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JOSEP ROVIRA

Aquest mes ens permetreu que parlem en primer lloc de
la nostra revista. Va ser una gran satisfacció poder recollir el
reconeixement que la Federació d’Associacions d’Editors de
Premsa, Revistes i Mitjans Digitals va atorgar a SIÓ, pels seus
50 anys de trajectòria ininterrompuda, en la Nit de les Revistes i la Premsa en Català celebrada en el marc de
l’edifici modernista Espai
Endesa de Barcelona amb
el lema “Som la veu, som
país, som futur”. Un reconeixement que volem fer
extensiu i compartir amb
tothom qui, d’una manera o altra, ha fet possible
poder arribar a aquesta
efemèride. Esperem que
pugui ser per molts anys
més.
Pel que fa a les notícies
d’aquest mes, cal destacar els espectaculars i en
certa manera sorprenents
resultats de les passades eleccions municipals, amb onze
regidors d’Acord d’Esquerra i dos de CiU. A la nostra vila
no hi havia hagut mai una composició d’un Ajuntament tan
monocolor com la que hi haurà en els propers quatre anys.
Això ha motivat que Domènec Llop, cap de llista de CiU, fes

un pas enrere i no prengués possessió del càrrec de regidor
tal com ell mateix ens explica en una carta adreçada als
nostres lectors i als agramuntins en general.
Cal destacar també la diada festiva del dissabte 30 de
maig, en què se celebraren els actes commemoratius del
20è aniversari del Grup
Sardanista Estol i l’apadrinament de la colla juvenil Estelats, i que es van
cloure a la tarda amb el
tradicional Concurs de Colles Sardanistes. Aquests
actes van coincidir amb
la IIIª edició de dVins, la
Mostra de Vins i Caves de
Proximitat. Una mostra
que es va presentar amb
aires renovats, que cada
vegada compta amb més
afluència de públic i que
es vol convertir en un referent vitivinícola i gastronòmic a Ponent.
El contingut de la revista d’aquest mes el completen la
resta de notícies dels fets del mes i les col·laboracions habituals, així com el segon lliurament de la publicació dels
treballs guanyadors del Certamen Literari de Sant Jordi. Els
pocs que queden pendents es publicaran el mes que ve. ■
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Municipals ’15
Constitució del nou Ajuntament

Domènec Llop,
número 1 de la
candidatura de
CiU, va renunciar
a l’acta de regidor, de manera
que el seu lloc fou
ocupat per Elisabeth Vicens.

E

l dissabte 13 de juny en
el moment que repicaven les dotze al rellotge del campanar es va iniciar
el ple de constitució del nou
Ajuntament sorgit de la voluntat popular. A la sala de plens
de l’Ajuntament hi havia un
nombrós públic per assistir a
l’acte, encara que no totes les
cadires es van omplir, tal volta
perquè la mala col·locació no
permetia passar adequadament per darrere. En primer

lloc es va constituir la mesa
d’edat que quedà integrada,
per Oriol Puebla com el més
jove, i Antoni Farré com el
més gran. Val a dir que Domènec Llop, número 1 de la candidatura de CiU, va renunciar
a l’acta de regidor, de manera
que el seu lloc fou ocupat per
Elisabeth Vicens.
Després de la lectura dels
tràmits legals, els regidors
van jurar o prometre el seu
càrrec, amb la novetat, per

una banda, que els onze
electes per “Acord d’Esquerra”, després de prometre per
imperatiu legal, cadascun va
recitar el següent text: “Per
expressió democràtica de la
voluntat ciutadana, anuncio
que resto a disposició del nou
Parlament, del President i del
Govern de la Generalitat de
Catalunya que sorgeixin de
les eleccions del 27 de setembre de 2015, per exercir
l’autodeterminació del nostre
[JUNY 2015]
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Des del 13 de juny governa el nostre Ajuntament l’equip guanyador de les eleccions celebrades el 24 de maig.
Es tracta d’un govern gairebé monocolor ja que està format per 11 regidors d’una mateixa candidatura, ERC,
mentre que l’oposició es limita a 2 de CiU. La participació, 62,07% ha estat igual que fa quatre anys i el cens
disminuí en 75 electors.
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Parlament de l’alcalde, Bernat Solé

La voluntat popular de les eleccions
del passat 24 de maig ha fet que avui
hagi estat nomenat Alcalde de l’Ajuntament d’Agramunt. En primer lloc,
agrair la confiança dipositada a la
meva persona, en primera instància,
per tots els membres de la llista i, en
el Ple d’avui, per tots els regidors i
regidores del Grup Municipal d’Acord
d’Esquerra. També agraeixo el gest
d’abstenir-se als regidors del Grup
Municipal de Convergència i Unió.
També voldria traslladar aquest
agraïment tant a les 1714 persones
que van donar suport a la candidatura
que encapçalava, com a totes les que
el passat dia 24 van exercir el dret
a vot. Un suport que interpreto, en
bona part, a la valoració positiva de
la tasca duta a terme durant aquests
darrers quatre anys. En aquest sentit,
permeteu-me fer un especial reconeixement a les 5 regidores i els 7
regidors que han format part de l’anterior consistori, sigui des de l’equip
de govern sigui des de l’oposició. Tal
com ja vaig expressar en el darrer Ple
de la legislatura, ha estat un privilegi
compartir aquest espai de debat, en
el marc del respecte, de l’educació
i de la responsabilitat que els agramuntins i agramuntines ens van donar fa quatre anys. A tots, gràcies.
La veritat és que em sento novament honorat per representar la vila
que m’ha vist néixer i que m’ha fet
créixer. Una vila que m’emociona
dia rere dia i que es fa estimar i per
la qual tant jo com els meus companys de grup ens comprometem a
treballar-hi amb cos i ànima per ferla cada dia millor. Una vila que s’ha
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Regidors i regidores
Alcaldes i regidors estats
Agramuntins i agramuntines,

construït gràcies a l’esforç de totes
les persones que hi viuen o hi han
viscut i als diferents alcaldes i consistoris que ens han precedit, a qui
també transmeto el meu reconeixement per contribuir a ser on som i els
estenc la mà perquè puguin aportar
la seva experiència pel bé d’Agramunt.
Els projectes municipals han de
ser col·lectius i és aquesta la grandesa que hem de saber trobar, recollint
les diferents sensibilitats de tots els
grups municipals representats al Ple,
a qui des d’aquí emplaço a treballar
en la mateixa direcció a través del
diàleg i el consens. Al mateix temps,
hem de ser capaços de recollir les
voluntats i les ambicions dels nostres conciutadans i fer-los partícips

de la política municipal. Serà així i
només així que tindrà sentit allò que
es decideixi des de l’Ajuntament, ja
que la finalitat de les decisions és,
sens dubte, les persones que formem el municipi.
Venim d’anys complicats, amb una
recessió econòmica que ens ha afectat a tots els nivells, a persones, famílies, treballadors, autònoms, empreses i administracions públiques.
Una recessió que encara avui roman
present en molts àmbits i per aquest
motiu, des de l’Ajuntament hem de
treballar amb la responsabilitat i el
compromís que requereix aquesta
situació. Els esforços duts a terme
per tots durant els darrers anys ens
han posicionat favorablement per a
afrontar els nous reptes que el futur
ens depari. Des d’Acord d’Esquerra
ens sentim il·lusionats i preparats
per encapçalar aquest projecte. Un
projecte de tots i per a tots i en el
qual comptem amb tots vosaltres,
amb cadascú de vosaltres.
Agramunt s’ho val i per aquest
motiu, en nom de tot el grup i de
tots els membres de la llista d’Acord
d’Esquerra, ens posem a la vostra
disposició des d’avui mateix per fer
d’Agramunt una vila socialment justa, culturalment rica i econòmicament pròspera.
El poeta valencià Vicent Andrés
Estellés deia:
Allò que val és la consciència
de no ser res si no s’és poble.
I tu, greument, has escollit.
Després del teu silenci estricte,
camines decididament.
Des d’avui, des d’aquí, seguirem
caminant decididament.
Visca Agramunt!

Hola a tothom,
En primer lloc felicitar l’Alcalde i
el seu equip per aquesta nova etapa
que comença. Cal felicitar-los perquè
han rebut el suport de la ciutadania
d’Agramunt de forma clara i brillant.
Voldríem, des d’aquí, fer una menció d’agraïment al nostre alcaldable
en les passades eleccions: en Domènec Llop, que durant les passades
legislatures ens va representar i va
treballar pel poble i amb el poble.
Hem renunciat a l’Alcaldia per respectar la voluntat popular expressada en les eleccions.
S’enceta una nova etapa amb un
govern majoritari, però el nostre grup
farà l’oposició que ens pertoca i al-

gunes línies a seguir seran:
Exposar les nostres idees de manera respectuosa.
Prendre nota dels suggeriments
que ens comenten els ciutadans i
transmetre’ls a l’equip de govern.
Col·laborar amb les entitats a tirar
endavant els seus projectes.
Ajudar en tot allò que puguem a
qualsevol ciutadà que ens necessiti.
Assistir i representar el nostre grup
en aquells actes que organitzi el poble.
Vetllar perquè les decisions que es
prenguin siguin el més adient per a
la ciutadania.
Segurament tindrem divergències
amb l’equip de govern, però la nostra oposició no serà per posar entre-

JOAN PUIG

Parlament d’Antonio Farré

bancs sinó una oposició positiva per
tirar endavant tant a nivell de poble
com de país.
Esperem que sigui una legislatura
discordant però positiva per al poble.

poble i proclamar, juntament
amb totes les nostres institucions, l’ESTAT CATALÀ, LLIURE I SOBIRÀ.”
El nou Ajuntament d’Agramunt quedà constituït pels
següents regidors: Bernat
Solé Barril, Xavier Secanell
Castellà, Fàtima Puig Cas-

tellà, Montse Canes Niubó,
Oriol Puebla Miralles, Sílvia
Fernàndez Tarragona, Ramon
Boncompte Vilalta, Mercè
Cases Farré, Josep Maria Carrera Roig, Joan Pijuan Cinca,
Dolors Ricart Amanós, Antoni
Farré Riba i Elisabeth Vicens
Corts.

Per tal de celebrar la constitució del nou consistori, l’acte va cloure amb l’oferiment
de cava a tots els assistents,
mentre els regidors posaven
davant de la casa de la vila
amb la intenció d’immortalitzar aquell moment històric.
[JUNY 2015]
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Abans de fer l’elecció d’alcalde, es preguntà si algú tenia alguna cosa a dir, moment
en què Antoni Farré va manifestar que renunciava a ser
elegible com a alcalde, per
la qual raó només quedà una
sola candidatura a la qual es
podia votar. Un cop els nous
regidors emeteren els vots, el
resultat fou d’11 vots a favor
de Bernat Solé i dos vots en
blanc. El públic assistent i
els regidors van esclatar en
un llarg aplaudiment envers
l’alcalde electe, el qual dirigí
a continuació unes paraules
que reproduïm íntegrament,
així com els mots que va dir
després Antoni Farré, cap de
l’oposició.
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Els resultats

niobra de l’equip que lidera
l’alcalde Bernat Solé. El Partit
Popular que fa quatre anys
aconseguí un representant,
enguany ha quedat totalment
marginat en perdre el suport
d’una gran part dels seus votants fidels. El PSC, present
als comicis des de la segona
lesgislatura municipal, no presentà candidatura.

JOSEP ROVIRA

Malgrat que tot feia preveure la victòria de la candidatura
republicana per un ampli marge, la resposta dels votants
els n’ha donat una d’aclaparadora. Els mèrits d’uns i els
demèrits dels altres han contribuït a aquest resultat que
amplia encara més i de manera absoluta el marge de ma-

JOSEP ROVIRA

JOSEP ROVIRA

A dalt i a baix, tres instants del dia de les votacions.

RESULTATS A AGRAMUNT
MESA

CENS

VOTS

%

Ad’E - AM

%

CiU

%

PP

%

EN BLANC

%

NULS

%

1
2
3/A
3/B
4/A
4/B
TOTAL

574
706
643
734
568
606
3.831

353
418
392
459
350
406
2.378

61,50
59,21
60,96
62,53
61,62
67,00
62,07

228
293
305
365
227
296
1.714

64,59
70,10
77,81
79,52
64,86
72,91
72,08

93
88
63
67
76
69
456

26,35
21,05
16,07
14,60
21,71
17,00
19,18

17
22
15
12
26
23
115

4,82
5,26
3,83
2,61
7,43
5,67
4,84

14
10
5
4
11
12
56

3,97
2,39
1,28
0,87
1,00
2,96
2,35

1
5
4
11
10
6
37

0,28
1,20
1,02
2,40
2,86
1,48
1,55

2011

3.906

2.422

62,01

1.232

50,87

669

27,62

199

8,22

64

2,64

15

0,62

DISTRIBUCIÓ DE REGIDORS
REGIDORS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

11

1.714

857

571

429

343

286

245

214

190

171

156

2

456

228

152

114

91

76

65

57

51

46

21

0

115

58

38

29

23

19

16

14

13

12

5
▼

GRUP
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RESULTATS A LA RIBERA DEL SIÓ

Els Plans de Sió

Ossó de Sió

Puigverd d’Agramunt

Cens...................................... 449
Regidors a escollir ...................... 7
Vots........................321 (71,49%)
Nuls ............ 14 Blancs ........... 24

Cens...................................... 179
Regidors a escollir ...................... 5
Vots........................... 179 (100%)
Nuls .............. 2 Blancs ............. 1

Cens...................................... 216
Regidors a escollir ...................... 7
Vots........................125 (57,87%)
Nuls .............. 4 Blancs ........... 12

Partit

Vots

%

Reg.

Partit

Vots

%

Reg.

Partit

Vots

%

Reg.

CiU
ERC

169
114

55,05
37,13

4
3

CiU
ERC

78
59

44,07
33,33

3
2

CiU

109

90,08

7

Alcalde: Xavier Pintó Serra

Alcalde: Joan Eroles Samarra

Alcalde: Josep M. Pedró Balagueró

Preixens

La Sentiu de Sió

Montgai

Cens...................................... 386
Regidors a escollir ...................... 7
Vots........................276 (72,25%)
Nuls ............ 13 Blancs ............. 8

Cens...................................... 397
Regidors a escollir ...................... 7
Vots........................263 (66,25%)
Nuls ............ 21 Blancs ........... 60

Cens...................................... 584
Regidors a escollir ...................... 7
Vots........................468 (80,14%)
Nuls ............ 11 Blancs ............. 8

Partit

Vots

%

Reg.

Partit

Vots

%

Reg.

Partit

Vots

%

Reg.

CiU
ERC

179
76

68,06
28,90

5
2

ERC

182

75,21

7

ERC
CiU

240
209

52,52
45,73

4
3

Alcalde: Antoni López Trabalon

Alcalde: Joan Eroles Viles

Alcalde: Jaume Gilabert Torruella

Si l’any 2011 ERC superà la meitat dels
vots emesos, 50,87%, enguany ha arribat
fins al 72,08% amb un total de 1.714. Per
contra, CiU, la força hegemònica durant
molts anys, ha continuat amb la davallada
que va inicià fa quatre anys. La pèrdua de
confiança dels electors agramuntins ha fet
que del 27,62% dels vots, 669, passés al
19,18%, 456.

Composició de la Diputació (2015-2019)
La corporació té 25 escons que s’elegeixen sobre
la base dels regidors i vots obtinguts en cada
partit judicial.
Esquerra-AM

6

PSC-CP

4

CiU

12

PP

1
CUP

1

7
PSC

CiU

2011

ERC
PP

2

C’s

2

1

JOSEP ROVIRA

14

A dalt i a la dreta els míntings de CiU i d’Acord d’Esquerra respectivament.
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JOSEP ROVIRA

JOAN PIJUAN

JOSEP ROVIRA
JOAN PIJUAN

(entre parèntesis els resultats
de l’any 2011)
Blancs

115
669 (912)
456 (669)

(199)

56
(64)

37 (15)
Nuls

1.714 (1.232)

A hores d’ara no se sap
encara quins seran els nous
membres del ple de la Diputació Provincial de Lleida. Sí
que sabem que estarà formada per 25 diputats tres dels
quals corresponen al Partit
Judicial de Balaguer, al qual
pertany Agramunt. D’aquests
tres, dos seran d’ERC, (abans
en tenia un), i un de CiU.
La designació dels diputats
correspon a cada partit. La
participació republicana a la
Diputació s’ha doblat per Balaguer, mentre que en el total s’ha passat de 2 a 6. A la
vista d’aquesta distribució els
agramuntins podríem estar
esperançats en aconseguir un
diputat provincial.

JOSEP ROVIRA

La campanya
La campanya i la jornada
electoral van transcorre amb
tota normalitat. Les cares
dels tres alcaldables ens van
acompanyar per carrers i places durant els 15 dies que
va durar la campanya, en el
decurs de la qual es va fer ar-

JOSEP ROVIRA

Distribució de vots per partits

JOSEP ROVIRA

Els cartells dels tres candidats a l’alcaldia i els actes festius de presentació d’Acord d’Esquerra i de CiU a la plaça del Mercadal. A baix, dos moments del recompte.

ribar a les cases i als electors
la corresponent propaganda.
ERC i CiU van organitzar actes lúdics al Mercadal, així
com els tradicionals mítings
al Casal. L’ambient va ser més
aviat fred sense l’escalfor que
propicia una campanya disputada amb un resultat incert.
[JUNY 2015]
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JOSEP ROVIRA

Presentació oficial de la colla sardanista
Estelats

A baix, d’esquerra a dreta:
Signant el diploma commemoratiu.

l dissabte 30 de maig es
va batejar oficialment la
colla sardanista Estelats després de dos anys de recorregut. Un seguit d’actes festius
i oficials van embolcallar la
diada que va estar atapeïda
de moments emotius i plens
de significat.
Val a dir que la colla sardanista Estelats ha nascut a
recer de la colla Estol-Espígol

JOSEP ROVIRA

Lliurament d’unes bosses per
portar-hi les espardenyes,
que l’Ajuntament va fer
confeccionar per a l’ocasió.

E

12
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que el mateix dia celebrava els vint anys d’existència.
Els més grans han impulsat,
doncs, els més petits vers el
món de la sardana per tal que
amb el temps hi hagi un bon
relleu generacional.
Els actes del dissabte començaren amb una xocolatada a la plaça de l’església
oberta a tothom. A les dotze,
a la sala de plens de la casa

JOSEP ROVIRA

Foto de família després
dels actes institucionals.

consistorial es va portar a
terme l’apadrinament de la
colla Estelats. L’alcalde, Bernat Solé, el còmic, Toni Albà,
que apadrinà la colla, i altres
personalitats del món de la
sardana van dirigir sengles
discursos en relació a l’acte.
El més aplaudit fou el còmic
de TV3 que va aprofitar alguns
moments per imitar coneguts
personatges polítics, tal i com
ens té acostumats. Encara que
Toni Albà va estar, a la vegada,
prou seriós i precís en posar
la sardana com a exemple
d’unió i afegir que “cal que en
aquests moments estiguem
tots units”. Després d’escriure una llarga dedicatòria en el
llibre d’honor, el padrí “Toni”
es va fer una fotografia amb
tot el grup a la sala de plens
i una altra davant de les escales de l’església. La sala de
plens, atapeïda de públic, no

JOSEP ROVIRA

Arribada de la cercavila amb els
grallers, els capgrossos i el porc
senglar de Montclar.
A la dreta, exhibició sardanista
a càrrec de la colla Estelats,
amb audició de la cobla Vents
de Riella.

va poder encabir la gent encara que es va poder seguir
l’acte a la mateixa plaça on
s’instal·là una pantalla on es
podia veure en directe.
La festa continuà al carrer
amb una cercavila que, després d’un recorregut pels carrers, portà els grups sardanistes i seguidors fins a la plaça
del Mercadal on van fer una

JOSEP ROVIRA

Toni Albà a la sala del cafè del
Casal durant la xerrada que va
fer i que va servir per presentar
el seu llibre.

JOSEP ROVIRA

exhibició de “la dansa més
bella” amb la interpretació de
la cobla Vents de Riella.
Després d’un dinar de germanor de les colles, els Estelats i tot el públic que volgué
assistiren a una conferència
de Toni Albà sobre el seu llibre: “Ser o no ser catalans,
aquesta és la qüestió” a la
sala cafè del Casal Agramun-

tí. El còmic exposà de manera
planera, divertida i contundent les raons per les quals
creu que hem d’aspirar a la
independència d’Espanya tot
i estimar moltíssim els espanyols i la seva llengua. En acabar la xerrada, aplaudida amb
entusiasme, Toni Albà signà
exemplars del seu llibre.
A les set de la tarda, es va
celebrar el 41è Concurs de
Sardanes puntuable pel Campionat de Colles Sardanistes
de la Terra Ferma a la cruïlla dels carrers Ensenyament
i Molí Vell. En representació
d’Agramunt hi hagué cinc
grups, a més de les colles
Estol-Espígol i Estelats, cal
consignar les dels col·legis
Mare de Déu dels Socors,
Macià-Companys i una d’exmembres de l’Estol-Espígol.
La diada es clogué amb un
sopar de germanor en un restaurant de la vila amb tots els
membres, familiars i simpatitzants.

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
[JUNY 2015]
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IIIª Mostra de Vins i Caves de Proximitat

1) Presentació prèvia del certamen al local social de Mafet.
2) Maridatges a les instal·lacions
de l’Escola de Música.
3) Hi havia nombroses parades
on es podien fer diferents
degustacions.
4) Venda de tiquets.

14

a tercera edició de dVins,
la Mostra de Vins i Caves
de Proximitat, es va celebrar
amb aires renovats. El tret de
sortida va tenir lloc el dissabte 23 de maig, a les 7 de la
tarda, al local social de Mafet,
on es va fer una petita degustació per a una cinquantena
de convidats, la majoria collaboradors de la mostra. Va
anar a càrrec de Jordi Martínez de “Selecte Wine Store”
de Guissona (Segon premi
Nas d’Or l’any 2013), i d’Al-

MARIA MACIÀ

MARIA MACIÀ

A baix, cinc seqüències de la
novetat d’enguany: la “Jornada de
turisme cultural i patrimoni arquitectònic”. Es va visitar el refugi de
l’església, els safareigs, el turó del
Convent (cisterna i pou del gel) i el
Parc de Riella.

L
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bert Marimon de “La Cava”
de Tàrrega (millor cuiner de
l’any, també el 2013), que
realitzaren un show-cooking
de la preparació d’una tapa
i maridaren la gastronomia
amb un parell de vins.
La mostra pròpiament dita
es va celebrar vuit dies després, el dissabte 30 de maig
en el marc habitual del Passeig del Sió. Una vegada més
es confirmaren les bones expectatives de les edicions
anteriors, amb l’assistència
massiva de públic propiciada pel bon temps que va fer
durant tot el dia. Tot i que és
difícil quantificar el nombre
de persones que van passar
durant la jornada, sí que se
sap que es van fer més de
9.000 degustacions. Això va
deixar molt satisfets els organitzadors que, recordem-ho,
ho fan d’una manera altruista i amb pocs recursos econòmics; però, això sí, cada
vegada amb més empreses i
entitats col·laboradores.
Es ratifica, doncs, l’èxit
d’aquests certàmens gastro-

nòmics en què per un preu
mòdic es poden provar diversos productes de qualitat. El
tiquet, enguany de 8,5 euros,
donava dret a una copa de vidre amb el seu corresponent
suport per poder-lo penjar del
coll, i a cinc tastos que oferien les prop de quaranta parades que hi havia en l’indret
habitual del Passeig.
Una de les novetats
d’aquesta tercera edició va
ser al matí amb la “Jornada
de turisme cultural i patrimoni arquitectònic” maridada
amb vins i gastronomia de la
nostra terra. Es va visitar el
refugi de l’església, els safareigs, el pou del gel, la cisterna del Convent i el Parc de
Riella, i es podien seguir mitjançant un antic autocar habilitat per a l’ocasió. Mentre es
feien les degustacions, Josep
Bertran Mitjavila actuava com
a cicerone i anava explicant
detalladament i acuradament
les característiques més interessants de cada indret.
A les instal·lacions de l’Escola de Música es van cele-

MARIA MACIÀ

1

JOSEP ROVIRA

“Té com a objectiu ser un referent vitivinícola i gastronòmic a Ponent”

5) Recorreguts amb carret tirat
d’un cavall, de l’hípica Obrint Camí.
6) Grup de folk itinerant.

MARIA MACIÀ

7

JOSEP ROVIRA

7) Inflable del “Pop del Reciclatge”.

JOSEP ROVIRA

5

brar un taller i dos maridatges. Un dels quals de coques
de recapte d’Agramunt, cava
i escumosos amb l’esmentat
sommelier Jordi Martínez de
Guissona; i l’altre de formatges d’Agramunt amb vins de
la DO Costers del Segre a càrrec de l’enòleg Ramon Cerdà.
El taller de maridatge el realitzaren el sommelier Xavier
Ayala i el cuiner Jaume Mora
de Fonda Farré (Baro), amb
vins de la DO Costers del Segre. Val a dir que el 50 per
cent dels diners de les inscripcions pels maridatges es
donarà a l’associació “Vi per
Vida” que destinarà el fons a
l’Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona on s’estan desenvolupant projectes

JOSEP ROVIRA

JOSEP ROVIRA

JOSEP ROVIRA

3

6

avalats per Joan Massagué,
cofundador de l’IRB i capdavanter mundial en l’estudi de
la metàstasi.
Durant la jornada es van
realitzar diversos actes parallels i complementaris. A les 9
del matí es va iniciar el concurs ocellaire a càrrec de la S.
Ocellaire L’Estesa. De les 10
del matí a les dues del migdia, al carrer de l’Ensenyament hi hagué un inflable de
set metres d’alçada anomenat
“El Pop del Reciclatge”. Estava adreçat a infants d’entre
3 i 12 anys i buscava reforçar
la participació i conscienciació d’aquests infants en la
recollida selectiva de residus.
Amb un carret tirat d’un cavall, de l’hípica Obrint Camí,

es podien fer curts recorreguts en el tram del Passeig.
A quarts de sis hi hagué l’actuació del grup infantil “Gil
Ratataplam”.
Com que la mostra va coincidir amb la final de Copa
entre el Barça i el Bilbao, es
va habilitar una pantalla gegant a l’Espai “Entre Copes”,
per a tothom qui volia veure
el partit i al mateix temps poder continuar gaudint de les
degustacions. La part musical va anar a càrrec de “La
Catxibanda”, un grup de folk
itinerant i música tradicional
i, per cloure la diada, el mateix grup de versions de l’any
passat “Ball The Raska” que
actuà fins ben entrada la matinada.

MARIA MACIÀ

4

JOSEP ROVIRA

2
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Obertura de dues noves botigues de
Torrons Vicens: a París i als baixos
de l’edicifi de La Pedrera.

A baix, veïnes del carrer Sió preparant les flors per fer la catifa per la
processó de Corpus de la tarda.

Des de fa uns quants anys
l’empresa que dirigeix Àngel
Velasco està en plena expansió amb la creació d’una xarxa
d’establiments propis situats
en punts molt emblemàtics
de diverses ciutats catalanes
i espanyoles. Avui en destaquem aquestes dues per la
seva rellevància: la primera
per la projecció internacional
que té i la segona tenint en
compte que l’edifici de Gaudí
és un indret de gran atracció
turística.

1 i 2. Torrons Vicens
La firma agramuntina Torrons Vicens ha obert les darreres setmanes dues noves
botigues dels seus productes
en dos indrets tan emblemàtics com són la ciutat de París
(Quai de la Toumell, 21), i als
baixos de l’edifici de La Pedrera al Passeig de Gràcia de
Barcelona. Les dues inauguracions van estar presidides
pel conseller d’Agricultura
Josep Maria Pelegrí, a més
d’altres autoritats locals i van
comptar amb un nombrós públic, alguns desplaçats des
d’Agramunt.

JOSEP ROVIRA

JOSEP BERTRAN MITJAVILA

A la dreta, altar preparat pels veïns
del carrer Vilavella.
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4

L’obertura d’aquests establiments ha coincidit amb la designació d’Albert Adrià com a
millor pastisser del món, i que
des de fa uns anys col·labora
amb Torrons Vicens en la
creació de noves varietats de
torrons per a aconseguir que
deixin de ser de consum únicament estacional de Nadal i
es mengin durant tot l’any.

3, 4 i 5. Corpus
Com ja és habitual, el diumenge més proper a la fes-

Portada del llibre La nova cuina de
l’Urgell.
A baix, acte de presentació al local
social de l’Esbarjo.

tivitat de Corpus, 7 de juny,
es va celebrar la tradicional
processó amb la participació
de nens i nenes que han fet la
Primera Comunió. La processó recorregué els carrers de
Sió i Vilavella que com sempre els veïns els van ben guarnir amb una catifa de flors i
motius adients a la jornada.
Al final del carrer Vilavella
i a les escales de l’església
s’instal·laren els altars.
Una estona abans de començar la processó va fer un
plugim que va provocar la incertesa si la processó es faria a
fora o a dins de l’església, per
sort el cel s’aclarí i va deixar
fer la processó pels carrers.

6

6. Presentació llibre
L’Associació de Dones l’Esbarjo va organitzar, el divendres 5 de juny, al seu local
social la presentació del llibre La nova cuina de l’Urgell
per part dels seus editors,
l’Editorial Fonoll de Juneda.
Aquest llibre que s’ha presentat correspon al segon volum de la col·lecció de cuina
La nova cuina lleidatana que
l’editorial va iniciar el 2013
amb el volum corresponent a
les Garrigues. El propòsit de
l’Editorial Fonoll amb aquesta
col·lecció és que la gent pugui
tenir al seu abast una mostra
de la cuina que es fa a cada
comarca. La nova cuina de
l’Urgell és una mostra del que
fan els xefs de casa nostra
amb productes de la terra, de
proximitat i de primeríssima
qualitat.
La nova cuina de l’Urgell
ens presenta l’elaboració de
quaranta-cinc receptes de
cuina de cinc restaurants de
la comarca: Restaurant 2007
(La Fuliola), el Celler de l’Artista (Tàrrega), Atípic (Agramunt), el Buidasacs (El Vilet)
i Cal Menut (Belianes) cadascun amb una proposta de nou
receptes.
A més a més com que a
l’Urgell es fa bon vi, un vi

7. Exposició
a la Biblioteca
Del 19 de maig al 5 de juny
es va poder veure a la Biblioteca Municipal Guillem Viladot l’exposició Cavall Fort.
Tan divertit com un joc.
Una exposició que ha fet la
revista Cavall Fort amb motiu
del seu 50è Aniversari (desembre de 2011) pensada
per a l’àmbit de les biblioteques públiques de Catalunya.
A través de vuit plafons,
l’exposició mostrava, d’una
manera juganera i participativa, els diferents tipus de contingut de la revista i la seva
diversitat, i al mateix temps la
vigència i la significació que
ha tingut la revista Cavall Fort
a Catalunya i dins l’àmbit general de la cultura catalana.
[JUNY 2015]
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▼

Els nens i nenes que van participar
en la processó de Corpus posant
amb Mn. Uriel en finalitzar l’acte.

JOAN PIJUAN

JOAN PIJUAN

5

que de mica en mica s’obre
pas arreu, al final de cada
recepta trobem el maridatge
que, a criteri del celler escollit (Analec, Cal Cabo Celler,
Cercavins, Monestir del Tallat, L’Olivera, Petit Duran)
per l’editorial, millor s’hi adiu
per acompanyar el plat.
La presentació del llibre
comptà també amb la participació del restaurant Atípic
d’Agramunt que van explicar i
fer la demostració de l’elaboració d’un dels seus plats que
surten al llibre, el gaspatxo de
Bloody Mary. Per aquest plat
el celler Cercavins de Verdú
ens proposa el maridatge d’un
Virol Rosat Syrah, un vi net,
no gaire dolç, amb un deix de
fruita vermella, especialment
indicat per combinar-lo amb
la tomata madura del plat. En
acabar l’acte una d’aquestes
ampolles de vi va ser sortejada entre la vintena d’assistents.

17
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JOAN PIJUAN

▼

de la nutricionista Esther Vives. Aquesta tercera sessió
va tractar sobre “els llegums”
(cigrons, fesols, llenties, faves, pèsols, soja...), que són
un grup d’aliments d’origen
vegetal amb un gran contingut
en proteïnes que els fa molt
recomanables per als vegetarians que no prenen proteïna
animal. Són rics en hidrats
de carboni complexos i, per
tant, proporcionen un gran
aport energètic. Aporten pocs
greixos, els àcids grassos insaturats molt beneficiosos per
a l’organisme. Són aliments
rics en magnesi, fòsfor, calci
i potassi i amb un contingut
de ferro superior al de la carn,
però s’assimila pitjor i per a
la seva absorció s’ha de prendre amb vitamina C. També
aporten vitamina B. Contribueixen a mantenir el colesterol
baix i tenen un índex glucèmic baix que els fa aptes per
als diabètics. A més, aporten
una elevada quantitat de fibra que resulta ideal per a la
prevenció de malalties cardiovasculars i millora el trànsit
intestinal, en algunes perso-

7
Plafons de l’exposició “Cavall Fort.
Tan divertit com un joc”
a la Biblioteca Municipal.

Alguns dels plafons convidaven el visitant a jugar directament amb el seu contingut
i a ser-ne, així, espectadors
actius, seguint la mateixa filosofia de la revista.

8. Taller d’alimentació
al Casal

Esther Vives va parlar de la
importància dels llegums en
l’alimentació.

8
JOAN PIJUAN
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LAIA PEDRÓS

A la dreta, les autoritats remenant
el sabó junt a les mestres saboneres a la Fira de Montgai.

Organitzat pel Consell Comarcal de l’Urgell i amb la
col·laboració de l’Ajuntament,
el dijous 11 de juny, es va
realitzar a la sala de conferències del Casal el tercer
taller sobre “L’alimentació i
els seus beneficis” a càrrec

9

nes pot provocar flatulències
i una solució per reduir-les és
prendre-les en puré, bullides
o comprar-les sense pell.
Una altra característica dels
llegums és que si es combinen amb els cereals s’obté
una aportació de proteïnes de
més qualitat. Per l’important
que són es recomana menjar-ne com a mínim tres cops
per setmana.

9. 7a Fira del Sabó
a Montgai
Montgai va estrenar el diumenge 7 de juny un obrador
de sabó únic a Europa. Aquest
acollirà de moment 28 saboners procedents de diversos
indrets de Catalunya els quals
podran comercialitzar el seu
producte d’una forma més
àgil i amb el registre sanitari adequat. L’alcalde, Jaume
Gilabert, es mostrar molt satisfet de la iniciativa ja que
ajudarà a impulsar l’activitat
econòmica al poble. L’obrador
es troba ubicat a l’antic consultori mèdic.
Tot i les fortes temperatures, durant tot el dia Montgai

LAIA PEDRÓS

10
Un grup d’animats veïns de Pradell
després del sopar que van celebrar
en la matança del porc.

Montgai va estrenar un obrador de
sabó únic a Europa, que de moment
acollirà 28 saboners procedents
de diversos indrets
de Catalunya.

va rebre la visita de desenes
de persones interessades en
conèixer els diferents processos d’elaboració del sabó
artesanal. El certamen va
comptar amb la participació
d’una quinzena d’artesans
que es dediquen a l’elaboració de sabó així com una trentena d’expositors del territori
que oferien una gran varietat
de productes artesans.
‘Net, Fira del Sabó’ acull
els millors artesans saboners

i es complementa amb atractives demostracions dels processos d’elaboració del sabó
recollits al Costumari Català,
des de l’arribada de la matèria primera (olis i greixos
usats) amb un carro estirat
per un ase, fins a la bullida
d’aquests productes i l’obtenció de les preuades pastilles
de sabó. En el marc de la fira
també s’ofereixen espectacles de bombolles de sabó,
tallers de plantes medicinals

i preparació d’ungüents, entre
d’altres. A més, enguany se
celebrà la primera edició del
Concurs de Sabons Artesanals, amb premis al sabó més
tècnic i al més artístic.
Per als més esportistes, a
primera hora del matí es va
celebrar la 5a caminada popular, amb una cinquantena
de persones.

10. Matança del porc
a Pradell
Els veïns de Pradell van celebrar la festa de la matança
del porc aquest passat mes
de maig. Hi van participar
unes 70 persones, i després
del pertinent sopar popular
es va celebrar una sessió de
ball.

[JUNY 2015]
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Nit de les Revistes i la Premsa en Català
Els mitjans catalans premien la trajectòria de SIÓ en un homenatge
pels seus 50 anys al servei d’Agramunt i la Cultura
Josep Bertran

JORDI PLAY (APPEC)

S

Els redactors desplaçats per assistir a la Nit de les Revistes després de recollir el premi.

JORDI PLAY (APPEC)

A baix, l’Espai Endesa, escenari de la trobada de la Federació d’Associacions d’Editors de Premsa, Revistes i
Mitjans Digitals.

20
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IÓ va ser una de les publicacions protagonistes de la vetllada de la Nit de les
Revistes que agrupa més de 500 publicacions i uns tres milions de lectors. La nostra revista va rebre el reconeixement de la
Federació per la seva llarga trajectòria de
50 anys de sortida contínua. També van ser
homenatjats el periodista Antoni Bassas i
l’Assemblea Nacional Catalana. El presentador de l’acte, Màrius Serra, va destacar la
feina feta per la nostra revista al llarg de mig
segle d’informació, i com a principal motor
cultural de la població.
Amb el lema “Som la veu, som país, som
futur”, el dia 27 de maig es va celebrar en el
marc de l’edifici modernista l’Espai Endesa
de Barcelona la primera Nit de les Revistes
i la Premsa en Català. Aquesta vetllada organitzada per la Federació d’Associacions
d’Editors de Premsa, Revistes i Mitjans Digitals té com a objectiu, a més de reconèixer la tasca de les publicacions dels Països
Catalans, posar l’accent en l’estat del sector
i en el paper que juguen els mitjans de comunicació en la construcció del nou país.
És per això que la Nit d’enguany tenia com a
lema “Som la veu, som país, som futur”, ja
que des de la Federació es treballa perquè
els mitjans de comunicació del país siguin
pal de paller del present i del futur de Catalunya.
Un grup de redactors de la revista es va
desplaçar fins la ciutat comtal per participar
en aquest acte. En nom de SIÓ va rebre el
guardó el company Joan Puig, que llegí el
text que ajuntem en aquesta crònica. L’acte
el va cloure el conseller de la Presidència,
Francesc Homs.
En l’apartat dels premis anuals van resultar guanyadors “Saó” com a millor revista;
“el 3 de vuit” millor publicació de la premsa
comarcal; “La Barrufa”, millor publicació

AGRAÏMENT

JOSEP ROVIRA

V

Joan Puig durant la seva intervenció.

Amb motiu del cinquantenari de SIÓ
hem rebut durant
els darrers mesos
diverses mostres de
reconeixement.

a ser un encert que, en nàixer en
èpoques franquistes la revista mensual Sió, se la bategés amb un referent
toponímic lligat a la pròpia realitat: el
riu d’escàs cabal i curt recorregut que
va des de l’aspra Segarra fins a les envistes de la capital de la Noguera. La
publicació, sorgida com a butlletí municipal i gairebé tota escrita en castellà, ha anat evolucionant amb el temps
i del plom tipogràfic i les escasses fotografies en blanc i negre, ha passat al
xip, les múltiples imatges digitals, el
català com a llengua indiscutible i la

de la premsa gratuïta; millor publicació digital
“delcamps.cat”; Menció especial “Núvol”; millor nova publicació “Fosburry”; millor reportatge “Immigració i barraquisme” de la revista
Girones, i millor empresa editora “Totmedia”.
Amb motiu del cinquantenari de SIÓ
hem rebut durant els darrers mesos diverses mostres de reconeixement. L’any 2014

presència a les llibreries i a la xarxa on
es pot consultar des del primer número. Tanmateix, tot i aquests substancials canvis, el lligam amb la realitat, la
terra i les persones no s’ha perdut.
El reconeixement que ens feu avui és
un estímul que ens servirà als redactors per continuar treballant amb generositat i altruisme en la nostra revista
de secà que té en els lligams al país i la
seva gent el seu veritable motiu de ser.
En nom de tots els redactors de la
revista Sió publicada a Agramunt, vila
ponentina dels torrons i la xocolata,
permeteu que us expressi mil dolces
gràcies!

van ser uns mesos de celebració amb nombrosos actes celebrats amb el suport de lectors, subscriptors, anunciants i institucions.
Queda pendent la presentació del colleccionable en forma de llibre i DVD “Agramunt, 1964-2014, 50 anys d’Urbanisme” que
es farà properament i amb el qual es tancarà el
calendari de celebracions de l’aniversari.
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Organitza

Col·labora

Amb el suport de

fes esport,
fes-te veure!
Per garantir la seguretat i prevenir accidents

HÀBITS SALUDABLES
XERRADES SOBRE SEGURETAT VIÀRIA:

als centres educatius, als municipis, a les associacions
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REPARTIMENT DE
MATERIAL PREVENTIU

E N T ITATS

FONT: ANC

Informacions de l’ANC

El conegut
actor Toni
Albà va venir a
Agramunt amb
el seu monòleg
“Ser o no ser
catalans”, que
desgrana la
realitat del poble català des
dels orígens, i
la necessitat
actual d’assolir
la independència per la via
democràtica,
presentat tot
plegat en un
estil hamletià
molt proper.

U

n tema actual, a tot el
món, és la diversitat. Si,
segons ens explicaven,
la Torre de Babel va ser l’origen de les diverses llengües, i
aquestes van suposar la confusió i malavinença entre els seus
habitants, tenim justificades la
incomprensió i les guerres, que
han estat característiques dels
humans fins al dia d’avui. Ja fa
un temps, però, des que els mitjans de transport han facilitat
els desplaçaments, no solament
d’unes elits sinó de tothom, que
la diversitat s’ha imposat en la
realitat quotidiana de la majoria de països, i Catalunya, com
a país de gran vitalitat, n’és un
bon exemple. Davant d’aquest
fenomen, l’actitud dels autòctons –que particularment va des
de la simpatia al rebuig–, és decisiva de cara al progrés o dissolució de la pròpia societat, que
en el nostre cas emergeix després de segles de repressió identitària. Aquí és on la capacitat
integradora del nostre poble ha
d’exercir el seu rol determinant,

cosa que va començar fa anys
amb adaptacions programades
del currículum per a nouvinguts
i l’‘atenció a la diversitat’, als
centres d’ensenyament. Atesa la importància d’aquest fet,
l’ANC, ja va desenvolupar l’any
passat la campanya ‘El País de
tots’. Ara, en la mateixa línia, i
precisament a la nostra zona, ha
anunciat que aquest proper juliol, durant la setmana del 20 al
26, es faran accions concretes
en base a la diversitat.
Fa pocs dies circulava per internet la notícia que el consolat
espanyol a Brussel·les es negava
a tramitar un escrit judicial per
ser en català. Des que el nostre
destí va confluir amb el dels castellans, la incomprensió, la no
acceptació de la nostra realitat
com a poble, de la nostra nació
–que tanmateix havien arribat a
reconèixer–, els intents d’assimilació, eliminant trets identitaris i tot allò que no representés
submissió, han marcat un comportament que ha arribat fins als
nostres nassos amb el ministre
Wert. Conservarà el càrrec, quan
apareguin aquestes línies? El
cas del consolat a Brussel·les,
s’ha repetit tantes vegades com
ho ha permès l’ocasió. Però els
catalans tenim molla, ens sabem recuperar de les derrotes,
que mai no diria aquesta gent,
que van començar fagocitant el
regne de Lleó, com qui no vol
la cosa, i van acabar fent-se els
amos d’Espanya. Però Portugal
els va marxar, i ara ho farem
nosaltres.
El dia 30 de maig, el conegut
actor Toni Albà va venir a Agramunt, coincidint amb la Mostra
de Vins i Caves de Proximitat,
amb el seu monòleg “Ser o no

ser catalans”, que desgrana
la realitat del poble català des
dels orígens –diu que tots els
humans venim d’Àfrica–, i la
necessitat actual d’assolir la
independència per la via democràtica, presentat tot plegat en
un estil hamletià (“aquesta és
la qüestió”, reblava el títol) molt
proper. El bar del Casal Agramuntí, on va tenir lloc l’actuació, estava ple d’assistents, amb
una primera fila de components
d’una colla sardanista –que pel
matí havia apadrinat el mateix
Toni Albà– asseguts a terra, davant del no menys interessant
públic de cabells blancs que
va seguir amb interès afirmatiu
l’argumentació posada en relleu
per l’actor. Acabat el monòleg hi
va haver l’anunciada signatura
de llibres que es van esgotar en
pocs minuts.
Finalment, dir que, un cop
feta la renovació dels membres
del Secretariat Nacional, ara ve
el torn de les territorials, inclosa
la nostra, que encara no ho han
fet. Esperem que es pugui constituir una nova junta per tal de
tirar endavant com a Assemblea
representant d’Agramunt i dels
municipis propers de la Ribera
del Sió. Des d’ara, fins el 27S,
se’ns encoratja en accions que
necessiten voluntariat. Si volem
la llibertat de Catalunya, hem
de fer alguna cosa més que votar ‘SÍ’, el dia esperat. Hem de
treballar per aconseguir-ho. Per
això us demanem que us feu
socis o simpatitzants de l’ANC
a <www.assemblea.cat>. Seguiu-nos al compte del Facebook, <Agramunt - Ribera del
Sió Per la Independència>. Missatges, a <agramunt@assemblea.cat>. ■
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FRENS

PNEUMÀTICS

AMORTIDORS

ALINEACIÓ

OLI

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

Amics
de
l’Espai
Guinovart
L’art del llibre

28 juny / 20 setembre 2015

Un llibre d’artista

Activitat familiar
Diumenge 28 de juny, d’11 a 13h

Referents

29 març / 9 agost 2015

Art i Territori II
Universitat d’Estiu. Universitat de Lleida
Agramunt, 8, 9 i 10 de juliol de 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 E
U A

E N T ITATS

Aula
d’Extensió
Universitària
AGRAMUNT

ANNA MARTÍN

Públic assistent a l’acte de
cloenda escoltant la interpretació
musical de Mireia Rossich i Jordi
Guixé (a dalt a la dreta).

L

a cloenda del curs i lliurament dels diplomes
als alumnes participants a l’Aula d’Extensió Universitària d’Agramunt (AEUA)
durant el curs 2014-2015 va
tenir lloc el dimecres 20 de
maig, a les 5 de la tarda, al
Foment Parroquial. Presidit
pel senyor Joan Biscarri Gassió, Vicerector d’Activitats
Culturals i Projecció Universitària de la Universitat de
Lleida, va ser l’últim acte acadèmic i va revestir una gran
solemnitat.

ANNA MARTÍN

Parlaments de Joan Granados,
president de l’Aula; Joan Biscarri,
Vicerector d’Activitats Culturals i
Projecció Universitària de la UdL,
i Bernat Solé, alcalde de la vila.

Va intervenir en primer lloc
el president de l’Aula, Sr. Joan
Granados, per donar les gràcies a la Universitat de Lleida
per la concessió de l’Aula a
la nostra vila, també al senyor
alcalde pel suport que han donat des de l’Ajuntament amb
les infraestructures i personal
posat a la nostra disposició, i
finalment a la Parròquia per la
cessió del Foment Parroquial
per realitzar les conferències.
També va donar les gràcies
als 104 alumnes matriculats
a l’Aula, ja que sense els seu
interès i participació no hauria estat possible posar-la en
marxa i gaudir de les activitats
que s’han pogut programar.
Va recordar als presents que
el proper curs hi haurà dues
conferències de més i que
s’organitzaran altres activitats
de les quals ja s’anirà informant. Va animar els presents
a matricular-se ja que del seu
interès depèn l’èxit de l’Aula.
Seguidament va intervenir el
Sr. Joan Biscarri, vicerector de
la UdL, destacant l’interès de
les persones matriculades per
aprendre sempre i l’esforç de
la Junta Directiva per posar en
marxa l’Aula i la qualitat acadèmica dels conferenciants.
Els parlaments els va cloure
l’alcalde, Bernat Solé, amb
unes reflexions sobre l’aprenentatge en qualsevol etapa
de la vida i va acabar posant-se a disposició de l’Aula
de cara al proper curs.
Seguidament es va procedir
al lliurament dels diplomes
acreditatius als alumnes participants de l’Aula.
L’acte es va cloure de forma

ANNA MARTÍN

Aula d’Extensió Universitària

brillant amb un concert de
música en directe a càrrec de
Mireia Rossich Oliva, com a
veu solista, i Jordi Guixé Torres, al piano, tots dos músics
professionals i, entre altres
coses, professors de l’Escola
de Música d’Agramunt. Ens
van oferir una selecció de
melodies en català i anglès
amb un repertori molt variat i
emotiu i amb un alt nivell interpretatiu.
Recordatori per a la matrícula
del proper curs:
Els alumnes matriculats
enguany, a principis de juliol
rebran per correu l’imprès per
poder-la renovar. Els alumnes
de nova incorporació podran
recollir l’imprès de la matrícula a l’Oficina de Turisme
d’Agramunt. El termini de
presentació de les sol·licituds
serà el dia 31 d’agost.
En nom de la Junta Directiva us volem agrair el vostre
interès i la vostra participació
i assistència a les conferències. Així mateix la vostra
valoració i suggeriments que
ens permetran confeccionar
un programa cada vegada
més d’acord amb les vostres
preferències. ■
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FONT: GRUP SARDANISTA ESTOL

Un dia inoblidable:
un apadrinament i 20 anys!

E

l dissabte 30 de maig
va ser un dia inoblidable
per al Grup Sardanista
Estol. Es conjugaven tots els
ingredients perquè així fos; al
matí l’apadrinament de la colla juvenil Estelats, amb Toni
Albà com a padrí, i l’alcalde
d’Agramunt, Bernat Solé, com
a testimoni, i a la tarda el Concurs de Colles Sardanistes, on
es van celebrar els 20 anys del
Grup Sardanista Estol.

FONT: GRUP SARDANISTA ESTOL

Cal destacar la
presència de
rotllanes d’exdansaires del Grup,
que van acceptar
el repte de ballar
en concurs després de molts anys
de no fer-ho.

Tot començava a les 11 del
matí, on la coca i la xocolata
reunien la gent a la plaça de
l’Església. Aquí rebíem Toni
Albà, que tota l’estona va estar d’allò més amable i atent,
tant amb els seus apadrinats
com amb els agramuntins, acceptant totes les peticions de
fotografies que li feien. Mitja
hora més tard, pujàvem a la
Sala de Plens de l’Ajuntament
on, després de diversos parlaments i en un ambient màgic
i ple d’emocions, se signava el
Manifest Oficial. En sortir, una
cercavila pels carrers d’Agramunt ens conduïa a la plaça
del Mercadal, on les dues
colles, l’Estol-Espígol i l’Estelats, feren una petita exhibició
al so de la Cobla Vents de Riella que, un cop acabada, tocà
dues peces més per a tot el
públic en general.
A la tarda, i després d’acompanyar el Toni Albà en l’ac-

te de l’ANC al Bar del Casal
Agramuntí, vàrem començar
els preparatius per al concurs
de colles sardanistes, que començava a les 8 del vespre,
coordinat amb els companys
de dVins, i amb un èxit de públic i de colles important. Des
de les rotllanes dels nens i nenes del dos col·legis de la nostra vila que havien fet el curs
del Saltem i Ballem, fins a les
colles més veteranes, passant
lògicament per les dues colles
d’Agramunt. Cal destacar la
presència de rotllanes d’exdansaires del Grup, que van
acceptar el repte de ballar en
concurs després de molts anys
de no fer-ho, i que van demostrar que ballar sardanes mai no
s’oblida. Aquest fet servia per
celebrar els 20 anys del Grup,
que acabava amb una festa
fins a altes hores de la nit.
Tot plegat va convertir la
jornada en un dia que molts
tindrem gravat per sempre.
La comunió entre Grup, collaboradors, patrocinadors, Toni
Albà, amics, ex-dansaires,
Ajuntament d’Agramunt i la
gent d’Agramunt va ser total, fent una festa plenament
oberta al poble que vàrem tenir la sort que es va apropar a
nosaltres per compartir totes
aquestes emocions. Des d’aquí
volem agrair tot el suport rebut
per tothom, l’ajuda de collaboradors i patrocinadors, i el
suport incondicional de l’Ajuntament d’Agramunt. Gràcies,
perquè aquest dissabte dia 30
tots vàrem ser part del Grup
Sardanista Estol! ■
[JUNY 2015]
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Canvis en la junta de l’Associació de Ramaders
A

FONT: ASSOCIACIÓ DE RAMADERS

A la nostra comarca
i especialment al
nostre poble, el sector
ramader és la base
d’una agroindústria
molt poderosa. La prova és que a Agramunt
tenim moltes empreses que s’hi dediquen.
Amb orgull podem dir
que al nostre poble
amb un salt passem
del sector primari a
la indústria més important.
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ra fa quatre anys va néixer l’Associació de Ramaders d’Agramunt i Comarca i,
segons marquen els estatuts,
el passat dia 19 de maig es
van fer eleccions per formar
la Junta Directiva, la qual va
quedar de la següent manera:
President: Jordi Ortiz
Vicepresident: Josep Albareda
Secretari: Ramon Valls
Tresorera: Olga Oliva
Vocals: Xavi Boncompte,
Josep Farreny, Joan Salvadó,
Cosme Moragues, Josep Guixé, Isidre Marquilles, Ernest
Costafreda i Daniel Lluch.
El sector ramader a nivell de Catalunya és molt
important econòmicament,
especialment el porcí; tan
important és que representa
el 60% de la producció final
agrària. Encara que això no
vol dir que no pateixi. Fins i
tot es pot dir que pateix molt,
degut a les fortes inversions
que s’han hagut de fer pel
benestar animal i l’adequació de les granges a les noves
normatives comunitàries. Per

altra part, i gràcies a això, es
pot dir que té bastant garantides les expectatives exportadores.
La granja és el primer esglaó on comença la cadena
alimentària, per això es té
molta cura per fer les coses
ben fetes, mitjançant una sèrie de controls estrictes i amb
una traçabilitat immillorable,
aspectes que garanteixen a
les persones i a la societat
que el sector ramader sigui
responsable i sostenible a
l’hora de fer bé les coses.
A la nostra comarca i especialment al nostre poble,
el sector ramader és la base
d’una agroindústria molt poderosa. La prova és que a
Agramunt tenim moltes empreses que s’hi dediquen, començant per les granges, els
autònoms, les petites empreses de serveis i equipaments,
les empreses de prefabricats
i construcció, i una empresa
amb tecnologia puntera a nivell mundial. Amb orgull podem dir que al nostre poble,
que tant ens estimem, amb
un salt passem del sector

primari a la indústria més
important. Elements que, no
cal dir-ho, tenen un impacte
econòmic i social espectaculars.
També hem d’apuntar, pel
que fa al Medi Ambient i Territori, que el sector ramader
d’Agramunt té una sostenibilitat immillorable i un equilibri excel·lent, fets que el
converteixen en una de les
comarques amb més racionalitat de Catalunya.
L’impacte negatiu dels purins al nostre territori és gairebé inexistent. Podem dir
que sempre s’està innovant
procurant que el mínim impacte continuï així i sempre
millorant-lo per al benestar
de les persones d’Agramunt,
amb diferents tecnologies
de maquinària i també amb
productes biocides que minimitzen, per no dir que quasi
anul·len, les males olors dels
purins, que són, en definitiva
uns dels millors adobs no residuals per a la terra.
Associació de Ramaders
d’Agramunt i Comarca

E N T ITATS

Els Picons d’Os des d’Alberola

Q

FONT: CENTRE EXCURSIONISTA

ualificar els Picons
d’Os com el Pedraforca
de la Noguera potser

seria exagerat, però cert és
que la seva silueta hi té una
retirada. Als peus del Mont-

sec, a la Serra de Sant Miquel, els Picons d’Os i el Tossal de les Euques dominen la
panoràmica sobre el pantà de
Santa Anna i les restes de Tragó de Noguera, amb la silueta
del congost de Mont-rebei al
nord i la plana de Lleida que
s’obre al sud.
La sortida del mes de maig
començà al poble d’Alberola,
per enfilar-nos per corriols
dins del bosc fins als peus
del Tossal de les Euques.
Des d’aquí els Picons estaven a tocar i només quedava
la grimpada final i el pas per
l’escletxa per coronar els seus
951 m. Vistes espectaculars
mentre esmorzàvem per carregar energia i ja de baixada
visita a les restes de l’antic
poble de Montessor, abans de
tornar a Alberola carenant la
Serra de Sant Miquel. ■

Associació
de Dones
de Preixens
Apreciada Jose,

FONT: DONES DE PREIXENS

Ens omple de satisfacció haver-te
acompanyat el 23 de maig en la celebració del teu 85è aniversari.
Moltes gràcies per haver-nos donat la teva amistat i haver volgut
compartir amb nosaltres aquest dia
tan emotiu.
La Junta
[JUNY 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

30

sió 616

[JUNY 2015]

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

OP IN IÓ LA C LAR A B O IA

per JOAN PUIG i RIBERA

Escoltar i atendre la minoria
Cal que des de la
majoria tinguin la
sensibilitat per escoltar i atendre tots
els agramuntins
i en especial les
minories. Cal que
s’esforcin i donin
facilitats perquè
els dos regidors de
CiU puguin ajudar
en el govern municipal, ni que sigui
des d’un altre punt
de vista.

E

scric aquestes ratlles dies abans que els
nous ajuntaments democràtics s’hagin
constituït. En molts casos la incògnita
és gran perquè hi ha hagut un considerable
repartiment de vots entre nombroses i diverses llistes. La mateixa capital de Catalunya,
tot i que es dóna per fet que Ada Colau en serà
la nova alcaldessa, és una incògnita sobretot
perquè les coalicions i els pactes per confegir un govern estable no acaben de sumar una
majoria. I si volem fixar-nos en un cas proper
podem mirar Cervera on el repartiment de regidories és un trencadís gaudinià de difícil conjuminació.
El cas del nou consistori agramuntí és totalment oposat i diferent al de la majoria d’ajuntaments. El contundent resultat d’11 a 2 i a
0 que els d’Acord d’Esquerra van clavar a la
llista de CiU i a la del PP no deixa opció a
tenir dubtes de qui manarà els pròxims quatre
anys. Així com fa dues legislatures ens trobàvem davant d’un empat que es
va resoldre pel major nombre
de vots i gràcies a uns socialistes que van amagar el cap sota
l’ala; ara la implacabilitat dels
resultats, a més d’haver quedat reduït a només dos partits,
és incontestable.
De bell antuvi ja va sorprendre que els socialistes no es
presentessin a la nostra vila.
Suposo que a la bufetada que
van rebre en les anteriors eleccions municipals, en veure
reduït considerablement el suport vilatà, s’hi ha de sumar la
davallada que ha patit el PSC
arreu de Catalunya per la seva
no implicació en el procés independentista.
Que el PP d’Agramunt topés
amb serioses dificultats per
confegir una llista ja no és tan
xocant, ja que sempre ha tret
uns resultats minsos a casa
nostra, a excepció de les primeres eleccions, quan les cirJOAN PUIG

cumstàncies eren molt diferents sobretot pel
fet que veníem d’on veníem. Una altra cosa
és la barra que hi van posar els que passen al
davant del partit per tal de conjuminar per al
nostre municipi una llista majoritàriament fantasma encapçalada pels tres únics agramuntins que van acceptar formar-ne part.
En canvi, que a CiU d’Agramunt en aquesta ocasió li costés muntar una llista, ja sobta
més. Els convergents locals, després d’haver
obtingut fa vuit anys el govern del consistori,
amb Amadeu Padullés com a alcalde, i la connivència del PSC local (com hem dit suara), en
aquesta ocasió han vist reduïda la seva força
a l’Ajuntament que durant anys i anys havien
controlat fins i tot amb majories absolutes. Els
fets presents poden ser, doncs, difícils de pair,
encara que tenen la seva explicació.
Per tant, tindrem, vull dir tenim, un equip
d’Esquerra d’onze persones que manarà a
l’Ajuntament durant els quatre pròxims anys.
Una majoria absoluta i aclaparant, tal i com
hem decidit els agramuntins en l’elecció dels
nostres edils. De ben segur que en el resultat
hi ha influït el fet que l’Esquerra ja tenia l’alcaldia anteriorment i que el poble està content
amb la seva gestió. En aquest sentit se’ls ha de
felicitar. Els resultats canten. Ara cal, però, que
continuïn fent les coses bé i que no els pugin
mai els fums de la majoria al cap. Cal que no
facin passar el corró que tot ho aixafa, com ho
fan governs “mesetaris” que prou coneixem.
Cal que des de la majoria tinguin la sensibilitat
per escoltar i atendre tots els agramuntins i
en especial les minories. Cal que s’esforcin i
donin facilitats perquè els dos regidors de CiU
puguin ajudar en el govern municipal, ni que
sigui des d’un altre punt de vista. Cal que no
menystinguin l’oposició. Cal, doncs, que tinguin una sensibilitat especial –cosa que no és
fàcil– i que escoltin i atenguin la minoria. Els
catalans, que massa vegades hem sentit el rebuig i el recel de la majoria hispànica, hem
de demostrar un saber fer especial envers les
minories i els que dissenteixen. És una qüestió
de predisposició, de comprensió, d’obertura
de mires, de ser empàtics amb el més dèbil
i també amb el que divergeix de nosaltres. ■
[JUNY 2015]

sió 616

31

PINTURA I DECORACIÓ

JAUME VILLALTA
Avinguda dels Esports, 6, 2n, 2a
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OP IN IÓ ELS LEC TO R S ESCRIUEN

Saber guanyar, saber perdre
Prendre una
decisió com
aquesta no ha
estat gens fàcil.
No parlem solament de política,
parlem d’amistats, parlem d’illusions i decepcions, encerts i
errors, parlem
d’hores dedicades al servei
d’Agramunt,
parlem d’una
part de la vida i
d’un mateix.

Benvolguts,
Quan vostès llegeixin aquest
escrit, ja sabran que no he pres
possessió del càrrec de regidor
per a la propera legislatura.
Permetin-me unes explicacions, que crec que dec de manera particular a les persones
que ens van donar la seva confiança, i en general a tots els
veïns i veïnes d’Agramunt.
La democràcia es basa amb
els vots del poble, que premia
uns i castiga els altres.
En l’acte de campanya de la
candidatura de CiU a les eleccions municipals del 24 de
maig, vaig dir que el meu pas
per la política era vocacional
i tenia data de caducitat, bé
perquè jo decidís plegar o bé
per decisió de vostès que em
fessin plegar.
Després dels mals resultats de la nostra candidatura
he pres la decisió de plegar,
d’acord amb els companys de
la candidatura.
La política té unes pautes
marcades en aquests casos,
i jo no em puc quedar com a
cap de l’oposició, he de fer una

passa enrere perquè d’altres
puguin bastir un nou projecte
que il·lusioni més tots els convilatans. En tot el que calgui i
em demanin, hi seré; el que no
faré mai es deixar de servir el
meu poble i el meu país.
Ho faig des de l’honestedat
que ara mateix em guia i des
de la lleialtat i confiança amb
l’Antonio Farré i l’Elisabet Vicens que ens representaran al
nou consistori, i l’agraïment
immens a tots els companys
de la candidatura.
Han estat vuit anys rics i
apassionants que m’han permès aportar la meva modesta
contribució a la millora d’Agramunt i estimar-lo encara més.
Dono les gràcies a tots els que
ho heu fet possible i m’heu
ajudat aquests vuit anys, per
haver-me donat l’oportunitat
de participar en la vida i gestió
d’Agramunt des de la primera
línia.
Prendre una decisió com
aquesta no ha estat gens fàcil.
No parlem solament de política, parlem d’amistats, parlem
d’il·lusions i decepcions, en-

certs i errors, parlem d’hores
dedicades al servei d’Agramunt, parlem d’una part de la
vida i d’un mateix.
Vull fer un agraïment a tots
els regidors i regidores amb
els quals he compartit aquests
vuit anys, des de les discrepàncies lògiques, però sempre des
del respecte a la persona, la
correcció en el tracte i l’educació en les formes. Ha estat un
veritable plaer.
Un agraïment també per a
tot el personal de l’Ajuntament, per la seva paciència i
pel tracte sempre cordial que
han tingut amb mi, excel·lents
professionals i, el que és més
important, millors persones.
Finalment a la meva família, els més perjudicats pel
meu pas per la política; sense
el seu ajut, la seva comprensió, la seva paciència i la seva
complicitat no hagués pogut
dedicar aquest temps a exercir
de regidor, també per totes les
hores que no els he pogut dedicar.
Domènec Llop
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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
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PINTURES I DECORACIONS
PINTURES DECORATIVES: ESTUCATS
VENECIANS, VELADURES, CERES
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AV/ CATALUNYA, 22 2º
AGRAMUNT 25310 (Lleida)

Tel. 973 39 12 53
Mòbil 659 499 485

E S PECIA L
S A N T JOR D I CERTAMEN LIT ERARI

EI!!!
Hi havia una vegada una nena que no tenia
nom. Els seus amics i la gent del poble sempre
la cridaven Ei.
L’Ei estava trista perquè totes les seves amigues tenien un nom menys ella. Quan va néixer, els seus pares no en trobaven cap que els
agradés. Van passar moltes hores pensant, però
no en trobaven cap de bonic: Maria, Mar, Clàudia... no hi havia manera.
El temps anava passant i l’Ei es feia gran.
Pensava, algun dia el trobaré i serà el nom més
bonic del món.
L’Ei, un dia, va tenir un somni. Caminava per
l’espai, va veure els planetes, el sol, la lluna i
milions d’estels.
Al matí quan es va despertar estava molt contenta perquè gràcies al somni havia trobat el
seu nom: em diré Estel!!
Va anar de seguida a dir-ho als seus pares.
Ells van dir que sí! L’Ei ja tenia el seu nom:
ESTEL!!!
Laura Garriga Solé

LA PRIMAVERA
ENS ESTÀ ESPERANT
La primavera ens està esperant. Ens espera el cel blau
intens, net de núvols on sembla que amb el dit hi pots
escriure com si fos una pissarra. Ens espera el sol radiant
que ens il·lumina i ens escalfa de la fredor de l’hivern.
La primavera ens està esperant. Ens espera el camp verd,
lluminós pintat amb els colorets de les floretes: vermell,
groc, lila... Ens espera la pluja, els ruixats que ho netegen
tot i deixen aquells colors vius i brillants en tots els paisatges.
La primavera ens està esperant. Ens espera el mar blau,
calmat o no, amb la seva energia, amb les onades que ens
relaxen amb el seu soroll. Ens espera l’aire fresquet que
ens neteja la cara i les idees i ens fa agafar aire pel nas a
poc a poc tot tancant els ulls.
La primavera ens està esperant. Ens espera l’alegria als
carrers, el xiuxiueig de la gent parlant i la xerrameca dels
nens jugant, corrent i empaitant-se.
La primavera ens està esperant. Ens espera la vida als
carrers, als camps, a la platja. Per a gaudir-la.
Cal acomiadar l’hivern fred, humit i llarg. La primavera
obre les portes de bat a bat amb noves sensacions i moltes
emocions. Aprofitem-la!
Neus Silvestre Gatell

ELS MEUS PARES
El meu pare quan jo era petit
a la seva falda m’acaronava,
explicant-me un conte divertit
a dormir m’acompanyava.
Si tenia por a mitja nit
a la meva mare cridava,
i ella venia fins al meu llit
per fer-me una abraçada.
El meu pare m’ha ensenyat
a ser honest i valent,
i la mare m’ha inculcat
a ser respectuós amb la gent.
Els pares ens estimen
i sempre estan al nostre costat,
encara que a vegades ens castiguen
el seu amor és de veritat.
Pau Pijuan Prats
Judit Esteve Martí. Premi poesia visual, 5è Primària
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UN VIATGE FANTÀSTIC
Hi havia una vegada una família que volia anar a fer un viatge, volia
anar de vacances, volien anar a algun lloc que mai no poguessin oblidar.
Llavors va ser quan van pensar d’anar a la Selva. Aquesta família tenia
una filla, la Mariona, una noia de 15 anys que no estava d’acord en fer
el viatge, perquè ella pensava que la Selva era un lloc molt avorrit i que
era per a nens petits.
Un dia al matí quan ja eren a la Selva, la Mariona que estava molt
enfadada va sortir a buscar cireres. Ella, que era molt espavilada i es pensava que ho sabia tot, es va perdre. Els seus pares es pensaven que era
una de les seves bromes, però com que veien que tardava molt van anar
a buscar ajuda. La Mariona en veure que es feia fosc es va endinsar en
una cova per refugiar-se, una cova on hi havia un llac al costat. Durant
la nit va sentir uns petits gemecs, es va anar apropant cada vegada més
als gemecs, fins que va poder comprovar que era una cria d’elefant. La
Mariona l’observà amb atenció. Tenia una poteta sagnant. La Mariona
va intentar acariciar-lo però ell no es deixava. Finalment es va quedar
adormida. Al dia següent es va despertar pensant en com poder curar-lo.
L’elefant també dormia, llavors va pensar en fer-li una petita cabaneta.
Quan va començar a fer-se fosc un altre cop va posar l’elefant a la seva
nova caseta, per així poder-lo curar. Es va adonar que el que li passava a
la pota era que tenia una bala, què volia dir això? Que l’havien disparat!
Així doncs, va pensar que per allà podia haver-hi caçadors d’elefants.
La noia i l’animalet es van fer molt amics, i cada dia anaven a banyar-se al llac del costat de la cova, però un dia, quan la Mariona es va
alçar, l’elefant no hi era. La terra estava molla i es veien petjades dels
caçadors. La Mariona va seguir aquelles petjades que la van portar fins
a un campament, el Campament dels Caçadors. Allà va veure coses horribles. No s’ho podia creure. Va veure un bon grapat d’elefants tancats
en gàbies. I quina va ser la seva sorpresa? En una d’aquelles gàbies hi
havia el seu amic, l’elefant amb la pota a mig curar. Llavors va pensar
que havia de fer alguna cosa, com podia salvar tots aquells elefants?
Durant tota la nit es va estar pensant com fer-ho, fins que se li va ocórrer una idea. Quan es faria fosc aniria al campament i una vegada allà
espantaria una bona colla de mussols perquè piquessin els caçadors que
vigilaven el campament, així mentrestant, ella podria alliberar els elefants de les gàbies. Li va semblar una idea fantàstica, i així ho va fer.
FANTÀSTIC! Va funcionar, va poder alliberar tots aquells animalons i
el més important: va alliberar el seu amic. L’endemà al matí van tornar
a anar a banyar-se al llac, com de costum, i va ser allà on va sentir unes
veus de gent que cridaven: Mariona! Mariona! Eren els seus pares que,
juntament amb uns guardes, l’estaven buscant des de feia dies. –És aquí,
és aquí –va exclamar el pare de la Mariona amb els ulls plorosos i plens
d’emoció. La Mariona els va explicar tot el que havia passat i els guardes
van anar al campament a detenir tota aquella colla de caçadors d’elefants. La Mariona estava molt feliç perquè a l’elefant ferit, que ja gairebé
estava recuperat, el van deixar en llibertat un altre cop per la selva. Ella i
els seus pares van tornar cap a casa seva, van pensar que havia sigut un
viatge fantàstic, però que no tornarien mai més a la Selva.
Andrea Díaz Arisa
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Judit Esteve Martí.
Premi poesia visual, 5è Primària

EL TEMPS QUE FUIG
Dolces cançons d’infantesa
plenes de tendresa.
Records de bells temps
que ens vénen a la ment.
Tendres abraçades
que evoquen persones estimades.
Milers de somnis guardats
en calaixos daurats.
Feixuc avanço sense equipatge
i al sarró m’enduc tot el bagatge.
Poruc capgiro el rellotge del temps
en un últim intent
de perpetuar cada moment.
La porta del passat està barrada.
Emmudeix el silenci, la boca tancada.
El temps corre i no es detura
i jo avanço sense pressura.
El fràgil instant s’esfulla
pel forat d’una agulla.
El ble de l’espelma S’HA ACABAT.
Judit Cuberes Solé

L’OLOR DELS PINS
Despertar-se al matí, olorar l’aire fresc, l’olor dels pins,
sentir cada moviment o soroll: les fulles cruixir, el vent
bufar, els animals menjar… Tot això només pot passar a
les profunditats d’un meravellós i a la vegada misteriós
i temible bosc.
Recordar això tots els dies és molt dur per a mi. Aquí,
tot fa olor a hospital. L’únic que se sent són metges, infermeres i zeladors caminant pels llargs i interminables
passadissos. Recepcionistes de mal humor i pallassos
que intenten alegrar-te el dia sense èxit.
Proves, proves i més proves. Passar-te el dia de despatx
en despatx. Males i bones notícies; això ja no importa.
Tot i que en el més profund dels meus pensaments encara hi queda una esperança, tots sabem que no em queda
molt. És trist saber que potser demà o demà passat ja no
existeixis, que deixis el teu cos i que la teva ànima vagi
entre el cel i l’infern.
Els metges ja ho han intentat tot. Ni la quimioteràpia
ni cap d’aquestes dures i doloroses proves han funcionat.
El meu vell amic càncer ja s’ha apoderat de quasi tot el
meu cos.
Odio saber que em moriré en un trist, fred i solitari
hospital.
Els meus pares m’han intentat convèncer que encara hi
ha alguna esperança, però ja no em crec res. Només veig
una trista i dura realitat.
De vegades em poso a la pell dels meus pares, perdre
un fill i sense saber què contestar a la meva pobra germana de 4 anys. “On és el meu germà?”
Més proves i més males notícies. Ara diuen que no saben quan em queda: dos, tres dies, no gaire més...
M’alegro de demanar l’alta voluntària i així poder anar
a respirar el meu últim alè a la meva humil casa al costat
de tota la meva família.
Abans de marxar han vingut tots els metges i infermeres a felicitar-me i a dir-me que havia lluitat com un
campió. Jo sense saber què dir els vaig agrair tot el que
havien fet per mi.
Va ser impressionant tornar a entrar per la petita porta
de la meva casa, sentir l’excepcional olor a encens de
vainilla, poder asseure’m al sofà de pell marró i menjar
quelcom que no fos verdura resseca o aigua amb fideus.
L’últim que vaig demanar va ser anar al bosc, sentir
per última vegada aquelles fantàstiques sensacions.
Els meus pares, juntament amb els meus amics, que havien decidit passar el poc que em quedava amb mi, van
acceptar i sense perdre el valuós i maleït temps vam agafar la nostra vella camioneta i vam fer camí cap al bosc.

En baixar d’aquella atrotinada camioneta, tots els
sentits se’m van desenvolupar de cop. Vaig olorar totes
aquelles fragàncies tan esperades pel meu nas: olor a pi,
roure, herba fresca… Aquella olor tan pura i natural que
només es pot aconseguir en un lloc únic i especial com
aquell.
Deixant la meva ment en blanc em vaig estirar a l’herba, sense pensar en cap de les meves desgràcies, sense
pensar en res.
Caminant i caminant per les grans profunditats
d’aquell gran laberint, només es contemplava verd. Algun tronc sec i sense vida també es podia divisar entre
els lluminosos, imponents i trencadors arbres.
Com trobaria a faltar allò: despertar-me al matí, olorar l’aire fresc, l’olor dels pins, sentir cada moviment o
soroll: el cruixir de les fulles, el bufar del vent, el menjar
dels animals...
Adrià Jiménez March

Marc Puigpinós Roig. Premi poesia visual, 4t d’ESO
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SILENCI ENTRE MUNTANYES
S’acostava el final de l’hivern. El
sol començava a brillar entre les
adormides muntanyes. Al fons de la
vall, un riuet recorria aquell gèlid paisatge i, de tant en tant, algun animal
baixava del bosc i bevia l’aigua freda.
El cel estava net de núvols aquella
matinada.
Ell jeia al llit de palla del seu habitacle, construït amb pedres de la
muntanya. El sostre, de palla i suportada amb fustes del bosc, ja s’havia
enfonsat alguna vegada. La caseta,
amb teulada de pissarra i d’una sola
planta baixa, disposava d’una petita
cuina i una sala on es podia observar
una taula allargada i dues cadires fabricades amb branques i troncs petits
que havia anat recollint. Al fons hi
havia una llar de foc on les brases encara cremaven. Aquell dia era un dia
especial. Per a ell viure tots aquells
anys sol, sense ningú que l’estimés,
l’havia fet envellir. Moltes arrugues
ja s’havien establert a la seva cara,
gairebé tots els seus cabells ja havien perdut el color o havien adaptat
un to gris fosc. Cada dia hi pensava i
no podia dormir una nit sencera. Havien passat més de cinquanta anys i
aquell horrible record ressonava en
la seva ment.
Era la tardor de l’any 1937. El petit
poble on vivien ell i la seva família
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era preciós, amb uns camps que a
l’estiu lluïen de verd i a l’hivern es cobrien de gebre i en algunes ocasions
de fines capes de neu. A la primavera
les plantes es despertaven, s’arrelaven fortament al terra i de les seves
branques en florien les belles flors de
color rosa pàl·lid.
Ja es feia tard i el sol començava a
pondre’s. Aquell dia ell arribava tard
a casa. La seva dona i filla l’esperaven contentes. Estaven preparant el
sopar i per tots els racons es podia
olorar el deliciós brou que estaven
cuinant. Es veia el fum sortint per la
xemeneia.
De cop i volta, mentre ell avançava
pels ja deserts carrers de la petita villa, s’escoltà un fort soroll de motors.
Va mirar enrere i va contemplar estupefacte com uns avions s’apropaven
a gran velocitat. Al principi, ell creia
que allò que estava observant eren
els vehicles aeris de reconeixement
que diàriament sobrevolaven aquell
territori. Però poc després va veure
que aquells avions formaven una posició d’atac. Es tractava de dos avions
bombarders italians acompanyats
d’una petita nau motoritzada de reconeixement. Els imponents vehicles
havien ja passat de llarg la petita villa i ell respirà alleujat. Sobtadament,
però, darrere seu es va sentir una

forta explosió. Potser va ser instint,
però immediatament es va llençar a
terra. Els brunzits dels projectils i el
espetecs duraren uns quants minuts.
Després d’uns instants es va aixecar
del terra. Al principi, la seva sensació
va ser d’incertesa. Estava marejat i ho
veia tot molt fosc. A poc a poc una
tènue llum el va anar enlluernant fins
que es va recuperar definitivament.
Primer es va mirar a ell mateix per
comprovar si s’havia fet mal. Tenia
alguns talls oberts a les mans i algunes estelles clavades. Li feien mal. A
continuació va observar el paisatge
del seu voltant. Les imatges que va
observar se li quedaren marcades durant tota la seva vida. Algunes persones sortien al carrer per posar-se a
cobert. La casa d’un costat del carrer
havia estat impactada per una bomba i unes grans flames il·luminaven el
seu voltant. Més endavant jeien dos
homes sense vida i una dona, plorant, els tapava amb mantes. Ell va
continuar avançant cap a casa seva.
Coixejant va arribar al seu objectiu.
El seu jardí estava pràcticament intacte; la sorpresa va ser quan va obrir
la porta d’entrada i va adonar-se que
un explosiu havia impactat a la teulada de la casa i havia enfonsat el segon pis. Una paret es va tombar a
pocs metres d’on es trobava ell i es va

horroritzar en veure l’osset de peluix amb
què la seva filla sempre jugava. Els seus
ulls verds van alliberar unes llàgrimes de
dolor i ràbia. Seguidament va recollir l’animalet de peluix brut de cendra de la seva
nena i arrencà a córrer. Volia fugir d’aquell
horrible malson real.
Estava molt cansat. Estirat al llit va moure pesadament la seva ossuda mà i agafà
fort l’osset ja molt vell. El va prémer ben
fort contra seu i l’olorà intensament recordant la seua petita nena i la seva estimada
dona. Per últim, escoltà el so de la natura,
l’olor dels arbres i el fresc gust de l’aigua
mentre lliurava el seu darrer sospir. Silenci
entre les muntanyes.

Pau Pijuan Prats. Premi poesia visual, 6è Primària

Roger Brils Creus
NINGÚ NO T’ESCOLTARÀ

AL MEU FUTUR JO
Doncs aquí estic, escrivint-te. Quantes coses deuen haver passat
ja! Ja saps, el típic, la parella, els fills, la casa, la carrera, el treball, el
cabell... Però jo no t’escric aquesta carta per preguntar-te tot això,
l’escric per a fer-te memòria. ‘’Memòria?’’, et deus preguntar; doncs
sí, memòria. Et vull fer recordar totes aquelles promeses que et vas
fer, els objectius i propòsits que et vas decidir a complir i sobretot
els somnis que et vas prometre a fer realitat.
Podria parar aquí, només era fer-te memòria al fi i al cap, però
quina gràcia té escriure al teu futur jo, si només li escrius un paràgraf? No, vull profunditzar més, vull fer-te tornar als quinze anys
que tenies i sé que tu també ho vols fer.
Vull fer-te tornar a sentir totes aquelles ganes de menjar-te el món
sencer, de fer mil coses, de tenir energia, d’indecisió, de veure món,
de noves experiències, de fe en tot el que et proposes, tornar-te a
fer sentir aquelles ganes de viure. Per què? Doncs, perquè amb el
temps aquestes coses s’obliden, creixem i no fem el que realment
volem fer, i no penso deixar que em passi, però en el cas que hagués
passat, tindré aquesta carta.
No sé amb qui estàs, on vius, què has estudiat, de què treballes,
però sé que estàs amb algú que et completa, vius en un lloc que t’ha
enamorat, has estudiat el que més bé se’t dóna amb les forces més
inhumanes de totes i tens un treball en què cada dia que t’aixeques
tens ganes d’anar-hi. Que com ho sé? Fàcil, perquè jo sóc tu i sé
que mai no em defraudaràs.
Amb tot això només et vull demanar una cosa, que davant de tot
segueixis sent creatiu, enginyós, apassionat, alegre, hàbil, valent,
especial, únic... TU.
Atentament, jo.
Ramon Ros Ortega

Parla que parla,
parla que parlaràs.
Parlem una estona tots junts,
que útil és parlar.
Parlo d’un món sense guerres,
ni injustícies ni soldats.
I sento parlar de bombes
que esperen el seu esclat.
Parlo d’un lloc d’insomni,
d’amor i de llibertat.
I sento parlar d’enganys
i països arruïnats.
Parlo d’un camí ample,
llis i empedrat.
I sento parlar de traves,
d’avarícies i enganys.
I crido que vull un canvi
però ningú no em vol escoltar,
tothom va a la seva
actuant sense pensar.
Perquè en aquest món encara que parlis,
ningú no t’escoltarà.
I si no ets prou fort per aixecar-te,
la teva veu es perdrà.
Andrea Díaz Arisa
[JUNY 2015]
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E S P EC IA L
S A N T JOR D I C ERTAMEN LIT ERARI

LA PETJADA
DE LA VIDA
Pep, abans que me’n vagi vull deixar-te escrita aquesta carta. Sóc vellet
i a mesura que cauen els fulls del calendari, la meva vida va arribant al
seu final. Per això he decidit redactar
la meva última carta per a tu, l’únic
nét i persona que m’estima. M’agradaria escriure en només dues pàgines
tot el que he après de la vida perquè
et serveixi d’ajuda.
En primer lloc vull recordar-te que
tu i jo vam començar a conviure per
una gran desgràcia: la mort dels teus
pares. Jo ja era vidu des de feia tres
anys, quan els teus pares van tenir
aquell tràgic accident de cotxe. Així
doncs, amb setanta anys d’edat vaig
haver de fer-me càrrec de tu, que només en tenies tres. En aquestes dues
dècades que portem junts, sàpigues
que he intentat fer tot el possible per
transmetre’t els principals valors que
m’havien inculcat de petit.
Ara, però, deixa’m explicar-te el
que fa molt temps et volia dir i que
mai no he explicat a ningú. És una
petita història que va succeir quan jo
era jove i que m’ha ajudat molt en
totes les situacions de la vida.
Tot va començar quan jo tenia trenta anys i vaig fer el meu primer viatge
a l’estranger. La destinació la tenia
clara, ja que sempre havia sospirat
per aquell país, l’Índia. Recordo que
portava dues setmanes viatjant i tot
estava anant molt bé. Un dia em vaig
aixecar a les sis del matí, com de costum, per dirigir-me a un lloc del nord
del país anomenat Rishikesh. En arribar al poblet, em vaig topar amb
un pobre home assegut al terra amb
les cames creuades. Malgrat el seu aspecte de vagabund em va sobtar la
seva gran rialla que l’il·luminava la
cara. Li vaig oferir l’entrepà que duia
per dinar. Ell, amb uns ulls tímids,
i el seu somriure preciós, va allargar
el braç i el va agafar vacil·lant. Se’l

Daryl Pellicer Pijuan. Premi poesia visual, 2n d’ESO

va menjar ràpidament i, en acabar,
em va explicar la seva vida: no tenia
família, vivia en una barraca humil
i, per guanyar-se la vida, venia unes
petites figures d’elefants de fusta que
es deien Ganesha, el nom del déu de
la sort dels hindús.
Després de conversar llargament li
vaig preguntar com s’ho feia per tenir
sempre un somriure etern a la cara. I
és que durant tota l’estona no havia
esborrat aquella rialla plena de pau,
a pesar d’explicar-me les nombroses
desgràcies que havia patit! En sentir
això, l’home va dirigir els ulls a l’horitzó, va posar-se la mà a la butxaca,
va treure una bosseta mig estripada,
me la va donar i se’n va anar.
En aquell moment no vaig saber
com reaccionar i em vaig quedar
uns segons paralitzat. Després, amb
molta cura, vaig obrir aquella bossa
cautelosament i vaig trobar-me un
elefant de fusta i un paperet plegat.
Vaig desembolicar el paper amb intriga i devoció i en una lletra minúscula
s’hi podia llegir: “Valora totes les coses que t’envolten, tinguis paciència,

camina a poc a poc com els elefants,
no perdis mai la companyia dels altres, somriu i recorda que la felicitat
és un camí i no una meta”. En acabar
de llegir-ho vaig reflexionar durant
uns instants i vaig pensar amb tots
els moments bons i dolents que havia viscut. Una llàgrima em va caure
galta avall, com el riu que arriba feliç
a l’oceà...
Pep, aquesta és la història que mai
no havia explicat a ningú. M’agradaria que la recordessis sempre, perquè
és una gran lliçó de vida. Jo, el teu
padrí, no et puc deixar ni diners ni
joies, però et deixo la clau per obrir
la porta de la felicitat.
Vés al calaix de la tauleta de nit.
Allà hi trobaràs la figureta del petit
elefant que et durà sort i que sempre
et farà recordar la meva petjada per
la vida.
El teu padrí estimat,
Antonio.
Gerard Vicens Guixé
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E S PEC IA L
S A N T JO R D I C ERTAMEN LIT ERARI

UN CANVI
Ens llevem com si el temps se’ns tirés a sobre, com si fos culpa de la
vida que la majoria de persones sentin que no tenen temps per a res. El
treball els absorbeix, han de mantenir una família, els semàfors se’ls troben en vermell, hi ha molt trànsit, l’àvia del davant tarda molt a treure
els diners del caixer, la fila de davant és molt llarga...
Donem sempre la culpa a les circumstàncies que la vida ens posa per
davant, però mai volem assumir la responsabilitat del que ens passa. La
culpa la té la nostra manera de percebre les coses i no fem l’esforç per
canviar des del nostre interior.
Com s’explica, sinó, que dues persones davant d’una mateixa situació responguin d’una manera diferent? La realitat la creem nosaltres
mateixos, ens sentim còmodes amb allò que ens agrada i amb allò que
ens molesta, ho afirmem dient que som així, que és la nostra manera de
ser, que no s’hi pot fer res, però el que de veritat estem dient és: no tinc
ganes d’intentar canviar, ja estic bé així tal com sóc.
Però els anys passen i els nostres hàbits que tan malament ens ho fan
passar, apareixen dia rere dia, sense descans, tan integrats al cervell,
que ens fan creure que som d’aquella manera. Realment ens agradaria
canviar, però un cop ho intentem i veiem la incomoditat que ens resulta, tornem a abandonar, com si fos tan ràpid fer germinar una llavor
o donar a llum un nadó... Tot necessita el seu temps. Es necessita la
paciència i la constància per aconseguir el que un es proposa. Tan fàcil
de dir... però alhora tan complicat que sembla per la majoria de la gent.
Mai no ens donem deu minuts per reflexionar sobre com actuem davant dels problemes que tenim i de quina manera podríem abordar-los.
Malgastem molt de temps mirant a fora, com si allí fos on trobarem la
felicitat, quan realment la tenim a dins. L’únic que falta és adonar-se’n i
saber mirar i tenir després la suficient paciència i constància per actuar
de tal manera que ens apropem al nostre objectiu.
Ens enfadem amb la vida quan hauríem d’estar-li agraïts per donar-nos l’oportunitat de sentir-nos malament i indicant-nos que aquell
camí no és l’adequat i acceptar el sofriment, perquè sense ell, no valoraríem la felicitat.
Diana Valentina Renghea
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L’ENYORANÇA
Encara penso amb tu,
aquell dia que ens vas deixar,
aquell dia que vas marxar
per no tornar mai més.
S’ha quedat en mi
aquell sentiment d’enyorança,
aquell sentiment de perdre,
de perdre algú que realment t’estimava,
de perdre algú que realment apreciava.
Tu sempre vas ser bona
tant amb els bons
com amb els dolents
en el millor
o pitjor moment.
Esperit pur,
sentiment de sinceritat,
felicitat, serenor,
saviesa i amistat.
Em vas ensenyar
que tots seguim un camí,
un camí llarg i feixuc,
un camí difícil
on el cel és l’esperança,
l’horitzó el futur,
els camps verds els valors
i el viatger l’ànima.
Núria Martín Pedrós

Sònia Piqué Triginer.
Premi poesia visual, 3r d’ESO

EL TEU RECORD
Al pati jugant amb els meus germans
no em trobo gens bé i em tremolen les mans.
Estic pensatiu, segueixo sense veure el motiu.
No estic bé estic negatiu.
Miro al cel: Déu, què m’està passant?
I m’avisen que el meu mòbil està sonant.
Ma mare, des del mòbil: fill, baixa!
La seva manera de parlar no m’encaixa.
Mare, estàs trista, què és el que passa?
Em contestà: Fill, torna a casa.

AMB ULLS D’ENYORANÇA
No necessitava gran cosa més,
afortunada se sentia en terres de pagès.
Tot era calma i res estrès,
allà aconseguia que la negativitat desaparegués.
Corria entre el sol i els camps sembrats,
els secs rostolls quedaven esclafats.
I els seus cabells daurats
dansaven amb la brisa esvalotats.
Quan es despullaven els arbres
i de fum s’omplien els paisatges,
a l’alba plorava l’herba freda
mentre el sol pintava de nou l’alzineda.
En nits serenes amb llums brillants al firmament,
des dels matolls un “cric-cric” trencava el dolç instant.
I les nívies òlibes s’imposen arrogantment
sota la mirada d’una lluna badallant.
Li agradava com la serp passejar-se pel sembrat
entre espigues d’ordi i de blat.
O endinsar-se entre catifes vermelles,
respirant de totes aromes les més belles.
Memòries de Ponent que han perdurat
en el cor d’una dona, ara de ciutat.

Vaig baixar corrents, juro que sofrint.
Els meus sentiments algun mal estan sentint
i el meu cor quelcom m’està dient...
No puc saber-ho si no vaig a casa corrents.
Vaig entrar a casa i vaig palpar silenci,
vaig veure el meu pare lentament enfonsar-se.
Pare, per què plores? Parla, que l’angoixa m’està matant.
Em mirà i em digué: La teva àvia se n’ha anat al cel.
Amb llàgrimes vaig mirar al terra impactat.
No podia creure el que havia passat,
que la meva reina se n’havia anat del meu costat.
No podia creure que només la recordi del passat.
Ara ploro per tu, perquè eres la meva alegria.
Tu eres la felicitat que jo abans tenia.
Vas deixar records en mi i vas marxar,
vas deixar moments inoblidables que em vas donar.
Mai em vaig imaginar una vida sense el teu amor
així que des de dalt, cuida’m per favor.
Descansa que mai canviarà el teu nen
i escolta, em vas donar força des d’infant.
Ets el meu àngel, cada dia sento el teu afecte
i recorda que lluitaré pel meu somni.
Salma El Khattabi

Nota: Degut a la manca d’espai, la resta de les obres
premiades es publicaran en el proper número de la revista.

Laia Llorens Viladrich
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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

Sant tornem-hi!
Em veig damunt
d’una taula envoltada de gent que
no conec de res
que m’estan donant de menjar,
i menjo i menjo
sense parar tot el
que m’ofereixen de
bon grat. Observo
el meu rostre content i aquesta visió
em fa pensar que
em deu agradar.

Q

uan he obert els ulls, m’he trobat estirada a terra i envoltada de foscor i m’he
inquietat, ja que no recordava què feia
allà dins ni com havia anat a parar. Durant uns
moments no he reaccionat per l’atordiment,
però després he començat a incorporar-me en
el lloc estant tot mirant a banda i banda per
si podia copsar algun indici que m’indiqués
on redimonis em trobava, però la foscor que
m’embolcalla és tan extrema que no puc veure més enllà del nas i això fa que l’indret em
resulti completament aliè; i un cop incorporat
m’he quedat asseguda allà mateix i aleshores
m’he posat a fer memòria d’alguna imatge que
m’ajudés a esclarir com havia arribat fins aquí
dins. No ha tardat gaire en venir-me al cap un
vague record. En la visió em veig damunt d’una
taula envoltada de gent que no conec de res
que m’estan donant de menjar, i menjo i menjo sense parar tot el que m’ofereixen de bon
grat. Observo el meu rostre content i aquesta
visió em fa pensar que em deu agradar. Em
veig ben tranquil·la a la taula atipant-me i així
continuo moments després quan observo que
em ve mal de panxa de tant menjar i decideixo prosseguir endrapant com si res passés per quedar
bé. I aleshores veig com al final
m’empatxo de tant menjar i perdo
el món de vista desplomant-me
vers un abisme sense fons, i és en
aquell moment que, mentre abismo, em va semblar veure que alguns m’agafaven del braç i m’arrossegaven mig moribunda fora
de l’habitació i em portaven ves a
saber on, uns moments abans de
perdre tots els sentits fins que tot
d’una he despertat en aquest lloc
de foscor.
I ara resto asseguda a terra en
la foscor esperant que algú vingui
a buscar-me, però ningú no ve i
el temps va passant. El recinte
està en silenci. Hi ha tanta quietud que estic convençuda que no
hi ha ningú més aquí dins. Tanta
foscor em cansa, així que m’ai-

xeco per buscar l’interruptor de la llum que
per força n’hi ha d’haver algun en algun racó,
però no acabo de posar-me dreta del tot, perquè a mitja alçada topo amb una superfície
dura que resulta ser el sostre de l’habitació.
Caminant mig ajupida aconsegueixo arribar a
la paret i aleshores observo una dèbil claror a
l’altra banda del recinte i m’hi dirigeixo sense
deixar de palpar la paret. D’interruptor no en
trobo cap pel camí. Tan bon punt arribo a l’altra banda m’adono que la claror surt de sota
d’una porta. Sense esperar més la colpejo amb
totes les meves forces durant una bona estona
esperant que algú de l’altre costat em senti,
però no obtinc cap resposta, sinó del pis de
sobre que m’escridassen perquè deixi de fer
soroll, i així ho faig. Davant del silenci em poso
a resseguir el perímetre del recinte i comprovo
que les seves dimensions són molt reduïdes.
El baix sostre em fa venir mal d’esquena per
haver de romandre ajupit, així que m’assec en
un racó a esperar. I espero i espero.
No sé pas quant de temps fa que estic tancada en aquesta fosca gàbia i en tot aquest
temps no s’ha presentat ningú, i per més inri
no he tastat res de res d’ençà que sóc aquí
dins que ja començo a tenir força gana. Em vénen ganes d’arrossegar-me cap a la porta però
no tinc forces per moure’m i resto asseguda
al meu lloc veient com passa el temps. De
sobte s’obre la porta i la petita estança queda
il·luminada, i per uns moments quedo encegada per la claror. Tan bon punt recupero la
visió veig entrar a la sala uns desconeguts que
m’agafen i m’espolsen de cap a peus tot assegurant que porto un dit de pols a sobre. Em
condueixen cap una sala buida, llevat d’unes
taules i cadires al fons, i m’hi deixen. Transcorreguts uns minuts sento al meu darrere una
presència que em fa pensar que no estic sola,
però no goso girar-me per si de cas. No fan
gaire soroll i això em fa pensar que estan esperant alguna cosa. Aleshores veig que s’obre
una porta i una gentada comença a entrar a la
sala i es van col·locant en filera davant meu,
i no passa gaire estona que em comencen a
fer endrapar paperetes. El dia de les eleccions
havia començat. ■
[JUNY 2015]
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Classificacions i resultats

G. GATELL
LA

AGRAMU
C.F.

ES
NT CO

R. Mendoza

Segona Catalana

Organyà

41

Bordeta

76

Agramunt G. Gatell

14

Balàfia

50

Acabem la temporada
en una onzena posició.

Artesa de Segre

41

At. Segre

69

Ponts

7

Cervera

47

Alcarràs

40

Intercomarcal

60

Baix Segrià

46

Angulària
d’Anglesola

34

Balaguer

47

Cadet

Bordeta

45

Palau d’Anglesola

29

Solsona

47

Garrigues

39

Tremp

27

Cervera

45

Mig Segrià

39

La Seu d’Urgell

4

Pardinyes

38

AEM

25

Rialp

18

Orgel·lia

11

Agramunt G. Gatell

1

Classificació final Punts
Andorra

83

Alpicat

81

Solsona

69

Borges Blanques

64

Cervera

56

Linyola

55

Alcoletge

50

L’Albi

50

Juvenil
Penúltima posició d’un
equip que se n’esperava
més.

Alpicat

45

Aquest equip, des del
començament de temporada ha estat lluitant en un
grup que no era el seu.

Mollerussa

42

Classificació final Punts

AEM

36

ENFAF

83

Baix Segrià

35

Tàrrega

68

Guissona

34

Mollerussa

66

Guissona

50

Balàfia

44

Classificació final Punts

Balàfia

33

At. Segre

55

Agramunt G. Gatell

42

Andorra

Tàrrega

24

Alpicat

54

81

Infantil
Quan encara no s’ha

Sacs de paper
Làmines de plàstic

Bobines gofrades

Bosses de Paper

Sacs laminats

www.grupoconsist.com

Bosses de plàstic
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Flexible solutions for Flexible Packaging

acabat el campionat els
infantils són els campions del seu grup. Felicitats!
Classificació

Punts
82

Pobla de Segur

70

Urgell

70

Mollerussa

64

At. Segre

58

Oliana

56

Mig Segrià

52

Linyola

46

Bellpuig

45

Artesa

38

Balaguer

35

Tàrrega

34

FIF Lleida

27

Cervera

20

Aleví-B

Agramunt G. Gatell

56

Lleida

54

Arbeca

30

Fondarella

20

At. Segre

50

Ivars d’Urgell

52

Terraferma

26

AEM

18

Vuitena posició en la
classificació.

Balàfia

45

Guissona

51

Pardinyes

22

Ivars d’Urgell

4

Classificació final Punts

Baix Segrià

44

Pardinyes

35

La Noguera

21

Almacelles

41

Urgell

30

Bordeta

0

Mig Segrià

38

Baix Segrià

23

Balaguer

29

Intercomarcal

20

Prebenjamí-B

Garrigues

25

Fondarella

15

Cervera

23

Linyola

9

Bon final de temporada per als més petits.

Alpicat

21

Balàfia

6

Bordeta

16

Orgel·lia

3

Aleví-A
Les tres últimes derrotes els col·loquen a la
dotzena posició.
Classificació final Punts

R. MENDOZA

Agramunt G. Gatell

Components de l’equip Amateur. Jugadors: P. Cases, R. Roca, Deyby V., R. Cercós, M. Daffe, O. Zhati, D. Buireu, F. Isla, J.Mª Villanueva, M. Cámara, F.
Sáiz, M. Puebla, J.Mª Cases, M. Elhmidi, R. Ribera, A. Tapia, M. Zeroulai, S. Tarruella, X. Pedrol, R. Guasch, O. Vadillo, M. Fernández, D. Piqué, I. Sementé,
G. Jubete, Y. Maldafee, N. Peñate. Cos tècnic: Aleix Miró, Xavier Pedrol.

Ponts

66

Mollerussa

61

Bellpuig

57

Pla d’Urgell

51

Garrigues

40

Tàrrega
Terraferma

71

AEM

69

At. Segre

68

Bordeta

67

Intercomarcal

36

Balaguer

35

Agramunt G. Gatell

28

Linyola

28

La Noguera

24

50

FIF Lleida

17

Guissona

44

Arbeca

14

Orgel·lia

41

Alpicat

0

FIF Lleida

38

Pla d’Urgell

35

Benjamí-A

Tàrrega

32

Ivars d’Urgell

27

Agramunt G. Gatell

26

Linyola

25

Meritòria segona posició per un equip que
ha estat lluitant en els
primers llocs des que va
començar la temporada.

Miralcamp

14

Balàfia

5

Classificació
Guissona

Punts
61

Benjamí-B
Igual que el BenjamíA, el tercer lloc que ha
aconseguit aquest equip
ens dóna esperances que
tenim un bon planter.
Classificació

Punts

Classificació

Punts

Garrigues

75

Prebenjamí-A

Ponts

75

Una sisena posició
molt treballada.

Fondarella

57

Artesa

57

Cervera

48

Classificació

Punts

Alcoletge

78

Mollerussa

35

Fondarella

53

Intercomarcal

35

At. Segre

53

Guissona

31

AEM

50

Agramunt G. Gatell

27

At. Segre

73

FIF Lleida

47

At. Segre

23

Pla d’Urgell

73

Agramunt G. Gatell

39

Ivars d’Urgell

20

Agramunt G. Gatell

61

Pinyana

38

FIF Lleida

17

Mollerussa

57

Alpicat

34

At. Segre

17

Tàrrega

54

Balàfia

31

Bellpuig

16
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Xavier Infante Màrquez
PALETA

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

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

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

Resultats dels equips d’handbol

Jaume Espinal

QUARTS DE FINAL
07/06/2015 HANDBOL POBLENOU B

30

TORRÓ D’AGRAMUNT CHA

28

Copa Federació Sènior Femenina 1ª Fase - Grup A
Finalment no ha pogut ser. En el partit decisiu, el de BCN
a Agramunt, no es va poder guanyar, quedant tot pendent
de la difícil visita a Sant Quirze, on tampoc es va aconseguir
treure res de positiu. L’equip ha quedat en tercera posició i
fora dels llocs que donen accés a semifinals, per tant també
final per a les noies.

FONT: CHA

09/05/2015
16/05/2015
23/05/2015
31/05/2015

TORRÓ D’AGRAMUNT CHA
21
CEACA TÀRREGA
8
HANDBOL SANT QUIRZE “B” 25
TORRÓ D’AGRAMUNT CHA
26

BCN SANTS UBAE CEH
TORRÓ D’AGRAMUNT CHA
TORRÓ D’AGRAMUNT CHA
CH MÓRA LA NOVA

29
24
19
19

Copa Federació Cadet Femenina 1ª Fase - Grup B

ltims partits ja per als equips del CHA, en una temporada irregular. Els diferents equips van posant punt i final,
i s’agafen unes merescudes vacances.

Amb la victòria en l’última jornada, l’equip aconsegueix
recuperar la segona plaça a la copa, passant a quarts de final. El sorteig, però, tampoc no ha estat favorable; tot i jugar
a casa, ha tocat contra l’Associació, un dels possibles rivals
més difícils. Partit disputat fins al final, però també s’han
quedat a les portes posant punt i final a la temporada.

Copa Federació Tercera Catalana Preferent - Grup B

16/05/2015 C.H. VILAMAJOR
33 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA
24
23/05/2015 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 17 C H SANT LLORENÇ - SANT FELIU DE LLOBREGAT 12

Ú

Sense la pressió de la classificació, l’equip ha donat la
millor versió d’ell mateix i ha guanyat els dos partits classificatoris del seu grup, passant a quarts. Allà, però, la mala
sort en el sorteig ha fet que ens trobéssim de nou amb el
Poblenou al seu camp; i tot i ser un partit molt igualat, finalment no ha estat possible guanyar, posant doncs punt i final
a la temporada.
16/05/2015 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 27 SANTPEDOR, CLUB D’HANDBOL 25
24/05/2015 HANDBOL ESPLUGUES
27 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA
28

QUARTS DE FINAL
07/06/2015 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 16

ASC. LLEIDATANA D’HANDBOL 18

Copa Federació Infantil Femenina 1ª Fase - Grup A
Tot i aconseguir dues victòries més, s’ha finalitzat en segona posició. En una competició on només els tres primers i
el millor segon passaven a semifinals, no ha estat suficient,
tancant així una molt bona temporada.
16/05/2015 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA
23 TERRASSA CLUB HANDBOL 16
23/05/2015 HANDBOL COOOPERATIVA SANT BOI B 21 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 24

CAMPUS HANDBOL CHA 2015

ES VEN HORT A PRADELL
Zona el Prat, de 25 m x 12,5 m
tancat i entubat
preparat per a reg
Interessats trucar Sr. López

973 39 11 28

Aquesta temporada, després d’uns anys d’inactivitat, hem
recuperat el campus d’handbol, que se celebrarà del 29 de
juny al 4 de juliol. La visita de diferents entrenadors, amb
contrastada experiència, permetrà que els que ja gaudeixen
del nostre esport, aprenguin nous conceptes, i els menuts
que encara no el coneguin, puguin donar les primeres passes, de la mà d’aquests autèntics mestres. Podeu inscriureus online, al nostre web.
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 PORTS CLUB B À SQ U ET AGRAMUNT

Anàlisi i reflexió del rendiment dels equips
Rubén Añé

L

a temporada 2014-15 ha arribat a la seva fi. Ha estat
llarga i en determinats moments complexa, però certament del tot apassionant i que ha fet palès l’aposta
decidida i valenta del BAC per la formació de la base basquetbolística: vàrem partir amb set equips, dels quals sis de
les categories de promoció. A més a més l’objectiu marcat a
l’inici de temporada pel sènior masculí, que era el d’arribar
a la final a quatre de la categoria es va assolir... llàstima que
per un pèl es va escapar la possibilitat d’arribar a la final esvaint així les opcions d’aconseguir el títol i l’ascens de grup
en la lliga territorial. Però bé, amb el pas del temps s’assimilarà amb millor perspectiva la bona dinàmica de l’equip
que va ser capaç de completar la segona volta del campionat
amb només dues derrotes. Tot un exemple de treball i saber
fer en la pista de joc.
I pel que fa a les Trobades d’Escoles de Bàsquet, la valoració no pot ser sinó que molt positiva. S’ha assistit a un total
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de set de les onze trobades realitzades suposant aquesta
xifra un nou rècord de participació de l’Escola LludriBAC.
I a més, una altra vegada Agramunt va ser seu d’una d’aquestes trobades i va rebre una crítica molt positiva per part dels
assistents pel que fa al seu funcionament i organització...
un orgull per part del Club que denota que el treball amb la
base va per molt bon camí.
Anem a veure la valoració dels equips masculins així com
la perspectiva existent cara a la temporada 2015-16:

Sènior Masculí
L’equip va complir amb l’objectiu establert a principi de
temporada de classificar-se per la disputa de la final a quatre. Val a dir que els nois del BAC van demostrar una gran
maduresa i amor propi superant una crisi de resultats al mes
d’octubre-novembre amb cinc derrotes consecutives que van
complicar en excés les opcions de l’equip. Però el grup es va

FONT: BAC

Pre-Mini Masculí

Amb aquest planter que puja, el BAC té el futur assegurat.

saber anteposar a tots els problemes existents i amb una fantàstica segona volta de la lliga amb un bagatge de 10 victòries i dues derrotes; obtenien la classificació per l’eliminatòria
prèvia a la final a quatre davant el CENG Artesa de Segre.
Després de suar i patir de valent, els agramuntins van certificar la classificació per la final a quatre guanyant de 17 a casa
i perdent de 9 en domicili artesenc en el doble enfrontament.
Finalment, l’equip, després de donar-ho tot en la semifinal
contra el CB Sort en la pista de l’amfitrió, no va poder donar
la sorpresa i va veure truncada així la seva opció d’arribar a la
final. Tot i això molt bé per al grup, en cap moment va abaixar
els braços. De cara a la temporada vinent es manté la il·lusió i
el compromís per tal de realitzar la millor temporada possible
tot i que es realitzaran canvis i reajustos en l’estructura de
l’equip. La temporada vinent sí o sí... a per totes, nois!

Mini Masculí
Equip que ha anat clarament de menys a més en la categoria i que ha realitzat un final de temporada força engrescador quant a millora de les línies de passada i la conducció
de la pilota amb bot. En la primera fase els nois van patir
força en quedar enquadrats en un grup amb diferents nivells
i complexions dels equips, fet que va comportar que costés
molt assolir el primer triomf, que finalment va arribar davant
el CB Serós (42-33). En la segona fase de la lliga la millora
del joc col·lectiu es va fer evident quedant en el bagatge de
l’equip molt bons partits com el realitzat en la pista del CE
Força Lleida o davant el CB Bell-lloc, demostrant que l’equip
progressa de manera adequada. La propera temporada esperem poder mantenir el bloc de nois i consolidar així el treball
que s’ha realitzat durant la temporada, aspecte que no es va
poder assolir en l’anterior i que ha suposat també un handicap que els nois i l’staff tècnic han hagut de superar.

La temporada ha tingut el seu punt més àlgid pràcticament just en arribar a la seva fi amb el gran triomf assolit
en la pista del CB Mollerussa (41-79) i que fa que la canalla acomiadi la temporada amb un gran sabor de boca. En
línies generals el treball realitzat al llarg dels vuit mesos de
competició ha estat impecable millorant els nois en tots els
vessants basquetbolístics: selecció de la passada més apropiada, domini dels diferents tipus de bots i sobretot la pèrdua de la por-respecte a provar les entrades i tirs a cistella.
Estem convencuts que el nivell mostrat per l’equip encara
serà superior la propera temporada, un cop ja realitzat el
debut en competició federada. La perspectiva és de donar
continuïtat a l’equip i perfeccionant encara més l’estil de joc
tant en atac com en defensa. Som-hi nois a seguir treballant
amb duresa!

Trofeus-partits amistosos
També comentar-vos que un cop finalitzada la competició
s’ha anat participant en diferents trofeus-partits amistosos
per tal d’allargar un xic més la temporada i acabar de polir
petits detalls dels equips. Els resultats que s’han produït
han estat els següents:
- Sènior Masculí. Participació en el III memorial Martina
que va organitzar el CB Torà els dies 23 i 24 de maig. El
BAC va quedar 3è classificat després de perdre davant el CB
Òdena (68-93), equip dues categories superior, i de guanyar
el CB Calaf (57-53).
- Pre-Mini Masculí. Els nois del BAC van participar al Trofeu Ciutat d’Artesa de Segre el dissabte 30 de maig, amb un
bagatge més que positiu: Obtenció de trofeu i medalla per a
tots els nois que s’ho van passar d’allò més bé i van fer les
delicies dels pares i mares en la grada.
- Infantil Femení i Cadet Femení. Tots dos equips van participar també al Trofeu Ciutat d’Artesa de Segre amb sort diversa. Les infantils van assolir un triomf de prestigi (28-44)
posant així el colofó a l’excel·lent final de temporada realitzat
mentre que les Cadets van lluitar fins a la botzina final i
van merèixer millor sort davant un lluitador CENG Artesa de
Segre (32-29).
Per últim voldríem agrair la tasca realitzada per tots els
entrenadors, monitors i col·laboradors del Club, sense la
qual res no hagués estat possible durant la temporada...
Així doncs moltes gràcies al treball realitzat pel Joan Añé,
el Sergi Llop, el Javi Salat, el Xavier Fitó, el Bernat Llop, el
Marc Cuñat, el Sisco Farràs, el Cassià Solé i el Rubén Añé
i tota aquella gent que amb la seva tasca han ajudat a tirar
endavant una nova temporada i deixar el nom del bàsquet i,
per extensió, de la vila el més amunt possible. La temporada
vinent repetim... sense vosaltres no som ningú! ■
[JUNY 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 FFORESTA
FORESTAL
STAL
AGRÍCO
ÍCOLA
LA - JJARD
ARDINERIA
AGRÍCOLA
JARDINERIA

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 S PORTS ESCATXIC S

Oriol Valls a la Cursa
de la Serp.

Equip de relleus de l’Arnau i el Cesc al Prat
de Llobregat.

1a Cursa de la Serp
(Dissabte 9 de maig, La Sentiu)
Dintre les Festes del Roser, a la Sentiu es va celebrar la 1a Cursa de la
Serp, amb un recorregut de 17.5 km
amb 450 metres de desnivell positiu al
voltant de la mateixa població. Per part
dels Escatxics, Oriol Valls aconseguia
el podi arribant 1r en categoria juvenil
i amb una molt meritòria 14a classificació en la general.

V Cursa del Bandoler (Diumenge
10 de maig, Castellserà)
I seguint en festes, el Miquel, la Laia
i la Núria Argelich també varen participar a la Cursa del Bandoler de Castellserà, on l’atractiu principal és agafar el
pernil a mitja cursa i arribar a la meta
abans que el bandoler perquè aquest
sigui teu.

Campionat Catalunya per Clubs
de Promoció (Dissabte i diumenge 16 i 17 de maig, El Prat de
Llobregat)
Alguns dels atletes dels Escatxics
van participar al Campionat de Catalunya de Clubs al Prat del Llobregat, en
diferents modalitats atlètiques formant
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Ultimant la temporada

Escatxics al Cros de Bellvís, estrenant equipacions.

part de l’equip del Lleida UA. Els corredors de les categories aleví i infantil
tenien cita durant el dissabte, mentre
que les categories benjamí i cadet disputaven les seves proves el diumenge.
Els resultats dels nostres atletes van
ser molt satisfactoris, millorant les seves marques personals aconseguides
en els controls previs.
- 2.000 m llisos Infantil Femení: Maria Vilanova 15a; 8.21 min.
- 1.500 m obstacles Cadet Femení:
Marina Súria 8a; 5.55 min.
- 3.000 m llisos Cadet Femení: Mireia Lorente 13a; 12.38 min.
- 2.000 m llisos Aleví Masculí: Cesc
Boix 1r; 7 min.
- 600 m llisos Aleví Masculí: Arnau
Areny 6è; 1.59 min.
- Relleus 4x60 m Aleví Masculí:
Equip Cesc Boix, Arnau Areny 7è.
- 1.000 m llisos Benjamí Masculí:
Pau Vilanova 2n; 3.29 min.

L’equip d’entrenadors
presentant els xandalls.

resultats, estrenant les noves equipacions, continuen sent bons:
Cursa Oberta Masculí

Oriol Valls
Xavier Fitó
Miquel Argelich

2n
3r
5è

Cadet femení

Marina Súria
Mireia Lorente

1a
2a

Infantil masculí

Gerard Fígols

7è

Aleví masculí

Roger Súria

1r

Aleví femení

Maria Vilanova

2a

Benjamí masculí

Pau Vilanova
Martí Solé
Denis Grosu
Raül Marimon
Gerard Fitó
Yago Cabrera

3r
5è
7è
13è
14è
19è

Pre-benjamí masculí 2n any

Ian Torres
Pol Carrera

2n
4t

Pre-benjamí femení 2n any

Queralt Solé
Núria Argelich

3a
8a

Pre-benjamí masculí 1r any

Josep Fitó

10è

Pre-benjamí femení 1r any

Raquel Carrasco 11a
Paula Cañadas
12a

XXXI Cros Vila de Bellvís
(Diumenge 24 de maig)

Finalment tancaven la matinal esportiva els més menuts de parvularis, on
varen participar l’Aniol Solé, el Marc
Marimon, l’Ona Carrera, el Pep Vilanova, el Sergi Fitó i l’Annabel Carrasco.

El diumenge 24 de maig, els Escatxics vàrem participar a l’últim Cros
Escolar d’aquesta temporada. Ens vam
desplaçar fins a Bellvís, per disputar
les curses que s’havien suspès al febrer
per inclemències climatològiques. Els

Havent acabat els Cros escolars, tan
sols en resta competir en els Campionats de Catalunya de pista en diferents
modalitats atlètiques, i acabar la temporada, com sempre, portant la Flama
del Canigó a Agramunt. ■
[JUNY 2015]
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Glops & Tape
Tapes "
" Glop
especialitats de la casa
Caragols a la llauna
Tapes casolanes
Esmorzars
Plats combinats

Plaça Mercadal,19 - 25310Agramunt
600 700 202
Assessorament

Manteniment de Jardins

Jardineria d’interior
Educació ambiental
Construcció de jardins

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

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

Electromecànica
cà ca

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

E S PORTS CLUB FU TB O L SAL A AGRAMUNT

Balanç de la temporada

FONT: CLUB FUTBOL SALA AGRAMUNT

es del Club Futbol Sala Agramunt
donem per finalitzada la primera
etapa de l'entitat. Volem donar les
gràcies a totes les persones que han
participat i han ajudat en el bon
funcionament del club durant aquests
primers nou mesos.
El balanç que en fem des de la
junta directiva és molt positiu. Pensem
que ha estat un inici molt reeixit i ens
sentim amb molta il·lusió de continuar
treballant en la mateixa línia.
Molt bon estiu a tothom i ens retrobem
ben aviat al Pavelló d’Agramunt!
El diumenge 17 de maig vàrem
organitzar una trobada d’equips de
categories baby i pre-benjamí, (nens i
nenes de 4 a 7 anys). Van assistir-hi
diversos equips de la província com
per exemple: Tàrrega, Corbins, Vedruna
Balaguer, Alta Segarra i Agramunt.

FONT: CLUB FUTBOL SALA AGRAMUNT

D

Va ser una jornada alegre i fructífera
ja que els nens i nenes van poder
demostrar davant els seus estimats la
progressió que han assolit durant la
temporada. Remarquem que tots els
jugadors van sortir de la pista amb el
somriure als llavis, celebrant-ho amb
coca i xocolata d’Agramunt i ballant a
ritme del Dj agramuntí Anton Zurita.
L’equip sènior A dirigit per Gerard
Fontanet, tot i fer una grandíssima
temporada, s’ha quedat a les portes de
l’ascens a la Divisió d’Honor Catalana.
Fins l’últim partit de lliga va poder
dependre d’ ell mateix per aconseguir
aquesta gesta. Es necessitaven els
tres punts al camp del líder de la
competició (Maristes Lleida), però no
va ser possible.

Tot i aquest sabor agredolç, s’acaba la
competició en tercera posició a només
quatre punts del primer classificat.
- CFS AGRAMUNT 4
FS SOLSONA PB NAVÈS “B” 2
- TORRES DE SEGRE AT “A” 4
CFS AGRAMUNT 6
- CFS AGRAMUNT 9
SEDÓ CLUB FUTBOL SALA “A” 1
- MARISTES MONTSERRAT LLEIDA 5
CFS AGRAMUNT 1

Destaquem i felicitem també la gran
temporada dels equips juvenil i sènior
B. Per una banda els juvenils han estat
segons classificats a només dos punts
del primer, assolint l’ascens a la Divisió
Nacional Catalana. Per l’altra banda,
l’equip sènior B assoleix l’ascens a la
Primera Divisió Territorial de Lleida. ■
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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)

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

FONT: ACORD D’ESQUERRA

1714 gràcies

L’ampli suport
rebut el passat
dia 24 ens omple
de confiança i al
mateix temps de
responsabilitat per
seguir treballant
per Agramunt,
amb l’experiència
adquirida durant
els darrers quatre
anys i la il·lusió
d’iniciar un nou
projecte municipal.

U

n cop passades les
eleccions municipals
del 24 de maig i ja
constituït el nou Ajuntament per als propers quatre
anys, els membres de la llista d’Acord d’Esquerra volem
transmetre el nostre més sincer agraïment a les 1714 persones que van decidir donar
suport a la nostra candidatura, al mateix temps que estenem aquest agraïment a totes
les persones que van exercir
el dret a vot com a eina democràtica que tenim.
L’ampli suport rebut el dia
24 de maig ens omple de confiança i al mateix temps de
responsabilitat per seguir treballant per a Agramunt, amb
l’experiència adquirida durant
els darrers quatre anys i la illusió d’iniciar un nou projecte
municipal. Som conscients
que aquest resultat avala la

gestió duta a terme durant la
darrera legislatura però ens
demana, encara més, que
seguim treballant en aquesta
línia per fer d’Agramunt una
vila cada dia millor. En aquest
sentit, ja des del primer dia,
tant els 11 regidors d’Acord
d’Esquerra com la resta de
membres de la llista ja ens
hem posat a treballar perquè això sigui una realitat. I
aquest treball passa, sobretot,
per escoltar i valorar tant les
propostes que puguin venir
dels mateixos vilatans com
les que puguin venir dels regidors del grup de Convergència
i Unió, a qui estenem la mà
per treballar conjuntament
des del diàleg i l’entesa.
Els cicles electorals marquen un inici i un final. Per
aquest motiu, des d’aquestes
línies també volem fer un reconeixement a la feina feta

pel nostre company d’equip
Francesc Xavier Gené, al
capdavant de la regidoria
d’Agricultura i Medi Ambient
durant aquests 4 anys, i a
la resta de regidors amb qui
hem compartit el ple municipal durant aquesta legislatura
i que per diversos motius no
seguiran formant part de l’actual consistori.
Ara comença un nou camí,
amb nous reptes i nous projectes. Necessitem el vostre
suport i la vostra complicitat perquè amb compromís,
amb responsabilitat, amb
humilitat i amb il·lusió, des
d’Acord d’Esquerra ens posem a la vostra disposició per
fer d’Agramunt la vila que tots
volem i somniem. I per això,
comptem amb tots vosaltres.
FELICITACIONS
Volem aprofitar aquest espai per felicitar el Grup Sardanista Estol per aquests 20
anys al servei de la sardana,
l’educació i la cultura, i a la
Colla Estelats pel seu flamant
apadrinament, desitjant-los a
tots molts èxits i que segueixin portant Agramunt arreu
del país. Finalment, també
volem felicitar tot l’equip de
redacció de la Revista Sió per
haver estat mereixedora del
reconeixement d’editors, periodistes i professionals del
sector durant la Nit de les
Revistes i Premsa en Català,
pels seus 50 anys de trajectòria ininterrompuda, fent honor, precisament, al lema escollit per a la gala d’enguany:
Som veu, som país, som futur. A tots, per molts anys. ■
[JUNY 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
am
ida!
stra m
o
v
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a

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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G R U P S P O LÍTIC S
M U N I CIPALS SEC C IÓ LOC A L DE CONVERGÈNCIA

Repàs a les passades eleccions
Després de
l’esbatussada
rebuda sols
ens queda
preguntar-nos
en què hem
fallat i segurament trobarem un seguit
de coses
que haurem
d’arranjar la
propera vegada. No hem
sabut connectar amb
la gent. Això
és difícil de
compaginar
si es tenen
obligacions
professionals
i familiars.

E

n les passades eleccions municipals del
vint-i-quatre de maig, a casa nostra es va
evidenciar el vendaval d’Acord d’Esquerra.
Mai en temps de la democràcia, cap grup no havia aconseguit tants regidors ni vots per part dels
nostres ciutadans. En primer lloc volem felicitar la
llista guanyadora, esperant que els propers quatre
anys puguin governar d’una manera còmoda. No
és el mateix governar amb cinc, sis o set regidors
que amb onze. Cada regidor de l’equip de govern
podrà dedicar el seu temps a alguna cosa específica i no en el ventall de feina que havien de fer fins
ara. El poble n’ha de sortir beneficiat.
Alguns es pensen que estem abatuts i res més
lluny de la realitat, estem satisfets amb la feina
que hem fet. Havíem de donar una altra alternativa. La gent ens demanava amb entusiasme que
féssim un grup, però després les expectatives han
esdevingut paraules que s’emporta el vent.
Després de l’esbatussada rebuda sols ens queda
preguntar-nos en què hem fallat i segurament trobarem un seguit de coses que haurem d’arranjar
la propera vegada. No hem sabut connectar amb
la gent. Això és difícil de compaginar si es tenen
obligacions professionals i familiars. Segurament
no hem sabut fer un equip per plaure el ciutadà.
És difícil trobar gent preparada, que vulgui treballar pel poble des de l’Ajuntament i estar a la vegada formant part d’un projecte perdedor. Recordem
que els vents abans de la campanya ja no ens eren
favorables. També que a Acord d’Esquerra són experts en màrqueting i imatge. És ben cert que avui

qui domina les xarxes socials: internet, premsa,
publicacions... té una bona part de l’èxit assegurat.
Han estat més propers a la gent, més afalagadors.
Han fet de l’Alcaldia una professió i el temps de
dedicació a la gent forma part de la feina. La imatge ha estat clau durant aquests quatre anys. Les
coses que s’han fet estan pensades perquè la gent
les vegi i en gaudeixi. Sense cap mena de dubte
arreglar el clavegueram és menys important que
fer passarel·les i voreres, a efectes d’imatge. Hi ha
obres que no es veuen una vegada finalitzades i
altres sí. L’important és la imatge. Esperem que els
ciutadans algun dia s’adonin que darrere la façana
hi ha altres coses tant o més importants a fer.
Bé, la ciutadania vol que estiguem a l’oposició
i treballarem pel poble des d’aquest vessant. Esperem estar a l’altura dels nous temps que ens
arriben. Us imagineu què hagués passat si no ens
presentem? Doncs un Ajuntament monocolor. Això
no és bo per a la democràcia, i encara que siguem
pocs traurem una mica el tint.
Finalment volem agrair totes aquelles persones
que d’una manera o altra ens han donat suport i
encoratjat per tirar endavant el nostre-vostre projecte. Procurarem que estigueu satisfets de nosaltres. Com deia un famós escriptor lleidatà “som
pessimistes però treballem amb optimisme”, i
després dels darrers resultats electorals, no ens
queda altre remei.
Secció Local de Convergència
Democràtica de Catalunya. Agramunt

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
[JUNY 2015]
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Bar - Restaurant

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

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

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

L ' A J U N TAMEN T
I N FOR MA

UN GRUP DE 12 PERSONES APRENEN
A FER TRÀMITS ONLINE

FONT: AJUNTAMENT

DONACIÓ ASSOCIACIÓ DE VEÏNS L’EIXAMPLE DEL SIÓ

L’Associació de Veïns de
l’Eixample del Sió d’Agramunt ha fet una donació de
1.669,35 euros a l’Ajuntament d’Agramunt.
Concretament, la donació s’ha fet a la Residència
Geriàtrica Mas Vell. La regidoria de benestar i salut,
de forma conjunta amb la
direcció de la residència ha
decidit que els diners es
destinaran a l’adquisició de
noves taules per al menjador
de la residència.

Dotze persones han
format part de les sessions formatives que ha
organitzat l’Ajuntament
a través del departament d’informàtica per
aprendre a fer tràmits
online. Les sessions
s’han dividit en dos nivells: un més bàsic on
hi han format part cinc
persones, i un de més
avançat on hi han participant les set persones
restants. La iniciativa
ha tingut una bona resposta, i s’estudiarà la possibilitat d’oferir
una altre curs. Les classes s’han dut a terme aquest mes de
juny a l’aula d’informàtica del col·legi Macià-Companys.
OBRES VÀRIES

FINALITZACIÓ DE LES OBRES D’ARRANJAMENT
FONT: AJUNTAMENT

L’equip de serveis municipals ha finalitzat les obres d’arranjament de la vorera a l’entrada d’Agramunt per Artesa de Segre.
L’actuació ha consistit en la substitució del paviment malmès
que evitarà els entollaments d’aigua que s’hi produïen de forma
continuada quan plovia. L’actuació ja estava prevista en el pressupost aprovat el mes de desembre.

L’Equip de Serveis Municipals, conjuntament
amb els tècnics i operaris
corresponents han dut a
terme un seguit d’obres
a diferents punts d’Agramunt. Entre altres obres
s’han dut a terme un arranjament de les escales
que comuniquen la plaça
de l’Amball amb el carrer
Carabassa de Baix. D’altra banda, també s’ha
instal·lat una tanca al Dipòsit del Castell. Aquesta instal·lació s’ha dut a
terme per evitar que es
pugui accedir a les parts
posteriors de les cases de
la plaça de l’Amball des
del dipòsit de l’aigua.

CONCURS PINTA LES PISCINES

CONCERTS D’ESTIU

La regidoria d’Esports, de forma conjunta amb l’INS Ribera
del Sió, ha organitzat un concurs per poder pintar una paret de
les Piscines Municipals que dóna a la pista esportiva. En total
s’han presentat més de 53 obres de les quals un jurat n’ha decidit l’obra guanyadora. L’alumne guanyador, conjuntament amb
un grup més d’alumnes format pels altres dos finalistes, seran
els encarregats de plasmar i pintar el dibuix a les piscines. Els
premis que s’enduran aquests alumnes serà un abonament de
temporada per poder entrar a les piscines.

El proper dijous 2 de juliol el cor de noies Euridice de Borges
Blanques oferirà un concert a la Cisterna del Convent a dos
quarts de deu de la nit. L’aforament per aquest concert serà
limitat i caldrà recollir una entrada gratuïta a l’Oficina de Turisme. D’altra banda, la Banda Simfònica Unió Musical de Lleida,
amb els seus gairebé 100 músics oferirà un concert a la plaça
de l’Església el proper dissabte 11 de juliol. El concert començarà a dos quarts de deu de la nit. L’acte ha estat possible gràcies a la col·laboració de diverses empreses locals.
[JUNY 2015]
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Durant el mes de maig la Residència Geriàtrica Mas Vell té
programada una sortida amb els usuaris. Aquest any, els usuaris
van anar al Museu de la Xocolata.
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ACTES
▼

APORTACIÓ ASSOCIACIÓ CONTRA EL CÀNCER
S’acordà concedir una aportació econòmica a la Junta d’Agramunt i Comarca de l’Associació contra el Càncer, per un import
de 455€ de la “3a Cursa de la Dona” on el número total de participants van ser de 455 inscrits. Un euro de cada inscripció es
donava a la lluita contra el càncer.
QUIOSC DEL PASSEIG J. BRUFAU
S’aprovà els treballs elèctrics pel canvi del cable per la millora
de la instal·lació elèctrica del quiosc situat al Passeig J. Brufau
d’Agramunt i s’adjudicà a l’empresa CEDEL INSTAL·LACIONS,
SL, per la quantitat de 1.565€.
Així mateix, s’acordà acceptar la cessió del contracte de data
24 de maig de 2011 per a l’explotació d’aquest quiosc a nom de
l’empresa RC GIL, SCP i mantenir vigent en tots els seus punts el
contracte inicial.
SUBVENCIONS
- Es concedí un ajut econòmic al Grup Sardanista Estol, de
500€, per satisfer les despeses per la celebració dels actes del
seu 20è aniversari. I un altre de 1.600€, per satisfer les despeses
que comporten l’organització del concurs de colles sardanistes de
competició de l’any 2015.
- Revista Sió, per a les despeses d’edició del 15è col·leccionable
i per la confecció de 1.300 DVD’s que està dedicat als 50 anys de
l’urbanisme d’Agramunt per un import de 2.000€.
- Fundació Privada Espai Guinovart d’Agramunt, per a la realització de les activitats i serveis culturals de la Fundació per l’any
2015 per un import de 13.000€.
- Associació Alba, per donar suport a les despeses de transport
i d’activitats per l’any 2014 d’un import de 1.500€ i per l’any
2015 d’un import de 1.500€.
- A la Coral d’Avui, per fer front a les despeses pel 3r Concert
Ramon Casals: concert del COR JOVE DE L’ORFEÓ CATALÀ, per
un import de 900€.
CAMÍ DE LA FONT DE LES PUELLES
S’aprovà els treballs d’obra per arranjar el camí de la font de
les Puelles i s’adjudicà a l’empresa del Sr. JOAN CARALPS GIMÉNEZ, per la quantitat de 1.120€, exclòs IVA.
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TRAVESSES DE FUSTA
S’acordà aprovar la contractació del subministrament i la collocació de travesses de fusta per a la zona de jocs infantils del
Passeig Oest, i s’adjudicà a l’empresa FERRETERIA FIRAL, SL,
per la quantitat de 6.240,70€, inclòs IVA.
OBRES TRAM CENTRAL DEL CARRER SANT JOAN
Actuació subvencionada amb cofinançament pel programa Operatiu
FEDER: Catalunya 2007-2013. Eix 4.

S’acordà aprovar la relació feta per la Mesa de Contractació,
classificada i valorada, per ordre decreixent, de les ofertes presentades valorades, i que no han estat declarades excloses, segons la
qual l’oferta que ha obtingut la millor puntuació, amb subjecció al
plec de clàusules administratives i tècniques aprovats al seu dia
per la contractació de l’obra de “Rehabilitació del tram central del
carrer Sant Joan” que és la presentada per l’empresa CONSTRUCCIONS JAÉN VALLÉS, SL pel preu de 100.087,53€ (inclòs IVA).
CONVENI SIGNAT AMB L’INCASÒL
S’acordà procedir al pagament per un import de 49.002,77€
als efectes de donar compliment al requeriment de l’INCASÒL
realitzat amb registre d’entrada en aquest Ajuntament en data 16
d’abril de 2015.
Així mateix es donà per garantit el compliment del conveni signat
en data 9 de maig de 2006 signat entre l’Ajuntament d’Agramunt i
l’INCASÒL per a l’execució de les obres d’urbanització de fora del
sector industrial La Torre (PP7) del terme municipal d’Agramunt.
NUCLI AGREGAT DE LES PUELLES
S’acordà acceptar la cessió realitzada pel Sr. Juan Manuel Serrano Martínez, de la superfície de 9,25 m2 de sòl per a ésser agrupats a la parcel·la propietat de l’Ajuntament, i segregar els 9,25
m2 de la finca cadastral urbana la qual figura com a titular i que
correspon a la finca inscrita amb el número 7349 del Registre
de la Propietat de Balaguer i quedant com a finca resultant una
superfície de 1.762 m2.
S’acordà procedir al pagament de 1.000€ en concepte de material per a les obres del porxo en la parcel·la a les Puelles, situada al
C. de l’Orient, núm.4 que limita amb la finca propietat de l’Ajuntament “antigues escoles” on es troba localitzat un arbre centenari.
A canvi es procedeix a la construcció del porxo enretirat en relació
amb el límit de la seva propietat i se cedeix gratuïtament 9,52 m2
de la seva propietat a l’Ajuntament.

EQUIPAMENT INFORMÀTIC
S’aprovà l’adquisició de material informàtic:
- Per a les oficines de la Policia Local (1 ordinador i 1 programari
amb llicència Microsoft Office 2013) que s’adjudicà a l’empresa
ONA GESTIÓ, SL per la quantitat de 926€, inclòs IVA.
- Per les oficines municipals (1 ordinador, 1 lector de targes i
1 programari amb llicència Microsoft Office 2013) que s’adjudicà a l’empresa GÖTEBORG CONSULTORIA INFORMÀTICA per la
quantitat de 1.751,16€,inclòs IVA.

PAGAMENT INTERESSOS DE DEMORA
S’acordà procedir al pagament de 1.928,57€ al Sr. Joan Carrera Marsà des del dia 2/10/2008 fins al dia 6/5/2013 data del
pagament, segons full que l’interessat annexa, de conformitat amb
l’establert en l’art. 26 de la LGT, en concepte dels interessos de
demora pel pagament de l’import de les contribucions especials
per l’execució del projecte d’obres d’urbanització dels carrers Av.
Esports, C. Urgell, Av. Piscines i C. Passeig Nou.

ADQUISICIÓ PRESTATGERIES
S’aprovà l’adquisició d’unes estanteries per a la nau dels Serveis
Municipals de l’Ajuntament d’Agramunt per l’organització del material i s’adjudicà a l’empresa TRANSPORTS MINGOT MARTÍ, SL
per la quantitat de 250€ inclòs IVA.

MODIFICACIÓ PLA PARCIAL INDUSTRIAL
La present modificació de Pla parcial és una promoció d’iniciativa pública que formula I’Institut Català del Sòl, atès que aquest
Institut és una entitat de dret públic adscrita al Departament Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

sió 616

[JUNY 2015]

L’àmbit de la Modificació puntual del Pla parcial queda precisat
a tots els plànols que s’acompanyen amb una línia de traçat discontinu, i abasta una superfície de 8.496,64 m².
La conveniència i oportunitat de la present Modificació es justifica per poder adaptar-se a una nova demanda de parcel·les de
mida mitjana. En aquest sentit, la modificació proposa la creació
d’una nova qualificació urbanística, que s’anomenarà B2 situada
en terrenys qualificats de clau B pel Pla parcial (segons s’indica en
el plànols), amb una regulació que permetrà oferir la possibilitat
d’una parcel·la de 8.500 m² de superfície aprox., i alhora divisible
en dues parcel·les de mida no inferior a 4.000 m2 de superfície.
Es manté el sostre edificable màxim en els terrenys objecte de
la modificació. Per tant, no s’han d’incrementar els espais lliures
ni les reserves per a equipaments comunitaris.
Cal indicar que l’aprovació de la present Modificació de Pla parcial té incidència en el document de POUM de tramitació parallela, motiu pel qual, s’incorporarà al POUM aprovat inicialment
el contingut de la present Modificació aprovada definitivament. I
especialment pel que fa a la normativa anomenada clau B2 per la
present Modificació, aquesta es correspondrà amb la clau 4a5 del
POUM d’Agramunt.
Donat que la present modificació tracta d’una modificació d’un
planejament derivat, un Pla parcial, les pautes procedimentals per
a la seva tramitació són assimilables a les establertes per l’article
85 del DL 1/2010.

S’acordà, per unanimitat dels deu regidors dels tretze que legalment el componen, aprovar inicialment la modificació del pla
parcial industrial PP7-I LA TORRE redactat per l’INCASÒL de conformitat amb l’establert en els articles 78 a 85 del DL 1/2010, de
3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme,
modificat pe la Llei 3/2012, de 22 de febrer.
Així mateix se suspèn l’atorgament de les llicències de parcellació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació, d’activitats o
usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial en l’àmbit d’actuació urbanística
del sector PP7-Industrial afectat per la modificació, pel termini
màxim de dos anys, de conformitat amb els articles 73 i 74 del
TRLUC els efectes de la qual s’extingiran definitivament un cop
transcorreguts durant el termini de DOS ANYS des de l’inici de la
vigència de l’acord d’aprovació inicial.
En qualsevol cas, els efectes de la suspensió s’extingiran amb
l’entrada en vigor de la figura de planejament la formulació de la
qual hagi donat lloc a l’acord de suspensió o, en el seu cas, amb la
denegació de l’aprovació de la figura de planejament.
Incorporar aquesta modificació i el seu contingut en el document d’aprovació d’inicial del POUM, aprovat per acord de l’Ajuntament ple en la sessió de data 31 de juliol de 2014 als efectes
de l’establert en l’article 102.4 del Reglament de la Llei d’urbanisme. ■

TAXIS AGRAMUNT
24 hores

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

600 446 600 - 973 390 331
lotaxiagramunt@hotmail.com
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4t ANIVERSARI de

Jordi Piñol Moncunill
Que morí el 18 de juny de 2011

Sempre estaràs en el cor dels qui t’estimen.

Agramunt, juny de 2015
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Com resumir en breu paraules,
per expressar el sentiment
que sentim avui nosaltres
en aquest precís moment.
A, saber que el nostre....home, pare
avi...
per sempre més ha marxat,
l’home senzil, admirable,
de cor noble, bo i honrat.
No és d’estranyar que amb tristesa
estiguin els nostres cors;
una cosa és ben palesa,
que ens deixes un bon record.

A L MA N A C

Les fases de la lluna:

JULIOL 2015
Mes de 31 dies, setè del nostre calendari.
El dia 1 el sol surt a les 4h 20m, i es pon
a les 19h 28m. El dia 31 el sol surt a les 4h
44m, i es pon a les 19h 10m.
El dia 23 el sol entra a la constel·lació de
LLEÓ.
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.

Demografia

Lluna plena

el dia 2, a les 2:20 h

Quart minvant

el dia 8, a les 20:24 h

Lluna nova

el dia 16, a la 1:24 h

Quart creixent

el dia 24, a les 4:04 h

Lluna plena

el dia 31, a les 10:43 h

(Mes de maig de 2015)
NAIXEMENTS
Yones Chorfi
Mohamed Guerouaj
Anas Guerouaj
Manel Ribalta Rovira

dia 6
dia 15
dia 15
dia 21

MATRIMONIS

La calor es deixa sentir amb força intensitat i antigament no convidava a fer gaires activitats, ja que
les garbes eren a l’era i calia batre per poder guardar
la collita que durant tot l’any s’havia treballat.
Dia 10: Sant Cristòfol. Antigament era un dels
sants més venerats. Havia estat invocat contra la
pesta, i com que les epidèmies eren força freqüents,
això feia que se li retés un gran culte. Avui és tingut
com a patró dels conductors.
Dia 15: Sant Enric. Antigament, als antics estudis, avui era el darrer dia de classe i demà ja començaven les vacances. Per a vergonya seva i estímul
dels altres deixebles, avui posaven a la vergonya pública el minyó que havia estat més mal aplicat. El solien posar davant la porta o la finestra, perquè el veiés tothom des del carrer, agenollat, amb els braços
estesos, una escombra a cada mà i al cap una gran
testa de cartró amb unes orelles d’ase ben grosses.
Dia 22: Santa Magdalena. Era la patrona i advocada dels apotecaris, dels herbolaris i dels barbers,
per raó del pot d’ungüent balsàmic i perfumat amb
què va untar els peus de Jesús, mentre sopava a
casa de Llàtzer.
Dia 25: Sant Jaume apòstol.
EFEMÈRIDES DEL MES:
19 de juliol de 1936. L’Espanya Republica-

Ramon Bernaus i Santacreu

Francesc Ramon Guiu Turmo, i
Anna Vilalta Gili
Francesc Fígols Montasell, i
Maria Carme Ginés Esteban
Sergi Alcalde Petit, i
Ester Bernaus Riart
Carles Lalinde Barriga, i
Xènia Somalo Panadés
Francesc Xavier Cajal Alonso, i
Maria Rocio Treviño Maruri

dia 9
dia 20
dia 20
dia 23
dia 23

DEFUNCIONS
Àngela Galceran Puigpinós

97 anys, dia 19

Informació facilitada pel Registre Civil amb les dades convenientment autoritzades.

JOSEP ROVIRA

DATES ASSENYALADES
I COSTUMARI

na celebrava el triomf sobre els militars colpistes.
Aquella matinada, la quasi totalitat de la guarnició
militar de Barcelona es rebel·là contra el govern de
la República i contra la Generalitat. Van sortir de les
seves casernes per tal d’ocupar els punts vitals de la
ciutat. L’operació formava part d’un pla general dels
militars colpistes que abastava tot el territori de la
República. El dia abans, el 18 de juliol, l’Exèrcit
d’Àfrica s’havia revoltat sota el comandament del
general Franco. En algunes ciutats catalanes com
Lleida i Girona les forces militars antirepublicanes
sortiren al carrer i van proclamar l’estat de guerra.
Tot Catalunya, però, estava pendent dels fets de Barcelona. Lluís Companys, president de la Generalitat,
disposava per fer front a la revolta, dels guàrdies
d’assalt, dels carrabiners i de la guàrdia civil. També
totes les forces d’esquerra i obreristes es posaren
al costat de la República, especialment la Confederació Nacional de Treballadors (CNT), majoritaris
a Catalunya. Quan la Generalitat decidí lliurar-los
armes perquè defensessin la República, van donar
un pas imprevisible cap un nou ordre revolucionari i
socialment avançat que no podien controlar. El cop
militar fou vençut a Catalunya, però començaven
les repressions incontrolades contra les persones i
institucions que eren tingudes com de dretes... Les
restes de l’exèrcit fidel a la República i els voluntaris
dels partits i sindicats (milicians) formaven les primeres columnes per anar cap al front d’Aragó. Havia
començat la Guerra Civil.

GRÀFICA DE LES TEMPERATURES MÀXIMES I MÍNIMES I DE LES PRECIPITACIONS CORRESPONENTS AL MES DE MAIG
°C
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PLUJA CAIGUDA DURANT EL MAIG
Dia 19.........................................

3,8 l./m2

TOTAL .........................................

3,8 l./m2

TEMPERATURES EXTREMES DEL MAIG
Màxima del mes ............................ 35°, dia 13
Mínima del mes ...................... 7°, dies 21 i 22
Oscil·lació extrema mensual ....................... 28°
Mitja de les màximes .......................... 27,741°
Mitja de les mínimes .......................... 11,741°
Mitja de les mitjanes .......................... 20,064°

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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Sisco,
Ja fa cinc anys que ens has deixat i
seguim enyorant-te, però, com diu
el poeta, màgicament has passat a
estar present sempre en els petits
detalls de les nostres vides.

Sisco Domingo Joval
Que morí el dia 11 de juny de 2010, als 83 anys d’edat.

Et recordem sempre.

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

Tradicional concurs de colles sardanistes amb la cobla Vents de Riella. Des de
fa tres anys se celebra vora el Passeig
coincidint amb la mostra dVins.

Les 7 diferències
per Ricard Bertran

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

que

No

ni

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

Solució a les
7 diferències:
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Solució al SALT DE CAVALL, per P.R.:
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Solució al
SUDOKU:
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No diguis tot el que sents, ni ensenyis
tot el que tens.

SEGON ANIVERSARI

Jaume Farré Solé
que morí el dia 16 de juny de 2013.

Els qui t’estimem mai no t’oblidarem
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L A FO TO

per JOSEP BERTRAN

L

L A C A L AISERA

JOSEP ROVIRA

a presència de l’actor
Toni Albà el dissabte
30 de maig per apadrinar
la nova colla sardanista
Estelats, celebrar els 20
anys de l’Estol i presentar
el seu darrer llibre, va ser
molt celebrada entre els
agramuntins. Pel que es
podria deduir de la foto,
també ho va aprofitar
per “apadrinar” el reelegit alcalde després de la
contundent victòria en les
darreres eleccions municipals. Ambdós de bracet
passen per sota l’arc que
formen les faixes d’uns
sardanistes ben riallers.
Felicitats a tots.

per SERAFINA BALASCH
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ENYORANÇA
Trobarem a faltar el teu somriure
diu que ens deixes, te’n vas lluny d’aquí
però el record de la vall on vas viure,
no l’esborra la pols del camí.
El teu front duu la llum de l’albada,
ja no et solquen dolors ni treballs,
i el vestit amarat de rosada
és vermell com el riu de la vall.
Quan arribis a dalt la carena,
mira el poble i la vall que has deixat,
i aquests cors que ara guarden la pena
tan amarga del teu comiat.

Quart aniversari

Joan Romeu i Rosell
que lliurà l’ànima al Senyor el dia 22 de juny de 2011, a l’edat de 84 anys,
havent rebut els Sants Sagraments.
E.P.R.

Els que t’hem estimat tant, no t’oblidarem mai.

Agramunt, juny de 2015
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Q

uan els mitjans de transport eren gairebé inexistents
per als particulars, i més encara per al jovent, les excursions fora vila s’havien de limitar fins allà on es podia
arribar a peu o en bicicleta. Un dels punts més freqüentats
era la Font de Coscó. És allà on aquesta colla de joves van
anar a menjar-se la Mona un Dilluns de Pasqua dels anys
seixanta.
D’esquerra a dreta: Pilar Pijuan, Josep Rubinat, M. Àngels Sarnago, Benjamí Santamaria, Tere Villegas, M. Teresa
Miralles, Jaume Sangrà, Magda Tallaví i Isabel Martínez.

D

e tant en tant a Agramunt s’organitza algun concurs de fotografia. Un dels més
vells que es té constància és el que es va fer
l’any 1951 en el marc d’una sèrie d’activitats culturals que es van celebrar a partir de
la Festa Major i promogudes per un inquiet
grup de jovent. Ricard Ros és l’autor de la
fotografia que obtingué el segon premi. És
una imatge de Roser Bas Gener captada al
Passeig. Aquell mateix any s’inaugurà la Pista Florida al Pou i Enric Brufau guanyà amb
“La Reu” l’apartat de poesia del Primer Certamen Literari Artístic Artesà.
[JUNY 2015]
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I M AT G E S D ’ A H I R i D ’ AV U I
Aquesta Imatge d’Ahir és una
vista parcial de la plaça de l’Església des de la perspectiva de
dins els coberts a l’alçada de
Cal Siscar, avui Cal Camats. És
d’abans de la Guerra Civil, possiblement de la dècada dels anys
vint. La plaça està enllosada, no
pas el carrer Sant Joan. Va estar
presidida per la font que ja no es
va refer amb la rehabilitació de
després de la Guerra per part de
Regions Devastades. Ara l’indret
ha estat objecte d’una reforma
que ha tingut com a principal
element haver posat al mateix
nivell l’interior dels coberts, el
carrer i el centre de la plaça.
Una reforma, com la del carrer
Sió, que ha tingut una resposta
molt freda per part dels agramuntins, molts dels quals consideren que el nostre centre
històric ha perdut bona part de
la personalitat que tenia.
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per JOSEP BERTRAN

