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Editorial
Sí per Catalunya

E

l Parlament de Catalunya ha convocat tots els ciutadans a votar el dia
1 d’octubre perquè Catalunya pugui
ser un estat independent en forma de
república. Tots sabem que això ha estat
perquè una majoria de parlamentaris
van presentar la proposta en defensa
del dret a decidir i en resposta a una
gran quantitat de catalans que demanàvem poder votar i escollir per majoria
el nostre futur. Tothom sap també que
la convocatòria del referèndum s’ha fet
en oposició frontal al govern espanyol,
enrocat en la negació permanent argumentant que un referèndum no es pot
fer perquè la llei no ho permet.
Ja fa temps que el govern de Madrid
i els partits estatals anuncien dia sí
i dia també que el referèndum no es
farà. També fa molt de temps que insulten, es mofen, amenacen i fan tots
els possibles perquè no es pugui fer i
sigui un fracàs. Han recorregut a l’eina
de la por perquè ens arronsem i no sortim de casa. Han recorregut a les clavegueres de l’estat i a tots els recursos

com amenaçar mitjançant el Tribunal
Constitucional i Fiscalia als polítics i
institucions que passen al davant. S’ha
arribat a l’esperpèntica situació d’escorcollar El Vallenc, una revista com la
nostra, per la sospita que pugui haver
estat treballant pel referèndum. També
s’amenaça perquè els mitjans d’informació no facin propaganda electoral.
Al llarg de molts anys la revista Sió,
ha estat al costat del poble. Encara
que Sió va néixer en plena postguerra franquista, ha anat evolucionant i,
un cop va arribar la democràcia, es va
identificar plenament amb la llibertat,
Catalunya i la seva llengua. Els redactors de Sió ens hem posicionat sovint
respecte aquests tres aspectes que per
nosaltres són pilars fonamentals que
defineixen l’esperit de la revista. En
aquesta ocasió, que creiem important
i decisiva, també ho volem fer. Per això
demanem als nostres lectors que el dia
1 d’octubre no tinguin por i vagin a votar. Votar no és ni pot ser considerat
mai un delicte per molt que ho diguin

uns quants. Votar és la màxima expressió de llibertat democràtica de qualsevol poble. Així doncs, us animem a tots
que aneu a votar i que, en fer-ho, penseu pel bé del futur dels vostres fills i
de Catalunya.
[Redactors: Ramon Bernaus, Anna
Bertran, Josep Bertran Mitjavila,
Vítor M. Cabral, Pasqual Castellà,
Margaret Palou, Joan Pijuan, Antoni
Ponsa, Joan Puig, Josep Rovira,
Anna Santacreu i Rosa Maria Sera].
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A C T UALITAT F ETS DEL MES

JOAN PIJUAN / JOSEP ROVIRA

JOSEP ROVIRA

Actes de la Diada

Entorn de la plaça de l’Onze de Setembre
durant l’ofrena floral de la Diada. A l’esquerra,
moment en què s’hissa la senyera.

[SETEMBRE 2017]
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JOSEP ROVIRA

E

ls actes commemoratius
de la Diada Nacional de
Catalunya a Agramunt
van ser pràcticament iguals
als dels darrers anys. La novetat va ser l’acte comarcal que
es va fer la vigília dia 10 a la
tarda a la plaça de l’Església
que va reunir el Plenari del
Consell Comarcal i el Consell
d’Alcaldes per celebrar la Diada Nacional de Catalunya i el
Dia de la Comarca de l’Urgell.
A la nit es va fer la 2a edició
de l’Aplec de la Serra d’Almenara, tal com s’explica en un
desglossament a part.

5
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Segon aplec Serra d’Almenara
E

JOSEP ROVIRA

nguany l’ascensió al Pilar es va
continuar amb el format endegat
l’any passat, i a més de la nostra vila
va comptar amb la participació de
poblacions properes com Tornabous,
la Fuliola, Castellserà, la Guàrdia i
el Tarròs. L’acte, impulsat des de la regidoria
d’Entorn de l’Ajuntament
d’Agramunt, va comptar amb una assistència
similar a l’any anterior
malgrat la fresca que
feia. Com és habitual,
majoritàriament els assistents es desplaçaren a
peu, i alguns amb cotxes
particulars. La majoria
es portaven l’entrepà i
el beure de casa perquè,
seguint la tònica de l’any
passat, no se’n cuidà l’organització de repartir-los,
tal com s’havia fet les
deu primeres edicions.
Oriol Puebla, regidor de
Joventut de l’Ajuntament
Agramuntí, inicià l’acte
amb unes paraules de
benvinguda i de presentació de les persones que
havien de fer llurs parlaments i intervencions. JOSEP ROVIRA
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A continuació, l’agramuntí Vicent
Loscos interpretà L’Estaca i El Cant
de la Senyera acompanyat de l’acordió. En representació de les poblacions de Tornabous, la Guàrdia i el Tarròs, el regidor Albert Orno, presentà

Maria Lluïsa Rius, 1a tinent d’alcalde
i regidora d’Acció Social i Sanitat,
que va llegir dos textos adients de Xavier Antich del seu llibre de filosofia
“La voluntat de comprendre”. L’alcalde de Castellserà, Marcel Pujol, va fer
un breu parlament i donà
pas a una interpretació de
“Viatge a Ítaca” de Lluís
Llach, a càrrec de David
Planas, al teclat, i Maria
Josep, veu. L’alcalde de
la Fuliola, Eduard Piera,
també va fer el seu parlament i a continuació
donà pas a Marçal Segarra, solista en gralla, que
va interpretar “No volem
ser una regió d’Espanya” i
“La presó del rei de França”. Tots els parlaments
més que mai van tenir un
caire patriòtic i clarament
reivindicatiu, animant a
assistir a la manifestació
de l’endemà a Barcelona
i sobretot a votar el proper
dia 1 d’octubre. L’acte va
cloure amb el cant d’Els
Segadors.
Com sempre, hi va collaborar Creu Roja Agramunt i la policia local.

JOSEP ROVIRA

JOSEP ROVIRA

RICARD BERTRAN
JOSEP ROVIRA

JOAN PIJUAN

Els actes de la Diada a la
plaça Onze de Setembre van
començar a les 11 del matí
amb la tradicional ofrena floral de les entitats agramuntines i polítiques encapçalades
per l’Ajuntament al peu del
monument a Rafael de Casanova. A continuació el Grup
Sardanista Estol-Espígol va
ballar una sardana interpretada per la Cobla Jovenívola
d’Agramunt. Posteriorment,
l’alcalde, Bernat Solé, va
llegir el manifest de l’Ajuntament consensuat pels dos
grups municipals del Consis-

tori. L’acte finalitzà amb el
cant d’Els Segadors mentre
era hissada la bandera catalana per part d’una represen-

tació de la Policia Local. Acte
seguit la mateixa cobla amenitzà una ballada de sardanes
al Mercadal.
[SETEMBRE 2017]

sió 643

▼

JOAN PIJUAN

Imatges de símbols reivindicatius
en diferents indrets de la vila.
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Ofrena ﬂoral de les entitats
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9

8

13

sió 643

11

14

[SETEMBRE 2017]

8

7

10

4

3

15

12

16

18

17

21

25

22

Agrupació Caramellaire “Aires del Sió”
Agrupació Sardanista Barretina
Agrupament Escolta i Guia d’Agramunt
AMPA de l’Escola de Música d’Agramunt
AMPA de l’INS Ribera del Sió
AMPA de la Llar d’Infants Municipal “L’Era”
AMPA del col·legi Macià-Companys
AMPA del col·legi Mare de Déu del Socors

20

24

23

26

29
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

19

27

30
9. Assemblea Nacional Catalana - Agramunt,
Ribera del Sió per la Independència
10. Associació de Dones de l’Esbarjo
11. Associació Nostra Senyora del Remei
de Mafet
12. Bàsquet Agramunt Club
13. Casal d’Avis d’Agramunt i Comarca
14. Centre Excursionista d’Agramunt
15. Club Ciclista d’Agramunt

28

31
16. Club de Bitlles Sió d’Agramunt
17. Club Futbol Agramunt - Escola
“Gerard Gatell”
18. Club Futbol Sala Agramunt
19. Club Handbol Agramunt
20. Coral d’Avui i Bon Cant
21. Diables i Tabalers l’Espetec
22. Esplai Sió
23. Fundació Privada Espai Guinovart

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Fundació Privada Lo Pardal
Grup Escènic Agramuntí
Grup Sardanista Estol
Partit Demòcrata Europeu Català
Penya Barcelonista d’Agramunt i Comarca
Ràdio Sió Agramunt
Secció local d’Esquerra Republicana
de Catalunya
31. Excel·lentíssim Ajuntament d’Agramunt

[SETEMBRE 2017]

sió 643

9

A C T UALITAT F ETS DEL MES

Manifest de l’Ajuntament

U

JOSEP ROVIRA

n any més ens retrobem en
aquesta plaça per reivindicar les
llibertats que ens van ser manllevades aquell 11 de setembre de 1714.
La nostra perseverança, les nostres
conviccions i el nostre compromís
amb les generacions que ens han
precedit i amb les que ens succeiran
ens han portat a aquests moments
històrics que viu Catalunya. Hem
arribat fins aquí perquè la força del
poble ens hi ha portat. Un poble que
vol expressar-se a través d’unes urnes
de forma serena, tranquil·la i pacífica. I és precisament aquesta voluntat
d’expressar-se la que fa que els Ajuntaments del país ens sentim interpellats a posar tots els mitjans per a ferho possible. Som i hem estat sempre
la primera porta de la ciutadania i
ara, més que mai, ens correspon estar al costat de les persones perquè
puguin exercir el dret a vot.

10
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Avui, un cop més, les entitats sobiranistes ens demanen que omplim
Barcelona i que ho fem per reivindicar que Catalunya esdevingui un
nou estat en forma de República.
Precisament serà en la construcció
d’aquest nou estat on rau el sentit
de tot aquest procés perquè el procés constituent que ha de succeir
el referèndum ens ha de permetre
construir un país millor.
Els orígens d’Agramunt es remeten
a milers d’anys enrere tal i com ho
corroboren les troballes prehistòriques al parc del convent i nosaltres,
en aquests moments, som una més
de les generacions que han conformat la nostra història. Tenim el deure de preservar el nostre passat però
també tenim la responsabilitat de
projectar-nos cap a un futur millor. I
només és d’aquesta manera que una
societat assoleix la seva plenitud.

Ara més que mai, clamem arreu
que Catalunya decidirà el seu futur
el proper 1 d’octubre i compartim
aquest clam amb els qui encara avui
dubten. Hi volem ser tots, tant els
qui volem que Catalunya esdevingui un estat independent en forma
de República com els qui volen una
Catalunya autonòmica com la que
tenim fins ara. Perquè volem aquesta Catalunya diversa, transversal i
capaç d’entendre totes les sensibilitats. Fem que cada agramuntí i agramuntina se senti cridat a participar
en aquest referèndum i que el dia 1
d’octubre puguem explicar arreu del
món que Catalunya serà el que els
catalans vulguem que sigui.
Per als qui van lluitar i ja no hi són,
per als qui hi som ara i per als qui
vindran,
Per Agramunt i per Catalunya,
Visca Catalunya lliure!

JOSEP ROVIRA

JOSEP ROVIRA
JOSEP ROVIRA

ASS. DONES PREIXENS

Manifestació a Barcelona
A la una del migdia sortien
de la plaça Fondandana dos
autocars i un microbús, amb
un total de 130 persones cap
a Barcelona per participar a la
gran manifestació de la Diada
convocada per l’Assemblea
Nacional Catalana i Òmnium
Cultural amb el lema “La Diada del Sí”, tot i que hi van
assistir molts més agramuntins desplaçats amb els seus
cotxes. Els participants de la
comarca de l’Urgell i la Segar-

ra s’havien de situar al tram
405 corresponent a la Zona
Llobregat, al carrer d’Aragó
des del passeig de Gràcia fins
al carrer Muntaner. La concentració transcorregué amb
tota normalitat i enmig d’un
ambient excel·lent. En tornar
cap a casa es va trobar un
control a l’alçada de Jorba, la
qual cosa va impedir que tothom arribés a la mateixa hora.
Entre els que es van esperar a
la Fondandana es va fer una
foto de grup com a record.

JOSEP ROVIRA

A dalt, cinc instantànies de la manifestació a Barcelona i, a baix, una part dels que hi van assistir. Al mig, dones de Preixens manifestant-se a la seva població.

[SETEMBRE 2017]
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Vista general de la plaça durant
l’acte del Dia de la Comarca de
l’Urgell.

Un acte que any
rere any s’organitza en una de
les poblacions
de la comarca
de l’Urgell i que
aquest any la
nostra vila en va
ser l’acollidora.

A

gramunt va acollir el diumenge 10 el Plenari del
Consell Comarcal i el Consell
d’Alcaldes per celebrar la Diada Nacional de Catalunya i el
Dia de la Comarca de l’Urgell.
Un acte que any rere any s’organitza en una de les poblacions de la comarca de l’Urgell
i que aquest any la nostra vila
en va ser l’acollidora.
L’acte es va fer a la plaça
de l’Església. S’inicià amb el
ball de l’Àliga d’Agramunt, un
dels símbols més representatius de la vila. Seguidament
el Grup Sardanista Estol oferí
un dels balls populars, el ball

de la Xurripampi. També hi va
participar la Coral d’Avui interpretant el Cant del Poble.
Finalment, i abans de donar
pas a la part institucional, el
Grup Sardanista Estol ballà la
sardana, la Santa Espina, en
la modalitat de lluïment i de
punts lliures.
A continuació el president
del Consell Comarcal, Salvador Bonjoch; l’alcalde d’Agramunt, Bernat Solé; el president del Consell d’Alcaldes,
Marcel Pujol; i els vicepresidents comarcals van ocupar
el seu lloc a la taula presidencial situada davant de l’Ajun-

tament per donar pas a la part
institucional. L’acte començà
amb els parlaments de l’alcalde d’Agramunt, Bernat Solé,
del president del Consell
d’Alcaldes, Marcel Pujol, i del
president del Consell Comarcal, Salvador Bonjoch, que
van fer referència al referèndum.
Bernat Solé, va dir que
“l’acte d’avui vol ser una manifestació de les voluntats,
dels clams i del sentir d’un
poble que pretén recuperar
els drets que li van ser manllevats fa tres-cents anys. Un
poble amb més de mil anys
[SETEMBRE 2017]
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JOSEP ROVIRA

Acte comarcal de la Diada
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Manifest Diada Consell Comarcal

JOSEP ROVIRA

’Onze de Setembre és el dia en
què Catalunya reivindica els seus
drets nacionals i rememora la pèrdua
de les llibertats i institucions que
s’esdevingué amb el règim de Felip
V i els decrets de Nova Planta. Ja són
molts anys de commemoracions, de
mobilitzacions, més de tres-cents, i
de reclamar un nou estatus de sobirania per al nostre país.
En els darrers anys aquesta diada
festiva, de mobilitzacions, ha agafat
una gran embranzida amb la participació d’una majoria social que no ha
deixat de reclamar el dret a decidir
el futur de Catalunya. La situació política, econòmica i social a què ens
ha abocat el govern espanyol ha afavorit que la veu dels catalans s’hagi
fet sentir més alta i ferma que mai, i
finalment tant el món local com l’associatiu i el Govern mateix hagin respost al seu compromís democràtic.
I ara som ja al davant d’una cita
històrica que pot canviar el futur definitivament i obrir un nou temps per
a Catalunya: un temps de construcció nacional plena al servei de tots
els ciutadans, de tots els territoris,
de totes les sensibilitats; una Catalunya que integri i permeti a tothom
desenvolupar el seu projecte de vida
amb les mateixes oportunitats, sense exclusions, i amb uns serveis i
unes institucions al servei veritable de la ciutadania. Un temps que
també ens ha de servir
per estrènyer els vincles
amb tots aquells territoris amb els quals compartim llengua i cultura;
un temps en què tots els
Països Catalans refermem llaços i relacions

14
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JOSEP ROVIRA

L

en tots els àmbits.
Aquest Onze de Setembre, doncs,
no és com els altres. Som plenament
conscients d’on venim i on volem arribar, i estem convençuts que aviat
es donarà el tret de sortida d’aquest
futur anhelat per tantes generacions
de catalans i catalanes. Més enllà
de partidismes, tots compartim el
desig d’un país cohesionat, lliure de
corrupció, compromès amb els qui

pateixen, acollidor, amb forts valors
socials i culturals, lliure de sexisme
i d’homofòbia, sostenible, just i respectuós amb l’entorn. Som a punt,
convençuts i compromesos amb el
repte que tenim al davant, i així ho
manifestem.
Tots els qui en aquests moments
exercim una responsabilitat política
a la comarca de l’Urgell assumim
amb tot el convenciment el nostre
compromís amb el referèndum de l’1 d’octubre
i som al costat del nostre
govern per fer possible
el dret d’autodeterminació. Per això, avui, en
la nostra diada Nacional
i Dia de la Comarca, a
la població d’Agramunt
fem un gest uníson,
sense dubtes ni escletxes, signant aquest manifest: per Catalunya,
per la independència!

Actuació del Grup Sardanista Estol per començar l’acte que es va
cloure amb el cant d’els Segadors
amb la Coral d’Avui.

d’història que ha estat capaç
de preservar una llengua i
una cultura des de la transversalitat i l’adversitat social
que sempre ens ha definit”.
També va dir que avui “vivim
temps de canvis importants i
això requereix estar més units
que mai. Ens cal i ens caldrà
fortalesa per afrontar els embats que ens arribaran de tot
arreu com a ajuntaments que

representem una comarca
i un país sencer. Un país al
qual la història no li ha donat
massa oportunitats per parlar,
per dir què vol ser i com vol
ser. Ara tenim davant nostre
l’oportunitat de fer-ho a través
del referèndum de l’1 d’octubre convocat pel govern de la
Generalitat. Un referèndum
amb unes urnes obertes a tothom, tant als qui creiem en
un estat propi en forma de república com els qui creuen en
la Catalunya autonòmica que
tenim en aquests moments”.
Per la seva part Marcel
Pujol va recordar que “els
alcaldes ja som un col·lectiu
amenaçat per part del govern
de Madrid per donar la veu al
poble el proper dia 1. Tenim
a l’horitzó un dia important i
com a alcaldes de la comarca penso que hem fet el que
havíem de fer que és posar a
disposició de tots els veïns
dels nostres pobles locals públics perquè hi hagin aquestes urnes i tots puguem votar
el futur del nostre país”. I va
afirmar que “la responsabilitat del que pugui passar és de
tots nosaltres. Nosaltres [els
alcaldes] hem fet tot el que
estava en les nostres mans,
ara toca als vilatans de l’Ur-

gell donar veu al que creguem
que pot ser aquest nou país
per nosaltres”.
Per altra banda Salvador
Bonjoch va dir que “ficant
unes urnes i anant a votar
és quan demostrem al món
que som demòcrates, que volem les llibertats i acatarem
el resultat que surti el dia
2, tirarem endavant per una
república o simplement ens
quedarem al lloc on som sent
una autonomia més com hem
sigut fins ara i esperant una
altra oportunitat”.
A continuació el Plenari i
Consell d’Alcaldes van aprovar una moció de rebuig als
atemptats terroristes perpetrats el 17 d’agost a les ciutats de Barcelona i Cambrils
i es va fer un minut de silenci per les víctimes i famílies
i perquè mai més no torni a
passar el que va passar.
Seguidament el president
del Consell Comarcal, Salvador Bonjoch, va fer lectura del
Manifest del Dia de la Comarca de l’Urgell, que va ser signat pels alcaldes i consellers
comarcals.
Finalment l’acte va acabar
amb el Cant d’Els Segadors
interpretat per la Coral d’Avui
i tot el públic assistent.
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el 31 d’agost fins al 4 de
setembre els agramuntins
vam celebrar la Festa Major
amb una programació similar
a la dels altres anys. El dijous
al matí es va fer la tradicional
Pintada de Murals al carrer de
l’Ensenyament, que ja arriba
a la XXIX edició, la qual aplegà una gran participació de
grans i petits. A primera hora
de la tarda els més esportistes van poder participar en
un campionat de Bàdminton
al Pavelló. Cap a dos quarts
de vuit va començar a la plaça de l’Església la cercavila
de la vigília amb els Gegants
[SETEMBRE 2017]
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1) Espectacle itinerant Rum
Rum... Trasto Karts amb punt de
sortida a la plaça Fondandana i
recorregut fins a la plaça del Pou.
2) tradicional pintada de murals
a la vigília.
3) Campionat de bàdminton al
pavelló poliesportiu.
4) El grup local Marinada
acompanyat amb Jordi Guixé
a la tenora, durant la cantada
d’havaneres al Passeig
5) Públic assistent a la cantada
d’havaneres.
6) L’Orquestra Rumbera actuant a
la pista de les piscines.
7) Cercavila popular.
8) El pal del picantó és una de les
cucanyes més populars.
9) La cercavila arribant a la plaça
de l’Església.

d’Agramunt i Ossó de Sió,
la Gegantona Pom d’Or, els
Capgrossos i els Grallers Els
Taverners, després d’una primera exhibició dels Tabalers
de l’Espetec. El recorregut va
seguir el carrer Castell, plaça
de l’Amball, carrer Firal, carrer Vilavella i carrer Sió, per
acabar altre cop a la plaça de
l’Església. Llavors hi va haver
focs japonesos i la pujada al
pal ensabonat “del picantó”
on penjaren llonganisses i un
pernil.

per part de l’alcalde, Bernat
Solé, va prendre la paraula la
presidenta provincial de Creu
Roja, Dolors Curià, que va
donar les gràcies als tècnics,
voluntaris i als socis perquè
sense ells no es podria tirar
endavant cap projecte. Seguidament el president, Eduardo
López, i diversos membres de
la junta van ser els encarregats de llegir el pregó. En
acabar, l’alcalde els lliurà un
record commemoratiu.

El pregó

A la nit els grups Marinada
d’Agramunt i Serra de Marina
amenitzaren la cantada d’havaneres al Passeig. Després hi
va haver concert a les piscines amb Orquestra Rumbera,
Vovèrrids i Dj Berni.
L’endemà els actes s’inicia-

Seguint amb la tònica que
sigui una entitat local, per ordre d’antiguitat, qui pronunciï
el Pregó Oficial, enguany va
ser la Creu Roja Agramunt qui
el protagonitzà a la plaça del
Mercadal. Feta la presentació

Els actes

ren amb la Xocolatada Popular a la plaça de l’Església seguida d’una gran gimcana de
l’Esplai Sió i l’AEiG Agramunt
pel centre de la vila. S’inaugurà a la sala de conferències
del Casal Agramuntí la nova
exposició de puzles d’Albert
Tarrazona i a la casa de la
Coral l’exposició “50 ANYS”
de la Coral d’Avui en commemoració del 50è aniversari de
l’entitat. A la una del migdia
sessió de sardanes al Mercadal amb la cobla Vents de
Riella. A la tarda campionat
de tennis taula a la plaça del
Pou i animació infantil amb
l’espectacle Trinxant Sabates
de la companyia Xip Xap a la
plaça del Mercat. A la plaça
de l’Església es va fer la ballada popular de la Dansa de
Canuts i Rams que comptà
[SETEMBRE 2017]
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Pregó de la Creu Roja local

I

l·lm. Sr. Bernat Solé, Alcalde
d’Agramunt, Sra. Dolors Curià Presidenta Provincial de la Creu Roja de
Lleida, Regidores, Regidors, agramuntines i agramuntins, amigues i amics:
Abans de tot, volem expressar la
nostra solidaritat amb les famílies
de les víctimes i afectats del brutal
atemptat terrorista de Barcelona que
va tenir lloc fa justament dues setmanes, al mateix temps felicitar les
forces de seguretat, el personal de socors i emergència i atenció a les víctimes per la ràpida i professional resposta, així com destacar l’admirable
i solidària actitud de molts ciutadans
que van prestar la seva ajuda i auxili
als afectats.
Volem fer nostre el clam popular de
la manifestació de dissabte passat i
dir ben alt que nosaltres tampoc no
tenim por.
Amigues i amics, és un honor per a
la Creu Roja Agramunt trobar-nos avui
aquí amb tots vosaltres per fer el Pregó de la Festa Major 2017.
El passat 6 de juliol la Creu Roja

20
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va celebrar el 153 aniversari de la
seva fundació, organització creada a
partir de la iniciativa del ciutadà suís
Henry Dunant i que va ser recollida
per l’organització privada filantròpica
Societat Ginebrina d’Utilitat Pública.
Aquesta societat organitzà l’any
1864, una conferència diplomàtica
en què van participar representants
de 16 països europeus i observadors
dels Estats Units i en què dotze estats, entre els quals l’estat espanyol,
van signar el I Conveni de Ginebra,
per a protegir els militars ferits en
campanya.
Creu Roja és una organització de voluntariat que actua dirigida a protegir
la vida i la salut, afavorint l’amistat,
la cooperació i la pau entre tots els
pobles sense cap distinció per motius
de raça, nacionalitat, religió, condició
social o credo polític.
Actualment el Moviment Internacional de la Creu Roja i de la Mitja Lluna
Roja està format per tres ens amb personalitat jurídica:
- El Comitè Internacional de la Creu

Roja que va ser l’òrgan fundador.
- La Federació Internacional de Societats de la Creu Roja i la Mitja Lluna
Roja, que actua en casos de desastre
natural o social.
- Les Societats Nacionals de la Creu
Roja o la Mitja Lluna Roja que actuen
d’auxiliars dels poders públics.
Enguany Creu Roja Agramunt celebra el 43 aniversari de la seva fundació i segurament molts vilatans encara recorden quan les oficines estaven
ubicades al costat del pont romànic
del riu Sió. En la memòria de moltes
veïnes i veïns possiblement encara
estan vives aquelles imatges de les
ambulàncies i de l’ajuda en carretera, activitats fonamentals de dècades
passades.
Durant els últims anys la societat
ha anat evolucionant i encara que
en molts aspectes s’ha progressat de
manera positiva, en certs aspectes les
diferències socials s’han fet més patents i Creu Roja s’ha anat adaptant a
les circumstàncies i condicions actuals per donar resposta a les noves ne-

JOSEP ROVIRA

cessitats creades i continuar lluitant pel benestar
social i de la qualitat de
vida.
Aquestes quatre dècades de treball discret i
responsable fet en favor
de la societat ha estat
possible gràcies a dos
pilars fonamentals de la
institució, el voluntariat
que de manera altruista
i desinteressada participa en totes les activitats
que es realitzen i la collaboració i aportació econòmica que les sòcies i
socis fan a l’organització
i són part important del finançament
dels projectes que es duien a terme.
La intervenció en socors i emergències és, potser, l’activitat més arrelada en la història de la Creu Roja i una
de les accions més valorades i reconegudes per la ciutadania.
La participació activa dels voluntaris de Creu Roja Agramunt en les
activitats esportives i culturals que
es realitzen a la nostra vila ha estat
constant al llarg de tots aquests anys.
No podem oblidar la tasca de la te-

leassistència domèstica i del banc
d’ajust tècnics que tanta acceptació
té per part de la ciutadania.
Considerem que en moltes ocasions
la falta de xarxes de suport, el desconeixement de l’idioma i els recursos,
la falta de participació i altres factors
condicionen de manera negativa les
possibilitats dels nouvinguts per formar part activa de la societat.
Per superar aquesta situació estem impartint cursos d’idioma i d’altres amb l’objectiu de facilitar la seva

integració en la nostra
cultura i costums i al mateix temps treballar pel
coneixement mutu de les
nostres societats i cultures.
Creu Roja Joventut com
la secció juvenil de CRE,
que prioritza les seves estratègies d’acció a través
de l’educació, la participació i la intervenció
social amb col·lectius
infantils i juvenils en dificultat social, ajudant a
preparar-los per a un futur millor.
Per això, prestem especial atenció al projecte de reforç escolar que realitzem cada any, a més
d’organitzar la campanya de joguines
de caràcter educatiu, element molt
important per al desenvolupament
intel·lectual dels infants.
A continuació passarem una curta
exposició de fotografies de la història
de la nostra entitat al llarg d’aquests
43 anys i que ha estat possible gràcies a la col·laboració de la revista Sió
i de l’arxiu privat del recordat Josep
Bertran, així com de les famílies dels
que van ser destacats membres de la
Creu Roja Agramunt: Pere Brils i Victorino Puebla.
Il·lm. Sr. Bernat Solé, Alcalde
d’Agramunt, Sra. Dolors Curià Presidenta Provincial de la Creu Roja de
Lleida, Regidores, Regidors, estimats
agramuntines i agramuntins, amigues
i amics:
Amb la determinació de mantenir
la trajectòria d’aquests 43 anys, renovem el nostre compromís de continuar
esforçant-nos i treballar pel benestar i
justícia social.
En nom dels voluntaris, dels socis,
de CRJ i tots els membres de Creu
Roja Agramunt:
BONA FESTA MAJOR 2017

JOSEP ROVIRA
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10) Els canuts cada any es
fabriquen amb un tipus de fusta
diferent.
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11) La Dansa de Canuts aplega
molta gent a la plaça.
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amb la col·laboració de la colla sardanista Estol-Espígol,
la cobla Jovenívola d’Agra-

munt i la Coral d’Avui amb la
participació de gairebé una
trentena de parelles, després
del Ball dels Caparrons, amb
la Bepeta Manetes, Lo Victorino, l’Angelina Comadrona i
Lo Jaume Anyego, que aquest
any fou novetat. Mentre a la
plaça del Mercadal es feia
ball amb l’orquestra Slalom,
s’efectuà la X Cursa d’Andròmines organitzada per la Penya Barcelonista d’Agramunt
i Comarca. A la nit, concert al
passeig del Sió amb els grups
Sense Sal, Auxili, Dj Moncho
i Dj Jordi Balagué.
El dissabte al matí tingué
lloc la 6a Cursa Transiscar

d’Orientació amb la collaboració del Club Ciclista
Agramunt que comptà amb
una participació de 150 ciclistes de totes les edats. El
Passeig acollí un matí de jocs
tradicionals per a la mainada amb la companyia Festa i
Fusta i vermut musical amb
el grup agramuntí Versions
Estelada organitzat per Espai
39. Es va inaugurar a Lo Pardal una exposició sobre els
llibres i altres edicions singulars de Josep Vallribera i Benet Rossell i a l’Espai Guinovart, l’exposició “Guinovart.
Cos, percepció i resistència”.
A la tarda se celebrà el 6è
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13) Grup d’animació per als més
petits a la plaça del Mercat.
14) Campionat de ping-pong a la
plaça del Pou.
15) Jocs de fusta per a la mainada
al Passeig.

torneig de Botifarra a les piscines, la 7a Milla d’Agramunt
a la plaça del Pou organitzada pel Patronat d’Esports i el
Club Atletisme Escatxics, i al
Passeig el 1r concurs de beu-

re birra, seguit de festa dels
80 amb Dj Àngel Pellicer organitzat per Espai 39. Mentre
se celebrava a les piscines la
3a Festa dels Colors amb una
gran participació de jovent, a

la plaça de l’Església es feia
l’exhibició castellera amb els
Castellers de Lleida, els Margeners de Guissona i els Bordegassos de Vilanova. Sardanes al Mercadal amb la cobla
[SETEMBRE 2017]
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16 a 20) Tradicional exhibició castellera a la
plaça de l’Església. En les dues fotos petites
s’aprecia l’alegria de la “canalla” un cop
descarregat el castell.
21 i 22) Grup de les Espases de Cervera fent
l’ofrena a l’interior del temple i exhibició de
ball a la plaça.

24

Maricel i sessió de ball amb
l’orquestra Blanes al Pavelló.
Com a novetat aquest any
l’Associació TradiSió va fer la
primera Trobada de Bestiari.
A les nou del vespre es va fer
a la plaça del Pou la plantada de les figures participants:
el Drac de la Bat de Tàrrega,
la Mula Guita Gipeta de Mollerussa i el Drac Agremont
d’Agramunt, des d’aquí van
fer una cercavila fins a la plaça de l’Església on es va fer
la presentació de les figures
i encesa final. A mitja nit es
realitzà el correfoc de la Festa
Major amb els Diables Rojos
de Sant Feliu de Llobregat,
els Diables La Canonja i el
grup de Diables l’Espetec. A
continuació i fins ben entrada
la matinada concert a la plaça Fondandana amb els grups
Xeic, Aspencat i Sixtus.
A mig matí del diumenge hi hagué l’espectacle itinerant Rum Rum... Trasto
Karts amb punt de sortida a
la plaça Fondandana i recorregut fins a la plaça del Pou.
Una altra novetat de l’entitat
TradiSió va ser la realització
d’una ofrena a la Verge dels
[SETEMBRE 2017]
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23 i 24) Balls dels capgrossos i la gegantona.
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25 i 26) Enguany s’estrenà el ball del
drac Agremont amb pirotècnia final.
27) Grups de rock al Passeig.
28) Ball al pavelló Firal.
29) Tercera Festa dels Colors a la
pista de les piscines.
30) Milla urbana.
31) Cursa ciclista Transiscar
d’Orientació.
32) Exposició de puzles d’Albert
Tarrazona
33) Malgrat la pluja, el grup local
MuntBand va poder actuar.
34) Rock a la plaça de la Fondandana el dissabte a la nit.

Socors durant la missa major
per representants dels Balls
del Poble, que comptà amb la
participació del grup convidat
d’aquest any, el Ball d’Espases de Cervera que va actuar
dins l’església realitzant una
figura d’enlairament. A la una
del migdia la cobla Jovenívola d’Agramunt amenitzà una
ballada de sardanes al Mercadal, mentre que a la plaça
de l’Església actuava el Ball

34

d’Espases de Cervera. A la
tarda s’organitzà un 3x3 de
Bàsquet amb la col·laboració
del BAC a la pista de jocs del
Passeig Mercè Ros, i al Camp
d’Esports el primer partit de
temporada. Es realitzà la cercavila popular de TradiSió
pel casc antic i la representació a la plaça de l’Església
dels Balls del Poble: dansa
dels caparrons, ball dels capgrossos, ball de la gegantona

Pom d’Or, lo ball de bastons,
ball dels gegants, ball pla
“lo senyor Pau de les Cantimplanyes”, ball de cascavells,
ball d’Espases de Cervera,
ball de l’àliga d’Agramunt per
acabar amb la presentació del
ball del drac Agremont. Mentrestant al Pavelló hi hagué
concert i sessió llarga de ball
amb l’orquestra Cimarron,
després del qual es va fer la
cinquena edició de l’enlaira[SETEMBRE 2017]
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er desè any consecutiu, el divendres de la
Festa Major la Penya Barcelonista d’Agramunt
i Comarca, amb la col·laboració de l’Ajuntament,
va organitzar la Cursa d’Andròmines. S’hi van
inscriure set vehicles amb vint-i-sis participants.
Les andròmines es van apuntar amb els següents
noms: Adefecio, Perleta 2 “la perla negra”, Salat
power, Quin darrere, A tota màquina, Bogos Car i
3.35 Energy.
El trajecte va ser el mateix dels darrers anys des
de la zona dels dipòsits fins a la plaça del Pou,
realitzant dos tombs en la meitat del recorregut.
És una llàstima que no hi hagi més participació de
vehicles, atesa l’expectació que desperta entre els
vilatans que cada any es concentren massivament
per presenciar-ne el descens.
En acabar, a la plaça del Pou es va fer el
lliurament de premis en metàl·lic i d’obsequis de
les cases patrocinadores. Enguany, i per celebrar
el desè aniversari, es projectà un vídeo realitzat
per Ricard Bertran de diverses imatges de tots
aquests darrers anys.

36
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X Cursa
d’Andròmines

37
35) Sardanes al Mercadal amb la cobla Vents
de Riella
36) Enlairament de
fanalets que enguany
eren multicolors.
37) Xaranga des de les
piscines fins al pavelló.

ment de fanalets. La Festa
Major s’acomiadà amb el 4rt
concurs de Dj i l’actuació del
grup local MuntBand i Narg
Soung que es veié alterada
per un canvi de temps.

L’endemà dilluns, dia de
Sant Gos, es va fer la tradicional sessió de cinema a la
fresca que, per causes meteorològiques, es va optar per
fer-la al pavelló firal.
[SETEMBRE 2017]
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Av. Generalitat, 10 · AGRAMUNT · Tel./Fax 973 392 311 · Mòbil 630 053 450

+servei
+oferta
+ràpid
682 876 551
nou servei
de consulta
i venda per
WhatsApp

servei a
domicili
ferreteria FIRAL

jardinsdesecà
Jordi Lluch Sarnago
jardiner

• Poda d’arbrat agrícola

Tel. 658 921 335
jardinsdesecar@gmail.com

• Col·locació sistemes de reg
• Poda d’arbrat urbà i ornamental
• Manteniment de jardins existents
• Aplicació de tractaments fitosanitaris
• Disseny manual i digital

FUNERÀRIA i SALES DE VETLLA

Glops & Tape
Tapes "
" Glop
especialitats de la casa

SERVEI

24h

PERMANENT

973 39 08 62 t 620 90 50 20
jtorne1@hotmail.com
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Caragols a la llauna
Tapes casolanes
Esmorzars
Plats combinats

Plaça Mercadal,19 - 25310Agramunt
600 700 202
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JOSEP BERTRAN MITJAVILA
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Joan Loscos participà en el concert acompanyant en algunes de les peces amb acordió diatònic. A dalt, participants al taller de danses folk que es va fer a la plaça de l’Om.

naixement, el ball pla i algun
salt bearnès. A dos quarts
de 10 de la nit, Trementina
a Tres engegà la ballada folk
a ritme de valsos, pas doble,
sardanes i altres danses apreses en el taller de la tarda. El
concert comptà amb la participació en diverses peces del
Dr. Joan Loscos amb acordió
diatònic.

cons. En aquesta ocasió l’escenari escollit va ser la plaça
de l’Om, on es va realitzar un
taller de danses folk i posterior concert a càrrec del grup
Trementina a Tres.
El grup format per Cèlia
Vendrell al contrabaix, Víctor Pedrol a l’acordió i Joan
Codina Vila a les danses, va
oferir a la tarda un taller de
danses obert a tothom, grans
i petits, que serví per aprendre els passos bàsics dels
balls més típics que es poden
trobar en una ballada folk.
Els participants van aprendre
balls col·lectius com el cercle
circassià, la xampanya, el ball
del rogle, algun branle del re-

Lo Pardal
El dissabte de la Festa Major, 2 de setembre, la Fundació Privada Guillem Viladot
inaugurà dues exposicions
dedicades a Benet Rossell i
Josep Vallribera que mostren
la seva trajectòria com a creadors i editors de llibres singulars.
La primera es tracta d’una
exposició-homenatge a Benet
Rossell en el primer aniversari de la seva mort. La mostra
deixa constància de la producció bibliogràfica editada
en formats diversos a través
de llibres vinculats a la poesia
i a l’actitud de l’artista com a
poeta visual.
En la segona dedicada a
Josep Vallribera es vol celebrar els 80 anys de l’artista
[SETEMBRE 2017]
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A baix, el públic assistent.

JOSEP ROVIRA

Presentació de les exposicions
a Lo Pardal.

El dimecres 23 d’agost
l’Ajuntament va organitzar un
nou acte dins del cicle Ra-

JOSEP ROVIRA

Cicle Racons
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A l’exposició de l’Espai Guinovart hi va assistir força gent.

que va compartir vincles amb
Viladot, amb un recull de les
seves edicions bibliogràfiques
que són de formats molt poc
habituals, de tiratges curtíssims, en alguns casos de 15
exemplars, amb obres gravades i fins i tot neons. Ambdós
exposicions es podran visitar
a Lo Pardal fins al 30 d’octubre.

Espai Guinovart

FONT: RESIDÈNCIA RIBERA DEL SIÓ

Minut de silenci a la residència
geriàtrica Ribera del Sió pels
atemptats terroristes.

El mateix dissabte de la
Festa Major es va inaugurar a
l’Espai Guinovart l’exposició
de Josep Guinovart, Cos, per-
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cepció i resistència. La mostra, comissariada per Anaïs
Muñoz i Bàrbara Bayarri, es
podrà veure fins al 18 de febrer de 2018.
La mostra es configura
d’una forma evolutiva des
del cos fins a la resistència,
passant per la percepció
d’aquest. Les obres de la primera galeria ens expliquen el
concepte de cos des d’una
visió primitiva. El cos com a
objecte amb volum, que ocupa un espai en el món agafant
transcendència com a eina de
treball. La segona galeria és
un recorregut evolutiu que
posa de manifest les diferents
maneres d’entendre’ns, és a
dir, la percepció de la nostra
corporeïtat sense abandonar
el concepte de cos. Finalment la tercera galeria ens
mostra el cos com a eina de
resistència. La resistència
com a una eina de canvi per
trobar el lloc que cada cos es
mereix. En aquesta galeria el
cos ja ha perdut la seva forma
volumètrica i s’entén com un
element abstracte.
La percepció del cos pre-

sent en les obres de Guinovart juga amb les formes i
proporcions,
experimenta
amb la intimitat pròpia i amb
la compartida, ressona amb
el seu temps i amb l’actual,
més enllà d’allò correcte. Ens
demana compromís amb el
context del qual formem part,
però, sobretot, amb nosaltres
mateixos.

Rebuig al terrorisme
Els residents, personal i
familiars de la residència
geriàtrica Ribera del Sió es
van aplegar el divendres 18
d’agost per fer un minut de silenci i mostrar el seu absolut
rebuig als atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils.
Es manifestaren en contra del
terrorisme i en defensa de la
pau.

Benvingudes
El divendres 8 de setembre
festivitat de la patrona de la
vila, la parròquia va celebrar
a mig matí una missa a la
capella del Sió en honor a la
Verge dels Socors. Durant la
celebració de la mateixa es va

JOAN PIJUAN

JOAN PIJUAN
JOAN PIJUAN
JOAN PIJUAN

Bernat Solé durant la conferència.

donar la benvinguda oficial a
Agramunt a les monges jubilades de l’orde religiós “las
Hijas de Cristo Rey” que va
fundar el Pare Gras, per tal

que tinguem presència de la
seva comunitat a la vila, les
quals es dedicaran a fer activitats i a ajudar a qui convingui. L’acte comptà amb la

participació del grup mitjà de
la Coral Bon Cant que va oferir tres cançonetes en acabar
la missa.

Conferència
Organitzada per l’Assemblea Nacional de Catalunya,
el divendres 15 de setembre
l’alcalde d’Agramunt i diputat
al Parlament de Catalunya,
Bernat Solé, i l’exsecretària
de l’ANC, Montserrat Rossell,
van oferir a la sala de plens
de l’Ajuntament la conferència “Garanties per a la democràcia”.
Montserrat Rossell va explicar els motius pels quals creia
que Catalunya havia de ser independent i va subratllar que
“la pregunta interessant no és
què farà el govern espanyol
per impedir-ho –que ho farà
tot per evitar-ho–, sinó que la
[SETEMBRE 2017]
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Benvinguda oficial a les monges
de l’orde de “Cristo Rey” a la
capella del Sió, amb l’actuació de
la Coral Bon Cant. A la dreta, les
religioses amb mossèn Josep Uriel.
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FONT: ASSO. DONES PREIXENS

Representants de l’Associació de
Ramaders al Celler Mas Blanch
i Jover.
A la dreta, el president de la Diputació de Lleida amb l’Associació
de Dones de Preixens.
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pregunta important és què farem nosaltres perquè no ens
ho impedeixin”, i va exposar
diversos punts: 1r) determinació, mantenir-se ferm al
costat del nostre govern, institucions i de tothom que està
donant la cara per nosaltres
sense defallir ni un sol moment; 2n) amb responsabilitat, cada u de nosaltres ha de
fer la tasca que li toqui sense
escaquejar-se; 3r) amb fermesa i valentia, quan calgui
sortir al carrer; i 4t) convèncer algú que estigui dubtós i
portar-lo a votar.

Per la seva part Bernat Solé
explicà tot el procés que ha
conduït a fer el referèndum
i com s’està gestant la seva
realització, destacant que volem la independència per fer
un país millor. “A l’1 d’octubre anem tots a votar, anemhi amb tranquil·litat, i fem
que l’1 d’octubre puguem
construir una Catalunya lliure, justa i digna”.

Associació de Ramaders
L’Associació de Ramaders
d’Agramunt va visitar, el dissabte 9 de setembre, les

instal·lacions del celler Mas
Blanch i Jové durant la inauguració de l’exposició «Amb A
d’amic» de Josep Guinovart.
De la mà de la Maria Guinovart, del Joan i la Sara van
gaudir d’un gran dia.

Dones de Preixens
El dissabte 26 d’agost, l’Associació de Dones de Preixens
va rebre la visita del president
de la Diputació de Lleida,
Joan Reñé, en motiu de la
inauguració de la nova senyera de l’entitat així com també
de mobiliari per al seu local.

JOAN PUIG

Jordi Turull visita Puigverd
L
A baix, Jordi Turull durant el parlament a l’Ajuntament de Puigverd.

JOAN PUIG

A dalt, vista general de la carpa
on va tenir lloc el sopar i la sessió
de ball.

’actual conseller de Presidència de la Generalitat
de Catalunya, Jordi Turull, va
visitar Puigverd en motiu de
la Festa Major el dissabte 16
de setembre. Després de ser
rebut per l’alcalde i altres au-

toritats a la plaça del poble a
dos quarts de nou del vespre,
es va dirigir a l’Ajuntament
on va signar al llibre d’honor. L’alcalde, Joan Eroles,
feu una breu introducció i a
continuació el conseller, que
no era la primera vegada que
visitava la població, va dirigir
un parlament als presents.
Donada la situació que viu
el país, Jordi Turull va parlar del referèndum tot enllaçant-lo amb la festa major
puigvertina. “Vinc a desitjar-vos que tingueu una bona
Festa Major –digué el conseller–. Nosaltres també estem
en una altra Festa Major que
és la Festa Major de la Democràcia i que la tindrem el dia
1 d’octubre. Hi ha una petita diferència amb les festes

majors d’aquí, on segur que
tothom ajuda i aporta el seu
granet de sorra perquè es
pugui fer i s’hi pugui gaudir.
A l’altra Festa Major hi som
molts, moltíssims que hi estem posats perquè això pugui
anar bé (...), si bé és cert que
hi ha algú que intenta que no
hi hagi festa i que no pugui
anar bé.”
Després del parlament, el
conseller i les autoritats locals i visitants es van dirigir a
la carpa de la Diputació on es
va fer un sopar al qual també
assistiren puigvertins, amics
i visitants. En finalitzar el
sopar, el conseller va marxar
mentre la majoria dels assistents es van quedar al mateix
pavelló on es feia el ball de
la festa.

[SETEMBRE 2017]
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JOSEP ROVIRA

Llar d’Infants Municipal l’Era d’Agramunt

A la dreta, moment dels parlaments davant la porta d’entrada.
En la inauguració es va llegir
un poema de Guillem Viladot i
es col·locà un mussol de Josep
Guinovart en l’arbre d’un dels
murals, pels dos infants que hi ha
en primer terme.

E

Magda Miró va destacar
que “avui ens trobem aquí
amb un nou edifici, un nou
entorn i un nou projecte educatiu diferent del que teníem
fins ara. Un nou projecte que
es fonamenta en l’educació
viva i activa que té com a
funció fonamental entendre
i acompanyar els infants a
desenvolupar-se de manera
integral. Nosaltres, les educadores, a partir de l’observació

l dissabte 9 de setembre tingué lloc la inauguració i portes obertes de la nova Llar d’Infants
Municipal l’Era d’Agramunt
amb una gran assistència de
vilatans.
L’acte comptà amb les intervencions de la directora
del centre, Magda Miró, la regidora d’Ensenyament, Mercè
Cases, i de l’alcalde, Bernat
Solé.

de les seves necessitats, els
creem uns espais amb propostes educatives variades
que possibiliten la descoberta
i l’experimentació a través de
l’art, de la ciència, dels jocs
simbòlics, el contacte amb la
natura, l’expressió corporal...
Comencem amb un període
d’adaptació que ens obliga a
modificar la funció dels ambients de lliure circulació de
què disposem. Uns espais on

JOSEP ROVIRA

Vista exterior de la nova llar
d’infants.

JOSEP ROVIRA
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Dos dels grans murals que decoren la llar.
A l’esquerra, dos detalls de l’espai interior
que ja van fer les delícies dels més menuts.

JOSEP ROVIRA
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A baix, el llarg passadís amb els murals a una
banda i els penjadors a l’altra.

s’hi desenvoluparan activitats diferents que els nens i
nenes podran escollir segons
els seus interessos”. També
explicà que tenen un gran espai central anomenat la Plaça,
“on es donen moltes de les relacions de la nostra comunitat
educativa i així mateix poden
gaudir el jardí com a zona exterior i lloc molt ric amb estímuls que desenvolupen la
curiositat, la creativitat, la relació social, la manipulació...
El que es pretén és que a partir d’un joc, les emocions i allicients afavoreixin l’autonomia dels infants i que aquests
esdevinguin els protagonistes
del seu propi aprenentatge”.
Per la seva part Mercè Cases, destacà que “l’educació
és la millor garantia de prosperitat i aquesta prosperitat
ens inclou a tots: infants,
joves, adults i grans, per això
la participació amb les famílies és bàsica per arribar a
comprometre’ns amb el món.
L’Era per als nostres avis era

JOSEP ROVIRA

JOSEP ROVIRA

Dues imatges del pati, en les quals
es pot veure el rec d’aigua i el
gran sorral.

Per a la construcció de l’edifici
s’ha utilitzat un
sistema basat en
la construcció a
partir de panells
estructurals de
fusta d’elevat
aïllament tèrmic
per dotar el nou
edifici de màximes
condicions bioclimàtiques.

JOSEP ROVIRA

A la inauguració hi va assistir
molta gent, tal com podem veure
en aquest espai central de “la
plaça”. Al fons, una gran pantalla
per projectar-hi audiovisuals.

lloc de trobada, de treball,
descobertes, aprenentatge i
gaudi. Era espai de convivència i d’intercanvi relacional
generacional entre infants i
adults. Amb aquest nou projecte d’educació viva, activa i
participativa, només fem que
agafar-nos a les nostres arrels
per poder volar fins on ens
porti el futur”.
D’altra banda Bernat Solé
va destacar que “aquest projecte de llar va ser concebut
per donar solució a una llar
d’infants que es trobava en
zona inundable i de flux preferent, i per la qual la mateixa
Agència Catalana de l’Aigua i
la Confederació Hidrogràfica
de l’Ebre ens recomanaven el
trasllat per tractar-se d’un ús
altament vulnerable”. També
va ressaltar que “va ser con-

cebut des del primer moment
com l’oportunitat de bastir un
edifici singular i per aquest
motiu es va plantejar un sistema constructiu basat en una
estructura de fusta de proximitat i al mateix temps que
aportés les màximes prestacions de confort i d’eficiència
energètica”.
Un cop finalitzats els parlaments es procedí a la inauguració del centre que consistí
en la lectura d’un dels dos
poemes de Guillem Viladot
presents a la llar d’infants i
la col·locació en un arbre illustrat d’un dels murals de
l’interior d’un mussol de fusta
creat per Josep Guinovart i cedit per la Fundació. D’aquesta
manera la llar d’infants incorpora els dos referents artístics
més importants de la vila i les

seves fundacions: Josep Guinovart i Guillem Viladot.
Un cop inaugurada, els assistents van recórrer i admirar
cada una de les dependències
de la nova llar d’infants.

L’Era d’Agramunt
El nom del nou equipament
respon a la voluntat d’incorporar elements propis del
nostre territori. Per aquest
motiu, la il·lustradora agramuntina Serafina Balasch i
el fotògraf també agramuntí
Robert Penella s’han endinsat en els ecosistemes del
nostre paisatge més proper i
han plasmat en grans murals
que cobreixen els espais comuns del centre bona part de
les espècies animals i vegetals pròpies de la nostra zona.
Els murals inclouen imatges reals combinades amb
il·lustracions. L’equipament
defuig de les aules convencionals i disposarà de diferents
espais d’interès com ara l’espai dels sentits, del migdia,
de llum, del moviment, de
l’art o l’espai d’experimentació, a més de la Plaça com a
element central i de trobada.
Per a la construcció de
l’edifici s’ha utilitzat un sistema basat en la construcció a
partir de panells estructurals
de fusta d’elevat aïllament
tèrmic per dotar el nou edifici de màximes condicions
bioclimàtiques. Les obres han
comptat amb un pressupost
de 680.045 euros. ■
[SETEMBRE 2017]
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Mèdic família

Espai de salut per a tota la família.
Atenció, confiança i proximitat.
Equip: Dr. Toni Garcia Bernaus / Dr. Joan Loscos Solé
Tardes de dilluns a dijous.
A partir de l’octubre de 2017

973 39 21 03

medicfamilia.com

info@ortomedic.com
40
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@revistasio
En aquest número de Sió publiquem una selecció de quatre imatges penjades a Instagram
amb l’etiqueta #revistasio, tal com demanàvem el mes passat.

L’autor de les fotos és el nostre conciutadà
Xavier Fitó que va etiquetar unes quantes instantànies dels actes de la passada Festa Major
d’Agramunt.

Animem tothom qui disposi d’aquesta aplicació que continuï
penjant fotos amb l’etiqueta #revistasio
i cada mes en publicarem un recull a la nostra revista
Drets d’imatges:
Els drets de les imatges realitzades seran sempre propietat de l’autor i amb Instagram com a copropietari (tal com marquen les normes d’Instagram).
Tot i això, amb l’ús de l’etiqueta #revistasio cediu a la Revista Sió el dret de publicació sempre mencionant l’autor de la fotograﬁa.

[SETEMBRE 2017]
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DE T U A TU EDUC A DORES D E L A LLAR D ’INFANT S

Un tomb per la Llar d’infants
municipal l’Era
La proposta pedagògica que es
vol implantar es
basa en l’educació viva i activa
que fomenta
la participació
dels infants en
el seu procés
d’aprenentatge
mitjançant la
manipulació i
experimentació
amb diferents
materials.

JOSEP ROVIRA

Les educadores davant d’un
dels murals que decoren la
nova llar.
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S

egurament que tots vosaltres sou coneixedors
que el dia 9 d’aquest
mes es va fer la inauguració i
una jornada de portes obertes
per a tothom que volgués visitar les flamants instal·lacions
de la Llar d’Infants Municipal
l’Era. Amb aquesta descoberta, el dia 12 de setembre, els
nostres petits agramuntins a
partir de quatre mesos i fins a
tres anys ja van poder gaudir
d’aquest espai “màgic”.
Parlem amb la directora del
centre Magda Miró, acompanyada de Joana Bernaus, Marta París i Mònica Ribalta, tres
de les educadores que formen
part del conjunt docent de la
Llar. Totes elles estan molt illusionades amb el nou edifici
i també amb el nou projecte
educatiu que portaran a terme

durant aquest curs.
– En primer lloc, parlem de les
instal·lacions.
– Aquest nou edifici ha estat dissenyat per formar part
d’un entorn rural que és el
nostre entorn natural. La seva
estructura és de fusta i podem
dir que s’hi respira un ambient molt agradable. Disposem
de cinc aules, un dormitori,
la cuina, dos magatzems, dos
serveis, una zona de trobada
per al professorat, la direcció, un espai polivalent que
anomenem la plaça i un espai
exterior (jardí) que també volem que formi part del nostre
entorn de treball.
– Feu-nos cinc cèntims de la
nova proposta pedagògica que
voleu implantar.
– Aquesta proposta es basa

en l’educació viva i activa que
fomenta la participació dels infants en el seu procés d’aprenentatge mitjançant la manipulació i experimentació amb
diferents materials. També es
busca potenciar la creativitat
i l’autonomia a través de la
lliure circulació pels diferents
ambients que tenim preparats
a l’escola.
Al principi ens donem un
temps d’adaptació perquè els
nens i les nenes es vagin familiaritzant amb tot el que els
envolta: educadores, espais,
altres infants... i quan vegem
que ja es mouen per l’escola
de forma autònoma, començarem a treballar per ambients
de lliure circulació.
– Com es treballen aquests
ambients?
– En diversos espais; cadascun dels quals pot tenir més
d’un ambient d’aprenentatge.
Disposem de l’espai sensorial,
del creatiu, del motriu i del de
la descoberta, així com també
del de la llum i ombres. Com a
espai central tenim “la plaça”
que és el lloc on ens reunim i
ens trobem diverses vegades al
dia i ens dóna una gran possibilitat de convertir-lo en diferents marcs i poder ampliar
així les activitats que creguem
convenients.
També hem de dir que donarem molta importància a l’espai exterior, tant a la meravellosa porxada de fusta com al
Jardí on els petits experimentaran amb l’aigua, les plantes

JOSEP ROVIRA

tàries van a part de la quota
mensual. També oferim servei
de menjador per a tots aquells
que ho necessiten.

Una part del porxo de fusta
que envolta l’edifici, amb la
porta d’entrada al fons.

Hem de dir que
donarem molta
importància a
l’espai exterior,
tant a la meravellosa porxada de
fusta com al Jardí
on els petits experimentaran amb
l’aigua, les plantes aromàtiques,
els fruits, la sorra,
les pedres…

Volem que les
famílies tinguin
més protagonisme a l’escola i
que col·laborin
més estretament
amb nosaltres en
l’acompanyament
dels nens i les
nenes.

aromàtiques, els fruits, la sorra, les pedres…
Cal remarcar que els nadons (infants de 0-1 any) no
circularan per l’ambient fins
que no vegem que tenen l’autonomia suficient per a fer-ho.
Mentrestant tenen un espai
propi (el Niu) on també experimentaran i manipularan.
– I el nom de L’Era?
– Aquest nom va ser escollit per l’Ajuntament en sessió plenària, amb la voluntat
d’incorporar-hi elements del
nostre territori. La decoració,
a càrrec d’uns dibuixos de
Serafina Balasch i unes fotografies de Robert Penella, ha
estat pensada per apropar els
nostres infants als paisatges i
animals més propers a nosaltres. A més, s’ha col·locat una
planxa metàl·lica darrere els
vinils perquè s’hi puguin afegir altres imatges imantades.
És una manera que permetrà
que els nostres infants puguin
ser més coneixedors de la fauna i la flora del nostre entorn i
jugar amb aquests murals tan
alegres i divertits.
– De quina capacitat disposeu?
– La capacitat d’aquesta
llar és de 72 infants. Hem començat aquest curs amb 36
nens i nenes, encara que la

preinscripció ha arribat a 40.
No obstant això, com que la
matrícula està oberta gairebé
tot el curs, aquest nombre
pot anar augmentant. Temps
enrere el nombre de matrícules havia estat més nombrós,
però la baixa natalitat dels
darrers anys s’ha fet notòria.
– De quants professionals
disposa el centre?
– Actualment som la directora de l’escola, que també fa
funcions d’auxiliar, cinc educadores-tutores i una monitora: les que som aquí i la Janet
Torra, la Dolors Castellà i la
Carme Guàrdia com a monitora, que té la funció d’atendre
el servei del menjador i acollir
els infants en algunes de les
franges horàries complementàries.
Cadascuna de les educadores és responsable d’un grup,
encara que amb el nou projecte la totalitat dels infants
estan en contacte amb tot el
personal de l’escola.
– Quins horaris oferiu?
– L’horari marc va des de
3/4 de 9 del matí a 2/4 d’1
del migdia i de 3/4 de 3 a les
6 de la tarda. Oferim horaris
complementaris que van de
8 a 3/4 9, de 2/4 d’1 a 1/4
de 2 i de 6 a 7 de la tarda.
Aquestes hores complemen-

– Algun comentari al canvi
físic i educatiu per part de les
famílies?
– Bé, certament tots els
canvis en principi fan respecte. Val a dir que tothom estava
molt content en l’anterior edifici del Passeig. Malgrat tot,
com és sabut, les malaurades
riuades ens van desgraciar
aquelles instal·lacions i, com
que estaven en zona inundable i no s’oferien garanties,
no s’han pogut aprofitar per
continuar sent una llar d’infants. Després de dos cursos
compartint edifici a l’Escola
de Música, l’opinió de totes
les famílies ara és molt satisfactòria.
Pel que fa al canvi de projecte, en principi no es pot dir
res ja que serà en acabar el
curs quan es podran fer valoracions. El que sí que volem
és que les famílies tinguin
més protagonisme a l’escola i que col·laborin més estretament amb nosaltres en
l’acompanyament dels nens i
les nenes ja que tots formem
part del centre i el que volem
és que els nostres infants siguin feliços.
Hem fet una pinzellada del
que serà per a molts dels més
petits de les nostres cases
la llar d’aprenentatge per algun temps. Aquí descobriran
sensacions, relacions, colors,
olors, sons, amics... Aquest
espai “màgic” entrarà a formar part dels serveis que la
nostra vila necessita i es mereix. Així doncs, a gaudir-lo!
Anna Santacreu
[SETEMBRE 2017]
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IOGA

AGRAMUNT

A través de les tècniques que ens
ofereix el hatha ioga i les tècniques
hipopressives, el treball es centrarà
en la recuperació del la
musculatura abdominal i pèlvica,i
també en exercicis de respiració i
relaxació
Dilluns 9:30h i 17:15h

TALLERS

IOGA POST PART

CLASSES

HATA IOGA

El treball es basa en postures o
assanes, excercicis de respiració i
de relaxació, que ens ajudaran a la
salut del cos i de la ment.
Dilluns18:30h, dimarts i
dijous19:30h i 21h, divendres 9:30h

IOGA I MÚSICA CONSCIENT
Amb Oriol Ginestà
Dissabte, 14 d’octubre
de 10h a 12h
MEDITACIÓ I MANTRES
Amb Oriol Ginestà
El primer divendres de cada
mes, de 20h a 21h

MEDITACIÓ

En les sessions de meditació es
treballaran tècniques de respiració,
atenció i concentració que ens
permetran de centrar la ment per
tal d’aprofundir en nosaltres
mateixes.
Dilluns 20h

4XHYLXUHV
L’Estoneta

%DU5HVWDXUDQW

Per a més informació:
Laia Sera 650 255 989
laiaserafelip@gmail.com

Calçats Mary
des de l’any 2000

Menjars casolans per emportar
Cafeteria - Bar - Restaurant
Pollastres i conills a l’ast, paelles...
Queviures - Càtering
i moltes més

Agramunt (Lleida)

C/ Àngel Guimerà, 5
Agramunt
973 39 20 55 - 686 27 29 27

C/ Pau Casals, 20

973.390.468

I si ens telefones
t’ho portem a casa
Horari de botiga de 9h a 14h i de 16h a 19h
44
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Es pot pagar amb targeta

973 39 29 10

E N TITATS AS S EMBLEA NACIONAL CATAL ANA

FONT: ANC

Informacions de l’ANC

Després de l’esclat incontestable
del 10 de juliol de
2012, sota el lema:
«Catalunya, nou
estat d’Europa»,
la societat catalana va emprendre
un rumb que, no
sense dificultats,
ens ha portat a la
situació actual.

Al Parlament, tal
com hem pogut
veure aquests
darrers dies, el
sobiranisme es
manté sense
fissures i la gent
s’ha mobilitzat.

L

’objectiu que la Diada fos un èxit comparable a les d’anys anteriors, es va complir
satisfactòriament. Tot i que les repeticions, com les segones parts, no acostumen a
tenir bons auguris, el cas és que aquest objectiu es va superar netament amb els ingredients
de civisme i alegria que van caracteritzar totes
les anteriors. Després de l’esclat incontestable
del 10 de juliol de 2012, sota el lema: «Catalunya, nou estat d’Europa», la societat catalana va emprendre un rumb que, no sense
dificultats, ens ha portat a la situació actual.
En el discurs previ a la moció de confiança,
el setembre de 2016, Carles Puigdemont va fixar el full de ruta definitiu del seu mandat amb
les paraules: «O referèndum, o referèndum»,
amb l’objectiu de conduir el procés sobiranista a la seva meta, tot refermant el testimoni
que li havia passat, in extremis, Artur Mas, el
gener del mateix any. «O referèndum, o referèndum», significava que, d’acord o no amb
el Gobierno de España, convocaria un referèndum sobre la independència de Catalunya. Va
fixar la data cap a la segona quinzena de setembre del 2017, tot advertint: «Jo no fallaré,
però jo no podré complir sense una majoria al
Parlament sense fissures i la gent mobilitzada
quan calgui que es mobilitzi».

Al Parlament, tal com hem pogut veure
aquests darrers dies, el sobiranisme es manté
sense fissures i la gent s’ha mobilitzat, i es mobilitzarà, segons diuen, ni que tingui l’armari
ple de samarretes. La dificultat inequívocament prevista ve de la negativa del President
Rajoy a acceptar aquest referèndum. S’ha cansat de repetir –amb tots els seus acòlits– que
«el referéndum no se celebrará». El president
va preveure l’aprovació de les lleis de desconnexió si no s’aconseguia un pacte amb l’Estat
per a la consulta, cosa que, a hores d’ara no
s’ha produït. Així, doncs, hem arribat al punt
de mesurar les forces enfrontades: democràcia
vs. autoritarisme.
Al moment de fer aquest escrit, està anunciada per avui mateix –14 de setembre– la presentació a Tarragona de la campanya pel SÍ,
amb les intervencions anunciades de Carles
Puigdemont, i Oriol Junqueras, Marta Rovira
i Quim Arrufat, entre altres. Vint-i-cinc minuts
abans de començar l’acte, el recinte ja es veia
ple. A tot això, l’executiu espanyol ha llançat
una traca de mesures i ordres per tal d’intimidar-nos. Afecten els mossos –la nostra policia–, els alcaldes, els designats o voluntaris
per a les meses electorals, en definitiva, amenacen qualsevol mena de col·laboració amb la
celebració prevista per a l’1O. Fa uns dies, la
Guardia Civil va tancar la web del referèndum,
cop que el govern va esquivar amb dos dominis nous a l’estranger. Ara diu que ens tallaran
la llum... I la pregunta que ens fem és: fins
a quin punt, l’Estat, recorrerà a procediments
impropis d’un país civilitzat?
Els voluntaris de l’ANC i l’OC que, des del
principi han estat les principals entitats impulsores del procés independentista endegat per
les forces polítiques, seguirem fins al final amb
la fe posada en els nostres polítics i en el nostre poble. A tots els municipis es faran actes
explicatius del procés. Nosaltres estem amb el
que va dir el President Puigdemont: ens mobilitzarem quan calgui. Tal com s’ha explicat, no
ens hem d’imprimir la papereta del vot, perquè
ja n’hi haurà a l’espai electoral. Només cal,
doncs, que tots aneu a votar i ho feu amb un SÍ
per una futura Catalunya lliure i republicana. ■
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E N TITATS ES P LA I S IÓ

Colònies a Bastanist de nens i joves

Activitats colònies juliol.

E

l dilluns 3 de juliol vam
marxar de colònies a
Bastanist amb els nens
de vuit a catorze anys tant
d’Agramunt com de Bellvís
i Guissona. Van ser 14 dies
Joves a la Vall de Núria.
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plens d’activitats, de caminades, de diversió i d’emocions.
Les colònies van tenir com a
centre d’interès la màgia. Era
com si l’escola de Harry Potter es tractés, però la nostra

es deia Hogwbast. Cada dia
vam aprendre una assignatura: encanteris, criatures
màgiques, pocions, vol, arts
fosques... Amb tot això, els
acampats van aconseguir el
diploma de nivell bàsic de
màgia. Com a activitat sorpresa, l’últim dissabte de colònies va venir el Mag Moi a fer el
seu espectacle. Els acampats
van gaudir moltíssim i van
poder veure la màgia molt de
prop en un indret molt màgic,
com és Bastanist.
Cada setmana de les colònies fem una sortida de dos
dies. Els petits (3r i 4rt de
primària) van anar a Estana i
a Santa Eugènia, els mitjans
(5è i 6è de primària) van fer
una ruta circular pel Baridà i van pujar el Comabona,
un cim de la serra del Cadí.
Per últim, els grans (1r i 2n
d’ESO) van fer el cim del
Puigpedrós i la segona setmana van travessar el Cadí fins a
Saldes i van pujar el cim de la
Gallina Pelada l’endemà.
Com alguns sabeu, també
realitzem colònies per a joves de catorze a disset anys
de les mateixes poblacions.
Aquestes colònies les hem
fet del 14 al 20 d’agost. En
aquest cas, els joves han sigut alumnes del Màster en
Community Management on
han tractat i reflexionat cada
dia sobre un Dia Internacional utilitzant com a eina una
aplicació mòbil. Però el més
important, és que a Bastanist
no tenim cobertura. Per tant,
hem après a fer anar el mòbil sense tenir-lo, veient que
si en fem un ús “intel·ligent”

Monitors colònies juliol.
A la dreta, l’Oriol Barri durant la
xerrada que va fer als joves.

en podem treure moltes coses bones. Hem treballat els
drets humans, el medi ambient, el voluntariat, la música
i la família, utilitzant el Youtube, el Facebook, el Wikiloc,
l’Instagram i l’Spotify.
Una activitat especial va
ser la xerrada que ens va fer
l’Oriol Barri. És cantautor i
voluntari de la Comunitat Eko
al camp de refugiats de Ba-

silika. Vam poder conèixer de
primera mà el seu testimoni i
ens va donar una perspectiva
molt més real de la situació
de la crisi dels refugiats. Després vam tenir l’oportunitat
de cantar cançons seves i
altres típiques de l’esplai. Va
ser un moment molt màgic.
Amb els joves la ruta que
vam fer va ser pujar el Puigmal (2.910 m) des de França

ACTIVITATS BIBLIOTECA
Presentació del llibre

La ﬂama d’or de Màrius Blàvia
A càrrec de Jaume Jovell
i amb la col·laboració del
Grup Escènic Agramuntí
Divendres, 29 de setembre
a les 20.30h
a la Sala de Conferències

•
“Atrapacontes”
a càrrec de l’AMPA de la ZER del Sió
ens explicaran un conte de
capgrossos i gegants i més...
Dissabte, 7 d’octubre a les 11.30h

i baixant cap a la Vall de Núria. A Núria vam passar-hi la
tarda i hi vam fer nit. L’endemà ben d’hora vam començar
a baixar cap a Queralbs i després fins a Ribes de Freser.
Un cop finalitzades les colònies només ens queda agrair la confiança de les famílies
i la participació dels nens i
joves que donen sentit a la
tasca que fem. ■

AULA D’EXTENSIÓ
UNIVERSITÀRIA

A E
U A

Aula
d’Extensió
Universitària
AGRAMUNT

Inauguració del curs 2017-2018
Benvolguts companys de l’AEUA. S’atansa
l’inici del nou curs i us volem recordar que la
sessió inaugural es realitzarà el dimecres dia
4 d’octubre. Anirà a càrrec de la Sra. Maria
Navarrete, llicenciada en Belles Arts i Màster
en Educació Emocional i Neuroeducació. El
tema de la conferència serà: “Intel·ligència
emocional”.
En aquest acte es repartirà el programa imprès del curs 2017-2018 del qual es va fer
un avançament a la revista SIÓ del mes de
juliol.
Desitgem poder tornar a comptar amb la vostra participació.
La Junta Directiva
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ílvia Balagueró

CENTRE PODOLÒGIC
Podòloga col. 1170

Fes un pas end
endavant...
t... cuida els teus peus!
Atenció primària dels peus
durícies, ungles, ulls de poll, berrugues
Estudi de la marxa
exploracions biomecàniques
PlanƟlles personalitzades, esporƟves i infanƟls
Atenció del peu diabèƟc
Servei a domicili
C/ del Clos, 23 A baixos
Tel. 973 392 704
info@podologosagramunt.com
www.podologosagramunt.com
AGRAMUNT

Xavier Infante Màrquez
PALETA

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

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

E N T ITATS LA C O RAL

Exposició “50 anys”

JOSEP ROVIRA

E

JOSEP ROVIRA

El director Josep Vila i Casañas, Anna Baltral membre de la Coral i l’alcalde de la vila, Bernat Solé,
durant la inauguració de l’exposició “50 anys de la Coral d’Avui” al pati de la casa.

JOAN PIJUAN

Grup de visitants fullejant els àlbums fotogràfics que s’exposaven.

A la sala superior es va projectar un recull de fotografies que mostraven la trajectòria de l’entitat
en aquests 50 anys.

l divendres 1 de setembre al migdia,
tingué lloc a la Casa
de la Coral la inauguració
de l’exposició “50 anys”
de la Coral d’Avui, amb la
presència de l’Alcalde de
la vila, Bernat Solé, Josep
Vila i Casañas, la Delegada de la FCEC a Lleida,
Gemma Naranjo, regidors, cantaires i excantaires, representants d’altres
entitats de la vila i altres
convidats.
“Avui no ens apleguem
aquí per escoltar cap concert, sinó per obrir les
portes d’una exposició
que vol mostrar la trajectòria d’una entitat coral
que compleix mig segle.
La Coral d’Avui transcendeix a les persones
que en són part. Cap de
les persones que van engegar aquest projecte
continua essent part activa de l’entitat. Alguns ja
no són vius i els volem dedicar un especial record;
altres han acabat la seva
etapa a l’entitat, han deixat la seva petjada a la coral i per això es mereixen
també tot el nostre agraïment i reconeixement. La
Coral és la gent que la forma. La gent amb les seves preferències, preocupacions, condicionants,
limitacions, habilitats i,
sobretot, la voluntat de
tirar endavant conjuntament aquest projecte.
No
podem
deixar
d’agrair també a totes
aquelles persones que

fidelment segueixen els
concerts i activitats, i que
en un dia com avui heu
volgut ser-hi presents.
Gràcies a tots.
En els actes de celebració d’aquest 50è aniversari hem cregut que era
un bon moment per obrir
la nostra casa, la vostra
i la de tothom, i mostrar
l’exposició que avui inaugurem. No és, ni de bon
tros, un exhaustiu repàs
dels 50 anys de vida de
la Coral. Volem posar en
valor el paper de la nostra entitat i la de tantes
altres en el teixit social de
la nostra terra.”
La inauguració va anar
a càrrec de Josep Vila i
Casañas, director, compositor i professor de direcció de cors a l’Escola
Superior de Música de
Catalunya.
L’exposició ocupava les
dues plantes de la casa. A
la planta baixa s’hi podia
veure vuit fotografies de
gran format representatives de diferents èpoques,
mentre que a la planta
superior s’hi projectava
una selecció de fotografies que representaven
una mostra del treball desenvolupat per l’entitat al
llarg d’aquests 50 anys.
Va restar oberta al públic els dies de la Festa
Major, 1, 2 i 3 de setembre, i el cap de setmana
següent, dies 9 i 10, essent visitada per un considerable nombre de convilatans i de fora. ■
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Exposicions a l’Espai
Guinovart
Cos, percepció i resistència

Amics
de
l’Espai
Guinovart

2 setembre / 17 febrer 2018

Waltraud Maczassek
kytos
22 juliol / 15 octubre 2017

Romà Vallés
22 octubre / 3 desembre 2017

Exposicions fora de l’Espai
Amb A d’Amic
Celler Mas Blanch i Jové, La Pobla de Cérvoles
9 setembre / 12 desembre 2017

Amb Guinovart
Galeria Palmadotze, Santa Margarida i els Monjos
16 setembre 2017 / 8 març 2018
AMICS DE L’ESPAI GUINOVART,
adreçat a particulars, col·lectius i empreses

MÉS DE 10 ANYS ELABORANT

Protectors
corporatius:

INDÚSTRIES

JOVÉ-BALASCH, S.L.

Socis:

GRANS VINS

HORARI:

Informació i reserves: 973050018 – info@masblanchijove.com

Dijous i divendres, de 10h a 13h
Dissabtes d’11h a 14h i de 17h a 19h,
Diumenges d’11h a 14h.
Plaça del Mercat, s/n. 25310 Agramunt - Tel. 973 39 09 04
info@espaiguinovart.cat · www.espaiguinovart.cat
Visites concertades per a grups.
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E N T ITATS MOS S O S D’ESQUAD R A D E L’UR GELL

Els Mossos informen

Consells de seguretat
per evitar el robatori
a l’interior de vehicles

COMISSARIA
DE TÀRREGA
Av. Josep Tarradelles, 1
Telèfon 973 701 650

No deixeu res de valor dins el vehicle: No és cap caixa forta.
Procureu que el GPS i aparells electrònics estiguin ocults. Si podeu,
emporteu-vos-els.
Intenteu estacionar el vehicle en llocs il·luminats.
Podeu instal·lar alarma al vehicle.
Si veieu alguna persona al voltant del vehicle en actitud sospitosa,
truqueu immediatament al 112
En cas que trobeu algun cotxe forçat, no toqueu res i truqueu al 112.
La vostra col·laboració és necessària.
La venda d’objectes robats és un delicte, si en teniu coneixement, denuncieu-la.
Tots podem ser víctimes.
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Sacs de paper
Làmines de plàstic

Bobines gofrades

Bosses de Paper

Sacs laminats

www.grupoconsist.com

Bosses de plàstic

Flexible solutions for Flexible Packaging

PINTORS GERMANS CAPITAN
Antoni i Josep Mª Capitan Gallardo

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

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

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

T. 973 39 27 24
LLUNANOVAAGRAMUNT
AV. JAUME MESTRES, 27 - 25310 AGRAMUNT (LLEIDA)
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OP IN IÓ LA C LARABOIA

per JOAN PUIG i RIBERA

Sí
Aquell esperit del
78 que va veure
néixer la democràcia ja fa temps que
ha quedat obsolet;
i en bona part perquè el PP i altres
no han arribat a
entendre el que
realment suposava
l’autonomia per a
Catalunya.

Votaré amb el
convenciment que
no faig cap mal
a ningú i que no
vaig en contra de
les lleis ni de res.
Simplement amb la
convicció que els
catalans mereixem
una altra oportunitat que no hem de
deixar escapar.

T

ots sabem que el futur
és incert. Qui vulgui fer
d’endevinaire corre el
risc de caure en el ridícul més
espantós. No obstant això,
crec que per una vegada val
la pena d’arriscar-se i parlar
del que pot passar donada la
transcendència del cas. Em
refereixo, evidentment, al referèndum convocat pel dia
1 d’octubre pel Parlament
de Catalunya. No serà fins
al darrer moment que no podrem saber si el referèndum
s’ha pogut fer o no s’ha pogut
fer. Hi ha dues forces enfrontades. El
Mariano i la Soraya
ja fa dies que asseguren i repeteixen
que no es farà, que
disposen de tots els
mitjans al seu abast
per impedir-ho. I
és veritat que al
darrere hi tenen tot
un estat amb un reguitzell de recursos
que van des de la
seva
“interpretació” de la llei i els
magistrats que hi
donen suport, fins a
la Guardia Civil i els tancs de
l’exèrcit amb la legió inclosa.
El govern de Puigdemont té al
seu costat la força de la democràcia i el sentiment de tot
un poble que vol votar.
L’enfrontament és inevitable. Tanmateix, si volem fer
la truita, cal trencar els ous.
No hi ha més remei. Rajoy,
el PP, però també el PSOE i
Cs, no volen que fem una truita pel nostre compte. Ells ja
troben bé que Catalunya sigui
menystinguda, amb una llen-

gua encara perseguida i limitada en molts àmbits, amb
un espoli fiscal continuat que
ajuda a engreixar les arques
de l’Estat que fa de repartidor
sui generis. Aquell esperit del
78 que va veure néixer la democràcia ja fa temps que ha
quedat obsolet; i en bona part
perquè el PP i altres no han
arribat a entendre el que realment suposava l’autonomia
per a Catalunya. Repeteixo,
l’enfrontament és inevitable
perquè a Madrid han estat
incapaços d’encarar la qüestió com van fer els anglesos o
els canadencs. La “hidalguía”
castellana està molt arrelada.
La porten en els gens. I sempre han actuat amb la mateixa
prepotència i arrogància. Encara molts espanyols creuen
fermament que “España es
una, grande y libre”. Després
n’hi ha que als catalanistes
ens titllen de nacionalistes!
Mare de Déu senyor!
La trencadissa dels ous ens
porta cada dia notícies del
que es farà o es deixarà de
fer. La incertitud, doncs, és
real i ningú sap què passarà,
encara que els vaticinis i les
il·lusions apareguin contraposats en dos sentits. El xoc
de trens ja ha arribat. Ara cal
veure si serà possible votar o
si l’estat aturarà les urnes.
Amb tot, crec que hi ha una
cosa certa. El dia 2 d’octubre
res no serà igual. O s’haurà
votat i el govern de Madrid
haurà fet el ridícul, o no
s’haurà votat perquè s’haurà
impedit per diversos mitjans.
I si no es pot votar, les coses
no quedaran com fins ara. La
situació serà un altra i la car-

peta del “problema catalán”
romandrà oberta damunt la
taula del govern de l’estat,
perquè hi continuarà havent
tot un poble que vol dirimir
el dubte a les urnes, perquè
hi continuarà havent una part
substancial d’un territori que
no vol continuar formant part
d’Espanya. I això serà així
encara que alguns no ho vulguin veure. La qüestió de Catalunya el dia dos estarà més
oberta que mai hagi passat el
que hagi passat. Podem afirmar que res no continuarà
com ara.
Personalment tinc l’esperança que votarem, malgrat
tots els impediments de la
por que ens hagin pogut fer
arribar. Per això dic que espero amb deliri que arribi el
dia per poder anar a dipositar
un “sí” ben gran a l’urna del
col·legi electoral que m’hagin
assignat. I espero fer-ho amb
tota llibertat i pau, i amb el
màxim de respecte envers les
persones que puguin desitjar
el contrari i prefereixin continuar dins de l’estat espanyol.
Votaré amb el convenciment
que no faig cap mal a ningú
i que no vaig en contra de les
lleis ni de res. Simplement
amb la convicció que els catalans, a qui la història ens ha
estat tan adversa, mereixem
una altra oportunitat que no
hem de deixar escapar. Aniré
a votar sense por i pensant
tant amb els que m’han precedit que haurien votat “sí”,
com amb els que van darrere
meu i pels quals vull una república catalana lliure, oberta
al món i que es governi a si
mateixa. ■
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OP IN IÓ G EN T, F ETS, C OSES...

per ANTONI PONSA

Remeis tradicionals: malva

És una planta de
les grans remeieres conegudes de
tota la vida sobretot per les seves
virtuts de facilitar
l’expulsió de les
secrecions dels
bronquis perquè
alleuja o elimina
la tos.

L

a malva és una planta de pocs centímetres d’alçada que es desenvolupa com si
s’arrossegués pel terra i fa unes flors de
color rosat amb ratlles longitudinals més marcades del mateix color, al centre de les quals
hi ha el fruit en forma de botó. Un botó que la
canalla ens menjàvem quan era madur com si
fos un bé de Déu, del qual però, no en recordo
el gust; sí que puc afirmar que de dolç no en
tenia res. Tampoc no tinc present que la gent
gran se’l mengessin ni ens diguessin que ho
féssim nosaltres.
La malva creix en indrets molt alterats per
les persones o pels animals com suburbis,
prop de cases o camins molt transitats. És una
planta de les grans remeieres conegudes de
tota la vida sobretot per les seves virtuts de
facilitar l’expulsió de les secrecions dels bronquis perquè alleuja o elimina la tos. A més,
hem de tenir present que a les farmàcies hi
podem trobar les malves, les quals formen part
de les famoses “flors cordials” tan emprades
per a combatre els grips que ens assetgen durant algunes èpoques de l’any.

La manera més habituals del seu ús és preparar-ne una decocció, és a dir, fer bullir amb
aigua la flor o tota la planta florida, la qual
s’utilitza per via interna contra els constipats,
la diarrea, és antiinflamatòria, evita les infeccions, és digestiva o laxant i encara té altres
usos.
Contra els constipats, la malva es pot combinar amb moltes altres plantes que també serveixen per a guarir-los, entre les quals citaré el
timó, el saüc o el te de roca. Aquestes mescles
també s’utilitzen per tal de combatre infeccions gàstriques i intestinals.
Com a laxant s’usa la malva sola. S’havia fet
servir sovint en medicina humana i, especialment, en veterinària es donava a les truges
quan havien porcellat per facilitar-los l’evacuació intestinal, al temps que les ajudava a fer
la placenta i les seves restes.
Un altre ús de la malva és que, com moltes
altres plantes, intervé en la preparació de licors casolans, especialment en la ratafia.
Si ens atenem a les creences veurem que
la matinada de Sant Joan la gent arreplegava
malves i deia que el dia de Nadal al punt de
les dotze la malva tornava a florir. En altres
zones creien que una malva collida el dia de
Sant Jordi abans de sortir el sol i penjada a
la golfa durant l’any, s’obre i floreix la nit de
Nadal, si se la vetlla i contempla des de les
dotze de la nit.
I ara, si m’ho permeteu, us diré quan s’han
d’arreplegar les plantes, perquè la seva virtut
varia segons a l’època de l’any que es faci. Cal
assecar-les a l’ombra en lloc sec.
Ateniu-vos al reglament general següent:
- les fulles i les flors s’han de recollir a la
primavera un dia que faci sol,
- les arrels s’han de recollir a la tardor,
- les escorces no resinoses s’han de recollir
a la tardor,
- les escorces resinoses s’han de recollir a la
primavera.
Regla general de la quantitat:
- per una tassa d’aigua 3 grams de vegetal,
- per un litre d’aigua 20 grams de vegetal.
[SETEMBRE 2017]
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E N T R EVIS TA BERN AT S O LÉ

per JOAN PUIG

Bernat Solé, alcalde d’Agramunt i Diputat al Parlament

Tenim l’encàrrec de la ciutadania
de posar les urnes

Aaquest passat estiu amb la
família al Refuge du Pinet
(Pirineus francesos).

D

esprés d’un estiu tan
inclement es pot dir
que de bursada ha arribat la fresca que ens anuncia la tardor. Mentre plou
ben bonic, em dirigeixo a
l’ajuntament on he quedat
amb el Bernat per fer-li una
entrevista. Són les quatre del
divendres 14 de setembre. En
passar la porta de la casa gran
em recordo del seu pare que
va ser regidor d’Agramunt en
la primera legislatura d’ajun-

taments democràtics. Des de
llavors ha plogut moltíssim.
El seu pare tristament ja no
hi és com molts dels que
ho van viure. Han passat els
anys. Ell ja no hi és, però hi
ha un fill seu que ha recollit
el testimoni. És la roda del
temps.
*

*

*

– A l’octubre de 2011 et vam
fer una entrevista a Sió. Llavors
era al cap d’uns mesos que tu

– Tu has perdut una bona part
del teu espai personal...
– Sí. Gairebé tot: llegir; tot
el tema de la fotografia que
m’agrada molt; escoltar molta música, que ara només ho
faig quan puc; fer muntanya
i anar-hi amb la família, cosa
que solíem fer els caps de
setmana, i que ara és complicat que puguem fer... El
que faig és seleccionar molt
bé els dies que tinc lliures i
omplir-los amb la màxima intensitat.
– Aquest estiu has pogut fer
una mica de vacances?
– Sí, set dies. Vam anar al
[SETEMBRE 2017]
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havies accedit a l’alcaldia. O
sigui que ja fa sis anys. En tot
aquest temps, com t’ha afectat
la dedicació a l’alcaldia en la
vida familiar?
– La feina d’alcalde suposa una dedicació molt gran,
perquè has d’estar pendent
de qualsevol cosa les vint-iquatre hores del dia. Sempre
pot sorgir una situació sobrevinguda i, per tant, no pots
fer previsions a curt o llarg
termini, i això, evidentment,
en una família és complicat,
encara que sempre amb bona
organització i bona comunicació tot es resol. Si bé tot
aquell espai de temps que
tenia per a mi i en què em dedicava a les meves coses ja no
hi és. Ara el temps lliure que
em queda el dedico exclusivament a la família.
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Tenim el tema de
l’ampliació de
la residència de
Cal Mas Vell, que
esperem donar-hi solució els
pròxims mesos.
També tot el que
fa referència a la
inundabilitat de
la vila que condiciona molt el Pla
Urbanístic.

Cacau 2004 com a cap
d’agrupament del CAU.

– I et vas emportat el mòbil?
– Sí, el mòbil sempre a sobre.
– I a la nit també tens el mòbil a la tauleta?
– A la tauleta no, perquè
em van aconsellar que no hi
havia d’estar, però el tinc a
uns cinc metres.
– I alguna vegada t’han trucat
a la nit.
– Bastantes vegades. Quan
hi ha hagut un intent de robatori; algun accident d’alguna persona d’Agramunt i
llavors el Mossos et truquen,
o situacions inesperades...
Però això ho assumeixo. Quan
et presentes per ser alcalde,
aquesta responsabilitat és
una de les coses que t’has de
plantejar. Jo l’he assumida
des del primer dia. Tinc un
caràcter que el dia que allò
que estic fent no m’ompli i no

em generi interès per tirar endavant, doncs seré el primer
en decidir de tornar a la meva
feina original de professor de
secundària, que és una de les
coses que m’apassionen. En
aquests moments encara em
sento amb molta força i moltes ganes d’empènyer projectes per Agramunt.
– Així podem dir que la dedicació a l’alcaldia i a la política
t’omplen?
– Sí. Aquestes dues dedicacions cal revisar-les amb perspectiva. Si només mires el dia
a dia, pots trobar que un dia
hi ha coses que et satisfan
molt, però coses que també
et preocupen molt. Quan fas
una anàlisi global de tot és
quan tu pots fer un balanç.
I aquest balanç considero
que és molt positiu. Sempre
hi ha coses a millorar, però
tinc la sensació que aquests
anys d’alcaldia i amb els
equips que hem format han
contribuït a fer un Agramunt
millor.

– La Laia, la teva esposa, també comparteix amb tu
aquesta manera de sentir?
– Sí, i sort en tinc perquè
passo moltes hores fora de
casa. A casa intento preservar
al màxim la part política en
tots els sentits; tant en l’aspecte municipal com en el
de Catalunya. Evito parlar-ne
en família. Als fills els he explicat que sóc alcalde durant
un temps, però que algun dia
ho deixaré de ser, mentre que
de pare i de professor en seré
sempre. Aquesta és la figura
que jo vull que tinguin de mi.
Sóc alcalde circumstancialment.
– Parlem de l’Ajuntament.
En aquests moments, quines
qüestions hi ha pendents per
resoldre?
– N’hi ha moltes, com sempre. Tenim el tema de l’ampliació de la residència de
Cal Mas Vell, que esperem
donar-hi solució els pròxims
mesos. També tot el que fa
referència a la inundabilitat de la vila que condiciona
molt el Pla Urbanístic, ja que
aquell document que teníem
a punt per ser aprovat definitivament, amb les noves directrius que ha tret l’Agència Catalana de l’Aigua i, sobretot,
la Confederació Hidrogràfica
de l’Ebre, ens han fet canviar
el plantejament que cal tirar
endavant els propers anys.
– Tant de temps es necessita?
– Sí, perquè són processos
molt lents i més quan es tracta d’un Pla Urbanístic complex ja que llavors hi solen
haver més al·legacions. De fet
ja el teníem gairebé enllestit,
perquè només quedava l’aprovació definitiva, però amb els
nous criteris de la CHE, es

FONT: BERNAT SOLÉ

58

Pirineu francès, que era una
part que no coneixia. Vam
anar al peu de la Pica d’Estats per la part de França.
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Un dels projectes
que ha donat més
solució a moltes
persones ha estat
la substitució de la
passera del pont
romànic. És una
obra que molta
gent agraeix i
que ha comunicat
millor les dues
bandes de la vila.

va quedar aturat; ara algunes
zones que estaven previstes
d’ampliació
probablement
s’hauran de replantejar i donar-los uns altres usos.
– Algun altre aspecte pendent?
– Bé, el tema de la pacificació del trànsit també és una de
les coses que ens hem posat
al cap; sobretot cal millorar
els espais pels vianants mantenint la possibilitat d’utilitzar vehicle. De moment s’ha
aconseguit crear més zones
d’aparcaments. Ara és urgent
buscar una solució a l’avinguda Jaume Mestres que tenim
prevista per aquest any que
ve amb la realització d’unes
voreres adequades.
També estem treballant
amb l’ús que es donarà a l’antiga llar d’infants. En aquests

– De tot el que s’ha fet en
els sis anys d’alcaldia, de quin
t’enorgulleixes més?
– Un dels projectes que ha
donat més solució a moltes
persones ha estat la substitució de la passera del pont romànic. És una obra que molta
gent agraeix i que ha comunicat millor les dues bandes
de la vila. També estem molt
satisfets de la remodelació i
conversió en zona per a vianants del nucli històric, ja
que per la magnitud i dificultat de l’obra considero que ha

dignificat molt tota la zona del
centre de la vila. També estem molt contents de la nova
llar d’infants, tant a nivell del
sistema constructiu com del
procés d’incorporació d’un
nou projecte pedagògic basat
en l’educació viva i en el què
han col·laborat la Serafina i el
Robert creant uns grans murals de manera que els nens
podran conèixer els diferents
ecosistemes d’Agramunt i
les nostres espècies animals
i vegetals; de fet hem trobat
la solució a un problema que
ens preocupava molt perquè
teníem un equipament amb
un ús altament vulnerable per
trobar-se en zona inundable i
de flux preferent; la decisió va
ser difícil, però vam decidir
tirar-la endavant per donar seguretat i tranquil·litat.
– Hi ha una cosa que no me
l’has dit, però que és important.
Em refereixo als diners, al pressupost de l’Ajuntament.
– Sí. N’hem rebaixat molt
el deute. Això ens ha permès
i ens permetrà afrontar inversions importants, com és
l’ampliació de la residència
o com ha estat la construcció de la nova llar d’infants.
L’any 2011, quan vam entrar
a l’Ajuntament, hi havia un
deute important que difícilment ens permetia afrontar
inversions perquè sobrepassàvem amb escreix la línia d’endeutament que et marquen
del 75% (estàvem al 88%), i
ara en aquests moments estem al voltant del 49%, tot i
haver-nos acollit al Pla de proveïdors per pagar tot el que es
devia a curt termini. De fet,
que l’Ajuntament tingui cert
endeutament a llarg termini
és una cosa normal. Com les
empreses, acudir al deute és
[SETEMBRE 2017]
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Pregunta oral a la consellera
d’Ensenyament en una sessió
al Parlament.

moments estem parlant amb
la Confederació Hidrogràfica per veure quin ús hi seria
compatible. De fet Protecció
Civil ja ha avalat la proposta que nosaltres hem fet de
convertir l’edifici en un Espai
Cívic basat en el model impulsat per la Generalitat en
moltes poblacions del país.
Seria un equipament obert a
tothom amb diferents espais
i instal·lacions de les qual en
podrien fer ús els diferents
col·lectius de la vila, tant els
més joves com els més grans i
que al mateix temps disposaria d’una dinamització d’activitats o la possibilitat que les
mateixes entitats n’impulsin
de seves. Hem de pensar en
espais polivalents i compartits que fomentin la cohesió
social ja que el futur passa
per aquest model. Ara just
estem preparant tota la documentació per demanar els
permisos a la Confederació
que, en tractar-se d’un espai
en zona inundable, imposa
requisits com ara l’ús dels
sensors que detectin la crescuda del cabal del Sió (que ja
hi ha instal·lats) i la presència
d’una persona com a conserge i alhora dinamitzadora.
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Aquesta segona
legislatura que
vam passar de set
a onze regidors hi
havia la complexitat d’un equip de
govern més gran.
Però tenim la sort
que tot ho decidim
per consens. Fem
moltes reunions i
sempre compartim aquells temes
més complicats de
cada àrea; a part
de les reunions
que faig com a
alcalde o que fa
cada regidoria en
el seu àmbit, cada
dilluns ens trobem
a l’Ajuntament.

ARXIU SIÓ / JOSEP ROVIRA

Ambel president, Carles Puigdemont, i la consellera d’Agricultura, Meritxell Borràs, en la darrera
Fira del Torró.
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una opció responsable ja que
moltes actuacions tenen un
període d’amortització llarg,
però si l’amortització anual
se’t menja molt el pressupost ordinari, llavors queda
molt poca part per invertir en
despesa corrent i en inversions. Per aquesta raó ens vam
posar a treballar en la reducció del deute i sobretot en la
liquiditat de l’Ajuntament.
Abans es pagava els nostres
proveïdors a tres, quatre i
cinc mesos, mentre que ara
ho estem fent a quatre o cinc
setmanes com a molt tard
i, si no ho fem més aviat és
perquè el sistema que hem
establert per portar el control
de les factures i la despesa
requereix una sèrie de passos
que necessiten aquest temps.
– Tu, en un moment determinat, et “compliques” una
mica més la vida, o diguem que
t’impliques més en la política,
i et presentes per anar al Parlament de Catalunya. Com és que
vas fer aquest pas?
– Va ser un pas molt medi-

tat. De fet, la primera vegada
que el partit m’ho va proposar
en boca del mateix president,
Oriol Junqueras, tot just portava un any i mig a l’alcaldia
i vaig decidir renunciar-hi
perquè en aquell moment no
em sentia prou preparat per
assumir la responsabilitat
que se’m plantejava; volia un
temps de formació i guanyar
fortalesa personal i política.
Llavors entenia que la meva
dedicació havia de ser exclusivament envers Agramunt ja
que en certa manera estava
en un procés d’aprenentatge
com a alcalde. Temps després
l’Oriol com a President d’ERC
m’ho va tornar a proposar i,
després de molt temps de
pensar-ho i de consultar a
una colla de persones que
em mereixen confiança, vaig
acceptar. Va ser una decisió
molt meditada i decidida conjuntament amb la Laia.
– La teva entrada al Parlament com afecta l’alcaldia?
– També es va donar la circumstància que en les sego-

nes eleccions municipals els
resultats ens van permetre
formar un equip de govern
molt ampli de regidors i que
permetia repartir millor les
responsabilitats municipals.
De fet, abans que res vaig exposar-ho a tot l’equip de govern, que em va empènyer a
tirar endavant. És evident que
les hores que estic al Parlament no puc ser a Agramunt,
però avui dia es treballa molt
a distància i ni que sigui des
de Barcelona em mantinc sovint en contacte directe amb
la secretària i els regidors de
l’Ajuntament. De totes maneres, el dia a dia i el tracte amb
les persones procuro mantenir-lo tant com m’és possible.
Intento ser a tot arreu.
– Dius que ho vas consultar
amb l’equip. Com funcioneu entre vosaltres?
– Com un rellotge. Estem
molt ben avinguts. De fet ja
hi vam estar la primera legislatura. Ens vam organitzar i vam treballar molt bé.
I aquesta segona legislatura
que vam passar de set a onze
regidors hi havia la complexitat d’un equip de govern més
gran. Però tenim la sort que
tot ho decidim per consens.
Fem moltes reunions i sempre compartim aquells temes
més complicats de cada àrea;
a part de les reunions que faig
com a alcalde o que fa cada
regidoria en el seu àmbit, cada
dilluns ens trobem a l’Ajuntament a dos quarts de nou del
vespre i acabem a la una de la
nit com a mínim i allà ho debatem tot, fins les qüestions
més petites. Hi ha vegades
que posar-nos d’acord onze és
complicat, però mai no hem
arribat a discrepàncies importants. Jo n’estic molt con-

Bernat Solé acompanyat de Lluís
Llach visitant els organitzadors
del certamen dVins el maig de
l’any passat.

En la política no
tot és racional,
sovint les converses de passadissos
també són útils i
jo, com a alcalde,
ho aprofito. Així,
per exemple, tota
la inversió que
s’ha fet a la variant del polígon ha
estat més ràpida
del previst perquè
sovint amb el conseller de Territori
ens hem assegut
i li he fet veure la
importància de
l’obra.

tent perquè els companys són
persones molt organitzades,
responsables i compromeses
amb l’àrea que els correspon.
També l’experiència dels quatre primers anys ens ha permès redistribuir les àrees en
funció del que crèiem oportú;
per exemple, hem creat la regidoria d’equipaments, que
no hi era, que és transversal
i que té com a missió que els
equipaments de totes les àrees funcionin adequadament.
També hem impulsat una regidoria de noves tecnologies
que ha creat l’APP d’Agramunt, impulsant l’oficina
virtual de l’Ajuntament on la
gent pot fer tots els tràmits on
line, etc.
– El pas al Parlament t’ha
aportat un aprenentatge polític?
– Sí. Assenyalo dues coses:
primer, el contacte directe
amb els consellers i direccions generals del Govern que
fa que aquells temes municipals que potser s’encallarien
puguin tenir un tracte molt
més àgil. En la política no tot
és racional, sovint les converses de passadissos també són
útils i jo, com a alcalde, ho
aprofito. Així, per exemple,

tota la inversió que s’ha fet a
la variant del polígon ha estat
més ràpida del previst perquè
sovint amb el conseller de
Territori ens hem assegut i li
he fet veure la importància de
l’obra.
En segon lloc, a nivell personal ser parlamentari és un
privilegi ja que representes
la confiança de moltes persones, cosa que suposa una
gran responsabilitat, però
també perquè t’envoltes de
persones que en saben molt
d’allò que estan parlant. En
les comissions, que és tal i
com ens organitzem per treballar, hi ha compareixences
d’experts en el tema en qüestió; així en el cas d’educació,
que és un dels meus àmbits
de treball, he vist passar tots
els corrents pedagògics que
hi ha en aquests moments al
país, fet que m’omple políticament i personal. Compartir
un espai amb gent que sap
moltes coses, per a mi és un
aprenentatge i una experiència.
– Molts agramuntins potser
es pregunten si tens dos sous
en tenir dos càrrecs.
– No. Jo vaig renunciar al
salari d’alcalde d’Agramunt i

– Es pot dir en aquest sentit
que el consistori obté un guany
del fet que siguis parlamentari.
– Sí, però és circumstancial, perquè entenc, i l’experiència de la primera legislatura així m’ho ha demostrat,
que un ajuntament com el
nostre necessita una persona
que es dediqui exclusivament
a la política, ja que compaginar-ho amb una altra feina és
complicat si es vol gestionar
bé i en uns moments en els
quals els ajuntaments hem
adquirit moltes competències.
– Bé, passo a un altre apartat. Ara estem immersos en un
referèndum. Com s’hi ha arribat
fins aquí?
– S’hi ha arribat per les
persones. El que ha donat
sentit a aquest moviment és
la voluntat d’una majoria de
persones d’aquest país que,
aglutinades per entitats com
l’ANC o l’OC, han mostrat el
seu clam i les seves reivindicacions mitjançant manifestacions multitudinàries. El
que estem fent els polítics és
intentar transformar aquesta
voluntat popular en una realitat. A nosaltres se’ns va escollir amb un mandat democràtic molt clar, que era portar
Catalunya a la independència,
i com que els resultats del 27
de setembre van donar una
majoria independentista al
Parlament, vam entendre que
calia fer un referèndum per
poder-ho validar. Tot aquest
temps hem treballar perquè
es pugui fer la consulta referendària i que tothom pugui
opinar de manera clara i se
[SETEMBRE 2017]
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només tinc el del Parlament
amb la finalitat que l’Ajuntament reduís la càrrega que
tenia amb el meu.
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A nosaltres se’ns
va escollir amb un
mandat democràtic molt clar, que
era portar Catalunya a la independència, i com que
els resultats del 27
de setembre van
donar una majoria
independentista
al Parlament, vam
entendre que calia
fer un referèndum per poder-ho
validar. Tot aquest
temps hem treballar perquè es pugui fer la consulta
referendària.
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Aquest passat Onze de Setembre
després de la tradicional ofrena
floral a la nostra vila.
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senti cridat a votar. La forma
més democràtica i transparent de saber com pensa un
poble i què vol ser en el futur
és mitjançant les urnes.
L’objectiu és posar les urnes l’1 d’octubre perquè tothom s’hi senti cridat i pugui
votar; tant aquells que tenen
molt clara la independència
com els que encara avui tenen dubtes o els que consideren que és millor seguir amb
una Catalunya autonòmica.
– Però llavors ens arriben
veus de Madrid que diuen que
no és legal...
– Això depèn des del punt
de vista que es mira. Si ho
mirem en clau autonòmica,
hi ha una constitució que
estableix una sèrie de drets
i deures, tot i que també es
pot qüestionar si aquesta
constitució permetria un referèndum. En canvi, si mirem
la legislació internacional veiem que la Carta dels Drets
Humans contempla el dret a
l’autodeterminació de les nacions i els pobles. Una Carta
que ha estat signada per l’es-

tat espanyol. Per tant, és una
contradicció que un estat que
dona suport a la Carta dels
Drets Humans ara s’oposi
al referèndum per l’autodeterminació de Catalunya. La
legislació internacional ens
avala.
– Ara estem en un moment
incert per tot el que vivim dia a
dia, però jo t’ho he de preguntar: votarem el dia 1 d’octubre?
– Sí, ja que el Govern està
decidit a posar les urnes perquè es pugui votar. Tenim
l’encàrrec de la ciutadania de
fer possible que es puguin posar. Ens poden citar a declarar, ens poden fins i tot inhabilitar,... però el que no farem
mai és trair aquelles persones
que, de manera majoritària,
van dipositar en nosaltres la
seva confiança. I de fet hi ha
una amplíssima majoria al
nostre país que està a favor
del dret a decidir. Ara ja no
es tracta d’independència o
autonomisme, ara ja es tracta
de democràcia i de dignitat,
del dret a vot que tenim com
a persones.

– I si ens impedeixen votar?
– Ho veig complicat. Ho intentaran utilitzant la justícia
per resoldre un problema polític, però en aquests moments
tenim una legislació catalana
que es va aprovar al Parlament. Una legislació totalment avalada per una majoria
d’un Parlament que representa el poble de Catalunya. Arriba un moment en què hem de
deixar de mirar-nos aquesta
qüestió en clau autonòmica
i fer-ho en clau de fer ús del
dret a l’autodeterminació.
– I com quedarà Espanya, si
en marxem?
– L’estat espanyol serà un
estat veí, un soci, un amic...
el que es consideri oportú entre les dues parts. Però hem
de començar a mirar en clau
pròpiament catalana.
– S’ha parlat molt que els
pensionistes, si ens separem,
no cobraran.
– Al contrari. El govern
català garantirà encara més
les pensions. En primer lloc
perquè les pensions no es
paguen d’una bossa que té
guardada l’estat espanyol
sinó a partir de les persones
que contribueixen en cada
moment; la taxa d’atur a Catalunya és més baixa, per tant
hi ha més persones que estan
treballant, o sigui, cotitzant i,
a més a més, el salari és una
mica més elevat que la mitjana de la resta de l’estat. Per
tant, els ingressos que s’obtenen per la recaptació dels treballadors són més elevats que
els de la mitjana de l’estat.
Els que tenen por per la pensió ja els dic jo que no n’han
de tenir, sinó més aviat tot el
contrari. Tindran més garanties de cobrar-la.

A la independència
s’hi pot arribar
per molts camins
diferents. Hi ha
persones que avui
encara potser no
hi han arribat però
volen que els seus
fills visquin en una
Catalunya millor.
Doncs, és això. De
fet la independència no és l’objectiu, sinó el mitjà
per poder construir un país millor.
I aquí sí que ens hi
trobarem moltes
persones i moltes
sensibilitats.

– I si es dona el cas que físicament ens ho impedeixen?
– Hi ha una incertesa del
que farà l’estat espanyol. De
moment tot el que ha fet han
estat actuacions administratives, judicials... coercitives.
Pot fer absolutament de tot,
encara que jo no veig clar que
pugui actuar tancant els collegis, traient la llum... De fet,
a nivell internacional, veure
com un govern que presumeix
de democràtic tanca els collegis electorals o precinta les
urnes no serà una imatge gaire favorable.
– En un moment en què hi ha
molta gent amenaçada, com
ara tu mateix, deu fer una mica
de respecte?
– Respecte sempre. Però
tenim molt clar que el que estem fent no és cap delicte; al
contrari, és fer ús d’una eina
democràtica que ha d’estar a
disposició de tothom.
– Vols dir que els de Madrid
no han perdut una mica els papers?
– No ho sé. El que sembla
és que l’estratègia que fan
anar no és clara, perquè uns
dies diuen que aplicaran l’article 155, uns dies més tard
que no ho poden fer... Altres
diuen que convocaran unes

eleccions, però si ho fan,
probablement poden sortir
uns resultats semblants als
actuals o fins i tot amb més
suport sobiranista; per tant,
no resoldrien el problema.
Des de Catalunya sempre s’ha
ofert el màxim de diàleg, però
mai hem rebut cap resposta
ni cap proposta.
– Com vas viure els dos dies
en què vau aprovar les lleis del
referèndum i de transitorietat al
Parlament?
– Per una banda amb molt
de respecte perquè estàvem
aprovant dues lleis que possiblement són les més importants d’aquest país durant
molts anys. Ser partícip de les
votacions va ser una situació
excepcional. I per altra banda, amb molta il·lusió pel fet
de donar compliment a allò
pel qual havíem estat escollits. Durant aquells dos dies
vam rebre moltíssims missatges de suport, fins i tot de
persones que ens deien que
tenien molt clar que votarien
“no”, però que no volien perdre el seu dret a vot i poder-se
expressar democràticament a
través d’unes urnes.
– Com veus la independència.
– Jo l’entenc d’una forma

– Com vas viure tota aquella
bronca que hi va haver per part
de l’oposició?
– L’oposició ha de fer el
seu paper. El que passa és
que durant aquells dies no
es van aportar cap mena
d’arguments. Tot el debat i
la discussió va girar entorn
del reglament. Jo vaig trobar
que l’oposició va fer un debat
molt fluix, perquè no hi havia
contingut polític, només un
intent constant de bloqueig.
– Algunes vegades esgrimeixen com a argument que els
sobiranistes sols representeu
el 48% de la població...
– Efectivament, el 48% és
amb vots, però no en majoria
d’escons, ja que som 72 diputats independentistes. I pel
que fa al referèndum aquesta majoria encara és més
àmplia, perquè CSQP es va
abstenir. De fet, en aquests
moments Mariano Rajoy està
governant l’estat amb una minoria i ho fa com si tingués
majoria absoluta.
[SETEMBRE 2017]
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Començant el ball de Canuts
amb Ainhoa Mulet durant la Festa
Major d’enguany.

molt àmplia i transversal. No
es pot fer només amb aquells
que sempre ens hem sentit
independentistes. A la independència s’hi pot arribar per
molts camins diferents. Hi
ha persones que avui encara
potser no hi han arribat però
volen que els seus fills visquin en una Catalunya millor.
Doncs, és això. De fet la independència no és l’objectiu,
sinó el mitjà per poder construir un país millor. I aquí sí
que ens hi trobarem moltes
persones i moltes sensibilitats. I volem que en aquesta
Catalunya, sigui en forma de
República i segueixi sent autonòmica, ens hi trobem tots
sense excepcions. No volem
que ningú se senti exclòs.
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pero que s’hi pugui votar com
sempre.
– Quin consell ens dones als
agramuntins?
– El primer consell és que
convenceu el màxim de persones perquè exerceixin el
dret a vot, que és un valor
preuat que no hem de deixar perdre. Per tant, que totes les persones que estiguin
dubtant i que potser vegin
que la independència no és
el seu model de futur per a la
Catalunya que ells imaginen,
que igualment vagin a votar
i que s’expressin a les urnes.
En el meu cas jo advoco perquè el màxim de persones
optin pel “sí”, no només per
la independència, sinó perquè aquest és l’únic camí que
ens pot permetre transformar
un país, tenir totes les competències per poder decidir el
model que volem. De fet, tot
això caldrà discutir-ho durant
el procés constituent. Jo demano que tothom vagi a votar
i que la seva opció pugui ser
comptada.
– I si hi ha gent que el dia 1
d’octubre té por?
– De por no n’ha de tenir
absolutament ningú perquè

sempre s’ha dit que la responsabilitat d’aquest referèndum recau sobre el Govern
de la Generalitat i els polítics. No han de tenir por ni
els votants, ni els que formin
part de les meses, ni els que
formin part de l’organització
dels col·legis electorals. Per
tant, que tothom vagi a votar
amb tranquil·litat i voti el que
consideri oportú.
– Però és que els polítics i
magistrats han dit que votar era
delictiu.
– Hi ha una fórmula lingüística, l’oxímoron, que consisteix en posar de costat dos conceptes contradictoris. Doncs
dir que votar és un delicte
és un oxímoron, una contradicció perquè de fet són dos
conceptes que mai poden
anar junts.
– A la resta del món sembla
que el nostre procés cada vegada se l’estan mirant més i sovint astorats per les reaccions
del govern central.
– És important que hàgim
traslladat el debat al dret a
vot, que és reconegut mundialment i que ningú posa en
dubte. La independència d’un
país pot arribar a posar-se en
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– A Agramunt podrem votar?
– Nosaltres ens hem posat
a disposició del Govern de
la Generalitat per col·laborar
des del municipi en tot allò
que faci falta per poder votar
al col·legi electoral on es vota
habitualment, o sigui, a les
escoles Macià-Companys. Es-
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Bernat Solé durant tres actes a la
nostra vila: inauguració de la sala
“Josep Bertran” a la Xocolateria
Jolonch, durant el lliurament de
premis del Certamen Literari
d’enguany i en la inauguració del
darrer certamen d’Agr’auto.

– Quan mirem el programa
polític català, veiem que hi
ha un sector de l’esquerra que
l’hem perdut.
– És així. Hi ha un espai
ideològic que aglutinaria la
gent, com la de l’històric
PSUC, que potser en aquests
moments se senten orfes;
persones que potser no han
estat mai independentistes
però que ara veuen que a través d’una república catalana
hi ha l’opció de construir un
país millor. Aquest espai està
buit. El PSC cada vegada s’ha
ancorat més cap al sector
unionista, ha perdut aquest
discurs, tant a nivell català
com social. I pel que fa als
Comuns, que és un moviment
que aglutina moltes sensibilitats, el que han de fer és
anar-se definint, encara que
finalment s’han manifestat a
participar al referèndum.
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El primer consell
és que convenceu el màxim de
persones perquè
exerceixin el dret
a vot, que és un
valor preuat que
no hem de deixar perdre. Per
tant, que totes
les persones que
estiguin dubtant i
que potser vegin
que la independència no és el
seu model de futur
per a la Catalunya
que ells imaginen,
que igualment
vagin a votar i que
s’expressin a les
urnes.
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Defensa d’una moció sobre qualitat en els centres educatius.
A la dreta, presidint la comissió
de treball del Parlament.

En el moment que
hem pres unes
decisions, les
assumim. Estem
disposats al que
faci falta, però
sobretot amb el
cap ben alt perquè
el que estem fent
no és cap delicte,
sinó posar urnes
perquè tothom s’hi
pugui expressar.
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Catalunya Ràdio.

dubte per interessos comercials, per interessos entre estats, per relacions que l’estat
espanyol pugui tenir amb altres països... però el dret a vot
és una cosa que mai no es posarà en dubte. Per tant, que
el centre del debat, més que
la independència en si mateixa, sigui que puguem votar o
no, fa que siguem el centre
d’atenció d’arreu del món.
– I el dia 2 d’octubre què farem?
– Comptabilitzarem tots
els vots que hagin vingut de
l’estranger, però sobretot iniciarem un canvi. Si el resultat
majoritari és un “no”, sigui
quin sigui el percentatge, el
president de la Generalitat
convocarà eleccions autonòmiques. Ara bé, si el resultat
és un “sí”, el Parlament de
Catalunya declararà la independència perquè és un referèndum vinculant.
– Serem independents el dia

que declarem la independència?
– No. Necessitem un temps
de transició que serà quan es
farà tot el procés constituent
i decidirem com volem que
sigui el nostre país. El procés
finalitzarà amb unes eleccions
constituents. Durant aquest
temps, societat civil, entitats,
sindicats, partits polítics i tothom podrà expressar quin model de país vol. I a partir d’aquí
es redactarà una constitució
catalana que haurà de ser avalada mitjançant referèndum.
– Llavors s’haurà de negociar
amb la resta de l’estat espanyol?
– Correcte. I també amb
tots els estats que ens envolten. Evidentment el soci prioritari és l’estat espanyol per
molts motius, per vincles comercials, familiars i afectius,
perquè hem conviscut durant
molt temps i hi ha molta relació entre nosaltres. En el moment de negociar caldrà posar
sobre la taula els actius i els
passius, així com el deute de
l’estat, que haurem de decidir
com es transfereixen. Hi haurà d’haver una negociació.
– Per acabar. Tu saps que arrisques molt; i com que la paranoia del govern espanyol cada
vegada s’accentua, has pensat
que et poden inhabilitar com a
parlamentari sobiranista o com
a alcalde que s’ha manifestat a
favor de possibilitar el referèndum?

– Jo i els meus companys
ens vam comprometre i quan
ho vam fer aquesta possibilitat ja la teníem molt clara.
En el moment que hem pres
unes decisions, les assumim.
Estem disposats al que faci
falta, però sobretot amb el
cap ben alt perquè el que
estem fent no és cap delicte, sinó posar urnes perquè
tothom s’hi pugui expressar.
Ens podran inhabilitar, ens
podran fer el que faci falta...
però mai no ens podran treure
de la nostra raó que allò que
fem era el que el poble ha
demanat i pel que hem estat
escollits.
*

*

*

Després de poc més d’una
hora donem per acabada la
xerrada. Ell està enfeinat encara que de ben segur ja té
preparada la conferència que
ha de fer aquest mateix vespre a l’ajuntament sobre el
referèndum. L’amistat amb
ell ve de lluny; sobretot de
quan el tenia a classe de català a l’Institut. Era un alumne modèlic que treia molt bones notes. Li recordo per uns
moments les classes en què
fèiem dictats i refermàvem la
coneixença de la nostra llengua. Com han passat els anys!
Aquest setembre el seu fill
gran, el Martí, ja ha començat a l’institut. És la roda del
temps. Jo recullo el paraigua
i me’n torno cap a casa. ■
[SETEMBRE 2017]
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INDÚSTRIES JOVÉ
BALASCH, més de 40 anys

construint el futur

Ens trobareu al carrer
®Major, 9 de Montsonís
Maite Folleco,
agent de viatges
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Tel. 973 402045

MÚSICA L’Ò P ERA A L’AB AST

La Valquíria de Richard Wagner

Narra l’evolució de
la societat humana, amb les seves
lleis i els seus
tabús. Presenta
el punt just per
entendre el conjunt de la tetralogia wagneriana.
És la presentació i
l’escenificació dels
grans conflictes
morals que apareixen després a
Siegfried i El capvespre dels Déus.

R

ichard Wagner (1813 - 1883) va ser
el gran renovador de l’òpera romàntica. Hi incorporà recursos relativament
nous per tal de potenciar el poder expressiu
de la música. En l’article dedicat a l’òpera
Lohengrin, publicat a Sió el mes de gener de
2016, s’explicà a bastament les seves característiques musicals més importants com: els
leitmotives, el dramatisme i l’espectacularitat
escènica, també el tracte que dona a la veu, la
innovadora orquestració i el sentit d’art total.
La Valquíria, segona de les quatre obres que
conformen el monumental cicle L’anell dels
Nibelungs de Richard Wagner, és l’òpera en
què el compositor va afirmar la seva teoria de
la “Gesamtkunstwerk” (obra d’art total), una
nova forma de concebre i presentar la música.
Es va estrenar al Teatre Nacional de Munich
el 1870, i no va ser representada com a part
del cicle L’anell dels Nibelungs fins a l’edició
inaugural del Festival de Bayreuth el 1876.
Wagner va adoptar un estil de melodia contínua, amb què cadascuna de les quatre òperes
s’entén com una peça musical sencera. Quatre
drames musicals èpics basats lliurement en
figures i elements de la mitologia germànica.
Les quatre òperes del cicle de l’Anell són: L’or
del Rin, La Valquíria, Siegfried i El capvespre
dels Déus.
La Valquíria narra l’evolució de la societat
humana, amb les seves lleis i els seus tabús.

Presenta el punt just per entendre el conjunt
de la tetralogia wagneriana. És la presentació
i l’escenificació dels grans conflictes morals
que apareixen després a Siegfried i El capvespre dels Déus.
Wagner es va inspirar en la mitologia nòrdica
i específicament en la Saga de Volsunga. Les
Valquíries són les vuit filles del déu escandinau Wotan i la mare terra, la Deessa Erda. Són
deesses guerreres que tenen la funció de defensar l’Olimp germànic, el Walhala, i de conduir les ànimes dels herois morts en combat al
seu descans etern al Walhalla, així com també
de protegir aquesta fortalesa de l’atac dels Nibelungs.
Brunilda, la més important de les Valquíries, desobeeix l’ordre del seu pare de matar el
seu germà Sigmund, ja que aquest ha comès
incest amb Signilda. Quan Wotan descobreix
la desobediència de Brunilda, la converteix en
mortal i la condemna als peus del Walhala per
tal que sigui una presa fàcil per a qualsevol
home que passi per allí. Amb tot, ella prega
que no l’abandoni en braços de qualsevol, ja
que és digna d’un heroi. Per això demana que
l’envolti amb un cercle de foc que únicament
el més valent dels homes s’atreveixi a creuar.
Wotan hi accedeix. S’acomiada de la seva filla
i fa que caigui en un profund somni. Convoca Loge i crea al seu voltant, amb la llança,
un cercle de foc... Wotan s’allunya tristament
d’allà.
Els convido a escoltar:
La cavalcada de les Valquíries: un dels
fragments més coneguts que s’interpreta al
començament de l’acte III de l’òpera. És sovint utilitzada en el cinema i la publicitat; un
exemple és la pel·lícula “Apocalypse Now” del
director de cine Francis Ford Coppola que la
va popularitzar en el moment en què els pilots nord-americans comencen el seu atac al
Vietnam. Va ser també utilitzada políticament
pel moviment nacional-socialista, en pellícules de propaganda nazi, sobretot la sèrie
Die Deutsche Wochenschau (anàlisi setmanal
alemany).
Montserrat Cots
[SETEMBRE 2017]
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E S PO RTS C LUB F U TBO L AGR AMUNT « ESCOLA GER AR D GAT EL L»
www.cfagramunt.cat

Resultats i classiﬁcacions

R. Mendoza

D

R. MENDOZA

esprés de moltes incorporacions
de jugadors que estaven en altres
equips, jugadors que havien canviat
de modalitat (Ramon Ribera) o fins i
tot que no jugaven (Jose Marín), s’ha
fet un equip de casa, gairebé familiar
com vam veure al camp, amb germans
jugant junts un partit. S’han unit tots
en aquest projecte que és el de tornar
l’equip a segona catalana. Des d’aquí
volem donar les gràcies a tots per acudir al club quan se’ls ha demanat.
Amb una pretemporada que ha estat
molt vistosa i amb resultats de tots els
colors, ens hem preparat per l’inici de
la competició que, com ja va sent habitual, el primer partit es disputa el diumenge de la Festa Major. El campionat de futbol a la tercera catalana va
començar amb una molt bona entrada
d’aficionats contra el Butsènit, un rival
molt conegut per nosaltres. La primera part del partit va ser molt disputada
amb ocasions en les dues porteries i
que va resoldre l’Agramunt amb un gol
de J. Marín al minut 26. A la segona
part es va notar la falta de forma en els
dos equips, com ja és habitual en el
primer encontre.
El segon partit es va disputar al camp
del Verdú. Va ser de domini constant

Equip Tercera Catalana temporada 2017-18.

de l’Agramunt i des del minut tres van
manar al marcador. A destacar el hattrick d’Isla.
Dos resultats justos i esperem que en
els propers partits es pugui formar un
equip sòlid.

Butsènit

3

2

1

0

1

1

1

Barbens

3

2

1

0

1

4

5

Arbeca

3

2

1

0

1

4

7

Oliana

3

2

1

0

1

3

7

Vilanova Aguda

1

2

0

1

1

2

3

Tornabous

1

2

0

1

1

1

4

Resultats de pretemporada

Rialp

1

2

0

1

1

2

7

Verdú-Vall del Corb

0

2

0

0

2

2

7

Guissona

0

2

0

0

2

2

8

Agramunt G. Gatell 0 - Tàrrega 3
Agramunt G. Gatell 5 - Tremp 1
Agramunt G. Gatell 0 - Mequinenza 0
Mollerussa 10 - Agramunt G. Gatell 0
Alcarràs 1 - Agramunt G. Gatell 5
Agramunt G. Gatell 5 - Golmés 0

Tercera Catalana
Jornada 1 i 2

Agramunt G. Gatell 1 - Butsènit 0
Verdú 2 - Agramunt G. Gatell 6

R. MENDOZA

Classificació

Germans: Jordi Villanueva, Josep M. villanueva, Sergi Tarruella,
Gerard Tarruella, Josep M. Cases, Pere Cases.

Punts

PJ PG PE PP GF GC

Pobla de Segur

6

2

2

0

Agramunt G. Gatell

6

2

2

0

0 10 3
0

7

2

Angulària

6

2

2

0

0

6

2

Bellcairenc

4

2

1

1

0

3

2

Ponts

3

2

1

0

1

8

4

Torà

3

2

1

0

1

6

2

La Seu d’Urgell

3

2

1

0

1

7

4

Solsona

3

2

1

0

1

5

5

Torregrossa

3

2

1

0

1

2

2

Components de l’equip amateur:
Ramon Roca Massana, Jose Manuel
Marín Ramos, Xavier Serés Duran,
Marc Puebla Miralles, Pere Cases Caballer, Ferran Sáiz Garcia, Denis Buireu Parra, Josep M. Villanueva López,
Sergiu Catalin Giupei, Sergi Tarruella
Puig, Jordi Villanueva López, Jordi
Bertran Castells, Ramon Ribera Farré,
Josep M. Cases Caballer, Josep Abellana Puyol, Ferran Isla Pericas, Xavier
Pedrol Ignaci, David Galan Xifré, Diallo
Ibrahima Kalil, Gerard Tarruella Puig,
Albert Figuera Cabasés.
Equip tècnic:
Entrenador: Genís Camats Castellà
Delegat: Xavier Pedrol Vives
Encarregat material: Jose Hernández
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DILLUNS a DIVENDRES
9,30 a 13 i 15,30 a 20,30
DIMARTS
9,30 a 14,30

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

Serveis:
. Assessorament
. Disseny 3D
. Manteniment de jardins
. Esporgues i tractaments
. Educació ambiental
. Instal·lacions de reg

Roig
JARDINS

Marc Roig
Pl. La Muralla, 5 I 25316 PREIXENS (Lleida) I Mòbil 616 03 42 91
www.jardinsroig.com

PINTURA I DECORACIÓ

JAUME VILLALTA
Avinguda dels Esports, 6, 2n, 2a
Tel. 973 39 08 10 - Mòbil 626 92 97 51
25310 AGRAMUNT (Lleida)
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E S PO RTS FU TB O L SALA

Inici d’una nova temporada
S

’ha acabat l’estiu i el Club Futbol
Sala inicia una nova temporada.
Tota etapa que comença té com a ingredients la il·lusió, l’esperança de
canviar per a millorar, per madurar, per
poder treballar amb constància i així
recollir els fruits sembrats al final del
trajecte.
Els equips de base ja han començat
els entrenaments amb les seves respectives categories, alguns amb cares
noves i altres amb els mateixos entrenadors/es de la passada temporada. A
cada equip, amb el seu pla d’entrena-

ment degudament organitzat, se l’informarà dels partits amistosos planificats, tanmateix de les dates d’inici de
les respectives lligues federatives.
Aprofitem per remarcar que al Club
estem oberts a qualsevol petició, aclariment, recomanació, etc. per part de
tothom que ho necessiti. Tot gra d’arena que ens pugui ajudar a sumar en
aquest projecte és i serà benvingut.
Ens veiem amb el deure d’ajudar a qui
ho necessiti i donar resposta per poder
així satisfer les necessitats dels qui ens
fan confiança.
Esperem una temporada on cadascú
que ens ajuda i col·labora a créixer, no
tan sols en volum, sinó en valors com
a persones, obtingui la gran satisfacció
d’haver fet una bona tasca.
L’equip sènior A (Flower Agramunt)
ja fa més d’un mes que va iniciar la
seva pretemporada per poder fer front a
una tercera nacional que de ben segur
serà molt i molt exigent. L’equip pre-

senta moltes cares noves per a aquesta
temporada que comencem: Enric Camats (Alcoletge FS juvenil A), Ismail
Kaakoua (CFS Agramunt juvenil A),
Ottman Rabah (CFS Agramunt juvenil
A), Silvestre Montalbo (Agramunt Esc.
Gerard Gatell C.F) i Marc Orobitg (CFS
Agramunt juvenil A).
L’equip ha disputat alguns partits
amistosos, alguns d’ells contra rivals
de categoria superior:
CFS Manresa 12 - 3 Flower Agramunt
Flower Agramunt 5 - 0 CFS Tàrrega
Flower Agramunt 1 - 3 FS Linyola A
FS Linyola 9 - 3 Flower Agramunt
Una de les novetats per a aquesta
temporada 2017/18 és que des del
CFS Agramunt hem iniciat la campanya “Suma’t al futbol sala!”, aquesta
es basa que el club ofereix un carnet
de col·laborador anual per un preu simbòlic de 10 euros/any, amb el qual per
una banda es col·laborarà amb el club,
però per l’altra també tindrà avantatges
i descomptes en activitats que s’aniran
organitzant des del club, sortides, sortejos, material, etc.
Per a més informació sobre el club:
cròniques dels partits, totes les fotografies, vídeos, etc. poden consultar la
nostra pàgina web: www.cfsagramunt.
cat, també ens trobaran al Facebook:
Club Futbol Sala Agramunt. ■
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E S PORTS BÀ S Q U ET A G R AMUNT CLUB

El BAC reprèn l’activitat

S

’ha aixecat el teló de la temporada 2017-18 per al Bàsquet
Agramunt Club. El divendres 25
d’agost es va celebrar una assemblea
informativa a la Sala de Conferències
del Casal, adreçada a tots els pares,
mares i jugadors-es, amb l’objectiu
de donar a conèixer els eixos sobre
els quals es vertebraria la temporada
2017-18 així com informar a tots els
assistents sobre aspectes transcendentals pel funcionament del dia del Club.
Entre els punts més importants que
es van tractar podríem destacar els següents aspectes:
– Previsió d’equips de què es disposaria, possibles horaris d’entrenament
i entrenadors confirmats, més collaboradors que han ofert la seva ajuda
per tirar endavant els equips.
– Horaris de joc com a local en els
partits de casa.
– Les obligacions que comporta el fet
de tenir un equip federat per tal que
tothom prengui consciència de la importància de la bona organització.
– L’actuació en cas de lesió esportiva
i la mútua que cobreix les diferents situacions de risc.
– Condicions econòmiques, inscripció i procediment per a l’obtenció de
llicència federativa i equipament obligatori de joc.
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També es van marcar uns objectiusfites a assolir en els propers anys, un
dels quals es donar un pas endavant en
quan a l’exigència i nivell tècnic dels
jugadors i jugadores, amb l’elaboració
d’un pla específic d’aprenentatge de
conceptes tècnics i tàctics desglossat
per categories de joc.
Finalment el Club ha pogut inscriure
i federar sis equips, un menys que la
temporada passada. No ha pogut ser
en el cas de l’Infantil Masculí que, per
manca d’efectius, s’ha hagut de retirar
de la competició. Ara bé, lluny de prendre’ns-ho com una decepció i caure en
el desànim és un element que encara
ens ha de motivar més, treballar amb
més força i il·lusió per a la seva recuperació la temporada vinent. Per nosaltres segur que no quedarà!
Les diferents competicions de joc
s’inicien de manera esglaonada:
30 setembre - 1 d’octubre: Sènior
Masculí i Cadet Femení
7-8 d’octubre: Mini Masculí i Femení, Infantil Femení
14-15 d’octubre: Pre-Mini Mixt
Enguany, finalment, des de la Federació s’ha tirat endavant les fases per
a determinar el nivell o grup al qual
s’adscriu cada equip. Quatre equips
del BAC hi participaran durant el mes

de setembre a Mollerussa i Lleida com
a seus de joc.

Entrenadors
Els entrenadors que tindran la tasca
de supervisar el dia a dia dels diferents
equips, enguany seran:
Ot Padullés: Sènior Masculí
Sergi Llop: Cadet Femení
Rubén Añé: Infantil Femení
Jordi Capitan i Bibi Romero: Pre-Mini
Mixt
Sisco Farràs: Mini Femení
Guillem Pla: Mini Masculí

Horaris
Els horaris de joc dels diferents
equips com a locals seran:
Sènior Masculí: Dissabte, 18:00 h.
(Setmana A)
Pre-Mini Mixt: Diumenge, 9:30 h.
(Setmana A)
Mini Masculí: Diumenge, 11:00 h.
(Setmana A)
Mini Femení: Diumenge, 9:30 h.
(Setmana B)
Infantil Femení: Diumenge, 11:00 h.
(Setmana B)
Cadet Femení: Diumenge, 12:30 h.
(Setmana B)
Aquests horaris es poden canviar
però sempre s’ha de realitzar amb 20
dies de preavís, contràriament compor-

ta unes despeses administratives que
s’han d’abonar a la Federació.

3x3 de Festa Major
a l’espai Mercè Ros
L’Ajuntament d’Agramunt i la Comis-

Participants al 3x3 en categoria sènior demostrant que el bàsquet és una de les seves passions.

FONT: BAC

Enguany l’Escola de Bàsquet LludriBaC amb els seus equips d’escola
participarà a les diferents trobades que
s’organitzin amb l’objectiu de continuar formant els nois i noies, al mateix
temps de veure’ls gaudir passant una
bona estona a la pista de joc. Agramunt
tornarà a ser seu de la Macro Trobada
d’hivern, el diumenge 21 de gener de
2018, en què novament es preveu una
assistència de gent massiva a la nostra
vila. Temps tindrem per desenvolupar
totes les activitats que s’aniran realitzant en el si d’aquesta trobada.
Des del Club s’està treballant en
l’Escola de Bàsquet per tal de poder
oferir un projecte engrescador, al qual
se sumi el màxim de nois i noies possibles. Així podrem anar nodrint els
equips de les diferents categories i assegurar la perdurabilitat de la base del
Club.
Tanmateix comentar la importància
que des del BAC es dóna al compromís dels pares i mares així com dels
nens i nenes en la pertinença al Club.
La competició s’inicia a l’agost amb la
pretemporada i dura fins a l’abril-maig
de l’any següent, cosa que comporta
que durant aquests mesos s’hagin de
realitzar desplaçaments en cap de setmana i la disputa de diferents partits.
Però si volem ser forts com a Club i volem donar una imatge seriosa i de rigor,
hem d’anar a totes durant aquests mesos complint amb allò establert a principi de temporada. Estem convençuts
que enguany tornar a estar a l’alçada
del que ens exigeixen les diferents categories i amb un ànim renovat i d’illusió sumarem tots en el mateix sentit
per tal de tenir la satisfacció de la feina
ben feta i les fites marcades d’inici, assolides!
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LludriBAC

Grup de participants al 3x3 en categoria promoció, la il·lusió i l’esforç per la pràctica del basquetbol.

sió de Festes de la nostra vila ens van
fer confiança i van acceptar la proposta
que des del BAC es va fer en el seu moment, quant a l’organització d’un 3x3
en basquetbol, inclòs en les activitats
esportives de la Festa Major. I la veritat és que la primera edició d’aquesta
modalitat que ben aviat serà disciplina
olímpica, va ser tot un èxit. Un total de
12 equips i 44 participants van fer les
delícies d’un públic a la pista Mercè
Ros, amb ganes de passar-s’ho molt bé
i que fan palès que la idea de la seva
realització va ser del tot encertada. En
properes edicions es millorarà el funcionament i el seu desenvolupament,
tots els inicis són innovadors i millorables però amb esperit constructiu i positiu tot avança, tot se situa al lloc que
mereix. Agrair a l’Ajuntament i la Comissió de Festes haver-nos deixat col-

laborar en l’activitat i també donar les
gràcies a tots els participants i públic,
que van demostrar que el basquetbol
a la nostra vila és un esport molt viu,
molt complet i molt saludable es miri
per on es miri. Moltes gràcies a tots
per haver-ho fet possible... L’any vinent
més i millor!
Per últim comentar que des del BAC
som conscients que el més important
és la participació de la gent... sense
nois i noies no tindria sentit la creació
d’equips, així com sense Junta Directiva no es podria tirar endavant el Club.
Així doncs estem oberts a tothom...
qualsevol col·laboració serà benvinguda perquè... al BAC no hi sobra ningú i
tots anem a una! Salut a tots els lectors
i ens retrobem ben aviat a les pistes de
joc, l’inici de les respectives competicions el tenim a tocar! ■
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FISCAL
LABORAL
COMPTABLE
JURÍDIC
GESTORIA

D’ A G R A M U N T

C/ Estudis Nous, 21 · 25310 Agramunt
Tel. 973 390 631 · Fax 973 392 307
www.assessoria-agramunt.com

El Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat ha publicat una Guia d’ajudes socials i serveis per a les
famílies, actualitzada a juliol de 2017, amb l’objectiu d’informar, a les persones que tenen responsabilitats familiars, sobre els beneﬁcis que tenen a la seva disposició de l’Administració General de l’Estat.
En concret, aquesta guia ofereix el següent contingut:
I. Prestacions familiars de la Seguretat Social, permisos parentals
i excedències
II. Ajudes en matèria d’ocupació
III. Beneﬁcis ﬁscals per ﬁll a càrrec i altres circumstàncies familiars en l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF)
IV. Ajudes socials a famílies nombroses
V. Ajudes socials a famílies monoparentals
VI. Prestacions socials del sistema públic de serveis socials a les
famílies
VII. Ajudes per a famílies amb persones en situació de dependència
VIII. Ajudes en cas d’impagament de pensions d’aliments en situacions de separació o divorci
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IX. Serveis per a cura d’infants menors de 3 anys
X. Suport a pares, mares i persones amb responsabilitats parentals (parentalitat positiva)
XI. Beques i ajudes a l’estudi del Ministeri d’Educació, Cultura i
Esport
XII. Ajudes en matèria d’habitatge
XIII. Ajudes socials per a afectats pel virus de l’hepatitis C (VHC)
o el virus d’immunodeﬁciència humana (VIH)
Per veure el text complet de la “Guia d’ajudes socials i serveis”:
https://www.msssi.gob.es/ssi/familiasInfancia/ayudas/ayudas
FamiliasNumerosas/Doc2017/guiadeayudasparafamilias2017.pdf
Josep Ortiz Llena – Gestor Administratiu - Advocat

E S PO RTS ESC ATXIC S
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El tobogan aquàtic a la cursa d’obstacles.

L’Elena, la Mireia i el Jaume, preparats per a la 1a Bruixes
Trail de Montmagastre.

Arnau Jou al podi de la cursa d’obstacles a Ribes de
Freser.

M

VI Anar Fent Rural Running.
Cursa d’obstacles (Ribes de
Freser, diumenge 13 d’agost)

algrat que l’estiu sembli ser
generalment un període de
vacances, alguns Escatxics
no han baixat la guàrdia i han desafiat la calor per continuar entrenant de
valent, participant en diverses curses i
experimentant en noves disciplines.

1a Bruixes Trail de Montmagastre (Montmagastre, dissabte 5
d’agost)
El primer dissabte d’agost, se celebrava la primera trail nocturna a la població de Montmagastre. En un recorregut de 17.5 km entre senders, caminis de pedres, bosc... fins a tres atletes
dels Escatxics varen desplaçar-s’hi. Finalment, però, per varis motius, només
el Jaume Puig va aconseguir acabar-la
en una molt meritòria 7a posició en la
categoria Màster masculí.

I el segon diumenge del mes, en ple
pont de la mare de Déu, 4 atletes varen
decidir-se a participar en una divertida
cursa d’obstacles a Ribes de Freser.
Una nova modalitat “atlètica” on els
corredors havien d’escalar muntanyes
de bales de palla, passar per dins de
contenidors amb escuma, recórrer un
tram per dins del riu, llençar-se sobre
un flotador per un tobogan aquàtic, entre altres. En aquesta nova especialitat
els Escatxics varen obtenir les següents
classificacions:
Categoria

Atleta

Infantil masculí

Arnau Jou

Posició
2n

Veterà masculí

Jaume Puig

18è

Veterà femení

Elena Gardenyes
Mireia Bàrrios

5a
6a

FONT: ESCATXICS

Trail Quatre Rocs (Figuerola
d’Orcau, diumenge 20 d’agost)

Una de les proves de la Cursa d’Obstacles a Ribes de Freser.

I encara el tercer diumenge, malgrat
la intensa calor, alguns atletes varen
atrevir-se a participar de la trail Quatre Rocs a Figuerola d’Orcau. Amb la
intenció inicial de disputar els 10 km,
per un error en el marcatge del circuit,
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Noves modalitats a l’estiu

L’Elena, l’Arnau i el Jaume a punt per disputar la Quatre
Rocs Trail.

finalment els nostres corredors adults
varen completar el recorregut de 21 km
(mitja marató) de muntanya amb un
temps molt engrescador, 2h 30 min.
Un gran esforç per a ells, i amb els següents resultats:
Categoria

Atleta

-14 anys (10 km)

Arnau Jou

Posició
2n

Veterà masculí (21 km)

Jaume Puig

10è

Veterà femení (21 km)

Elena Gardenyes

7a

Amb aquestes competicions, els
Escatxics donàvem per finalitzada la
temporada i l’estiu per continuar entrenant i estar a punt per iniciar una nova
temporada, que com sempre, comença
amb la Milla de la nostra població dins
dels actes de la Festa Major. ■
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>amm.cat

Bar - Restaurant

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

restaurant@atipic.me
Elaboració Artesanal

Formatges Monber
Agramunt
Esmorzars, menú diari, tapes d’autor i menú degustació

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

perruqueria unisex - estètica
Anna Eroles
Veterinària

centre veterinari d’Agramunt

CARME i MAITE
fotodepilacio´ 29’50€ per zona

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

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

Tel. 973 39 27 17
AGRAMUNT

Av. Marià Jolonch, 4 baixos

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

Votar és democràcia
Si el procés es
llegeix des del
punt de vista de
la democràcia
i de la participació ciutadana
és evident que
el Referèndum
és totalment
legal i dóna resposta a un dret
fonamental i
reconegut arreu
i a la mateixa
Carta internacional dels
Drets Humans,
casualment
signada i corroborada per
la majoria de
països d’arreu
del món, entre
ells, l’estat
espanyol.

E

l que fa uns anys havia
de ser un objectiu a mig
termini s’ha convertit en
un objectiu immediat. La convocatòria del Referèndum per
a l’autodeterminació de Catalunya signada pel Govern de
la Generalitat és ja una realitat
i tots els ciutadans d’aquest
país estem cridats a votar el
proper diumenge 1 d’octubre.
Una convocatòria que arriba
després que el Parlament de
Catalunya ens hagi dotat de les
dues lleis que han permès, per
una banda, convocar el Referèndum, i per l’altra, donar cobertura legislativa en el cas que
el dia 1 d’octubre l’opció del SÍ
sigui majoritària i es proclami
la independència.
És evident que si observem
tot aquest procés en clau autonòmica hi trobarem molts obstacles, especialment tots els
que des del Govern de l’Estat
i del mateix Tribunal Constitucional ens han posat ja a dia
d’avui i els que seguiran posant
per evitar la celebració d’aquest
Referèndum. De fet, la línia de
separació entre aquests dos
estaments és tan fina que hom

ja no identifica qui és qui i la
separació de poders pròpia de
qualsevol estat democràtic ja
ha deixat de complir-se des de
fa molt temps a l’estat espanyol.
Ara bé, si el procés es llegeix
des del punt de vista de la democràcia i de la participació
ciutadana és evident que el
Referèndum és totalment legal
i dóna resposta a un dret fonamental i reconegut arreu i a
la mateixa Carta internacional
dels Drets Humans, casualment
signada i corroborada per la majoria de països d’arreu del món,
entre ells, l’estat espanyol.
Des de Catalunya sempre
s’ha ofert diàleg i predisposició a la negociació en un conflicte polític que s’hauria de
resoldre políticament. Diàleg i
predisposició que mai no han
obtingut cap mena de resposta
d’un estat que només ha sabut
portar el clam de la majoria de
ciutadans del nostre país als
tribunals, posant el Govern, el
Parlament i els alcaldes i alcaldesses del nostre país en el
punt de mira.
El diumenge 1 d’octubre te-

nim l’oportunitat de deixar enrere aquestes pràctiques més
pròpies del segle passat. Tenim
l’oportunitat d’exercir el dret a
vot que tant ens va costar de
recuperar i que tant aquelles
persones que vulguin que Catalunya esdevingui un nou estat en forma de República com
aquelles altres que prefereixin
seguir amb una Catalunya autonòmica tinguin l’oportunitat
d’expressar-se a través de les
urnes. Perquè sigui quina sigui
la Catalunya del dia 2 d’octubre, la volem sencera, amb
totes les sensibilitats que actualment la conformen i amb
la diversitat social amb la qual
sempre s’ha caracteritzat.
Des d’Esquerra Republicana
de Catalunya convidem que el
SÍ sigui l’opció escollida, perquè entenem que l’oportunitat
de construir un nou país millor
del que tenim és irrenunciable.
És per aquest motiu que des
d’aquí demanem a tothom que
exerceixi el seu dret a vot i que
la història ens recordi per haver
fet ús d’un dret democràtic que
alguns ens havien volgut manllevar. ■
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No t’oblidem

Joan i Almudena
20 - 9 - 2007
20 - 9 - 2017
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L ' A JU N TAMEN T
IN F ORMA

CONTRACTES MENORS

L’Ajuntament a través de l’equip de serveis i professionals
ha dut a terme diferents actuacions al municipi. Entre altres
actuacions s’ha instal·lat una nova porta a l’escola MaciàCompanys. La porta s’ha instal·lat a la banda de l’escola que
dóna al carrer Barretina.

Es van aprovar els següents contractes
menors:
- Adquisició de tres equips d’ordinadors per a la Biblioteca
Municipal, que s’adjudicà a l’empresa MUNDI PC IBERICA
INFORMÀTICA, SL per un import de 903,87€, inclòs IVA.
- Adquisició d’una taula de pícnic amb dos bancs per a la
zona d’espai lúdic de Montclar, que s’adjudicà a l’empresa
HAPPY LUDIC PLAYGROUND AND URBAN EQUIPMENT,
SL, per un import de 803,44€, inclòs IVA.
- Adquisició de senyals per reducció de velocitat pels vehicles de la via pública, que s’adjudicà a l’empresa SERVEIS
VIALS DEL VALLÉS SL, per un import de 138€, inclòs IVA.
- Contractació de serveis per a la tramitació de certificats
energètics, documentació tècnica i auditaria energètica de
varis edificis de l’Ajuntament, que seguidament es detalla:
Edifici del Casal Agramuntí, edifici del Cal Mas Vell, que
s’adjudicà a l’empresa TECNUR SL ENGINYERIA-INSTALLACIONS, per un import de 5.150€, exclòs IVA.
- Contractació de les obres per enderrocar l’immoble que
es troba en ruïna imminent situat al polígon 4, parcel·la 85,
d’aquest terme municipal, que s’adjudicà a l’empresa MACOTEC per un import de 1.872€ més IVA.
- Treballs de subministrament i col·locació d’una porta
corredissa per a l’entrada de l’Escola Macià-Companys, que
s’adjudicà a l’empresa RAMON JOVÉ PIJUAN, per un import
de 1.402€, no inclòs IVA.
- Contractació dels serveis de comunicació global FOOD
AND MEDIA, SCP (COMUNICACIÓ GASTRONÒMICA) pels
treballs d’accions de comunicació global (gabinet de premsa,
xarxes socials i redisseny de la imatge corporativa) de la Fira
del Torró i la Xocolata a la Pedra de l’any 2017 que s’adjudicà a l’esmentada empresa, per un import de 17.514,75€,
inclòs IVA.
- Contractació de serveis monogràfics de cuina per a infants i joves i espai de jocs per als menuts dins de les activitats de la Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra-2017, que
s’adjudicà a l’empresa PETIT COMPLET SL, per un import
de 2.500€, no inclòs IVA.

FONT: AJUNTAMENT

MILLORES EN EDIFICIS I ESPAIS MUNICIPALS

ACTIVITATS ESPORTIVES PER AL CURS 2017/2018

FONT: AJUNTAMENT

L’Ajuntament, a través de la regidoria d’Esports ha començat el nou curs donant continuïtat al programa d’activitats
esportives dirigides. Per aquest motiu, s’han iniciat les sessions de Psicomotricitat adreçades a infants de P3 a P5 i
els jocs escolars dirigits a tots els cursos de primària. El programa d’activitats també ha tingut en compte la gent gran,
i a les tardes es continuaran fent les sessions d’activitats
físiques suaus per la gent gran.

SUBVENCIÓ
ACTES
BAIXA ESTABLIMENT

Es van aprovar les següents baixes del Registre d’Establiments corresponent als següents establiments:
- Establiment del titular de la llicència municipal dedicat a
la venda de productes alimentaris congelats situat al C. Sant
Joan núm. 11, baixos.
- Establiment del titular de la llicència municipal dedicat
a l’activitat de comerç de roba situat al C. Àngel Guimerà,
núm. 26, baixos.

S’aprovà autoritzar el pagament de l’ajut a l’Agrupació
Sardanista Barretina per un import de 1.020€ en concepte de les despeses d’organització del cicle de ballades de
sardanes d’estiu de l’any 2017 i l’aportació de 2.300€ per
l’anualitat de 2017.
CONTRACTACIÓ DE SERVEI PÚBLIC

S’aprovà l’addenda del contracte administratiu de servei
públic per al manteniment de la jardineria dels espais verds,
parcs i jardins públics per als nuclis agregats del municipi
d’Agramunt, que s’adjudicà al Sr. MARC ROIG FORNONS. ■
[SETEMBRE 2017]
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www.molinet.cat
Obert 24 hores
Entra, tria, compra
i t’ho portem a casa!
Ctra. d’Artesa, 1
AGRAMUNT

Tel. 973 390 458
Fax 973 390 662

ferreteria@molinet.cat

TAXIS AGRAMUNT
24 hores

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

600 446 600 - 973 390 331
lotaxiagramunt@hotmail.com
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A L M A N AC

Les fases de la lluna:

Mes de 31 dies, desè del nostre calendari.
El dia 1 el sol surt a les 7h 49m, i es pon
a les 19h 33m. El dia 31 el sol surt a les 6h
23m, i es pon a les 17h 47m.
El dia 22 el sol entra a la constel·lació d’ESCORPÍ.
El diumenge 29 d’octubre, a les 3 de la
matinada, els rellotges es retardaran una hora
per adaptar-nos a l’horari oficial dels països del
nostre entorn, tot i això encara anirem una hora
per davant del meridià, que hauria de ser la
nostra hora real.

DATES ASSENYALADES
I COSTUMARI
Dies 7 i 8: Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra
d’Agramunt. Des del dia 12 d’octubre de 1988 en
què es va celebrar el Gran Mercat del Torró, Agramunt va posar en marxa un fet comercial que cada
any té més èxit, tant d’expositors com de públic.
Dia 29: Sant Narcís, bisbe de Girona. Són molts
els miracles atribuïts a aquest sant, el més conegut
passà quan el rei de França, Felip l’Ardit, entrà a
Catalunya amb un potent exèrcit, protegit pel sant
Pare, arrasant-ho i cremant-ho tot fins arribar a Girona, a la qual posà setge. L’exèrcit català dirigit per
Pere el Gran, no podia fer res per deturar aquesta invasió. Però heus ací que del sepulcre de Sant
Narcís, tancat amb una llosa molt grossa, van sortir
un gran vol de mosques vironeres, van passar per
damunt de les muralles de la ciutat i van tirar-se damunt dels francesos que l’assetjaven. Francès que
picaven, moria al moment entre terribles dolors. Un
pànic terrible s’apoderà dels enemics que van fugir
en desbandada cap a França. En passar el coll dels
Panissars, el rei Pere i la seva gent els van donar
batalla, la qual fou terrible, i els francesos van morir
a mils, entre ells el seu rei. Els pocs que van quedar van fugir per sempre. (Aquests fets històrics van
passar el 1285).

Demografia

Lluna plena

el dia 5, a les 18:40 h

Quart minvant

el dia 12, a les 12:25 h

Lluna nova

el dia 19, a les 19:12 h

Quart creixent

el dia 27, a les 22:22 h

(Mes d’agost de 2017)
NAIXEMENTS
Martí March Sala
Joan Santacreu Carbó
Isabel Chelsea Nasalean
Silya Zahti Borahzot

EFEMÈRIDES

dia 4
dia 6
dia 25
dia 28

CASAMENTS

Reial ordre prohibint l’ensenyament en català
(13-10-1925). És el mes d’octubre amb la Fiesta
de la Hispanidad una bona època per fer memòria
del colonialisme i genocidi cultural a què ha estat
sotmesa Catalunya d’ençà de 1714. Aquests comentaris han de servir per desfer el mite de la sagrada unidad de la nación española, on estem units
per llaços de germandat i amistat totes les nacions
i pobles de la Península. Una de les pitjors èpoques
de persecució cultural i lingüística fou durant la
dictadura de Primo de Rivera. Tal dia com avui la
“Gaceta de Madrid” (ara Boletín Oficial del Estado)
publicava una Reial Ordre adreçada al subsecretari encarregat del Ministeri de Instrucció Pública i
Belles Arts on en l’article segon diu textualment:
“2º. Los Inspectores de Primera Enseñanza, en las
visitas que realizen, examinaran los libros de texto de las Escuelas, y si no estuviesen escritos en
español o contuvieran doctrinas o tendencias contrarias a la unidad de la Patria o contra las bases
que constituyen el fundamento del regimen social,
los harán retirar inmediatamente de manos de los
niños y procederán a formar expediente al Maestro,
suspendiéndole de empleo y medio sueldo y dando
cuentas a V.E.”. Sense comentaris. Massa sovint les
efemèrides, pels catalans, són així de dures. No és
pot ser un poble vençut i colonitzat.
(Bibliografia: Ferrer i Gironès, F. La persecució política de
la llengua catalana).

Ramon Capdevila Añé, i
Mònica Fernández Hernández

dia 26

Joan Vicent Sorribes Villegas, i
Astrid Palacios Verdejo

dia 31

DEFUNCIONS
Aureli Ricart Condal

88 anys, dia 10

Informació facilitada pel Registre Civil amb les dades convenientment autoritzades.

JOSEP ROVIRA

OCTUBRE 2017

Temps

Ramon Bernaus i Santacreu
PLUJA CAIGUDA DURANT L’AGOST

GRÀFICA DE LES TEMPERATURES MÀXIMES I MÍNIMES I DE LES PRECIPITACIONS CORRESPONENTS AL MES D’AGOST
°C

l./m2
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Dia 5 .........................................
Dia 9 .........................................
Dia 18.........................................
Dia 23.........................................
Dia 28.........................................
Dia 29.........................................
Dia 31.........................................
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25

TOTAL .........................................
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Temperatura màxima:

Temperatura mínima:

Precipitacions:

0,2 l./m2
5,6 l./m2
4,5 l./m2
2,5 l./m2
0,3 l./m2
1,5 l./m2
0,5 l./m2
15,1 l./m2

TEMPERATURES EXTREMES D’AGOST
Màxima del mes ........................... 39,5°, dia 3
Mínima del mes ............................. 9,1°, dia 9
Oscil·lació extrema mensual .................... 30,4°
Mitja de les màximes .............................. 33,1°
Mitja de les mínimes .............................. 16,5°
Mitja de les mitjanes .............................. 24,8°
L’observador: Ramon Coll
(Des de cal Tallador)
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CANT ESPIRITUAL
I quan vingui aquella hora de temença
en què s’acluquin aquests ulls humans,
obriu-me’n, Senyor, uns altres de més grans,
per contemplar la Vostra faç immensa.
Sia’m la mort una major naixença!
Joan Maragall

Ha pujat a la casa del Pare

Isabel Márquez Juárez
Que morí cristianament el dia 7 d’agost de 2017,
als 82 anys d’edat, havent rebut els S. S. i la B. A.
E. P. R.

Els qui t’estimem: espòs, Joan; fills, Joan i Tere, Angelina i Josep M., F. Xavier i Pepita
i M. Isabel i Josep; néts, besnéts, germà, cunyats, nebots i família tota, us agraïm la
vostra pregària pel seu descans etern.
Agraïm també les mostres de condol rebudes.
Puigverd d’Agramunt, agost de 2017

No ens entristim pas
per haver-la perdut,
sinó alegrem-nos
per haver-la tingut.

Quinzè aniversari

Antonieta Valls i Trepat
Vda. d’Amadeu Amigó Pla
Que morí el dia 1 de setembre de 2002.

Sempre estaràs en el cor dels qui t’estimen.
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L LEURE A MEN ITATS

Les 7
diferències
per
Ricard Bertran

Amb la tradicional pintada
de murals de la
vigília, es dóna
el tret de sortida als actes de
la nostra Festa
Major.
La de l’esquerra
és l’original,
mentre que a la
de la dreta s’han
fet set modificacions.
A veure si les
trobeu!

❚ Coordina Rosa Maria Sera

SUDOKU

VISUAL
Dividiu la platja amb quatre línies rectes, de manera que en
cada espai hi hagi una tumbona, una pilota i un para-sol

Ompliu les caselles buides dels requadres de 9x9
quadrats, amb xifres de l’1 al 9, sense repetir cap
número en una mateixa fila, en una mateixa columna, ni en una subquadrícula de 3x3.
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al Visual:
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Teníem cinc anys quan la vida ens va
mostrar la seva cara més amarga, ens va
donar una bufetada de realitat. Els nostres
somnis es van trencar amb mil bocins i la
ràbia i la tristor anaven i venien a la nostra
ment a parts iguals.
Per què no jugues amb mi? Per què no
ens acompanyes als partits? Per què no ets
aquí?
Van passant els anys sense tu, però sempre
et portem dins el nostre cor. Els teus records
els tenim més vius que mai perquè són
pocs, però són tan intensos que ens mostren
la llum quan estem en la foscor. Cada pas
que fem, cada victòria aconseguida, cada
moment viscut, van per tu.
Formaràs part de nosaltres tota la nostra vida
i sempre estaràs en els nostres pensaments,
amb nosaltres no moriràs mai, papa.
Adrià - Ivet

DESÈ ANIVERSARI

JAUME FIGUERES JUMELA
(20 setembre 2007, als 35 anys)
La família i tots els que t’hem estimat no t’oblidem.

Agramunt, 20 de setembre de 2017
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L A F OTO

ls terribles atemptats terroristes de Barcelona i
Cambrils han generat i continuen generant tota
mena de notícies que podem llegir i escoltar als
diferents mitjans de comunicació. A finals d’agost
es va procedir a retirar les ofrenes que centenars
de ciutadans havien dipositat a la rambla de Barcelona en record de les víctimes. L’operació va començar al pla de la Boqueria, el punt on va quedar
aturada la furgoneta que va perpretar l’atac i que
s’ha convertit en l’epicentre de les mostres de condol. Es van recollir tota mena d’objectes com espelmes, flors, textos, ninos de peluix, entre altres.
La Maria Guinovart ens ha fet arribar aquesta foto
d’un d’aquests objectes recollits i que fa referència
a la nostra vila. Tot i que no es veuen totes les lletres, hom es pot imaginar el text sencer: D’AGRAMUNT PER LA PAU, NO TINC POR!

E

L A C A L AIS ERA

per SERAFINA BALASCH
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Quaranta-tretzè Aniversari

Rosalia Puig i Herbera
Que morí cristianament el 21 de setembre de 1974.

Vuitè Aniversari

Magí Feixa i Terés
Que morí cristianament el 10 de setembre de 2009.

Els seus fills, Magí, Roser i Ramon; néts, Maria Antònia i Jordi, Albert i Delfi;
besnéts, Marta, Bernat, Marc, Albert i Joan, els tenen en el seu record i no els obliden.

AGRAMUNT, setembre de 2017
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l servei de Bombers Voluntaris d’Agramunt nasqué l’1 de gener de 1982 com a cos depenent de la Generalitat.
Així, doncs, són trenta-cinc anys de dedicació i serveis tant a la població i comarca com al país en general. Aquests
serveis són nombrosos i variats, com sufocar incendis forestals, agrícoles, d’habitatges i d’indústries, entre altres;
assistència tècnica com obrir un pis en què hi hagi alguna cosa en perill, treure un arbre perquè perilla una casa…;
salvament de trànsit, de muntanya, explosions, recerques, animals vius, entre molts altres que la ciutadania tant
trobaríem a faltar. Durant tots aquests anys hi han passat nombrosos agramuntins i comarcans als quals des d’aquesta
pàgina els volem retre un petit homenatge dedicant-los la foto de l’ÀLBUM d’aquest mes. És de l’any 1997 i en aquell
moment, com es pot veure, el cos estava format per una vintena de persones.

D’esquerra a dreta
i de dalt a baix:
7
1

12

2

13

14

3

15

4

5

16

17

6

9

10

8

18

19

20

11

1) Antoni Ponsa. 2) Joaquim Vidal. 3) Miquel Cabrol. 4) Xavier
Pintó. 5) Santi Castro. 6) Albert
Cuñat. 7) Lluís Costafreda. 8)
Miquel Argelich. 9) Jordi Torrescassana. 10) Toni García. 11)
Dani Gros. 12) Jordi Figuera.
13) Anastasio Almodóvar. 14)
Sisco Seall. 15) Jordi Figueres.
16) Ramon Fontanet. 17) Joan
Tallaví. 18) Ramon Roqué. 19)
Jesús Gili. 20) Eloi Villalta.
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FOTO: JOSEP ROVIRA

La foto d’ahir correspon a una vista de la vila de l’any 1904 feta per Antoni Bartomeus. Tot i que ara ha estat impossible fer-la des
del mateix punt d’on està agafada, sí que es pot apreciar que ha de ser des d’algun indret de la Fondandana. La referència és el
campanar de l’església, on encara s’hi pot veure un mur que l’envoltava i que, per exemple, va servir de defensa a una colla de
soldats en la tercera guerra carlina (1872-1876). El tancat que hi ha en primer terme a la dreta possiblement sigui el mateix que
encara hi ha actualment al carrer Manuel de Pedrolo. Per damunt la tanca sobresurt un paller i, al davant, hi ha una curra en el que
devia ser l’era. Al fons a la dreta es pot veure una mena de cabana que no hem pogut esbrinar de què es tractava. Com a curiositat,
podem dir que a la façana d’un edifici de l’esquerra (encerclat) ampliant la foto a l’ordinador es pot llegir clarament “POSADA”.

