar
fins a Tàrrega per jugar la seva segona
trobada de la categoria. Els agramuntins van oferir una molt bona imatge.
Van competir contra un equip amb
nens més grans i van aconseguir guanyar l’Alcarràs.
Corbins 7 - 0 Agramunt
Alcarràs 0 - 7 Agramunt
[FEBRER 2015]
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E S PO RTS ESC ATXIC S

Bon inici del nou any per als Escatxics
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donava el tret de sortida a les curses
dels més valents, desafiant el fred. I
successivament, transcorria una bona
matinal de cros, amb alta participació
i satisfactoris resultats per als nostres
atletes. Com a club co-organitzador,
satisfets amb la feina feta i la resposta
rebuda. Donem les gràcies també a totes les persones que van oferir la seva
col·laboració de forma desinteressada.

En Martí Lluch i en Martí Romeu, 3r i 4t al Cros de Vic.

36è Cros Ciutat de Vic “Trofeu
Pere Casacuberta” (4 de gener)

Juvenil masculí

Oriol Valls

23è

Aleví masculí

Cesc Boix
Arnau Areny

4t
10è

Aleví femení

Maria Vilanova

8a

Benjamí masculí

Pau Vilanova
Pol Carrera
Ian Torres
Marc Andreo
Gerard Fitó
Jordi Sala

2n
15è
16è
24è
26è
33è

Benjamí femení

Anna Cases

14a

Prebenjamí masculí

Martí Lluch
Martí Romeu
Oriol Areny
Josep Fitó
Pep Vilanova
Gerard Lluch
Sergi Fitó

3r
4t
6è
14è
18è
19è
20è

Prebenjamí femení

Laia Boix
Ona Carrera
Júlia Sala

12a
19a
20a

Cros d’Agramunt (18 de gener)
Diumenge 18 de gener: cita marcada pels Escatxics. L’oportunitat un
any més de córrer a casa. A primera
hora i encara amb el circuit gelat, es
64
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Francesc Boix
Miquel Argelich

4t
6è

Sènior masculí

Xavier Fitó

5è

Juvenil masculí

Oriol Valls

1r

Cadet masculí

Miquel Ortas

1r

Cadet femení

Mireia Lorente

1a

Infantil masculí

Gerard Fígols

15è

Aleví masculí

Roger Súria

Aleví femení

Maria Vilanova
Laia Argelich

10a
16a

4t

Benjamí masculí

Cesc Boix
Pau Vilanova
Arnau Areny
Martí Solé
Denis Grosu
Guillem Caralps
Genís Gimbert
Gerard Fitó
Raul Marimon
Yago Cabrera
Jordi Sala

1r
3r
4t
6è
9è
11è
14è
15è
18è
21è
25è
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Un cop encetat el nou any i entremig de les vacances de Nadal, enguany
el diumenge 4 de gener, els Escatxics
vam participar altre cop al Cros de Vic.
En un dia estranyament assolellat, els
nostres atletes van aconseguir els següents resultats: un bon regal de Reis.

Veterà masculí

Equip gairebé complet dels Escatxics al Cros d’Agramunt.

Prebenjamí masculí 2n any

Marc Fígols
Pol Carrera
Ian Torres
Marc Andreo
Marc Fortuny

2n
3r
4t
6è
12è

Prebenjamí femení 2n any

Núria Argelich
Queralt Solé
Anna Cases

1a
2a
7a

Prebenjamí masculí 1r any

Martí Lluch
Martí Romeu
Adrià Fernández
Josep Fitó

4t
13è
14è
20è

Prebenjamí femení 1r any

Laia Boix
Júlia Sala
Raquel Carrasco
Paula Cañadas

4a
6a
14a
15a

També van participar a les curses de
parvulari amb bons resultats, els Escatxics més petits: Oriol Areny, Aniol Solé,
Ona Carrera, Dídac Fernández, Sergi
Fitó, Pep Vilanova i Gerard Lluch.

Control de pista i Campionat
de Catalunya de Clubs en pista
coberta Sub-20 Sabadell
(17 i 18 de gener)
Per altra banda destacar que, parallelament, l’atleta Marina Súria, durant
el cap de setmana del 17 i 18 de gener
va participar en un control de pista en

la modalitat de 1.000 metres llisos i, el
diumenge, disputava els 3.000, en el
Campionat de Catalunya de Clubs Sub20 de pista coberta a Sabadell, amb
bons resultats.

Benjamí Masculí

Cesc Boix
Pau Vilanova
Arnau Areny
Denis Grosu
Guillem Caralps
Raül Marimon

1r
3r
4t
8è
16è
21è

Prebenjamí Masculí

Pol Carrera
Ian Torres
Marc Andreo
Martí Romeu
Pol Martínez
Adrià Fernández

7è
12è
19è
31è
38è
50è

Núria Argelich
Queralt Solé
Anna Cases
Laia Boix
Raquel Carrasco
Paula Cañadas

1a
2a
11a
13a
36a
45a

XL Cros Vila d’Arbeca. Memorial
Ramon Bellmunt (25 de gener)
El diumenge 25 de gener, els Escatxics tenien cita a un dels cros amb més
renom de les nostres contrades. Els
agramuntins ens vam desplaçar fins
a Arbeca i en les respectives curses,
aconseguien les següents classificacions:
Oberta Masculí

Xavier Fitó
Miquel Argelich

8è
13è

Oberta Femení

Carme Ruiz

15a

Juvenil Masculí

Oriol Valls

2n

Cadet Femení

Marina Súria

1a

Aleví Femení

Maria Vilanova

9a

Prebenjamí Femení

Control de Pista a Lleida
(dissabte 31 gener)
El dissabte 31 de gener, i desafiant
el fred i el vent, quatre atletes dels Escatxics van participar en un nou control
de pista a Lleida. En categoria aleví,
tant els nois Cesc Boix i Arnau Areny

com la Maria Vilanova corrien els 60
i els 2.000 metres llisos. Finalment,
en Pau Vilanova, en categoria benjamí,
disputava els 60 i els 1.000 metres
llisos. Control rere control, intentant
millorar resultats.

Comiat
En aquesta edició, voldríem dedicar
un petit espai a quatre atletes dels
Escatxics que per motius personals
aquesta temporada no podran compartir els entrenaments i competicions amb nosaltres. Parlem de la Gabi
Karseska, el Pau, la Mar i el Quim
Godoy. A ells, els desitgem molta sort
en aquesta nova etapa que han iniciat,
encoratjant-los a continuar corrent,
doncs sabem que no perdran aquesta
oportunitat. A ells els transmetem que
els trobarem a faltar i que sempre seran part del Club. ■
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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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G R U P S P O LÍTIC S
M U N I CIPALS A C O R D D ’ESQ UERRA

Acord d’Esquerra 2011-2015

G

projecte a sobre la taula. S’ha finalitzat
l’ampliació de la llar d’infants, posant
en marxa el servei de menjador, i la rehabilitació de l’edifici de l’Ajuntament,
al mateix temps que s’han recuperat
espais amagats com el Pou de Gel, la
Cisterna del Convent o el refugi antiaeri
dels Salats, fent també possible una reivindicació històrica com la compra de la
Caserna de la Guàrdia Civil. Més enllà
d’aquestes inversions, fetes sense contractar crèdit, també hem volgut posar
un accent especial en la rehabilitació
de l’espai urbà, molt sovint reclamat
pel ciutadà de peu, amb l’adaptació de
nombrosos passos de vianants, la installació de baranes en punts perillosos o
l’arranjament de voreres i espais en mal
estat.
Pel que fa als nuclis agregats,
després de finalitzar les obres de
restauració de l’església de Mafet, s’ha rehabilitat el pati de les
escoles de Montclar i Almenara
ja disposa d’un vial d’accés exterior arranjat fins a l’entrada del
poble. A la Donzell, s’ha rehabilitat la teulada i el mur de les
antigues escoles. I a dia d’avui,
Almenara, Montclar, la Donzell i
Mafet ja disposen d’un sistema
de cloració automàtica d’aigua
que en garanteix la seva qualitat.
A nivell de gestió municipal,
hem implantat un sistema de
control de facturació i d’incidències que
ens permet ser més àgils i eficients i que
cap incidència o reclamació quedi en
l’oblit. En aquesta línia, també s’ha instaurat un sistema de control del consum
energètic dels equipaments municipals
i enllumenats que ens ha permès reduir
considerablement aquesta despesa. Per
primer cop, el pressupost d’aquest any
inclou una partida de 20.000€ per al
foment del comerç agramuntí. Les noves
tecnologies ens han permès informar en
tot moment de l’actualitat municipal,
FONT: ACORD D’ESQUERRA

airebé passats quatre anys des
que el 22 de maig de 2011 bona
part dels agramuntins van donar
suport al projecte presentat per Acord
d’Esquerra, ara toca fer balanç de la feina feta. Uns anys marcats per una greu
recessió econòmica que ha afectat de
ple les arques municipals i que ens ha
obligat a fer mans i mànigues per reconduir la situació econòmica en què es
trobava l’Ajuntament l’any 2011, amb
un endeutament del 81% i un termini
de pagament a proveïdors de nou mesos. A dia d’avui, l’endeutament s’ha
reduït fins al 49% i el termini mitjà de
pagament és de dos mesos. Per tot això,
les actuacions que s’han dut a terme
han estat molt meditades i dutes a terme en la mesura del possible. Durant

aquests quatre anys, hem vist la substitució de la passera al pont romànic, la
rehabilitació del carrer Sió i la plaça de
l’Església, l’arranjament de la plaça del
Clos, de l’Avinguda Comtes d’Urgell, del
carrer Capella, de la vorera de la plaça
del Pou i d’un tram de l’Avinguda Catalunya, entre altres. També s’han pogut
renovar els enllumenats de la Ctra. de
Cervera, de la Ronda Comtes d’Urgell,
del carrer Teixidors, de l’Avinguda dels
Esports i de la Donzell. Ens ha faltat
tota la zona del Clos, però ja tenim el

apropant l’administració a les persones i
facilitant l’accés a la tramitació electrònica. En aquests moments, les entitats
ja disposen de l’Agramunt en Xarxa, un
espai amb un calendari comú a través
del qual poden sol·licitar un equipament municipal via telemàtica.
L’organització contínua de tallers i
activitats per a diferents col·lectius, la
celebració de dies emblemàtics com
el Dia de la mobilitat sostenible, el Dia
internacional contra la violència de gènere o el Dia internacional de la Poesia
s’han sumat a cursos d’alfabetització i
de català o als projectes duts a terme
amb col·laboració amb les diferents entitats i centres escolars de la vila. Conscients de la situació econòmica, hem
pres decisions importants com ara la
rebaixa d’un 15% l’impost de béns immobles i la congelació de la majoria de
taxes. Durant aquests quatre anys hem
donat un nou impuls a la Fira del Torró
i la Xocolata a la Pedra o a altres noves iniciatives com el Mercat del Trasto. La restauració i el retorn dels vestits
medievals i de la Mare de Déu del Castell o el Parc de Riella ens han ajudat a
incrementar el nostre patrimoni cultural i és en la seva difusió i projecció en
la qual haurem de treballar durant els
propers anys, per fer d’Agramunt un pol
d’atracció per als visitants.
És cert que s’han dut a terme moltes altres iniciatives però per sobre de
tot el nostre objectiu ha estat escoltar,
atendre i resoldre en la mesura del possible els problemes que els vilatans ens
heu anat plantejant, i això ens ha ajudat a conèixer i a estimar encara més
la nostra vila. De ben segur no s’ha pogut atendre tot o no hem encertat totes
les decisions, però des de la més humil
modèstia ens sentim satisfets de la feina feta i orgullosos d’haver pogut servir
Agramunt. De part de tots els membres
d’Acord d’Esquerra, moltes gràcies per
la vostra confiança! ■
[FEBRER 2015]
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PINTURES I DECORACIONS
PINTURES DECORATIVES: ESTUCATS
VENECIANS, VELADURES, CERES
REVESTIMENTS: FUSTA, TÈXTILS, PVC
I PLAQUETES DE PEDRA
INSTAL·LACIÓ DE PARQUETS
PINTURA EN GENERAL
tots
e. en ls
t
d
25% materia
ra
els
intu
de p

JOAN ZURITA ALCALA
AV/ CATALUNYA, 22 2º
AGRAMUNT 25310 (Lleida)

Tel. 973 39 12 53
Mòbil 659 499 485

✟
Ha pujat a la casa del Pare

Salvador Martí Escudé
(Vidu d’Emília Simó Solanes)
“Estenc la mà”
Estenc la mà i no hi ets.
Però el misteri d’aquesta teva absència se’m revela
més dòcilment i tot del que pensava.
No tornaràs mai més, però en les coses
i en mi mateix hi hauràs deixat l’empremta
de la vida que visc, no solitari
sinó amb el món i tu per companyia,
ple de tu fins i tot quan no et recordo,
i amb la mirada clara dels qui estimen
sense esperar cap llei de recompensa.
M. Martí i Pol
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que morí cristianament el dia 24 de desembre de 2014,
als 88 anys d’edat,
havent rebut els S. S. i la B. A.
A.C.S.

Els qui t’estimem: fills, Josep i Esther; néts, M. Alba i Albert;
germanes, Maria i Pepita; cunyats, nebots, cosins i família tota,
us agrairem una oració pel seu descans etern.
T’estimem i et recordarem... sempre estaràs al nostre cor.

La família agraeix les mostres de condol rebudes.
Agramunt, febrer de 2014

L ' A J U N TAM ENT
I N FOR MA

malmeses i la instal·lació d’un nou punt de
llum.

PRESENTACIÓ DEL PLA DE
SEGURETAT VIÀRIA D’AGRAMUNT

NOUS PASSAMANS A LA
RESIDÈNCIA MAS VELL

Després del conveni signat entre el Servei Català
de Trànsit i l’Ajuntament
d’Agramunt, el dimecres
28 de gener es presentà el
nou Pla de Seguretat Viària d’Agramunt a la Sala de
Plens de l’Ajuntament, redactat per l’empresa INTRA
i amb el finançament en la
seva totalitat per la Direcció General de Trànsit de la
Generalitat de Catalunya.
Aquest document estableix
una anàlisi de la situació viària de la nostra vila i proposa
un conjunt de millores a dur a terme per garantir la seguretat
tant de vianants com de vehicles.
FONT: AJUNTAMENT

NOUS PASSOS ADAPTATS A L’AVINGUDA MARIÀ JOLONCH

Per tal de garantir l’accessibilitat a l’hora de
creuar el carrer Santa Esperança en la seva confluència amb l’Avinguda
Marià Jolonch, l’equip
de serveis municipals ha
dut a terme una actuació d’habilitació de dos
passos adaptats per a resoldre el desnivell que hi
havia a ambdues bandes
del carrer Santa Esperança. Properament, es procedirà a pintar-hi un pas de vianants.

FONT: AJUNTAMENT

FONT: AJUNTAMENT

NOU MIRALL A L’APARCAMENT DEL CARRER ENSENYAMENT

OBRES D’AMPLIACIÓ DEL CEMENTIRI MUNICIPAL

Ja s’han iniciat les obres d’ampliació del cementiri municipal.
Concretament, l’actuació permetrà habilitar 72 nous nínxols en
un únic mòdul de tres alçades i que disposarà de voladís per a
protegir-lo del sol i de la pluja. L’actuació, amb un pressupost
inicial de 58.819€, s’executarà per un import de 53.421€ per
l’empresa Promocions Saball Sala després de la convocatòria
oberta duta a terme per l’Ajuntament, i es farà a càrrec de la
partida ja prevista al pressupost 2014.

Degut al mal estat tant
de la vorera com de les
escales que comuniquen
la Ronda Comtes d’Urgell i la Ctra. de Puelles,
l’Ajuntament
d’Agramunt ha dut a terme una
actuació d’arranjament
de la zona consistent en
la substitució del paviment malmès, la recollocació de les peces

FONT: AJUNTAMENT

FONT: AJUNTAMENT

ARRANJAMENT A L’INICI
DE LA CARRETERA DE
PUELLES

▼

Després de
les
queixes
rebudes pels
usuaris i amb
l’objectiu de
garantir la seguretat tant de
vianants com
de vehicles a
la sortida de
l’aparcament
municipal habilitat al carrer Ensenyament, l’Equip de Serveis
Municipals ha procedit a la instal·lació d’un senyal de STOP i
d’un mirall que permeti visualitzar els vehicles que circulin pel
C. dels Horts i els que surtin de l’aparcament.

FONT: AJUNTAMENT

Amb l’objectiu de facilitar l’accés a la Residència Mas Vell des de la
Plaça Mercadal, l’equip
de serveis municipals ha
procedit a la instal·lació
d’un passamans a ambdues bandes del porxo
d’entrada.
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▼

3a CURSA DE LA DONA

El proper diumenge 8 de març se celebrarà la 3a edició de la
Cursa de la Dona. Les inscripcions ja estan obertes i es poden
fer a través del web d’Agramunt esports http://www.agramuntesports.cat. Enguany hi hauran dues modalitats: un recorregut de
6 km i un altre de 8 km. El preu de la inscripció és de 5€, dels
quals 1€ es donarà a l’Associació Catalana Contra el Càncer.
ACTES
CERTIFICACIÓ

S’aprovà la certificació núm. 6 de l’obra denominada “PROJECTE BÀSIC I D’EXECUTIU (FEBRER 2014) REHABILITACIÓ
DE L’ESPAI PÚBLIC DEL CASC ANTIC D’AGRAMUNT”, per un
import de 20.164,20€, lliurada per l’arquitecta municipal, i
executada per l’empresa CONSTRUCCIONS JAÉN VALLÉS, SL.
Aquesta obra es finança amb una subvenció del Fons Europeu
de Desenvolupament Rural (FEDER).
ADQUISICIÓ MATERIAL

S’acordà aprovar l’adquisició de material informàtic (2 maquinaris Model: Sobretaula DellOptiplex 3020-3866 i 2 programaris d’Office 2013) per les oficines municipals i s’adjudicà a
l’empresa ONA INFORMÀTICA, SL per la quantitat de 1.768€
inclòs IVA.
S’aprovà l’adquisició de material de mobiliari i jocs didàctics
per a la Llar d’Infants “NINS” i s’adjudicà a l’empresa TANGRAM, SL per la quantitat de 1.508,22€, inclòs IVA.
SERVEI DE GESTIÓ ENERGÈTICA

S’aprovà la realització d’un servei de gestió dels consums i
subministraments energètics dels equipaments municipals
i l’enllumenat públic del municipi d’Agramunt, mitjançant el
Sistema d’Informació Energètica (SIE), i s’adjudicà a l’empresa RSM GASSÓ CIMNE ENERGY, SL, per un import de
1.539,51€, IVA inclòs, per a l’exercici 2015.
LLUMINÀRIES

S’aprovà la instal·lació de dues lluminàries per la part baixa
de l’edifici del Pavelló Esportiu i s’adjudicà a l’empresa CEDEL
INSTAL·LACIONS, SL, per la quantitat de 2.812,86€, inclòs
IVA.
S’aprovà els treballs per la rectificació de lluminàries de
l’Av. dels Esports i C/ Màrius Torres per poder adequar i millorar la lluminària en aquest indret del municipi, i s’adjudicà
a l’empresa CEDEL INSTAL·LACIONS, SL, per la quantitat de
1.986,04€, inclòs IVA.
S’acordà aprovar el canvi de lluminàries del bar del Pavelló
d’Esports Municipal per millorar la lluminària existent i s’adjudicà a l’empresa CEDEL INSTAL·LACIONS, SL, per la quantitat
de 1.833,40€, inclòs IVA.
ALARMA CASAL

S’aprovà el subministrament i instal·lació d’un mòdul GPRS
per l’alarma robatori situada a l’edifici del Casal Agramuntí i
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s’adjudicà a l’empresa PLANA FÀBREGA SEGURETAT, SL per
la quantitat de 355,29€, inclòs IVA.
ASSESSORAMENT COMPTABLE

S’aprovà el contracte del servei d’assessorament comptable,
tributari i de gestió econòmica per l’Entitat Pública Empresarial
“Agramunt Serveis”, per a l’any 2015 i s’adjudicà a l’empresa
EFIAL, CONSULTORIA, SL, per la quantitat de 1.750€, exclòs
IVA.
INSTAL·LACIÓ PUNTS DE LLUM

S’aprovà la instal·lació d’uns punts de llum per la zona del
Carrer dels Hortets i per la zona del pàrquing del Carrer Santa Esperança per poder adequar millor l’enllumenat públic en
aquest indret del municipi i s’adjudicà a l’empresa CEDEL
INSTAL·LACIONS, SL, per la quantitat de 3.509,98€, inclòs
IVA i de 1.181,34€, inclòs IVA, respectivament.
CÀMARES DE VIDEOVIGILÀNCIA

S’aprovà la instal·lació d’unes càmeres de videovigilància
a les dependències de l’edifici de l’EMMA d’Agramunt i a les
dependències de l’edifici dels pavellons esportius d’Agramunt,
i s’adjudicà a l’empresa CEDEL INSTAL·LACIONS, SL per la
quantitat de 1.718,57€, inclòs IVA, i de 2.041,27€, inclòs
IVA, respectivament.
PASSAREL·LA METÀL·LICA

S’aprovà inicialment el projecte d’instal·lació d’una passarel·la metàl·lica per a vianants al Parc de Riella amb un pressupost de 27.359,42€), redactat per l’arquitecta Sònia Pintó
i Grau.
CONTENIDORS

S’aprovà el contracte administratiu de cessió temporal de 20
m2 per a la instal·lació de cinc contenidors per millorar el servei de recollida, entre l’Ajuntament d’Agramunt i el Sr. Jaume
Areny Solà, titular de la finca al Polígon 4 parcel·la 40 ubicada
al paratge les Eres.
ACTIVITATS CULTURALS

S’aprovà el conveni subscrit entre l’empresa SURTDECASA
PONENT i l’AJUNTAMENT D’AGRAMUNT de difusió i promoció
d’activitats culturals, per a la prestació dels serveis de difusió
de tota la seva agenda cultural i de promoció de la seva activitat
cultural/turística mitjançant dos reportatges/articles periodístics i dos banners publicitaris, a través de la plataforma digital
www.surtdecasa.cat/ponent. Aquest servei de difusió té un cost
de 800€ anuals (IVA i retenció d’IRPF no inclòs).
MUSEU ETNÒLOGIC

S’aprovà el plec de clàusules administratives i tècniques que
han de regir l’actuació de condicionament i dinamització del
museu etnològic d’Agramunt segons el projecte d’obres ordinàries redactat per l’arquitecta Sònia Pintó i Grau, mitjançant
procediment negociat sense publicitat. Aquestes obres tenen
un pressupost de 75.086,94€ IVA inclòs.

INAUGURACIÓ DE LES OBRES D’ACCÉS
A LA CISTERNA DEL CONVENT
Diumenge 22 de març, a les 13h
Prèviament, a les 11h i al Cementiri Municipal, s’oferirà un
respons en memòria a les restes trobades a la Cisterna del
Convent

SUBVENCIÓ

Es concedí un ajut econòmic per un import de 13.000€ a
la Fundació Privada Guillem Viladot “Lo Pardal” per a la gestió
dels objectius fundacionals de l’exercici 2015.
CORRIOL DELS HORTETS

S’acordà els treballs d’obra per condicionar el C/ Corriol dels
Hortets i s’adjudicà a l’empresa MACOTEC 905, SL, per la
quantitat de 5.236€, exclòs IVA.
BOMBA D’AIGUA

S’acordà la substitució de la bomba d’aigua per les instal-

lacions del Camp de Futbol Municipal d’Agramunt, i s’adjudicà
a l’empresa GILBERT BERTRAN PUIGPINÓS, per la quantitat
de 3.146€, inclòs IVA.
ARRENDAMENT FINQUES RÚSTIQUES

S’acordà aprovar l’expedient de licitació i el plec de clàusules
per a l’arrendament de diverses finques rústiques d’Agramunt
per a ús de conreu, conservant l’Ajuntament la seva titularitat,
però entregant la possessió a l’arrendatari, efectuat per tramitació ordinària i per procediment obert utilitzant diversos criteris
d’adjudicació. Es fixa com a preu base de licitació de l’arrendament la quantitat de 60€ l’hectàrea a l’any, IVA inclòs.

LA RECOLLIDA SELECTIVA, PER BON CAMÍ

D

esprés de tres anys d’estudi i treball per tal de millorar la
recollida de residus a la nostra vila, donem a conèixer les
dades que mostren els bons resultats obtinguts en aquest sentit, els quals no s’haurien aconseguit sense la implicació dels
ciutadans.
Cal tenir present que el triatge dels residus consisteix en
dipositar cada residu al seu contenidor, portar cada tipus de
residu al seu gestor, compostar l’orgànica i finalment enterrar
el rebuig: És un cost econòmic i mediambiental altíssim per a
tots nosaltres.
Amb l’objectiu de reduir aquest impacte, des de finals de
l’any 2011 s’han dut a terme les següents accions:
- Reestructuració física de la deixalleria, ampliant-ne els serveis i la capacitat de gestió i renegociant els contractes amb els
gestors de residus.
- Redistribució i racionalització de les illes de contenidors a
l’espai urbà per tal que l’usuari pugui dipositar en un sol viatge
tots els residus al contenidor corresponent i facilitar a l’empresa
UrgellNet la recollida, reduint el nombre de parades i millorant-ne l’accessibilitat.
- Ubicació de contenidors a disposició d’empreses, industrials i paradistes de mercat que ho necessitin, especialment pel
que fa a les fraccions d’orgànica i selectiva.
En aquest sentit, som conscients que encara resten algunes
ubicacions pendents de posicionar i algunes que caldrà esmenar, per això demanem paciència i flexibilitat fins que UrgellNet
faciliti el material necessari per a aquestes noves illes.

A continuació us detallem els resultats obtinguts fins al moment:
2011

Paper
Envasos
Vidre
Rebuig
Matèria orgànica
TOTAL
% recollida
selectiva

2012

2013

2014

Variació 2014
respecte 2011

133 Tn 135 Tn 132 Tn
59 Tn
65 Tn
70 Tn
85 Tn
98 Tn
94 Tn
1.721 Tn 1.658 Tn 1.588 Tn
204 Tn 210 Tn 224 Tn
2.201 Tn 2.166 Tn 2.109 Tn

141 Tn
83 Tn
105 Tn
1.587 Tn
232 Tn
2.149 Tn

+6,16%
+41,05%
+23,89%
-7,77%
+14,02%
-2,39%

21,82%

26,13%

+19,75%

23,47%

24,68%

Tal com es pot veure, amb un total de tones recollides gairebé
idèntic entre el 2011 i el 2014, els agramuntins hem reduït
les tones de rebuig i, conseqüentment, hem millorat la selecció
d’aquells residus que poden ser tractats i recuperats, en un
19,75% . Això ens demostra que anem en bona direcció i que
l’esforç dut a terme des de l’Ajuntament s’ha vist reforçat per
l’actitud de bona part de la població, cada dia més conscient
que gestionar bé el residu suposa un estalvi en tots els sentits.
Això ens encoratja a seguir treballant per millorar la qualitat del
servei, comptant amb la màxima col·laboració tant de les empreses i dels establiments com dels ciutadans. Gràcies a tots.
Xavier Secanell, Regidor de Via Pública
Francesc Xavier Gené, Regidor de Medi Ambient
[FEBRER 2015]
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Sisè aniversari

Antonio Utgès Gené
Tercer aniversari

Cecília Solé Plana
Els qui els estimem, us preguem un record i una oració.
Agramunt, gener de 2015

Lina Marsol Mirmí
6-5-1960

† 14-2-2013

2n Aniversari
T’estimen i et recorden tota la família: espòs, Llorenç; fill, Nil;
pares, germà, cunyades i nebots.
Les amigues et troben a faltar.
Els teus pares cada dia recorden el teu bon humor quan estaves a casa i la teva companyia.
De tot cor,
Josep i Maria
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A L MAN A C

Les fases de la lluna:

Mes de 31 dies, tercer del nostre calendari.
El dia 1 el sol surt a les 6h 26m, i es pon
a les 17h 42m. El dia 31 el sol surt a les 5h
36m, i es pon a les 18h 15m.
El dia 20, equinocci de primavera a les
22h 45m; el dia i la nit tenen la mateixa durada. El sol entra a la constel·lació d’ÀRIES.
Aquest mateix dia, ECLIPSI TOTAL DE
SOL visible a Catalunya. Principi de l’eclipsi
a les 9h 11m, màxim de l’eclipsi a les 10h
16m i fi de l’eclipsi a les 11h 27m.
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
Durant el mes de març tornen els ocells
migratoris i la seva arribada és senyal de bon
temps, així ho recorda el refranyer:
Si pel març no canta el cucut,
ni per l’abril la puput,
tant de bo que l’any no hagués nascut.
Dia 19: Sant Josep. El patriarca, espòs de
Maria i pare putatiu de Crist, durant molt de
temps va restar semi-oblidat per l’Església Occidental que no li concedia la importància que
mereix.
Dia 29: Diumenge de Rams de la Passió de
Crist.
EFEMÈRIDES DEL MES:
2 al 6 de març de 1977. La primera tractorada. Després d’un any i escaig de la mort
de Franco, la societat catalana i agramuntina

Demografia

Lluna plena

el dia 5, a les 18:05 h

Quart minvant

el dia 13, a les 17:48 h

Lluna nova

el dia 20, a les 9:36 h

Quart creixent

el dia 27, a les 7:43 h

(Mes de gener de 2015)
NAIXEMENTS
Èric Solé Areny
Raphael Ceclu
Aina Coma Briansó
Biel Castillo Serrano

començava a desvetllar-se dels quaranta anys
de forçada letargia imposada per la dictadura,
amb iniciatives que desbordaven les autoritats
tardofranquistes que sovint estaven desorientades i anaven a remolc d’aquestes sense
saber ben bé com actuar. Una d’aquestes iniciatives va ser la vaga de pagesos que va començar el dia 2 de març i va durar fins al dia
6. D’Agramunt i els pobles de la Ribera hi van
participar una setantena de pagesos els quals
van portar els seus tractors fins a la carretera
N-II, sector Cervera-Tàrrega. Els de Montclar,
però, van portar els seus tractors en senyal de
protesta fins a la carretera C-1313, sector Artesa de Segre-Ponts. La protesta es realitzava
sota el lema “Volem viure de la terra”, tot reivindicant de l’administració de Madrid aquests
punts:
1- Preus agraris justos.
2- Una seguretat social agrària adient.
3- La legalització dels sindicats de pagesos
lliures i independents.
Finalment, i després de cinc dies de tenir els tractors a les carreteres, el Consell de
Ministres del dia 5 de març va acceptar les
reivindicacions camperoles i al dia següent tothom amb els seus tractors, ordenadament, van
tornar a casa.
Ramon Bernaus i Santacreu

GRÀFICA DE LES TEMPERATURES MÀXIMES I MÍNIMES I DE LES PRECIPITACIONS CORRESPONENTS AL MES DE GENER
l./m2
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DEFUNCIONS
Josep Pla Farré
Encarna Martín Expósito
Elvira Lozano Pardos
Teresa Martínez Ruíz

87 anys, dia 1
84 anys, dia 11
81 anys, dia 22
87 anys, dia 31

Informació facilitada pel Registre Civil amb les dades convenientment autoritzades.

Temps
PLUJA CAIGUDA DURANT EL GENER

°C

1

dia 1
dia 4
dia 23
dia 27

JOSEP ROVIRA

MARÇ 2015

Dia 9 .........................................
Dia 11.........................................
Dia 15.........................................
Dia 16.........................................
Dia 18.........................................
Dia 19.........................................
Dia 30.........................................
TOTAL .........................................

0,8 l./m2
0,6 l./m2
1,5 l./m2
1,5 l./m2
2,0 l./m2
2,8 l./m2
2,3 l./m2
11,5 l./m2

TEMPERATURES EXTREMES DEL GENER
Màxima del mes ............................ 12°, dia 29
Mínima del mes ................ –4°, dies 1, 23 i 24
Oscil·lació extrema mensual ....................... 16°
Mitja de les màximes ............................ 7,258°
Mitja de les mínimes .......................... –0,741°
Mitja de les mitjanes ............................ 3,258°

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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Ahir: Fa un any Déu va voler separar-nos, vam sentir dolor, un buit
i ansietat. Es va allunyar físicament una persona entranyable i
generosa.

Avui: Sentim que el dolor s’ha convertit en resignació, el buit en enyorança i l’ansietat en pau.

Ahir: Vam plorar per la seva partença.
Avui: Somriem amb el seu record.
Família González Colonia

Primer Aniversari

Carme Garriga Pons
que morí cristianament el dia 26 de febrer de 2014, als 86 anys d’edat,
havent rebut els S. S. i la B. A.

A. C. S.

Agramunt, febrer de 2015
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L LEU R E A MEN ITATS

Les 7
diferències
per Ricard Bertran

Amb “Novias a la
fuga” membres
del Grup Escènic
Agramuntí van fer
de jurat del concurs
d’aparadors i carrers
el dissabte de Carnaval al matí, amb
photocall inclòs.
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.

as

gat

la

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:

4

Qui

2
a

so

dorm

9

6

6

3

5

7
3

se

6
nit

8

9

1

4
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7
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2

7

3

2

8

5

1

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

4
8
5
6
2
9
1
3
7

1
7
3
8
5
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6
9
2

9
2
6
3
1
7
5
4
8

Solució al SALT DE CAVALL, per P.R.:

4

9

8

6

5

1
4

llit.

7
Solució al
SUDOKU:
3

no

molt

6

pa

sos

5

al

9

4

1

8
1
7

3
6

8

8
2

7

4
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Qui sopa molt a la nit no dorm assossegat al llit.

Joan Ramon Gallart i Huguet
A. C. S.

Divuitè Aniversari
(22 de febrer de 1997)

Trobem a faltar
el teu somriure...
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L A FO TO

E

L A C A L AISERA

JOSEP ROVIRA

ls veïns del carrer de les
Planes van voler-hi fer
una ambientació relacionada amb la temàtica carnavalesca d’enguany sobre
el món del cinema i hi van
recrear un cementiri amb
totes les de la llei talment
es tractés d’una pel·lícula
de terror. L’efecte òptic de la
foto no deixa de ser curiós
quan es barreja el titular de
la pancarta del fons amb
la tomba que hi ha en primer terme. Es tracta d’una
de les nombroses imatges
anecdòtiques que ens ha
deixat el multitudinari Carnaval agramuntí.

per SERAFINA BALASCH
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Sempre podrem presumir de tu.

Josep M. Panadés i Pont
Que morí cristianament el dia 8 de gener de 2015, als 86 anys d’edat,
havent rebut els S. S. i la B. A.
(A. C. S.)

Els seus familiars un agraïm les mostres de condol rebudes
i us demanem un record en l’oració.

Agramunt - Bellver d’Ossó, gener de 2015
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es imatges que il·lustren l’àlbum d’aquest mes corresponen a les de dues colles d’amics
dels anys quaranta del segle passat.
A la de dalt es poden veure cinc
joves ben endiumenjats passejant
per l’avinguda Jaume Mestres,
preparats per gaudir dels actes
de la Festa Major agramuntina de
l’any 1947.
D’esquerra a dreta: Ramon Torra, Àngel Villalta, Joan Bernaus,
Agustí Roig i Manuel Pedrol.

La de l’esquerra és la d’una
colla de sis amigues l’any 1949.
L’indret és al turó dels Dipòsits
del Convent que, tal com ja hem
esmentat a Sió altres vegades, era
un dels llocs de la vila escollits
per esplaiar-se i fer-s’hi fotos de
record.
D’esquerra a dreta. Darrere: Teresina Fonoll, Magdalena Vicens,
Magdalena Puig. Davant: Maricel
Curià, Francisca Escolà, Magdalena Pons.
[FEBRER 2015]
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I M AT G E S D ’ A H I R i D ’ AV U I

per JOSEP BERTRAN

L zona dde lla CCapella
La
ll éés una dde lles que més
é hha canviat
i t urbanísticament.
b í ti
t AAmbb ell ttemps n’hem
’h publicat
bli t nombroses
b
iimatges
t
de diferents èpoques. La d’aquest mes, de l’any 1948, dóna una perspectiva diferent i la presència de les dues persones ens
permet veure i comparar la grandària de l’atri que va desaparèixer amb la restauració de l’any 1978. L’únic element comú de
les dues imatges és la resta del pilar, al marge esquerre, que aguantava la coberta de l’atri. En les dues imatges s’evidencien
els canvis de la progressiva urbanització i ampliació de l’antic camí de Tàrrega.
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