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ACTUALITAT

PORTADA:
La Coral d’Avui va cloure els actes que
han anat realitzant per celebrar els seus
50 anys, amb un concert a l’església parroquial el diumenge 19 de novembre. Van
oferir un ampli i variat repertori a càrrec
dels actual membres de l’entitat. Després
dels parlaments, s’hi van afegir antics
cantaires que, conjuntament, van interpretar un parell de canços més, finalitzant
amb el cant d’Els Segadors.
(Foto: Josep Rovira)

Fets del mes
- Noves mobilitzacions ............................ 5
- Concentracions de protesta .................. 5
- Música per als presos .......................... 5
- Concentració “No ens toqueu
l’educació” ........................................... 6
- Proclamació de la República Catalana .. 7
- Concentracions pels empresonaments . 8
- Vaga general i concentració.................. 9
- Nova concentració pels empresonats ... 10
- Bernat Solé a les eleccions del 21-D .... 10
- Federació Catalana
de Donants de Sang.............................. 11
- Exposició a l’Espai Guinovart ................ 12
- Residència Mas Vell .............................. 12
- Xerrada farmacèutica ............................ 13
- Trobada HandboliCat ............................. 13
- Tots Sants ............................................. 14
- La Biblioteca amb la Marató de TV3 ....... 14
- Donació de Sang................................... 14
- Cicle Atrapacontes ................................ 15
- Presentació llibre .................................. 15
- Club Tennis Agramunt ........................... 15

DE TU A TU
Club Handbol Agramunt
- HandboliCat 2017................................. 19
ENTITATS
- Assemblea Nacional Catalana ............... 22
- Comitè de Defensa de la República ...... 24
- Aula Extensió Universitària.................... 26
- Mossos d’Esquadra de l’Urgell.............. 29
- Centre Excursionista............................. 31
OPINIÓ
La claraboia
- Tossudament sense defallir .................. 33
Gent, fets, coses...
- Remeis tradicionals: berbena................ 35
Els lectors escriuen
- A propòsit de “La ﬂauta màgica” .......... 36
- Agraïment ............................................ 37
REPORTATGE
Cobla Jovenívola Agramunt
- 30 anys buscant els límits
de la sardana ........................................ 39
CULTURA
De llibres
- Més que una simple novel·la ................ 47

Instagram.............................................. 17
ENSENYAMENT
Finestra educativa
- Un escriptor ens visita amb motiu
de la Fira del Torró i la Xocolata ............ 48
- Nou curs, projectes nous ...................... 49
MÚSICA
Bandes sonores
- El gran dictador .................................... 51

Ampli i interessant reportatge sobre
la trajectòria de la Cobla Jovenívola
d’Agramunt, des dels seus inicis fins als
projectes de futur.

39 a 45

ESPORTS
- Club Futbol Agramunt ........................... 52
- Club Handbol Agramunt ........................ 55
- CHA: Secció Motards ............................ 56
- Futbol Sala ........................................... 58
- Escatxics .............................................. 60
- Bàsquet Agramunt Club ........................ 62
GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS
- Ara més que mai, seguim endavant ...... 65
L’AJUNTAMENT INFORMA .................... 67
ALMANAC ............................................. 73

5 a 10
Informació sobre les diverses mobilitzacions que han tingut lloc a la nostra
vila, com a conseqüència de la situació
política que estem vivint.

LLEURE
- Amenitats ............................................. 75
LA FOTO ................................................. 77
LA CALAISERA ...................................... 77

Editorial
El 21 de desembre

H

em viscut un darrer mes convuls. L’1 d’octubre, una gran
part de la ciutadania de Catalunya va votar a favor d’una república independent. La repressió
violenta per part de l’estat en el
referèndum va suposar que el dia
3 es fes una aturada en protesta per part d’una gran part de la
ciutadania catalana. El dia 10 el
president de la Generalitat traslladà els resultats de la consulta a
la cambra catalana que havien de
donar peu a la proclamació de la
República Catalana, però l’aplicació quedà suspesa temporalment.
El 16 la justícia espanyola decretà presó preventiva sense fiança
per a Jordi Sànchez, president de
l’ANC, i Jordi Cuixart, president
d’Òmnium, acusats del delicte de
sedició. El 27 el Parlament aprovà la República catalana, alhora
que a Madrid el Senat aprovava
l’aplicació de l’article 155 que
suposava de facto la paràlisi de

convocà una vaga en protesta per
l’encarcerament dels presos polítics, en què els CDRs van paralitzar les principals vies de comunicació. El dissabte 11 de novembre es feu una gran manifestació
a Barcelona també en protesta de
l’empresonament dels polítics catalans. I la suma segueix...
Tot i que les eleccions catalanes
del 21-D han estat convocades
fraudulentament i per la persona a qui no corresponia (si tenim
en compte l’estatut), els partits
polítics catalans han acceptat el
repte i han recomanat que es vagi
a votar, perquè les urnes mai no
ens han fet por. Qui va pegar el
poble per no deixar-lo votar en el
referèndum, ara vol que el poble
voti.
Doncs ho farem. Anirem a votar
pel bé del futur de Catalunya.

l’Autonomia. La celebració de
la Independència de Catalunya
tingué un regust agredolç ja que
tothom en copsava les dificultats
de fer-la efectiva. El 28 Rajoy,
emparant-se en l’article 155 i
atribuint-se una potestat que no
li pertanyia, Destituí Puigdemont,
tot el Govern i convocà eleccions
catalanes pel 21 de desembre. El
2 de novembre vuit consellers de
l’executiu català foren empresonats preventivament per rebel·lió,
sedició i malversació. El president Puigdemont i quatre consellers se’n van anar a Brussel·les
per tal d’evitar la justícia espanyola i mantenir la flama. El 9 de
novembre va ser empresonada la
presidenta del Parlament durant
un dia, encara que pogué sortir el
següent en pagar una elevada fiança; la resta de la mesa va poder
eludir la presó, encara que tots
continuen pendents de la justícia. El 8 de novembre un sindicat
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JOAN PIJUAN

JOAN PIJUAN

Noves mobilitzacions

Concentració de protesta

JOAN PIJUAN

E

l dimarts 17 d’octubre va
tenir lloc davant de l’Ajuntament dues concentracions
en resposta a la crida efectuada per les dues entitats cíviques i culturals Assemblea
Nacional Catalana i Òmnium Cultural per condemnar
l’empresonament dels seus
respectius presidents, Jordi
Sánchez i Jordi Cuixart, la vigília com a mesura cautelar,

per ordre de l’Audiència Nacional, que els ha obert una
causa per sedició.
Una cinquantena de persones van participar en la concentració del matí. La de la
tarda comptà amb la participació de centenars de persones. Es van encendre espelmes, i després de la lectura
del manifest es van fer uns
minuts de silenci.

D

es de fa unes setmanes
un grup de joves músics es troben els dissabtes i
diumenges, a les 9 de la nit,

davant de l’església per interpretar i cantar El cant dels
ocells i Els Segadors fins que
no tornin tots els presos.
[NOVEMBRE 2017]
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JOAN PIJUAN

Concentració “No ens toqueu l’educació”

JOAN PIJUAN

Aquest atac no
és només contra
els docents, és
un atac contra
l’educació pública que ha estat i
és la garant del
clima de respecte social que
vivim al nostre
país.
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E

l dimecres 25 d’octubre,
a les 8 del vespre, va tenir
lloc davant de l’Ajuntament
una concentració convocada
pel CDR Agramunt i la Ribera
en defensa de l’escola catalana seguint les directrius del
Marc Unitari de la Comunitat
Educativa.
El Marc Unitari de la Comunitat Educativa convocà
concentracions arreu del país
davant dels ajuntaments amb
el lema “No ens toqueu l’educació”, amb la finalitat de
denunciar el qüestionament
de la professionalitat dels treballadors i treballadores de

l’educació a Catalunya per
part de diferents membres del
Govern de l’Estat, de polítics
del Partit Popular i de Ciutadans.
L’acte començà amb la intervenció de Jaume Figuera que
va fer la presentació del recent
constituït Comitè de Defensa
de la República. Explicà que
aquest comitè és una organització que treballa per defensar
el resultat del referèndum de
l’1 d’octubre a partir de l’acció, la sensibilització i la mobilització social i pacífica, i en
la mateixa línia treballa per
defensar la democràcia i el

respecte i els drets civils fonamentals. També destacà que
es tracta d’una organització
assembleària on les persones
que hi participen ho fan a títol
individual, la qual està coordinada amb altres Comitès de
Defensa de la República del
territori, tant a nivell comarcal
com supracomarcal.
Tot seguit el professor de
l’Institut Ribera del Sió, Joan
Puig, va llegir el manifest elaborat pel Marc Unitari de la
Comunitat Educativa, en el
qual condemnen les declaracions de diferents polítics del
Partit Popular i de Ciutadans i
del Govern de l’Estat que han
posat en qüestió la labor docent del professorat de Catalunya, acusant d’adoctrinament
i fomentar l’odi contra Espanya. Aquest atac no és només
contra els docents, és un atac
contra l’educació pública que
ha estat i és la garant del clima de respecte social que vivim al nostre país.
L’acte finalitzà amb el cant
de l’himne nacional, Els Segadors, amb acompanyament
d’antics músics de l’Escola
Municipal de Música d’Agramunt.

JOAN PIJUAN

JOAN PIJUAN

JOAN PIJUAN

E

l divendres 27 d’octubre al vespre, centenars d’agramuntins es
van concentrar a la plaça
de l’Església, convocats
pel Comitè de Defensa de
la República, per celebrar
la proclamació de la República Catalana que el Parlament havia proclamat a
les 15.27h per 70 vots a
favor, 10 vots en contra i
2 vots en blanc.
L’acte començà amb la
ballada d’una sardana per
part de la colla sardanista Estelats. Seguidament
es retiraren les banderes
espanyola i europea del
balcó de l’Ajuntament
enmig de grans aplaudiments de la gent concentrada, i a continuació un
membre del CDR va fer
un breu parlament: “Avui
al Parlament de Catalunya
s’ha votat i s’ha aprovat la
República Catalana. Avui
i ara a les places de Catalunya ens ajuntem per
celebrar aquest moment
zero. Aquest punt de partida. Aquest procés constituent. Aquest nou estat
al món. No oblidem ni
perdonem, perquè tenim
presos polítics, els quals,

gràcies també a ells, podem estar aquí avui. Llibertat pels Jordis. Tampoc oblidem els milers de
ferits de dia 1 d’octubre.
Per tots ells: els ferits,
el Jordi Cuixart, el Jordi
Sánchez, al Govern que
ens ha dut fins aquí, els
ciutadans que també hem
estat aquí, brindem per la
nova república. I la defensarem. Visca la República
Catalana!”
En acabar el breu discurs es ballà una sardana
de germanor que donà per
finalitzat l’acte.
Per altra banda aquella
mateixa tarda el senat espanyol aprovà les mesures
del govern espanyol de
l’article 155 de la constitució espanyola. El president espanyol, Mariano
Rajoy, anuncià el desplegament de les primeres
mesures del 155, amb el
cessament del president
de la Generalitat, Carles
Puigdemont, i tots els
seus consellers. A més
anuncià que dissolia el
Parlament de Catalunya i
convocava eleccions en el
marc autonòmic per al dia
21 de desembre.
[NOVEMBRE 2017]
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Concentracions pels empresonaments
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C

onvocats pels representants locals de l’Assemblea Nacional Catalana i
Òmnium Cultural, el dijous 2
de novembre un bon nombre
d’agramuntins es van concentrar novament davant l’Ajuntament per manifestar el seu
rebuig a l’empresonament del
vicepresident Oriol Junqueras
i dels consellers i conselleres Dolors Bassas, Meritxell
Borràs, Raül Romeva, Carles
Mundó, Josep Rull, Joaquim
Forn i Jordi Turull, que aquell
matí havien comparegut a
l’Audiència Nacional citats
a declarar davant la jutgessa
Carmen Lamela, que els in-

JOAN PIJUAN

JOAN PIJUAN

Durant l’acte es
va llegir un manifest de rebuig
en el qual s’exigí
la restauració
immediata del
govern legítim
il·legalment
cessat, així com
la normalització
del funcionament de totes les
nostres institucions.
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vestiga per uns presumptes
delictes de rebel·lió, sedició
i malversació de fons públics.
Durant l’acte es va llegir
un manifest de rebuig en el
qual s’exigí la restauració
immediata del govern legítim
il·legalment cessat, així com
la normalització del funcionament de totes les nostres
institucions. Sortim al carrer
ferms, tranquils i pacífics,
però determinats a exigir la llibertat dels nostres electes, les
llibertats que representen les
nostres institucions robades
i la llibertat inalienable dels
catalans a decidir el seu futur.
A les 10 de la nit es va fer

una nova cassolada de protesta per posar de manifest el rebuig a l’empresonament dels
consellers del Govern destituïts per l’executiu de Mariano Rajoy.
L’endemà dia 3 es convocà
davant de l’Ajuntament una
nova concentració de rebuig
a les detencions dels consellers i conselleres del Govern
de la Generalitat i també de
Jordi Sànchez i Jordi Cuixart,
que va tenir una gran resposta
ciutadana.
Durant l’acte també es va
llegir un manifest: “La nostra
arma ha de ser la dignitat. Si
preservem la dignitat enfront
de la barbàrie de l’Estat, només podem fer una cosa,
guanyar. Hem de ser dignes
per afrontar els moments que
ens toca viure, però sobretot
per les generacions venidores. Preservar la dignitat, avui
s’ha convertit en sinònim de
defensa de les llibertats i de
la democràcia, i per això ens
hem de mantenir actius i
mobilitzats”. I es van recollir
signatures per exigir l’alliberament immediat dels presos
polítics del procés independentista.

JOAN PIJUAN

JOAN PIJUAN

C

atalunya va viure el dimecres 8 de novembre una
nova jornada de vaga general
convocada aquest cop per la
Intersindical-CSC en protesta
contra la precarietat laboral i
la regressió de drets socials, i
a la qual s’hi va sumar també
el sindicat majoritari a Ensenyament, USTEC-STEs.
A la vila el seguiment de la
jornada va ser desigual. Els
centres d’ensenyament van
oferir serveis mínims i es van
suspendre activitats extraescolars. El mercat setmanal es
va realitzar amb normalitat,
encara que s’observà l’absèn-

JOAN PIJUAN

La jornada de
vaga va coincidir
amb la crida a una
nova “aturada de
país” que van fer
les entitats que
integren la Taula
per la Democràcia
a la mobilització
en favor de les
llibertats i drets
socials, i per exigir
la llibertat dels
presos polítics.

cia d’algunes de les parades
habituals. Pel que fa als comerços pocs van tancar, alguns van romandre oberts a
l’hora del mercat i a la tarda
ja no van obrir.
La jornada de vaga va coincidir amb la crida a una nova
“aturada de país” que van fer
les entitats que integren la
Taula per la Democràcia a la
mobilització en favor de les
llibertats i drets socials, i per
exigir la llibertat dels presos
polítics. Convocant dues concentracions: una a les 12 del
migdia davant de les delegacions territorials de la Generalitat i l’altra, a les 6 de la tarda davant dels ajuntaments.
Agramunt va acollir una de
les concentracions de la tarda, aplegant desenes de vilatans a la plaça de l’Església.
En primer lloc es va llegir
una carta de suport als consellers i als responsables de
l’ANC i Òmnium que estan
empresonats a Madrid. “Des
de la vila d’Agramunt volem
simpatitzar i donar suport
als esforços, a la valentia,
que heu demostrat sempre
en construir i preservar un
somni ple d’esperança i de

llibertat per als catalans.
Realment sou i esdevindreu
per a les generacions futures
un símbol de lluita pacífica i
contundent, i és per aquest
motiu que sou mereixedors
dels més alts reconeixements
i lloances...”.
Seguidament es va llegir
el manifest “La Taula per la
Democràcia, en defensa de
les institucions catalanes i la
cohesió social”, que s’oposa
a les mesures aprovades pel
Senat espanyol, en aplicació
de l’article 155, i denuncia
la intervenció de les institucions catalanes d’autogovern
com un atac a la democràcia.
També exigeix la llibertat del
vicepresident del Govern de
Catalunya, Oriol Junqueras, i
dels membres del Govern Jordi Turull, Raül Romeva, Josep
Rull, Dolors Bassa, Meritxell
Borràs, Joaquim Forn, Carles Mundó, i dels presidents
d’Òmnium i de l’ANC, Jordi
Cuixart i Jordi Sànchez, que
es retirin tots els càrrecs i que
es posi punt final i immediat
a l’ordre de presó preventiva.
Com en totes les concentracions realitzades, l’acte finalitzà amb l’himne nacional.
[NOVEMBRE 2017]
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Nova concentració pels empresonats

E

des de la presó de Soto del
Real i després, el manifest
de les entitats sobiranistes:
“Exigim a l’Estat espanyol, a
Europa i al món l’immediat
alliberament dels qui han
estat empresonats per les
seves idees i per defensar
la independència de Catalunya, d’acord amb el mandat
de la majoria parlamentària.
Llibertat als presos polítics i
llibertat als Jordis!”

JOAN PIJUAN

JOAN PIJUAN

l dijous 16 de novembre
un bon nombre de veïns
van tornar a concentrar-se
davant de l’Ajuntament per
reclamar la llibertat dels presos polítics, responent a la
crida que va fer l’ANC i Òmnium Cultural en complir-se
un mes de l’empresonament
dels seus presidents, Jordi
Sànchez i Jordi Cuixart.
Durant l’acte es va llegir
la carta que envià Cuixart

Bernat Solé a les eleccions del 21-D
D
ins les mesures de l’article 155 de la constitució
espanyola, el president del
Govern espanyol, Mariano Rajoy, va dissoldre el Parlament
i convocà eleccions a Catalunya per al 21 de desembre.
En aquestes eleccions l’alcalde agramuntí i Diputat al
Parlament en la darrera legislatura de 2015 per JuntsxSí,

10
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Bernat Solé, es torna a presentar, i ho farà com a número dos a les llistes per Lleida
d’Esquerra Republicana de
Catalunya, que encapçalarà
Montserrat Serret, consellera
d’Agricultura de la Generalitat, que ara es troba exiliada
a Bèlgica.
A més a més la llista presentada pels republicans

compta amb la màxima representativitat del territori i
té com a tret distintiu de la
resta de llistes presentades
als comicis que és una llista
cremallera, en la qual s’ha inclòs homes i dones per igual.
Els reptes que es planteja el
partit en aquests comicis és
la recuperació de les institucions catalanes.

JOAN PIJUAN

Els delegats i delegades de les Associacions de Donants de Sang participants a la 1a Escola de Formació celebrada a Agramunt.

Federació Catalana de Donants de Sang
A

JOAN PIJUAN

gramunt va acollir el dissabte 21 d’octubre la 1a
Escola de Formació de la Fe-

JOAN PIJUAN

L’alcalde Bernat Solé va donar la benvinguda als participants. L’acompanyen Sílvia
Fernàndez, regidora de Salut; Juan Manuel Sánchez, director del Banc de Sang i Teixits
de Lleida; Marc Ibars, president de la Federació Catalana de Donants de Sang; i Josefina
Esteve, delegada de l’Associació de Donants de Sang de l’Urgell.

Josefina Esteve realitzant un dels tallers.

deració Catalana de Donants
de Sang, que va comptar amb
la participació d’una vuitantena de delegats i delegades
d’Associacions de Donants de
Sang de més de 40 municipis d’arreu de Catalunya. La
jornada es va desenvolupar a
les instal·lacions del Col·legi
Macià-Companys.
Un dels objectius d’aquesta trobada era el foment de la
participació i l’agermanament
entre Associacions de Donants, unificació de coneixements i sistemes d’actuació,
formació i aprofundiment en
qüestions bàsiques de procediment organitzatiu –com
també en temes d’actualitat,
relacionats amb la donació de
sang i els seus components–.
Durant la jornada es van
realitzar tres tallers simultanis que es feren al matí i als
quals s’havien d’inscriure. El
primer tractava sobre el Plasma: Què ens cal saber? Som
conscients de la necessitat
d’aquest component? Quin
paper hi juguem els delegats/
des de les Associacions?, a
càrrec del Dr. Juan Manuel
Sánchez, director del Banc

de Sang i Teixits de Lleida. El
segon, Anem a l’Escola. Primers passos per acostar-se i
iniciar el contacte amb qualsevol institució educativa,
a càrrec de Josefina Esteve,
delegada de l’Associació de
Donants de Sang de l’Urgell,
i d’Albert Torra, vicepresident
de la FCDS. I, el tercer, Com
ens organitzem? Interacció i
creació de sinèrgies entre les
Associacions de Donants i la
Federació, a càrrec de Fuensanta Del Moral, secretària
de la FCDS, i de Joana Nieto, responsable de l’àrea de
Relacions Institucionals de la
@FCDSang.
La clausura anà a càrrec
del president de la Federació
Catalana de Donants de Sang,
Marc Ibars, que féu una valoració molt positiva d’aquest
primer encontre –posant l’èmfasi en la necessitat d’establir
relacions fructíferes entre associacions, com també en la
reiteració d’activitats formatives: com aquesta 1a Escola–.
A la tarda s’organitzaren
dues visites guiades al Museu
del Torró i la Xocolata i al refugi antiaeri de l’església.
[NOVEMBRE 2017]
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L’exposició de Romà Vallès a
l’Espai es podrà veure fins
al 10 de desembre.

12

El diumenge 22 d’octubre
va tenir lloc a l’Espai Guinovart la inauguració de l’exposició de Romà Vallès, “Dues
mitges llunes fan un cercle”,
comissariada per Bàrbara
Bayarri i Anaïs Muñoz. La
mostra, que es troba ubicada
al Petit Espai, es podrà veure
fins al 10 de desembre.
“Dues mitges llunes fan un
cercle” mostra una part fonamental de l’obra de Romà
Vallès (1923-2015), un dels
màxims referents de l’infor-

Residència Mas Vell
El dimarts 24 d’octubre es
va realitzar a la plaça del Mer-

cadal, la presentació del projecte intergeneracional “Escurcem distàncies” que impulsa la Residència Mas Vell
amb la finalitat de fomentar
l’intercanvi d’experiències i el
coneixement entre diferents
grups d’edat. El projecte involucra un total de nou centres educatius i entitats, com
són la Residència Mas Vell i
la Residència Ribera del Sió;
els tres centres escolars de la
vila, com són l’Escola MaciàCompanys, el Col·legi Mare de
Déu del Socors i l’INS Ribera
del Sió; l’Escola Alba de Tàrrega; l’Escola Municipal de
Música d’Agramunt; la Llar
d’Infants l’Era d’Agramunt i
Ràdio Sió, amb un total de
més de mig miler de participants.
Marta Pérez, directora de la
Residència Mas Vell, va ressaltar que aquest projecte és
pioner en tant que, per una
part, involucra un col·lectiu
de persones amb capacitats
diverses, així com per la seva
durada, que durarà tot el curs
escolar i es preveu que es
repeteixi cada any. Durant el
curs es duran a terme més de
50 activitats conjuntes que
els permetrà intercanviar co-

JOAN PIJUAN

JOAN PIJUAN

Alumnes dels centres escolars
de la vila guiats per membres
de l’Associació Alba de Tàrrega
van practicar esports adaptats a
persones amb mobilitat reduïda.

Exposició a
l’Espai Guinovart

malisme i l’expressió abstracta del nostre territori dels
anys cinquanta i seixanta.
L’exposició és un testimoni
de l’estira-i-arronsa continu
entre artista i creació. Les peces elegides es presten com a
punt de connexió entre Romà
Vallès i Josep Guinovart, el
qual també incorpora aquesta tècnica en gran part de la
seva creació artística. En tots
dos artistes, el collage, ja sigui d’imatges –com en el cas
de Vallès– o d’objectes –com
la fusta, el blat i els rostolls,
representatius de l’obra de
Guinovart–, ens parla d’un
món marcat per les empremtes de l’ésser humà.
Les imatges elegides per
Romà Vallès presenten el que
és sensual i el que és polític
com a símbols dels plaers i
violències exercits als cossos.
En les peces de Romà Vallès
hom es veu envoltat en una
trama que, encara que sigui
aparentment fictícia, plasma
la metàfora d’una realitat vista a través de la mirada selectiva de l’artista.
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prescripció mèdica respectant la dosi, les pautes i la durada del tractament prescrit,
encara que un es trobi millor.
També va recalcar que l’ús
freqüent i inadequat dels antibiòtics poden donar lloc al
desenvolupament de bacteris
resistents que poden provocar
un problema de salut pública
mundial.

neixements, emocions, sensacions i experiències.

Xerrada farmacèutica

Gilbert Esteve durant la seva xerrada a Cal Mas Vell.

Trobada HandboliCat
El diumenge 29 d’octubre
Agramunt va acollir la IX Trobada HandboliCat 2017 amb
la participació de centenars
de nens i nenes d’una vintena d’equips de CH Agramunt,
Escola
Macià-Companys,
Col·legi Mare de Déu del So-

JOAN PIJUAN

A la dreta, activitats dutes a terme
al pavelló durant la IX Trobada
HandboliCat.

El Col·legi Oficial de Farmacèutics de Lleida organitzà a
la vila una conferència sobre
“què cal saber dels antibiòtics”. La xerrada es va fer el
dimarts 17 d’octubre al Casal
d’Avis a càrrec del farmacèutic local Gilbert Esteve.
Explicà que els antibiòtics
són els medicaments que
utilitzem per combatre infeccions produïdes per bacteris,
els quals no són efectius per
combatre infeccions causades per virus, com ara el refredat o la grip. La seva utilització ha de ser únicament per

▼

Acte de presentació del projecte
“Escurcem distàncies” impulsat
per la Residència Mas Vell.

cors, ACLE Guissona, Escola
Pardinyes, CEACA Tàrrega,
CH Igualada i CH Vilanova
del Camí. La trobada estava
organitzada per la Federació Catalana d’Handbol, el
Club d’Handbol d’Agramunt
i l’Ajuntament d’Agramunt
i patrocinada per la Diputació de Lleida i la IGP Torró
d’Agramunt.
Durant tot el matí es van
dur a terme activitats lúdiques i partits en les categories de prebenjamí, benjamí
i aleví d’equips masculins,
femenins i mixtos.
Aquesta trobada dona el tret
de sortida de les activitats de
promoció de base de la Federació Catalana d’Handbol per
a la temporada 2017-2018.
A més aquesta activitat es
duu a terme en el marc del
programa Ciutat HandboliCat
que ha portat i portaran a la
vila activitats com la Festa de
l’Handbol Català 2017, l’Assemblea General Ordinària de
la FCH 2017, el TOP4 juvenil
masculí de la Lliga Catalana,
trobades de seleccions catalanes o les finals de la Supercopa Catalana femenina i
masculina, entre altres.

JOAN PIJUAN
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▼
Cementiri municipal en la diada
de Tots Sants.
A la dreta, extracció de sang
a Cal Mas Vell.

Tots Sants
Com ja és habitual durant
la festivitat de Tots Sants i
també durant el cap de setmana abans, ja que s’esqueia
entre setmana, el cementiri
va rebre una gran afluència
de gent que anava a visitar
els seus difunts. No van faltar
a la diada els panellets i les
castanyes, a nivell particular.

La Biblioteca
amb la Marató de TV3

JOAN PIJUAN

La Biblioteca se sumà un any més a
la Marató de TV3 amb una xerrada
divulgativa sobre les malalties
infeccioses a càrrec de Rosa M.
Sànchez de Gadeo.

14
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La Biblioteca Municipal
Guillem Viladot es va sumar
un any més a la Marató de TV3
que aquest any està dedicada
a les malalties infeccioses,
amb la realització d’una xerrada divulgativa el divendres
3 de novembre. La xerrada

es va fer a la sala de conferències del Casal Agramuntí
a càrrec de Rosa M. Sànchez
de Gadeo.
La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio es farà el diumenge
17 de desembre i centrarà els
seus esforços a sensibilitzar i
recaptar fons que permetran
impulsar noves eines de prevenció per reduir el risc de
tenir una infecció, dissenyar
mètodes de diagnòstic més
eficients, ràpids i personalitzats i disposar de nous tractaments efectius per combatre
els micoorganismes que causen aquestes malalties.
Les malalties infeccioses
són la causa d’un de cada tres
morts al món i són un problema important de salut pública. Estan causades per microorganismes patògens (bacteris, virus, fongs i protozous)
que entren al cos i es multipliquen, fins que produeixen la
malaltia. Poden afectar l’aparell digestiu, el respiratori, el
reproductor, l’immunològic,
el nerviós, la pell i, en alguns
casos, tot el cos. La majoria
de les malalties infeccioses
es transmeten d’uns individus
als altres i poden afectar qualsevol persona.

Hi ha diferents tipus d’infeccions: lleus, que normalment es curen sense problemes, com la pneumònia, la
grip, la gastroenteritis o les
infeccions urinàries; greus
o d’especial risc de contagi,
com la meningitis, la tuberculosis, l’hepatitis, la sida o
les malalties de transmissió
sexual; nosocomials que són
les infeccions relacionades
amb l’assistència sanitària
o amb les cures de la salut;
la sèpsia, quan una infecció
localitzada s’escampa i passa a la sang, arribant a altres
òrgans, provocant una fallada
multiorgànica i, en molts casos, la mort; i les infeccions
emergents que ja s’havien
controlat a través de la vacunació, com el xarampió, la tos
ferina o la diftèria, i del viatger, originàries d’altres llocs
del món, com la malària, el
dengue, el Zika, que es transmeten a través d’insectes.

Donació de Sang
El dijous 2 de novembre el
Banc de Sang i Teixits de Lleida realitzà a la vila una nova
campanya de donació de sang
amb el resultat de 55 donants
i 10 oferiments.

JOAN PIJUAN

JOAN PIJUAN

L’emissora local Ràdio Sió va
ser l’encarregada de la darrera
edició de l’Atrapacontes.
A la dreta, Ferran Aisa amb el
seu darrer llibre de poemes
sobre el Raval de Barcelona.

Els de Ràdio Sió
van escriure el
conte expressament per a l’ocasió i a més a més
el va gravar per
emetre’l posteriorment.

JOSEP ROVIRA

Aquestes dues pistes de tennis
desapareixeran per donar pas
a una esplanada que servirà
de camp d’entrenaments dels
Escatxics.

Cicle Atrapacontes
El dissabte 4 de novembre
la Biblioteca Municipal Guillem Viladot va organitzar una
nova sessió del cicle Atrapacontes que va anar a càrrec
de l’Associació Radiofònica
d’Agramunt (Ràdio Sió), la
qual explicà el conte “La màgia de les ones”. La mateixa
associació va escriure el conte
expressament per a l’ocasió i
a més a més el va gravar per
emetre’l posteriorment. Alguns nens i adults hi van participar la seva veu desitjant
bons desitjos a tots els oients.

Presentació llibre
El divendres 10 de novembre es va fer a la sala de conferències del Casal Agramuntí, la presentació del darrer
llibre de poemes de Ferran
Aisa, “El Raval de Barcelona”
(Amargord, Madrid 2017). La
presentació va anar a càrrec
de Jaume Jovell, Mei Vidal
(escriptora i prologuista del

llibre) i el propi autor. Es tracta d’un recull de 12 poemes
(en edició bilingüe) il·lustrats
per Rai Ferrer, Gerard Jacas,
Lluís Juste de Nin, Joll Chamorro, Susana Alaustrey, Joan
Vinuesa, Maria Cases, Andreu, Xavier Rosselló-Tolosa i
Mei Vidal.
En la presentació es projectà un documental que acompanya el llibre, “Ferran Aisa
poeta”, realitzat per Marc
Sempere, que inclou dos poemes cantats per Maria Arnal.

Club Tennis Agramunt
Després de 43 anys d’activitat el Club de Tennis deixa
de ser una entitat autònoma
i passarà a formar part com
una secció del Club d’Atletisme Escatxics, tal com les
entitats van manifestar en les
respectives assemblees.
En la de Club de Tennis els
membres de l’última junta
van palesar la voluntat de deixar-ne la gestió, i en no tro-

bar relleu entre els socis van
decidir de passar-la a l’Ajuntament. En assabentar-se’n
els Escatxics, van mostrar la
voluntat de fer-se’n càrrec
donat que hi veien la possibilitat d’aprofitar-ne les installacions i de tenir un local social propi.
En la seva assemblea, la
junta dels Escatxics va comunicar que s’havia parlat amb
l’Ajuntament i que havien signat un acord per deu anys. La
primera actuació que tenen
pensat dur a terme és treure
les dues pistes més antigues
que són les més deteriorades,
d’aquesta manera els quedarà una bona esplanada en la
qual els seus esportistes hi
podran fer els entrenaments.
Per al club no li suposarà cap
despesa atès que d’aquesta
obra se’n farà càrrec l’Ajuntament. Així mateix, van manifestar que amb les dues pistes restants intentaran donar
un nou impuls a la pràctica
tennística que actualment ha
anat molt de baixa.
Recordem que el Club Tennis Agramunt va començar la
seva activitat l’any 1974 de la
mà d’uns quants agramuntins
aficionats a aquesta modalitat
esportiva, en uns terrenys de
propietat municipal. L’Ajuntament d’aleshores els va fer
una cessió per 50 anys, per
tant encara en quedaven set
perquè finalitzés aquest contracte. ■
[NOVEMBRE 2017]
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@revistasio

@ricard0555

@dolorsgrausala

@josro43

@tereanye

@tereanye

@xavierﬁto1995

Recull d’imatges
seleccionades
entre les que els
nostres lectors
han penjat
a Instagram
amb l’etiqueta
#revistasio
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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

DE T U A TU C LUB HA N DBOL AGR AMUNT

HandboliCat 2017

Membres de la junta i responsables de l’handbol agramuntí.
D’esquerra a dreta i de dalt a
baix: Jesús Villanueva, Nuri Sin,
Antoni Figuera, Judit Bertran, Vicent Carbó, Sílvia Bernaus, Òscar
Ginestà i Jaume Espinal.

Estem contents
d’haver mantingut
ininterrompudament aquest
esport a la nostra
vila durant quaranta-cinc anys,
ja que els inicis es
remunten a l’any
1972.

quest any el Club
Handbol Agramunt ha
estat escollit per la Federació Catalana d’Handbol
per organitzar el HandboliCat
2017 a la nostra població.
Parlem amb Antoni Figuera,
president actual del club;
Enric Escolà, consultor extern i exmembre de la junta,
i Vicent Carbó, vicepresident.
Són ells els que ens explicaran què suposa i comporta
aquest nomenament per al
club i per a la població.

A

– Per començar, expliqueu la
situació actual del club.
– Aquest any s’ha fet una

– Quants equips s’han format
aquest any?
– Hem aconseguit fer una
colla d’equips: benjamí mixt,
aleví mixt, infantil masculí i
infantil femení, cadet masculí, juvenil femení, sènior
masculí i sènior femení. En
total arribem a prop de 100
jugadors.
– Teniu socis?
– De fet no. Es mantenen
una trentena de persones com
a socis que ja venen de molts
anys enrere. És complicat ferne perquè a canvi no els pots
oferir res, atès que no podem
cobrar entrada als partits. Bàsicament ens mantenim de la
publicitat i de l’aportació del
mateixos jugadors. Aquest
any el nostre patrocinador
és IGP Torró d’Agramunt. Totes les categories llueixen el
mateix equipament. També
rebem ajuda de l’Ajuntament
i de la Diputació.
– A Lleida hi ha pocs equips
d’handbol, veritat?

– Sí, a nivell de la nostra
província poblacions que tinguin equip d’handbol, a part
d’Agramunt, només hi ha Alcarràs, Lleida capital, Guissona i Tàrrega. Això vol dir que
ens toca sortir molt a fora i fer
desplaçament llargs.
– Com feu aquests desplaçaments?
– L’equip sènior ho fa amb
cotxes particulars dels mateixos jugadors. Els juvenils amb
taxi subvencionat pels pares,
i la resta d’equips són els
mateixos pares dels jugadors
qui acompanyen els seus fills.
Com dèiem, molts dels desplaçaments son llargs i això
comporta haver de sortir amb
molta estona d’antelació.
– De què esteu contents de
tots aquests anys dedicats a
l’handbol?
– En primer lloc d’haver
mantingut ininterrompudament aquest esport a la nostra vila durant quaranta-cinc
anys, ja que els inicis es remunten a l’any 1972. I després d’un gran reconeixement
a tota la gent que ha format
part del club. En aquest aspecte volem ressaltar els que
han passat a jugar i entrenar
equips superiors al nostre
com Àlex Sorribes i Ramon
Vicens (EPD) que van jugar
a primera nacional. Estel Gatell i Marta Pérez van jugar
a la divisió d’honor estatal.
Toni Gilabert va ser entrenador de la Selecció Catalana
i campió d’Espanya amb la
selecció cadet masculina la
temporada 2016-17. Albert
Coscollola va entrenar a pri[NOVEMBRE 2017]
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junta nova. Ens acompanya
en aquesta junta Judit Bertran, Òscar Ginestà, Nuri Sin,
Sílvia Bernaus i Jaume Espinal. També comptem amb
dos coordinadors de joc que
són Jesús Villanueva i Marta
Pérez. Els coordinadors han
estat nomenats perquè es vol
seguir una mateixa idea en
la forma de jugar des de la
base fins als sèniors. El Jaume Espinal i la Sílvia Bernaus
porten la part administrativa
mentre la Judit Bertran coordina la part logística i publicitària.
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▼

concedit mai, i que Agramunt
anava insistint…

FONT: CLUB HANDBOL

– Què comporta aquesta fita?
– D’entrada que, durant
tot un any, la totalitat de les
activitats que tinguin a veure
amb el món de l’handbol se
celebrin a Agramunt. És un
pol d’atracció per reconèixer
aquest esport. Des de l’Assemblea General, passant per
la promoció de l’handbol a les
escoles, Top4, finals de Supercopa de Catalunya femenina i masculina, festa anual
de l’handbol… i el que dona
popularitat a tot això és que
aquestes finals estan retransmeses per Esport3.

mera nacional La Canonja.
Gerard Gros va ser segon entrenador de la selecció catalana femenina i també segon
entrenador a la divisió honor.
Rocío Ruiz és responsable de
l’handbol base del Pardinyes
i, finalment, un grup de sis o
set noies van formar part d’un
equip a primera nacional.

FONT: CLUB HANDBOL

Durant aquest any al pavelló
hi tenen lloc moltes activitats
per promocionar l’esport de
l’handbol.
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– Parlem de l’HandboliCat?
Què és i què significa per a
Agramunt?
– És un programa que
crea la Federació Catalana
d’Handbol. Cada any nomena
una població responsable per
organitzar el que diem HandboliCat. Aquest nomenament
té un gran prestigi que moltes
ciutats i pobles volen fer-se
seu. Agramunt ja feia anys
que ho demanava, però mai
no arribava el moment. Val a
dir també que cal estar molt
preparat per afrontar tot el
que aquesta designació comporta. El més complicat és la
part econòmica. Una vegada
superada aquesta, la resta ja
és a base de treballar molt.
Cal dir que sense l’ajuda econòmica de l’Ajuntament i de
la Diputació no hagués estat
possible.
– Què ha fet que aquest any
fos Agramunt l’escollit?
– Bàsicament que a les
terres de Lleida no s’havia

– Com us organitzeu per dur
a terme aquestes activitats?
– Hem dividit l’organització en tres eixos: màrqueting,
logística i esportiva. Amb un
responsable davant de cada
grup que fa que, una vegada
units, ens funcioni i puguem
portar a terme el més bé possible allò que tanta il·lusió
ens feia.
– Ja s’han celebrat algunes
activitats relacionades amb
l’HandboliCat?
– Sí. Al tercer trimestre del
curs passat es va iniciar la
promoció de l’handbol als collegis; per cert, amb molt bona
resposta. Al maig vam presenciar la final del Top4 masculí,
i el dia 20 del mateix mes es
va celebrar l’Assemblea de
la Federació Catalana. El 18
d’aquest mes d’octubre vam
tenir la final de la Supercopa
de Catalunya Femenina. El
dia 29 vam acollir la Trobada
HandboliCat categoria prebenjamins, benjamins i alevins de Catalunya, amb un total de 300 infants. Per aquest
mes de novembre està previst
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Amb l’HandboliCat, Agramunt
ha acollit nombrosos infants de
diversos clubs esportius d’arreu
del país.

L’HandboliCat
comporta que
durant tot un any,
la totalitat de les
activitats que tinguin a veure amb
el món de l’handbol se celebrin a
Agramunt. És un
pol d’atracció per
reconèixer aquest
esport.

celebrar la festa de l’handbol.
Una festa que consisteix a celebrar un gran sopar de gala
en què s’aplega molta gent i
durant el qual es lliuren tot un
seguit de premis de l’handbol
català. Durant la setmana del
6 al 12 de desembre rebrem
totes les categories de les
seleccions catalanes per fer
els seus entrenaments a les
nostres instal·lacions. I a primers de l’any vinent tindrem
la final de la Supercopa de
Catalunya Masculina entre el
Barça i el Granollers.
– Quins projectes de futur teniu?
– Bàsicament continuar

jugant i gaudint d’aquest
esport. És evident que a
tothom agrada guanyar, però
creiem que els esportistes de
l’handbol no tenen la pressió
que hi pot haver en altres
esports i el més important és
que gaudeixin jugant.
Així mateix també ens agradaria pujar el nivell esportiu
i, a poder ser, completar les
línies que ens falten. Amb les
activitats dutes a terme amb
l’HandboliCat confiem que
s’hagi posat una bona base
de cara al futur de l’handbol
agramuntí.

són centenars els nois i noies
que s’han iniciat en alguna disciplina esportiva. És veritat que
les hores dedicades a aquesta
activitat volen, també per part
dels pares i monitors, un sacrifici i dedicació als menors que
avui dia es fa difícil de compaginar, donades les variades
ofertes extraescolars de tot tipus que s’ofereixen als nostres
fills.
Cadascú s’inicia on més li
agrada i, amb els anys, tothom
deriva cap on se sent més realitzat. Aquesta és la filosofia de
l’esport: gaudir tot fent esport!

Diuen que l’esport ajuda a
formar caràcter. A Agramunt

Anna Santacreu
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Informacions de l’ANC

T

ornem de la gran manifestació, el dissabte dia
11 d’aquest mes, en
favor dels presos polítics. Es-
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perem que quan es publiquin
aquestes línies, els membres
del govern ja siguin a casa,
amb el dubte de si tindran la
mateixa sort els Jordis. Ens
trobem en un punt amb moltes incògnites, algunes de les
quals hauran deixat de ser-ho
d’aquí a pocs dies, quan en
tindrem segurament d’altres.
A partir del dia 10 d’octubre,
els fets s’han precipitat. Per
referir-nos a tot plegat, i atenent a com han anat succeint, repassem els més significatius:
— 8/10, diumenge. A la Via
Laietana, manifestació unio-

nista espanyola, com a preludi de la mala maror continguda contra l’independentisme.
Amenaces i agressions impunes. El que més es va sentir,
«Puigdemón a la prisión». Alguna expressió en català, com
«prou, recuperem el seny!» i
diversos discursos a favor de
la unitat i instant al govern a
tirar enrere la declaració d’independència prevista per al
dimarts següent.
— 10/10, dimarts següent. Parlament de Catalunya. Declaració de la República Catalana, com a conseqüència del resultat de les

Després de la manifestació que es
prepara a Brusselles pel dia 7, ens
queda l’horitzó del
dia 21 de desembre. Encara hi ha
qui diu que ho aturaran per il·legal;
és poc probable.
Sigui com sigui, la
fe en la democràcia i en nosaltres
mateixos ens
donaran la victòria
merescuda.

votacions de l’1 d’octubre.
Fortes pressions internacionals, segons ens van dir, van
decantar el president a deixar
en suspens l’aplicació de la
DI, amb una oferta de diàleg,
que s’havia de produir abans
de dos mesos.
— 16/10, dilluns. Citats a
l’Audiència Nacional per segona vegada, Jordi Sánchez,
Jordi Cuixart, Josep Lluís Trapero i Teresa Laplana. Els dos
primers van a presó incondicional sense fiança, mentre
que els altres dos queden
apartats del servei, en llibertat amb mesures cautelars.
Després de la nit del franquisme, a Catalunya tornem a
tenir presos polítics.
— 27/10, divendres. Parlament de Catalunya. A les
15.27 h, s’aixeca la suspensió de la DI. Per 70 vots
a favor, 10 en contra i 2 en
blanc, «Catalunya esdevé un
estat independent en forma
de República». A l’exterior del
Parlament, una gran quantitat
de seguidors de l’acte ho celebrem amb un esclat d’alegria. Poca estona després, a
les 16.00 h, el Senat aprova
avalar l’aplicació de l’article

155, amb 214 vots a favor,
47 en contra, 1 abstenció i
4 absències. A les 20.30 h.
Mariano Rajoy cessa el govern
català i convoca eleccions a
Catalunya pel 21 de desembre.
— 28/10, dissabte. Madrid, Consejo de Ministros.
Destitució del govern de Catalunya. L’Estat passa a controlar els Mossos. Plaça de
Sant Jaume. Concentració
independentista de suport al
govern oferint resistència per
impedir l’aplicació de l’article
155.
— 30/10, dilluns. El govern espanyol desembarca a
la Generalitat. Puigdemont i
Junqueras seran citats el dia
2 a l’Audiència Nacional. El
president Puigdemont i cinc
membres del govern de la
Generalitat són a Brussel·les,
mentre la resta s’ha reunit al
Parlament per a seguir al seu
lloc.
— 2/11, dijous. El President Puigdemont, amb Toni
Comín, Clara Ponsatí, Lluís
Puig i Meritxell Serret, romanen a Brussel·les i no aniran a
declarar a l’Audiència Nacional, sinó que demanaran respondre des de Bèlgica. Amb
el vicepresident Junqueras,
els altres set membres del govern, Dolors Bassa, Meritxell
Borràs, Joaquim Forn, Carles
Mundó, Raül Romeva, Josep
Rull i Jordi Turull. Són interrogats a l’Audiència Nacional,
i d’aquí a la presó de forma
humiliant, com a delinqüents
perillosos. El dimissionari
Santi Vila podrà eludir la presó amb una fiança. És una
dada a tenir en compte quan
s’argumenta si els altres vuit
són, o no, presos polítics.
— 5/11, diumenge. Encar-

tellada per l’alliberament dels
presos polítics. El president
Puigdemont i els quatre consellers es lliuren a la justícia
belga.
— 8/11, dimecres. Aturada
del país per les CDR. Talls i
retencions a les vies principals, carreteres i ferrocarril,
amb una vaga general de seguiment irregular.
— 9/11, dijous. Tribunal
Suprem. En sessió aplaçada
des del dia 2, i coincidint
amb el 9N, Carme Forcadell i
cinc membres de la mesa són
interrogats i empresonats sota
fiança.
— 11/11, dissabte. Carrer
Marina. Manifestació pels
presos polítics. Bonhomia i
pacifisme com sempre. Molts
llaços grocs i pancartes. Els
manifestants que portaven
radio, han pogut sentir els
parlaments. El fet singular ha
estat l’encesa espontània de
mòbils que, a les fotos i vídeos, han deixat una estampa
espectacular. Segons diuen,
aquesta és l’última gran manifestació. La premsa espanyola la ignora, i la GU de
Barcelona la minimitza.
Arribats aquí, i després de
la manifestació que es prepara a Brussel·les pel dia 7, ens
queda l’horitzó del dia 21 de
desembre. Encara hi ha qui
diu que ho aturaran per illegal; és poc probable. Sigui
com sigui, la fe en la democràcia i en nosaltres mateixos
ens donaran la victòria merescuda. Treballem per fer nostra
aquesta realitat, no permetem que Espanya ens segueixi
empresonat i humiliant, no
és de justícia el que ens ha
fet al llarg de la història, com
no ho és el que ens fa ara mateix. ■
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Els Comitès de Defensa de la República
(CDR) a Agramunt i a la Ribera
El CDR Agramunt i la
Ribera forma
part d’una
estructura
territorial
organitzada
en forma de
xarxa (50 CDR
a Ponent i
més de 250 a
tot el país).
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L

’1 d’octubre de 2017
passarà a formar part, inevitablement, de la nostra
memòria col·lectiva, un record
comú perquè va ser extensament compartit. Aquell dia van
ser moltes i molts les i els –independentistes i no–, que des
de ben d’hora al matí –alguns
des de la nit anterior– ens vam
congregar davant de cada collegi electoral per deixar ben clar
que: les urnes seran sempre
nostres. No estàvem disposats,
de cap manera, a renunciar a
un dels béns col·lectius més
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preuats, aquell que ens recorda
que la democràcia és l’expressió
del poder del poble: l’exercici
del nostre dret a vot.
Només dos dies més tard, a
la vaga general del 3 d’octubre, vam substituir el nostre
cos-escut per la nostra ànimaaltaveu. Adolorits, físicament i
emocionalment, vam sortir amb
valentia, alegria i determinació
al carrer per recordar que res no
ens pot aturar si el que volem és
exercir el nostre dret a poder decidir. També per deixar testimoni de la cara oculta d’un estat

espanyol que sembla no haver
trencat el seu pacte amb el passat; i de la cara visible d’un altre

Mapa de la ubicació dels
CDR a Catalunya.

Entre les iniciatives que
s’estan impulsant, destaca
l’organització
d’una jornada
solidària i
reivindicativa
–amb dinar i
sopar popular,
activitats de
dia pensades
per a totes
les edats i
concerts de
nit– el pròxim
dissabte 2 de
desembre al
Pavelló Firal
i a diferents
espais exteriors de la
Vila.

govern del Partit Popular, que
com davant de la catàstrofe del
Prestige, de la guerra de l’Iraq o
dels atemptats de Madrid, sembla no amagar-se darrere de la
seva prepotència i malvolença.
Aquestes dues jornades van
comportar un canvi substancial
en la nostra participació com a
ciutadans i ciutadanes en l’anomenat com a “Procés”, encara
que ja havíem començat a prendre partit en molts llocs arreu de
Catalunya abans de la celebració
del referèndum. Vàrem passar
d’una participació limitada a ser
membres de les assemblees de
l’ANC, com a socis d’Òmnium
i a assistir a les grans mobilitzacions quan érem cridats a ser
principals protagonistes: defensant els col·legis electorals l’1
d’octubre, participant de manera activa en la vaga general del
3 d’octubre i formant part dels
nous espais assemblearis que
naixien a molts pobles, viles i
barris del país, on podíem participar en la presa de decisions i
en l’organització de les diferents
activitats plantejades.
En aquest context és on s’originen els actuals Comitès de
Defensa de la República (CDR),
inicialment coneguts com a
Comitès de Defensa del Referèndum perquè el seu primer
objectiu va ser treballar per garantir la celebració del referèndum. No pretenen substituir la
resta d’organitzacions sobiranistes, sinó incorporar nous actors

i obrir espais que facin possible
la participació activa del conjunt dels ciutadans i ciutadanes
en la reivindicació de la nova
República Catalana. A la nostra
vila es va organitzar una primera
assemblea a la plaça del Mercadal on es va decidir impulsar el
Comitè de Defensa de la República d’Agramunt i de la Ribera.
El CDR Agramunt i la Ribera
forma part d’una estructura territorial –en els àmbits de Ponent
i nacional– organitzada en forma de xarxa (50 CDR a Ponent
i més de 250 a tot el país). Un
model organitzatiu horitzontal
pensat per respectar la independència i autonomia de cada
CDR (de poble, vila o barri) i
alhora fer possible la seva coordinació, de cara a l’organització
d’iniciatives i accions a diferents nivells i de manera ràpida
i efectiva. També per facilitar
que les decisions que afecten
tota l’estructura de manera conjunta, es preguin de baix a dalt,
en això es diferencia de l’ANC
–exemple d’estructura de caràcter vertical–, on les decisions
viatgen de dalt a baix. Aquest
model organitzatiu va mostrar la
seva eficiència en la vaga general el dimecres 8 de novembre
on, gràcies a la seva flexibilitat,
agilitat i sincronia va fer possible, mitjançant la mobilització
de milers de persones, la paralització de les principals vies de
comunicació del país.
Es defineix com un espai
d’autoorganització popular assembleari, horitzontal i obert i,
per tant, sense cap tipus de requisit per formar-hi part ni tampoc cap estructura jeràrquica.
Està conformat per tres comissions de treball (Comunicació i
Relacions, Accions i Activitats);
un grup de coordinació on hi
participen tots els membres de
les diferents comissions, i que

s’encarrega del funcionament
ordinari del CDR; i l’assemblea
oberta on poden participar tots
els veïns i veïnes d’Agramunt i
dels pobles de la Ribera, tant
en la presa de decisions com
també en l’organització de les
diferents activitats plantejades.
Els seus objectius es van redefinint i acordant entre totes i tots
els i les participants a les assemblees i en funció de la realitat
política i social de cada moment.
Actualment els objectius són els
següents: exigència de la immediata alliberació dels presos polítics, foment de la participació en
les eleccions del pròxim 21 de
desembre, defensa del resultat
del referèndum de l’1 d’octubre i
reclamar la instauració de la República Catalana, i la defensa de
la democràcia.
Entre les iniciatives que s’estan impulsant, destaca l’organització d’una jornada solidària
i reivindicativa –amb dinar i
sopar popular, activitats de dia
pensades per a totes les edats
i concerts de nit– el pròxim dissabte 2 de desembre al Pavelló
Firal i a diferents espais exteriors de la Vila. L’objectiu de la
jornada és la recaptació de diners per fer front a les fiances
dels presos polítics i a les sancions administratives que es
puguin produir, derivades de les
diverses accions realitzades per
membres del CDR o de la resta
d’organitzacions sobiranistes.
En l’organització de la jornada
hi participaran diferents associacions agramuntines així com
els CDR de Cervera, Tàrrega,
Bellpuig, la Fuliola, Castellserà, Guissona, Artesa de Segre,
Bellcaire, Bellmunt, Barbens,
els Plans de Sió, Tornabous, el
Tarròs, entre d’altres.
Salut i República
CDR Agramunt i la Ribera
[NOVEMBRE 2017]
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Aula
d’Extensió
Universitària
AGRAMUNT

Conferències del darrer mes
Carme Colomina
va destacar el
profund canvi
en el món de la
comunicació d’un
temps ençà i el
difícil paper dels
periodistes.

ANNA MARTÍN

Vicens Lozano va
centrar la seva
exposició en la
figura del Papa
Francesc que,
quan arriba al Vaticà, es troba una
església profundament dividida,
conservadora,
però amb corrents
reformadores.
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L

a primera va tenir lloc
el dia 18 d’octubre al
Foment Parroquial a les
5 de la tarda, amb el títol:
“Periodisme internacional: explicar i viure el conflicte”. Va
anar a càrrec del la Sra. Carme Colomina.
La conferenciant és periodista del diari Ara, on analitza l’actualitat internacional i
europea; també a Catalunya
Ràdio. Experta en la Unió Europea, Màster de periodisme
internacional per la Universitat Pompeu Fabra. Va ser
corresponsal a Brussel·les i
ha cobert cimeres i conflictes
internacionals en una vintena
de països.
Va destacar el profund
canvi en el món de la comunicació d’un temps ençà i el
difícil paper dels periodistes.
El periodisme, actualment,
es troba davant un món interconnectat i globalitzat, en
contínua transició, tant social com política o d’estratègia
que dificulta la feina dels

corresponsals. Els paràmetres
han canviat i estan a mercè
de les xarxes socials. Als periodistes se’ls presenten dilemes davant els conflictes:
el desafiament de la imatge,
la post-veritat, l’ètica de les
fonts... El periodista ha de posicionar-se. Malauradament,
la falta d’escrúpols en alguns
mitjans, és avui en dia una
realitat i estan al servei del
poder.

Segona conferència
La segona es va celebrar
el dijous dia 9 de novembre,
amb el títol: “El Papa Francesc: reformes i resistències”
a càrrec del Sr. Vicens Lozano. El conferenciant cursà les
carreres de Periodisme i Història a la UAB. Té una llarga
experiència com a periodista
treballant en mitjans com: El
9 Nou, Diari de Barcelona,
l’Avui, Mundo Diario, El Correo Catalán, El País, la RAI
(Itàlia), TV3 (reporter i periodista de la secció internacio-

nal)... Com a enviat especial
ha cobert molts esdeveniments internacionals com:
l’arribada d’Arafat al Pròxim
Orient, l’aniversari de la fi de
la II Guerra Mundial al Japó,
el tsunami a Sri Lanka, guerra dels Balcans entre d’altres.
És especialista en Itàlia, política italiana i en el Vaticà des
del 1984.
En aquesta ocasió, el periodista va centrar la seva exposició en la figura del Papa Francesc. El Papa, quan arriba al
Vaticà, s’ha d’enfrontar a una
herència: el llegat de Benet
XVI, que havia renunciat al
càrrec. Es troba una Església
profundament dividida, conservadora, però amb corrents
reformadores. Una Església
amb una imatge deteriorada
després de les investigacions
que posen al descobert una
sèrie d’escàndols (Banca Vaticana, prostíbuls, lluites de
poder...).
L’elecció del Papa Francesc
(13-3-2013 ), no va ser casual, va venir determinada per
l’important paper de les Esglésies perifèriques (LlatinoAmèrica, Àsia...) promotores
de la reforma i amb un elevat nombre de creients. Jorge
Mario Bergoglio, en aquell
moment, era un controvertit
cardenal argentí, el primer
pontífex jesuïta, un home
conservador, però alhora revolucionari. Un Papa que intenta “acollir”. Per dur a terme
el seu programa de reformes,
compta amb un Consell de
Cardenals que reconeix que
l’Església ha deixat de banda
els principis de l’Evangeli i

ANNA MARTÍN

Vicens Lozano va parlar sobre
“El Papa Francesc: reformes i
resistències”.
A la pàgina anterior, la Carme
Colomina durant la seva conferència.

que cal retornar als acords del
Concili Vaticà II. Cal adequar
l’Església al segle XXI.
Entre els anys 2014-2015
es va realitzar el primer Sínode sobre la Família, on es van

plantejar preguntes, fins aleshores tabú (tipus de matrimonis, el divorci, l’anticoncepció...) i es va arribar a certs
acords, gràcies al concepte
de MISERICÒRDIA: perdó,
compassió i acolliment.
Francesc, és un líder moral
(ètic) del segle XXI, però el
futur de l’Església és incert,
ple d’interrogants. Pel conferenciant els conservadors han
guanyat la batalla, però la
guerra està en marxa.
Per acabar va comentar
algunes anècdotes del Papa
Francesc, destacant els problemes del Cap de Seguretat
degut al seu tarannà imprevisible i proper a la gent, ja que
actua saltant-se el protocol.
Com a bon argentí li agrada
el mate i el “dulce de leche”.

Properes activitats:
– Dimecres dia 22 de novembre, conferència a càrrec
de la Dra. Margaret Creus.
Tema: “Salvant la bretxa
digital. Com aprendre de les
xarxes socials? Cap a la intelligència col·lectiva”.
– Dijous dia 30 de novembre (a les 13:30 a la Plaça
Fondandana). Sortida a Barcelona: Palau de la Música Catalana i teatre a la Biblioteca de
Catalunya.
– Dimecres dia 13 de desembre, conferència a càrrec
del Dr. Claudi Alsina. Tema:
“Les millors anècdotes de la
història de les matemàtiques”.
I per acabar el trimestre: Aperitiu de Nadal.
La Junta Directiva

Activitats Biblioteca
“ATRAPACONTES”
a càrrec de

l’Esplai Sió
ens explicaran el conte

Jo mataré monstres
per tu
Dissabte 2 de desembre,
a les 11.30 h

••••
Tertúlia amb l’escriptor

Pep Coll
Dijous 14 de desembre,
a les 20.30 h,
Aquest cop tindrem amb
nosaltres l’escriptor pallarès Pep Coll, que ens parlarà de la seva premiada
novel·la, Dos taüts negres i dos de blancs.
Acte obert a tothom
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Exposicions a l’Espai
Guinovart
Cos, percepció i resistència

Amics
de
l’Espai
Guinovart

2 setembre / 17 febrer 2018

Romà Vallés
Dues mitges llunes fan un cercle
22 octubre / 10 desembre 2017

Un relat al descobert, Martí Gasull
17 desembre 2017 / 29 abril 2018

Activitats
Nadal a l’Espai
14 de desembre de 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

Guinovart, Temps de cartells
Sala l’Harmonia, Hospitalet de Llobregat
12 desembre 2017 / 28 gener 2018
AMICS DE L’ESPAI GUINOVART,
adreçat a particulars, col·lectius i empreses

MÉS DE 10 ANYS ELABORANT

GRANS VINS
Informació i reserves: 973050018 – info@masblanchijove.com
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Protectors
corporatius:

INDÚSTRIES

JOVÉ-BALASCH, S.L.

Sr. Joan Uriach

Socis:

HORARI:
Dijous i divendres, de 10h a 13h - Dissabtes d’11h a 14h i de 17h a 19h,
Diumenges d’11h a 14h.
Plaça del Mercat, s/n. 25310 Agramunt - Tel. 973 39 09 04
info@espaiguinovart.cat · www.espaiguinovart.cat
Visites concertades per a grups.

E N T ITATS MOS S O S D’ESQUAD R A D E L’UR GELL

Els Mossos informen

Abordatge policial PG-ME en atenció
a les víctimes de la violència masclista
En la cerca d’una
major eficàcia en la
prevenció i atenció
de les víctimes de
violència masclista i domèstica, la
PG-ME realitza una
sèrie d’accions
preventives amb
l’objectiu de detectar i donar resposta
a les necessitats de
les possibles víctimes.

L

es actuacions policials
comprenen tant el treball preventiu, orientat
a aquestes víctimes, com totes aquelles accions dutes a
terme des del moment en què
es té notícia que una persona
pot ser o és víctima de violència masclista i/o domèstica,
fins el moment en què es finalitza el seguiment del seu
cas per absència de risc.
1.- Prevenció i detecció
En la cerca d’una major eficàcia en la prevenció i atenció de les víctimes de violència masclista i domèstica,
la PG-ME realitza una sèrie
d’accions preventives amb
l’objectiu de detectar i donar
resposta a les necessitats de
les possibles víctimes.
La PG-ME realitza accions
de sensibilització a la ciu-

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

tadania a través de presentacions (xerrades) per crear
espais de reflexió sobre què
és la violència masclista i
domèstica i com es detecta.
La PG-ME també col·labora
i participa en circuits territorials, taules locals i comarcals, així com en comissions
específiques, que tenen com
a finalitat establir una intervenció coordinada entre tots
els operadors de la xarxa, establint protocols d’actuació
i fluxos de comunicació per
coordinar les intervencions
d’una forma integral.

cas, per proposar, si escau,
mesures policials de protecció. Aquestes mesures estan
destinades a garantir una protecció eficaç a qualsevol víctima de violència masclista i
domèstica i s’adapten a les
necessitats i circumstàncies
de la víctima. També serveixen per mantenir una comunicació ja sigui esporàdica o
bé permanent amb aquestes
persones, poder-les localitzar
en cas de necessitat i proporcionar-los una atenció i una
protecció immediata davant
situacions d’emergència.

2.- Atenció a la víctima
Consisteix en escoltar, informar i assessorar les víctimes que pateixen violència
masclista i domèstica, sobre
els drets que tenen i les accions que poden emprendre,
així sobre els organismes on
poden acudir per exercir els
seus drets. La PG-ME realitza
la instrucció de les diligències
policials, informació de drets
de la víctima i la sol·licitud
de l’ordre de protecció i fa
tramesa a l’autoritat judicial/
Fiscalia corresponent.

4.- Intervenció Policial
En motiu del Procés d’Atenció a les Víctimes de violència
masclista, domèstica i altres
víctimes vulnerables, la PGME realitzarà les següents
actuacions policials:

3.- Seguiment i protecció
La PG-ME valora el risc que
pateix la víctima, en cada

a) Preservar la integritat física de la víctima.
b) Atenció, assessorament i
seguiment a víctimes de violència masclista i altres víctimes vulnerables.
c) Recollir les denúncies
d’àmbit penal presentades
per la ciutadania relacionades
amb els àmbits de la violència masclista i altres víctimes
vulnerables. ■
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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 C EN TRE EX C U R SIONISTA

Últimes activitats del centre

FONT: CENTRE EXCURSIONISTA
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FONT: CENTRE EXCURSIONISTA

Cinc membres del centre a la via ferrada Urquiza-Olmo.

Recorregut per la cresta “Coma de Gelis”.

l mes d’octubre uns quants socis del
centre vam dur a terme un parell de
sortides que van anar d’allò més bé per
desconnectar i alliberar tensions acumulades
últimament…
La primera va ser una via ferrada el diumenge 15 d’octubre, l’anomenada UrquizaOlmo, en homenatge als dos pencaires que la
van equipar.
L’esmentada ferrada està ubicada al Barranc de la Pardina, a prop del congost de
Mont-rebei per la seva cara sud, i l’accés
és des de l’ermita de la Pertusa. Consta de
dues parts ben diferenciades; la primera més
clàssica i senzilla, i la segona més esportiva
i exigent
Acabada la ferrada dalt de tot del cingle, el
descens el fem pel barranc de Sarah que després de vuit ràpels quasi consecutius ens porta al fons del barranc de la Pardina i d’aquí
altre cop al camí d’accés per retornar a l’ermita de la Pertusa on havíem deixat els cotxes.
Podem dir que vam passar un bon matí
amb un temps immillorable i es va gaudir
molt de la sortida
La segona activitat va ser un recorregut per
la cresta “Coma de Gelis”, a l’entorn del pantà de Sant Llorenç de Montgai, el diumenge
29 d’octubre.
Es tracta d’un recorregut d’escalada clàssica o progressió per cresta (com en vulguem
dir) d’uns 330 m de longitud repartits en set
llargs de cordada, de poca dificultat, però
molt agraïda i que ens farà gaudir molt. Una
grimpada sobre un terreny feréstec de la roca
calcària que caracteritza les nostres muntanyes més properes i predecessores del Montsec, amb assegurances d’estil alpí: ponts de
roca, bagues savineres i algun pitó als passos
més necessaris.
En arribar al punt més alt del recorregut un
ràpel d’uns 20 m ens deixa a la banda occidental de la cresta, seguim un corriol entre
boixos i garrics que ens deixa al camí perimetral del pantà per on hem vingut, i d’aquí als
cotxes que hem deixat a la carretera.
En aquest cas el temps també ens va acompanyar i ens ho vam passar molt bé. ■
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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

Tossudament sense defallir

O

Ni que els
resultats del 21
de desembre no
donin una majoria a partits
independentistes, no per això
està tot perdut.
Per què? Doncs
perquè mai no
hi havia hagut
tanta gent que
aspirés a una
Catalunya lliure
i republicana
com ara.

disseu, un dels herois
de la guerra de Troia, és
també conegut amb el
nom d’Ulisses. Va ser castigat
pels déus de l’Olimp en el retorn a la seva Ítaca. Els vents
i les tempestes marítimes allunyaren una i mil vegades el seu
vaixell de la terra natal i l’empenyeren fins a illes perdudes
enmig del pèlag on trobaren
tant gent acollidora com monstres i gegants que no els volien
cap bé. Després de moltes tribulacions i de mesos lluny de
la llar, l’atzar de les ones impulsà el vaixell d’Odisseu fins
a l’illa d’Èol, el déu dels vents.
Aquest, apiadant-se de l’heroi,
va fer un sac amb la pell d’un
brau dins el qual empresonà les
rutes dels vents bramulosos, i el
fermà de manera que no deixés
escapar ni una mica de brisa.
Amb una mar plàcida com un
mirall, el vaixell d’Ulisses lliscà
rumb a Ítaca fins que la tripulació arribà a les envistes de l’illa.
Durant el viatge de deu dies i
deu nits, l’heroi servà el timó i
guardà el sac dels vents en lloc
segur perquè els mariners no
el poguessin haver. Tanmateix,
mai no es pot dir blat fins que
no és al sac i ben lligat. Volgué
la fortuna que Ulisses, esgotat
pel cansament, s’abaltís i tanqués les parpelles, moment que
aprofitaren els mariners díscols
per agafar-li el sac creient que,
tractant-se d’un present d’Èol,
a dins hi hauria un tresor generós. Atropelladament el van
deslligar per veure’n el contingut. Mai no ho haguessin fet.
Els vuit vents, eixint esperitats
de dins del sac, van congriar
una forta tempesta que nova-

ment empenyé la nau a terres
llunyanes. El que Ulisses tenia
a l’abast en un tres i no res esdevingué inabastable.
Teníem la República Catalana a les envistes fins al punt
que vèiem des del vaixell els
camps de la pàtria tan a la
vora, que en destriàvem els
focs i la gent encenent-los.
Però heus ací que el Govern de
Madrid va deslligar el sac dels
vents i es desfermà una forta
tempestat que ens allunyà de
la terra anhelada. Tots sabem
prou bé com va anar. Es va fer
una declaració formal de la República, però malgrat que ho
celebréssim amb entusiasme,
endevinàvem que el recorregut
podia ser complicat d’aplicar
donada la força i el poc respecte a la llei exhibit pel govern
de Madrid. I el nostre Govern,
amb molt bon criteri, optà per
no parapetar-se i no fer front a
l’envestida de les forces d’ocupació. Optà per presentar-se a
la justícia espanyola i anar a la
presó, o bé per allunyar-se a un
exili fora del país des d’on es
pogués mantenir la flama viva
de la il·lusió per una Catalunya
independent. Molts han titllat
la tàctica de covards, de traïdors o d’improvisadors. Però
res de tot això no és veritat.
Senzillament perquè van actuar amb prudència ja que prou
s’ha dit i repetit que la nostra
“revolució” ha de ser exemplarment pacífica malgrat que l’altre actuï sense miraments de
cap tipus. Haver-se parapetat al
Parlament o en qualsevol punt
de Catalunya amb els Mossos
fidels en la seva defensa hauria desfermat una violència i un

vessament de sang que ningú
no volia.
Alguns pensen que amb el
que ha passat i el Govern dispers entre les presons i Brusselles tot ja s’ha acabat i que
aquella il·lusió que va fer que
més de dos milions de catalans
anéssim a votar s’ha apagat. Alguns creuen que el viatge a Ítaca ja s’ha acabat; que no hi ha
res a fer. Però no és pas veritat.
Tenim les eleccions, convocades per Rajoy amb l’excusa del
155, que són una nova oportunitat per mostrar al món que
Ítaca encara la servem al cor i
que el nostre deler per fondejar
a l’illa no s’ha esvanit; encara
és possible.
I diré més, ni que els resultats del 21 de desembre no
donin una majoria a partits
independentistes, no per això
està tot perdut. Per què? Doncs
perquè mai no hi havia hagut
tanta gent que aspirés a una
Catalunya lliure i republicana
com ara. Mai no havíem estat
tants els independentistes com
avui en dia. És veritat que un
gran xàfec va atuir les flames
que s’aixecaven cel enllà. Però
el foc continua viu; ben viu. Hi
ha moltes brases que el mantenen. Un caliu de milions de
brases que qualsevol moment
el tornaran a revifar.
Tots sabem com acaba l’Odissea d’Homer. Ulisses, després
d’haver-se allunyat de l’illa que
havia tingut ben a prop, va continuar pugnant amb perseverança, amb convenciment, amb fe.
Tossudament sense defallir. Fins
que els déus van permetre que
pogués trepitjar de nou la seva
Ítaca estimada. Així sigui. ■
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Comtessa Aurembiaix, 5
25310 Agramunt
tel.: 973 390 319
info@torronsfelix.com
www.torronsfelix.com
Comandes i consultes via whatsapp: 627 69 38 72
(enviament de comandes a domicili)

pintura i decoració

Roman Serra

695 558 383
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OP IN IÓ G EN T, F ETS, C OSES...

per ANTONI PONSA

Remeis tradicionals: berbena
La majoria dels
medicaments confeccionats amb
aquesta espècie
s’usen en tractaments de contusions i dislocacions
musculars, els
s’apliquen en forma de pegats.

L

a berbena és una planta
que es troba en espais
molt alterats per les persones i, també, en espais conreats, especialment en camps
i horts.
Segons la interpretació mèdica popular, la berbena és
una planta molt singular, ja
que s’assegura que “estira
el mal de cap fent-lo sortir
fora”, la qual cosa només es
troba en un grup molt reduït
d’altres plantes, entre les
quals hi ha els pegats d’alfals
i la trementina d’oli d’avet. A
més a més, l’ús de pegats de
berbena s’associa a una mena

d’estratègies de caràcter ritual. Així, per damunt del pegat
s’hi posa un drap amb nou
doblecs, ni un de més ni un
de menys. Cal recordar que
al nombre nou, en medicina
popular, se li atorguen uns valors màgics, dels quals n’estan absents la resta. Aquesta
creença, encara avui, té un
arrelament força viu. Deien
que si ficaves allò sobre el
mal xuclava la sang cascada i
es mullaven tots els draps, el
pegat els anava traient cap a
l’exterior.
La berbena és una planta medicinal que serveix per
a diversos usos medicinals,
els quals sovint s’associen a
pràctiques de caràcter ritual.
La majoria dels medicaments confeccionats amb
aquesta espècie s’usen en
tractaments de contusions i
dislocacions musculars, els
apliquen en forma de pegats.
En aquest cas es fa servir la
part aèria de la planta, la qual
es xafa en un picamà, o com
sigui, fins a esdevenir sucosa
o pastosa i s’aplica sobre la
part del cos afectada. De vegades el pegat també es pot
preparar combinant la berbena amb altres productes medicinals com és ara amb oli
d’oliva, amb vinagre o amb
sal, uns productes aquests
que la medicina popular coneix molt bé per la seva bona
acció, especialment si es
tracta de problemes dels ossos o de les articulacions.
Unes aplicacions gairebé
idèntiques a les esmentades
es fan amb els pegats de berbena usats per guarir blaus o

morats, els quals es destinen
a hemorràgies oculars i els
apareguts en qualsevol indret
del cos, els quals en medicina popular rebien la denominació de cops de sang. Com
es desprèn, aquests pegats
s’usen tòpicament, però amb
una particularitat ben remarcable: si es tracta d’una taca
de la pell, el pegat s’aplica
directament sobre la part del
cos afectada, mentre que si
es tracta d’una hemorràgia
ocular el pegat s’aplica sobre
el clatell, d’aquesta manera
estira el mal cap allà.
Aquesta mena de pegats
també serveixen per combatre
infeccions intestinals, com a
reforçants d’ossos trencats
després de treure’n el guix o
l’embolcall immobilitzant i
per alleujar l’artrosi.
També en veterinària la
berbena havia estat un medicament molt important, especialment per les infeccions
internes del bestiar boví. Amb
la part aèria bullida en aigua
sola o barrejada amb rel de
tuca es feia beure a l’animal
afectat.
Encara cal destacar que
la tisana de la part aèria de
l’esmentada planta ha tingut sempre un ampli nombre d’altres usos medicinals,
com per exemple per al mal
d’estómac, laxant, per tal de
millorar l’espessor de la sang
i en el guariment de grans
d’origen desconegut.
Acabo amb una dita de la
literatura popular que recull
les virtuts de la planta que
diu així: “La tuca i la berbena
/ treuen el bou de pena”. ■
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O P IN IÓ ELS LEC TO RS ESCR IUEN

A propòsit de “La ﬂauta màgica”
Crec que
caldria
introduir els
infants en
aquest gènere perquè és
un compendi
de música,
teatre, dansa i plàstica
de primer
ordre.
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a Montserrat Cots, en el
seu article “La flauta màgica” (Sió. Octubre 2017)
ens diu que l’òpera de Mozart és
assequible a totes les edats. Jo
sóc del parer que moltes òperes
ho son, però que el llenguatge
operístic les fa poc assequibles.
Difícilment un nen pot aguantar
la representació de qualsevol
òpera. Com he dit, el llenguatge (cant líric) així com l’idioma, que és preeminentment
en italià, però també francès i
alemany, cas de “La flauta màgica”, fa que els espectadors infantils i juvenils, i molts altres,
val a dir-ho, no arribin a combregar amb el gènere operístic. La
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cirereta seria la llarga durada de
les òperes.
Tot i així, crec que caldria introduir els infants en aquest gènere perquè és un compendi de
música, teatre, dansa i plàstica
de primer ordre. Com fer-ho? Jo
us puc parlar de com ho he fet i
els bons resultats que m’ha donat. Ho he fet amb dues òperes,
L’amor de les tres taronges de
Serguei Serguéievitx Prokófiev i
La flauta màgica de Wolfgang
Amadeus Mozart.
Les directrius que he seguit
són les que apliquem els directors de teatre quan muntem una
obra, és a dir: amb una dramatúrgia acurada, que vol dir l’anà-

lisi a fons de l’obra per fer les
adaptacions que creiem cal fer
perquè s’ajustin a la nostra idea
de muntatge. Com a compositor
de musicals i dramaturg, aquesta feina m’apassiona, sobretot
quan em plantejo adaptar una
òpera per muntar-la amb alumnes d’edats compreses entre els
12 i 17 anys.
L’any 1993 m’hi vaig posar
amb La flauta màgica i el primer
que vaig fer va ser traduir el llibret operístic al català i fer-ne
la dramatúrgia. Vaig comprovar
que un llibret operístic està al
servei de la partitura musical i
que, al passar-lo a text dramàtic, es produeixen algunes in-

El que volia
era transformar l’òpera
“La flauta
màgica” en
una obra de
teatre amb
moltes cançons, o per
dir-ho d’una
altra manera,
en un musical.

Vaig gosar
fer la transgressió de
no adaptar
els cantables
originals
sinó que vaig
escriure nous
textos i vaig
posar les
cançons a
conveniència
al llarg de
l’obra que
havia treballat i adaptat.

congruències i també un cert
garbuix argumental. Calia donar
consistència a l’argument i polir
aquelles parts que, per dir-ho
d’alguna manera, i en l’actualitat, no son políticament correctes. Un exemple: el pervers
Monostatos és un personatge de
pell negra, i alguns comentaris
de Papageno tenen un punt de
racistes.
Salvat aquest escull, em vaig
posar a fer la tria de les cançons
que acompanyarien el text, perquè, el que volia era transformar
l’òpera en una obra de teatre
amb moltes cançons o, per dirho d’una altra manera, en un
musical. Volia fer la tria cercant
les melodies més suggerents.
Amb La flauta això era ben fàcil
perquè, com diu la Montserrat
Cots, l’obra és un aiguabarreig
de gèneres, entre els quals, la
música entesa com a popular o,
el que és el mateix, aquella música que s’enganxa a la primera.
Però vaig gosar fer la transgressió de no adaptar els cantables originals sinó que vaig
escriure nous textos i vaig posar
les cançons a conveniència al
llarg de l’obra que havia treballat i adaptat. Us poso un exemple comparatiu de la cançó de
Papageno que, traduïda literalment, diu així:
Sóc l’ocellaire, sempre content i “hopsalà!”. Sóc l’ocellaire, sóc conegut per vells i
joves a tot el país. Sé com fer

anar els esquers i els ocells
entenen els meus xiulets. Vet
aquí perquè estic alegre i feliç,
doncs tots els ocells em pertanyen. Voldria tenir una trampa
per caçar noietes i les caçaria
a dotzenes. Les tancaria aleshores, a casa meva i serien
meves. Quan totes les noietes
fossin meves compraria les millors llaminadures i a la que més
amable fos amb mi, a aquella
les hi donaria totes. I després,
si m’omplís de petons, la faria
la meva esposa i jo el seu marit.
Ella dormiria al meu costat i jo
la bressaria com a un nen.
Vet aquí l’adaptació que jo
vaig fer:
Estic ben servit, / ja no em cal
decidir, / menjar, fer-se un tip /
i anar a dormir. / No seré pas un
savi ni un mestre erudit. / Estic
molt bé com ara estic! / Potser
sí que em falta per arrodonir /
tenir al costat noia de bon tast. /
Així (sobre refilet de flauta, gest
de Papageno) / I així (sobre refilet de flauta gest de Papageno)
/ Que em faci les sopes i m’escalfi el llit / I uns quants fills em
doni per quan sigui vell i trist /
(Refilet de flauta, i gest de Papageno) Així! / (Refilet de flauta
i gest de Papageno) / Així!
El que pretenia amb la meva
adaptació, a part de fugir dels
comentaris masclistes de Papageno, era que de la cançó en
sortís un retrat del personatge,

de “bon vivant”, despreocupat
i una mica primari, és a dir un
home boscà.
El resultat d’aquella adaptació era incert perquè, fins aleshores, no sabia de ni ningú que
hagués fet aquesta mena de
“profanació” de l’òpera de Mozart. Tots els dubtes, però, es
van esvair quan els pares dels
meus alumnes van venir per dirme que els seus fills els havien
demanat d’escoltar l’òpera de
Mozart. Quina cosa més insòlita que un fill demani als pares escoltar una òpera! Molts
d’ells van haver de comprar el
disc o el CD (tot just feia 10
anys que s’havia comercialitzat
el sistema de Disc Compacte).
Vet aquí que l’aproximació a
l’òpera s’havia consumat!
D’aleshores ençà he muntat
diverses vegades la versió musical de “La flauta màgica”, amb
grans i petits, i sempre amb
molt bons resultats i molt bona
acollida. L’article de la Montserrat Cots m’ha engrescat per parlar-vos del meu treball, que està
en franca disposició d’aquells
que puguin estar interessats.
És la meva aportació per aproximar l’òpera als infants i, per
què no, a molts adults que descobreixen, amb aquest exercici
dramàtic, que l’òpera no és un
gènere inassequible.
Ignasi Roda
Compositor i dramaturg

Agraïment

E

l Jaume ens va deixar
molt aviat, no tocava. Durant els seus 35 anys va
saber fer i conservar els seus
amics. En els moments més

difícils no el van deixar mai i
sempre van estar al seu costat.
Moltes gràcies a tots, sobretot perquè deu anys després
encara el tingueu en el vostre

record. Una part d’ell sempre
estarà amb vosaltres.
Gràcies amics i quinta del
72.
Família Figueres
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DES DE L’1 DE GENER DEL 2018 ELS AUTÒNOMS PODRAN DEDUIR EN EL SEU IRPF LES DESPESES
DE SUBMINISTRAMENTS DE L’HABITATGE I LES DESPESES DE MANUTENCIÓ INCORREGUDES EN EL
DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT
La nova Llei 6/2017 de reformes urgents del treball autònom introdueix, a partir del 2018, en la Llei de l’IRPF una nova regulació
relativa a dues despeses deduïbles dels rendiments nets de les activitats econòmiques en estimació directa: despeses per subministraments d’electricitat, gas, aigua i telecomunicacions (telefonia i
internet) quan l’empresari o professional exerceixi la seva activitat en
el seu propi habitatge habitual i despeses de manutenció del titular
de l’activitat.
Despeses de subministraments de l’habitatge parcialment afecte
a l’activitat econòmica
Quant a la deduïbilitat de les despeses de subministraments de
l’habitatge parcialment afecte a l’activitat econòmica, s’estableix
que tenen la consideració de despesa deduïble per a la determinació
del rendiment net en estimació directa les despeses de subministraments d’aquest habitatge, com són l’aigua, el gas, l’electricitat, la
telefonia i internet, en el percentatge resultant d’aplicar el 30% a la
proporció existent entre els metres quadrats de l’habitatge destinats
a l’activitat respecte a la seva superfície total, excepte que es provi

ESPECIALISTES
EN HOSTALERIA

4XHYLXUHV
L’Estoneta

%DU5HVWDXUDQW
Menjars casolans per emportar
Cafeteria - Bar - Restaurant
Pollastres i conills a l’ast, paelles...
Queviures - Càtering

bosses paper
bosses plàstic
hostaleria
alimentació

Agramunt (Lleida)

aparells
C/ Pol. Ind. Camí Vell de Tàrrega, 3
25310 AGRAMUNT (Lleida)
Tel. 973 392 910 - Fax 973 392 909
www.vimatcomercial.com
vimat@vimatcomercial.com

neteja
impresos
pastisseria
indústria
mobiliari
cash…

un altre percentatge.
Despeses de manutenció del propi contribuent incorregudes en el
desenvolupament de l’activitat econòmica
Els contribuents podran deduir per a la determinació del rendiment net de l’activitat econòmica en estimació directa les despeses
de manutenció que compleixin els següents requisits:
• Ser despeses del contribuent.
• Que es realitzin en el desenvolupament de l’activitat econòmica.
• Que es produeixin en establiments de restauració i hostaleria.
• S’hauran d’abonar utilitzant qualsevol mitjà electrònic de pagament.
Amb els límits quantitatius establerts reglamentàriament per a les
dietes i assignacions per a despeses normals de manutenció dels
treballadors, això és, amb caràcter general, 26,67€ si la despesa
es produeix a Espanya o 48,08€ si és a l’estranger, quantitats que
es dupliquen, al seu torn, si es pernocta com a conseqüència del
desplaçament.
Josep Ortiz Llena – Gestor Administratiu - Advocat

Tu poses
la imaginació…

C/ Pau Casals, 20

973.390.468

Calçats Mary
des de l’any 2000

i nosaltres et vestim la teva taula
amb totes les combinacions de colors

i moltes més
Distribuïdors:
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R E P O RTATG E C O BLA J OVENÍVOLA AGR AMUNT

30 anys buscant els límits
de la sardana
feia la presentació la cobla
Riella, actualment fusionada
amb la Quatre Vents amb el
nom de Vents de Riella. Durant aquest bast recorregut de
30 anys hi han passat músics
de diversos indrets del nostre
país. La Jovenívola ha portat
sempre amb orgull el nom
d’Agramunt arreu del territori català i part de l’estranger.
Esperem que en puguin ser
molts més.
Aquest reportatge pretén
ser una mirada per la història
d’aquesta formació musical
de casa nostra.

Foto oficial de la formació amb el
primer uniforme de la Jovenívola
en una imatge promocional de
1987, any de la presentació.

ELS INICIS

L

es primeres notícies que
es tenen de la tradició
musical
agramuntina
daten del darrer terç del segle
XIX. Si parlem de la cobla en
concret, és important recordar formacions com les cobles-orquestres “Montagrins”
i “La Principal d’Agramunt”

anteriors a la Guerra Civil.
L’onze de setembre de 1987
es recordarà com la data en
què Agramunt recuperava la
Cobla. Aquell dia, la Jovenívola feia la seva presentació
oficial davant el públic agramuntí. Cinc anys més tard,
també un onze de setembre,

És en el sí de l’Escola
Municipal de Música on es
gesta el projecte de la creació d’una cobla agramuntina
amb alumnes de l’escola. En
Ricard Bertran, llavors director de la mateixa, impulsa la
seva creació amb el suport
de l’Ajuntament d’Agramunt.
Ens hem de remuntar a l’any
1985 quan un grup d’alumnes de l’escola inicien els estudis d’instrument de cobla;
en la majoria dels casos parlem del segon o fins i tot del
tercer instrument. Simultàniament comencen els assaigs
com a formació de Cobla i les
primeres aparicions en concerts de l’escola. Finalment,
l’onze de setembre de 1987,
amb l’apadrinament d’Eugeni
Nadal, director dels Serveis
Territorials de Cultura de la
Generalitat de Catalunya a
Lleida, la Cobla era rebuda
[NOVEMBRE 2017]
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▼

Primers components de la Jovenívola
d’Agramunt mesos abans de la seva
presentació: Òscar Canosa, Josep
Bertran, Bernat Solé, Jaume Torné,
Jordi Alcalà, Cristina Ros, Marta Ros,
Noemí Escasany, Amor Huguet, Anna
Nuri Bertran, Anna Pedrós, Anna
Bertran i Tere Torné, 1987.
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▼
Imatge feta durant la gravació
d’un vídeo promocional arran de
la gravació del CD Sardanes a
TV3, 1996.
A la dreta, components de la
Jovenívola de camí cap a Bèlgica
per participar al Festival International de Folklore (CIOFF) “Hello
Schoten” acomanyant l’Esbart Sant
Martí de Barcelona, 1995.

El components de la Jovenívola amb l’Esbart Sant Martí
després d’una actuació a
Villach (Àustria) dins el Villacher
Brauchtumswochen Festival, 1997.
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amb grans aplaudiments del
públic aplegat a la Plaça Mercadal. Per a l’ocasió s’havia
preparat un repertori de tres
sardanes: “Aplec de Martorelles” de Francesc Mas i
Ros, “La Festa de l’Aigüeta”
i “Mas Lloreda”, ambdues de
Ricard Viladesau. La direcció
de la cobla era compartida
entre Joan Farreny i Ricard
Bertran. A partir d’aquí es
comença a trepitjar territori
compaginant ballades de sar-

danes amb concerts de música per a cobla, concursos de
colles sardanistes, acompanyaments d’esbarts dansaires
i fins a un llarg etcètera.
A partir de l’any 1998, és
Jordi Vilaró, tible de la Cobla
Principal del Llobregat, qui
agafa les regnes de la direcció i més tard ho fan Dolors
Ricart i Esteve Molero. També s’ha treballat amb altres
directors com Jesús Ventura,
Jordi Molina o Jordi León.

LA PRIMERA DÈCADA
Durant la primera dècada
de vida de la Jovenívola, la
cobla es va centrar en el repertori tradicional d’aquesta
formació amb actuacions arreu de les nostres contrades
i inicia la participació en els
principals aplecs de les terres
de Lleida. Per una altra part,
però, tracta d’ampliar els límits d’una formació buscant
nous incentius a nivell musical. És per això que, uns anys
després de la seva fundació,
es planteja un nou objectiu.
Ens situem a l’any 1993. En
aquell moment es comença a
parlar d’un nou estil musical
dins del món de la sardana;
es tracta de la Sardanova, definida com un agermanament
de la sardana i el jazz-rock.
Després de diversos contactes
amb el seu creador, Santi Arisa, la Cobla emprèn un seguit
de col·laboracions amb el músic manresà i les seves formacions musicals com La Tribu
de Santi Arisa o els Lakatans.
Aquest moment porta als
músics de la cobla a abraçar
altres estils musicals fora de
l’estrictament sardanístic com

Al llarg d’aquests trenta anys d’història de la Jovenívola han passat un
gran nombre de músics que han deixat
la seva petjada musical i humana. Han
estat quaranta cinc músics, tenint en
compte els actuals, procedents de tota la
geografia catalana que han passat per la
formació. Alguns hi han estat molts anys,
d’altres només una temporada, però tots
han ajudat a créixer la formació.
Tenores:
Anna Bertran Solé, Tere Torné, Joan
Farreny, Jordi Guixé, Abel Roig (actual)
i Judit Bertran (actual).
Tibles:
Anna Pedrós Miralles, Verònica Huguet
Puig, Anna Nuri Bertran, Judit Sorribes
(actual) i Laura Pallàs Martín (actual).
Flabiols:
Amor Huguet Puig, Montse Soques,
Maria Isan i Pau Barniol (actual).

Fent el concert de cloenda de la
IV Nit de la Sardana, marc on es
lliuren els premis del campionat
de colles sardanistes de la Terra
Ferma, 1998.

Trompetes:
Jaume Torné, Bernat Solé, Xavier Puiggené, Jordi Caballol, Joan Bautista Cuenca, Xavier Segura, David Solernou, Natalie Roig, Sergi Marquillas, Quim Forn
(actual) i Armand Noguera (actual).
Trombons:
Jordi Alcalà, Òscar Canosa, Marc Balcells (actual).
Fiscorns:
Marta Ros Poch, Ricard Bertran, Josep
M. Ariño Sopena, Miquel Castro, Josep
Bertran, Manel Juste, Òscar Barqué,
Marcel Comellas, Jordi Sellart (actual) i
Adrià Tort (actual).
Contrabaixos:
Cristina Ros, Noemí Escasany, Miquel
Torà, Jordi Soler, Santi Pubill i Eduard
Arribas (actual).

són el jazz, el rock o el pop.
Actuacions de Sardanova a la
Gran Festa de Cultura Popular
al Bages al Parc de l’Agulla, al
Festival de la Infància i la Joventut, al Poble Espanyol de
Barcelona, a la Transegre de
Balaguer o a l’emblemàtica
plaça Porxada de Granollers
en són una mostra. El gener
de 1995 es du a terme una

actuació molt especial al Festival de jazz de Tàrrega, amb
un repertori de peces de jazz
i blues adaptades a la formació de cobla. Aquesta etapa
de col·laboració amb el músic
de Manresa i les seves formacions musicals, acaba l’any
1997, després de la celebració del Xè aniversari de la Jovenívola.

És durant aquesta primera
dècada que la Jovenívola inicia una estreta col·laboració
amb altres entitats que faran que la formació surti de
les nostres fronteres per portar la música per a cobla en
diversos festivals europeus.
Especialment fructífera fou
la col·laboració amb l’Esbart
Sant Martí de Barcelona.
Acompanyant aquesta entitat
la Cobla va participar el 1994
en un festival a la ciutat francesa d’Estrasburg, així com
al Wederdfestival van folklore
de Schoten (Bèlgica) el juliol
de 1995. Aquest viatge va ser
aprofitat per fer diverses actuacions a Holanda i França.
Amb el mateix esbart, la Jovenívola va participar al festival
de Pavie (França) i al Villacher Brauchtumswochen de
la ciutat austríaca de Villach
l’any 1997.
Durant aquells anys la Cobla també participa en solitari en una gira per diverses
ciutats alemanyes (Stuttgart,
Heidelberg…) dins el marc de
l’Eurotreff Music de 1994 representant Catalunya.
També cal destacar la participació a la Festa Major
del Cercle Català de Madrid
l’abril de 1996, amenitzant
la Festa Major amb diverses
actuacions en el marc de la
Plaza de España de la capital
espanyola.
Durant la primera època
d’existència també podem
destacar altres actuacions importants que van donar a conèixer la formació agramuntina dins l’àmbit de la música
de cobla arreu de Catalunya.
L’any 1990 participa en la
Marxa de la Flama Olímpica
al costat dels portadors de la
torxa a les comarques de Tarragona. Cinc anys més tard,
[NOVEMBRE 2017]
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LLISTAT DE COMPONENTS DE LA COBLA JOVENÍVOLA
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▼
Assaig amb Santi Arisa preparant
les primeres actuacions de Sardanova, 1997.
A la dreta, participant a la Fira del
Teatre al Carrer de Tàrrega sota
les ordres del prestigiós director
teatral Xavier Albertí, 2004.

La formació després del concert
de cap d’any al Teatre Auditori de
Balaguer, 2003.
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la Jovenívola queda finalista
al I Concurs de cobles joves i
ofereix un concert a Vilanova
i la Geltrú juntament amb la
Bisbal Jove i la Cobla Blanes.
La traca final d’aquesta
primera dècada va ser el Repicó’97, nom que va prendre
la festa del Xè aniversari de
la Cobla. Una festa que es va
dur a terme el cap de setmana dels 20 i 21 de setembre,
amb activitats de tot tipus i
per a tots els públics per celebrar el 10è aniversari de la
formació.
No podem acabar de parlar
d’aquesta primera època sen-

se fer esment dels dos directors que van impulsar la formació amb molta dedicació i
esforç. En Ricard Bertran i en
Joan Farreny van ser els encarregats de guiar un grup de
músics molt joves i d’inculcar-los l’amor per la música i
el treball necessari per iniciar
un projecte que havia de durar molts anys

LA CONSOLIDACIÓ
Entrant al nou mil·lenni,
la Cobla inicia un període
de consolidació tant a nivell
de qualitat musical com en
el nombre d’actuacions ar-

reu de Catalunya. Ho fa amb
una nova direcció musical a
càrrec de l’instrumentista de
tible Jordi Vilaró. És durant
aquests anys que la Cobla es
converteix en la formació habitual de tots els aplecs sardanistes de les Terres de Lleida i s’intensifiquen les actuacions en aplecs i ballades en
poblacions de tot Catalunya.
Fins i tot participa en aplecs
fora del nostre país com va fer
l’any 2006 en l’Aplec Internacional de Tolosa de Llenguadoc (França). Ara bé, si bé
és cert que durant tants anys
d’història són moltes les actuacions i projectes que s’han
dut a terme per tot el territori, n’hi ha unes que tenen un
pes específic en la història de
la Cobla, no tant per la seva
importància, sinó per la petjada que ha anat deixant en els
seus components.
Abans de centrar-nos en les
actuacions d’aquest període,
s’hauria de destacar aquelles poblacions que, com la
mateixa vila d’Agramunt, han
donat un suport incondicional
a la Jovenívola des dels seus
inicis. I parlant de suport incondicional és imprescindible
parlar de la població d’Esterri

La Jovenívola a l’aplec d’Agramunt de l’any 2011.

La cobla ha participat de forma
habitual dels cicles de concerts
que tenen lloc a Agramunt com
el Cicle Racons, 2011.

d’Àneu; des de la seva creació, la Cobla s’hi desplaça
cada Festa Major d’agost per
interpretar els Balls del Poble
en la Ballada Popular. Val a
dir que, aquests balls es van
gravar en el disc “Dansàneu”,
que immortalitza uns dels
balls populars més impor-

tants de Catalunya. El suport
de les poblacions esmentades
ha estat la base d’un projecte musical que ha intentat
explorar tots els límits de la
formació de cobla.
I tornant a parlar d’aquest
període de consolidació de
la Jovenívola, hem de fer esment de la participació l’any
2000 a la XXV Nit dels músics cassanencs a Cassà de
la Selva, on es forma la cobla
més gran de la història amb
més de 200 instrumentistes del Principat i Catalunya
Nord. Dins la celebració de
les noces d’argent d’aquesta
fita sardanista la Jovenívola
en va ser una de les cobles
convidades.
Una de les activitats que

dona prestigi a les cobles és
la participació a la Competència de Cobles a les festes de
Sant Martirià de Banyoles. La
Cobla hi va fer una actuació
l’octubre del 2000. També
hem de destacar la seva participació dins dels actes del
700 aniversari de la Seu Vella. La Cobla hi va actuar en
un acte amb l’esbart dansaire
de Lleida el maig de 2003.
El conjunt de música que
ha anat passant per la Cobla
ha tingut sempre un especial
interès en participar en activitats en què la cobla sortís dels paràmetres clàssics
d’aquesta formació. El setembre de 2004 ho va poder fer
una vegada més amb la participació a la Fira del Teatre de
Tàrrega en un espectacle de
carrer creat i dirigit per Xavier
Albertí.

Santa Cecília de 2010. Un concert organitzat per la mateixa cobla per potenciar el vessant més concertístic de la formació.

Durant la tercera dècada
de la Jovenívola d’Agramunt,
la formació musical continua
combinant les sessions de
sardanes tot potenciant els
concerts de música de cobla,
la col·laboració en activitats
fora de l’àmbit sardanístic i,
per primer cop, l’estrena d’espectacles de creació pròpia.
Aquest fet es veu potenciat
per l’arribada a la direcció de
l’Esteve Molero.
Dins d’aquest període en
destaca l’espectacle ideat i
produït per la mateixa Cobla:
“Els sons ancestrals de la Mediterrània i el Mar Negre”, que
va representar l’oportunitat de
treballar amb una agrupació
vocal molt diferent de la nostra tradició com són les “veus
búlgares”, una tècnica vocal
antiga i molt característica de
la música balcànica. Aquest
espectacle que va presen[NOVEMBRE 2017]
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LA TERCERA DÈCADA
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DISCOGRAFIA
• 1993- Participació en la gravació del
disc “Dansàneu”, recull de danses tradicionals catalanes.
• 1995- Col·laboració en el segon disc
de Sardanova amb Santi Arisa. La Cobla
interpreta els cors de la peça “Saltem i
ballem a Vallfogona” composta a ran de
la trobada “Saltem i Ballem” a Vallfogona de Balaguer.
• 1996- Participació en la gravació del
CD “Sardana a TV3”, amb la sardana
“Mercè” de Josep Saderra.
• 1997- Gravació del disc “AGRAMUNT” amb la cobla Riella, en motiu
del Xè aniversari de la Jovenívola i Vè de
la Riella.
• 2011- FENT AMICS 2. Disc enregis-

Concert de Reis. Les sessions a
la plaça queden relegades pels
concerts quan arriba el fred. La
Jovenívola ha realitzat nombrosos
concerts de Reis o de Cap d’Any
durant la seva trajectòria, 2013.
A la dreta, processó pels carrers de
Barcelona en l’espectacle inaugural
de la nova fàbrica de cerveses
Moritz a Barcelona. Vestuari de
l’artista Miralda i música de Carles
Santos.
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trat conjuntament amb la Cobla Contemporània. La Jovenívola hi interpreta les
sardanes Briònia (Xavier Pagès), Una
pinzellada en blau (Joan Josep Blay),
Per molt anys (Carles Raya), Sardanes a
Ràdio Lleida (Josep Prenafeta), La teva
llum (Esteve Molero) i Mans Unides (Jeroni Velasco) que està interpretada per
les dues cobles.
• 2014- LES SARDANES DE TREMP.
Enregistrament de nou sardanes dedicades a la ciutat o entitats de Tremp.
• 2016- MOLLERUSSA CAPITAL DE
LA SARDANA. Enregistrament en motiu
de la capitalitat sardanista de Mollerussa. El disc conté onze sardanes dedicades a la capital del Pla d’Urgell.

tar-se a l’Auditori Enric Granados de Lleida el novembre
de 2010 va comportar l’estrena de les obres per a cobla
i cors: Música per a un llibre
de Guillem Viladot d’Esteve
Molero i les obres Sol i Lluna
de Petar Dundakov. Aquestes
composicions van ser escrites
expressament per a l’ocasió,
basades en els elements tradicionals de cada cultura. La
direcció del concert va anar a
càrrec de l’agramuntina Dolors Ricart.
Una activitat que va com-

portar la col·laboració d’altres
músics agramuntins va ser
la participació a la cercavila
inaugural de l’antiga cerveseria Moritz a la Ronda de Sant
Antoni de Barcelona amb
la interpretació de música
de Carles Santos que també
va dirigir l’actuació. Van ser
dues actuacions el novembre
i desembre de 2011.
Continuant amb els espectacles de creació pròpia, la
Jovenívola estrenava el 22
de novembre de 2014 “RecorDansa”, creat conjunta-

ment amb la Colla Sardanista
Estol-Espígol d’Agramunt i
el Grup Escènic Agramuntí.
Un espectacle de creació en
el qual, unint dansa, música
i teatre, es feia un viatge al
llarg dels darrers anys de la
nostra història. Es va presentar a Mollerussa dins el marc
de la 20ª Nit de la Sardana
i es va poder veure posteriorment a Agramunt.
El mateix 2014, la Cobla
participava a l’Aplec Internacional de Cultura Popular Catalana a Timisoara, Romania.
Durant l’Aplec, la Jovenívola
va interpretar sardanes, cercaviles i un concert juntament
amb la Cobla Volta al Món.
El darrer espectacle de creació pròpia va ser presentat
el 12 de març de 2016 dins
els actes de proclamació de
Mollerussa com a capital de
la sardana: “Aigua” que és el
títol d’un concert amb inclusió d’elements multimèdia el
qual girava entorn d’aquest
element que, amb la construcció del Canal d’Urgell,
tant va transformar Mollerussa i el Pla de Lleida.
L’última actuació que volem destacar abans d’arribar
als 30 anys de la formació és
la seva participació en el XXIX
Aplec Internacional de Cultu-

La Jovenívola amb el cor de veus
búlgares en el marc de l’Auditori
Enric Granados de Lleida, 2010.

Participació de la Cobla a l’Aplec
Internacional de Timisoara, 2014.
A baix, espectacle RecorDansa
creat conjuntament amb la Colla
Estol-Espígol i el Grup Escènic
Agramuntí, 2014.

ra Popular Catalana a Perpinyà, que va tenir lloc el juliol
de 2016. Com és habitual en
aquest tipus de certàmens, la
Cobla hi va interpretar sardanes i hi va acompanyar diferents esbarts tradicionals.

EL FUTUR
Com diu la dita tradicional, el futur encara està per
escriure. Però la Cobla Jovenívola d’Agramunt encara el

seu amb ganes de continuar
aquest projecte que ja porta
tres dècades a l’esquena. El
primer fet important a destacar és que la formació compta
amb una nou director, l’intèrpret i compositor Gerard Pastor, que aportarà aire fresc i
una nova perspectiva musical
a l’entitat. Per una altra part,
la Cobla està preparant un seguit d’activitats per celebrar
el seu aniversari. La primera,

un concert de celebració que
tindrà lloc el proper dia 26 de
novembre a les 12 del migdia
al Casal Agramuntí. Durant el
transcurs del concert es presentarà el nou disseny de cartró/faristol que s’incorporarà
des d’aquell moment a totes
les ballades.
Aquest mateix hivern la Jovenívola tornarà a entrar en
un estudi de gravació per enregistrar un CD especial d’aniversari amb sardanes dedicades a la cobla i a Agramunt.
Un projecte que servirà per
deixar constància d’aquesta
fita. I serà ja entrat el nou any
que es realitzarà un acte commemoratiu amb la participació de tots el músics que han
passat per l’entitat al llarg de
la seva trajectòria.
Podem veure, doncs, que de
projectes no els en falten. I tot
això anirà acompanyat de les
clàssiques sessions de sardanes, aplecs i col·laboracions
amb tot tipus d’entitats musicals i artístiques que tant han
fet créixer la Cobla Jovenívola
d’Agramunt.
Bibliografia:
- COTS, Jaume; PIJUAN, Joan;
PUIG, Joan. Les entitats culturals d’Agramunt. Revista Sió,
2003.
- PONS i SERRA, Lluís. Notícia
d’Agramunt. Diputació de Lleida, Lleida 1990.
- www.jovenívola.cat

Anna Bertran i Josep Bertran
[NOVEMBRE 2017]
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Borja Vega Alfonso Cristina Ribó Santesmases
Col. 7440

Col. 1087

D Medicina preventiva
D Laboratori propi
D Diagnòstic per la imatge
D Cirurgia
D Hospitalització
D Perruqueria canina i felina
Dilluns a Divendres:
9.30 a 13.30 h. i 16.30 a 20.30 h.
Dissabte: 10 a14 h.
clinicavet2punt0@gmail.com • facebook.com/clinicavet2.0
www.vet2punt0.com

&/Ì1,&$9(7(5,15,$

973 590 279 24 h 633 514 265
Plaça Pau Casals 3 Balaguer 25600 (Lleida)

La teva Botiga a Agramunt
Ctra. Cervera km. 19 · T. 973 390 801
Centres Producció / Distribució
AGRAMUNT (Lleida) 25310 · Ctra. de Cervera, km. 19 · T. 973 391016
EL BARCO DE ÁVILA (Ávila) 05600 · Ctra. N-110, km. 334 · T. 920 341 065
JABUGO (Huelva) 21290 · C. Empalme, 6 · T. 920 341065

www.elporquero.com
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CULTURA DE LLIBRES

Més que una simple novel·la
La flama d’or
Màrius Blàvia i Ribé.
Edita: El Cep i la Nansa, edicions.
Vilanova i la Geltrú, 2017.

L

El nostre
autor, Màrius
Blàvia i Ribé,
fa servir un
llenguatge
molt acurat,
amb cites
d’una gran
erudició.

a novel·la, tal com diu l’autor, és una indagació sobre l’Absolut i la Transcendència
que insistentment ha buscat l’home des de
l’alba dels temps. Està ambientada a la ciutat de
Lleida de finals dels anys vint del segle passat, on
està molt present la vida espiritual guiada pel catolicisme, però també l’ateisme i la metapsíquica.
El protagonista, Naftalí Miravall, era el fill gran
del doctor Ramon Miravall, amic d’Humbert
Torres i gran admirador del compositor Richard
Wagner. Estudia medicina a Barcelona, però en
el fons també voldria ser un novel·lista, per això
llegeix Baudelaire i altres autors; li va causar un
gran impacte llegir Solitud de Caterina Albert:
“ell volia fer allò mateix, escriure una cosa com
aquella, provocar l’impacte que a ell li havia causat aquell text”. Naftalí viu en un món de somnis i premonicions que el porta a conèixer Agustí Cabassers, savi i antic sacerdot, que li revela
el misteri de Jesús, però que mor tot seguit; el
seu cos és donat a la ciència i és disseccionat
pels estudiants de medicina. L’impacta molt la
mort de la seva mare. S’enamora de Laura, filla
d’en Cabassers, amb la qual viu una curta però
intensa història d’amor, no se sap ben bé si real
o onírica, ja que descobreix que ella va morir dos
anys abans d’haver-la conegut. En anar a visitar
la seva tomba té una trobada amb un immortal

Cabassers; continuen les trobades sobrenaturals
amb la Dama de la Dalla i amb un personatge mefistofèlic (l’emissari del Mal) capaç, segons ell, de
causar uns mals terribles. Un dels moments més
notables del relat és quan se li apareix en somnis
la seva estimada Laura “Nuíssima, sense ni un
vel, la cabellera a l’aire, els llavis de mató, les
vellositats púbiques blondes com una marca de
nòrdiques lletres rúniques, les sines ingràvides,
de turgència de patata blanca, anques fermes, el
tou de la cama, flonjo, els malucs, perfectes, els
peus pàl·lids...”) amb la qual va mantenir una trobada amorosa postmortem, digna de figurar en el
millor quadre surrealista com “Hèctor i Andròmaca” De Chirico. És notable també la descripció de
la trobada casual de Naftalí amb els amics de la
infància, Marius Torres i Màrius Blàvia i Cervera.
Aquest últim els convida a un combat de boxa en
què ell és el protagonista.
El nostre autor, Màrius Blàvia i Ribé, fa servir un
llenguatge molt acurat, amb cites d’una gran erudició. Però sobretot és un enamorat de la ciutat
de Lleida, que la coneix tant i la descriu tan real,
que el seu ambient sembla formar part d’un quadre impressionista de Jaume Morera. Posem-ne
un petit exemple: “Lleida era gairebé un mas robat: plorava de boira a l’hivern temut, i s’eixugava
les llàgrimes a l’estiu. La plaça de la Llibertat era
el lloc on es trobaven totes les boires, totes les
pluges, i el gebre irisat i preciós de la matinada”.
Llegiu La flama d’or, segur que us agradarà. És
quelcom més que una simple novel·la.
Ramon Bernaus i Santacreu

[NOVEMBRE 2017]
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ENSENYAMENT F IN ES TRA EDUCAT IVA

Un escriptor ens visita amb motiu
de la Fira del Torró i la Xocolata

E

del torró i la xocolata 2017
amb activitats diverses. Una
d’elles va consistir en un ta-

FONT: COL. M. D. DEL SOCORS

ls alumnes del Col·legi
Mare de Déu del Socors van celebrar la fira
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ller-presentació del llibre “Un
petó de xocolata”, de l’escriptor agramuntí Ricard Betran.
L’autor va introduir-nos inicialment a l’obra a través de
la simbologia agramuntina
per excel·lència: els torrons i
la xocolata. Tot seguit, va descriure’ns aspectes rellevants
del llibre descobrint-nos curiositats i anècdotes sobre
els personatges i l’entorn que
apareix en l’obra.
Mitjançant el suport audiovisual, també vam poder conèixer la tasca duta a terme
per la il·lustradora del conte,
Serafina Balasch, així com
copsar les diferències entre
aquest ofici i l’ofici de l’escriptor.
Finalment, els alumnes
van poder interactuar amb
en Ricard Bertran que va resoldre’ls dubtes i respondre
amablement tot un reguitzell
de preguntes formulades per
aquests.
Col·legi Mare de Déu
del Socors

ENSENYAMENT F IN ES TRA EDUCAT IVA

Nou curs, projectes nous

E

la vila, les dues residències,
així com l’Escola de Música i
l’Associació Alba de Tàrrega.
L’objectiu és afavorir l’intercanvi de coneixements, emocions i experiències entre dues
generacions i persones amb
capacitats diverses mitjançant
tallers i activitats, amb la finalitat d’afavorir la cooperació,
la interacció i l’intercanvi entre aquests col·lectius.
De l’escola Macià-Companys hi participem alumnes i
mestres de P4, primer, tercer
i cinquè de primària, realitzant diverses activitats amb
la residència Ribera del Sió i
l’Associació Alba; aquestes es
duran a terme al llarg de tot
el curs escolar, amb una interacció cada trimestre. Aquest
mes d’octubre ja hem posat
fil a l’agulla amb les primeres
activitats que tot seguit us expliquem.
FONT: COL. MACIÀ-COMPANYS

l nou curs ens ha portat nous projectes. Ens
agraden i, alhora, ens
il·lusionen els nous reptes,
sobretot si aquests contribueixen a fer-nos millors ciutadans del nostre municipi. És
per aquest motiu que, aquest
curs, participem en el projecte
intergeneracional «Escurcem
distàncies» impulsat per la directora de la Residència Mas
Vell, Marta Pérez. En aquest
projecte hi estan implicats
tots els centres educatius de

FONT: COL. MACIÀ-COMPANYS

L’objectiu és afavorir l’intercanvi
de coneixements,
emocions i experiències entre dues
generacions i persones amb capacitats diverses.

Plantem a l’hort
Els nens i les nenes de P4,
juntament amb els avis de la
residència, ens vam trobar al
pati de l’escola. Inicialment
ja havíem anat al mercat a
comprar el planter, pel que
ja ho teníem tot a punt! Els
avis i les àvies ens van explicar moltes coses sobre com
es planta un hort, com se’n
té cura i, fins i tot ens van
obsequiar amb un parell de
contes. Al final, tots junts,
vam acabar cantant cançons
populars. Hem gaudit molt de
la seva companyia!

Abans i ara
Les entrevistes eren l’eix
vertebrador de la primera acti-

vitat que l’alumnat de cinquè
realitzàvem amb els avis i les
àvies de la Residència del Sió.
A l’ambient s’hi respirava molta curiositat per part de tots i
també, perquè no dir-ho, una
certa distància. Com ho podíem fer per comunicar-nos?
En petits grupets vam anar
trencant el gel i, després de
les primeres preguntes sobre
els tipus d’àpats que es feien
abans i els que es fan ara, la
cordialitat i el bon ambient es
van apoderar de la sala de la
residència. L’entrevista inicial
va passar a ser una bona conversa entre amics.

Practiquem esports
adaptats
Eren les 10 del matí quan,
els nens i les nens de tercer,
ens dirigíem amb les nostres
professores cap a la Plaça
Mercadal per dur a terme la
primera activitat del Projecte
“Escurcem distàncies”. Estàvem il·lusionats de sortir de
l’aula i participar en les propostes que un grup de nois i
noies del Taller Ocupacional
de l’Associació Alba, juntament amb les seves monitores, ens tenien preparades.
Fins i tot hi havia alguns de
nosaltres que estàvem nerviosos per conèixer els nous
companys i companyes que
ens havien de dirigir les activitats. Al final, va ser tot un
èxit! Per uns moments ens
vam posar a la pell de les persones que van amb cadira de
rodes o que tenen una deficiència visual, però que no es
rendeixen davant les adversitats i practiquen esport. ■
[NOVEMBRE 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 BAN DES S O N OR ES

El gran dictador
Després d’haver dedicat una colla d’articles a la música d’òperes famoses, hem pensat que
estaria bé parlar als lectors de Sió sobre la Música al Cinema. Comencem, doncs, a partir
d’aquest mes una colla d’articles divulgatius que giren entorn aquesta temàtica amb el desig
de fer pedagogia musical.
Hynkel pateix un accident i, degut a la semblança, el barber és confós per Hynkel...
Aquesta obra mestra del cinema té una gran
càrrega de moralitat amb les seves paròdies
i crítiques sobre el règim nazi. Al final de la
pel·lícula Chaplin (en el paper del barber disfressat de Hynkel) sorprèn el públic amb un
manifest on exposa l’horror de la guerra, i com
és de terrible per a les persones estar sotmeses
sota el jou d’una dictadura. No cal dir que va
ser un film de rabiosa actualitat i de denúncia
impecable fins al punt que la seva projecció
fou prohibida dins l’estat espanyol durant el
franquisme i no es va projectar fins un cop instaurada la democràcia.

No cal dir que
va ser un film de
rabiosa actualitat i de denúncia
impecable fins al
punt que la seva
projecció fou prohibida dins l’estat
espanyol durant el
franquisme i no es
va projectar fins un
cop instaurada la
democràcia.

a pel·lícula El Gran Dictador, escrita, dirigida i interpretada per Charles Chaplin,
es va estrenar l’any 1940. Va ser la primera pel·lícula amb diàlegs sonors de Chaplin.
Tot i així, la mímica hi ocupa el primer pla. Va
guanyar 5 Òscars i també va obtenir el premi
del Cercle de Crítics de Cine de New York, el
premi Kinema Junfo i el premi Jussi.
La pel·lícula és una paròdia de la dictadura
encarnada per Adolf Hitler a l’Alemanya de la
dècada de 1930. En aquesta pel·lícula Charles Chaplin interpreta dos papers: el d’un barber jueu que ha perdut la memòria després de
participar a la primera Guerra Mundial, i que al
cap de 20 anys torna a casa seva sense haver
recuperat del tot la memòria i sense saber per
què hi ha un ambient agressiu contra els jueus. El barber pateix la persecució dels esbirros de Hynkel, un dictador que s’ha apoderat
del país, el qual té una gran semblança amb
ell. De fet, el paper del dictador és l’altre que
interpreta Chaplin. En una cacera, el dictador

L

BANDA SONORA
La música original la va compondre el propi
Charles Chaplin juntament amb Meredith Wilson.
Una de les escenes més divertides és la de la
barberia. Chaplin, que fa de barber, es disposa
a atendre un client al ritme de la Dansa Hongaresa núm. 5 de Brahms; així que l’ensabona,
esmola la navalla i afaita el client que, entre
sorprès i espantat, veu com el barber fa el seu
treball.
Hi ha una altra escena en la qual Hynkel
agafa un globus terraqüi i hi comença a jugar.
Al dictador l’envaeix una onada d’alegria que
el transforma mentre té el “món” a les mans
i el pot manejar com si res. Al final, però, el
globus li explota a les mans, fet que posa punt
final al seus desitjos de domini. Justament és
en aquesta escena, quan Chaplin fa una paròdia del nazisme i dels dictadors Hitler i Mussolini, que l’acompanya la música del Preludi
de l’òpera Lohengrin de Wagner. Sembla com
si Wagner hagués compost aquest preludi per
aquestes imatges.
Montserrat Cots
[NOVEMBRE 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
Tercera Catalana

CADET

Jornada 7 a 10

Jornada 3 a 6

Agramunt G. Gatell 6 - Barbens 0
Agramunt G. Gatell 5 - Pobla Segur 2
Seu Urgell 2 - Agramunt G. Gatell 1
Agramunt G. Gatell 4 - Vva. Aguda 1
Torregrossa 1 - Agramunt G. Gatell 1

Tremp 1 - Agramunt G. Gatell 3
Agramunt G. Gatell 1 - Lleida 4
AEM 1 - Agramunt G. Gatell 0
Agramunt G. Gatell 1 - Cervera 4

Classificació

Punts

Agramunt G. Gatell

25

PJ PG PE PP GF GC

10 8

1

1 36 12

Aquest mes hem jugat cinc partits
i el resultat no ha estat l’esperat. La
derrota a la Seu i l’empat a Torregrossa
ens fa perdre la imbatibilitat i, el que
és pitjor, el lideratge. No queda altra
cosa que millorar.

Juvenil
Jornada 3 a 8

Agramunt G. Gatell 3 - Miralcamp 0
Tremp 3 - Agramunt G. Gatell 2
Agramunt G. Gatell 7 - Pla Urgell 1
Tàrrega 7 - Agramunt G. Gatell 1
Agramunt G. Gatell 1 - Linyola 4
Classificació

Punts

Agramunt G. Gatell

6

PJ PG PE PP GF GC

5

2

0

3 14 15

Aquest mes vam començar bé. El
Tàrrega, però, ens va donar un fort disgust, i la derrota a casa amb el Linyola
ens diu que hem de millorar i no abaixar la guàrdia en tot el partit. L’equip
es troba en novena posició.
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Classificació

Agramunt G. Gatell

Punts

3

PJ PG PE PP GF GC

6

1

0

5

7 17

Als Cadets no li són bones les segones parts, però estem a l’inici de la
temporada per millorar el joc. L’equip
ocupa la tretzena posició.

Infantil
Jornada 3 a 6

Agramunt G. Gatell 0 - FIF Lleida 5
Lleida 6 - Agramunt G. Gatell 1
Agramunt G. Gatell 0 - At. Segre 1
Agramunt G. Gatell 0 - Balaguer 1
Classificació

Agramunt G. Gatell

Punts

0

PJ PG PE PP GF GC

6

0

0

6

2 22

L’equip no sap què és guanyar en
aquesta categoria. Els està pesant jugar
a primera divisió i han de millorar en la
davantera perquè és evident la falta de
gol. Els dos últims partits s’han perdut
per la mínima amb clubs més superiors. Ànims i afineu la punteria.

Aleví

R. Mendoza

AEM 5 - Agramunt G. Gatell 3
Agramunt G. Gatell 3 - La Noguera 4
Linyola 9 - Agramunt G. Gatell 4
Classificació

Agramunt G. Gatell

Punts

7

PJ PG PE PP GF GC

6

2

1

3 35 25

El partit davant l’equip de la Noguera
va ser molt disputat, però des del minut sis de joc van haver de jugar sempre amb el marcador en contra. Ocupen la desena posició.

Benjamí A
Jornada 2 a 5

Bellpuig 5 - Agramunt G. Gatell 0
Miralcamp 3 - Agramunt G. Gatell 7
Agramunt G. Gatell 2 - Ivars Urgell 4
Classificació

Agramunt G. Gatell

Punts

6

PJ PG PE PP GF GC

4

2

0

2 14 13

El partit del Miralcamp va començar de la pitjor manera amb un gol en
contra al primer minut. Però l’equip va
reaccionar molt bé, remuntant el marcador i amb l’Udvar com a protagonista
en fer pòquer de gols.

Benjamí B
Jornada 2 a 5

Verdú 1 - Agramunt G. Gatell 11
Agramunt G. Gatell 11 - Ivars Urgell 1
Les Garrigues 1 - Agramunt G. Gatell 10

Jornada 3 a 6

Classificació

Agramunt G. Gatell 6 - Guissona 0

Agramunt G. Gatell

Punts

13

PJ PG PE PP GF GC

5

4

1

0 50 7

Agramunt G. Gatell 0 - Intercomarcal 5
Almacelles 3 - Agramunt G. Gatell 3
Classificació

Punts

R. MENDOZA

Agramunt G. Gatell

Equip Juvenil. Jugadors: Raul Dacian, Marc Nadal, Josep López, Gerard Tarruella, Guillem Olaya, Armand Ortiz, Mateu Bonet,
Josep E. Puig, Albert Figuera, Danny Plaza, Joan Pijuan, Eudald Brils, Albert Saball, Pep Marco, Manel Vilalta, Fernando Salvador, Pau Gimbert, Jordi Romeu i Joel Pérez. Equip tècnic: Marc Puebla (entrenador), Sergi Tarruella (segon entrenador i
delegat).

El Benjamí B des de l’inici del campionat està mostrant un nivell molt alt
de joc i resultats. Els 50 gols l’avalen.
Però és que en cinc partits, nou dels
setze equips ja passen dels vint gols,
amb el que es preveu un campionat
molt disputat i emocionant. (Més infor-

mació a FCF, Benjamí Primera Divisió,
grup 14).

Prebenjamí A
Jornada 2 a 5

Agramunt G. Gatell 4 - Mollerussa 1
AEM 3 - Agramunt G. Gatell 7

10

PJ PG PE PP GF GC

5

3

1

1 17 13

La temporada passada als prebenjamins els costava molt fer gols i molt
més guanyar partits, però enguany
n’estan guanyant i són dels més ben
classificats de l’escola.

Prebenjamí B
Jornada 2 a 5

Cervera 2 - Agramunt G. Gatell 4
Agramunt G. Gatell 2 - Linyola 6
Agramunt G. Gatell 3 - Bordeta 2
Classificació

Punts

Agramunt G. Gatell

9

PJ PG PE PP GF GC

4

3

0

1 15 12

A l’igual que el Prebenjamí A, el
Prebenjamí B està fent una molt bona
temporada. La quarta posició ho confirma. ■

www.molinet.cat
Obert 24 hores
Entra, tria, compra
i t’ho portem a casa!
Ctra. d’Artesa, 1
AGRAMUNT

ferreteria@molinet.cat

Tel. 973 390 458
Fax 973 390 662
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Tendinitis?
Problemes Musculars?

Tenim la seva solució!
Per mitjà de l’ecografia, tecnologia TECAR,
ones de Xoc, teràpia manual i el nou sistema
de readaptació computeritzat, els problemes
del tendó i múscul desapareixen.

1ª consulta gratuïta (fins 31-12-17)
54

sió 645

[NOVEMBRE 2017]

medic
agramunt
Tel. 973 39 21 03

E S PO RTS C LUB HA N DBOL AGR AMUNT

Competicions a ple rendiment

Jaume Espinal

J

a tenim tots els equips en marxa, cadascun amb
els seus objectius, cada cap de setmana recorren la geografia catalana, per disputar els seus
encontres.

Sènior Masculí 3ª Catalana, grup A

14/10
21/10
29/10
04/11

TORRÓ D’AGRAMUNT CHA
CH VENDRELL
TORRÓ D’AGRAMUNT CHA
MOLINS DE REI, 2015

26
23
20
40

CH VILANOVA HIPERSIMPLY
TORRÓ D’AGRAMUNT CHA
CH VILAMAJOR
TORRÓ D’AGRAMUNT CHA

26
24
21
29

Sènior Femení 1ª Catalana, grup C

FONT: CHA

Primers punts de la temporada per al sènior masculí, i final polèmic contra Vilamajor amb empat sobre la
botzina final, que l’àrbitre no va concedir. Tot i això,
l’equip no acaba de trobar el seu millor to i en la visita
a Molins va caure clarament.

El sènior femení ja va demostrar la primera jornada
que, tot i perdre, estava per bon camí, i així ho va
demostrar en la segona jornada aconseguint els dos
punts en joc contra un dels líders de la competició.

Trobada minihandbol.

28/10 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA
04/11 HANDBOL SANT QUIRZE

15/10 CH SANT ESTEVE PALAUTORDERA 26 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA
24
21/10 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 21
H SANT VICENÇ B -BAR MI CASA- 19

Juvenil Femení 1ª Catalana, grup A
De moment l’equip juvenil continua amb la tònica de la
temporada passada, bons moments que no s’acaben de materialitzar en la desitjada victòria. A part, les lesions continuen llastrant l’equip.
14/10
21/10
28/10
04/11

CEACA TÀRREGA
33 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA
TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 9 CH VILANOVA HIPERSIMPLY
TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 12 HANDBOL COOPERATIVA SANT BOI
HANDBOL ESPORTIU CASTELLDEFELS 37 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA

10
18
26
4

Cadet Masculí 2ª Catalana, grup B
El cadet masculí continua el seu aprenentatge davant rivals que els superen en experiència en això de l’handbol.
Continuen treballant, tot i les derrotes, amb la mateixa il·.
lusió que el primer per aconseguir com més aviat millor la
seva primera victòria.
14/10
21/10
28/10
04/11

HANDBOL LLEIDA PARDINYES GROC 22 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA
TORRÓ D’AGRAMUNT CHA
2 AE AULA
BM BARBERÀ A
50 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA
TORRÓ D’AGRAMUNT CHA
17 HANDBOL EGARA B

12
47
15
33

Infantil Masculí 2ª Catalana, grup A
Els infantils continuen demostrant dia a dia una notable
millora, i quasi varen tenir a tocar la seva primera victòria a
Sant Quirze on només decisions arbitrals polèmiques varen
apartar l’equip dels seus primers dos punts.
15/10 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA
10 ACLE GUISSONA
36
21/10 HANDBOL LLEIDA PARDINYES GROC 36 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 23

24 CH PALAUTORDERA
32
21 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 19

Equips de base
El nostre aleví-mixt ja està a ple rendiment, amb el “problemilla” d’enfrontar-se a equips formats majoritàriament
per nois, contràriament del que passa en el nostre equip.
Estan donant guerra i no deixen de millorar dia a dia.
21/10 CH MARTORELL
9 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA
7
28/10 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 25 HANDBOL SANT JOAN DESPÍ B 40
04/11 BM POLINYÀ
12 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA
4

Notícies diverses
Ja hem realitzat els dos actes previstos per a aquestes dates de la Ciutat Handbolicat.
Èxit de la final de la supercopa femenina, on s’imposà
clarament l’equip que milita en la categoria superior el KH7
BM Granollers, enfront l’Associació Lleidatana d’Handbol.
Tot i la pluja i la competència del Barça, que jugava a la
mateixa hora, bona entrada al pavelló per presenciar aquesta
interessant final.
L’altre va ser la trobada de minihandbol “Agramunt Ciutat
HandboliCat 2017”. Èxit de participants i gran representació local, amb diversos equips provinents de les escoles
Macià-Companys i Mare de Déu del Socors. Els alumnes
d’ambdós centres van demostrar l’après en les classes que,
setmana rere setmana, ofereixen els tècnics del club a les
escoles esmentades, enfrontant-se a equips d’altres clubs.
Com cada temporada, tota la informació al web <www.
handbolagramunt.org> i també a la nostra pàgina de facebook
<http://www.facebook.com/Club.Handbol.Agramunt> ■
[NOVEMBRE 2017]
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E S PORTS C HA : S EC C IÓ MOTAR D S

Temporada de Dirt Track
El Max Serra correrà al SUPERPRESTIGIO i Ovidi Ramon 4rt de la categoria OPEN.

L

FONT: MOTARDS

Max Serra competint a la categoria
de 65 cc al Dirt Track de Rufea.

a temporada ha constat de set curses,
una d’elles com ja és habitual es va
disputar a la nostra localitat. Esperem
l’any vinent poder tornar a disposar d’un circuit, ja que el que hi ha actualment l’hem de
deixar.
El Max s’ha classificat per anar a córrer el
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dissabte 16 de desembre al SUPERPRESTIGIO al Palau Sant Jordi de Barcelona, cursa
on participen els millors pilots del món de
totes les especialitats: Dirt Track, Flat Track,
Motocros i Moto GP. Per al Max enguany ha
estat una temporada d’adaptació a la nova
categoria de 65 cc. Tot i no tocar-li córrer a
aquesta categoria, ja que està reservada a
pilots de 9 fins a 12 anys i ell només en tenia 7, ho ha fet prou bé acabant quart de la
classificació general. Això li ha donat l’opció
d’anar al SUPERPRESTIGIO, juntament amb
vuit pilots més d’aquesta categoria.
Pel que fa a l’Ovidi Ramon, que competia
en la categoria OPEN, la temporada també li
ha anat força bé, assolint una quarta posició
en la classificació final. Tot i que la seva categoria ha estat molt disputada durant tota la
temporada, l’Ovidi va arribar a l’última cursa
amb opcions de poder acabar 2n o 3r.
Els pilots volen donar les gràcies en primer
lloc als seus pares, que són els que sempre
els han donat el seu suport; també a tota
la gent que ha estat al seu costat, sobretot
l’equip SUZUKI GRAU, i especialment al seu
mànager l’Àngel Grau. Si no formessin part
de l’equip que ell dirigeix, segur que els hauria costat molt més assolir aquests reptes. Esperem el proper any poder donar tan gas com
aquest... i, com diuen els pilots, com a mínim
donar el màxim. Gràcies. ■
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E S PO RTS FU TB O L SALA

FONT: FUTBOL SALA

Presentació dels equips

E

FONT: FUTBOL SALA

Enguany el club presenta una sèrie de
l diumenge dia 22 d’octubre vàrem
novetats: amb la inscripció de l’equip alefer la presentació de tots els equip
ví a la federació és la primera vegada que
del club. Des dels més petits, els
comptem amb totes les categories perquè
babys, als més grans, les i els sèniors. Tots
les nenes i els nens que vulguin, puguin
els equips, jugador/a per jugador/a van sorpracticar el futbol sala a la vila d’Agramunt.
tir al centre de la pista mentre els anaven
cridant al ritme de la música. Volem agrair
També anem creixent amb el futbol sala
la tasca del DJ Berni i el nostre speaker
femení, i és que són moltes les noies que
volen gaudir d’aquest esport; aquesta temoficial Josep Ramon Mateu, ells ens van
porada hem format un altre equip femení
ajudar a amenitzar la jornada festiva.
amateur.
Des de la junta directiva estem molt ilDurant els partits que jugui a casa el
lusionats en continuar aquest projecte que Guanyador de la panera del mes passat.
primer equip Flower Agramunt anirem
va néixer fa poquets anys, i veiem com
cada dia va creixent i madurant. Creixent amb experiència, sortejant (una vegada al mes) una panera realitzada amb
voluntat, valors i bon ambient, que és la clau per a aconse- productes de col·laboradors locals i de proximitat. És la primera vegada que ens animem en aquesta iniciativa, i és que,
guir els objectius i estar satisfets de la feina que fem.
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conscients de l’alè que necessita l’equip des de la grada, ens
veiem amb ganes de recompensar l’aficionat el caliu que ens
aporta.
En plena competició de tots els equips i a l’espera de la
primera trobada dels més menuts, el dissabte 4 de novembre vàrem poder gaudir del partit de lliga on s’enfrontaven
els nostres dos equips prebenjamins, A vs B. Veiem com van
millorant en el seu joc i progressant cada setmana tècnicament i tàcticament. Deixant de banda el resultat final, després del partit, els petits herois van gaudir d’un berenar que
membres del club, amb el davantal posat, els vam preparar.
Tant els benjamins com els alevins, on la majoria dels
nostres jugadors/es són de primer any, els està costant molt
d’esforç aconseguir bons resultats a les seves categories.
Conscients que els resultats i la posició que ocupen a la
classificació no és el més important, veiem com van millorant el nivell i a poc a poc fan evidents les mostres del bon
joc col·lectiu.
Els infantils per la seva banda, el dia 4 de novembre van
sumar un punt molt valuós a la pista del Tàrrega. Els entrenadors de l’equip, Robert i Genís, tenen a les seves mans un
bonic repte: un equip amb jugadors nous en aquest esport;
poder transmetre els valors del futbol sala i veure’s reflectit
a la pista.
Els equips cadet i juvenil ja noten el gran canvi en les
seves respectives categories. Veuen com la tàctica assumeix
un paper principal i l’exigència física és essencial per competir amb les màximes garanties. Els cadets, a la part baixa
de la taula, tot i sumar només un punt estan competint bé
tots els partits. Els juvenils, en canvi, oferint un bon joc de
futbol sala, es troben a la part alta de la classificació.
Fent un cop d’ull als equips amateurs, veiem com el femení B s’ha adaptat de seguida a la competició. El fet d’entrenar els dos equips a la vegada (A i B), ha ajudat positivament
a les noves jugadores.
L’equip femení A, després de l’ascens de categoria la temporada passada, actualment milita a la Primera Divisió formada per equips de Lleida i Tarragona. Tot i notar el gran salt
de nivell ha guanyat dos dels quatre partits disputats fins al
moment, i se situa en el cinquè lloc, en una part còmoda.
Els nois d’en Jordi Martí (sènior B), tot i no sumar cap
punt en aquesta nova categoria, veuen com el treball en els
entrenaments es reflecteix en els partits. Fins al moment no
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Els més petits s’esforcen per millorar en el joc.

Els dos equips femenins de l’entitat.

han aconseguit el premi de la victòria, però el bon joc i les
ocasions creades en cada matx, els fa estar tranquils de cara
els pròxims compromisos.
L’equip Flower Agramunt, continua sense puntuar en
aquesta Tercera Divisió Nacional de Futbol Sala. Tot i les
lesions d’alguns jugadors a principi de temporada i l’aparentment superioritat dels rivals, l’equip està competint la
majoria dels seus partits durant tots els minuts. L’actitud i
l’esforç en defensa marquen el camí a seguir. L’assignatura pendent és l’atac, ja que es mostren evidents dificultats
en generar perill a porteria contrària. Els nois d’en Gerard
Fontanet, conscients de la categoria on els toca conviure, donen el màxim en cada entrenament per poder sumar, escalar
posicions i aconseguir l’objectiu fixat en aquesta nova etapa.
Els resultats en aquestes primeres set jornades són els
següents:
Flower FS Agramunt 4 - 9 Futsal Rest. Lo Caragol Lleida, A
AECS L’Hospitalet, A 4 - 2 Flower FS Agramunt
Esparreguera CFS, A 7 - 2 Flower FS Agramunt
Sant Sadurní FS, A 11 - 1 Flower FS Agramunt
Flower FS Agramunt 0 - 2 Alcoletge CFS, A
Les Corts Esportiu Futsal, A 6 - 1 Flower FS Agramunt
Flower FS Agramunt 1 - 4 Penya Esplugues AE, A
Per continuar informats de totes les novetats del club podeu seguir-nos a la nostra pàgina de facebook: facebook.com/
FutbolSalaAgramunt/, al nostre perfil d’Instagram: @cfsagramunt on a més a més de les novetats, realitzem el seguiment
en directe de diferents partits i activitats del club. ■
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sió 645

59

E S PO RTS ESC ATXIC S

Un mes força intens
28a Cursa del Torró (Agramunt,
diumenge 8 d’octubre)

Modalitat
10 km

5 km

Categoria

Atleta

Posició

El segon diumenge de mes i coincidint amb la Fira del Torró i la Xocolata a
la Pedra, els Escatxics tornàvem a tenir
cita competitiva al nostre poble, participant en l’activitat esportiva inclosa
dins de la celebració. Aquests varen ser
els resultats:

Veterà B masculí Jaume Puig

17è

Veterà A masculí Miguel Aguza
Òscar Pellicer
David Serra

5è
12è
15è

Sènior femení

Marta Canes

3a

Veterà B masculí Joan Carrera

3r

Veterà B femení

Anna Pijuan

1a

Veterà A femení

Imma Coberó
Elena Gardenyes
Touria Chaichai

1a
2a
4a

Juvenil femení

Marina Súria

1a

Cadet masculí

Roger Súria
Gerard Fígols

1r
3r

Infantil masculí

Cesc Boix
Arnau Jou

1r
2n

Curses
infantils

Infantil femení

Maria Vilanova
Anna Cahelles
Marta Martín
Laia Argelich
Paula Aguza
Judit Esteve

1a
2a
3a
4a
5a
6a

Aleví masculí

Pol Carrera
Genís Gimbert
Marc Fígols
Ian Torres
Gerard Fitó

2n
3r
4t
5è
6è

Núria Argelich
Queralt Solé
Anna Cases

1a
2a
4a

Benjamí masculí Martí Lluch
Lluc Magrinyà
Quim Pellicer
Martí Romeu
Pol Jou
Josep Fitó

2n
3r
4t
6è
7è
10è

Aleví femení

Prebenjamí
masculí

David Farré
3r
Aniol Solé
4t
Enric Serra
5è
Rayan Souilah
7è
Sergi Fitó
8è
Joan Marc Cuenca 11è

Prebenjamí
femení

Martina Piña
Anna Pellicer
Marina Balagueró
Clàudia Pérez
Anna Galceran
Mariona Perelló
Gal·la Magrinyà

El Club, que n’és co-organitzador, a
banda va comptar amb la col·laboració
voluntària de diversos membres. Aprofitem aquest espai, doncs, per donar
les gràcies a tota la gent que any rere
any la fa possible.

Guerrilla Trail 2017 (Castellnou
del Bages, dissabte 14 d’octubre)
Alguns dels nostres atletes, el 14
d’octubre, van desplaçar-se fins a Castellnou del Bages per participar en la
primera edició de la “Guerrilla Trail”,
una cursa de caràcter festiu, no competitiu, solidari i cultural, on els corredors podien participar en dos recorreguts: 13.5 i 20 km. La representació
agramuntina va córrer a càrrec del Jaume Puig i la Mireia Bàrrios.

1a
3a
4a
6a
7a
8a
9a

XI Cursa de Muntanya Alta Segarra (Sanaüja, diumenge 15
d’octubre)
I el diumenge els Escatxics també teníem representació a la cursa de muntanya amb inici a la població veïna de
Sanaüja. En aquest cas, els nostres atletes van participar en la modalitat dels
10 km i també en les curses infantils,
amb els següents resultats:
Categoria

Atleta

Posició

Veterà femení

Elena Gardenyes

1a

Sènior femení

Montse Sala

3a

Cursa infantil

Arnau Jou

1r

FONT: ESCATXICS

Xè Correpoma - Milla de Barbens
(Barbens, dissabte 21 d’octubre)

Foto de Club a la Cursa del Torró d’Agramunt.
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Com ja va sent tradició, els Escatxics
també participem en la milla inclosa
dins la Fira de la Poma de Barbens,
amb l’emblemàtic eslògan del Correpoma. En una tarda no tan sols esportiva,
on els nens i nenes poden gaudir d’altres activitats: inflables, taller de sabó,
maquillatge... aquests varen ser els resultats obtinguts:

FONT: ESCATXICS

Posició
(per gènere)

Temps

Elena Gardenyes
Joan Carrera

25a
62è

24:57
25:26

Miguel Aguza
Montse Sala
Òscar Pellicer
Marta Canes

312è
27a
455è
57a

1:40:40
1:44:29
1:51:41
1:51:41

Modalitat

Atleta

5 km
21 km

FONT: ESCATXICS

llerussa (amb llarga tradició atlètica),
i on participaven fins a 1.000 atletes,
inclosos alguns d’alt nivell competitiu.

Marina B, Anna G, Martina P i Anna P a la sortida del Cros
dels Esbufecs.
Benjamí masculí

Quim Pellicer
Pol Jou
Josep Fitó

6è
9è
20è

Benjamí femení

Martina Ibarz
Alba Sendrós

8a
14a

Prebenjamí masculí

David Farré
Pep Vilanova
Sergi Fitó
Joan Marc Cuenca

9è
12è
19è
25è

Prebenjamí femení

Martina Piña
Anna Pellicer
Marina Balagueró
Anna Galceran
Clàudia Pérez

3a
10a
12a
22a
29a

Miguel, Elena, Joan, Òscar i Marta als 5 i 21 km de Mollerussa.
Categoria

Atleta

Posició

Veterà femení

Anna Pijuan

4a

Infantil
masculí

Cesc Boix
Arnau Jou

1r
3r

Infantil
femení

Agna Romeu

9a

Benjamí
masculí

Martí Lluch
Lluc Magrinyà
Pol Jou
Martí Romeu

1r
3r
4t
6è

Benjamí
femení

Laia Boix
Alba Sendrós

9a
10a

Prebenjamí femení

Clàudia Pérez
Gal·la Magrinyà

5a
11a

XXè Cros dels Esbufecs (Mollerussa, diumenge 29 d’octubre)
Per finalitzar el mes, el diumenge 29
d’octubre, fins a una trentena d’atletes
dels Escatxics varen desplaçar-se fins a
Mollerussa per participar a la 20a edició del Cros dels Esbufecs, que a més
coincidia amb el 100è cros comarcal
del Pla d’Urgell. Amb participació des
de la categoria veterana fins a parvulets
de l’escola bressol, els agramuntins
van obtenir molt bons resultats:

També vàrem tenir representació en
les curses de Parvulets, amb el Gerard
Lluch i la Irene Sendrós.

Categoria

Atleta

Veterà masculí

Joan Fitó

Posició
4t

Veterà femení

Imma Coberó
Anna Pijuan

3a
5a

30a Mitja Marató i 5 km Ciutat de
Mollerussa (Mollerussa, diumenge 22 d’octubre)

Sènior masculí

Òscar Pellicer

8è

Sènior femení

Montse Sala

2a

Juvenil femení

Marina Súria

1a

Cadet masculí

Roger Súria

1r

I el diumenge, els més grans tenien
cita a Mollerussa per participar en cursa
de més llarga distància. Així doncs, els
Escatxics també teníem representació
als 5 km i Mitja Marató (21 km) de la
30a edició d’aquesta competició a Mo-

Infantil masculí

Arnau Jou
Yago Cabrera

3r
5è

Infantil femení

Maria Vilanova
Marta Martín

9a
11a

Aleví masculí

Pol Carrera
Genís Gimbert
Gerard Fitó

5è
7è
10è

A banda també varen córrer Neus Pellicer i Irene Sendrós en les curses dels
parvulets.

Entrenaments al CAR (Centre d’Alt
Rendiment) de Sant Cugat
El dijous 26 i el dimarts 31 d’aquest
mes, el Roger i la Marina Súria van
tenir el privilegi de participar en els
entrenaments dirigits i específics que
es varen realitzar al Centre d’Alt Rendiment de Sant Cugat, al vespre, seleccionats en aquesta concentració dels
millors atletes catalans de fons i mig
fons. A banda de les proves atlètiques
pures també varen disposar d’una visita mèdica específica. ■
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E S PO RTS B À SQ U ET A G R AMUNT CL UB

Endavant amb pas ferm

U

n dels eixos vertebradors de les
entitats esportives és establir
unes fites-objectius a principi
de temporada i copsar quina és la seva
evolució. Només així es pot corroborar
el grau de compliment de l’actuació i
l’eficàcia de la seva gestió. Doncs bé,
des del BAC els dos grans objectius
marcats durant el mes de setembre van
ser, per una banda, donar un pas endavant a nivell esportiu marcant unes
directrius i unes pautes d’ensenyament
dels conceptes tècnics i tàctics per categories de joc, així com potenciar les
diferents àrees del Club, posant èmfasi en l’àrea de màrqueting i recerca
de patrocinis i col·laboracions, que de
manera desinteressada ens ajudin a tirar endavant en el dia a dia del Club.
Passats dos mesos, la valoració que
es pot fer és d’allò més positiva ja que
s’aprecia una millora en tots els vessants. Ara bé, lluny de caure en l’autocomplaença i el conformisme, no ens
donem per satisfets al cent per cent,
seguirem treballant, seguirem buscant
nous reptes per anar situant el Club al
lloc que mereix. Tenim el mateix lema
d’actuació: “esperit crític i millora contínua són la clau de l’èxit i de la materialització dels objectius”.
Analitzem els dos vessants, tant la
trajectòria dels equips i la seva evolució com la gestió del Club, que s’han

potenciat amb escreix en aquest inici
de temporada.

Àrea esportiva
Pel que fa a l’anàlisi de la trajectòria dels sis equips federats més l’Escola LludriBac, dir-vos que estem molt
satisfets del rendiment global dels
equips. Tots han guanyat almenys un
dels partits disputats i s’ha anat apreciant millora en els elements bàsics
de l’esport: domini dels tipus de bots,
buscar la millor línia de passada per a
potenciar el joc col·lectiu, així com treballar la tècnica del tir a cistella, tant
en categories mini a 2,60 metres d’alçada com a partir d’infantil a 3,05.
També destacar que s’ha seguit
treballant perquè els diferents nois i
noies interioritzin el seu compromís
amb l’entitat i que tinguin present que
la temporada dura des d’agost fins a
maig i que tots formen una pinya com a
grup, clau perquè les dinàmiques dels
equips siguin d’allò més positives.
Quant als equips, ens agradaria destacar-ne una virtut: autèntics exemples
del que és l’esperit de superació i la
lluita per vèncer totes les complicacions que els puguin sorgir:
-Escola LludriBac: Passió. Quan des
del Club es pot veure el grup de nois i
noies de l’escola fruir i passar-s’ho bé
en la pràctica del basquetbol, la imat-

ge justifica l’esforç i treball que comporta l’àrea esportiva del BAC. A més
dels entrenaments es va participar en
la Trobada d’escoles a Cervera, tot un
èxit del basquet formatiu lleidatà. I de
tot això la Judit Repilado, la Clara Fernàndez i la Roxanna Pop pel que fa a
la direcció del grup en tenen una gran
quota d’influència, així com la tasca
del Sisco Farràs, que sense lluïment
personal però amb gran eficàcia ajuda
a la seva coordinació.
-Pre-Mini Mixt: Atreviment. Aquest
ha estat el seu principal èxit en el que
portem de temporada. No s’han amagat en cap moment pel fet d’haver
de jugar davant d’equips íntegrament
masculins. Al contrari, no han perdut
la cara als partit en cap moment i fins
i tot van aconseguir vèncer en la complicada pista del CB Balaguer (39-51)
deixant palès que quan existeix il·lusió
i motivació per fer les coses, cap rival
no et pot superar. Excel·lent la trajectòria de l’equip i la tasca de Jordi Capitan, tot un encert el seu fitxatge!
-Mini Masculí: Perseverança. Els
nois del BAC lluny de caure en el desànim per tres derrotes consecutives, han
ressorgit de les seves cendres a base
de treball i esforç diari en els entrenaments no donant-se per vençuts en cap
moment i demostrant que quan dins i
fora de la pista es forma un grup amb

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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El Pre-Mini Mixt s’atreveix amb tot, planta cara i no té por de cap rival.

autèntics valors, tot és possible; qualsevol dinàmica no positiva és reversible. I així va ser, realitzant un recital de
joc ofensiu a la pista del CB Cappont
(67-80) assolint un triomf de prestigi i
que ha de servir per consolidar els nois
en la categoria. Fantàstica la motivació que els transmet el Guillem Pla, un
dels motors del grup!
-Mini Femení: Solvència. És de llarg
l’equip que més bones sensacions ha
transmès durant els primers partits
de la temporada. Quatre victòries en
quatre partits disputats i lideratge en
la categoria demostrant un gran talent
i, el que és millor, un enorme potencial de millora. Les exhibicions davant
el CENG Artesa de Segre (18-46), la
Penya Fragatina (58-16), el CB Lleida
(58-08) o el CB Bellpuig (57-33) no
fan res més que engrandir el treball de
les noies i la direcció d’equip d’en Sisco Farràs, un incansable treballador i
estudiós d’aquest esport!
-Infantil Femení: Competitivitat.
Equip que ha protagonitzat un molt
bon inici de temporada, i que ha fet
palès que amb esperit competitiu pocs
equips el podran superar. Fruit d’això
les victòries davant La Penya Fragatina
(61-51) i el CB Torrefarrera (66-39),
que per moments els van permetre assolir la primera posició en la classificació. Les noies tenen encara molt marge
de millora i aquest és el vessant que
s’ha de potenciar: moviment, intensitat,
agressivitat i lluita, que estem segurs
inculcarà el Rubén Añé al seu equip,
que progressa de manera il·lusionant!

L’Infantil Femení ha fet de la competitivitat i la lluita la seva gran millora en la temporada.

-Cadet Femení: Coratge. La majoria
de noies de l’equip van superar el handicap d’haver de jugar la temporada
passada en una categoria major i lluny
de rendir-se han tornat aquesta temporada encara amb més ganes. Han
demostrat una força i un coratge digne
d’elogi, que es pot desprendre de les
dues victòries davant el CEP Vallfogona
(48-68) i el CB Lleida C (58-39) i que
les ha situat en la zona mitjana de la
classificació, més ajustada al seu nivell
real. Molt bon treball el que està fent
el Sergi Llop amb les noies i que de
segur només és l’inici d’una fantàstica
trajectòria!
-Sènior Masculí: Compromís. Malgrat
que només nou jugadors formin l’equip,
compromís i estimació cap al Club és
el millor elogi que es pot fer d’aquest
conjunt de nois, que estimen el bàsquet per damunt de tot. Victòries contra el CB Bellpuig (72-62), davant el
CB Torrefarrera (89-48), el CB Borges
(54-65) o el CB Seròs (44-89) no fan
més que refermar la seva intenció de
tenir un paper protagonista i actiu en la
categoria, sense renunciar a les seves
fites més altes. Amb joc col·lectiu en
atac i defensa intensa en l’1x1 cap objectiu és impossible d’aconseguir per
part d’un grup, dirigit per l’Ot Padullés,
tot un magnífic exemple per al Club en
tots els sentits!

Recerca de col·laboradors
i patrocinis
Després d’un treball incansable i
de rigor en el si del Club, s’ha arribat

amb acords amb diferents empreses
col·laboradores per al patrocini del
BAC. Es tracta de marques de reconeguda solvència com Torrons Vicens,
Obres 128, Tendals Sangrà, Zona Esport, Lo Dental, Grupo Consist i Àurea
entre d’altres als qual volem agrair la
seva inestimable ajuda. Més empreses com vosaltres haurien d’existir per
ajudar-nos a tirar endavant el Club de
manera desinteressada.
Ara bé, encara tenim molta feina per
fer i molt camí a recórrer... Que no podem fer pas sols, ans al contrari, al BAC
està obert a qualsevol proposta que pugui rebre i el pugui ajudar al llarg de la
temporada. Amb l’ajuda de tots serem
més grans i podrem realitzar més activitats en una temporada que amb la
celebració del 25è aniversari del Club
de ben segur serà apassionant.
Per últim no volem oblidar una data
clau per la història del BAC... El 5
d’octubre de 1992, la data de la seva
constitució com a Club amb l’aprovació
d’uns Estatuts i data de la qual s’han
complert 25 anys recentment. Ha estat un quart de segle molt positiu per
al bàsquet agramuntí demostrant que,
malgrat alts i baixos, ha sabut mantenir
els valors de solidaritat, integració, treball en equip per damunt de tot, guanyant-se un respecte i una admiració
en el si de la vila d’Agramunt. Per tots
els que ens heu ajudat, heu estat al
nostre costat donant-nos suport, esteu
en l’actualitat i estareu en el futur...
Moltes gràcies per tot, la vostra dignitat
és la nostra raó de ser! ■
[NOVEMBRE 2017]
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Bar - Restaurant

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

restaurant@atipic.me
Elaboració Artesanal

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

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

perruqueria unisex - estètica
Anna Eroles
Veterinària

centre veterinari d’Agramunt

CARME i MAITE
fotodepilacio´ 29’50€ per zona

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

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

Tel. 973 39 27 17
AGRAMUNT

Av. Marià Jolonch, 4 baixos

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

Ara més que mai, seguim endavant
Ara més que mai
ens cal tornar a
guanyar on rau
indubtablement
la força de la
gent, és a dir, a
les urnes. Hem
d’eixamplar al
màxim la majoria
per demostrar a
l’estat espanyol
i al món sencer
que la República Catalana es
bastirà sobre un
suport democràtic
massiu.

A

quests darrers dies hem vist la cara més
fosca de l’estat amb l’empresonament
cautelar de part del govern legítimament
escollit a través del Parlament i les mesures
preventives als membres de la mesa, pel fet
d’haver possibilitat el debat i la conseqüent
votació pels quals està concebut un Parlament
en representació de les voluntats de les persones.
Els diferents criteris entre el Tribunal Suprem, l’Audiència Nacional i la justícia belga
posen de manifest la manipulació que pateix
el poder judicial a l’estat espanyol, més al servei dels grans partits unionistes que a garantir
que tots els processos es duguin a terme de
forma justa i amb les garanties pròpies d’un
estat aparentment democràtic.

Les lleis que deixen de servir els ciutadans
deixen de ser lleis
L’aplicació de l’article 155 just després
d’haver donat compliment als resultats del referèndum de l’1 d’octubre ha posat les mans
de les nostres institucions en mans d’aquells
que mai no han volgut reconèixer ni tan sols
l’autonomia de Catalunya, posant contínuament en qüestió el model lingüístic als nostres
centres educatius o incomplint reiteradament

els compromisos de finançament previstos en
l’estatut de Catalunya.
Som conscients que les eleccions del 21
de desembre imposades per l’estat espanyol
no són ni de bon tros les eleccions que nosaltres voldríem, precisament perquè tenim un
Parlament legítim que en el seu moment fou
escollit democràticament i que la potestat per
convocar eleccions només recau en mans del
nostre President.

21D, les eleccions per a la llibertat
Malgrat tot, ara més que mai ens cal tornar
a guanyar on rau indubtablement la força de
la gent, és a dir, a les urnes. Hem d’eixamplar al màxim la majoria per demostrar a l’estat espanyol i al món sencer que la República
Catalana es bastirà sobre un suport democràtic massiu. Però també hem de guanyar a les
urnes per preservar les nostres institucions
i per fer possible que el nostre govern i els
dos Jordis tornin a casa i tant les seves causes com les de la mesa siguin restituïdes. Des
d’Acord d’Esquerra us demanem que feu confiança a la llista d’Esquerra Republicana de
Catalunya com a projecte polític fonamentat
en la consecució d’una república socialment
més justa, al mateix temps que instem a les
forces independentistes que sorgeixin del 21D
a treballar amb determinació i amb unitat
d’acció.

Projectes en curs,
nous projectes en ment
Pel que fa a casa nostra, l’agenda segueix
plena de projectes en marxa. Celebrem que finalment puguin iniciar-se durant els propers
dies les obres de tres projectes importants per
Agramunt com són la rehabilitació i ampliació
de la Residència municipal Mas Vell, l’arranjament del carrer Castell o l’ampliació del Centre
d’Assistència Primària (CAP). És hora d’anar
tancant l’exercici vigent i començar a treballar en el pressupost de l’any vinent, amb la
confiança que, almenys aquest any, la unitat
d’acció que li demanem al país també es doni
al nostre municipi. ■
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per una banda, per l’acord que l’Ajuntament va fer amb els veïns de l’edifici del
carrer Verge dels Socors, que van cedir
els terrenys per tal d’ampliar aquesta zona d’esbarjo, i, per
l’altra, perquè l’empresa constructora de la llar d’infants, Voracys, va incloure l’arranjament d’aquesta zona infantil com
una millora dins el projecte constructiu de l’equipament municipal.

ENTREGA DE DIPLOMES

El regidor de Joventut de l’Ajuntament d’Agramunt, Oriol
Puebla, va entregar els diplomes acreditatius del títol de premonitor als 17 joves d’entre 14 i 17 anys que van realitzar el
curs durant l’estiu. Cal recordar que la formació es va organitzar des de l’Ajuntament amb la col·laboració del Consell
Comarcal de l’Urgell, i va ser impartit per la Fundació Pere
Tarrés.

CAPA D’ASFALTAT AL POLÍGON

FONT: AJUNTAMENT

L’empresa Romero Polo, a instàncies del Departament de
Territori de la Generalitat de Catalunya, ha aplicat una capa
d’asfaltat al tram del polígon industrial, que es va adequar
durant l’estiu per a desviar-hi el trànsit pesant, amb l’objectiu d’assolir els nivells de resistència fixats en el projecte
executiu en el tram que va des de la C-14 fins a la rotonda
entre l’Av. Generalitat i el Camí Vell de Tàrrega.

NOU PARC INFANTIL
FONT: AJUNTAMENT

Es donen per finalitzats els treballs d’adequació del nou
parc infantil annex a la nova Llar d’infants municipal l’Era
d’Agramunt, tot i que durant els propers dies s’aplicarà una
capa de sauló a les zones de transició. El nou espai compta
amb un conjunt de jocs infantils per diferents edats, i està
connectat amb un accés amb la Llar d’infants municipal
l’Era per tal que pugui ser utilitzat pels infants del centre.
Amb aquest parc es guanya un nou espai obert al públic i,
juntament amb la Llar d’infants municipal l’Era, es revitalitza tot aquest entorn. Aquesta zona infantil ha estat possible,

CONVENI DELS COMERÇOS AMB EL PROGRAMA
DE LA FUNDACIÓ PUNTCAT
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L’Ajuntament d’Agramunt i la Unió de Botiguers i Industrials han signat un conveni de col·laboració amb la Fundació
puntCAT per portar a terme el programa comerçlocal.cat al
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ACCIONS AL CEMENTIRI
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Coincidint amb la festivitat de Tots Sants l’equip
de serveis municipals ha
dut a terme un conjunt de
millores al cementiri municipal entre les quals destaquen l’enjardinament de
la porta d’accés lateral del
cementiri. A més, l’Ajuntament també ha comprat
una nova escala per poder
arribar a totes les alçades
per facilitar-ne el seu ús i
alhora garantint la seguretat a tots els usuaris.

físic. La impulsora del projecte i directora de la Residència
Mas Vell, Marta Pérez, va recollir el passat mes d’octubre en
un acte al CaixaFòrum de Barcelona el premi de 500€.
HOMENATGES
PER JUBILACIÓ

L’Ajuntament d’Agramunt
ha homenatjat el Sr. Josep Granés, treballador de
l’equip de serveis municipals. Des de l’Ajuntament
es vol mostrar l’agraïment
pel seu compromís i responsabilitat al servei dels agramuntins durant tots aquests
anys.
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NOVA CAMPANYA DE LA MARCA AGRAMUNT T’ESTIMA

PREMI PELS PRIMERS JOCS OLÍMPICS DE LA GENT
GRAN DE RESIDÈNCIES DE L’URGELL

Els 1rs Jocs Olímpics de la Gent Gran de Residències de
l’Urgell, organitzats per la Residència Municipal Mas Vell i
l’Ajuntament d’Agramunt, i que va comptar amb la participació de 250 persones entre participants, voluntaris, cuidadors i escolars, ha estat un dels projectes premiats entre els
100 projectes participants en la tercera edició del Concurs
“Pasión de Asistir”. Concretament, la Residència Mas Vell
ha rebut el premi en la categoria “En tus manos”, en la
que es reconeix el millor projecte en l’àmbit de l’envelliment
68

sió 645

[NOVEMBRE 2017]

Els comerços d’Agramunt de forma conjunta amb l’Ajuntament d’Agramunt han ideat una nova campanya per dinamitzar el comerç local de cara les festes de Nadal. Concretament, aquest any s’ha decidit instal·lar una pista de
patinatge que estarà ubicada a la plaça del Pou del 8 de
desembre al 7 de gener. La finalitat d’aquesta iniciativa és
dinamitzar el comerç local, i que la pista de patinatge sigui
un complement perquè la gent no marxi a comprar fora i que
possibles compradors d’arreu vinguin a Agramunt.
Tots els comerços i establiments adherits a la campanya
tindran a la seva disposició uns tiquets que podran repartir
entre els seus clients quan realitzin una compra. Aquest tiquet els donarà dret a poder patinar durant 20 minuts de
forma gratuïta. A més a més, totes les persones que vulguin
patinar i no tinguin un tiquet propi de la campanya, podran
adquirir tiquets a la mateixa instal·lació a un preu de 3 euros
que inclou l’entrada i el lloguer de patins.
ACTIVITATS AL MAS VELL

Durant el mes d’octubre, totes les activitats que s’han dut
a terme a la residència Mas Vell han servit per donar el tret
de sortida a l’inici de la tardor. Els avis han estat els encarregats de decorar la residència amb motius d’aquesta època

FONT: AJUNTAMENT

▼

municipi. Els comerciants d’Agramunt que registrin un domini.cat obtindran un lloc web gratuït per donar visibilitat
del seu negoci a la xarxa. El lloc web contindrà informació
bàsica de l’establiment i dels seus productes o serveis, oferint així una primera incursió al món digital. Amb aquest
programa es vol ajudar al petit comerç a guanyar visibilitat i
estar present també en l’entorn digital. Una oportunitat pels
comerços d’Agramunt de tenir presència a la xarxa.

CONTRACTACIÓ PÚBLICA
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S’aprovà la realització i la despesa de l’execució del projecte
d’obres del projecte bàsic i d’execució de Rehabilitació del carrer Castell, redactat per l’arquitecte municipal amb un pressupost d’execució total de 100.398,03€, així com l’expedient de
contractació per a l’adjudicació del contracte d’obres efectuat
per tramitació ordinària i per procediment obert utilitzant diversos criteris d’adjudicació, i el plec de clàusules administratives
particulars.

per estimular l’orientació temporal. A més, aquests dies han
fet un taller de panellets i han celebrat la Castanyada amb
un berenar amb moniatos al forn, moscatell i els panellets
que havien fet ells mateixos. A l’octubre també van fer una
sortida per visitar la Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra
d’Agramunt.
ACTES
SUBVENCIONS

S’acordà concedir una aportació econòmica a l’Associació
Alba per donar suport a les despeses de transport i d’activitats
per l’any 2017 d’un import de 1.500€.

Es van aprovar els següents contractes menors:
- L’adquisició d’una màquina rentadora-secadora per a l’edifici de la Llar d’Infants Municipal L’Era d’Agramunt, que s’adjudicà a l’empresa Ferreteria Firal, SL, per un import de 628€,
no inclòs IVA.
- Els treballs d’obra extra per l’arranjament del carrer Barons
de Montclar, que s’adjudicà a l’empresa Macotec 905, SL, per
un import de 14854,64€, inclòs IVA.
- S’aprovà els treballs de la redacció del projecte executiu
de la nova ETAP d’Agramunt, Montclar, la Donzell i Mafet, que
s’adjudicà a l’empresa CASSA Aigües i Depuració, SLU, per un
import de 5.765,64€, no inclòs IVA.
- S’aprovà l’elaboració de l’estudi de detall per a la implanta-

▼

CONTRACTES MENORS

Escola de Música: in crescendo
S

óc músic i docent. Sóc ex-alumna, ex-professora
i actualment mare d’alumna de l’Escola de Música
d’Agramunt. A més a més durant aquesta legislatura tinc
el privilegi de ser la Regidora responsable de l’EMMA.
No us amagaré les meves aspiracions. Vull que l’Escola
de Música d’Agramunt sigui la millor. Vull que, un cop
acabada l’educació primària (que es correspon al Nivell
Elemental en coneixements musicals) molts nens i nenes d’Agramunt tinguin una vivència personal de la música intensa. Vull que aquests alumnes participin en les
formacions musicals del nostre poble i que en creïn de
noves. Desitjo que arribin a ser un públic fidel i sensible
als esdeveniments musicals però també artístics i culturals d’Agramunt, donat que en som de les poblacions més
fecundes i riques. L’EMMA treballa en aquesta direcció.
Revisar i repensar l’ensenyament (de la música també)
és necessari. Cal construir el present amb la vista posada en el futur. Hem de transmetre els coneixements tal i
com les noves generacions necessiten, amb el comú denominador del compromís, l’alegria i l’estimació per les
persones.
Hem de cultivar l’orgull com a pares d’haver donat als
nostres fills una eina excepcional i única per expressar-se.

L’alumnat ha de valorar l’acompanyament i la passió que
el professorat els brinda amb generositat.
És evident que els estudiants d’avui no són el que nosaltres érem. Avui hi ha molts elements de dispersió, a
vegades més fàcils i engrescadors a primera vista que la
música. Però crec fermament que la compensació emocional i també intel·lectual que ens dona és especial i
difícilment comparable a cap altre exercici individual ni
col·lectiu. Crec que l’EMMA conté tot això i molt més.
Aquest mes de novembre canvia l’equip directiu que ha
liderat l’escola durant els darrers quatre anys amb esforç i
tenacitat, la qual cosa els valorem profundament. Deixen
pas a un altre equip que tirarà endavant els projectes ja
endegats i en liderarà altres. Moltes gràcies per tota la
feina feta als primers i molta sort als segons.
És responsabilitat de tots, però especialment dels que
us representem, vetllar i cuidar les entitats i institucions.
Argumentar, construir i, fins i tot, discutir ens ajuda a elaborar i a consolidar els projectes comuns, que són la força
i el valor de tots nosaltres com a societat.
Dolors Ricart i Amanós
Regidora de Cultura d’Agramunt
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ció del nou model de recollida de residus municipals en el municipi d’Agramunt amb el sistema Porta a Porta, que s’adjudicà
a l’empresa Arum Constultoria Ambiental, SL, per un import de
6.350€, no inclòs IVA.
- S’aprovà els treballs per la instal·lació de llums d’emergència per l’edifici de l’Espai Guinovart que s’adjudicà a l’empresa
Electricitat Albareda, SL, per un import de 807,70€.
- S’aprovà el subministrament de dues portes i un tram de
tanca per la zona exterior de l’edifici de la Llar d’Infants Municipal L’Era d’Agramunt que s’adjudicà a l’empresa Disseny
Barraca, SL, per un import de 644,82€, inclòs IVA.
- S’aprovà el subministrament d’unes travesses de fusta per
la zona exterior de l’edifici de la Llar d’Infants Municipal L’Era
d’Agramunt, que s’adjudicà a l’empresa Ferreterria Molinet, SL,
per un import de 2.561,11€ inclòs IVA.
- S’aprovà el lloguer d’una pista de patinatge sintètic per als
dies 8 de desembre de 2017 a 7 de gener de 2018, que s’adjudicà a l’empresa N-ICE Skating, per un import de 9.450€.
- S’aprovà els treballs de modificació dels sistemes de la collocació de la cortina plegable del pavelló esportiu d’Agramunt,
que s’adjudicà a l’empresa Tendals Sangrà, SL, per un import
de 598,99€, inclòs IVA.
REHABILITACIÓ DE LA RESIDÈNCIA MAS VELL

S’aprovà la relació efectuada per la Mesa de Contractació,
classificada i valorada, per ordre decreixent, de les ofertes presentades valorades per aquesta contractació pels següents lots:
LOT 1 OBRA CIVIL: L’oferta que ha obtingut la millor puntuació és l’empresa Invex Obres i Instal·lacions, SL, pel preu total
de 357.048,66€. Pel que fa a les millores aquesta empresa
presenta la millora, 1, 2, 3 i 4 del Plec per al Lot 1. Amplia el
termini de garantia per 5 anys.
LOT 2 - ELECTRICITAT I TELECOMUNICACIONS: L’oferta
que ha obtingut la millor puntuació és l’empresa Invex Obres i
Instal·lacions, SL, pel preu total de 87.230,28€. Pel que fa a
les Millores aquesta empresa presenta la Millora 1, per al LOT
2. Amplia el termini de garantia per 5 anys.
LOT 3 - AIGUA, GAS, CALEFACCIÓ, CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ: L’oferta que ha obtingut la millor puntuació és l’empresa

Invex Obres i Instal·lacions, SL, pel preu total de 113.476,73€.
Pel que fa a les millores aquesta empresa presenta la Millora
1,2 i 3 per al LOT 3. Amplia el termini de garantia per 5 anys.
LOT 4 - MITJANS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS:
L’oferta que ha obtingut la millor puntuació és l’empresa Invex
Obres i Instal·lacions, SL, pel preu total de 53.552,11€. Pel
que fa a les millores aquesta empresa presenta la Millora 1 per
al LOT 4. Amplia el termini de garantia per 5 anys.
LOT 5 - ASCENSOR: L’oferta que ha obtingut la millor puntuació és l’empresa Invex Obres i Instal·lacions, SL, pel preu
total de 22.233,73€. Pel que fa a les millores aquesta empresa
presenta la Millora 1 i 2 per al LOT 5. Amplia el termini de
garantia per 5 anys.
LOT 6 - CUINA: L’oferta que ha obtingut la millor puntuació és
l’empresa MH Industrias, SLU, pel preu total de 26.981,03€.
Pel que fa a les millores aquesta empresa presenta la Millora 1
per al LOT 6. Amplia el termini de garantia per 1 any.
BAIXA ESTABLIMENT

S’acordà donar de baixa del Registre d’Establiments el corresponent establiment al titular de la llicència municipal de
l’activitat de servei de repartiment i correspondència situada a
l’Av. Jaume Mestres, núm. 9.
PAGAMENT AL CONSELL COMARCAL DE L’URGELL

S’autoritzà el pagament per la participació de l’Ajuntament
d’Agramunt al projecte Trobada de Joves de la comarca de l’Urgell i la seva aportació econòmica per l’anualitat del 2017, que
es fixa en la quantitat de 800 euros segons el conveni de collaboració.
MOCIONS

En el Ple Extraordinari del dia 25 d’octubre s’aprovaren les
següents mocions:
- MOCIÓ DE CONDEMNA PELS FETS DE L’1 D’OCTUBRE
DE 2017.
- MOCIÓ PER EXIGIR LA LLIBERTAT DELS PRESIDENTS
D’ANC I ÒMNIUM, JORDI SÁNCHEZ I JORDI CUIXART.
- MOCIÓ PER ATURAR LA SUSPENSIÓ DE L’AUTONOMIA
DE CATALUNYA. ■

OFERTA DE TREBALL
Tècnic de fires, promoció econòmica i dinamització cultural
Es valorarà formació i experiència en aquests àmbits, coneixement de llengües estrangeres
i domini de les principals eines informàtiques
Interessats/des, presentar el currículum amb la documentació acreditativa
a les oficines de l’Ajuntament d’Agramunt fins el dia 4 de desembre inclòs

Ajuntament d’Agramunt
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Informació exigida per l’OM ECC/2316/2015: Compte Family
CaixaBank està adherit al Fons de Garantia de Dipòsits d’Entitats de
Crèdit que preveu el Reial decret 16/2011, de 14 d’octubre. L’import
garantit té com a límit 100.000 euros per dipositant en cada entitat
de crèdit.

1/6

Aquesta xifra indica el risc del producte;
1/6 indica el risc més baix i 6/6, el més alt.

Porta’ns la nòmina
i viu el millor futbol
aquesta temporada...
i la següent

Treu tot el partit de la nòmina a CaixaBank: aconsegueix dues
temporades de beIN CONNECT i viu en família el millor futbol
nacional i internacional, en directe i a la carta, en format HD
i des de qualsevol dispositiu. Aproﬁta tots els avantatges de
formar part de la gran família del futbol.
1. Promoció vàlida ﬁns al 29-12-2017 o ﬁns que se n’exhaureixin les existències (7.500 unitats). Per a domiciliacions noves de nòmina amb un import mínim de 600 €/mes, domiciliació de tres rebuts i tres compres
amb targeta al trimestre, i amb 12 mesos de permanència d’aquestes condicions i 36 mesos addicionals com a client. La promoció té la consideració de remuneració en espècie, subjecta a ingrés a compte segons la
normativa ﬁscal vigent. Aquesta promoció consisteix en una subscripció a la plataforma OTT beIN CONNECT ﬁns al 31-7-2019. Promoció vàlida només per a clients nous de la plataforma. En cas d’incompliment, es
cobrarà una penalització de 240 €. No acumulable a altres promocions de domiciliació de nòmina que s’hagin fet després de l’1-1-2016. No hi ha retribució en efectiu. 2. El compte té una tarifa de 0 €/mes, sempre
que el client tingui la nòmina domiciliada a l’entitat amb un import mínim de 600 €, pagui tres rebuts al trimestre o faci tres pagaments amb targeta al trimestre i utilitzi exclusivament els canals electrònics per a
NOVEMBRE 2017
les operacions següents: pagament de rebuts i impostos, reintegraments d’efectiu, traspassos i transferències, sol·licitud de talonari i consultes de posició, saldo o extracte. NRI: 2085-2017/09681
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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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A L M A N AC

Les fases de la lluna:

Mes de 31 dies, dotzè de l’any segons el nostre calendari.
El dia 1 el sol surt a les 6h 59m, i es pon
a les 16h 23m. El dia 31 el sol surt a les 7h
18m, i es pon a les 16h 32m.
El dia 21, a les 16h 28m, entrem a l’hivern. És el solstici d’hivern, el dia més curt de
l’any a l’hemisferi nord de la terra, mentre que
a l’hemisferi sud és el solstici d’estiu, el dia
més llarg de l’any. Aquest dia el sol entra a la
constel·lació de CAPRICORN.

DATES ASSENYALADES
I COSTUMARI
Una de les tradicions properes al Nadal era la matança del porc. Segurament que en temps una mica
reculat, la mort del porc es feia uns dies abans coincidint amb la festa del solstici hivernal, se salava i
es preparava la carn, i el dia de Nadal s’encetava la
carn de la bèstia en un àpat solemne en què participava tota la família.
Dia 6: Sts. Nicolau de Bari, bisbe; Majòric, màrtir; Sta. Asel·la, verge, i la beata Carme Sallés, fundadora.
Dia 8: Immaculada Concepció de la Mare de Déu.
Dia 21: Sts. Pere Canisi, jesuïta, dr.; Severí, bisbe; Gliceri, prevere màrtir. Eleccions il·legítimes al
Parlament de Catalunya.
Dia 25: Nativitat de Nostre Senyor Jesucrist.
Dia 26: Sant Esteve.

EFEMÈRIDES
Són prohibits els noms catalans al Registre Civil
(18-5-1938). Un cop Franco va treure l’oficialitat
de la llengua catalana, aquest assumpte va tenir
molta importància per a la constitució del nou estat (la España Una, Grande y Libre: una patria, una
lengua, una espada), i es comencen a publicar tota
mena de disposicions legals per a prohibir l’ús de
cap llengua que no sigui la castellana. En cap es-

Demografia

Lluna plena

el dia 3, a les 15:47 h

Quart minvant

el dia 10, a les 7:51 h

Lluna nova

el dia 18, a les 6:30 h

Quart creixent

el dia 26, a les 9:20 h

(Mes d’octubre de 2017)

NAIXEMENTS

tat modern i civilitzat (amb l’excepció de França),
no ha existit mai una persecució tan ferotge com
la realitzada contra la llengua catalana per l’estat
franquista i, en general, de l’estat espanyol d’ençà el
segle XVIII. Dissortadament la repressió en tots els
aspectes encara continua al segle XXI.
Tal dia com avui el ministre de Justícia, Tomás
Domínguez Arévalo, comte de Rodezno, publica una
Ordre Ministerial on s’obliga a inscriure els noms
del Registre Civil només en castellà: “Debe señalarse también como origen de anomalías registrales
la morbosa exacerbación de algunas provincias del
sentimiento regionalista que llevó a determinados
Registros buen número de nombres, que no solamente están expresados en idioma distinto al oficial
castellano, sinó que entrañan una significación contraria a la unidad de la Patria (...)
La España de Franco no puede tolerar agresiones contra la unidad de su idioma, ni la intromisión
de nombres que pugnan con su nueva constitución
política (...).
En su virtud, DISPONGO:
Artículo 1. En todo caso tratándose de españoles,
los nombres deberán consignarse en castellano”.
El 21 de maig de 1938, el ministre d’Organització i Acció Sindical promulga un decret en què:
“1. Queda terminantemente prohibido el uso de otro
idioma que no sea el castellano en los títulos, razones sociales, Estatutos o Reglamentos, y en las convocatorias y celebraciones de asambleas, o Juntas
de las entidades que dependen de este Ministerio.”
(Bibliografia: Ferrer i Gironès, F. La persecució política de
la llengua catalana).

Sofia Terré Perera
Sandra Gil Santacreu
Nael García Tersol
Núria Inglés Roman

dia 12
dia 18
dia 21
dia 23

DEFUNCIONS
Pilar Lahoz Sebastian
Josefa Castellví Vidal
Esteve Llagunes Serra
Jaume Alsina Aran

90 anys, dia 5
82 anys, dia 7
93 anys, dia 26
83 anys, dia 31

Informació facilitada pel Registre Civil amb les dades convenientment autoritzades.

JOSEP ROVIRA

DESEMBRE 2017

Ramon Bernaus i Santacreu

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

l./m2
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Temperatura màxima:

Temperatura mínima:

Precipitacions:

PLUJA CAIGUDA DURANT L’OCTUBRE
Dia 18.........................................
Dia 19.........................................

37,0 l./m2
7,5 l./m2

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

44,5 l./m2

TEMPERATURES EXTREMES D’OCTUBRE
Màxima del mes ........................... 28,3°, dia 5
Mínima del mes .............................. 4°, dia 29
Oscil·lació extrema mensual .................... 24,3°
Mitja de les màximes ................................. 24°
Mitja de les mínimes ................................ 8,4°
Mitja de les mitjanes .............................. 16,6°
L’observador: Ramon Coll
(Des de cal Tallador)
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Primer Aniversari

Josep Mª Boncompte Alsedà
Que morí el dia 11 de novembre de 2016.

Sempre estaràs en el cor dels qui t’estimem.

Amb serra d’or els angelets serraren
eixos turons per fer-vos un palau.
Reina del cel que els serafins baixaren,
deu-nos abric dins vostre mantell blau.
J. Verdaguer

Primer Aniversari

Àngel Clotet Escanilla
Que morí cristianament el 14 de novembre de 2016,
a l’edat de 74 anys.
Sempre estaràs en el cor dels qui t’estimem.

Agramunt, novembre de 2017
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L LEURE A MEN ITATS

Les 7 diferències

Muntatge reivindicatiu amb el qual la nostra vila se suma a les peticions de
llibertat per als presos polítics que es demana en molts altres indrets del nostre
territori. La imatge de l’esquerra és l’original, mentre que a la de la dreta s’han
fet set modificacions. A veure si les trobeu!

per Ricard Bertran

❚ Coordina Rosa Maria Sera

SUDOKU

LABERINT
Ajudeu el boletaire a trobar el camí correcte
que el condueixi fins als bolets.

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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Pilar Lahoz Sebastian
que morí cristianament el 5 d’octubre de 2017 a l’edat de 90 anys
Qui no s’ha imaginat l’aigua fresca d’aquelles fonts de
Massanet de Cabrenys de les que tant ens has parlat? I els
seus rius envoltats de verds arbres?, gairebé podem ensumar l’olor d’estiu dels anys 30 sense haver-ho viscut.
I qui coneix la teva eixida del carrer Castell, sap que hi ha
plantes i flors, i que s’hi surt al capvespre quan passa l’aire
que invita la nit.
Qui ha estat a la saleta sap que la paret que queda a la dreta
de la teva cadira està plena de fotografies nostres, tu feies
i desfeies, avui en penjo unes, demà unes altres. I al moble

de davant, els àlbums que recullen la vida de la família
des de la teva infància: imatges en blanc i negre dels teus
germans, el padrí a l’era amb el tractor, el papa amb el
cabell llarg, l’Enric lluint bigoti, la Irina i la Ivette cagant
la soca...
Ens has ensenyat l’amor a la terra, al sol, a l’aigua i al vent,
a la llar i a la família. Te’n vas, però el teu record i aquests
valors tan preuats perduren, donen pau a la vida, son part
de nosaltres, dels nouvinguts i dels que vindran. Gràcies,
Els teus.

Novè Aniversari

Felip Solé i Riera
Morí el 4 de novembre de 2008.
Sempre et recordem, la seva esposa Mª Carme, i tots, Joan, Judith;
Mª Carme, Llorenç i Roger.
Us demanem un record en l’oració.
Montclar, novembre 2017
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L A F OTO

E

L A C A L AIS ERA

RICARD BERTRAN

n un indret tocant a
la Ronda del Molinal i
sota el camí vell de Puigverd hi ha un petit bosquet amb uns quants arbres que “amaguen” una
esplanada pavimentada.
Al peu d’aquests arbres
vam trobar de casualitat aquesta taula parada
com si algú o alguns hi
haguessin fet una “festa”. No sabem si va ser
un dia esporàdic o bé s’hi
reuneixen periòdicament.
El que sí que podem deduir, veient la imatge, és
que els qui s’hi apleguen
d’endreçats no en tenen
res.

per SERAFINA BALASCH
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Te n’has anat
però sempre guardarem
el teu bon fer,
la teva simpatia;
l’amor tan gran
que en vida ens has donat
i has de ser per nosaltres
nord i guia.
Seràs enyorament
i dolç record
per tots aquells que mai
no hem d’oblidar-te
i et durem sempre més
a dins del cor
fins al recés etern
per retrobar-te.
Rosa Bernat Llagunes

Esteve Llagunes Serra
Ha mort cristianament el dia 26 d’octubre de 2017, als 93 anys d’edat.
E.P.D.

Els qui l’estimem: esposa, Javiera Segon Bernaus; fills, Mª Àngels i Josep Maria i Anna Mari i
Joan †; néts, Josep Maria i Alba i Anna; germans, Paula †, Antonio †, Agustina † i Ventura;
cunyats, nebots, cosins, família i amics, us agrairem el tingueu present en el vostre record.
La família agraeix les mostres de condol rebudes.

Agramunt, octubre de 2017
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a foto de l’Àlbum d’aquest mes correspon a un grup d’alumnes del collegi de la Mercè, de començaments dels anys 30 del segle passat, que
anaven a la classe del professor Agustí Faixa. Recordem que estava ubicat a
l’indret on actualment hi ha l’Espai Guinovart i que durant uns anys va ser el
col·legi públic de la vila fins que l’any 1943 es va inaugurar el nou edifici del
Macià-Companys.
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D’esquerra a dreta
i de dalt a baix:
1) Sr. Agustí Faixa. 2) Ramon
Penella. 3) Jaume Villalta. 4)
Josep Espinal. 5) Anton Estruga.
6) Guixé. 7) Josep Balagueró.
8) Quimet Bàrrios. 9) Micó. 10)
Joan Faixa. 11) Joan Figuera.
12) Joan Recasens. 13) Jaume Brils. 14) Josep Eroles. 15)
Anton Campabadal. 16) Jaume
Marquilles. 17) Josep Pinós. 18)
Josep Martorell. 19) Josep Marina. 20) Jaume Querol. 21) Josep
Marsà. 22) Guillem Viladot. 23)
Andreu Andreu (Puigverd). 24)
No identificat. 25) Jaume Grau.
26) No identificat. 27) Ramon
Sans. 28) Pere Carrera. 29) Anton Puig. 30) Cinto Fontanet.
31) Jaume Guixé. 32) Jaume
Mora. 33) Ramon Barrie. 34)
Hermenegildo Grau. 35) Puig.
36) Josep Mestre. 37) Josep
Cuñat. 38) Jaume Soldevila.
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FOTO: JAUME OMEDES

I M AT G E S D ’ A H I R i D ’ AV U I
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FOTO: JOSEP ROVIRA

En la imatge d’ahir, feta el dia 1 de juny de l’any 1980, encara es podien veure descoberts els dipòsits d’aigua del Convent
amb els arbres i arbusts que els envoltaven. També s’hi aprecia uns vilatans en el banc que hi havia sota l’ombra dels til·lers
de l’hort del “Simonet”. En aquella època els dipòsits ja estaven bastant malmesos donat que, recordem-ho, es van construir a primers de segle. A final de la dècada dels vuitanta es van restaurar i després es van cobrir tal com els coneixem avui
dia. També cal destacar la quantitat d’antenes de telefonia mòbil que es van anar instal·lant sobre la torre de bombatge.
Actualment és l’única que funciona, atès que la del castell fa uns sis mesos que ha quedat en desús.

