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PORTADA:
En aquesta quarta edició del Mercat 

del Trasto hi havia més parades que mai 
–una quarantena– algunes vingudes de 
fora, i la gent que hi va assistir durant el 
matí del dissabte dia 14 també va ser for-
ça nombrosa. Per una banda és una bona 
ocasió de desprendre’s de fato que s’ar-
replega a les cases i que no es fa servir, 
i per l’altra que els interessats ho poden 
adquirir a un preu mòdic.

(Foto: Josep Rovira)

Actes de la diada de Sant Jordi a la nostra 
vila i primera entrega dels treballs guanya-
dors del Certamen Literai.

5-9 i 39-43

El Grup Escènic Agramuntí va engegar 
el projecte de representar una obra 
amb l’objectiu de recaptar diners per 
destinar-los a diverses causes solidàries.

10, 11 i 29
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CRÈDITS

Ajuntament
d’Agramunt

Gat escaldat

Diuen que gat escaldat 
amb aigua tèbia en té 

prou. Fa uns dies, concreta-
ment va ser el 20 d’abril, hi va 
haver un avís de possible riua-
da. A les cases de la vora del 
Sió passà la policia urbana a 
avisar, alhora que el consistori 
emeté un comunicat en què 
es manifestava, en base a un 
informe del Servei Meteorolò-
gic de Catalunya, que hi havia 
la previsió de pluja intensa en 
el litoral i en la zona central, 
tot i que el risc a la comarca 
de l’Urgell s’estimava baix. 
De fet, més que ploure molt 
a la nostra vila (entre el dia 
vint i el vint-i-u només hi van 
caure 5 litres) es va pensar 
que podia ploure d’una ma-
nera abundosa en pobles de 
la capçalera del Sió. Per això 
automàticament es va donar 
l’alarma als veïns pròxims a 
la llera del riu perquè esti-

guessin a l’aguait. Alguns van 
córrer a treure estris i objectes 
que guardaven a la planta bai-
xa o al soterrani i els van tras-
lladar en zones més elevades, 
altres tragueren els cotxes per 
portar-los en llocs més segurs; 
fi ns i tot hi hagué qui va in-
tentar de fer una mica de pa-
ret o parapet per tal d’impedir 
que les aigües inundessin els 
baixos tal i com fa mesos va 
succeir en la rubinada tràgica 
que tothom té present.

De seguida hi va haver 
qui va criticar l’Ajuntament 
per haver avisat: “cada dia 
que plogui haurem de córrer 
tots?”. Fer una crítica a toro 
passat (quan ha amainat i sa-
bem que ha passat el perill) 
és molt fàcil, però cal ad-
metre que el que va passar 
fa mig any amb la rubinada 
va ser molt gros i que, per 
tant, és complicat gestionar 

les previsions. Entenem que 
l’Ajuntament avisés i que ho 
continuï fent quan convingui. 
Durant un temps ens haurem 
d’acostumar a viure amb l’ai 
al cor i a córrer en el dia que 
els homes i dones del temps 
prevegin aiguats.

Per això urgeix que com 
més aviat millor l’Ajuntament 
aconsegueixi els permisos 
pertinents i que pugui comen-
çar les obres que els experts 
determinin en el llit del riu 
(l’obertura del segon ull del 
pont romànic, l’ampliació i/o 
aprofundiment de la llera, la 
construcció de murs de con-
tenció, etc.) per tal que el 
perill d’inundació minvi i tots 
puguem viure més segurs i 
 tranquils.
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Sant Jordi

▼

JOAN PIJUAN

La magnífi ca i assolella-
da diada de Sant Jordi 
que es va viure al matí, 

va quedar deslluïda a la tar-
da per un canvi de temps que 
portà vent i pluja.

Aquest any va ser novetat el 
canvi d’ubicació de les activi-
tats organitzades per l’Ajun-
tament per celebrar la diada, 
que en comptes de fer-les a 
la plaça del Pou com els anys 
anteriors, es van fer a la plaça 
del Mercat. Les llibreries i fl o-
risteries com sempre van fer 
la parada davant de les seves 
botigues.

Els actes començaren a 
mig matí amb una xocolata-

Espectacle infantil “Càsting de contes”.

L’Ajuntament instal·là l’exposició sobre Francesc Macià a la plaça (a baix).
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▼

Els alumnes de la vila van anar resseguint les diverses parades de llibres que les llibreries van muntar 
la vigília

Xocolatada popular.

Els més menuts van gaudir dels contes de la parada de la Biblioteca.

A l’Espai Guinovart es va poder gaudir de la lectura a l’ombra de l’obra d’en Guino.
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da popular. Continuaren amb 
l’espectacle infantil Càsting 
de contes de l’Associació Ca-
talana de Teatre Educatiu que 
va delectar petits i grans. Pels 
volts de la una del migdia, 
el restaurant Atípic oferí un 
concert-vermut de jazz a càr-
rec de Xavier Monge i Jaume 
Sanchis.

Durant tot el matí es va 
poder veure a la plaça l’ex-
posició sobre Francesc Macià 
instal·lada a la sala de plens. 
Un any més l’Ajuntament 
muntà la carpa del projecte 
Llibre per Llibre que té la fi -
nalitat de donar una segona 
oportunitat als llibres a través 
de l’intercanvi. L’emissora 
Ràdio Sió va fer l’emissió en 
directe de la diada des de la 

plaça. La Biblioteca va mun-
tar una carpa perquè els nens 
i nenes poguessin llegir.

Sota el nom Al drac li agra-
da llegir, la Biblioteca es tras-
lladà a l’Espai Guinovart que 
es va convertir en una gran 
cova de lectura, on s’hi pogué 
trobar tot tipus de llibres per 
a totes les edats, es va poder 
endinsar-se en petites coves 
per llegir a la foscor, s’expli-
cà contes dins la Cabana i es 
va poder gaudir de la lectura 
a l’ombra de l’obra de Josep 
Guinovart.

El temps assolellat que va 
fer al matí va ajudar que la 
plaça estigués molt concorre-
guda en tot moment. Malau-
radament el canvi de temps 
que es produí a la tarda va 

Com cada any els alumnes van sortir a vendre roses. Parada de la Penya Barcelonista. Parada de llibres del col·lectiu dels Indignats. 

El restaurant Atípic organitzà un concert-vermut amb Xavi Monge i Jaume Sanchis. Parada d’intercanvi de llibres.

Ràdio Sió va emetre la seva programació des de la plaça. ▼
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ílvia Balagueró
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FFes un pas endes un pas endavant...t...  cuida els teus peus!
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exploracions biomecàniques
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Xavier Infante Màrquez
P A L E T A
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i REFORMES
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Telèfon 973 392 329
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PUIGVERD D’AGRAMUNT
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VENECIANS, VELADURES, CERES

JOAN ZURITA ALCALA
AV/ CATALUNYA, 22 2º

AGRAMUNT 25310 (Lleida)
Tel. 973 39 12 53

Mòbil 659 499 485

25% dte. en tots

els materials

de pintura

REVESTIMENTS: FUSTA, TÈXTILS, PVC
I PLAQUETES DE PEDRA

INSTAL·LACIÓ DE PARQUETS

PINTURA EN GENERAL
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alterar els actes programats i 
l’afl uència de gent fou menor. 
L’exhibició de danses amb el 
grup Sardanista Estol es va 

veure interrompuda diversos 
cops per la pluja i el lliura-
ment dels premis del XXXIX 
Certamen Literari de Sant Jor-

di que s’havia de fer a la ma-
teixa plaça, es va haver de re-
alitzar dins l’Espai Guinovart.

Lo Pardal presentà llibre
El mateix dia de Sant Jordi, 

la Fundació Privada Guillem 
Viladot va fer la presentació 
a la sala d’actes de Lo Pardal 
del llibre Albert Coma Estade-
lla. Art i compromís (Edicions 
de la Clamor) realitzat pel 

crític d’art i gerent de la Fun-
dació, Josep Miquel Garcia i 
acompanyat de fotografi es de 
Llorenç Melgosa. L’acte tam-
bé comptà amb la intervenció 
del director executiu del diari 
Segre, Joan Cal.

Aquest llibre dedicat a la 
vida i obra de l’artista lleidatà 
Albert Coma, que va morir el 
1991, va ser regalat pel dia-
ri Segre als seus lectors amb 
l’exemplar d’aquesta diada de 
Sant Jordi.

▼

Taller de danses amb el grup sardanista Estol.

Presentació del llibre Albert Coma 
Estadella. Art i compromís que el 
diari Segre regalà als lectors per la 
diada. A la dreta, la portada.
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Teatre solidari al Casal

El Grup Escènic Agramun-
tí ha posat en marxa una 

nova iniciativa, a banda de 
les representacions teatrals 
de les festes nadalenques i de 
Pasqua i altres activitats que 
realitzen, que consisteix en la 
representació d’una obra amb 
la fi nalitat de recaptar diners 
per a destinar-los a causes so-
lidàries.

Aquest nou projecte l’han 
començat amb l’obra “Bala 
perduda” de Lluís Elias que 

ACTUALITAT FETS DEL MES
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PINTURA I DECORACIÓ

Avinguda dels Esports, 6, 2n, 2a
Tel. 973 39 08 10 - Mòbil 626 92 97 51
25310 AGRAMUNT (Lleida)

JAUME VILLALTA
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REPARTIMENT:

Soledat Dolors Ginestà
Martina Antonieta Canosa
Leocàdia Àngels Ribalta
Sra. Matas Pilar Lago
Alfred Moriscot Jordi Serra
Sr. Papell Joan Ribalta
Sr. Madrenes Miquel Marsol
Pilarín Carme Vicens
Sr. Rosés Paquito Cifuentes
Canyameres Carme Júlia Sáez
Sr. Bauli Ramon Bernaus
Sr. Partagàs Josep R. Solé
Miró Josep R. Mateu
Sr. Oliver Joan Garcia
Perruquera Elisenda Verniol
Massatgista Noemí Bosch

TÈCNICS:

REALITZACIÓ i MUNTATGE 
ESCÈNIC

Jaume Vilalta
Amadeu Balasch
Honest Valentines
Antoni Farré
Francesc Bullich

LLUM i SO
Ramon Roquè
Rossend Carrera

PERRUQUERIA i ESTILISME
Imma Guerrero

VESTUARI
Susanna Valentines
Grup Escènic Agramuntí

APUNTADORES
Anna Santacreu
Dolors Pedrol

FOTOGRAFIA i VÍDEO
Ricard Bertran

CARTELL i PROGRAMA DE MÀ
Anna Torres

DIRECCIÓ
Carme Vicens

van representar al Casal el 
dissabte 30 d’abril i el diu-
menge 1 de maig, una comè-
dia que ja van representar per 
Nadal de 1981.

Les dues sessions van tenir 
una molt bona entrada, tot i 
que no es va aconseguir fer el 
ple. Els benefi cis d’aquesta 
primera representació els do-

naran a l’Associació Catalana 
Contra el Càncer d’Agramunt, 
tal com s’explica en l’escrit 
de la pàgina 29 d’aquesta 
mateixa revista.
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perruqueria unisex - estètica

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

CARME i MAITECARME i MAITE
fotodepilacio  29’50€  per zona´

Av. Marià Jolonch, 4  baixos

Tel. 973 39 27 17
A G R A M U N TAv. Jaume Mestres, 15

25310 AGRAMUNT

Matins de 10:30 a 1
Tardes de 6 a 8:15
Dijous tancat
Dissabtes d’11 a 1

centre veterinari d’Agramunt
Anna Eroles
Veterinària

Urgències 670 22 10 37

Formatges Monber
Elaboració Artesanal

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

Agramunt

Esmorzars, menú diari, tapes d’autor i menú degustació

Plaça del mercat s/n
678 861 219

973 391 086
    restaurant@atipic.me
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Donació de sang
El dilluns 18 d’abril va tenir 

lloc a Cal Mas Vell una nova 
jornada de donació de sang 
del Banc de Sang i Teixits de 
Lleida, que va comptar amb 
68 donants i 11 oferiments.

Conferència: Les oblida-
des dels oblidats

La Residència Cal Mas Vell 
va oferir el dimarts 19 d’abril, 
la conferència Les oblidades 
dels oblidats que va anar a 
càrrec de la historiadora Eli-
senda Belenguer, que va ex-
plicar la història de Neus Ca-
talà i el paper de les dones en 
la lluita contra el feixisme. És 

autora del llibre Neus Català. 
Memòria i lluita.

Belenguer va explicar que 
el títol de Les oblidades dels 
oblidats fa referència que du-
rant molts anys les dones van 
ser oblidades per la historio-
grafi a en general i pels propis 
homes que no parlaven de les 
dones als camps. No va ser 
fi ns l’any 1977 quan Mont-
serrat Roig, que llavors estava 
escrivint el llibre Els catalans 
als camps nazis, va parlar 
amb la Neus Català, que va 
recuperar el testimoni de les 
dones als camps de concen-
tració i el va donar a conèixer.

També va assegurar Beren-
guer que amb aquestes con-

ferències el que vol és que no 
es perdi mai la memòria de 
les dones que van morir als 
camps d’extermini o lluitant 
contra el feixisme.

Neus Català, de 100 anys 
d’edat, és l’única supervivent 
catalana viva del camp de 
concentració de Ravensbrück, 
va ser reconeguda amb la Creu 
de Sant Jordi de la Generalitat 
l’any 2005, Catalana de l’Any 
el 2006 i Medalla d’Or de la 
Generalitat el 2015.

Exposició sobre Francesc 
Macià

Del 20 d’abril al 19 de 
maig s’ha pogut veure a la 

Jornada de donació de sang a Cal 
Mas Vell.

A la dreta, Elisenda Belenguer va 
parlar de Neus Català i el paper 
de les dones en la lluita contra el 
feixisme a Cal Mas Vell.

El públic assistent escolta 
atent Ramon Bernaus durant la 
conferència que va impartir sobre 
Francesc Macià.
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sala de plens de l’Ajuntament 
l’exposició Francesc Macià. 
Una Catalunya lliure, justa, 
pròspera i gloriosa, organit-
zada per la Fundació Josep 
Irla. Francesc Macià és una 
de les fi gures polítiques més 
importants de la història con-
temporània de Catalunya. 
Aquesta exposició itinerant, 
formada per 18 plafons il-

lustratius que expliquen la 
vida de Macià, permet desco-
brir les claus que van dur a un 
tinent coronel d’enginyers de 
l’exèrcit espanyol, a esdevenir 
el líder de l’independentisme 
català. Permet conèixer amb 
més profunditat a qui millor 
va saber expressar en parau-
les i fets el somni col·lectiu: 
“una Catalunya lliure, social-
ment justa, econòmicament 
pròspera i espiritualment glo-
riosa”.

La inauguració tingué lloc 
el divendres 22 a la matei-
xa sala de plens amb una 
conferència de l’historiador i 
company de redacció Ramon 
Bernaus Santacreu que parlà 
sobre la fi gura de Francesc 
Macià, la República i les vi-
sites a Agramunt d’Alfons XIII 
i Macià.

Xerrades sobre educació 
afectivo-sexual

Per tercer any l’ABS d’Agra-
munt a través de l’equip de 
pediatria han tornat a fer el 

cicle de xerrades sobre Edu-
cació afectivo-sexual, que ha 
anat adreçat a famílies de 
nens de 1r i 2n de primària. 
El cicle constava de tres xer-
rades i va anar a càrrec de la 
Dra. Margaret Creus i la infer-
mera Teresa Pujol.

La primera xerrada es va fer 
el 26 d’abril i va tractar so-
bre la prevenció dels abusos 
sexuals als nens; la segona, 
el 3 de maig, va tractar sobre 
l’educació afectivo-sexual; i 
la tercera es va fer el dia 17 i 
consistí en un cinefòrum.

L’objectiu d’aquestes xerra-
des és el de promoure l’edu-
cació sexual en la família el 
més aviat possible, que els 
pares siguin conscients que 
parlar de la sexualitat a casa 
ha de ser un tema que es pot 
tractar com qualsevol altre, 
amb tota naturalitat.

Xerrada càncer
Organitzada pels volunta-

ris de l’Associació Catalunya 
Contra el Càncer d’Agramunt, 
el dia 28 d’abril es va fer a la 
sala de conferències del Casal 
Agramuntí la conferència Pro-
tecció solar i càncer de pell 
que va anar a càrrec del Dr. 
Joan Bages, en la qual va ex-
plicar la importància de l’ex-
posició de la pell al sol i com 
ens hem de protegir del sol 
per evitar el càncer de pell.

El Dr. Bages va dir que l’ex-
posició moderada al sol és 
bona per a la salut, perquè 
entre altres coses ajuda en 
la síntesi de vitamina D es-
sencial per als ossos, aporta 
una sensació de benestar psi-
cològic i la millora d’algunes 
malalties de la pell, per altra 
banda va ressaltar que fer una 
exposició excessiva del sol 
pot provocar cremades cutà-
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Es realitzaren tres xerrades sobre 
educació afectivo-sexual.

La sala de conferències del Casal 
es va omplir per escoltar la xerra-
da sobre el càncer de pell.
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nies, envelliment prematur de 
la pell o el càncer de pell, que 
en la major part dels casos es 
presenta en edats avançades, 
sobretot en persones que han 
patit exposicions intenses al 
llarg de la seva vida.

Per a la prevenció, el Dr. 
Bages, recomanà evitar l’ex-
posició prolongada al sol i les 
hores de màxima intensitat, 
de les 11 a les 16 hores; fer 
servir un protector solar, enca-
ra que estigui ennuvolat, ade-

quat al tipus de pell i amb un 
factor de protecció superior a 
20, i aplicar-lo generosament 
i de manera uniforme sobre 
la pell seca, mitja hora abans 
de l’exposició al sol i repe-
tir l’aplicació cada 2 hores i 
després d’un bany prolongat; 
protegir-se el cos amb roba 
de color clar i poc ajustada, 
el cap amb una gorra o barret 
i els ulls amb ulleres de sol 
homologades; i sobretot beure 
força líquids per a hidratar-se.

Diabetis i
dieta mediterrània

El dimecres 4 de maig es 
va realitzar a la sala de con-
ferències del Casal Agramun-
tí, la conferència Diabetis i 
dieta mediterrània a càrrec 
de la dietista i nutricionista 
Gemma Esteve, un projecte 
de l’Associació de Diabetis de 
Catalunya que amb aquestes 
xerrades pretenen conscien-
ciar que la gent que no està 

seguint una alimentació equi-
librada recuperi hàbits salu-
dables d’acord amb la dieta 
mediterrània.

Després de parlar sobre la 
diabetis i l’obesitat, que són 
dues malalties molt relaciona-
des entre si, va explicar que 
la dieta mediterrània és molt 
benefi ciosa per a la prevenció 
d’aquestes malalties i per a 
la salut en general. També va 
ressaltar que la dieta mediter-
rània, rica en verdures, horta-
lisses, fruita, fruits secs, lle-
gums, peix, derivats del blat 
i oli d’oliva, és considerada 
pels estudis que s’han fet com 
un patró alimentari dels més 
saludables i equilibrats del 
món, que ofereix una varie tat 
de productes molt important 
que permet combinar el plaer 
de la taula amb l’equilibri nu-
tricional i cultural.

Tertúlia amb Care Santos
La Biblioteca Municipal 

“Guillem Viladot” organitzà 
el divendres 6 de maig una 
tertúlia amb l’escriptora de 
Mataró Care Santos en la qual 
es va comentar la seva novel-
la Desig de xocolata (Premi 
Ramon Llull 2014) i altres 
aspectes de la seva obra lite-
rària. L’acte, obert a tothom, 
però concretament als mem-
bres del club de lectura per 
a adults i lectors que havien 
llegit el llibre, comptà amb 
l’assistència d’una trentena 
de persones.

Conferència
Julio Alberto

El dijous 5 de maig va tenir 
lloc a la sala de conferènci-
es del Casal, la conferència i 
presentació del llibre autobio-
gràfi c Nunca recordaré haber 
muerto de l’exjugador del FC 
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Gemma Esteve va parlar sobre la 
diabetis i la dieta mediterrània.

Care Santos va parlar de la seva 
novel·la Desig de xocolata.

▼
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▼

Barcelona Julio Alberto. El 
llibre, elaborat conjuntament 
amb l’escriptora Consuelo 
García del Cid, repassa la tra-
jectòria esportiva i també els 
moments més difícils de la 
seva vida personal. 

Amb la samarreta del Bar-
ça, entre 1982 i 1991, Julio 
Alberto va guanyar dues Lli-

gues, tres Copes del Rei, dues 
Copes de la Lliga, una Super-
copa d’Espanya i una Recopa 
d’Europa. El fi nal de la seva 
carrera esportiva va donar pas 
a una etapa de la seva vida 
farcida de problemes que, fi -
nalment, va superar.

L’acte, organitzat per la Pe-
nya Barcelonista d’Agramunt 

i Comarca, comptà amb l’as-
sistència d’una trentena de 
persones.

Atrapacontes
El dissabte 7 de maig es va 

fer a la Biblioteca Municipal 
“Guillem Viladot” una segona 
sessió del cicle Atrapacontes 
que va anar a càrrec d’alum-
nes de 6è de Primària del 
Col·legi Macià Companys, van 
interpretar els contes de La 
vareta màgica i Les aventures 
de Verdilàndia.

Plantes a la cuina
El dimecres 11 de maig es 

va fer a Cal Mas Vell la xerra-
da Plantes a la cuina: del test 
als fogons, que va anar a càr-
rec d’Andreu Marrero d’USU-
RIUM, una petita empresa de 
jardineria pedagògica. L’ac-
te, que estava organitzat pel 
Consell Comarcal de l’Urgell, 
comptà amb l’assistència de 
més d’una trentena de perso-
nes.

L’Andreu va parlar sobre al-
gunes de les plantes que po-
dem tenir dins de casa i a la 
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Julio Alberto realitzant la presen-
tació del seu llibre autobiogràfi c.
A la dreta, signant un dels 
exemplars del llibre a un dels 
assistents a l’acte.

Públic assistent a la represen-
tació dels contes a càrrec dels 
alumnes del Col·legi Macià-
Companys.
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cuina ja siguin ornamentals, 
com el potus, les cintes, el 
coriandre, el fi cus, etc.; o per 
condimentar, com l’alfàbrega, 
el fonoll, el romaní, el julivert, 
etc. Va ressaltar els benefi cis 
que aporten les plantes dins 
de casa, com són l’oxigenació 
de l’ambient, l’efecte rela-
xant, la millora de l’autoesti-
ma...; i a la cuina, augmen-
ten el sabor per evitar l’ús de 
derivats químics, aromatitzen 
els plats, tenen propietats an-

tisèptiques, allarguen la con-
servació dels aliments... Tam-
bé va explicar els seus usos i 
com les hem de mantenir, a 
més a més va donar algunes 
idees per integrar plantes a 
l’estança i com podem in-
corporar-les a les receptes de 
cuina fent-ne combinacions.

En fi nalitzar la xerrada l’An-
dreu va fer un sorteig d’una 
quinzena de plantes aromà-
tiques entre tots els assis-
tents.

Indignats
El divendres 13 de maig, 

l’Assemblea d’Indignats Ri-
bera del Sió d’Agramunt va 
oferir a la sala de conferènci-
es del Casal la xerrada-debat 
No en el nostre nom. Refugia-
des benvingudes que va anar 
a càrrec de Vítor M. Cabral, 
secretari tècnic de la Funda-
ció Solidària Flama, i de Marc 
Garcia, coordinador de Unadi-
kum Refugees.

Va ser una xerrada especial, 
ja que la intervenció de Marc 
Garcia la va fer en directe des 
d’un camp de refugiats a Grè-
cia mitjançant via telefònica, 
va explicar les difi cultats que 
tenen per sobreviure les famí-
lies que han hagut de fugir de 
la guerra de Síria.

Mercat del trasto
El dissabte 14, l’Ajunta-

ment va organitzar la 4a edi-
ció del Mercat del Trasto, un 
certamen dedicat a la venda 
i intercanvi d’objectes usats, 
que va comptar amb la parti-
cipació de més d’una quaran-
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Xerrada sobre plantes a la cuina a 
Cal Mas Vell.

La xerrada organitzada pels In-
dignats Ribera del Sió d’Agramunt  
es va fer mitjançant connexió 
telefònica.

A la dreta, una imatge divertida 
d’una parada del Mercat del Trasto 
que venia productes a “Preus 
d’Andorra”.

▼



18 [MAIG 2016]sió 627

ACTUALITAT FETS DEL MES

tena de parades que van ocu-
par tota la plaça del Pou. Du-
rant tot el matí hi passà molta 
gent aprofi tant l’esplèndid dia 
que va fer.

Jornada DEAgramunt
Durant el matí del dissab-

te 14, professionals del CAP 
d’Agramunt conjuntament 
amb la Creu Roja i diversos es-
tudiants, amb la col·laboració 
de l’empresa NeoSalus, van 
realitzar a la plaça del Pou 

una jornada per aprendre a 
fer ús d’un desfi bril·lador ex-
tern automàtic (DEA). En una 
carpa que tenien instal·lada 
al costat de l’Ofi cina de Tu-
risme, on hi ha un d’aquests 
aparells, es va explicar a tra-
vés d’un vídeo com es fa una 
reanimació i com hem d’uti-
litzar el desfi bril·lador extern. 
Posteriorment els participants 
van poder posar en pràctica 
les nocions teòriques del ví-
deo amb uns ninots sota la 

supervisió dels professionals.
Des de 2014 la vila és una 

població cardioprotegida amb 
quatre aparells desfi bril·la -
dors ubicats a la plaça del 
Pou, al pavelló d’esports, al 
camp de futbol al CAP i un 
a les piscines en temporada 
d’estiu.

Sant Isidre
L’Associació d’Agricultors 

Verge dels Socors va celebrar 
el mateix dissabte 14 de maig 
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Benedicció d’un dels tractors més 
antics que van fer els Tres Tombs.

A la dreta, carrossa guarnida.

A través d’un vídeo es va explicar 
com es fa una reanimació i com 
s’han d’utilitzar els desfi bril-
ladors. Després, els participants 
ho podien practicar amb uns 
ninots de plàstic.
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la festivitat de Sant Isidre 
amb una missa al sant patró 
de la pagesia i la benedicció 
i desfi lada, els Tres Tombs, 
de 87 vehicles entre tractors i 
maquinària agrícola. Enguany 
hi va haver la participació 
d’una carrossa guarnida. Com 
és tradicional, al fi nal de la 

desfi lada es va celebrar el sor-
teig entre tots els participants 
dels obsequis cedits per les 
empreses i comerços de la 
vila. La festa fi nalitzà amb un 
dinar de germanor.

Dia de l’arbre
El dimarts 17 de maig es 

va celebrar el Dia de l’Arbre 
amb una plantada d’arbres al 
carrer de la Comtessa Aurem-
biaix. L’acte, organitzat per la 
regidoria de Medi Ambient de 
l’Ajuntament, comptà amb la 
participació dels alumnes de 
cicle mitjà dels dos centres 
escolars de la vila. Amb la col-
laboració dels jardiners muni-
cipals i dels bombers volunta-
ris, els escolars plantaren es-
pècies mediterrànies com els 
lledoners, ametllers i roures.

A més a més durant la jor-
nada, agents forestals van 
fer l’alliberament d’un milà 
negre, un ocell rapinyaire de 
la família dels falconiformes, 
provinent del centre de recu-
peració de fauna salvatge de 
Vallcalent.

‘Net. Fira del Sabó’
de Montgai

Centenars de persones van 
visitar el diumenge 24 d’abril 
la 8a edició de la ‘Net. Fira 
del Sabó’ on es mostraven 
més de 500 referències de 
sabons entre els quals hi 
havia el tradicional sabó de 
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Els alumnes van plantar diverses 
espècies d’arbres al carrer de la 
Comtessa Aurembiaix.

Durant la jornada del Dia de l’ar-
bre, agents forestals van alliberar 
un milà negre.

▼
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casa, els també habituals sa-
bons d’espígol, timó, argila, 
coco, cafè, xocolata... entre 
d’altres de més innovadors 
com el sabó de cànnabis, de 
tiramisú de taronja o de dife-
rents espècies de l’Índia.

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.

Durant tota la jornada, les 
mestres saboneres de Mont-
gai van fer demostracions 
dels processos a seguir en 
l’elaboració del sabó reco-
llits al Costumari Català, des 
de la bullida dels olis i grei-
xos usats a l’obtenció de les 
preuades pastilles de sabó. 
També s’oferiren especta-
cles de bombolles de sabó i 
els capgrossos de la localitat 
amenitzaren el passeig dels 
visitants acompanyats dels 
grallers d’Agramunt.

Es va convocar la segona 
edició del concurs de sabons 
artesanals que va comptar 
amb la participació 25 mos-
tres. El guanyador en la cate-
goria del sabó més artístic fou 
de Sabons Carmeta, mentre 
que la categoria del sabó més 
tècnic se la va adjudicar Júlia 
Vasco per un sabó natural de 
romer elaborat a base d’oli de 
romer i oliva amb argila ver-
da i oli essencial de romer, 
amb llavors de rosalla com a 
agents exfoliants.

Per als més esportistes, a 
primera hora del matí se cele-
brà la primera marxa popular 
del Baix Sió que recorria els 
secans de la serra de Bell-
munt-Almenara, amb la parti-
cipació d’unes 350 persones.

Dissabte van tenir lloc les 
jornades tècniques de l’As-
sociació d’Artesans Sabo-
ners de Catalunya, amb seu 
a Montgai. Enguany giraven 
al voltant de l’elaboració de 
tintures, extractes i maceraci-
ons aplicades a la cosmètica 
natural. S’ha de recordar que 
l’any passat es va posar en 
marxa l’obrador de sabó que 
acull saboners artesans de tot 
Catalunya i que actualment 
està funcionament a ple ren-
diment.
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Les mestres saboneres, entre les 
quals s’inclou la veïna d’Agramunt 
Mª Àngels Prats, fent demostra-
cions dels processos tradicionals 
per a l’elaboració del sabó.

Marc Roig 
Pl. La Muralla, 5

25316 PREIXENS (Lleida)

Mòbil  616 03 42 91

 

jardinsroig@gmail.com

Assessorament

  Jardineria d’interior

    Educació ambiental

      Construcció de jardins

       Manteniment de Jardins

         Instal·lacions de reg

         Esporgues i tractaments

            Disseny 3D, d’espais naturals i jardins

▼

Durant tota la 
jornada, les mes-
tres saboneres de 
Montgai van fer 
demostracions 
dels processos a 
seguir en l’elabo-
ració del sabó.
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El diumenge 24 d’abril es 
va celebrar la primera tro-

bada de nascuts a Puigverd 
d’Agramunt i que actualment 
resideixen fora. L’hora de 
trobada va ser a les dotze al 
mateix poble. Els assistents, 

alguns dels quals venien de 
comarques barcelonines, tar-
ragonines o de diferents loca-
litats de les terres de Lleida, 
van donar un tomb pel poble 
tot recordant vells temps: les 
cases on vivien, on jugaven 

de petits, l’escola, l’església, 
l’ajuntament, etc. A continua-
ció, va tenir lloc un dinar de 
germanor en un restaurant 
d’Agramunt. 

Va ser una trobada plena 
de bons records i emocions. 
Alguns dels assistents feia 
més de 30 anys que no s’ha-
vien tornat a veure. Tots van 
acomia dar-se amb moltes ga-
nes de tornar-se a retrobar en 
un futur no gaire llunyà!

Persones que surten a la 
foto adjunta: Teresina Roqué, 
Emília Guixé, Roser Marbà, 
Pepita Vila, Roser Rovira, Ma-
ria Teresa Vicente, Francisco 
Cases, Maria Teresa Silvestre, 
Antonieta Bovet, Peret Ro-
qué, Enriqueta Granés, Agus-
tí Corrales, Ramona Prat, Inés 
Piera, Joan Piera, Rosendo 
Badia, Josep Silvestre, Lolita 
Domingo, Maria Àngels Bala-
gueró, Josep Maria Llorens, 
Joan Sala, Maria Teresa Gra-
nés, Maria Àngels Vila, Ra-
mona Piqué, Manel Llorens, 
Portumeu Sánchez, Manel 
Guixé, Ramon Palou, Anto-
nio Sánchez, Trinidad Mallol, 
Francisco Vicente.   ■

Trobada de puigvertins residents 
fora vila

El col·lectiu Garba
HA FET CINC ANYS
i ho volem celebrar amb una
conferència a quatre mans:

El teatre de la política
a càrrec dels Srs. Toni Aira i Antoni Puigverd

L’acte tindrà lloc dissabte 11 de juny,
a 2/4 de nou del vespre, a l’Espai Guinovart.

Toni Aira és periodista i col·labora des de fa anys amb 
diversos mitjans de comunicació. Actualment dirigeix i 
presenta el programa Els spin doctors a Catalunya Ràdio, 
sobre comunicació política. Antoni Puigverd és periodista 
d’opinió i ha col·laborat en nombrosos mitjans. Actualment 
és columnista del diari La Vanguardia i comentarista polític 
a la ràdio i la televisió.

En Toni Aira ens ha explicat la idea del títol: “El dramaturg 
Arthur Miller va escriure no fa gaire temps un llibre basat en 
una conferència seva, de nom La política o l’art d’actuar. 
Passats pocs anys d’aquell text, molts segles després que 
Quint Tuli Ciceró aconsellés el seu germà Marc sobre la 
importància d’acompanyar el fons amb una bona forma, 
quin pes ha adquirit això segon? La part de teatre, d’inter-
pretació, que hi ha en la política ha passat a protagonitzar 
massa part d’aquest tot? És així? És inevitable? El context 
ho explica? Ho justifi ca?”

NOVA

DATA

Alguns dels as-
sistents feia més 
de 30 anys que no 
s’havien tornat a 
veure.
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DE TU A TU DEUDAT PONT BRESCÓ

El meteoròleg agramuntí es jubila

Deudat Pont ha estat el 
meteoròleg agramuntí 
per excel·lència durant 

pràcticament els darrers cin-
quanta anys. Si algú vol con-
sultar les dades que ha anat 
anotant durant tot aquest 
temps ho podrà fer revisant les 
pàgines de la nostra revista, a 
la qual hi ha col·laborat fi ns 
aquest mes passat. La redacció 
de Sió li va voler agrair aques-
ta col·laboració i li va retre un 
homenatge en motiu dels 50è 
aniversari. Ens ha dit que en 
guarda un bon record i en resta 
agraït. Ara, en motiu de la seva 
jubilació com a meteoròleg 
agramuntí, li hem volgut dedi-
car aquest espai mantenint-hi 
una petita conversa.

– Quan va començar la vostra 
afi ció a la meteorologia?

– L’afi ció ja em ve des de 
ben jovenet. Amb el meu ger-
mà David posàvem uns pots al 
jardí de casa per calcular els 
litres d’aigua que queien quan 
plovia. Un mil·límetre del pot 
corresponia a un litre d’aigua. 
Tot això era ben bé orientatiu, 
però ja en teníem una idea.

– Com i quan va ser que us hi 
dediquéssiu d’una manera “pro-
fessional”?

– M’ho va traspassar l’Anto-
ni Farré, caseller del Pont de 
Ferro. Hi tenia molta amistat i 
sempre li preguntava sobre les 
dades meteorològiques que re-
collia. En veure la meva afi ció, 
em va dir si me’n volia cuidar 
jo quan el van destinar a les 
Borges Blanques. Vaig comen-
çar l’any 1968 amb la pluvi-
ometria i tres anys més tard 
amb les temperatures.

– Quins aparells heu fet servir 
i on els teníeu ubicats?

– Un termòmetre de màxi-
ma i mínima ubicat dins una 
caseta de fusta homologada, i 
un pluviòmetre situat a certa 
distància del terra i apartat de 
qualsevol teulada o obstacle 
que pugui desvirtuar la caigu-
da de l’aigua de la pluja. Tot 
això ubicat aquí al jardí de dar-
rere casa.

– Com i quan anotàveu les da-
des meteorològiques.

– A les vuit del matí, hora 
solar, en unes llibretes ade-

quades que em facilitaven. A 
aquesta hora havia d’anotar, al 
dia que corresponia, la tempe-
ratura del moment i la mínima 
que havia tingut lloc a la ma-
tinada. La màxima, com que 
acostuma a ser entre les dues 
i les quatre de la tarda, s’havia 
d’anotar al dia anterior. I així 
successivament. I la pluja, és 
clar, només quan n’hi havia. Al 
costat dels litres, si s’esqueia, 
hi posava uns signes per refe-
renciar si eren de boira, neu o 
pedra.

– On enviàveu les dades?
– Primer al “Instituto Nacio-

nal de Meteorologia - Centro 
Meteorológico del Ebro” de 
Saragossa, i darrerament a la 
“Agencia Estatal de Meteorolo-
gía” AEMET. Les dades de les 
llibretes les havia de passar a 
unes targetes que són les que 
enviava per correu postal.

– Això d’haver-ho de fer cada 
dia era molt obligat, no? Si us 
havíeu d’absentar, com us ho 
combinàveu?

– Sí, realment era obligat. 
Sort en tenia de les meves fi -

L’afi ció ja em ve 
des de ben jove-
net. Amb el meu 
germà David po-
sàvem uns pots 
al jardí de casa 
per calcular els 
litres d’aigua 
que queien quan 
plovia. Un mil-
límetre del pot 
corresponia a un 
litre d’aigua. Tot 
això era ben bé 
orientatiu, però 
ja en teníem una 
idea.
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lles; i també del Josep Querol, 
veí del carrer, que m’ho havia 
fet unes quantes vegades so-
bretot quan marxàvem de va-
cances.

– Era una tasca remunerada?
– Sí, però ben poca cosa per 

l’obligació que comportava. Si 
no recordo malament, quan 
vaig comentar cobrava unes 
1.300 pessetes l’any. L’im-
port es va anar apujant, però 
no gran cosa. L’augment més 
signifi catiu va ser fa un parell 
o tres d’anys, quan vaig pas-
sar de cobrar uns 60 euros a 
uns 180. Això no ho he fet pas 
per diners, sinó perquè sempre 
m’ha agradat.

– Els aparells us els canviaven 
sovint?

– No, no, molt poc. En tots 
aquests anys em sembla que 
només un parell de vegades. 
Ara el pluviòmetre està trencat 
de la rebava superior arran de 
la pedregada que va caure no 
fa gaire, però ja no van arribar 
a canviar-lo. I la caseta de fus-
ta on hi ha els termòmetres ha 
estat sempre la mateixa. 

– Això vol dir que encara els 
teniu? No us els han vingut a re-
collir?

– Encara no. Des de comen-
çaments d’any que ofi cialment 

estic donat de baixa, fi ns i tot 
em van enviar una carta agra-
int-me els serveis prestats du-
rant tots aquests anys. Però els 
aparells els continuo tenint, i 
potser no els recolliran mai. No 
ho sé.

– I mentrestant els continueu 
fent servir a nivell particular?

– Doncs sí. Com que els 
tinc i m’agrada, ho continuo 
fent. Però ja no tinc l’obligació 
d’abans.

– Havíeu rebut consultes de la 
gent?

– I tant. Recordo alguns cops 
que m’ho havia consultat el 
Panadés si la pluja havia es-
guerrat el ball a la pista d’es-
tiu, pel tema de l’assegurança. 
I també havia fet “partes”  per 
la collita. Encara que això, més 
endavant em van dir que no ho 
podia fer. També moltes vega-
des havia deixat les llibretes 
als escolars de la vila per fer 
algun treball de recerca.

– Durant aquests anys hi ha 
hagut alguna anècdota que es 
podria destacar?

– Recordo que una vegada 
van caure 160 litres que van 
fer sobreeixir el pot del pluviò-
metre, i l’aigua va anar al pot 
més gran de fora. Vaig haver de 
mesurar l’aigua en un parell o 

tres de vegades. Des del Cen-
tre sempre m’havien dit que 
els avisés si mai passava algu-
na cosa fora del normal. Però 
només els vaig haver de trucar 
aquesta vegada. De fet, aquí al 
nostre entorn tant les pluges 
com les temperatures acostu-
men a ser força “normals”.

– Quina és la quantitat de plu-
ja anual adient per als conreus 
nostres de secà?

– Home, per anar bé han de 
caure més de 400 litres anu-
als. En aquests anys, però, de 
200 i 300 en tinc anotats uns 
quants. I això per a la collita 
malament rai!

– Des de quan col·laboreu amb 
la nostra revista?

– Des del mateix any 1968 
quan vaig començar. Ja ho feia 
l’Antoni Farré, el meu anteces-
sor. I quan ho vaig agafar jo, el 
Lluís Pons em va dir si ho volia 
continuar fent. No cal dir que 
vaig acceptar de bon grat .

– I ara, quan rebreu el Sió, no 
sentireu certa nostàlgia?

– La veritat és que no. Tinc 
ben assumit que tot té un prin-
cipi i un fi nal. He gaudit molt 
podent-m’hi dedicar durant tot 
aquest temps, i ara estic con-
tent que hàgiu trobat un relleu 
que em pugui suplir. La vida 
és així i no cal donar-hi més 
tombs.

Ha estat un plaer conversar 
una estona amb el Deudat. 
Dóna bo escoltar-lo amb la 
simpatia i optimisme que el 
caracteritzen. Tot i que ara s’ha 
jubilat ofi cialment, mentre pu-
gui anirà prenent nota de les 
dades meteorològiques encara 
que només sigui a nivell par-
ticular i per matar el “cuquet” 
que sobre aquest tema sempre 
ha portat a dins.

Josep Rovira
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Deudat Pont al jardi de 
casa seva amb els aparells 
amb què mesurava les 
dades meteorològiques. A 
l’esquerra, la caseta de fusta 
per als termòmetres, i al seu 
darrere, el pluviòmetre.

Recordo alguns 
cops que m’ho 
havia consultat 
el Panadés si 
la pluja havia 
esguerrat el ball 
a la pista d’es-
tiu, pel tema de 
l’assegurança.
I també havia fet 
“partes”  per la 
collita. Encara 
que això, més 
endavant em 
van dir que no 
ho podia fer. 
També moltes 
vegades havia 
deixat les llibre-
tes als escolars 
de la vila per fer 
algun treball de 
recerca.
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FUNERÀRIA i SALES DE VETLLA

973 39 08 62   620 90 50 20

jtorne1@hotmail.com

SERVEI PERMANENT24h

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

FRENSPNEUMÀTICS OLIAMORTIDORS ALINEACIÓ

Amics
de
l’Espai
Guinovart

INDÚSTRIES

JOVÉ-BALASCH, S.L.

HORARI:

Dijous i divendres, de 10h a 13h
Dissabtes d’11h a 14h i de 17h a 19h,

Diumenges d’11h a 14h.
Plaça del Mercat, s/n. 25310 Agramunt - Tel. 973 39 09 04

info@espaiguinovart.cat   ·   www.espaiguinovart.cat

Visites concertades per a grups.

Pot passar
Guinovart, portes, fi nestres i altres

21 maig 2016  /  21 agost 2016
Inauguració 21 de maig, a les 13 h

entre Portes volta l’Art
Activitat familiar, Dia Internacional dels Museus

Dia 21 de maig, de les 11h a les 13h

Martí Boada
12 juny 2016

Art i territori
Curs d’Estiu de la universitat de Lleida

5, 6 i 7 juliol 2016

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

L’EMMA celebra la XV Setmana Musical

ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA

Els dies 19, 20, 21 i 22 
d’abril l’EMMA es va tor-
nar a omplir de música i 

de gent entusiasta disposada a 
aprendre, compartir emocions i 
passar bones estones. Sí, efec-
tivament, parlem de la Setmana 
Musical! Com ja és tradició, du-
rant aquests dies l’EMMA va ser 
un punt de trobada entre alum-
nes i professors, petits i grans, 
i de talleristes foranis; un punt 
d’intercanvi i enriquiment per-
sonal, una fi nestra al món mu-
sical que ens va permetre veure 
coses que no havíem vist abans. 
Sota el títol “Un món de músi-
ca”, enguany vam fer un viatge 
musical a través de músiques i 
tradicions de diferents països.

La Setmana va començar el 
dimarts 19 d’abril amb dos ta-
llers diferents: “Percussió afri-
cana” i “Fem una orquestra de 
vidre”. En el primer, a càrrec de 
Khan Cartró, vam poder gaudir 
de les sonoritats i timbres de la 
percussió africana, i vam expe-
rimentar la força del ritme to-
cant la darbuka i el djembé. En 
el segon, a càrrec de Gabriel·la 
Mezö, vam aprendre a fer mú-
sica en equip amb instruments 
tan senzills com ampolles ple-
nes d’aigua.

El dimecres va continuar 
amb un taller anomenat “Escol-
tar per veure, els instruments 
Baschet”. També a càrrec de 
Khan Cartró, vam descobrir 
els instruments que van idear 
els germans Baschet, de Fran-
ça. Es tractava d’uns elements 
metàl·lics que, convenientment 
disposats, eren capaços de pro-
duir uns sons captivadors, inu-
sitats, que ens transportaven la 
imaginació a un altre món.

El dijous 21 vam poder veure 
dos tallers: “Instruments, ritmes 
i bombolles de sabó” i “La sen-
sibilització de la música a tra-
vés de l’experiència”. En el pri-
mer, impartit per Mariana Grosu 
i Lana Kovačević, vam aprendre 
a fabricar-nos un instrument 
nosaltres mateixos, i després 
vam tocar sota la direcció de 
les bombolles. En el segon, a 
càrrec de Lana Kovačević, vam 
aprendre a pensar sobre la mú-
sica, a comprendre la seva força 
i la seva capacitat d’expressió.

Finalment, el divendres vam 
gaudir dels tallers de “Txalapar-
ta” i “El so i el silenci”. En el 
primer, a càrrec de Nando Taló i 
Siscu Aguilera, vam descobrir la 
història d’aquest instrument del 
País Basc, i també vam apren-
dre a tocar-lo. I en el segon, a 
càrrec de Jordi Casals, ens vam 
relaxar per la infl uència del 
cant, els bols i la percussió ti-
betana i les fl autes de tradició 
americana.

La setmana va cloure amb un 
magnífi c concert a càrrec de 
Tarragonako Txalaparta Skola, 
amb la participació del profes-
sor de la casa Héctor Beberide, 
a la mandolina i mandola, i tam-
bé del Grup de Folk de l’escola 
(Montse Rallo i Anna Baró, fl au-
tes; Marina Rallo i Gerard Fígols, 
clarinet i Roger Brils, contra-
baix). El nombrós públic assis-
tent va vibrar amb la dolça mú-
sica d’aquests músics amatents. 
Va ser un bonic fi nal de festa 
de la Setmana Musical. Moltes 
gràcies a tots per la vostra par-
ticipació i pel vostre escalf, i es-
perem que per molts anys!

L’Equip directiu de l’EMMADiverses actuacions durant la Setmana Musical.

FO
TO

S
: E

M
M

A



26 [MAIG 2016]sió 627

ENTITATS

Conferències i Trobada d’Aules

Aula
d’Extensió
Universitària
AGRAMUNT

A E
U A

- Dimecres 20 d’abril, con-
ferència a càrrec de Mª Antò-
nia Coscollola Feixa. Tema: 
“Els jutges davant la violèn-
cia de gènere i la violència 
domèstica”.

Mª Antònia Coscollola és 
agramuntina i llicenciada en 
dret per la Universitat de Na-
varra. Ingressa a la carrera ju-

dicial el 1998. El 1999 obté 
la plaça de jutgessa titular 
del Jutjat de Primera Instàn-
cia i Instrucció número 4 de 
Cerdanyola del Vallès (1999-
2001). Ascendeix a la cate-
goria de magistrada el 2001 
i continua al mateix jutjat 
com a magistrada titular fi ns 
al 2005. Magistrada titular 
del Jutjat Penal número 3 de 
Barcelona (2005-2008). Ma-
gistrada titular del Jutjat Pe-
nal número 25 de Barcelona 
(2008-2013). Magistrada en 
comissió de serveis destinada 
al Jutjat de Violència sobre la 
Dona número 4 de Barcelo-
na (2013-2015). Magistrada 
titular del Jutjat d’Instruc-
ció número 24 de Barcelona 
(2015 fi ns a l’actualitat). Des 
del desembre de 2014, mem-
bre electa de la Sala de Go-
vern del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya (TSJC), 
on és membre de la Comissió 
Permanent de la Sala de Go-

vern i membre de la Comissió 
Mixta de la mateixa Sala.

Mai en cap de les confe-
rències de l’Aula no s’havia 
vist tanta expectació. Després 
de les salutacions pertinents 
entre familiars, amics i com-
panys, la Mª Antònia ens va 
parlar d’una manera molt di-
dàctica i amb un llenguatge 
molt àgil i entenedor, sobre 
aquest tema tan punyent i 
malauradament de tanta ac-
tualitat com és la violència de 
gènere. Amb el seu tarannà 
obert i com a bona comunica-
dora i coneixedora del tema, 
ens va explicar la gran tasca 
que es fa als jutjats, enca-
ra que des de fora no ens ho 
sembli i les difi cultats en què 
es troben a l’hora de resoldre 
els cassos. Algunes vegades 
per l’actitud de les mateixes 
víctimes, que davant la por a 
les pèrdues (fi lls, papers...) es 
resisteixen a denunciar i fi ns i 
tot es fan endarrere en la seva 
acusació.

La Mª Antònia estima la seva 
feina i hi dedica moltíssim del 
seu temps, perquè està con-
vençuda del que fa i hi creu. 
Després d’escoltar-la, creiem 
que la nostra visió sobre el 
complex món de la justícia, 
canviarà i valorarem encara 
més la seva imprescindible 
tasca dedicada a defensar els 
drets de tots els ciutadans.

- Dimecres 4 de maig, con-
ferència a càrrec de Montse Pé-
rez Serra, historiadora i arqueò-
loga. Professora de la UdL.

 L’art de subsistir i sobreviure 
a les viles medievals de l’Urgell.

Amb la Montse, vam fer un 
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Mª Antònia Coscollola durant la 
seva conferència.
A baix, públic assistent.

La Mª Antònia esti-
ma la seva feina i 
hi dedica moltíssim 
del seu temps.
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retrocés en el temps, fi ns a 
l’Edat Mitjana, quan aquests 
territoris formaven part dels 
comtats d’Urgell i de Barce-
lona. Eren terres de frontera 
i per això es van construir 
torres de guaita, com el Pilar 
d’Almenara, pensant en la 

defensa de la seva població. 
Actualment, aquest patrimoni 
és molt més valorat, i serveix 
per apropar-nos a la gent que 
hi va viure en aquella època 
llunyana, és un  retrobament 
amb les arrels dels nostres 
avantpassats, tot despertant 
un sentiment identitari.

- Divendres 6 de maig. Tro-
bada d’Aules a Balaguer.

Aquesta jornada va reunir 
uns 250 alumnes de les AEU 
de les terres de Ponent, per 
participar en una sèrie d’actes 
a la capital de la Noguera. Al 
matí vam assistir a una visita 
guiada a l’església de Santa 
Maria i ens van comentar el 
recorregut de les muralles que 
no vam poder resseguir degut 
a la pluja i el fort vent. L’acte 
inaugural va tenir lloc al Teatre 

Municipal, amb la presència 
del rector i del vicerector de 
la UdL. L’escriptor Josep Vall-
verdú va fer la lliçó magistral 
sobre “L’envelliment actiu”, 
un tema de gran interès per 
als participants, exposat amb 
una gran claredat tot i els seus 
noranta-tres anys. A la tarda, 
després del dinar, vam assis-
tir a una actuació teatral que 
com a fi l conductor els actors 
interpretaven en directe di-
versos temes coneguts de la 
música clàssica. La jornada 
va acabar amb la foto dels as-
sistents a l’escala del teatre, 
i amb el desig  de continuïtat 
de les trobades.

Properes activitats:
- Dimecres, dia 1 de juny. 

Conferència a càrrec del Sr. 
FRANCESC-MARC ÀLVARO. Pe-
riodista i escriptor. Tema: “La 
maledicció de la política”.

- Dimecres, dia 8 de juny. 
Acte de cloenda del curs amb 
un concert en directe amb 
música de pel·lícules. Tots 
seguit lliurament de diplomes 
als alumnes assistents al curs, 
a càrrec del Sr. MÀRIUS BER-
NADÓ, Coordinador de les Au-
les d’Extensió Universitària de 
la Universitat de Lleida (UdL).

La Junta DirectivaA
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Els participants a la trobada 
de les Aules davant el Teatre 
Municipal de Balaguer.

Conferència de Montse Pérez.

Jardins de secà
Jordi Lluch Sarnago

jardiner

 Poda d’arbrat agrícola

 Poda d’arbrat urbà i ornamental

 Manteniment de jardins existents

 Aplicació de tractaments fitosanitaris

 Disseny manual i digital

Tel. 658 921 335   jardinsdesecar@gmail.com

 Col·locació sistemes de reg
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Activitats de la Biblioteca
Dissabte 4 de juny, a les 11.30h 

Tindrem una nova sessió del cicle 
“Atrapacontes”        
a càrrec del
Grup Escènic Agramuntí

Ens representaran

Un menjar celestial:
la llegenda dels torrons 
d’Agramunt

Aprofi tem per convidar totes les enti-
tats i associacions, a venir a explicar 
contes perquè l’activitat continuï es-
sent un èxit.

* * *

Horari d’estiu (15 de juny a 15 de setembre).

Matins: de dilluns a divendres de 10 a 13 h.

Tardes: dilluns, dimecres i divendres de 15 a 
20 h.

Associació
de Dones
de Preixens

Integrants de la nostra As-
sociació vàrem gaudir, el 

divendres 29 d’abril, dia de 
Sant Pere Màrtir, d’una agra-
dable caminada fi ns al llac
tot delectant-nos d’un apeti-
tós berenar.
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Diners rebuts del Grup Escènic

ENTITATS ASSOCIACIÓ CONTRA EL CÀNCER aecc
Catalunya contra el Càncer

Junta Local d’Agramunt

Lleida

El dissabte 30 d’abril i el diumenge 1 
de maig es va representar l’obra cò-
mica “Bala perduda” de Lluís Elias, a 

càrrec del Grup Escènic  Agramuntí. Aquesta 
representació tenia caràcter solidari i la seva 
recaptació anava destinada a l’Associació de 
Voluntaris contra el Càncer.

El dia 12 de maig, a la sala del teatre del Ca-
sal d’Agramunt, es va fer entrega dels 3.100€ 
de la recaptació. El lliurament el va fer el re-
presentant del Grup Escènic al Sr. Josep Ca-
sals, vicepresident de l’Associació de Lleida, 
en presència dels actors i dels membres de 
l’Associació contra el Càncer d’Agramunt.

Des de l’associació volem agrair aquesta do-

nació, que ha estat possible gràcies a l’esforç 
i il·lusió del Grup Escènic que, de manera tan 
desinteressada, ha treballat per al proïsme.

 També donar les gràcies a tots els que amb 
la seva presència van fer possible que l’obra 
fos un èxit. Són aquestes accions que ens es-
peronen a tots plegats. Així mateix volem apro-
fi tar per comentar que al CAP podeu demanar 
informació de tots els serveis que ofereix l’as-
sociació de lluita contra el càncer a qualsevol 
que ho pugui necessitar.

MOLTES GRÀCIES A TOTS!

Junta de l’Associació
contra el Càncer d’Agramunt

Horari de botiga de 9h a 14h i de 16h a 19h             Es pot pagar amb targeta             973 39 29 10

I si ens telefones
t’ho portem a casa

El dia 12 de maig, 
a la sala del teatre 
del Casal d’Agra-
munt, es va fer en-
trega dels 3.100€ 
de la recaptació.
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Dissabtes d’abril a la Plaça

Des de l’Associació Tra-
diSió, hem encetat 
aquesta temporada 

una activitat encarada a obrir 
l’entitat a tothom que ho de-
sitgés. Els cinc dissabtes del 
mes d’abril hem sortit a la 
plaça de l’Església per donar 
a conèixer com es duen els 
elements d’imatgeria festiva 
del poble i, a la vegada, con-
vidar a ser-ne col·laborador i/o 

formar-ne part. 
Ha estat una bona experièn-

cia, sobretot pel contacte amb 
la gent, i seria interessant po-
der-la repetir cada any. A tot-
hom que ens ha acompanyat 
en aquesta petita aventura els 
donem les gràcies, ja que això 
ens permet obrir amb més il-
lusió els projectes que tenim.

Del resum de tots aquests 
dies podem dir que per la 

Festa Major estrenarem la 
colla infantil dels capgrossos, 
que anem ampliant els sug-
geriments per fer més gran la 
família dels Caparrons, i que 
els geganters podran tenir al-
gunes col·laboracions.

I Mostra de Gegants
Vila d’Agramunt

A més, enguany tindrem la
I Mostra de Gegants Vila 
d’Agramunt coincidint amb la 
diada de Sant Joan i, per tant, 
tothom que vulgui ajudar amb 
els gegants i la gegantona hi 
és convidat.

Volem agrair el suport de 
l’Ajuntament, Ràdio Sió, re-
vista Sió i la col·laboració de 
pastisseria Camats pel bere-
nar del primer dia.

Contactes
Si algú vol contactar per 

ajudar a la colla gegantera, 
formar part de la colla infantil 
dels capgrossos, apuntar-se 
a la colla del ball de faixes o 
qualsevol altra cosa relacio-
nada amb la nostra activitat, 
ho pot fer a través  d’aquest 
correu: tradisio@hotmail.com

Ha estat una 
bona experiència, 
sobretot pel con-
tacte amb la gent, 
i seria interessant 
poder-la repetir 
cada any.
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ENTITATS

20è aniversari

ASSOCIACIÓ DE DONES “ESBARJO”

 L’Associació de Dones 
l’Esbarjo va celebrar el 
seu 20è aniversari el 

diumenge 10 d’abril.
Va començar la festa amb 

un esmorzar, obsequi de l’as-
sociació, per a totes les sòcies 
que van voler acompanyar-nos 
en aquest dia. Vàrem ser prop 
d’un centenar.

Tot seguit, es va celebrar la 

missa amenitzada per un cor 
“rociero”. Ens van fer emocio-
nar amb les seves sentides i 
devotes cançons.

Després ens vam anar des-
plaçant al restaurant on es 
feia el dinar. 

Més de 150 persones, entre 
sòcies i acompanyants.

En acabar el dinar, la nostra 
presidenta, Magda Tallaví, en 
nom de tota la junta, va voler 
expressar el nostre agraïment 
a la primera junta que va ini-
ciar l’associació, formada per 
les senyores:

Mª Carme Escolà (presi-
denta), Pepita Cahelles, An-
tonieta Cahelles, Esperança 
Llovera, Magda Trepat, Mont-
serrat Felip i Paquita Llanes 
(e.p.d.).

També vam agrair la de-
dicació de la senyora Pilar 
Maquilles, com a segona pre-
sidenta, en diverses juntes i 

anys al servei de l’associació, 
fi ns arribar a la junta actual 
presidida per la senyora Mag-
da Tallaví. Hi va haver també 
menció per la senyora Carme 
Morà, com a sòcia de més 
edat dins l’associació. Tot 
plegat molt emotiu

Seguidament, vam presen-
tar un “power point” amb fo-
tos que anaven des de l’inici 
fi ns al moment actual, mos-
trant la gran activitat que hi 
ha hagut sempre a l’associa-
ció: cursos de català, tallers 
de costura, viatges culturals i 
d’esbarjo, teatres i escala en 
hi-fi , creació de la geganto-
na “pom d’or”, reconstrucció 
dels capgrossos agramuntins, 
jocs de taula al local, cursos 
de gimnàstica, de ioga, d’an-
glès, conferències i tallers,...

Per acabar la festa, vam 
gaudir amb la primera actua-
ció de l’any del grup local 
d’havaneres “Marinada”. Els 
hem de felicitar pel bé que 
ens ho van fer passar. Vam 
cantar, vam ballar sardanes, i 
ens van fer passar una tarda 
molt agradable.

Un dia per a no oblidar. 
Moltes gràcies a totes les 
sòcies que ens heu acompa-
nyat.  Sou fantàstiques!

Donació
També volem fer esment 

que el dia 23 de març vam 
fer la transferència de 406€ 
a favor de la Lliga Contra el 
Càncer de Lleida.

Com ja sabeu, ens faciliten 
unes fl ors que nosaltres hem 
de confeccionar i vendre per 
fer la recaptació. Agraïm a 
tothom la solidaritat envers la 
lluita contra el càncer.   ■
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Reconeixement a la primera 
junta.

Foto de família de l’aniversari.

Un dia per a no 
oblidar. Moltes 
gràcies a totes les 
sòcies que ens heu 
acompanyat.
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OPINIÓ LA CLARABOIA per JOAN PUIG i RIBERA

Tornem-hi, que no ha estat res!

No hi ha hagut manera 
que els partits estatals 
es posessin d’acord 

per formar un govern estable 
i ara cal que repetim les elec-
cions generals. Pot ser que 
els resultats de fi nals de juny 
tornin a deixar les coses amb 
un repartiment d’escons sem-
blant, situació hipotètica però 
plausible, que ens situaria en 
una conjuntura en què res 
haurà canviat. Ja diuen que 
l’art de la política és fer can-
vis perquè tot continuï igual. 
Això, doncs, és el que ens pot 
passar. I llavors què? Perquè 
no anirem pas repetint elec-
cions cada mig any..., tot i 
que el President en funcions 
estaria encantat. De fet, crec 
que les lleis no tenen res pre-
parat per una circumstància 
aital. El reiet repetirà les tro-
bades amb les forces emble-
màtiques (ep! les catalanes i 
les republicanes, no; perquè 
no compten al Palau de la 
Zarzuela des que manifesten 
vel·leïtats independentistes), 
sondejarà la situació i, des-
prés de fer el “paripén”, po-
drà continuar repetint propos-

tes talment es tractés del dia 
de la marmota.

La veritat és que els partits 
espanyols no estan preparats 
per pactar. No en saben. El 
pacte no apareix en el seu 
ADN. Vénen d’un imperi en 
què no es pacta mai amb l’ad-
versari, sinó que se’l sotmet. 
Costarà, doncs, que s’avin-
guin a negociar. No hi estan 
gens acostumats. En aquest 
sentit crec que l’ADN català 
és diferent, perquè la pròpia 
història ens ha ensenyat a ser 
pactistes. Tal volta perquè 
som petits i ens n’hem vist de 
tots colors. Què era sinó pac-
tisme el famós “peix al cove” 
d’en Pujol? 

Sovint els polítics hispànics 
afi rmen que estan disposats 
a parlar amb els altres, com 
el mateix Rajoy ha assegu-
rat mantes vegades, però de 
seguida afegeixen que hi ha 
unes línies vermelles que no 
es poden franquejar. Qui-
na contradicció! No entenen 
que, quan hom vol parlar per 
negociar amb un oponent de 
manera franca i real, una pre-
missa indispensable és deixar 

al marge totes les objeccions i 
limitacions. S’ha de poder par-
lar de tot i negociar-ho tot, sen-
se temes inabordables. I amb 
esperit obert, sense tabús. Si 
abans de començar ja posem 
barreres infranquejables per 
les dues bandes, mai no es 
podrà arribar a cap acord.

Precisament crec que 
aquest punt ha estat el que 
ha limitat els principals par-
tits que tenien la possibilitat 
de negociar. I el tema estrella, 
encara que molts no ho volen 
reconèixer, ha estat el possi-
ble referèndum de Catalunya 
per una independència. Els 
socialistes, els únics que real-
ment podien  pactar amb al-
tres forces per formar govern, 
van dir que d’això ni parlar-ne 
i van preferir Ciutadans, que 
ja sabem que també té aques-
ta línia vermella com a priori-
tària. Total, que Podem, que 
té unes mires més obertes en 
aquesta qüestió, no ha afl ui-
xat i tampoc no ha volgut ce-
dir davant el partit de centre-
dreta de Ribera que és un PP 
descafeïnat.

S’ha dit que seria bo que 
“per decència” els líders que 
encapçalaven les principals 
formacions polítiques no es 
tornessin a presentar. Quan 
es fracassa, hom ho ha de re-
conèixer i ha de saber deixar 
pas als altres. Sembla, però, 
que aquesta no és la intenció. 
Tots volen mantenir-se al pe-
destal talment fossin insubs-
tituïbles. Un altre greu error. 
Això tampoc no ho preveu la 
llei i és una llàstima. Prepa-
rem-nos, doncs, per a la repe-
tició de la jugada.   ■

La veritat és que 
els partits espa-
nyols no estan pre-
parats per pactar. 
No en saben. El 
pacte no apareix 
en el seu ADN. 
Vénen d’un imperi 
en què no es pacta 
mai amb l’adver-
sari, sinó que se’l 
sotmet. Costarà, 
doncs, que s’avin-
guin a negociar. 
No hi estan gens 
acostumats. En 
aquest sentit crec 
que l’ADN català és 
diferent, perquè la 
pròpia història ens 
ha ensenyat a ser 
pactistes.

Imatge de les passades eleccions 
generals del dia 20 de desembre 
del 2015.
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C/ Estudis Nous, 21 · 25310 Agramunt
Tel. 973 390 631 · Fax 973 392 307

www.assessoria-agramunt.com

AQUEST ANY, A PART DE LA COMPLEXITAT D’ALTRES EXERCICIS, LA DECLARACIÓ DE LA RENDA TÉ UNA ESPECIAL 
IMPORTÀNCIA PER L’ENTRADA EN VIGOR DE LA NOVA REFORMA FISCAL (LLEIS 26/2014 I 27/2014) QUE INTRODUEIX 
IMPORTANTS NOVETATS I MODIFICACIONS EN L’IRPF I EN L’IMPOST SOBRE SOCIETATS, SENSE PERJUDICI D’ALTRES 
NOVETATS PRÒPIES APROVADES PER LES COMUNITATS AUTÒNOMES.

Entre altres novetats en la renda de l’exercici 2015 podem des-
tacar: 

• Novetats en els rendiments d’activitats econòmiques: ar-
rendament d’immobles, socis d’entitats que realitzin activi-
tats professionals, limitació de la quantia que es determina 
per al conjunt de provisions deduïbles i despeses de difícil 
justifi cació, etc.

• Els nous plans d’estalvi a llarg termini (PALP)
• Baixada de tipus de gravamen. S’estableixen noves escales.
• Increment dels mínims personals i familiars.
• Nova reducció per a treballadors autònoms de menors re-

cursos
• Noves deduccions per família nombrosa o persones amb 

discapacitat a càrrec. 
• Limitació a 180.000 euros màxims de l’exempció per les in-

demnitzacions percebudes per acomiadament. 

• Eliminació de l’exempció per dividends i supressió dels co-
efi cients d’actualització. 

• Quantia màxima del valor de transmissió de 400.000 euros 
per poder aplicar els coefi cients d’abatiment en la transmis-
sió de determinats elements patrimonials.

• Per als contribuents més grans de 65 anys, s’estableix una 
nova exempció per als guanys patrimonials derivats de la 
transmissió de qualsevol bé.

• Minoració de les aportacions a plans de pensions.
• Supressió de la deducció per lloguer d’habitatge. 

Deixi’s assessorar per nosaltres, li confeccionem la 
seva declaració amb la màxima seguretat i protecció 
dels seus interessos. 

Josep Ortiz Llena – Gestor Administratiu - Advocat
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Remeis tradicionals: per als ulls

OPINIÓ GENT, FETS, COSES. . . per A. PONSA

L’insomni, forçar la vista 
excessivament, no des-
cansar prou, etc., són 

factors que poden repercutir 
en la salut dels nostres ulls i, 
de vegades també, en el seu 
aspecte malaltís, per tant, 
podem ajudar-los emprant 
els remeis tradicionals mit-
jançant l’àloe i el cogombre 
entre altres, ja que tant les 
polpes de l’un, com les de 
l’altre són molt efectives per 
a retornar-los el seu aspecte 
normal fent un tractament 
ben senzill.

Per això, caldrà que tallem 

dues rodanxes de cogombre i 
untar amb una mica de polpa 
d’àloe les ulleres, no les de vi-
dre, sinó les que se’ns veuen 
als nostres ulls quan tenim 
algun problema de la vista. 
A continuació posarem una 
rodanxa de cogombre sobre 
cada ull mentre descansem 
asseguts emparant-nos en el 
respatller de la cadira.

Si el nostre problema de 
la vista és un altre, com per 
exemple dels ulls irritats o 
conjuntivitis, el remei que 
haurem de preparar serà fer 
una infusió de julivert, no pas 
per empassar-nos-la, sinó per 
a aplicar-la als ulls. Per això 
ens caldrà una branqueta o 
un tros petit de julivert, fer 
bullir una tassa petita d’ai-
gua, i quan bulli retirar-la del 
foc, posar-hi el julivert i dei-
xar reposar la solució durant 
uns minuts abans de colar-la. 
Tot seguit xopar una gasa amb 
l’esmentada infusió; després 
escórrer-la directament sobre 
l’ull i mantenir-la així uns deu 
minuts, passat aquest inter-
val, ens adonarem de la millo-
ra aconseguida.

Un altre problema que so-
vint afecta els nostres ulls és 

que els tinguem lleganyosos o 
hi tinguem mussols. En aquest 
cas és aconsellable que els 
rentem amb aigua d’eufràsia, 
una planta que s’usa molt en 
oftalmologia, però en aquest 
cas s’aplica per fer-ne la ne-
teja i, per descomptat, també 
la regeneració. Per aconse-
guir-ho ens cal una cullerada 
petita d’eufràsia i un vas d’ai-
gua. Per preparar-ho hem de 
coure la planta fent-la bullir 
deu minuts a foc lent i dei-
xar-la entebeir. Quan estigui al 
punt, no massa freda ni mas-
sa calenta, l’aplicarem xopant 
el cotó o gasa amb el líquid i 
escórrer l’aigua d’eufràsia di-
rectament sobre els ulls.

Un altre remei que jo havia 
sentit explicar, quan encara 
era un nen, a la gent gran del 
poble, contra els mussols, era 
deixar una clau metàl·lica tota 
la nit a la serena perquè s’oxi-
dés i després passar-la per so-
bre de l’ull afectat.

I per acabar, encara un altre 
remei ancestral: es tracta de 
mastegar dos grans de pebre 
vermell per ajudar a comba-
tre aquelles bosses antiestèti-
ques que sovint sorgeixen al 
dessota dels ulls.

Ara em ve a la memòria que 
no fa gaire temps que vaig 
llegir en un llibre que parla-
va dels nostres hàbits i de la 
salut i deia que l’alegria era la 
millor medecina que mai no 
s’havia descobert. Les ganes 
de viure i el sentit de l’humor 
són garantia de bona salut. 
Una actitud alegre i calmada 
és sinònim de saludable per a 
nosaltres i també per als qui 
ens envolten.   ■

Posar rodanxes de cogombres als 
ulls serveix per relaxar-los.

Àloe, julivert i eufràsia són altres 
plantes molt benefi cioses per als 
remeis de la vista.

Si tenim els ulls 
lleganyosos o 
algun mussol, és 
aconsellable que 
els rentem amb 
aigua d’eufràsia, 
una planta que 
s’usa molt en 
oftalmologia.
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Xavier Junyent Sangrà
Tel.  625 119 990
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En memòria

OPINIÓ ELS LECTORS ESCRIUEN

La mort de Joan Granados Riera (el cor 
és punyetero), m’ha portat a pensar 
que tal vegada caldria deixar cons-

tància dels seus llibres, com un record a 
una persona lletraferida, culta, traspassada 
abans d’hora, i que, de no ser així, hauria 
pogut oferir-nos molt més dels seus valors. 
Per altra part sento que tinc un cert deure 
en fer-ho. M’explico. Del seu primer llibre 
Confi ns d’aigua. Erràtic pel canal d’Urgell, 
que em va sorprendre molt agradablement, 
ja en vaig fer un article publicat a SIÓ (núm. 
498, agost del 2005). Fet que el Joan em va 
agrair. Temps més tard em va portar l’original 
de Capses tancades perquè li donés la meva 
opinió sobre el que havia escrit. L’octubre 
del 2012 em va fer l’obsequi dels seus dos 
últims llibres editats: el ja esmentat Capses 
tancades i un altre que desconeixia Un viatge 
de pluja, el qual vàrem comentar dies més 
tard. Tots dos força interessants. Originals en 
el seu plantejament.

Capses tancades és el llibre d’un tafaner 
més que d’un xafarder. Són dotze relats en 
què l’autor explica les converses que escolta 
–a la taula del costat– en diversos bars de di-
ferents ciutats –d’Agramunt hi he reconegut 
tres bars, pel que deixa entreveure a l’inici de 
cada història–. La seva imaginació, però, no 
es queda en la narració dels fets ocorreguts, 
reals –impensable en ell– sinó que els amplia 
amb les seves idees, refl exions, somnis so-
bre... tot i per tot. A l’epíleg del llibre explica 

les motivacions que l’han portat a escriure’l.
Un viatge de pluja és el darrer exemplar. No 

crec que es pugui expressar millor el contin-
gut del llibre que el que s’explica a la contra-
portada on textualment diu: “En aquest llibre 
es relata un viatge molt especial. Un viatge 
que transcorre durant quatre dies sense sortir 
de casa. El record i la introspecció fan que, 
un perible que va ser concret en un temps 
i en un espai, esdevingui il·limitat i eteri. I 
que la realitat ultrapassi els moments durant 
els quals es desenvolupà”. Donada aquesta 
exposició, quasi no caldria dir res més; però 
cal llegir-lo, deixar aquesta síntesi com a cap-
çalera i explorar el seu contingut. Ressaltar el 
seu lèxic acurat, ric de paraules, ple d’elucu-
bracions. Per altra part, intueixo que aquest 
llibre és un aiguabarreig de sensacions diver-
ses; no sé si, tal vegada, de situacions viscu-
des. Ganes d’explicar sense explicar. Un món 
particular diluït en un món fi ctici.

A l’ignorant, al desconegut, l’anònim, 
com es qualifi ca el narrador, en fi nalitzar el 
llibre signa com “Ot d’Acrimonts”. Aquest 
és el mateix pseudònim que utilitzava
l’autor per fi rmar els escrits publicats en 
aquesta mateixa revista. No sé si intenciona-
dament o no, però, en fer-ho, deixa al desco-
bert el secret de la seva identitat.

El record del Granados literari queda ex-
posat. En quedarà memòria. Adéu Joan, fi ns 
sempre.

Jaume Cots
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Làmines de plàstic

Bosses de Paper

Bosses de plàstic

www.grupoconsist.com

Sacs de paper

Sacs laminats

Bobines gofrades

Flexible solutions for Flexible Packaging



39sió 627[MAIG 2016]

ESPECIAL
SANT JORDI CERTAMEN LITERARI

XXXIX Certamen Literari de Sant Jordi 
Vila d’Agramunt J. Pijuan

Organitzat per la Regi-
doria de Cultura de 
l’Ajuntament i la revis-

ta SIÓ, amb la col·laboració 

dels centres d’ensenyament 
Mare de Déu del Socors, Ma-
cià-Companys, IES Ribera del 
Sió i la ZER del Sió, la Biblio-
teca Municipal “Guillem Vi-
ladot” i la Fundació Guillem 
Viladot “Lo Pardal”, s’ha ce-
lebrat la XXXIX edició del Cer-
tamen Literari de Sant Jordi. 
Els concursants van poder 
participar en les tres modali-
tats del certamen a la vegada: 
prosa, poesia i poesia visual. 
Com en anteriors edicions els 
alumnes del cicle inicial de 
Primària han continuat parti-
cipant amb un dibuix acom-
panyat d’una frase, aquest 
any les visualitzacions han 
tractat sobre el conte El vell i 
l’ocell de Guillem Viladot.

El jurat
Els membres dels jurats 

foren Mary Conillera, Nun-
ci Gatnau, Pere Mora, Joan 
Pijuan, Pepita Reñé i Núria 
Sorribes en poesia; i Màrius 
Blàvia, Bepeta Coma, Lucía 
Guerrero, Agustina Juan Fort, 
Margaret Palou i Antoni Pon-
sa en prosa; els quals també 
van ser el jurat de poesia vi-
sual juntament amb la Sra. 
Montserrat Felip.

Els premis
Els premis lliurats de poe-

sia i prosa consistiren en vals 
de compra per bescanviar 
per llibres en català i els de 
poesia visual, en un llibre 
de l’obra de Guillem Viladot, 
amb el corresponent diploma 
acreditatiu. En total es lliura-
ren 57 premis (24 en prosa, 
25 en poesia i 8 en poesia vi-
sual) d’un total de 680 obres 

PARTICIPACIÓ 2016

POESIA PROSA
POESIA
VISUAL

1r curs de primària - 72 -
2n curs 64 - -
3r curs 43 24 -
4t curs 24 31 -
5è curs 26 17 51
6è curs 27 19 58
1r d’ESO 16 20 16
2n 6 9 16
3r 6 5 4
4t 7 10 6
1r de BATXILLERAT 13 13 13
2n de BATXILLERAT 25 20 11
Majors de 18 anys 2 6 -

TOTAL 259 246 175

Foto de família dels guardonats.
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ESPECIAL
SANT JORDI CERTAMEN LITERARI

que es presentaren als jurats.
Les obres presentades van 

ser 136 visualitzacions, 195 
poesies, 174 proses i 175 
obres de poesia visual. No 
obstant s’ha de puntualitzar 
que tot l’alumnat de Primària 
participa en les modalitats de 
prosa i poesia i són els matei-
xos centres que fan una pre-
selecció de les composicions 
que al fi nal arriben als jurats. 
També hem de lamentar haver 
de ressaltar que moltes obres 
presentades, sobretot dels 
cursos d’ESO, es van deses-
timar perquè no complien les 

bases del concurs, per això 
demanem que en properes 
edicions els futurs partici-
pants tinguin més cura de la 
presentació i el compliment 
de les bases.

Acte de lliurament
El lliurament de premis es 

va fer el mateix dia de Sant 
Jordi. Lamentablement la me-
teorologia va obligar a traslla-
dar l’acte de lliurament dins 
l’Espai Guinovart. Enguany 
s’havia programat de fer-lo a 
la plaça del Mercat aprofi tant 
que s’hi feien tots els actes 

de la diada, però el brusc 
canvi de temps a mitja tar-
da, amb vent i pluja va obli-
gar a improvisar-lo a última 
hora a l’Espai. La sala es va 
fer petita per acollir tots els 
guanyadors, familiars i públic 
en general. Els membres dels 
jurats estaven situats davant 
del mural de les Estacions i 
van anar lliurant els premis 
als guanyadors a mesura que 
eren cridats. En acabar l’acte 
es va fer una foto de família 
amb tots els premiats. Mentre 
es feia el lliurament va deixar 
de ploure.

5è curs de Primària (10/11 anys)
Premi:  Sarai Gascón Valier

6è curs de Primària (11/12 anys)
Premi: Ariana-Diana Cheta

1r curs d’ESO (12/13 anys)
Premi: Jofre Guixé Bertran

2n curs d’ESO (13/14 anys) 
Premi: Roxana Pop

3r curs d’ESO (14/15 anys)
Premi: Júlia Salvadó Baella

4t curs d’ESO (15/16 anys)
Premi: Alexandra Vasilas

1r de BATXILLERAT (16/17 anys)
Premi: Ramon Ros Ortega

2n de BATXILLERAT (17/18 anys)
Premi: Francesc Bernaus Concabella

VEREDICTE DE POESIA VISUAL

Enguany l’Ajunta-
ment va progra-
mar els actes a la 
plaça del Mercat. 
El lliurament de 
premis, però, es 
va fer a l’interior 
de l’Espai per cul-
pa del mal temps.

Presentació de l’acte amb la 
regidora de cultura i membres 
del jurat.

A la dreta, un moment del 
lliurament de premis.
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VEREDICTE POESIA I PROSA

POESIA

2n curs de Primària (7/8 anys)

Visualització de l’obra: “El vell i l’ocell” de Guillem Viladot
Premi: Maria Aguza Chaer
Accèssits: Aroa Dil Pérez
 Júlia Garcia Utesà

3r curs de Primària (8/9 anys)
Premi: La meva àvia, de Mariona Pijuan Prats
Accèssit: La cabana del padrí, de Jan Bonillo Puebla

4t curs de Primària (9/10 anys)
Premi: El mar, de Sheila-Vanesa Salagean
Accèssit: La meva familia, d’Aroa Pujol Calvo

5è curs de Primària (10/11 anys)
Premi: Agramunt, de Maria Clotet Romero
Accèssit: L’hort del padrí, de Pau Alonso Llobet

6è curs de Primària (11/12 anys)
Premi: Per què hi ha guerra?, de Maria Tugues Vilà
Accèssits: El meu padrí, de Guillem Canosa Muntó
 Agramuntina, d’Abril Lloret Torres

1r curs d’ESO (12/13 anys)
Premi: L’àvia, de Pau Pijuan Prats
Accèssit: La teva mirada, de Jordi Tudó Vicens

2n curs d’ESO (13/14 anys) 
Premi: Prou!, de Clara Fernàndez Arànega
Accèssit: Blanca calma, d’Esther Albareda Cortada

3r curs d’ESO (14/15 anys)
Premi: Moments, de Judit Cuberes Solé

4t curs d’ESO (15/16 anys)
Premi: No és llei de vida, de Sònia Piqué Triginer
Accèssit: La vida està per viure, de Paula Hernàndez Ramírez

1r de BATXILLERAT (16/17 anys)
Premi: Piano, d’Helena Zurita Crespo
Accèssit: Agredolç, de Ramon Ros Ortega

2n de BATXILLERAT (17/18 anys)
Premi: A la meva dansa, de Laia Amores Mateu
Accèssit: Voluntat, de Chaimaa Talbi Atfi 

Majors de 18 anys
Premi: Boira, de Marta Canes Niubó
Accèssit: Despertar, de Mireia Marsol Cortada

PROSA

1r. Curs de Primària (6/7 anys)

Visualització de l’obra: “El vell i l’ocell” de Guillem Viladot
Premi: Noa Carreño Pérez
Accèssits: Sió Ribalta Ricart
 Gerard Silva Marsà

3r. Curs de Primària (8/9 anys)
Premi: La neu, de Marc Andreo Solé 
Accèssit: Les “caniques” màgiques, d’Ainoa Cabañas 

Morales

4rt Curs de Primària (9/10 anys)
Premi: La passió d’en Pau, de Roger Alonso Llobet 
Accèssits: Un dolç somni, de Maria Ares Regué Armengol
 Amics de veritat, de Roc Silvestre Gatell

5è Curs de Primària (10/11 anys)
Premi: Una història molt especial, d’Iker Castillo Valls
Accèssit: El nen i la neu, d’Alfons Zurita Crespo

6è Curs de Primària (11/12 anys)
Premi: La Rita i la seva àvia, de Lídia Talavera Castelló
Accèssit: La diada feliç, de Clàudia Pijuan Silvestre

1r Curs d’ESO (12/13 anys)
Premi: L’institut, de Lala Ahmednah
Accèssit: La meva germana i jo, de Montse Cantacorps 

Campos

2n Curs d’ESO (13/14 anys)
Premi: Àngel etern, de Blanca Planes López

3r Curs d’ESO (14/15 anys)
Premi: Refl exió d’una adolescent, de Judit Cuberes Solé

4rt Curs d’ESO (15/16 anys)
Premi: L’escriptor, de Roger Brils Creus
Accèssit: L’art de la música, de Sònia Piqué Triginer

1r de BATXILLERAT (16/17 anys)
Premi: Per uns instants, de Ramon Ros Ortega
Accèssit: Records indiscrets, d’Helena Zurita Crespo

2n de BATXILLERAT 17/18 anys)
Premi: La saviesa dels arbres, de Gerard Vicens Guixé
Accèssit: Por, de Chaimaa Talbi Atfi 

Majors de 18 anys
Premi: Una nova llar, de Mireia Marsol Cortada
Accèssit: De puntetes, de Mª Carme Silvestre Rossell
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ESPECIAL
SANT JORDI CERTAMEN LITERARI

Noa Carreño Pérez.
Premi prosa “Visualització de l’obra: El vell i l’ocell”, 1r Primària.

LA PASSIÓ D’EN PAU

Vivim al poble dels torrons, però és clar, també de la xocolata que 
la tenim boníssima i el pitjor que et pot passar és que t’agradi molt la 
xocolata. Això és el que li passava al meu germà, en Pau. Sempre menjava 
xocolata. A totes hores menjava xocolata. Tant és així que un dia va 
menjar-ne tanta que va començar a trobar-se malament. De fet, la meva 
mare ja li deia moltes vegades que tanta xocolata li faria mal la panxa.

En Pau va començar a tenir molt mal de panxa i no parava de vomitar. 
Jo, fi ns i tot li veia un color estrany però no vaig dir res, patir pel Pau.

Els meus pares el van haver de portar a l’hospital on de seguida els 
metges van veure que alguna cosa estranya estava passant, perquè el 
Pau cada vegada era més fosquet de pell. Li van fer unes proves i una 
analítica de sang, i quina sorpresa! No tenia sang a les venes! Sortia 
un líquid marró i espès... era xocolata i en Pau a poc a poc s’estava 
transformant en una fi gura de xocolata. El pobre Pau plorava com una 
magdalena. S’imaginava convertit en una fi gura de xocolata... I ara 
s’apropa Pasqua... Una fi gura que la col·locarien damunt d’una mona i 
que el nen se’l menjaria...

Estava molt preocupat. Va sentir que el metge li deia als seus pares: hem 
d’actuar ràpid. L’única solució és menjar moltes verdures i molta fruita.

Així que des d’aquell dia, en Pau, quan es prepara la motxilla del cole 
sempre hi posa una peça de fruita i s’ha acostumat a menjar tot tipus de 
verdures.

Jo penso, quin germà més valent que tinc!! De tant en tant, quan li 
donen permís, menja un trosset de xocolata, perquè li continua agradant 
molt.

Roger Alonso Llobet
4t primària

LA MEVA ÀVIA

L’àvia ha marxat
i trista m’he quedat.
Si ella fos aquí,
orgullosa estaria de mi.

Sempre contes m’explicava
i a mi m’encantava.
Moltes coses em va ensenyar
i no les vull oblidar.

Jo tinc una fotografi a
i la miro cada dia.
Li faig un petó
i li reso una oració.

Jo tinc un tresor
dins del meu cor.
Per mi té molt valor
perquè és el seu record.

Mariona Pijuan Prats
3r de Primària

EL MAR

El vent fa ballar
la veu del mar.

Gran,
salada, líquida, mullada.
Sensacions de llibertat
a la vora del mar.

El peix té aletes per nedar
i cua per poder girar.

Cavallet de mar puja al coll
que vull saltar.

L’estrella es mirava l’aigua del mar
que la feia ballar.

Si se’t menja una balena,
no et moris pas de por,
quan tindrà la panxa plena
sortiràs pel sortidor.

Sheila-Vanesa Salagean
4t de Primària
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LA NEU

Un dia d’hivern uns nens estaven 
dormint. Un d’ells es va aixecar 
per a anar a veure si estava nevant. 
A l’apujar la persiana de la fi nestra 
ho va veure tot blanc, va despertar 
al pare, la mare i la germana, es van 
aixecar ràpid per veure la neu. El nen 
li va dir si podia anar a jugar amb 
la neu i va fer que el pare anés a 
buscar la roba de la neu, les botes, la 
jaqueta... tot.

Van sortir a jugar. Tenien la 
il·lusió de fer un ninot. Ho tenien 
tot a punt: pastanagues, botons, 
bufanda... Començaren, i a la que 
el tenien gairebé acabat va sortir el 
sol. El ninot amb la cara de pena es 
començava a desfer.

Tots els companys demanaren 
als núvols que tapessin el sol per 
poder mantenir el ninot més estona. 
Així va passar. La rialla del ninot va 

canviar, semblava una emoticona 
de mòbil. Ells de l’alegria van jugar 
i jugar sense parar, fi ns i tot abans 
de marxar cap a casa li van posar un 
nom: EMOTICÓ. Un bon nom que 
resumia totes les emocions viscudes 
aquell dia.

Marc Andreo Solé
3r primària

UNA HISTÒRIA MOLT ESPECIAL

Tot és fosc, no hi ha ningú...

Sento sorolls, és la mare que em parla i em pregunta com estic avui i 
m’explica que anirem a un mercat molt especial.

M’ajuda a vestir-me, sento com em pentina. Dec estar guapo, això diu 
ella, m’agradaria poder veure’m però tot està fosc.

Sento com la mare obre la porta del carrer, sento la gent que xerra, 
sento com la mare em dóna una cosa a la mà. Quina bona olor que fa!

La mare m’explica que és una fl or, una fl or de color vermell, penso 
que pot ser una rosa.

Seguim caminant agafats de la mà, però de seguida ens tornem a 
aturar, torno a sentir el que em dóna la mare, és una cosa rígida i fa 
una olor molt peculiar. La mare m’explica que és un llibre, després me’l 
llegirà? 

Ja som a casa, és fosc. Després de sopar torno a sentir l’olor i la veu 
del pare que arriba de treballar, a què em recorda aquesta olor?

Per què el pare fa aquesta olor, penso. És l’olor que he sentit al mercat 
i que la mare m’ha explicat que era una fl or molt especial. El pare li ha 
regalat una rosa a la mare?

Anem a dormir, però abans la mare em dóna el llibre que hem 
comprat. La mare me’l llegeix i tracta d’un drac i una princesa. És una 
història molt bella!

Després del conte sento com la mare i el pare em fan un petó a la 
galta, m’estiro per descansar i per recordar el dia tan especial que he 
passat, perquè tot i essent cec i no poder veure res, he pogut viure i 
sentir la meravellosa història de la diada de Sant Jordi.

Iker Castillo Valls
5è primària

AGRAMUNT

A la Ribera del Sió
trobes grans i petits pobles
i entre tots els que té més esplendor
és Agramunt, un dels més nobles.

Vine, passeja, visita
Agramunt famós pel seu torró
i la seva xocolata a la pedra,
però també amb la seva església
i els seus monuments.

Una excursió pel refugi antiaeri
t’endinsa al passat
i et recorda a cada pas
quin bon moment és el present.

Passejant pel parc de Riella
mires i gaudeixes de la poesia.
Gràcies a un dels nostres artistes,
el Guillem Viladot.

A prop de la plaça del Pou
trobes el magnífi c pont romànic
amb vistes al passeig
dedicat a la senyora Mercè Ros.

I per últim t’agradarà un munt
visitar l’Espai Guinovart
d’Agramunt.

Maria Clotet Romero
5è de Primària
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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

INDÚSTRIES JOVÉ

BALASCH, més de 40 anysmés de 40 anys

construint el futur

Casal AgramuntíCasal Agramuntí
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

Personalitzem

les vostres celebracions

amb preus

a la vostra mida!

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
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ENTREVISTA EDUARDO LÓPEZ RODRÍGUEZ per PASQUAL CASTELLÀ

De La Havana a Agramunt
passant per Sant Petersburg

▼
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A les onze del matí d’un 
divendres del passat 
mes d’abril va dringar el 

sonall de la porta de casa; era 
l’Eduardo que amb una puntua-
litat absoluta acudia a la cita 
que havíem convingut. El vaig 
convidar a entrar, vàrem seure 
a l’entorn d’una taula rodona i 
després de la salutació de rigor 
vàrem iniciar la conversa.

– Què et sembla si comen-
céssim per les dades biogràfi -
ques?

– Sí, home, cap inconveni-
ent. Em dic Eduardo López 
Rodríguez, tinc 70 anys que 
acabo de complir, sóc engi-
nyer químic i estic jubilat. Fa 
34 anys que visc a Agramunt i, 
si hi sumem els cinc que vaig 

viure a Rússia, on vaig cursar 
bona part dels meus estudis, 
dóna un total de 39 anys; o 
sigui que més de la meitat de 
la meva vida l’he viscut fora 
del meu país d’origen, Cuba. 
Acabada la carrera vaig retor-
nar-hi i allí vaig conèixer la 
que és la meva esposa. Era 
fi lla d’emigrants, de mare 
barcelonina i pare basc, els 
quals, en acabar-se la Guerra 
Civil espanyola, es van exiliar 
a Cuba on s’havia establert un 
germà del seu pare. La meva 
dona, també bioquímica i 
farmacèutica, es dedicava a 
l’activitat docent com a pro-
fessora de la universitat de La 
Havana. Per la meva part, jo 
exercia com a cap del depar-
tament de Direcció Tècnica 
d’un Ministeri. És a dir, que 
teníem bones ocupacions, 
però ens ofegava aquell siste-
ma polític tancat, privats de 
la llibertat d’expressió i amb 
poques possibilitats de futur, 
especialment per al nostre fi ll 
que avui ja està casat, té un 
nen i resideix a Barcelona.

– Van ser aquestes circums-
tàncies les que us van impel·lir 
a emigrar? Per què precisament 
a Catalunya?

– Doncs sí. No vèiem pers-
pectiva de futur a part que 
les possibilitats econòmiques 
tampoc eren gaire afalagado-
res. Per això la meva dona i la 
meva sogra decidiren retornar 
al país d’on eren originàries i 
jo m’hi vaig afegir –riu.

– I què pots dir de la teva es-
tada a Rússia?

– Doncs en tinc un molt bon 
record. Tenia divuit anys quan 
hi vaig anar i a aquesta edat 
en certa manera tot et marca. 
Jo parlo quatre idiomes: cas-
tellà, rus, anglès i ara també 
el català. Vaig poder aconse-
guir que em concedissin una 
beca i gràcies a això vaig anar 
a estudiar a Sant Petersburg, 
una ciutat encantadora de la 
qual servo inoblidables re-
cords. Tal com he dit abans, 
hi vaig romandre durant cinc 
anys en plena joventut, i 
aquelles vivències han deixat 
petja.

– Vas anar directament a 
Sant Petersburg? La beca que 
vas obtenir cobria també les 
despeses de manutenció i es-
tança?

– La primera destinació fou 
a Minsk, Bielorússia; des-
prés, Leningrad, i fi nalment, 
Sant Petersburg. En aquesta 
ciutat vaig ingressar en un 
alberg per a estudiants an-
nex a la universitat on havia 
de compartir habitació amb 
tres alumnes més. Quant a la 
beca comportava també rebre 
una subvenció mensual de 98 
rubles, que em permetien co-
brir les necessitats bàsiques: 
manutenció, vestir, etc.

– I l’idioma, va ser fàcil adap-
tar-s’hi? Perquè penso que a 
part de la fonètica deu tenir per 
nosaltres una doble difi cultat ja 

Creuer a Sant Petersburg (Mos-
cú) amb la família l’any 2009.

Teníem bones 
ocupacions, però 
ens ofegava 
aquell sistema 
polític tancat, pri-
vats de la llibertat 
d’expressió i amb 
poques possibili-
tats de futur, es-
pecialment per al 
nostre fi ll que avui 
ja està casat, té 
un nen i resideix a 
Barcelona.
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ENTREVISTA EDUARDO LÓPEZ RODRÍGUEZ

▼

que utilitzen l’alfabet ciríl·lic. 
– Sí, però no em va re-

presentar molta difi cultat. 
Quan has copsat que la base 
d’aquesta escriptura són les 
derivacions verbals, la cosa se 
simplifi ca.

– Passar d’un clima càlid 
quasi equatorial com té Cuba, 
a un de gèlid com suposo deu 
campar per Rússia, també deu 
ser una mica traumàtic i, a 
més, durant tota la teva estada 
allí, no devies poder visitar la 
família?

– Doncs què vols que et 
digui? De fred en feia; vam 
arribar a temperatures de fi ns 
a -40º, però ens van equipar 
amb uns bons abrics, guants 
i aquella mena de casc rodó 
que hem vist en moltes pel-
lícules, i l’aguantàvem bé. A 
més, als 18 anys se suporta 
quasi tot. Pel que fa a la sego-
na qüestió, puc dir que cada 
dos anys teníem dos mesos 
de vacances, juliol i agost. 
Això ens permetia estar amb 
els pares un mes, ja que l’al-
tre se l’emportava el viatge 

d’anada i tornada que fèiem 
en vaixell.

– Per quin motiu vas escollir 
Sant Petersburg? Per què no 
Londres o bé París?

– Això era prohibitiu. Les 
beques per a estudis que 
concedia l’estat cubà, eren 
només per anar a països de 
l’àrea socialista: L’URSS, 
Polònia, Bulgària... A mi em 
va tocar Rússia, a la ciutat 
esmentada, la qual, per cert, 
vaig poder tornar a visitar en 
unes vacances amb la meva 
dona. Em va encantar reme-
morar-hi la meva estança i vi-
sitar de nou carrers i indrets 
que per a mi ja eren prou co-
neguts.

– Us va ser fàcil la sortida de 
Cuba per venir a Catalunya?

– Doncs no fou massa di-
fícil. La meva sogra va poder 
argumentar la seva condició 
d’exiliada i per aquest motiu 
ens fou concedit a tots el per-
mís de repatriació. Era l’any 
1982 i vàrem fer cap a Barce-
lona, on ens acollí una tia de 

la meva dona (germana de la 
seva mare) durant tres o qua-
tre setmanes.

– I la vinguda a Agramunt?
– Bé, vam tenir aquesta op-

ció gràcies a en Joan Llurba 
que, durant la seva estada a 
Cuba uns anys enrere, havia 
tingut ocasió de visitar força 
sovint la zona o província on 
treballava, de conèixer els 
meus sogres en reunions que 
sovint feien catalans resi-
dents a l’illa, entre els quals 
es formà un nexe de bona 
amistat. La situació meva i de 
la meva família era una mica 
complicada i en Joan, a qui 
mai deixaré de restar prou 
agraït, ens va dir si volíem 
treballar, la meva dona i jo, 
a la seva empresa de forma 
provisional durant l’estiu en 
període de vacances dels seus 
assalariats. Vàrem acceptar 
encantats. Més endavant la 
meva dona va trobar feina de 
la seva especialitat en una al-
tra empresa i jo vaig romandre 
a Consist on, amb el temps, 
vaig assolir la responsabilitat 
de director de fàbrica, càrrec 
que vaig mantenir fi ns a la 
meva jubilació.

– Fou fàcil la integració al 
país? Difi cultats amb l’idioma?

– He de confessar que en 
un principi em vaig sentir una 
mica fora de lloc. I és que ar-
ribar a una població rural de 
menys de 5.000 habitants 
venint d’unes urbs com La 
Havana o Sant Petersburg 
doncs, home, el canvi fou 
més que notable. Però m’hi 
vaig adaptar i ara em sento 
un agramuntí més. Quant a 
l’idio ma no em va ser gaire di-
fícil. Vaig optar per un sistema 
molt personal. A un company 
que treballava en una màqui-FO
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La situació meva i 
de la meva famí-
lia era una mica 
complicada i en 
Joan Llurba, a
qui mai deixaré 
de restar prou 
agraït, ens va dir 
si volíem treba-
llar, la meva dona 
i jo, a la seva em-
presa de forma 
provisional durant 
l’estiu en període 
de vacances dels 
seus assalariats. 
Vàrem acceptar 
encantats.

Un jove Eduardo, en la seva 
època d’estudiant, a la plaça del 
Palau (d’hivern) de Leningrad. 
Maig de 1967.
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▼

na al costat de la qual jo tenia 
cura, li vaig dir: “Tu sempre 
parla’m en català”. Així ho va 
fer i mentrestant jo procurava 
anar memoritzant el que em 
deia. Passats uns mesos em 
va fer una pregunta a la qual 
jo li vaig respondre en català. 
Es va quedar sorprès i em va 
dir: “Ja saps parlar català?”. I 
jo li vaig contestar: “Ho inten-
to”. Però la millor ajuda que 
vaig tenir per aprendre aquest 
idioma em va arribar de la mà 
de l’Antoni Ponsa que dirigia 
els cursos de català que s’im-

partien sota el patrocini de 
l’Ajuntament d’Agramunt i als 
quals em vaig inscriure.

– Vas ser durant quatre anys 
regidor electe de l’Ajuntament 
d’Agramunt. Què tal aquesta ex-
periència?

– He de dir que bona. L’any 
2011 estava a punt de jubi-
lar-me i preveia que m’espe-
rava un període d’inactivitat 
forçosa. Sempre havia desit-
jat poder ser d’alguna utilitat 
per a la comunitat i aquí se’m 
va presentar l’oportunitat de 

fer quelcom en aquest sentit. 
Els del partit PSC em van dir 
si acceptava ser el seu cap de 
llista (encara que com a inde-
pendent) en la seva candida-
tura per a les eleccions muni-
cipals que s’havien convocat; 
i jo vaig acceptar. Vaig ser 
l’únic elegit d’aquella forma-
ció política. Servo un bon re-
cord dels companys del con-
sistori d’aquells quatre anys. 
Tot i haver-hi una diferència 
notable entre les diferents 
ideologies allí representades, 
vaig rebre en tot moment un 
tracte cordial i respectuós al 
qual crec que també vaig cor-
respondre. Tot amb tot, fou 
una experiència enriquidora.

– I ara ets el president de 
l’assemblea local de Creu Roja. 
T’hi vas oferir o vas ser cridat 
a ser-ne?

– Jo vaig ingressar com a 
soci a l’assemblea local, ja 
fa molts anys, de la mà d’en 
Pere Vicens. Des de sempre 
he volgut col·laborar en algu-
na cosa que sigui útil a la co-
munitat. L’any 2014 el llavors 
president, Lluís Tribes, em va 
dir si voldria ser secretari de 
l’assemblea, i no m’hi vaig 
negar; em van proposar per 
al càrrec i vaig ser elegit. Més 
tard, va succeir una cosa sem-FO
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Ofrena fl oral l’Onze de Setembre 
del 2011 quan era regidor de 
l’Ajuntament.

A la dreta, ja com a president de 
la Creu Roja Local en la Fira del 
Torró de l’any passat.

Amb companys del departament 
de Producció de Consist, l’any 
2007.
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▼

ENTREVISTA EDUARDO LÓPEZ RODRÍGUEZ

blant per a l’elecció de presi-
dent. Tot i que és una mica 
complicat procuraré explicar 
com funciona: l’ordre, di-
guem-ne jeràrquic, d’aquesta 
organització podem dir que és 
piramidal. De Creu Roja no-
més n’hi ha una i és mundial; 
el que passa és que té diver-
ses ramifi cacions o comitès 
(assemblees) escampades pel 
món; d’aquí ve que cada país 
té la seva: espanyola, france-
sa, etc. que al seu torn també 
es fracciona, en el nostre cas 
l’Assemblea Espanyola, en 
assemblees autonòmiques, 
provincials, comarcals i locals 
amb els corresponents presi-
dents que són proposats a les 
comarcals, aquests a les pro-

vincials, d’aquí a les autonò-
miques i així successivament 
fi ns arribar al capdamunt. 
M’explico?

– El cos d’assistència de 
Creu Roja és voluntari; rep al-
guna mena de compensació?

– No, de cap manera. La 
base primordial de l’organit-
zació és sense cap mena de 
dubte el voluntariat que és to-
talment gratuït. Els voluntaris 
es comprometen a col·laborar 
amb Creu Roja davant de 
qualsevol eventualitat esmer-
çant-hi el seu temps d’oci o 
lliure. No se’ls pot exigir que 
acudeixin a tasques d’ajut a 
qui sigui durant el seu horari 
laboral que tenen compromès 
amb l’empresa que els dóna 
ocupació.

– I com us fi nanceu?
– Mira, he d’insistir que la 

base essencial de Creu Roja és 
el voluntariat. Tot el que nos-
altres fem és voluntari. Ara bé, 
és obvi que hem de fer front 
a moltes despeses: material 
divers, combustible, electrici-
tat, etc. I d’on surten els mit-
jans necessaris? Doncs dels 
socis que amb les seves apor-
tacions també voluntàries, 
ja sigui en quotes mensuals, 
trimestrals o bé anuals, ens 
permeten anar tirant. D’aquí 
ve que de tant en tant s’orga-
nitzin campanyes de captació 
de socis amb l’única fi nalitat 
d’incrementar en el que sigui 
possible la nostra disponibi-
litat econòmica. També en la 
proximitat del Nadal oferim al 
públic participacions de lote-
ria, una part de l’import de la 
qual es destina com a donatiu 
a Creu Roja. I el mateix tenim 
previst fer el proper mes de 
juliol, en què tindrà lloc l’ano-
menada Loteria de l’or. Això a 

part, són ben rebuts donatius 
voluntaris i alguna deixa tes-
tamentària.

– Els voluntaris assisteixen a 
cursos de formació, prestació 
de primers auxilis, etc.? I de 
quin material disposen?

– Sí, fan un curset inicial 
en què se’ls informa del què 
és la Creu Roja, una institució 
totalment de voluntariat i com 
funciona. Segueixen uns cur-
sos de prestació assistencial 
en manifestacions multitudi-
nàries, aplicació de desfi bril-
lador, etc. Pel que fa a ma-
terial, disposem de lliteres, 
mantes i una furgoneta que 
fem servir com a element de 
transport per desplaçar-nos 
allà on siguem demanats 
per la prestació de serveis. 
La nostra il·lusió fóra poder 
disposar d’una ambulància 
medicalitzada, però és molt 
cara i de moment està fora 
del nostre abast. De totes ma-
neres el servei d’ambulàncies 
està molt ben organitzat. Tot 
i estar centralitzat a Lleida, 
rebem notifi cació setmanal 
de les seves ubicacions i si 
preveiem que podem neces-
sitar-ne una pel fet de cele-
brar-se algun esdeveniment 
amb molta concentració ciu-
tadana, sabem on demanar-la 
i ens la faciliten. Bona pro-
va d’això és que quan es va 
produir aquella malvestat de 
la rovinada, a primera hora 
d’aquell mati funest van acu-
dir aquí dues ambulàncies de 
Creu Roja.

– Penseu fer alguna campa-
nya de captació de voluntaris i 
socis?

– Sí; en aquest sentit hem 
fet alguna xerrada a les aules 
dels alumnes més grans de 
l’Institut i tenim en projec-FO
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La nostra il·lusió 
a la Creu Roja 
Local fóra poder 
disposar d’una 
ambulància me-
dicalitzada, però 
és molt cara i de 
moment està fora 
del nostre abast. 
De totes maneres 
el servei d’ambu-
làncies està molt 
ben organitzat.

Davant la Universitat Lomonosov 
a Moscú.
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te organitzar alguna activitat 
que en alguns pugui despertar 
desitjos de col·laborar amb la 
nostra causa. Concretament 
per al dia 3 del proper mes de 
juliol, organitzarem el que es 
dirà “La cursa de l’Or”, amb 
un recorregut de 6 quilòme-

tres que esperem que tingui 
una bona acollida. Ja hem 
tingut contactes amb l’Ajun-
tament que no ens ha posat 
cap trava per a la celebració.

– Projectes de futur?
– Sobretot seguir treballant 

en la captació de voluntaris, 
perquè sense aquest capital 
humà poca cosa o res podem 
fer; bo i insistint en el fet que 
la seva col·laboració ha de 
ser totalment gratuïta, sense 
esperar a canvi res més que 
la gratitud de la gent. Per al-
tra part, tenim dos projectes 
al cap: un és d’ajut a la gent 
gran, visitant les residències 
i donant-los conversa confi -
ant que els ajudi a suportar 
a les seves limitacions, i l’al-
tre orientat a la quitxalla més 

necessitada, captant joguines 
usades que altres ja no fan 
servir i intentant ajudar-los 
també en la seva integració a 
la societat.

Fins aquí la meva conversa 
amb l’Eduardo, aquest cubà 
agramuntí d’adopció, ja jubilat, 
i que pel que queda dit sembla 
tenir una sola obsessió: la de 
ser útil a la comunitat. El seu 
català és d’allò més endreçat 
tot i que se li nota un més que 
lògic lleuger deix caribeny. He 
passat amb ell una hora llar-
ga fent petar la xerrada i m’ha 
encantat el seu parlar reposat 
però alhora entusiasta amb què 
s’enfronta a la seva nova reali-
tat. Per això crec és de justícia 
desitjar-li tota mena d’encerts i 
èxits . Ànims!   ■
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Menjant en el vaixell en un 
creuer pel riu Volga. Any 2009.

www.elporquero.com

Ctra. Cervera km. 19 · T. 973 390 801
 La teva Botiga a Agramunt

Centres Producció / Distribució
AGRAMUNT (Lleida) 25310 · Ctra. de Cervera, km. 19 · T. 973 391016

EL BARCO DE ÁVILA (Ávila) 05600 · Ctra. N-110, km. 334 · T. 920 341 065
JABUGO (Huelva) 21290 · C. Empalme, 6 · T. 920 341065

DDeescscobobriir uu
elels s aavavantataatgtgeses

deed llla aa noosssttrraa  
taarggrgetetaa clclieieennt!
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Demanar per Josep Mª
600 446 600 - 973 390 331600 446 600 - 973 390 331

TAXIS AGRAMUNT

Vehicles de 4, 6 i 8 places
24 hores24 hores

lotaxiagramunt@hotmail.com

Josep Anton Muixí

c/ Indústria, 15 - 25310 AGRAMUNT
Tel. 973 390 363 - Mòbil 696 458 713

e-mail  electromecanicamuixi@gmail.com

Josep Anton Muixí

MUI   I
Electromecànicacà ca

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

Calçats Mary
des de l’any 2000

i moltes més

C/ Àngel Guimerà, 5
Agramunt

973 39 20 55 - 686 27 29 27
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ENSENYAMENT FINESTRA EDUCATIVA

Sortides a Educació Infantil

Durant el mes de març els alumnes 
d’Educació Infantil de l’Escola Macià-
Companys vàrem realitzar les sortides 

del segon trimestre. 
Amb aquest, ja són tres els cursos en què 

programem una sortida per a cada nivell rela-
cionada amb els projectes treballats a l’aula. 

Per aquest motiu els nens i les nenes de P3, 
que es diuen classe de la xocolata, el dia 4 de 
març vam visitar la fàbrica de caramels i xoco-
lates Vídua Pifarré de Bellpuig i després vam 
anar a dinar i a gaudir d’una estona de lleure a 
l’Estany d’Ivars i Vila-sana.

Els i les alumnes de P4, que són la classe 
dels torrons, el dia 17 de març, com a  cloenda 
del projecte del segon trimestre, en aquest cas 
“el cotxe”, vam aprofi tar la Fira de Sant Josep 
de Mollerussa per visitar l’Exposició de Cotxes 
i gaudir d’una bona estona de joc a les fi retes 
dels cotxes de xoc.

Els més grans del Parvulari, la classe d’en 
Guinovart, vam tancar el projecte “els dofi ns”, 
visitant el dia 10 de març el CRAM, el Centre 
de Recuperació d’Animals Marins situat al Prat 
de Llobregat. Com que el centre es troba situat 
entre la platja i l’aeroport, vàrem poder tocar la 
sorra i dinar gairebé sota els avions que anaven 
aterrant.

L’experiència de les sortides està sent molt 
positiva, ja que ens permet ampliar els apre-
nentatge adquirits a l’aula i relacionar-los amb 
el nostre entorn, així com adaptar aquestes 
sortides a cada nivell.

Col·legi Macià-Companys

FO
N

T:
 C

O
L.

 M
A

C
IÀ

-C
O

M
PA

N
Y

S

FO
N

T:
 C

O
L.

 M
A

C
IÀ

-C
O

M
PA

N
Y

S

FO
N

T:
 C

O
L.

 M
A

C
IÀ

-C
O

M
PA

N
Y

S

D’esquerra a dreta i de dalt a 
baix, les sortides dels alumnes 
de P3, P4 i P5 respectivament.
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ferreteria@molinet.cat
Ctra. d’Artesa, 1
A G R A M U N T

Tel. 973 390 458
Fax 973 390 662

www.molinet.cat
Obert 24 hores
Entra, tria, compra
i t’ho portem a casa!

" GlopGlops & TapeTapes "
especialitats de la casa

Plaça Mercadal, 19  -  25310 Agramunt

Caragols a la llauna
Tapes casolanes

Esmorzars Plats combinats

600 700 202
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MÚSICA L’ÒPERA A L’ABAST

El barber de Sevilla

El barber de Sevilla és 
una òpera bufa (còmi-
ca) composada per Gia-

chomo Rossini que s’estrenà 
a Roma el 1816. Va ser es-
crita en un temps rècord, ja 
que el contracte es fi rmà no-
més dos mesos abans de la 
seva estrena. Possiblement és 
l’obra més famosa de Rossini 
i la que li donà fama i reco-
neixement a nivell interna -
cional.

Rossini exemplifi ca el tràn-
sit entre l’òpera del segle 
XVIII i l’òpera romàntica (ca-
racterística del segle XIX). 
Amb tot, podríem dir que en 
certa manera Rossini és un 

antiromàntic en el sentit que 
rebutja les estridències, les 
excentricitats i les afectacions 
en les seves composicions. 
De fet, té un estil compositiu 
musical proper a Mozart i, per 
extensió, als compositors del 
període clàssic.

El barber de Sevilla és una 
de les composicions més bri-
llants d’òpera bufa que, en 
comparació amb l’òpera se-
riosa, introdueix temàtiques 
més populars i històries més 
properes; ens trobem amb 
escenes i personatges famili-
ars en lloc de temes heroics 
o mitològics. La comicitat 
d’aquestes òperes fa que el 
cantant també hagi de ser un 
gran actor. A més, les òpe-
res bufes arribaran a un pú-
blic més ampli, ja no només 
l’aristocràcia sinó també la 
burgesia i el poble ras gaudirà 
d’aquestes representacions.

Quant a l’argument ens tro-
bem amb una trama còmica 
on Fígaro, un astut barber de 
la Sevilla de fi nals del segle 
XVII, ajuda el seu vell amic, el 
compte d’Almaviva, a impedir 
la boda de Bartolo amb Rosi-
na, la seva enamorada.

Cal dir que tot i que Ros-
sini és recordat sobretot per 
les seves òperes bufes, també 
composà òperes serioses i trà-
giques molt apreciades al seu 
temps, com Otello o Guillem 
Tell.

Una de les àries mes inte-
ressants d’aquesta òpera, és 
Largo al factotum de la città 
(obriu pas a l’home més im-
portant de la ciutat) anome-
nada també l’ària de Fígaro, 
on el personatge de Fígaro es 
presenta al públic. Aquesta 
ària és un bon exemple del 
bel canto, amb un elevat grau 
de difi cultat vocal del qual 
Rossini ha estat considerat el 
màxim exponent.

El bel canto o belcantisme, 
és un estil musical que es 
desenvolupà a Itàlia a fi nals 
del segle XVIII i principis del 
segle XIX. En aquest estil pre-
domina la veu per damunt de 
l’orquestració i la línia melò-
dica vocal clara amb un ritme 
marcat i senzill. També s’in-
trodueixen elements vocals 
virtuosístics com el trino o 
brillants aguts i sobreaguts. 

Montserrat Cots

És una de les 
composicions més 
brillants d’òpe-
ra bufa que, en 
comparació amb 
l’òpera seriosa, 
introdueix temàti-
ques més populars 
i històries més 
properes.

Av. Generalitat, 10 · AGRAMUNT · Tel./Fax 973 392 311 · Mòbil 630 053 450
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ESPORTS CLUB FUTBOL AGRAMUNT «ESCOLA GERARD GATELL»

www.cfagramunt.cat

Resultats i classifi cacions R. Mendoza

Segona Catalana
Jornada 26 a 29

Solsona 5 - Agramunt G. Gatell 1
Agramunt G. Gatell 3 - Mangraners 1
Alpicat 2 - Agramunt G. Gatell 1
Agramunt G. Gatell 1 - Organyà 2

Tan inexplicable és que l’àrbitre allargués 
el partit davant l’Alpicat, amb empat a un, 
fi ns al minut 97, com perdre a casa amb 
l’Organyà al minut 90.

Classifi cació Punts PJ PG PE PP GF GC

Alpicat 74 29 24 2 3 84 34

Almacelles 72 29 23 3 3 84 17

Borges Blanques 62 29 19 5 5 71 43

Mollerussa 60 29 18 6 5 59 29

Solsona 54 29 17 3 9 51 34

Balàfi a 47 29 14 5 10 60 50

L’Albi 47 29 14 5 10 44 44

Linyola 38 29 10 8 11 29 33

Cervera 37 29 10 7 12 44 42

Tàrrega 35 29 9 8 12 43 49

Organyà 31 29 8 7 14 39 49

Agramunt G. Gatell 31 29 8 7 14 39 49

Bellpuig 39 29 8 6 15 31 58

Guissona 29 29 7 8 14 36 52

Artesa de Segre 25 29 7 4 18 41 64

Torrefarrera 24 29 7 6 16 32 63

Alcoletge 24 29 6 6 17 37 69

Mangraners 9 29 1 6 22 26 70

Juvenil
Jornada 19 a 22

Guissona 10 - Agramunt G. Gatell 2
Agramunt G. Gatell 3 - Linyola 0
Oliana 1 - Agramunt G. Gatell 3
Agramunt G. Gatell 2 - Tremp 3

La derrota amb el Tremp ens deixa a la 
novena posició.

Classifi cació Punts PJ PG PE PP GF GC

Guissona 50 22 16 2 4 88 36

Tàrrega 46 22 15 1 6 56 36

Mig Segrià 36 22 11 3 8 42 37

Artesa 36 22 11 3 8 47 41

Tremp 34 22 11 1 10 46 45

Mollerussa 34 22 10 4 8 48 36

Pla d’Urgell 32 22 9 5 8 37 27

Cervera 32 22 10 2 10 37 48

Agramunt G. Gatell 31 22 9 4 9 45 41

Bellpuig 19 22 6 1 15 34 57

Linyola 17 22 5 2 15 27 64

Oliana 14 22 4 2 16 24 63

Cadet
Jornada 22 a 25

At. Segre 5 - Agramunt G. Gatell 0
Agramunt G. Gatell 4 - Pla d’Urgell 1
Guissona 5 - Agramunt G. Gatell 3
Agramunt G. Gatell 1 - Artesa 2

Bona victòria amb un rival directe

Classifi cació Punts PJ PG PE PP GF GC

Rialp 61 25 20 1 4 92 38

Balaguer 59 26 18 5 3 95 41

Mollerussa 57 26 17 6 3 89 32

Tàrrega 51 25 15 6 4 80 33

Linyola 46 25 14 4 7 76 38

Tremp 45 25 14 3 8 63 38

At. Segre 37 24 12 1 11 58 58

Guissona 33 25 10 3 12 64 68

Bellpuig 29 25 8 5 12 49 62

Cervera 29 24 8 5 11 64 55

Artesa 24 25 7 3 15 49 110

AEM 23 26 6 5 15 42 72

Pla d’Urgell 18 25 6 0 19 39 99

Agramunt G. Gatell 16 25 3 7 15 32 64

E.F. Urgell 8 25 2 2 21 29 113

Infantil
Jornada 22 a 25

Agramunt G. Gatell 6 - Tàrrega 1
Oliana 3 - Agramunt G. Gatell 1
Agramunt G. Gatell 5 - Tremp 0
Agramunt G. Gatell 7 - Fondarella 0

Aquest equip, mes a mes, s’ha convertit 
en el més regular de l’escola.

Classifi cació Punts PJ PG PE PP GF GC

Oliana 47 18 15 2 1 108 18

Fondarella 42 18 14 0 4 64 30

Agramunt G. Gatell 34 18 10 4 4 65 19

Bellpuig 30 18 9 3 6 49 38

Tàrrega 30 18 9 3 6 38 34

Cervera 29 18 9 2 7 40 40

Tremp 16 18 5 1 12 24 74

AEM 14 18 4 2 12 21 40

Artesa 10 18 3 1 14 29 93

Urgell 8 18 2 2 14 18 70

Aleví-A
Jornada 22 a 26

Mig Segrià 1 - Agramunt G. Gatell 5
Agramunt G. Gatell 4 - Balàfi a 3
FIF Lleida 6 - Agramunt G. Gatell 1
Agramunt G. Gatell 2 - Tàrrega 3
Agramunt G. Gatell 0 - Bordeta 1

Ens va faltar una mica d’encert contra la 
Bordeta.

Classifi cació Punts PJ PG PE PP GF GC

Bordeta 74 27 24 2 1 168 30

At. Segre 72 26 24 0 2 194 23

AEM 60 25 20 0 5 143 65

FIF Lleida 59 25 19 2 4 125 35

Lleida 50 25 15 5 5 116 60

Balàfi a 47 26 15 2 9 108 74

Tàrrega 40 26 13 1 12 78 63

Agramunt G. Gatell 38 26 12 2 12 101 65

Orgel·lia 35 25 11 2 12 78 91

Artesa 34 25 11 1 13 96 114

Pla d’Urgell 30 25 10 0 15 72 136

Bellpuig 27 25 8 3 14 57 26

Pinyana 15 26 5 0 21 62 126

Mig Segrià 11 25 3 2 20 31 175

Urgell 7 26 2 1 23 40 174

Alcoletge 1 25 0 1 24 17 169
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Equip Prebenjamí A. Entrenadors: Gerard Vicens i Xavier Pedrol. A la dreta, Prebenjamí B. Entrenador: Ramon Capdevila. Delegats: Carles Areny i Tonet Nogales.

Aleví-B
Jornada 22 a 25

Agramunt G. Gatell 2 - Ponts 10
Ivars d’Urgell 3 - Agramunt G. Gatell 4
Agramunt G. Gatell 6 - Fondarella 2
Tàrrega 5 - Agramunt G. Gatell 2
Agramunt G. Gatell 2 - Tremp 5

Dura derrota amb el líder, però ens vam 
resquitar contra el tercer classifi cat.

Classifi cació Punts PJ PG PE PP GF GC

Ponts 71 26 23 2 1 175 46

Linyola 61 24 20 1 3 168 42

Ivars d’Urgell 55 25 18 1 6 105 63

Tremp 53 25 17 2 6 132 64

Mollerussa 48 25 15 3 7 134 99

Tàrrega 45 25 15 0 10 104 69

Balaguer 43 25 14 1 10 116 77

Bellpuig 36 25 11 3 11 76 91

Cervera 34 25 11 1 13 83 106

Agramunt G. Gatell 30 25 10 0 15 80 112

Fondarella 23 26 7 2 17 86 167

FIF Lleida 18 25 6 0 19 76 167

Guissona 17 25 5 2 18 77 163

Baix Segrià 16 25 5 1 19 68 145

At. Segre 4 25 1 1 23 45 158

Benjamí
Jornada 22 a 24
Agramunt G. Gatell 0 - At. Segre 9
Tàrrega 4 - Agramunt G. Gatell 3
Agramunt G. Gatell 9 - AEM 0
Mig Segrià 4 - Agramunt G. Gatell 1

Hem acabat en una meritòria vuitena po-
sició en una primera divisió.

Classifi cació Punts PJ PG PE PP GF GC

At. Segre 70 24 23 1 0 124 16

Lleida 64 24 21 1 2 132 32

Tàrrega 52 24 17 1 6 87 37

Balaguer 51 24 17 0 7 101 35

Baix Segrià 47 24 15 2 7 109 51

Orgelia 46 24 15 1 8 107 40

Mig Segrià 41 24 13 2 9 62 53

Agramunt G. Gatell 27 24 9 0 15 75 103

Cervera 25 24 8 1 15 88 74

Bordeta 19 24 6 1 17 54 120

Balàfi a 14 24 4 2 18 62 112

Alcoletge 2 24 1 1 22 22 141

AEM 1 24 0 1 23 9 218

Prebenjamí A
Jornada 22 a 24

At. Segre 2 - Agramunt G. Gatell 2
Agramunt G. Gatell 1 - Cervera 3
FIF Lleida 2 - Agramunt G. Gatell 6

Malgrat la derrota amb el líder, seguim 
pujant llocs a la classifi cació.

Classifi cació Punts PJ PG PE PP GF GC

Cervera 64 23 21 1 1 127 19

Balàfi a 58 23 19 1 3 108 39

Alpicat 57 23 18 3 2 122 38

Pardinyes 49 23 16 1 6 94 46

Agramunt G. Gatell 39 23 12 3 8 68 51

Mollerussa 38 23 12 2 9 75 49

Mig Segrià 37 23 12 1 10 45 65

AEM 35 23 11 2 10 60 53

At. Segre 31 24 9 4 11 49 66

FIF Lleida 22 23 7 1 15 68 93

Baix Segrià 19 23 6 1 16 49 92

Tàrrega 15 23 5 0 18 36 115

Almacelles 8 25 2 2 21 16 112

Bordeta 6 24 2 0 22 13 92

Prebenjamí B
Jornada 21 a 24

Agramunt G. Gatell  3 - Bordeta 3
At. Segre 7 - Agramunt G. Gatell 1
Cervera 6 - Agramunt G. Gatell 0
Agramunt G. Gatell 4 - Bellpuig 2

Acabem la lliga amb una victòria.

Classifi cació Punts PJ PG PE PP GF GC

Linyola 72 24 24 0 0 145 27

Artesa 61 24 20 1 3 124 33

Miralcamp 55 24 18 1 5 124 40

Alcoletge 50 24 16 2 6 110 55

At. Segre 41 24 12 5 7 94 54

Tàrrega 33 24 10 3 11 81 61

Cervera 32 24 10 2 12 89 73

Bellpuig 30 24 9 3 12 55 67

Agramunt G. Gatell 27 24 8 3 13 52 90

Noguera 20 24 6 2 16 33 98

Bordeta 16 24 4 4 16 56 111

At. Segre 9 24 3 0 21 32 139

Pla d’Urgell 9 24 3 0 21 23 170
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ESPORTS CLUB HANDBOL AGRAMUNT

Finalitza la 
lliga regular 
per al sènior 
masculí
Jaume Espinal
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Finalment no ha estat possible, i l’equip sènior masculí, 
tot i una segona volta espectacular, queda tercer per la 
cua, cosa que el condemna altre cop al descens. Ara 

només queda disputar la fase compensatòria amb el mateix 
classifi cat de l’altre grup, per poder ser els primers a ser 
repescats en cas de renúncies.

Sènior Masculí 3ª Catalana preferent - Grup A
La derrota contra el Polinyà, i sobretot l’empat amb el rival 

directe en la classifi cació en l’últim partit, on només valia 
guanyar per superar-lo, deixen l’equip sense el premi de la 
permanència, tot i la magnífi ca segona volta.
10/04/2016 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 27 BM POLINYÀ 29
16/04/2016 SANPEDOR, CLUB D’HANDBOL 20 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 25
24/04/2016 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 21 CH SANT JUST 21

Sènior Femení Copa Federació
Tot per decidir en la copa, bona ratxa del sènior femení, tot 

i caure a Terrassa, fan preveure emoció fi ns al fi nal, per saber 
si és possible el passi a quarts.
10/04/2016 HANDBOL SANT QUIRZE “B” 12 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 16
17/04/2016 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 20 TARRAGONA HANDBOL CLUB 17
24/04/2016 HANDBOL TERRASA 21 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 14

 Juvenil Femení Copa Federació
Tot i les dues derrotes, l’última per la mínima, els propers 

dos encontres decidiran si l’equip juvenil és capaç de passar 
de fase, i posar un gran punt i fi nal a la temporada.
10/04/2016 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 23 CH SANT LLORENÇ - ST. FELIU DE LLOBREGAT 14
17/04/2016 BM POLINYÀ 27 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 20
23/04/2016 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 20 HANDBOL TERRASA 21

Cadet Femení 1ª Catalana
Un empat en la visita a Sant Esteve, és el positiu d’aquests 

darrers partits, en una lliga que s’està fent molt i molt llarga 
per a les joves jugadores cadets.
10/04/2016 CH SANT ESTEVE SESROVIRES 24 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 24
16/04/2016 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 13 JUVENTUT HANDBOL MATARÓ 37
AJORNAT MOLINS DE REI, CLUB ESPORTIU  TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 
30/04/2016 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 5 CH GAVÀ 41

Alevíns/nes
Mes complet per als menuts i menudes del club. Primer 

la 2a trobada de mini el dissabte 9 d’abril, amb gran parti-
cipació dels equips de la província, i la setmana següent la 
jornada de la lligueta escolar Miró Kits, continuen posant a 
prova als nous jugadors del club.

2n Campus d’estiu CHA
Un any més, des del CHA organitzem un campus d’estiu 

del 27 juny al 2 de juliol, amb l’objectiu de captar nous 
jugadors i els que ja ho són puguin millorar la seva tècnica i 
tàctica, amb els magnífi cs entrenadors que ens visitaran. Es-
perem també alguna visita sorpresa per completar una gran 
setmana d’handbol. Més informació i inscripcions al nostre 
web www.handbolagramunt.org

Si tens ganes de provar què és això de l’handbol, no ho 
dubtis, passa’t pel pavelló qualsevol dia que segur que ens 
trobaràs, o sinó envia’ns un email a <cha@handbolagramunt.
org> i t’informarem. Segur que trobem el teu lloc en algun dels 
equips del club.

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

Participants a la trobada del 
dia 9 d’abril, a ple rendiment 
amb la gran participació que 

hi va haver.
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ESPORTS CHA: SECCIÓ MOTARDS

Comença la competició de Dirt-Track
El dissabte 7 de maig al 

circuit de Rufea (Lleida), 
va començar la competició 
de Dirt-Track, la Copa Rodi 
Michelin. Hi van participar 
una seixantena de pilots d’ar-
reu del territori, entre les cate-
gories, OPEN, PROMO, 85 cc 
i ALEVINS (65 cc i 50 cc), i 
un nombrós públic. En la ca-
tegoria Aleví 50 cc. hi partici-
pava el nostre pilot Max Serra i 
Ginestà. Va començar força bé 
la competició, atès que en els 
entrenaments cronometrats 
ja va fer el millor temps de 
la seva categoria. En les dues 
curses que es van disputar ho 
va fer força bé i va guanyar les 
dues, resultant el vencedor 
absolut de la seva categoria. 

També comentar que en la 
categoria PROMO corria el pi-
lot local Ovidi Ramon Solans, 
i també va ser el vencedor de 
la seva categoria. Estem molt 
contents ja que el campionat 
ha començat força bé per als 
nostres pilots locals.

Cursa a Agramunt
Ara comentar que la prò-

xima cursa ja serà la d’Agra-
munt el 18 de juny. Esperem 
repetir èxits tant a nivell es-
portiu com a nivell d’organit-
zació. Convidem tots els agra-
muntins a gaudir de l’espec-
tacle del Dirt-Track a la nostra 
localitat.   ■

Max Serra va ser el vencedor 
absolut de la seva categoria.
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ESPORTS

Competició de diferents modalitats atlètiques

ESCATXICS

Control Pista Sant Celoni
(Dissabte 2 abril)

El primer dissabte d’abril, els Escat-
xics encetàvem el mes amb les mo-
dalitats atlètiques i alguns atletes de 
les diferents categories participaven al 
control en pista. Els resultats obtinguts 
van ser els següents:

• Infantil masculí (3.000 m llisos): 
Roger Súria (2a posició) amb un 
temps de 10:42 min.

• Infantil femení (1.000 m llisos): 
Maria Vilanova (5a classifi cada) en 
3:41 min. 

• Aleví masculí (2.000 m llisos): 
Cesc Boix (2n classifi cat) en 6:50 
min i Pau Vilanova (4t) en 7:41 
min.

• Benjamí femení (1.000 m llisos): 
Laia Boix (7a posició) amb un 
temps de 4:40 min.

V Cros El Clot del Dimoni a
Sidamon (Diumenge 3 abril)

I el diumenge següent, per completar 
el cap de setmana, varen ser força els 

atletes agramuntins que varen disputar 
el Cros de Sidamon, un dels últims de 
la temporada i on també es varen ani-
mar un bon grapat de pares i mares a 
córrer la cursa popular fi nal.

No disposem de les classifi cacions 
específi ques de cadascun dels corre-
dors, però com darrerament, varen ser 
satisfactoris i vam comptar amb algun 
podi.

Fase prèvia del Campionat de 
Relleus en Categoria benjamí 
(Dissabte 16 abril. Castellar del 
Vallès)

El dissabte 16 d’abril, alguns dels 
benjamins dels Escatxics d’Agramunt 
varen participar a la prèvia del Campi-
onat de Catalunya de relleus de la seva 
categoria. Els nostres equips quedaven 
formats així:

• Femení: Queralt Solé, Anna Cases, 
Martina Ibarz i Núria Argelich.

• Masculí: Pol Carrera, Roger Pijuan, 
Quim Pellicer i Ian Torres.

Van participar als 4x60m a les pis-

tes de Castellar del Vallès i malgrat 
rebaixar les seves marques dels entre-
naments (44’7’’ per les nenes i 42’9’’ 
pels nens), no van poder-se classifi car 
per la fi nal d’aquesta modalitat.

Cros Bellpuig (Diumenge 17 abril)
I el diumenge 17 d’abril els atletes 

tenien cita al Cros de Bellpuig, un dels 
últims que es disputa de la temporada. 
En un matí força assolellat, aquests va-
ren ser els nostres resultats:

Oberta masculí Valentí  Pérez 4t

Oberta femení Marta Canes 2a

Juvenil masculí Oriol Valls 1r

Cadet masculí Pau Fortuny 10è

Cadet femení Marina Súria
Neus Blàvia

1a
6a

Infantil masculí Roger Súria
Gerard Fígols

2n
8è

Infantil femení Aina Cortadelles 10a

Aleví masculí Cesc Boix
Arnau Areny
Arnau Jou
Denis Grosu
Yago Cabrera

1r
5è
8è
9è
12è

Equips benjamins participants al Campionat de Relleus. Castellar del Vallès. Equip infantil femení a Campionat de Relleus, a Mataró.
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Aleví femení Maria Vilanova
Laia Argelich
Judit Esteve
Iris Vázquez

4a
12a
13a
16a

Benjamí masculí Marc Fígols
Ian Torres
Pol Carrera
Gerard Fitó
Marc Fortuny

1r
2n
4t

11è
25è

Benjamí femení Núria Argelich
Queralt Solé
Anna Cases 

4a
5a
11a

Prebenjamí masculí Martí Lluch
Lluc Magrinyà
Quim Pellicer
Josep Fitó

2n
3r
5è
20è

Prebenjamí femení Martina Ibarz 2a

I fi nalment, fora de competició, en 
les curses de parvulari corrien Aniol 
Solé, Anna Pellicer, Ona Carrera, Gal·la 
Magrinyà i Gerard Lluch, obtenint tam-
bé ells molts bons resultats. 

Fase prèvia del Campionat de Re-
lleus en Categoria aleví i infantil 
(Dissabte, 23 abril. Mataró)

I si el dissabte anterior els benjamins 
s’havien desplaçat a Castellar del Va-
llès per disputar els relleus, el dia de la 
Diada de Sant Jordi va ser el torn dels 
alevins i de les infantils que varen anar 
a Mataró per gaudir de l’experiència. 
Aquest cop, cada equip va participar 
en dues curses, amb els següents re-
sultats, que malauradament tampoc no 
van ser sufi cients per classifi car-se.

• Aleví masculí 4x60 m: Arnau Jou, 

Denis Grosu, Genís Gimbert i Pau 
Vilanova amb un temps de 39.08 
seg.

• Aleví masculí 3x600 m: Pau Vi-
lanova, Arnau Jou i Denis Grosu 
(6.35.07 min).

• Infantil femení 4x80 m: Maria Vi-
lanova, Laia Argelich, Clàudia Pi-
juan i Judit Esteve (54.20 seg).

• Infantil femení 4x200 m: Maria 
Vilanova, Laia Argelich, Clàudia 
Pijuan i Aina Cortadelles (2.23.20 
min).

Campionat de Catalunya de Clubs 
Primera Divisió (Diumenge 24 
abril. Serrahima, Barcelona)

El diumenge 24 d’abril, la Marina 
Súria, formant part del Club Lleida UA, 
participava en la modalitat de relleus 
4x400 al Campionat de Catalunya de 
Clubs de Primera Divisió, aconseguint 
un temps en total per equip de 4:13 
minuts.

Control Pista Lleida
(Divendres 29 abril)

L’últim divendres de mes tornàvem a 
tenir cita amb controls en les modali-
tats atlètiques per continuar millorant 
i rebaixant marques, aquest cop a la 
pista de les Basses d’Alpicat, on ens 
vàrem desplaçar el divendres a la tar-
da, obtenint els següents resultats:

• Infantil femení 150 m llisos: Ma-

ria Vilanova (22.9 s); Laia Argelich 
(24.8 s); Aina Cortadelles (25.6 s).

• Infantil femení 1.000 m llisos: 
Maria Vilanova (3.41 min); Aina 
Cortadelles (4.18 min); Laia Arge-
lich (4.22 min).

• Aleví masculí 600 m llisos: Cesc 
Boix (1.52 min); Pau Vilanova 
(1.56 min); Arnau Areny (2.02 
min); Arnau Jou (2.06 min); Denis 
Grosu (2.15 min).

• Benjamí masculí 1.000 m llisos: 
Pol Carrera (3.46 min); Martí 
Lluch (3.57 min); Quim Pellicer 
(4.17 min).

• Benjamí femení 1.000 m llisos: 
Queralt Solé (4.02 min); Martina 
Ibarz (4.26 min); Laia Boix (4.50 
min); Anna Cases (4.54 min).

Lliga Nacional en categoria Abso-
luta (Dissabte 30 abril. Hospitalet 
del Llobregat)

Tancava les competicions del mes 
d’abril, altre cop la Marina Súria, amb 
el seu debut en la Lliga Nacional en ca-
tegoria Absoluta, disputant la prova de 
1.500 m llisos a les pistes d’Hospitalet 
de Llobregat i obtenint un temps de 5 
min 14 seg.

Els Escatxics continuarem treballant 
aquests mesos per intentar, control a 
control, millorar les marques i veure si 
podem aconseguir les mínimes i situar 
alguns dels nostres atletes a les fi nals 
del campionat.   ■

Equip aleví masculí al Control de Pista, Lleida. Marina Súria, preparada pel debut en Lliga Nacional a Hospitalet de Llobregat.
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ESPORTS CLUB FUTBOL SALA AGRAMUNT

Final a 4 Lliga Nacional juvenil
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S’atança l’estiu i es van acabant les lligues dels dife-
rents equips del Club Futbol Sala Agramunt, tot i que 
un cop fi nalitzades alguns equips juguen l’anomenada 

Copa Catalunya.
El diumenge 8 de maig es va celebrar al pavelló de la nos-

tra vila la fi nal a 4 de la Lliga Nacional referent a la categoria 
juvenil. Els 4 equips que la disputaren foren: el Manyanet 
Sant Andreu, el Grup de Joves Can Tusell, Jesuïtes El Clot i 
el C.E. Sagrerenc.

Puntualment a les 11:00 h. començava la primera semifi nal 
que enfrontava l’equip de Barcelona Manyanet Sant Andreu 
F.S. contra l’equip de Terrassa Grup de Joves Can Tusell. El 
partit va ser molt igualat, però en una segona part on els bar-
celonins van estar més encertats de cara a gol ens donava el 
primer fi nalista. El Manyanet guanyava al Can Tusell per 5-1.
La segona semifi nal enfrontava a dos clubs veïns de Barce-
lona. El partit va tenir múltiples ocasions per ambdues ban-
des, amb actuacions destacables dels dos porters, però quan CE Sagrerenc, campió de la fi nal a 4 de la Lliga Nacional Juvenil.

PINTORS GERMANS CAPITAN

C/. Fontanilles, 17 - 25310 AGRAMUNT (Lleida)
Tel.: 973 390 403 - Fax: 973 391 124
Tels. Mòbils:  667 639 258 - Antoni

                            605 851 798 - Josep Mª.

SERVEI I LLOGUER DE PLATAFORMES

Antoni i Josep Mª Capitan Gallardo
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quedaven 44 segons pel fi nal del partit el C.E. Sagrarenc 
marcava el gol que els donava el pas a la gran fi nal. 

A la tarda els babies, els jugadors més menuts del CFS 
Agramunt feien un partit exhibició que va fer gaudir a tots 
els presents al pavelló i donava el tret de sortida a la fi nal 
que enfrontava el CE Sagrarenc i el Manyanet Sant Andreu.

La fi nal va complir les expectatives i tots els presents al 
poliesportiu van poder observar un gran partit de futsal, on 
els dos clubs van dur a terme un bon joc. Al fi nal dels 40 
minuts reglamentaris el resultat va ser de 3 a 1 favorable al 
CE Sagrerenc, així doncs es proclamava campió de la Lliga 
Nacional Juvenil. Enhorabona a tots ells.

Des del CFS Agramunt volem agrair a la Federació Catala-
na de Futbol Sala per escollir la nostra vila com a seu de la 
fi nal a 4 i a la vegada confi ar en el nostre club. 

També agraïm la presència de l’alcalde, Bernat Solé, Jordi 
Balaguer, Torrons Vicens i Gimnàs Janse d’Agramunt per les 
seves col·laboracions i demostracions que ens brindaren.

A continuació detallem els últims resultats de lliga i de 
Copa Catalunya dels equips de totes les categories del Club 
Futbol Sala Agramunt:

LLIGA PRE-BENJAMÍ 
CFS CORBINS 7 – 0 CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS
CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS 1 – 2 MARISTES MONTSERRAT LLEIDA
FS TÀRREGA 0 – 1 CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS

LLIGA BENJAMÍ 
CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS 3 – 6 DAYTONA.CAT
CE VEDRUNA BALAGUER 1 – 6 CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS

COPA CATALUNYA BENJAMÍ:
CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS 0 – 4 FS TÀRREGA “A”

LLIGA INFANTIL “A” 
MARISTES LLEIDA “B” 5 – 2 CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS “A”
CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS “A” 15 – 0 CFS AGRAMUNT TORRONS 

VICENS “B”
FS TÀRREGA 4 – 1 CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS “A”

COPA CATALUNYA INFANTIL “A”:
CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS “A” 11 – 3 CE VEDRUNA BALAGUER

LLIGA INFANTIL “B”
CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS “B” 2 – 7 CFS BALAGUER “B”

CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS “A” 15 – 0 CFS AGRAMUNT TORRONS 
VICENS “B”

CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS “B” 0 – 15 CFS BALAGUER “A”

COPA CATALUNYA INFANTIL “B”:
CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS “B” 0 – 11 CFS BALAGUER “A” 

CADET 
MARISTES LLEIDA 1 – 4 CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS
CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS 5 – 0 TAICAR FS BELLVÍS
FS TÀRREGA “B” 2 – 3 CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS

COPA CATALUNYA CADET:
CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS 5 – 0 FS TÀRREGA “B”

JUVENIL 
JESUÏTES EL CLOT “A” 4 – 0 CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS
CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS 5 – 4 GRUP DE JOVES CAN TUSELL

COPA CATALUNYA JUVENIL:
FS TÀRREGA 0 – 4 CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS

LLIGA SÈNIOR “B” 
CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS 3 – 4 EFS ALTA SEGARRA “B”
CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS 4 – 3 FS PUIGGRÒS
GERB LES AVELLANES 8 - 3 CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS

LLIGA SÈNIOR “A” 
FLOWER FS AGRAMUNT 5 – 2 LA SENTIU, OC 
FS TÀRREGA 3 – 5 FLOWER FS AGRAMUNT
ALCOLETGE CFS “A” 11 – 1 FLOWER FS AGRAMUNT
FLOWER FS AGRAMUNT 5 – 8 ÀREA D’ESPORTS HOSPITALET “A”
PIPPO FS SOLSONA 4 – 3 FLOWER FS AGRAMUNT
FLOWER FS AGRAMUNT 7 – 2 VINYOLS FS OLEANDER “A” 

Recordem que el proper dissabte dia 4 de juny celebrarem 
la FESTA DE FINAL DE TEMPORADA al pavelló d’aquí a la 
vila. Estan programades una sèrie d’activitats que es porta-
ran a terme durant tota la jornada perquè tots puguin parti-
cipar i gaudir-ne, des dels més petits als més grans. Tothom 
qui ho desitgi es pot inscriure al sopar que posarà punt i fi nal 
a la temporada 2015/16.

Per a més informació sobre el club: cròniques dels partits, 
totes les fotografi es, vídeos, etc. podeu consultar la nostra 
pàgina web: www.cfsagramunt.cat, també ens trobareu al 
Facebook: Club Futbol Sala Agramunt.   ■
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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
  - Km 0
     - GERÈNCIA

- VEHICLES NOUS
  - Km 0
     - GERÈNCIA

MAQUINÀRIA FORESTAL
AGRÍCOLA - JARDINERIA

ARTESA DE SEGRE  -  TEL. 973 40 01 48
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MAQMA UINNÀRIÀRIA FA FORESTASTAL
AGRÍCOÍCOLALA J- JARDARDINERIA

TEL 973 40 01 48
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pintura i decoració

Roman Serra
695 558 383
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GRUPS POLÍTICS
MUNICIPALS ACORD D’ESQUERRA

Un model del país, un model de territori

El dilluns 25 d’abril, el 
Tribunal Constitucional 
tombava la llei 2/2014 

aprovada pel Parlament de 
Catalunya i n’anul·lava l’article 
167.1 que estableix la prohi-
bició de l’exploració, investi-
gació i extracció de jaciments 
d’hidrocarburs mitjançant la 
fractura hidràulica, altrament 
anomenada tècnica del “frac-
king”. Una tècnica de la qual 
n’ha quedat demostrat els seus 
efectes negatius tant a nivell 
geològic com ambiental pel 

territori. De fet, el 13 d’abril 
de 2013, una trentena d’Ajun-
taments de les comarques de 
Ponent, del Solsonès i l’Anoia, 
diversos consells comarcals i 
la mateixa Diputació de Llei-
da signaven al mateix Parc 
del Convent el Compromís 
d’Agramunt, on es posava de 
manifest l’oposició frontal del 
territori als projectes basats en 
el fracking, després que algu-
nes empreses havien presentat 
sol·licitud per a desenvolupar 
projectes a diversos municipis, 
entre ells, a Agramunt.

És evident que qualsevol 
activitat que pugui afectar el 
nostre entorn sigui rebutjada, 
però aquest posicionament 
encara pren més força i mo-
tius en una territori com el 
nostre, basat en gran part en 
l’explotació agrícola i, cada 
cop més, en un turisme d’in-
terior que sens dubte dóna 
sortida i futur a petits nuclis 
de població. Des d’Acord 
d’Esquerra sempre hem mos-
trat el nostre ferm posiciona-
ment en aquests temes i per 
aquest motiu hem reiterat el 
nostre compromís presen-

tant aquesta moció al Ple de 
l’Ajuntament i que va rebre el 
suport també del grup muni-
cipal de CiU.

Nou impuls empresarial 
per Agramunt

La necessitat d’impulsar el 
teixit empresarial d’Agramunt 
ha portat que després de me-
sos de treballs i negociacions 
amb el Departament d’Urba-
nisme de la Generalitat, des 
de l’equip de govern d’Acord 
d’Esquerra s’hagin promogut 
acords, també amb el suport 
de CiU, per a donar llum ver-
da a projectes d’ampliació 
importants d’empreses arrela-
des a casa nostra. Certament, 
conscients de la importància 
d’aquest sector per a l’econo-
mia i el desenvolupament del 
nostre municipi, és important 
que sector empresarial, Ajun-
tament i Govern treballem 
en la mateixa direcció. I així 
ha estat, pel bé de tots. Es-
perem, doncs, que aquests 
projectes pels quals ja s’han 
posat les bases, puguin ser 
una realitat durant els propers 
mesos.   ■

És evident que 
qualsevol activitat 
que pugui afectar 
el nostre entorn si-
gui rebutjada, però 
aquest posiciona-
ment encara pren 
més força i motius 
en una territori 
com el nostre.

FO
N

T:
 A

C
O

R
D

 D
’E

S
Q

U
E

R
R

A



64 [MAIG 2016]sió 627

L'AJUNTAMENT
INFORMA
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TERCERA EDICIÓ DEL CURS D’ESTIU ART I TERRITORI
Agramunt acollirà els propers dies 6, 7 i 8 de juliol la 

tercera edició del curs Art i Territori. El curs forma part dels 
cursos d’estiu de la Universitat de Lleida i en aquesta nova 
edició els alumnes podran aprendre a llegir una obra d’art 
mitjançant la forma, el que ens comuniquen els sentits, i 
el signifi cat, allò que les formes comuniquen. L’edició d’en-
guany preveu una intervenció artística al territori (Land Art) 
amb la qual es reproduirà una obra de Guinovart a escala 
1:100 en un rostoll. Entre l’equip de docents hi haurà el 
cien tífi c i divulgador ambiental, Martí Boada, o el fotògraf 
Joan Porredon. Aquest curs està adreçat a artistes i profes-
sionals de l’art, estudiants universitaris, educadors i profes-
sors, als membres de les Aules d’Extensió Universitària, i 
al públic interessat en l’art i el territori i allò que se’n pot 
derivar d’aquest vincle. No és necessari tenir coneixements 
previs. Com a novetat, enguany és possible matricular-se 
únicament d’un dia. Les inscripcions es poden fer a través 
d’aquest link: http://www.udl.cat/ca/serveis/estiu/

NOU APARCAMENT AL CENTRE D’AGRAMUNT
L’Ajuntament d’Agramunt ha arribat a un acord amb els 

propietaris de dues parcel·les situades entre el corriol dels 

Hortets i el carrer de la Sèquia Molinal per signar un conveni 
que permetrà convertir aquestes dos solars en aparcament 
municipal. Concretament, el nou aparcament tindrà una 
superfície aproximada de 600 m2 i permetrà l’aparcament 
d’uns 15 vehicles, ajudant a descongestionar tant el carrer 
Jaume Mestres com l’avinguda Àngel Guimerà. Aquesta ini-
ciativa se suma a la d’altres aparcaments municipals creats 
durant els darrers tres anys amb l’objectiu de pacifi car el 
centre de la vila i alhora fomentar el comerç de proximitat. 

APROVACIÓ D’UNA MOCIÓ ANTIFRACKING
L’Ajuntament Ple d’Agramunt va aprovar en la darrera ses-

sió plenària una moció en la qual es mostra la disconformitat 
a l’anul·lació per part del Tribunal Constitucional de la llei 
2/2014 aprovada pel Parlament de Catalunya sobre la pro-
hibició d’activitats relacionades amb el fracking. La moció 
va ser consensuada i aprovada per unanimitat per tot els 
grups municipals. Cal recordar que l’any 2013, una trente-
na de càrrecs electes d’ajuntaments i entitats locals de les 
comarques de Ponent, el Solsonès i l’Anoia van signar el 
Compromís d’Agramunt, un document que posava de ma-
nifest l’oposició frontal del territori als projectes d’extracció 
d’hidrocarburs mitjançant aquesta tècnica i instava el Parla-

ment de Catalunya a legislar en aquest sentit.

CONVENI AMB CONSIST PER UNA NOVA AMPLIACIÓ
DE L’EMPRESA

L’Ajuntament d’Agramunt i l’empresa Grupo Consist 
han signat un conveni que permetrà l’ampliació de les 
actuals unitats productives que la factoria té en aquests 
moments a Agramunt. Aquest conveni està inclòs en 
una modifi cació de normes que ha estat aprovada en 
la darrera sessió plenària de l’Ajuntament, després de 
mesos de treballs i reunions amb el departament d’Ur-
banisme de la Generalitat. 

Concretament, el Ple de l’Ajuntament n’ha fet l’apro-
vació inicial i un cop fi nalitzat el termini d’exposició 
pública, serà la Comissió d’Urbanisme de Lleida qui 
n’haurà de tramitar l’aprovació defi nitiva.

procés constituent: present i futur
Agramunt, dissabte 28 de maig de 2016
Sala del teatre del Casal Agramuntí a les 6 de la tarda

Seguidament, Dvins i concurs de sardanes al passeig

lluísllach
  aforament limitat  

diputat al parlament per Junts pel Sí

organitza:
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DINAR DE GERMANOR RESIDÈNCIA MAS VELL
El dissabte 7 de maig, la Residència Geriàtrica Mas Vell va 

celebrar el dinar de germanor, al qual hi van assistir tots els 
usuaris i treballadors del centre, membres del Patronat i del 
Consell Rector del Mas Vell.

JORNADA DEAGRAMUNT
El CAP d’Agramunt, conjuntament amb l’Ajuntament, la 

Creu Roja i també diversos estudiants, amb la col·laboració 
de l’empresa NeoSalus, organitzaran unes jornades per 
aprendre a fer ús d’un desfi bril·lador extern. La primera es va 
fer el passat 14 de maig. L’objectiu d’aquestes jornades és 
formar totes aquelles persones interessades en tenir nocions 
de suport vital bàsic i en aprendre a utilitzar els desfi bril-
ladors. D’aquesta manera podran actuar amb els desfi bril-
ladors d’ús públic que hi ha a Agramunt. 

Agramunt és una població cardioprotegida des de l’any 
2014 amb quatre aparells desfi bril·ladors ubicats a la plaça 
del Pou, al pavelló d’esports, al camp de futbol, al CAP i un 
a les piscines en temporada d’estiu.

ACTIVITATS D’ESTIU
La regidoria d’Esports a través del Patronat d’Esports ha 

dissenyat i organitzat un seguit d’acti-
vitats per a totes les edats per realitzar 
durant els mesos d’estiu. Un any més 
es podran fer cursets de natació que es 
repartiran en tres torns diferents de juliol a agost, i es du-
ran a terme les activitats d’esports i lleure. Aquestes estan 
destinades a nens i nenes de 3 a 12 anys i es podran fer 
inscripcions mensuals o per setmanes.

CURS D’APROFITAMENT DELS ALIMENTS
La regidoria de Serveis Socials de l’Ajuntament d’Agra-

munt, amb la col·laboració del CAP d’Agramunt, ha organit-
zat un curs d’aprofi tament dels aliments. Aquest curs està 
destinat a famílies benefi ciàries del banc d’aliments i té com 
a objectiu conscienciar les famílies per evitar el malbarata-
ment dels aliments atorgats i aprendre com es poden elabo-
rar àpats i treure el màxim rendiment als aliments proporcio-
nats. Aquest curs s’impartirà a la sala de conferències del 
Casal i el duran a terme professionals del CAP.
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medic
agramunt

Tel. 973 39 21 03

Medicina al teu servei

.    Medicina de Família

.    Traumatologia

.    Ginecologia

.    Oftalmologia

.    Raigs X – Anàlisis

.    Osteopatia

.    Fisioteràpia / Ones de Xoc / Indiba

.    Revisions de carnet / armes

.    Gimnàstica Tonifi cant / Ioga

.    Nou Servei: P.N.I.
(Psiconeuroimmunologia Clínica)

Serveis Centre Mèdic
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GRÀFICA DE LES TEMPERATURES MÀXIMES I MÍNIMES I DE LES PRECIPITACIONS CORRESPONENTS AL MES D’ABRIL
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Dies

Demografi a
(Mes d’abril de 2016)

Temps
PLUJA CAIGUDA DURANT L’ABRIL

Dia   4 ......................................... 29,1 l./m2

Dia   5 ......................................... 11,7 l./m2

Dia 10 ......................................... 0,5 l./m2

Dia 16 ......................................... 0,5 l./m2

Dia 20 ......................................... 0,2 l./m2

Dia 21 ......................................... 4,8 l./m2

Dia 22 ......................................... 0,1 l./m2

Dia 23 ......................................... 0,5 l./m2

Dia 27 ......................................... 14,5 l./m2

Dia 28 ......................................... 20,0 l./m2

Dia 29 ......................................... 1,5 l./m2

TOTAL ......................................... 83,4 l./m2

TEMPERATURES EXTREMES DE L’ABRIL

Màxima del mes .........................  24,8°, dia 15
Mínima del mes .............................  -1°, dia 30
Oscil·lació extrema mensual .................... 25,8°
Mitja de les màximes .............................. 19,1°
Mitja de les mínimes ................................  4,5°
Mitja de les mitjanes .............................. 11,8°

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

JUNY 2016

Mes de 30 dies, sisè del nostre calendari.
El dia 1 el sol surt a les 6h 21m, i es pon 

a les 21h 19m. El dia 30 el sol surt a les 6h 
22m, i es pon a les 21h 29m.

El dia 22 el sol entra a la constel·lació de 
CÀNCER. A les 00h 34m entrem a l’ESTIU. 
És el solstici d’estiu, el dia més llarg de l’any 
a l’hemisferi nord. A la zona temperada de 
l’hemisferi sud de la terra avui és el solstici 
d’hivern, ja que les estacions van canviades.

l./m2

DATES ASSENYALADES
I COSTUMARI

Aquest mes marcava un dels moments més 
importants i culminants de la vida dels pobles 
de cultura mediterrània, en els quals el blat i els 
cereals en general jugaven un paper important 
en l’alimentació i fi ns a èpoques molt recents, 
la seva abundància o escassetat eren la clau de 
la fam o del benestar. Començava el temps d’ar-
replegar la collita: la sega.

Dia 23: La nit de Sant Joan. 
La Nit de Sant Joan és una de les més màgi-

ques de l’any i se li atribueix moltes virtuts, una 
d’elles predir als enamorats les condicions que 
tindrà el seu possible consort. Conta l’Amades 
que el jovent d’Agramunt, per tal de trobar ca-
sador, aquesta nit anaven a donar un copet de 
cap a la Roca de la Delfi na, a la vora de la riera 
Salada al camí vell de Mafet.

Dia 24: Nativitat de Sant Joan Baptista.

EFEMÈRIDES DEL MES
18 de juny de 1238: Privilegi d’administrar 

justícia a la porta de l’església d’Agramunt.  Un 
cop morta la comtessa d’Urgell, Aurembiaix, 
sense descendència, el rei Jaume I assumeix 
el títol de comte d’Urgell i això l’enfronta a 

Ponç de Cabrera, familiar de la comtessa i que 
es considerava l’hereu del comtat. Després de 
lluites entre el rei i Ponç de Cabrera ajudat per 
altres nobles, fi nalment signen la pau al gener 
de 1235. El rei concedeix a Ponç el comtat 
d’Urgell en feu, mentre que ell es reserva les 
ciutats de Balaguer i Lleida. També acorden que 
tots dos podran usar el títol de Comte d’Urgell. 
Ponç de Cabrera, seguint l’exemple dels comtes 
antecessors, vol benefi ciar la vila d’Agramunt 
amb nous privilegis i en data 14 de les calendes 
de juliol (18 de juny), els concedeix el privilegi 
de poder administrar justícia davant de la porta 
de l’església. Aquest privilegi es trobava escrit al 
pergamí núm. 73 de l’Arxiu Municipal d’Agra-
munt i mossèn Joan Pons el tradueix del llatí en 
aquests termes: “(...) Confi rmem els privilegis 
dels nostres venerables antecessors Ermengol, 
de bona memòria, comte d’Urgell, i la seva mu-
ller Na Dolça, i llur fi ll Ermengol, la seva muller 
comtessa Elvira i el seu pare Gerald (...) Afegim: 
que a tots i a cada un de vosaltres i venidors, 
des de la data que és escrita aquesta lletra en 
endavant, per cap culpa ni crim, ni nosaltres 
ni cap dels nostres tinents, batlles o agutzils, 
no puguin obligar-vos ni fer-vos obligar a sortir 
fora dels murs d’Agramunt, ja que us tindrem 
tribunal davant les portes de l’església major 
d’Agramunt”.

Ramon Bernaus i Santacreu

ALMANAC

Les fases de la lluna:

(Les hores són de l’horari ofi cial)

Lluna nova

Quart creixent

Lluna plena

Quart minvant

el dia 5, a les 05:00 h

el dia 12, a la 10:10 h

el dia 20, a les 13:02 h

el dia 27, a les 20:19 h
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NAIXEMENTS
Adrià Nieto Catalan dia 26-3
Hugo Ampurdanés Varodi dia 18
Ricard Farré Colom dia 18
Gerard Escolà Torné dia 20
Lis Fernández Ampurdanés dia 27

MATRIMONIS
Ramon Ribera Farré, i
Núria Civís Bellera dia 23
Víctor Areny Vargas, i
Ester Castell Puiggròs dia 23

DEFUNCIONS
Emilio Barrera Hermoso 63 anys, dia   2
Teresa Sebastià Mir dia 14
Joan Buró Llavall 77 anys, dia 22
Josefa Mateu Solé 91 anys, dia 23
Josep Marsà Bernaus 72 anys, dia 26
Alfons Camats Nadal 85 anys, dia 30

Informació facilitada pel Registre Civil amb les dades conve-
nientment autoritzades.



68 [MAIG 2016]sió 627

Ha pujat a la casa del Pare

Assumpció Cortada Roset
Que morí cristianament el dia 28 d’abril de 2016
als 86 anys d’edat, havent rebut els S.S. i la B. A.

E. P. R.

Els qui l’estimen, germanes, +Carme, Nativitat i Pilar; 
nebots, cosins i família tota, us preguen  una oració

per l’etern descans de la seva ànima.

Agramunt, abril de 2016



69sió 627[MAIG 2016]

Padrineta

Haveu viscut una vida senzilla, una vida 
de solidaritat, una vida en l’amistat des 
del respecte i la preocupació constant per 
la família i amics, sempre amb una actitud 
humaníssima, desbordant generositat 
sense límits.

La vostra cura delicada dels detalls que 
poden fer feliços els altres, la recerca 
esforçada de la saviesa i de la bellesa, una 
bellesa que no volíeu posseir sinó compartir.

Padrineta 

“Parlem de tu, però no pas amb pena,
senzillament parlem de tu, de com
has estat, de les teves coses,
del que estimaves,
del que feies i senties;
de tu parlem, però no pas amb pena.

I a poc a poc esdevindràs tan nostra
que no caldrà ni que parlem de tu 
per recordar-te; a poc a poc seràs
un gest, un mot, un gust, una mirada
que fl ueix sense dir-lo ni pensar-lo.”

Miquel Martí i Pol amb arranjaments

Padrineta

Haveu estat una persona culta, lliurada 
plenament a la vostra professió, 30 anys al 
servei de la Biblioteca de la vila d’Agramunt. 

Jo recordo aquells dies... de petita i després 
d’adolescent.. que després de l’estiu... 
abans de començar el col·legi, passàvem 
plegats a Agramunt, vós em vàreu iniciar a 
les lectures de nombrosos i cèlebres autors 
literaris. 

Vós ens haveu transmès i desvetllat l’afany 
per la cultura.

Padrineta 

Tu ja no hi ets i fl oriran les roses,
maduraran els blats i el vent tal volta
desvetllarà secretes melodies;
tu ja no hi ets i el temps ara em transcorre
entre el record de tu, que m’acompanyes,
i aquest esforç, que prou que coneixies,
de persistir quan res no ens és propici.

Miquel Martí i Pol

Padrineta T’ESTIMEM!

Agraïm les mostres de condol rebudes 
de les famílies, amics i amigues 
d’Agramunt; companys i companyes de 
“la Caixa”, i un agraïment especial a la 
direcció, equip mèdic i tot el personal 
de la Residència Ribera del Sió, per les 
atencions rebudes durant tots aquests 
anys.

GRÀCIES DE TOT COR

FAMÍLIA CORTADA ROSET
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MONTSE CORRALES GOMÀ (núm. COL.: 2612)
JORDI FREIXES GIL (núm. COL.: 2792)
TEL. 973 391 749
AV. AGUSTÍ ROS, 2 BX. 25310 AGRAMUNT (LLEIDA)

DILLUNS a DIVENDRES
9,30 a 13 i 15,30 a 20,30

DIMARTS
9,30 a 14,30

Rosa Ortiz García
Mama i Yaya, ja fa dos anys que ens vas deixar i en aquests dies tornen records 

plens de tristesa, recordem el dia que vas marxar, però... mientras nuestros 
corazones sigan latiendo, mientras nuestra familia esté unida, mientras nuestro 

amor y apoyo esté presente en nuestras vidas, solo tu cuerpo se habrá marchado, 
tú seguirás viva en nuestros corazones.

Adiós no es para siempre. Adiós no es el fi nal. Solamente signifi ca
que te echaremos de menos hasta que volvamos a encontrarnos.

Tus hijos y nietos, por y para siempre.
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LLEURE
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AMENITATS

per Ricard Bertran

El Grup Escènic Agramuntí 
va representar l’obra “Bala 
perduda” amb la fi nalitat de 
recaptar diners per a l’Asso-
ciació “Voluntaris contra el 
càncer d’Agramunt”. És la 
primera d’una sèrie d’ac-
cions solidàries que el grup 
té previst dur a terme.

La foto superior és l’ori ginal, 
mentre que a la de sota s’han 
fet set mo difi  cacions.

A veure si les tro beu!

Les 7
diferències

❚ Coordina Rosa Maria Sera

Solució a les
7 diferències:

SUDOKU

Solució al
SUDOKU:

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

5 1 9 6

2 8 9

9 6 4

5 8 9

3 2

2 9 4

5 7 1

3 6 7

8 1 9 4351749628

642581397

987632514

475328169

893416275

216975483

564297831

139864752

728153946

Solució a la
Sopa de Lletres:

SOPA DE LLETRES

En aquesta sopa de lletres heu de trobar
el cognom de 10 escriptors

guanyadors del Premi Planeta.

Z R R O E S R A M A O Z E

E E M E A R M M Z N A I E

E T S R D I N O E E S S M

Z A L L L N D U Z R A O O

A V T L N N E R R V O A B

P A A I E M L S L P N R M

E S M M N E N I E O M S O

E S R M E Z S E M V S E P

R O A M O I X E E R E L S

T M V A T E R R A L P E R

ZRROESRAMAOZE

EEMEARMMZNAIE

ETSRDINOEESSM

ZALLLNDUZRAOO

AVTLNNERRVOAB

PAAIEMLSLPNRM

ESMMNENIEOMSO

ESRMEZSEMVSEP

ROAMOIXEERELS

TMVATERRALPER
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JAUME MARQUILLES MARQUILLES
Cinquè aniversari

(25 de maig de 2011)

A.C.S.

Sempre estaràs en el cor dels qui t’estimen.

Agramunt, maig de 2016

Com una fl or, sempre més
el teu record en nostra vida
hi ha deixat una fragància 
que ja no en serà  esvaïda

(Joan Maragall)

Jo moro, 
però el meu afecte 
no mor.
Us estimaré en el Cel 
com ho he fet 
aquí en la terra. 

Sebastià Que Sans
Vidu de Maria Gabriel Cases

Que descansà en la pau del Senyor, el 22 d’abril del 2016,
a Andorra la Vella, havent rebut els S.S. i la B.A.

Al Cel Sia

Els seus apenats: fi lles, Eugènia i Maite; nét , Daniel; nebot, Fidel;
cosins, altres familiars i amics, us preguem un record i una oració.  

Andorra la Vella – Agramunt, abril del 2016



73sió 627[MAIG 2016]

LA FOTO

LA CALAISERA per SERAFINA BALASCH

A uns cent o cent-
cinquanta metres 

de la deixalleria, camí 
de Puigverd pel cantó 
de migdia, uns desa-
prensius han abocat 
runa i sobretot apa-
rells de televisió que, 
en llençar-los es van 
trencar i esventrar. 
Un fet que no s’entén 
ni s’explica quan tots 
tenim l’oportunitat de 
portar-ho cívicament 
a la deixalleria on es 
recull aquest materi-
al. Hi ha persones que 
realment s’ho haurien 
de fer mirar.
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El nostre agraïment a tot el personal del  Cap dʼAgramunt a lʼassociació de Mucopolisacaridosi i 
Síndromes relacionats (MPS) i al personal sanitari de lʼ Hospital Arnau de Vilanova i les mostres de suport  
i dʼafecte rebudes. 

Que mori el dia 3 de Maig de 2016 a lʼedat de 34 anys 

Agramunt, Maig del 2016 

Que morí el dia 3 de maig de 2016 a l’edat de 34 anys

Agramunt, maig de 2016

El nostre agraïment a tot el personal del Cap d’Agramunt, a l’associació de Mucopolisacaridosi i 
Síndromes relacionats (MPS) i al personal sanitari de l’Hospital Arnau de Vilanova i les mostres de 
suport i d’afecte rebudes.
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La foto d’aquest mes és una de les més nombroses que s’han publicat en 
aquest apartat de l’Àlbum. És tracta d’un grup d’alumnes del col·legi 

de les monges, actual Mare de Déu del Socors, durant el curs 1956-1957. 
L’uniforme que duien era l’habitual de l’època, però la mantellina i la faixa 
només es portaven per a les celebracions més importants, com per exemple 
la festivitat de la Immacula Concepció.

  1) Angelina Sans
  2) Mª Carme Martorell
  3) Mª Carme Sans
  4) Mª Dolors Oliva
  5) Anna Galceran
  6) Anna Nuri Mitjavila
  7) Montserrat Fernández
  8) Mª Alba Alterachs
  9) Eulàlia Soldevila
10) Montserrat Triginer
11) Concha Vilella
12) Mª Dolors Arriasol
13) Núria Galceran
14) Mª Àngels Mas
15) Rosa Sangrà
16) Jordina Sera
17) Montserrat Cots
18) Núria Sera
19) Felisa Pintó
20) Mª Teresa Riera
21) Mª Carme Llurba
22) Mª Teresa Òdena
23) Pepita Figuera
24) Antonieta Carulla
25) Immaculada Soldevila
26) Rosa Amanós
27) Mª Rosa Alterachs
28) Angelina Cases
29) Carme Barril
30) Immaculada Osés
31) Mª Alba Triginer
32) Teresa Pera
33) Anna Mª Bernaus
34) Lola Camps (Preixens)

35) Angelina Roig
36) Pilar Fernández
37) No identifi cada
38) Angelina Creus
39) Teresina Escolà
40) Mª Carme Sangrà
41) Lídia Boixadós
42) Pilar Viñals
43) Teresina París
44) Josefi na Arriasol
45) Teresina Castellà
46) Adelina Carreras
47) Carme Súria
48) Carmina Secanell
49) Carme Guasch
50) Pilar Marquilles
51) Mª Àngels Ros
52) Mª Carme Santesmases
53) Mª Carme Novell
54) Rosa Mª Gomà
55) Mª Teresa Font
56) Pilar Gomà
57) Dolors Solanes
58) Mª Neus Ros
59) Mª Carme Quintana
60) Rosalia Torres (Mafet)
61) Mª Rosa Huguet
62) Anna Mª Barril
63) Carme Pla
64) Maria Baró
65) Roser Feixa
66) Mª Teresa Bordes
67) Montserrat Barrera

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

La imatge d’ahir és una vista de l’avinguda de Catalunya, feta des d’una perspectiva una mica enlairada a mitjans dels 
anys seixanta del segle passat. Al davant hi ha la masia i coberts de cal Jolonch, al darrere la serradora i, més cap al mig, 
la fàbrica de Ros Roca amb els habitatges que es van endorracar l’any 2007. A la imatge d’avui, feta amb un dron, aquest 
indret es veu totalment urbanitzat, amb algunes construccions que al seu moment van ser força polèmiques. A primers 
dels anys 1970 es va construir el bloc de pisos de La Torre, amb una especulació tan gran que la vorera que s’hi va deixar 
encara no fa un metre. I als terrenys de la masia Jolonch es van construir uns habitatges que, un cop enllestits, van ser 
objecte de molta controvèrsia judicial. El que aparentment resta igual, és el cobert que hi ha en primer terme a la dreta.
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