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Editorial
Agramunt t’estima!

A

bans les botigues de la vila eren
moltes i es repartien al llarg i ample
d’una colla de carrers. Amb el pas dels
anys algunes tancaren, altres es traslladaren i altres encara donen
servei. El fet és, però, que
amb l’aparició dels supermercats, els hipermercats i
les superfícies que formen
part de cadenes comercials, la situació ha canviat
notablement. Molts dels
establiments locals pateixen perquè la clientela ha
minvat, i alguns han hagut
de tancar perquè el negoci
no dona com abans. No és
un fet exclusiu de la nostra
població.
Avui no només els costums són uns altres, sinó que és més
“fàcil” anar a comprar en un supermercat on hi ha de tot que no pas anar de
botiga en botiga segons el que un vol.
A més, quasi tothom disposa de cotxe i
això fa que un agramuntí en poca esto-

na pugui desplaçar-se a Guissona, Tàrrega, Balaguer o Lleida on l’oferta és
més àmplia. També hom pot comprar
per Internet, on es troba de tot i en poc

temps t’ho fan arribar a casa. Fins i tot,
més darrerament, podem fer comandes
via telemàtica i anar a buscar al cap
d’una estona els productes adquirits en
boxs instal·lats en un punt proper.
Al carrer Sió, carrer comercial per

excel·lència, en pocs anys han tancat
o s’han traslladat algunes botigues i
serveis. Ara, ha tocat a la farmàcia, a
la sucursal de la Caixa i a alguna altra botiga; de manera que
la “vida” que donaven al
carrer es va apagant com
una espelma que acaba la
cera. El comerç de proximitat s’esllangueix perquè
els costums han canviat,
sí, però també perquè
entre tots ho estem fent
possible. L’associació de
botiguers ja fa anys que
organitza campanyes per
fer més atractiu el comerç
agramuntí, però no n’hi ha
prou; no se’n surt. Caldria
buscar noves fórmules i
que entre tots ens repenséssim la manera de comprar i de fer poble si volem
correspondre a l’Agramunt t’estima!
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Serafí Miret Cuenca

Lídia Martorell Soldevila

Núm. Col. 1256

Núm. Col. 4483

Horari:
de dilluns a dijous, de 9 a 13 i de 16 a 20
divendres, de 9 a 13
dissabtes, a convenir

ODONTOLOGIA

Oferim els tractaments d’oclusió i articulació, estètica
i cosmètica dental, cirurgia bucal i implants dentals,
odontologia conservadora i preventiva, odontopediatria, ortodòncia, pròtesis dental i periodòncia.

I N T E G R A D A

Av. d’Agustí Ros, 5, 1r, 2a - Tel./Fax 973 39 01 40 - AGRAMUNT
clinicariberadelsio@infomed.es

www.centresodontologiaintegrada.com

Sistemes informàtics

CENTRE DE LA RIBERA DEL SIÓ

Sistemes informàtics + Sistemes de seguretat + Telecom
72dpi :: C/Clos, 21- 25310 - Agramunt - Lleida :: Tel.: 973 390 660 :: Email: info@72dpi.cat

www.vicensmaquinaria.com
FONDARELLA · MANRESA · TERMENS · TORRES DE SEGRE
VALLS · VILAFRANCA DEL PENEDES · AMPOSTA

info@vicensmaquinaria.com · 973 60 04 50
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JOAN PIJUAN / JOSEP ROVIRA

JOSEP ROVIRA

A C T UALITAT F ETS DEL MES

Arribada de la Cavalcada amb el grup de batucada en primer terme. A baix, discursos des del balcó de l’ajuntament.

[GENER 2018]
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JOSEP ROVIRA

L

a cavalcada de Reis tancà els actes de les festes nadalenques. Com
ja és habitual de tots els anys,
SS.MM. els Reis Mags d’Orient arribaren a la vila a les 7
del vespre del dia 5. Precedits
per la música d’un grup de
“batucada” i de vehicles dels
Bombers i de la Creu Roja, les
tres carrosses reials enfilaren
l’avinguda Marià Jolonch fins
a la plaça del Mercadal en un
recorregut abarrotat de gent
que els donava la benvinguda. Al Mercadal deixaren les
carrosses i continuaren a peu
fins a la plaça de l’Església.
Després de la tradicional
adoració davant la portalada

7
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JOSEP ROVIRA

▼
JOSEP ROVIRA

Tradicional foto de família a la sala de plens de l’ajuntament amb l’alcalde i tota la comitiva reial.

Gran expectació entre el públic assistent per saludar Ses Majestats

8
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JOAN PIJUAN

De dalt a baix:
Les tres carrosses dels Reis
d’Orient, l’altra carrossa carregada
de paquets, adoració a les escales
de l’església, i repartiment de
caramels al pavelló.

principal, es van encaminar
a Ca la Vila on, des del bacó
principal, l’alcalde, Bernat
Solé, els donà la benvinguda
i els lliurà la clau que obre to-

tes les portes d’Agramunt. A
continuació el rei Baltasar es
va dirigir al públic que omplia
la plaça. Per acabar, i abans
d’anar a distribuir els regals

per les cases, tot el seguici
reial es desplaçà al pavelló
firal per atendre personalment tots els nens i nenes i
donar-los caramels.
[GENER 2018]
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A C T UALITAT F ETS DEL MES

Caga soca a la plaça de
l’Església i cinc imatges de
l’Actinadal.

Caga soca
Un gran nombre de nens i
nenes van participar al “caga

soca” popular que l’Ajuntament organitzà el dissabte
23 de desembre a la plaça de
l’Església.

Actinadal

JOAN PIJUAN

Durant les vacances escolars de Nadal, del 27 de desembre fins al 5 de gener, es
va dur a terme al pavelló firal
una nova edició de l’Actinadal,
en sessions de matí i tarda,
destinada als nens i nenes de
3 a 12 anys. Jocs de taula, esports, inflables, futbolins, una
petita biblioteca, visualització
d’una pel·lícula de cinema i
tallers van ser algunes de les

10
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activitats a les quals van poder
participar el centenar i escaig
de nens i nenes inscrits amb
més afluència a les tardes.
Enguany a més, han comptat
amb la visita dels Bombers Voluntaris i els Tabalers de l’Espetec. També han anat patinar
a la pista de patinatge installada a la plaça del Pou.

Actinadal Juvenil
Per tercer any consecutiu
la regidoria de Joventut de
l’Ajuntament, a càrrec d’Oriol
Puebla, va impulsar l’Actinadal Juvenil adreçat als nois i
noies de 1r d’ESO fins a 2n

JOSEP ROVIRA
JOAN PIJUAN

JOAN PIJUAN
JOAN PIJUAN

El Patge Karim recollint les
cartes dels infants de la vila.
A la dreta, Revetlla de Cap d’any
al pavelló.
A baix, els pessebres de l’església i de Mobles l’Escolà.

L’aparatós muntatge i guarniment
del pessebre de
Mobles Escolà
continua atraient
l’atenció de molta
gent.

de Batxillerat, que es va fer
els dies 27, 28 i 29 de desembre. Com en les anteriors
edicions es van fer dues activitats. Al matí es va mantenir el curs de cuina amb una
participació d’una dotzena de
joves i, a la tarda, es va fer
aquest any un taller de DJ’s
impartit per Jordi Balaguer i
Bernat Marquilles. Val a dir
que aquesta última activitat
va sorgir com a proposta dels
mateixos nois l’any passat i
han pogut aprendre les nocions bàsiques dels punxadiscs
amb una taula de mescles
professional.

fer cap a la vila a recollir les
cartes que els infants els havien escrit. Desenes de nens
i nenes acompanyats dels
seus pares els esperaven a les
portes de ca la Vila amb les
cartes a la mà. La recepció
es va fer a la sala de plens.
Els patges van escoltar amb
molta atenció els desitjos que
formulaven els petits infants
a les seves cartes. Després
de dipositar les cartes en una
gran capsa que lliurarien després a SS.MM., els patges van
repartir a cada un dels nens
i nenes un bon grapat de caramels.

Patge Karim

Revetlla de Cap d’any

El dissabte 30 de desembre
a mitja tarda, els emissaris de
SS.MM. els Reis d’Orient van

L’orquestra Titanium va ser
l’encarregada enguany d’amenitzar el ball de Cap d’Any

que organitza l’Ajuntament al
pavelló firal. En acabar hi va
haver l’actuació del DJ Berni.
Aquest any l’entrada era gratuïta.

Pessebres
Un any més Mobles Escolà
va preparar el seu pessebre a
la botiga del carrer del Firal.
Tal com han anat fent any rere
any, han continuat incorporant
nous elements que han fet el
pessebre molt més espectacular. L’aparatós muntatge i
guarniment continua atraient
l’atenció de molta gent.
Per altra banda, la parròquia
també va fer el seu pessebre a
l’església. Aquest any estava
preparat sobre la pica baptismal que es troba entrant a la
dreta.
[GENER 2018]
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Teatre: Això no és vida!
És una paròdia
esbojarrada
sobre la tendència humana
a complicar-se
l’existència.

L

a companyia Teatredetics
va representar els dies 25
i 26 de desembre al Casal,
davant un públic que va omplir les dues sessions, l’obra
“Això no és vida!” de Sergi
Belbel, Albert Espinosa i David Plana, que ha estat interpretada per la companyia T
de Teatre.

Els personatges d’”Això no
és vida!” viuen en el desconcert més absolut, submergits
en la confusió total, ofegats,
estressats i obsessionats.
L’espectador és testimoni
d’un quintet d’inseguretats
manifestades mitjançant una
dona hiperactiva encegada
per l’organització, una de-

Font: teatredetics©>amm

pressiva suïcida, una executiva irritable i agressiva, una
ingènua conformista i una
addicta a la cirurgia estètica
incapaç d’acceptar-se a si
mateixa, les ànimes de les
quals coincideixen al llimb i
decideixen explicar-se les seves vides.
Al costat d’aquests cinc
personatges principals, una
quinzena més d’actors es mouen al seu voltant interpretant
rols secundaris, com un amic
amb tendències suïcides, una
companya de feina aprofitada
i oportunista, una mare ac-

Interpretació
Margaret Creus
Marta Figuera
Sara Miñarro
Mireia Olcina
Teresa Vilanova
Carles Areny Vargas
Marta Blanch
Joan Brils
Xavier Burgués
Esther Corbella
Oriol Farràs
Antonieta Figuera
Feli Garcia
Roser Miralles
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Xènia Pons
Marc Puebla
Fàtima Puig
Josep M. Ros
Emma Torres
Ramon Utges
Escenografia
Tonet Miralles, Josep M.
Ros i Albert Malet
Il·luminació
Albert Malet

So
Lluís Sanfeliu i Sisco Ayala

Producció
www.teatredetics.org

Vestuari
Maria Codorniu, Josefina Figuera, Fàtima Puig i Roser Miralles

Col·labora
Ajuntament d’Agramunt

Maquillatge
Josefina Figuera
Regidoria
Maria Codorniu
Disseny gràfic
www.amm.cat

Agraïments
Família Roig
Grupo Consist
Bombers d’Agramunt
CAP Agramunt
Ajudant de direcció
Mireia Olcina
Direcció
Jaume Figuera
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triu, famosa i totalment egòlatra, una política incompetent,
un servicial i atent caixer de
banc, un cirurgià plàstic, fills
ganduls, marits conformistes

i resignats...
“Això no és vida!” és una
paròdia esbojarrada sobre la
tendència humana a complicar-se l’existència, sobre els

entrebancs i peripècies de
cinc dones condemnades a
conviure amb els drames i les
frustracions que elles mateixes s’han creat.

Acte vandàlic a Montgai
L

a darrera setmana de desembre, les trinxeres republicanes de la Guerra Civil
que hi ha a la zona dels Tossals de Montgai van ser objecte d’un acte vandàlic que ocasionà importants destrosses.
Uns desconeguts va fer caure
pedres barrant el pas, tant a
l’interior de les trinxeres com

FONT: TÀRREGA TV

Tot apunta que es
tracta d’un acte
vandàlic sense
cap tipus de motivació política.

als nius de metralladores i en
un refugi antiaeri, on també
van trencar part de la teulada.
Després de descobrir els
desperfectes, l’Ajuntament
de Montgai va presentar denuncia davant dels Mossos
d’Esquadra que ha obert una
investigació per aclarir els
fets. De moment encara no
se sap qui ha estat l’autor
d’aquestes destrosses, que
tot apunta que es tracta d’un
acte vandàlic sense cap tipus
de motivació política. L’Ajuntament ha tancat provisionalment aquest espai mentre durin les obres per restaurar les
trinxeres danyades. La restauració podria ser dificultosa ja
que es troben en un espai de
difícil accés que impossibilita el treballar amb maquinària pesant, cosa que obligarà
a fer els treballs de manera
manual. En aquest sentit, un
grup de voluntaris s’han ofert

per reparar els desperfectes
en una jornada de treball que
tindrà lloc el dissabte 20 de
gener al matí.
Les trinxeres dels Tossals
de Montgai van ser construïdes pel bàndol republicà per
defensar-se dels atacs de les
tropes franquistes durant la
Guerra Civil. Aquest espai es
pot visitar des de l’estiu de
2010 i compta amb les seves
respectives indicacions informatives gràcies al Memorial
Democràtic.
[GENER 2018]
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Concentració tres mesos sense els Jordis
C

oincidint amb els tres
mesos d’empresonament
dels Jordis, el dimarts 16 de
gener les entitats sobiranistes
de l’Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural van
convocar novament concentracions davant dels ajuntaments de Catalunya. Sota el

lema “Som gent de pau: Llibertat”, les entitats van tornar
a exigir la llibertat de tots dos
dirigents injustament empresonats a través de mesures
cautelars.
A Agramunt la convocatòria
aplegà més d’una cinquantena de persones. Durant l’acte

JOAN PIJUAN

JOAN PIJUAN

La convocatòria
aplegà més d’una
cinquantena de
persones.

14
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es va llegir el Manifest dels
tres mesos de les entitats
sobiranistes, en el qual es
ressalta la injusta situació de
Jordi Cuixart i Jordi Sànchez,
i d’Oriol Junqueras i Joaquim
Forn que ja porten 75 dies
tancats, que els restringeix el
dret a participar de l’activitat
política i n’exigeixen la llibertat immediata. A continuació
es van llegir diversos poemes
de Miquel Martí i Pol, finalitzant l’acte amb el cant d’Els
Segadors.

Obituari
L

Josep Barnola mostrant una
forma del conte “Un petó de
xocolata” quan s’imprimia
amb la nova màquina recent
estrenada.

a nostra revista està de dol,
atès que el divendres 5
d’aquest mes de gener ens va
deixar l’impressor Josep Barnola. Sió s’imprimeix en el seu
taller de Guissona des de fa
més de 32 anys. Val a dir que
durant tot aquest temps vam
rebre per part seva tota mena
de complicitats, la qual cosa
ens va permetre augmentar

considerablement el número
de pàgines, poder imprimir-la
a tot color i, així mateix, poder publicar fins a 15 colleccionables.
Josep Barnola va començar
d’aprenent a Cervera, on cada
dia es desplaçava en bicicleta.
Abans d’anar a la mili ja va
muntar el taller propi de Guissona que, amb els anys, no ha

parat de créixer. Dins del seu
ram va ser un avançat de les
noves tecnologies i va ser dels
primers de la província en incorporar una màquina òfset,
autèntica revolució en aquells
temps. Ara, encara no fa un
any, al seu taller hi va entrar
una nova màquina d’imprimir
d’última generació amb la qual
s’imprimeix la nostra revista.
De sempre es va sentir Sió
com a cosa pròpia, i estava molt content d’acompanyar-nos en els diversos esdeveniments que celebràvem
als quals nosaltres estàvem
encantats de convidar-lo. Ens
consta que per a ell Sió va ser
sempre una referència de revista ben feta i ben impresa, i
estava orgullós que es pogués
confeccionar al seu taller i poder-la mostrar als seus clients.
Esperem que els continuadors
de l’empresa ens dispensin el
mateix tracte que vam tenir
amb ell.
Josep, t’agraïm tot el que
vas fer per a la nostra publicació. La història de la revista
sempre anirà lligada a la teva
persona. Descansa en pau.

[GENER 2018]
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El CDR d’Agramunt i la Ribera,
compromís amb la república

Celebrant la proclamació de la
República a la plaça de l’Església.

Som un grup
de treball base
que ens anem
coordinant; en
cap cas es tracta
d’una organització jeràrquica,
ans al contrari,
tot depèn de la
motivació i la
predisposició de
cadascú.
16
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U

ns dels actors del
procés polític que
està vivint Catalunya
són els Comitès de Defensa
de la República (CDR) que
s’han anat creant en moltes
de les poblacions del nostre
territori. A la nostra vila existeix, des de fa uns mesos, el
CDR d’Agramunt i la Ribera.
L’Aleix, un agramuntí de soca
rel, i l’Arantxa, una ebrenca
veïna de Preixens, en són dos
dels seus integrants. Amb ells
conversem.
– Què us porta a integrar-vos
a un Comitè de Defensa de la
República?
– Aleix: Porto uns anys com

a soci de l’Òmnium Cultural i
de l’ANC, dues entitats molt
jerarquitzades, amb les comunicacions molt verticals a
partir del què s’ha decidit a
Barcelona. El que em crida
del Comitè és el fet que sigui
local, d’organització assembleària i amb total autonomia
de qualsevol altre estament
superior. L’organització és de
forma més horitzontal i totes
les propostes es poden dur a
terme de seguida.
– Arantxa: Tinc una certa
experiència com a militant en
diversos moviments socials a
les Terres de l’Ebre d’on sóc
originària. M’agrada el fet que
totes les veus són escoltades
i les propostes es tiren endavant. Crec que és molt positiu que hi participin persones
d’altres entitats com ANC o
Òmnium i, fins i tot, simpatitzants de diferents partits
polítics com la CUP, ERC o
PDeCAT. Tothom hi participa
com a individu i no com a representant de res.
– Quan i on se celebren les
assemblees?
– Les assemblees locals tenen lloc tots els dimarts a les
8 del vespre, normalment a la
Sala de Conferències del Casal. Tot i així, a vegades hem
de canviar de lloc perquè la
sala no es troba disponible;
llavors podem arribar a celebrar l’assemblea al bar “Glops
i Tapes”. També n’hem fet
alguna a Preixens, per tal de
donar visibilitat a la vincula-

ció amb la Ribera del Sió, i
així s’anirà fent en altres poblacions. Hem de dir que les
assemblees són obertes a tothom.
– Qui tipus de persones acostumen a venir? Són gent jove
o també hi participa gent més
gran?
– Varia molt depenent de les
setmanes o de l’actualitat política del moment; per exemple, l’assemblea anterior a la
vaga general del 8 de novembre va ser molt concorreguda
i amb una àmplia participació
d’assemblearis, amb moltes
ganes de dir-hi la seva. També va ser molt nombrosa l’assemblea de Preixens en què
van assistir gent de diferents
edats, sobretot gent gran que
venia com a oient per poder
veure què era això del CDR.
Va estar molt bé!
– A nivell intern, com us organitzeu?
– Som un grup de treball
base que ens anem coordinant; en cap cas es tracta
d’una organització jeràrquica,
ans al contrari, tot depèn de
la motivació i la predisposició
de cadascú.
Disposem de tres comissions: Comunicació, Accions
i Activitats. La primera s’encarrega de donar a conèixer
les accions i activitats del
Comitè a través de les xarxes
socials (sobretot Facebook i
Telegram), es coordina amb
ràdio Sió, elabora els cartells

A l’esquerra, pancarta en la Diada
de l’Onze de Setembre de l’any
passat a Barcelona.
A baix, tres cartells de diversos
actes organitzats a la nostra vila.

FONT: CDR

gran jornada de solidaritat.
Pensem que va ser tot un èxit!

per promocionar actes i, finalment, també fa la tasca de comunicació exterior. Les altres
dues, Accions i Activitats, van
força paral·leles i són les encarregades de tirar endavant
les propostes sorgides de les
assemblees. Les activitats
poden ser programades, com
les conferències, les xerrades
o les sessions informatives,
mentre que les accions van
en funció del moment polític.
– Una de les accions més
sonades ha estat la jornada
solidària del passat mes de
desembre. Com s’organitza un
acte d’aquesta magnitud?
– La idea va sorgir a Agramunt i, en comunicar-ho a
l’assemblea territorial de Ponent, s’hi afegiren altres comitès de l’Urgell, la Noguera i
la Segarra. Es va triar la data
del 2 de desembre per motius
de disponibilitat de la infraestructura; després vam demanar la col·laboració de les
diverses entitats, conscients
que algunes no es volien posicionar tenint en compte les
diferents susceptibilitats dels
seus membres. Tot i així, la
resposta, tant de les entitats
com de les persones a nivell
individual, va ser molt gran
i es va poder organitzar una

– I els diners recaptats a la
jornada, on van a parar?
– Els diners són per la caixa
de resistència per fer front a
les possibles sancions administratives que es puguin derivar de les accions dels CDR.
Pel que estem veient últimament, no descartem que ens
n’arribin, sobretot arrel de la
vaga general i el tall de carreteres.
– Vàreu estar presents en la
jornada electoral del 21 de desembre?
– Evidentment, no hi podíem faltar. Primer vam assistir
com a oients als diferents actes de campanya que es van
fer a Agramunt per tal d’analitzar els punts del programa
electoral i, després, constatar
el grau de compliment dels
mateixos. Després ens vam
apoderar en algun dels partits
sobiranistes i vam estar durant tota la jornada electoral
als col·legis d’Agramunt i la
Ribera. Foren molts els rumors que s’adulterarien els
resultats i havíem d’estar preparats per si això passava.
– Quins serien els vostres desitjos per al nostre país?
– La llibertat dels presos
polítics i la consolidació de la
república construïda des de
baix, amb la gent del poble
i per la gent del poble; una
república d’oportunitats per a
tothom.
Anna Bertran
[GENER 2018]
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DE T U A TU O RIOL FARRÀ S / JOR D I NOGUER A

UniRaid?
de confort. També són grans
amants del món del motor i és
per això que aquest projecte,
que a més té un vessant solidari important, els ha captivat
i s’hi han posat de ple. Ells
ens l’expliquen amb molta illusió.

Jordi Noguera i Oriol Farràs ensenyant la pancarta amb el logo de
l’aventura que volen emprendre.

UniRaid no és
un ral·li de velocitat, sinó un
viatge-aventura
solidari en què els
participants han
de completar set
etapes.

FINANÇAMENT
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– Per què participeu a l’UniRaid? Com va començar tot?
– Tot va començar com una
anècdota comentada per algun amic nostre que havia
participat en una edició anterior i que ens deia que l’experiència valia molt la pena.
Això ens va anar engrescant
i després d’informar-nos, mirant diversa documentació i
uns quants vídeos, vam decidir apuntar-nos-hi.

U

niRaid és una gran
aventura humana i
solidària per a estudiants amb esperit emprenedor
d’entre 18 i 28 anys. És el
que han endegat aquests
dos joves universitaris de 21
anys d’Agramunt, Oriol Farràs
Figuera, que estudia enginyeria de telecomunicacions a la
UPF, i Jordi Noguera RocaPlanell, estudiant d’enginyeria industrial a IQS, amants
dels reptes que suposin un
esforç emprenedor i que trenquin les barreres de la zona

– El vostre equip té per nom
Agra Racing?
– Doncs sí. Agra ve directament d’Agramunt ja que era
una cosa característica dels
dos i ens semblava representatiu. També ens agradava la
idea de portar el nom d’Agramunt en una causa i una
aventura com aquesta.
– De què tracta UniRaid?
– UniRaid és un itinerari de nou dies pel desert del
Marroc amb turismes de més
de 20 anys de matriculació
i que es duu a terme anualment des de finals de febrer
a primers de març. UniRaid
no és un ral·li de velocitat,
sinó un viatge-aventura solidari en què els participants
han de completar set etapes
navegant amb un llibre-ruta
(guidebook) i una brúixola
(està prohibit l’ús de sistemes
GPS) i sortejant tota mena

d’obstacles, desafiaments i
proves, amb l’objectiu de creuar el Marroc de nord a sud
tot lliurant material solidari
per als petits poblats i escoles
del mig del desert.
– Quin són els requisits per
participar a l’UniRaid?
– Els participants han de
ser grups de dos, que actualment estiguin estudiant i
d’una edat compresa entre 18
i 28 anys.
– Finançar la teva participació des de zero aconseguint
tants tipus de patrocinis i ajudes com siguin possibles, creant així una campanya d’emprenedoria i finançament per
a l’equip i lluitar per aconseguir el teu propi objectiu.
– Arranjar un cotxe de més
de 20 anys, tracció a dues rodes i d’un màxim de 1.300 cc
perquè pugui superar les dures condicions a què pot ser
sotmès en el desert.
– Portar mínim 30 kg. de
material solidari per als collegis i famílies més necessitades que ens trobarem durant
la ruta programada del Raid.
– Quina és la ruta que heu de
seguir?
– El punt de partida és
Tànger. Després creuarem
el Marroc per l’interior, travessant l’Atles en direcció al
desert d’Erg Chebbi, on farem
entrega del material escolar
en diferents poblats i escoles
seleccionades prèviament per
l’organització. A continuació
ens dirigirem a Marràqueix, la
ciutat imperial més bella del
nord d’Àfrica i després tornarem a Tànger, final del recor-

tactat amb diverses empreses, sobretot agramuntines
que han decidit donar-nos
suport i estem en contacte
amb moltes altres que esperem que acabin ajudant-nos
en aquesta causa.

Diverses imatges d’edicions
anteriors.

Creiem que aquestes són les coses
que et fan créixer
com a persona, ja
sigui de caràcter
formatiu per al
nostre futur professional, com
també de caràcter
personal i humà.

regut de l’UniRaid 2018. En
total set etapes en què combinarem conducció per carreteres de muntanya, pistes, sorra
i dunes. Dormirem quatre nits
en hotel, tres en campaments
organitzats al mig del desert
i una altra, la de l’etapa marató, en bivac lliure envoltats
de dunes.
– L’apartat més important: el
finançament?
– Com tot projecte, aquest
també necessita d’un finançament o ajudes per tal de
poder-lo tirar endavant i realitzar-lo amb èxit. Hem con-

– Per què són necessaris
aquests diners?
– Bàsicament pels tres
punts següents:
· Un és la inscripció a la
competició que inclou tot el
que ens ofereix la magnífica
organització d’UniRaid: el
transport del cotxe d’anada i
tornada cap al Marroc, totes
les nits durant el Raid, assistència i seguiment d’ajuda
per part de professionals de
l’organització i facilitació en
tots els àmbits durant d’aventura.
· Una altra part en la que
es necessita ajuda és la compra d’un vehicle. La posada
a punt del cotxe, així com
accessoris diversos per facilitar la circulació pel desert
ja siguin rodes off-roar, fars
de més potència, diferents
objectes per desencallar el
cotxe de la sorra… També
en aquest apartat hi entra el
vinilat i imprimació del cotxe
amb els patrocinadors que
aconseguim.
· El tercer apartat el dediquem al finançament dels 30
kg mínim de material solidari
que es necessiten per portar
als col·legis i pobles del mig
del desert. Ja sigui roba, material escolar, didàctic i lúdic.
A part de tot això, hi han altres despeses personals i extres afegits com el combustible utilitzat durant tot el Raid,
l’anada i tornada amb cotxe
des de la nostra localitat fins
a Algecires i diferents extres
per dur a terme la participa-

ció amb unes condicions òptimes.
– Pot col·laborar tothom que
vulgui a aquest finançament?
– La gent particular també
ens pot ajudar, aportant el que
cregui convenient a la nostra pàgina web de crowdfunding (https://ca-es.ulule.com/
uniraid-agraracing/) o a unes
urnes que trobareu als establiments que col·laboren amb
nosaltres com l’Espill i Cal
Torres l’Esparter. Estem a la
recta final i qualsevol ajuda
per petita que sigui ens és vital per poder complir els nostres objectius. Esperem poder
portar una mica de l’esperit
que caracteritza la nostra vila
amb nosaltres, per poder gaudir d’aquesta aventura representant la solidaritat d’Agramunt arreu.
– No és una aventura una
mica agosarada?
– Potser sí, però pel que fa a
nosaltres creiem que aquestes
són les coses que et fan créixer com a persona, ja sigui de
caràcter formatiu per al nostre
futur professional (gràcies a la
part emprenedora i de gestió
de què consta el Raid), com
també de caràcter personal i
humà gràcies a les accions i
objectius solidaris de la prova.
Bé, poques coses més a
afegir. Tenen clar que aquesta
aventura els servirà de molt per
tot el contingut que conté. La
seva jove edat, la fortalesa de
la joventut, la il·lusió del moment i la valentia de què són
capaços, els farà agafar encara més força per tirar endavant
tots els projectes i revessos
que es puguin presentar.
Anna Santacreu
[GENER 2018]
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@revistasio

@tereanye
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@dolorsgrausala
@dolorsgrausala

@nnabbet

@xavierﬁto1995

@tereanye

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

@tereanye

@immact

@immact

@materesa7817

@dolorsgrausala

@dolorsgrausala
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E N T ITATS AEUA

Aula
d’Extensió
Universitària
AGRAMUNT

FONT: AEUA

FONT: AEUA

Assemblea i recital audiovisual

Ramon Bernaus, Anna Martín i
Josep M. Lluch durant l’Assemblea
General.
A la dreta, recital audiovisual
dedicat a Maria Mercè Marçal.

Durant l’Assembla
General ens van
presentar noves
propostes als
assistents.

En l’antologia dels
poemes de Maria
Mercè Marçal
queda manifest el
gust per la riquesa
i la precisió de la
llengua.

Assemblea General
El dimecres 10 de gener
de 2018 va tenir lloc al Foment Parroquial l’Assemblea
General de l’Aula d’Extensió
Universitària d’Agramunt. La
vicepresidenta va felicitar
els assistents el nou any i va
avançar noves propostes. Tot
seguit el secretari va llegir
l’acta núm. 7 de la reunió del
curs anterior que fou aprovada pels assistents.
Per acabar, el tresorer va
comentar l’estat de comptes del curs 2016-2017,
projectant-los a la pantalla,
mostrant els ingressos i les
despeses. Després va manifestar l’agraïment a totes les
entitats que col·laboren en el
desenvolupament de les activitats de l’AEUA. També va
comentar la valoració que els
alumnes havien fet dels conferenciants i els va animar a
contestar les enquestes per
adequar al màxim el progra-

ma del nou curs als seus interessos.

Recital audiovisual
Fruit de l’experiència teatral, l’any 2008 la companyia
“CASSIGALLS” de Juneda va
iniciar una proposta de divulgació d’escriptors catalans,
sobretot ponentins, a la manera d’un recital audiovisual
de petit format, on descobrim
els pensaments íntims de:
Maria Mercè Marçal, Màrius
Torres, Mercè Rodoreda...
Han anat ampliant i presentant noves propostes sobre
Josep Vallverdú, Manuel de
Pedrolo, etc. En la sessió
del dimecres ens van oferir “I amb guix escric el meu
nom” de Maria Mercè Marçal
(Ivars d’Urgell 1952- Barcelona 1998). Acompanyat de
l’àlbum familiar i simbòlic i
de tastets musicals de fons,
dues veus combinen fragments curts dels pensaments

de la poeta, on es mostra tres
voltes rebel, reivindicativa i
feminista. En l’antologia dels
seus poemes queda manifest
el gust per la riquesa i la precisió de la llengua.
Va ser una emotiva representació que ens atansà a
aquesta poetessa de la plana
d’Urgell.

Properes activitats:
– Dimecres 24 de gener,
conferència a càrrec de la senyora Maria Macià.
Tema: L’origen del català.
Com neixen les llengües
– Dimecres 7 de febrer,
conferència a càrrec del senyor Francesc Bailón.
Tema: Els Vikings.
– Dimecres 21 de febrer,
conferència a càrrec de la senyora Rosa Pavón.
Tema: El poder de les creences.
La Junta Directiva
[GENER 2018]
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E N T ITATS P EN YA BARC E L ONISTA

FONT: PENYA BARCELONISTA

Reunió de penyes barcelonistes

FONT: PENYA BARCELONISTA

Els assistents a la reunió que va tenir
lloc a la Sala de Conferències del
Casal.
A la dreta, sopar al local social amb
una seixantena de comensals.
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E

l divendres 15 de desembre va tenir lloc a
Agramunt, a la Sala
de Conferències del Casal, la
darrera reunió del 2017 amb
totes les penyes barcelonistes que formem part de la
Federació de Penyes del FCB
de Lleida Sud i la Franja.
Aprofitem aquest escrit per
fer una menció especial a
tots els penyistes que es van
desplaçar fins a la nostra lo-

calitat i també a alguns dels
nostres socis i companys de
Junta que van ser-hi presents. Entre ells Genís Guixé com a nou secretari de la
Federació de Penyes del FCB
de Lleida Sud i la Franja.
Un cop finalitzada la reunió vam anar fins al nostre
local social on vàrem sopar
més d’una seixantena de
penyistes i on també vàrem
brindar pels èxits esportius

del FCB i així mateix de
les Penyes del Barça per a
aquest 2018.
El president de la nostra
Penya, Joan Ramon Majoral, va agrair públicament a
Claudio Bosch, com a nou
president de la nostra Federació, i també a tota la seva
junta, el fet d’acceptar la
proposta que aquest tradicional sopar de Nadal es fes a
Agramunt. ■

E N T ITATS C ORAL

Concert de Sant Esteve
d’una altra fora de programa:
GUI-NO-VART de Carles Santos, amb la qual es va voler
retre un petit homenatge a
aquest músic i compositor que
va morir el dia 4 de desembre.
Aquesta cançó la va composar expressament Santos l’any
2008 per a l’homenatge que
se li va fer a Josep Guinovart
amb motiu del primer aniversari de la seva mort.

FOTO: J.M. RIBALTA

El Consell Comarcal
de l’Urgell homenatja
la Coral d’Avui

Actuació de la Coral Bon Cant
durant el Concert de Nadal.

FOTO: CONSELL COMARCAL

El Consell Comarcal de l’Urgell
homenatjà la Coral d’Avui pel
seu 50è aniversari.

C

om ja és tradició per
Sant Esteve, el dia 26
de desembre a la una
del migdia, les corals d’Avui
i Bon Cant van oferir a l’església de Santa Maria el seu
Concert de Nadal.
Començà el concert el grup
petit de la Coral Bon Cant,
sota la direcció de la Laura

López, seguit del grup mitjà
dirigit per Esther Cabós. Cadascun amb un repertori de
quatre cançons. Finalitzaren
l’actuació de la coral infantil
cantant junts la cançó Torna a
ser Nadal de Dani Coma.
La Coral d’Avui, dirigida per
Bernat Giribet, va interpretar sis cançons. A més a més

Amb motiu del 50è aniversari de la Coral d’Avui el Consell Comarcal de l’Urgell va
homenatjar, el divendres 30
de desembre, els seus membres amb l’entrega d’una placa commemorativa i una carta
institucional d’agraïment en la
qual lloen el treball fet a favor
de la cultura d’aquest país.
El President del Consell
Comarcal, Salvador Bonjoch,
i el Conseller Comarcal d’Ensenyament van destacar que
la Coral d’Avui és una entitat
que procura fer la feina ben
feta, amb responsabilitat i
sense afany de protagonisme
i que al llarg d’aquests anys
han estat moltes les persones
que han fet possible, amb el
seu treball altruista, l’expansió de la cultura musical.
També van destacar el seu
vessant pedagògic, amb la
creació de la Coral Bon Cant,
de caràcter infantil, a través
de la qual s’han inculcat valors elementals que faran infants d’avui millors ciutadans
de demà. ■
[GENER 2018]
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E N T ITATS AS S O C IA C IÓ D E D ONES ESB AR JO

Escala en Hi-ﬁ

FONT: ESBARJO

T

al i com vam dir en l’escrit referent
a l’Escala en Hi-fi del passat mes de
desembre de la revista Sió, ara toca
informar de l’import que s’ha pogut lliurar
a la marató de TV3, en aquesta edició de
l’any 2017, i que es de 6.730 euros.
Una vegada més, la nostra associació, fa
un donatiu important per una causa que
prou s’ho val.
També volem comunicar que si alguna
persona està interessada en comprar el
DVD de l’Escala en Hi-fi, ens ho pot demanar a qualsevol membre de la junta, o
truqui al núm. 690 16 10 87 (Josefina)
per encomanar-lo.
Al mateix temps, us animem a fer-vos
sòcies de l’Esbarjo i participar en les nombroses activitats que fem, i de les quals
us en anem informant al nostre Facebook.
A les que ja sou sòcies, moltes gràcies
per fer-nos costat. ■

ACTIVITATS BIBLIOTECA - Febrer 2018
“Atrapacontes”, a càrrec del CAP d’Agramunt
ens explicaran el conte

Wonder, amb il·lustracions de ROGER BRILS

Dissabte 3 de febrer, a les 11.30 h

Animem tothom qui disposi

que continuï penjant

fotos amb l’etiqueta #revistasio
i cada mes en publicarem un recull a la nostra revista
Drets d’imatges:
Els drets de les imatges realitzades seran sempre propietat de l’autor i amb Instagram com a copropietari (tal com marquen les normes d’Instagram).
Tot i això, amb l’ús de l’etiqueta #revistasio cediu a la Revista Sió el dret de publicació sempre mencionant l’autor de la fotograﬁa.
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E N T ITATS C EN TRE EX C U R SIONISTA

FONT: CENTRE EXCURSIONISTA

Última sortida de l’any

Després d’un llarg
descens, vam tornar a pujar fins la
bonica i curiosa
ermita de l’Abellera,
enclavada en una
cinglera.

L

’última sortida de 2017,
va ser a la comarca del
Baix Camp. Uns quants valents, sense por al fred, vam
començar la caminada al poble de Prades. Prades està
situat a 850 m sobre el nivell del mar i es caracteritza

pel color rogenc de les seves
construccions de pedra.
Per un corriol entre una
frondosa roureda de roure reboll vam pujar fins al Tossal
de la Baltasana. És el punt
més alt de les muntanyes de
Prades, (1.201 m.s.n.m.),

a cavall entre la Conca de
Barberà i el Baix Camp. Des
d’aquest punt s’identifiquen
moltes poblacions de Lleida,
com Cervera. Continuant per
boscos d’avellaners i pins
vam visitar la cova d’en Pere,
que s’endevina habitada fins
fa relativament poc, el Pou
del Gel, pràcticament enderrocat i Mas del Gravat, amb
precioses vistes del poble de
Capafons.
Després d’un llarg descens, vam tornar a pujar fins
la bonica i curiosa ermita de
l’Abellera, enclavada en una
cinglera. En aquesta ermita,
hi féu vida d’ermità en Bernat
Boil, que fou el primer monjo
que evangelitzà el Nou Món,
després d’acompanyar Colom
en el seu segon viatge a Amèrica.
La ruta finalitzà a Prades,
en una terrasseta de la plaça Major. Un total de 15 km,
amb un desnivell positiu de
690 metres.
Podeu consultar les novetats del Centre Excursionista
i les fotos de les activitats realitzades a la web del centre
(http://www.ceagramunt.com)

[GENER 2018]
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Amics
de
l’Espai
Guinovart

Guinovart
Cos, percepció i resistència
2 setembre / 17 febrer 2018

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

OP IN IÓ LA C LARABOIA

per JOAN PUIG i RIBERA

Ningú no ens prendrà els somnis!

L

Encara que
ens hàgim
replegat
davant de
la força
bruta i de
la mentida
menyspreable, continuem en peu
defensant el
que volem
ser, ferms,
decidits,
sense recular. Ni un pas
enrere. Els
carrers seran sempre
nostres.

’any passat va ser un any
de muntanyes russes. Els
ciutadans que ens sentim
immersos en la política vam viure
uns temps històrics inoblidables
de llargues pujades i baixades
fins al punt que el neguit i el delit ens va treure més d’una hora
de son. El xoc entre els governs
de l’Estat i de Catalunya ens va
fer bullir la sang més d’una vegada. Ho dic en passat, però es pot
dir en present, perquè la febre
continua i els neguits, encara
que a estones somorts, també.
El Govern de Madrid es va
equivocar de mig a mig pensant
que avortant la república catalana, tot s’esfondraria com un
castell de cartes que perd l’equilibri. Van creure que aturant el
referèndum, que havien dit i repetit que mai no es faria, ja n’hi
hauria prou. Però hi va haver referèndum i resultat, encara que
ho neguessin per activa i passiva. Després van creure que perseguint judicialment i tancant
alguns líders sobiranistes i polítics, tot es desfaria. També van
calcular que aplicant a la seva
manera el 155, tot suprimint el
govern i les nostres institucions,
s’acabaria d’una vegada. I per
això també van convocar fora de
la legalitat unes eleccions amb la
intenció d’acabar soterrant l’independentisme. Però la van tornar a vessar. No només això, sinó
que ara, un cop s’ha votat, s’ha
demostrat que els que aspirem a
una república lliure som encara
més. Les xifres no enganyen i les
coses no continuen com abans
sinó pitjor (per a ells). I així amb
tot. Es pot ben dir que el Govern
de Rajoy no n’encerta ni una, talment xafés tifa rere tifa.

Tanmateix cal admetre que els
que vam votar per una república
catalana vam notar l’estrebada. I
molts moments hem tingut por.
També tristesa davant la impotència per tot el que està passant.
Qui no? Uns més que altres hem
sentit pujar l’angoixa que ens tenallava i no ens deixava respirar.
Auguràvem un futur lluminós i
ple d’esperança i ens hem trobat
per uns dies amb la foscor i la
ignomínia. Les amenaces, la por,
la presó, la mentida continuada,
els mitjans de comunicació, els
cops de porra, l’a-por-ellos... han
estat i són fets tangibles (malgrat
alguns els neguin). També ja fa
anys que militants d’uns partits,
no precisament d’esquerres, van
negar l’existència dels camps
d’extermini nazis. La mentida,
les burles i els menyspreus ens
han ferit a l’ànima. I llavors hem
fet com els caragols, que quan
senten el perill s’amaguen dins
la closca. Ben arrecerats.
Però els catalans som tossuts,
persistents. “Ens mantindrem
fidels per sempre més al servei
d’aquest poble”. No són fantasies els versos d’Espriu. Més de
tres-cents anys avalen el que estic dient. I, encara que ens hàgim replegat davant de la força
bruta i de la mentida menyspreable, continuem en peu defensant
el que volem ser, ferms, decidits,
sense recular. Ni un pas enrere.
Els carrers seran sempre nostres.
Per això en les mal convocades
eleccions es va repetir el mateix
resultat que abans. Poc s’ho esperaven PP, Cs i PSOE que les
coses es mantindrien igual. Havien cregut que recularíem i ho
deixaríem córrer. Però no ha estat així. Que poc ens coneixen!

Per això aspirem a tenir el mateix president que havíem tingut.
Per això no renunciarem a res.
Canviarem d’estratègia potser.
Però els somnis continuen intactes. Ens podran prendre la llibertat, però ningú no ens prendrà els
somnis. Aquesta és la realitat.
Aquest és un fet tangible. Hem
aguantat la tempesta. El vaixell
semblava que s’enfonsaria per
moments. No teníem pràcticament topants on agafar-nos. La
nit era una gola de llop. Però
ens hem mantingut arrecerats i
ferms. Decidits. Perquè sabem
que després d’una maltempsada
vindrà la calma. Llavors tornarem
a sortir al carrer. A manifestar els
nostres anhels de llibertat. Tossudament dempeus. Sense defallir. Pacíficament i positivament
com hem fet fins ara. Amb esperit obert i positiu. Acollint a tots
els nostres i els de més enllà. El
temps juga a favor. Tenim la raó.
Aquesta és la nostra força. La
força de la raó. No en tenim cap
altra ni en volem. En tenim prou.
Tardarà un temps o més. Però
l’estaca acabarà cedint. Que
ningú no ho dubti. Som molts i
serem més els que l’estirarem i
la somourem per aquí i per allà.
Costarà. No serà fàcil. No serà
avui per demà. Tanmateix ens en
sortirem perquè la raó de la força
que fan anar ells no porta enlloc
sinó és a més odi, a més divisió i
a més desigualtat. Estem al bàndol dels guanyadors. No ho dubteu. I això ells també ho saben
encara que no ho reconeixeran
mai. A cops i amb imposicions
no s’arregla res. Aquest mètode
ha passat a la història. I ells també hi passaran. Hi quedaran ben
retratats! ■
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sió 647

29

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)
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OP IN IÓ G EN T, F ETS, C OSES...

per ANTONI PONSA

JOSEP ROVIRA

Remeis tradicionals: ametller

Floreix al gener o
al febrer, depèn
de les condicions
climatològiques
que s’hagin donat,
és a dir, com més
benèvol hagi estat
l’hivern, més aviat
floreix. Aquest
arbre abunda molt
en algunes comarques del nostre
territori.

L

’ametller és un arbre
originari de l’Àsia occidental, i és considerat
per la creença popular com el
pare de totes les plantes, pel
fet que és el primer a florir i,
per això, el refranyer diu: “Pel
mes de gener/febrer floreix
l’ametller”. Floreix al gener
o al febrer, depèn de les condicions climatològiques que
s’hagin donat, és a dir, com
més benèvol hagi estat l’hivern, més aviat floreix.
Aquest arbre es diferencia
del cirerer, el qual floreix immediatament després, en el
fet que l’ametller té el tronc
més fosc i, generalment,
presenta esquerdes, mentre
que el cirerer el té més llis i
gris. Les fulles de l’ametller
que apareixen després de la
floració són estretes i el fruit

resta protegit en l’interior de
la closca fins que arriba l’hora
de la seva recol·lecció. Aquest
arbre abunda molt en algunes
comarques del nostre territori.
Aquest fruit, el qual és
universalment conegut, gaudeix de molt bones qualitats
curatives; serveix per treure
el neguit de menjar que sovint tenen les embarassades
i d’altres persones i va molt
bé contra el malestar matinal.
El seu contingut en calci ajuda a endarrerir l’aparició de
l’osteoporosi o a alentir-ne la
seva progressió. El seu consum té propietats antianèmiques i sigui aconsellat davant
la gestació.
Tradicionalment s’ha fet
servir l’aigua de clofolla
d’ametlla fent-la bullir amb
aigua fins que es posa vermella per fer glopejades contra el
mal de gola.
L’oli d’ametlles també és bo
per als mugrons de les dones
que alleten i per a les clivelles, esquerdes i talls de les
mans i dels peus.
Un dels remeis més celebrats i efectius fets amb
aquest arbre, concretament
amb el seu oli, és per guarir
l’otitis; en aquest cas cal barrejar 50 cc d’oli d’ametlles,
50 cc d’oli d’oliva verge de
primera pressió i dues cullerades de ginebrons triturats
en un recipient on es bullen al
bany maria durant 30 minuts,
es deixa refredar es guarda
en pots petits i es deixa reposar durant nou dies. A l’hora
d’aplicar-ho s’escalfa una
mica prèviament posant-lo
sota l’aixeta d’aigua calenta

fins que sigui tebi, després
es filtra i s’introdueixen dues
o tres gotes dins l’orella i
aquesta es tapa amb un tapet
per evitar que s’escapi l’oli.
D’altra banda l’oli d’ametlla també és bo contra la
bronquitis persistent, i la llet
d’ametlles és bona per als
convalescents i malalts de
l’aparell respiratori i digestiu.
L’oli d’ametlles dolces és un
element bàsic en la composició de cremes i locions corporals i també s’utilitza com a
oli base per diluir elements de
l’aromateràpia.
Finalment, amb l’ametlla
torrada i alzines (fruit) es pot
fer una tisana que substitueix
el cafè.
L’ametlla gaudeix d’un especial estatus cultural i culinari en molts indrets del nostre territori on aquest fruit sec
es fa servir per fer ametlles
garapinyades, ametlles torrades, ametlles torrades amb
oli i sucre, pastissets diversos
i carquinyolis, a part de les
postres,
Jo et miro
i t’admiro
florit ametller,
que goses
cobrir-te de roses
pel mes de gener.
Si ve una gelada,
ta blanca florida
quedarà marcida
com herba segada.
Mes tu hauràs florit,
i, a l’infinit,
devota jardinera,
li has dat la flor primera.
JACINT VERDAGUER: ametller
[GENER 2018]
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>amm.cat

Plaça del mercat s/n

Bar - Restaurant

678 861 219
973 391 086

restaurant@atipic.me
Elaboració Artesanal

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

pintura i decoració

Roman Serra

695 558 383
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C/ Les Eres,18 - Tel. 973 390 316 - Agramunt

OP IN IÓ ELS LEC TORS ESCR IUEN

Del Museu Municipal, què?
Cal reconèixer que
el contingut del
museu no és excepcional, però és el
nostre museu, dels
agramuntins. Records d’un passat
que, de no veure’l,
s’oblida, i... oblidar
el passat és perdre
la identitat.

E

l juliol del 2005 publicava a SIÓ un escrit
per commemorar els
25 anys de la inauguració
del Museu Municipal d’Agramunt (Festa Major 1980), on
expressava realitats, mancances, esperances.
Han passat 12 anys i... malauradament les esperances
s’han diluït com un sucre en
un got d’aigua. Pitjor encara.
El museu està tancat i ja fa
temps. Es va dir que per reformes (certament necessàries).
Però, què passa per no obrirlo de nou? A què és degut
aquest tan llarg tancament?

Es considera obsolet mantenir-lo obert en els temps
actuals? Els costos de manteniment són massa elevats?
Problemes de muntatge? Tot
plegat és una incògnita. Les
circumstàncies les saben a
Ca la Vila i ells prenen les decisions; la responsabilitat és
seva.
Cal reconèixer que el contingut del museu no és excepcional, però és el nostre
museu, dels agramuntins. Records d’un passat que, de no
veure’l, s’oblida, i... oblidar el
passat és perdre la identitat.
Passant a un nivell més

pragmàtic, cal recordar que
les peces que formen el museu són: donació o dipòsit
d’unes persones que cediren
uns objectes determinats i,
en el cas de dipòsit, hi ha documents que acrediten el fet.
Per altra part, cal suposar
que els objectes guardats estan en bon estat de conservació.
Resumint, penso que caldria activar o desactivar el
museu d’una vegada. Resoldre aquest agònic... ser o no
ser.
Jaume Cots

Carta presos
polítics

P

er iniciativa de la Margaret Creus, des d’Agramunt es va enviar una carta a tots els presos
polítics. A més de l’escrit, es van recollir signatures per tota la vila que es van adjuntar també a
aquesta carta.
Al cap d’uns dies d’haver-la enviat, vam rebre una
resposta manuscrita per part del conseller Joaquim
Forn. Us l’adjuntem escanejada per si us sembla
bé publicar-la a la revista de manera que tots els
vilatans que van signar la carta que vam enviar als
presos polítics en puguin llegir la resposta.
Com podreu apreciar, agraeix les mostres de suport del poble català en general i més concretament
als agramuntins tot el que estan duent a terme pel
seu alliberament.
Moltes gràcies per tot i fins aviat.
Laia Soler
[GENER 2018]
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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 ELS LEC TORS ESCR IUEN

En deien “el rovell de l’ou”...
... per la seva centralitat, per la
concentració del moviment comercial, per ser el punt de trobada per
excel·lència dels veïns, pel seu espai cobert i acollidor i per un munt
de coses més. Em refereixo al carrer Sió i la part porticada del bocí
de la plaça de l’Església.
Tot i córrer el risc de caure en algun oblit, tinc en la ment el record
dels comerços allí establerts que hi
romanien oferint els seus productes a vilatans i comarcans. Heu-los
aquí: dues merceries/perfumeries,
dues barberies, una perruqueria
per a dones, dues pastisseries,
dues fleques, dues sastreries, una
pantalonera, dues botigues de
plats i olles, una de joguets, una
papereria/llibreria, una brodadora,
un llauner (ara en diem fontaner),
una botiga de barrets, dues botigues de comestibles amb matança setmanal de porc, un estanc i
a més electricista, el popularíssim
i concorregudíssim cafè Palou,
una sabateria, una espardenyeria/
esparteria, la central i locutori de
telèfon públic, la residència de les
Monges de la Vetlla (unes religioses que a les nits tenien cura de
malalts), dues rellotgeries/joieries,
la farmàcia i, des de fa uns quants

anys, encara que no tants com els
establiments esmentats, l’oficina
de “La Caixa”.
És fàcil suposar que aquesta
concentració de comerços en un
espai relativament reduït convertís el carrer Sió en un formiguer
de gent anant i venint. Més a més,
en arribar la vesprada i després de
la jornada de treball era el punt de
trobada del jovent i alguns/es de
més madurs, els primers tirant floretes a les noies i els altres discutint de política i “solucionant” els
problemes del món. En els coberts
del carrer Sió hi concorria a diari
una bona part de la joventut agramuntina on pràcticament era obligat anar-hi. Tant és així que ningú
no deia anem a fer un tomb pels
coberts, sinó que deien: anem a
donar “el” tomb pels coberts. Així,
singularitzant-lo. En una paraula,
el carrer Sió era el punt neuràlgic
de la població on glatia el cor de
la vila.
Actualment la cosa ha canviat.
La majoria de petites botigues que
antany hi havia han hagut de tancar
davant la competència ferotge dels
centres comercials, altres s’han
mudat a indrets més moderns de
la vila, “La Caixa” ja anuncia per

al proper mes de febrer la seva implantació a l’avinguda Agustí Ros i
també és en aquest vial on es traslladaran els continuadors de la centenària farmàcia Viladot...; i em sap
greu, em sap molt greu que s’hagi
perdut el caliu de companyonia, de
bon veïnatge, d’intimitat, de sana
alegria i també d’algun que altre
altercat per diferències polítiques
que hi tenien cabuda. Ho recordo
amb nostàlgia i potser un excés de
sentimentalisme una mica arcaic,
però no puc resistir-me a comparar aquell estil de vida amb el de
l’actual farcit de mails, facebooks,
links, whatsApp i altres “collonades” que diria Josep Pla que sí, són
una filigrana d’avenç tecnològic
que permeten comunicar-nos pràcticament amb tot el món, però que
paradoxalment van en detriment de
la directa relació personal. En fi, la
humanitat evoluciona sense parar i
per tant s’han d’acceptar els progressos. Aneu a saber si els nostres
avis es miraven amb recança l’arribada de la calefacció central amb
els seus radiadors que suplantaven
l’escalf íntim i acollidor del que
fruïen a l’entorn de la llar de foc.
Pasqual Castellà

Catalunya independent?
E

n primer lloc felicitar tota la redacció de Sió que col·labora en
aquesta revista tan ben il·lustrada
a canvi de res. Gràcies.
El motiu d’aquest escrit és per
exposar la meva modesta opinió.
Una Catalunya independent seria
un fracàs per a tots els catalans.
Els nostres productes no es podrien

exportar a la Comunitat Europea;
no ens volen, per tant no tindríem
accés als mercats europeus.
En d’altres comunitats més properes no els interessen els nostres
productes, no volen saber res de
Catalunya, se n’han anat milers
d’empreses i les que se’n poden
anar.

És a dir, d’una Catalunya unida,
rica, pròspera i alegre, es passaria
a una comunitat dividida, trista,
sense treball i tancada dintre de
quatre parets.
Pensem-nos-ho bé abans de posar el peu en fals,
Atentament,
Glòria Pujol
[GENER 2018]
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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
neteja
impresos
pastisseria
indústria

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

mobiliari
cash…

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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C/ Àngel Guimerà, 5
Agramunt
973 39 20 55 - 686 27 29 27
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R E P O RTATGE METEO R O LOG IA

per JPR

2017, any de sequera i gelades
L’any que hem finalitzat no va ser gaire destacable meteorològicament parlant, encara que
cal comentar la manca de precipitacions per una banda i les glaçades nocturnes en els
mesos extrems del calendari.
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Temperatures mitjanes del 2017.
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20,0
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El 2017 va ser una mica
més extremat en la temperatura que els anys normals.
Va fer més fred al gener, al
novembre i al desembre i
també, d’una manera excepcional al mes de setembre en
què la temperatura mitjana
va baixar 1,85 graus respecte
la mitjana dels anys anteriors. En canvi, la resta de mesos de l’any la temperatura va
estar lleugerament per sobre
del que és habitual, destacant els mesos de febrer,
octubre, juny, març i maig
que van ser molt més càlids.
El febrer va pujar la mitjana
en 2,33 graus i l’octubre en
1,59. En definitiva, uns mesos van compensar els altres
de manera que la mitjana
final de temperatures de tot
l’any va ser de 14 graus; xifra pràcticament idèntica a la
dels anys anteriors compresos entre el 2000 i el 2016.
Si entrem en més detall,
es pot destacar que més de
la meitat dels dies d’alguns
mesos van tenir una temperatura mínima per davall
dels zero graus, fet que no
és freqüent; fins al punt que
la mitjana mínima de tot el
mes estigué en xifres negatives. En el mes de gener, 18
dies tingueren una mínima
negativa i durant el 7, 8 i 9
la mitjana de tot el dia (com
que la màxima no pujà gaire)
[GENER 2018]
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La temperatura
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R E P O RTATGE METEO R O LOG IA

total dies

litres

TEMPERATURA EXTERIOR
mitjana
màximes

mitjana
mínimes

TEMPERATURES MÀXIMES I MÍNIMES

mitjana
mitjanes

màxima
del mes

mínima
del mes

dia de la mínima

diferència
màx/mín

gener

3

18,3

8,6

-0,7

3,95

15,5

31
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17

24
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4
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15
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març

5
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3,9

11,01

23,9

11

0

24

24

abril

6

34,8

21,5

4,5

13,04

25,3

13

-1

27

26

maig

5

21,4

26,8

10,1

18,44

33,8

25

4

19

30

juny

7

43,1

32,2

15,7

23,95

38,5

22

10

6, 29

29

juliol

4

2,6

33,1

17,5

25,33

37,9

31

10,5

1

27

agost

7

15,1

33,1

16,50

24,78

39,5

3

9,1

9

30

setembre

8

40,4

25,8

10,2

18,01

31,5

5

5,5

16, 19

26

octubre

2

44,5

24,0

8,4

16,50

28,3

5

4

29

24

novembre

1

12,5

14,6

-0,7

6,96

20,9

2

-7

30

28

desembre

8

14,8

8,1

-2,3

2,89

15,8

30

-8

1, 2

24

Total

60

347,9
21,7

7,1

14,4

27,4

17 g., 1 i 2 des.

47,5

Mitjana
Màxima

39,5

Els dies en què
baixà més la
temperatura fou,
per una banda, el
17 de gener, i per
l’altra, l’1 i el 2 de
desembre en què
el termòmetre es
situà als -8 graus.

fou també negativa. Els dies
en què baixà més la temperatura fou, per una banda, el
17 de gener, i per l’altra, l’1
i el 2 de desembre en què
el termòmetre es situà als
-8 graus. El novembre i el
desembre també tingueren
mínimes per davall dels zero
graus durant vint dies cadascun. Si hom observa el gràfic
de les temperatures mitja-

Comparativa pluja
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dia de la
màxima

1,5
3 juliol

-8

25,9

nes, a primer cop d’ull podrà
observar que entre el mes de
setembre i el d’octubre hi va
haver un salt molt brusc propiciat per un setembre més
fred de l’habitual i un octubre més temperat del que és
costum (-1,85 i +1,59 graus
respectivament).

Les precipitacions
El 2016 ha estat un any
Temperatures mitjanes

mitjana
2000-2016

pluja 2017

gener

20,5

18,3

-2,2

febrer

23,1

16,7

-6,4

març

31,8

83,7

51,9

abril

60,1

34,8

-25,3

2000-2016

2017

Diferència

gener

4,0

3,95

-0,04

febrer

5,7

8,06

2,33

març

9,7

11,01

1,28

abril

12,9

13,04

0,15

maig

17,5

18,44

0,91

Diferència

maig

50,9

21,4

-29,5

juny

29,6

43,1

13,5

juny

22,7

23,95

1,29

juliol

25,3

25,33

0,03

juliol

21,8

2,6

-19,2

agost

30,2

15,1

-15,1

agost

24,8

24,78

0,01

19,9

18,01

-1,85

setembre

41,7

40,4

-1,3

setembre

octubre

46,3

44,5

-1,8

octubre

14,9

16,50

1,59

novembre

34,9

12,5

-22,4

novembre

8,1

6,96

-1,14

desembre

22,6

14,8

-7,8

desembre

3,9

2,89

-1,01

total

413,7

347,9

-65,8

Mitjana

14,1

14,0

-0,12
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JOSEP ROVIRA

▼

PRECIPITACIONS
2017

sec. Ja veníem de l’any passat que ho fou i enguany s’ha
incrementat la manca de precipitacions. Cal advertir que
de les 60 precipitacions consignades, en la majoria dels
casos no s’arriba ni al litre
per m2 de manera que plou
poc i quan ho fa acostuma
a ser en quantitats minses.
També es consignen les precipitacions que ocasiona la
boira que en alguns casos és
només de 0,1 litres per m2 o
poc més, tal i com va passar
en els quatre primers dies
del mes de gener. Els dies
en què va ploure més van ser
el 24 de març en què es van
comptabilitzar 48,5 litres entre la neu i l’aigua de la pluja, i el 18 d’octubre, amb 37
litres.
Només dos mesos han estat
per damunt de la mitjana de
les precipitacions: el març en
què es van recollir 83,7 litres
(51,9 més del que es solia
en els altres anys) i el mes
de juny (13,5 litres més que
en anys anteriors). Els altres

100
Any 2017

90

Mitjana 2000-2016
83,7

80
70

60,1

60

50,9

50

43,1

41,7

40

46,3
44,5

34,8

30

31,8

34,9
22,6

23,1

20,5

20

21,8

21,4

16,7

18,3

10

40,4

30,2

29,6

14,8
15,1

12,5

2,6

0
febrer

març

Comparació de precipitacions
en litres per m2 entre 2000/2016
i el 2017.

abril

maig

juny

juliol

agost

10 mesos han estat per davall
de la mitjana pluviomètrica.
Les precipitacions de tot l’any
han arribat fins a 347,9 litres
per m2 durant tot l’any, quantitat que queda molt lluny
de la mitjana del segle XXI
que és de 413,7 (65,8 litres
menys). A més, portem tres
anys seguits en els quals la
mitjana anual no arriba a la
mitjana dels anys. De manera
que es constata una tendència a la baixa en les precipitacions que no sabem si es pot
deure a l’escalfament global
del planeta tal i com algunes
veus anuncien. De moment hi

Només dos mesos
han estat per damunt de la mitjana
de les precipitacions: el març en
què es van recollir
83,7 litres i el mes
de juny. Els altres
10 mesos han
estat per davall de
la mitjana pluviomètrica.
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gener

a part de la pluja, en algunes
ocasions es tractà de boira
densa que deixà humitat als
camps, fet que és ben habitual a la nostra terra en els
mesos de tardor i hivern. Ja
s’ha dit que el 24 de març
va nevar; va ser l’única vegada que ho feu en tot l’any, si
bé la neu caiguda durant la
nit es va desfer ràpidament a
primeres hores del matí gràcies a la pluja que vingué a
continuació. També en una
ocasió, el 27 de juny, la precipitació, que no durà gaire

Comparativa de precipitacions en litres per m2 dels darrers 18 anys, amb la línia de tendència.

ha un fet irrefutable i és que,
si no canvien les coses i es
continua confirmant la tendència pluviomètrica, cada
cop serem un país més sec.
En un dels gràfics hem dibuixat la “línia de tendència” de
la pluviometria dels últims divuit anys on es veu clarament
de manera gràfica la tendència descendent de la pluja.
De les precipitacions del
2017 podem assenyalar que,

estona, va ser en forma de
pluja i calamarsa (6,9 litres).
Respecte aquest reportatge, cal fer un degut reconeixement a l’observador i collaborador de Sió, Ramon Coll,
que des de la masia de cal
Tallador pren nota diàriament
i puntualment de la nostra
meteorologia. Sense la seva
informació, les ratlles precedents no haurien estat possibles. ■
[GENER 2018]
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De mes a mes / 2017
per Joan Puig

A primers de mes van començar les obres per recuperar el
segon ull del pont romànic amb la intenció de donar més pas
a l’aigua del riu en cas de riuada. La reforma no va ser total,
sinó que es rebaixà només una part del nivell per tal que l’ull
destapat fos una via de comunicació entre un costat i l’altre.

GENER

Dia 22. La Federació Catalana de Bàsquet, en col·laboració amb el
BAC, va organitzar la Trobada d’Escoles de Bàsquet a la nostra Vila. Segons la mateixa organització van assistir a la trobada al voltant d’unes
dues mil persones.

FEBRER

Dia 2. L’Ajuntament, la Diputació de Lleida i la Federació Catalana d’Handbol i el club d’Handbol d’Agramunt signaren el conveni segons el qual la nostra vila
esdevingué Ciutat Handbolicat 2017, fet que comportà que durant tot l’any s’organitzessin molts actes
relacionats amb l’handbol.

40
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Dies 24, 25 i 26. El nostre poble s’omplí de gresca amb el Carnaval a
l’Americana. Una festa en què participà un gran nombre d’agramuntins i
persones vingudes de fora. Els actes previs al Carnaval arrencaren setmanes
abans i en tots hi hagué una gran afluència de públic. A la rua hi participaren 35 comparses.

En fer el balanç de les principals notícies agramuntines de l’any passat destaca el dia 1 d’octubre com
la data més assenyalada i que quedarà en la histò-

Dies 18 i 19. Agramunt va acollir la 6a Trobada de l’Orquestra Infantil de les Terres de Lleida. L’orquestra estava formada per una
dotzena d’alumnes de diferents escoles de música. El primer dia
van fer els assajos i el diumenge al migdia van oferir un concert al
Casal sota la direcció d’Albert Gumí (part simfònica) i Sònia Peiró
(part d’acordions).

ria d’Agramunt i de Catalunya, per tot el que hi va
haver abans i per tot el que suposà després. L’efemèride d’uns fets que a hores d’ara no s’han tancat.

MARÇ

Dies 25 i 26. L’Esplai d’Agramunt va organitzar a la vila la Troca
Jove a la qual van assistir un miler de joves provinents de diversos
esplais d’arreu del país. Durant els dos dies van fer tot un seguit
d’activitats.

Dies 29 i 30. El Grup Escènic Agramuntí, dins el
projecte “Teatre Solidari”, va representar “Un barret
de palla d’Itàlia” d’Eugène Labiche. Els guanys de les
dues sessions van anar a parar al Repte d’Stargardt
Go per a la investigació de les malalties de retina.

ABRIL
Dia 2. El Club Ciclista d’Agramunt
va retre homenatge a Jeroni Ros
que havia mort víctima d’un accident amb la bicicleta l’11 de març.
A l’homenatge, que va consistir en
una pedalada des d’Agramunt al
lloc de l’accident pròxim a Concabella, s’hi varen sumar ciclistes
vinguts de diversos punts de les
nostres terres. Després d’uns parlaments, es descobrí un monòlit en
record.
[GENER 2018]
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De mes a mes
Dia 7. Agramunt acollí el 44è aplec de Juguem Cantant de Corals Infantils de
les terres de Ponent. A més d’un assaig i el concert preceptiu, s’organitzaren
actes al pavelló firal alguns dels quals anaren destinats a la Coral d’Avui en
motiu del 50è aniversari.

MAIG

Dia 27. L’Ajuntament en ple proclamà el Dr. Josep Maria
Laïlla i Vicens Fill Adoptiu de la Vila. En la sala de plens,
atapeïda de gent, hi assistiren familiars, amics i agramuntins que aplaudiren els parlaments i celebraren el fet amb
entusiasme.

JUNY

Dia 3. Tradi-Sió organitzà la II Mostra de Gegants a la qual participaren 10 colles geganteres provinents de poblacions pròximes. A més
d’una cercavila, es feren diferents actes que es clogueren amb una
ballada de tots els gegants a la plaça de l’Església.
42
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Dia 10. Setena edició del Festival Simfònic. El mateix dia i
hora es van fer a Catalunya i Balears més de 100 concerts
simultanis amb la participació de més de 5.000 alumnes de
totes les escoles de música. A Agramunt es va fer un dels sis
concerts de les poblacions lleidatanes.

/ 2017
Del 26 de juny al 9 de juliol. Es va realitzar el primer Camp de
Treball d’Agramunt per a gent jove. Hi van participar 23 noies i
nois provinents de diferents indrets de Catalunya. Durant les dues
setmanes van senyalitzar camins del terme, van recuperar els safarejos d’Almenara i van arranjar l’entorn de la Roca de la Delfina.

JULIOL

Dies 5, 6 i 7. Es va celebrar la 4a edició del curs Art i Territori organitzat per l’Ajuntament, la Universitat de Lleida i les Fundacions de
l’Espai Guinovart i Guillem Viladot. Hi hagué una vintena d’alumnes
inscrits.

AGOST
Dia 18. Es van fer en diversos indrets de la vila uns
minuts de silenci en rebuig als atemptats terroristes de
Barcelona i Cambrils que commocionaren tot el país
durant uns dies.

Dia 31. Començà la Festa Major que durà fins el dia 4 de setembre amb
una gran amplitud i varietat d’actes culturals i festius. El pregó oficial anà
a càrrec de la Creu Roja local.
[GENER 2018]
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De mes a mes
Dia 10. Agramunt acollí el plenari del Consell Comarcal d’Alcaldes
per celebrar la Diada Nacional i el Dia de la Comarca de l’Urgell.
L’acte, realitzat al bell mig de la plaça de l’Església, anà seguit de
parlaments i actuacions culturals i folklòriques.

SETEMBRE

Dia 9. Inauguració de la nova llar d’infants: l’Era. Hi hagué
una gran assistència de vilatans. El nou edifici té unes característiques modernes i funcionals que responen a nous reptes
educatius.

OCTUBRE

Dia 1. Prop de dos mil agramuntins van
anar a votar en el Referèndum sobre la
independència proposat pel Govern de
la Generalitat i prohibit pel Govern de
l’Estat. Les informacions que arribaven
d’altres col·legis electorals, en què els
cossos policials de l’estat van pegar els
votants i es van emportar urnes i paperetes, produïren una psicosi col·lectiva
de temor i defensa. A Agramunt, de
1.982 vots emesos, 1.891 van ser a
favor del Sí.
44
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Dia 3. Aturada de país en protesta de
les accions violentes de la policia del
dia del referèndum. La majoria d’agramuntins la van secundar.
Dia 27. Molts vilatans celebraren la
proclamació de la República Catalana,
encara que tot plegat fou una declaració d’intencions que no es pogué materialitzar degut al fre imposat pel govern
de Rajoy el mateix dia amb l’aplicació
“sui generis” de l’article 155 de la
Constitució Espanyola.

Dia 2. Concentració a la plaça de l’Església en protesta dels
empresonaments de líders polítics i els Jordis. També una
part del Govern de la Generalitat es va haver d’exiliar per
tal d’evitar la presó. Aquestes concentracions de protesta,
activitats musicals i cassolades es van anar repetint durant
molts dies.

NOVEMBRE

/ 2017

Dia 8. Vaga General a proposta d’un sindicat minoritari.
No la van seguir tants agramuntins com l’aturada del
mes anterior, però hi van participar de ple els Comitès de
Defensa de la República (com el d’Agramunt) que van
tallar diverses vies de comunicació.

Dia 21. Aquest dijous es feren noves eleccions
al Parlament de Catalunya convocades per Rajoy.
Part del Govern de la Generalitat era a la presó o a
l’exili i no pogué participar en l’atípica campanya
en què fins i tot es prohibí el color groc. El resultat
a Agramunt va ser molt favorable als grups sobiranistes que aconseguiren més del 70% dels vots.

DESEMBRE
Dies 25 i 26. La Companyia Teatredetics
escenificà l’obra Això no és vida! de T de
Teatre escrita per Belbel, Espinosa i Plana.
La sala de teatre del Casal es va omplir en
les dues funcions.
[GENER 2018]
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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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ENSENYAMENT F IN ES TRA EDUCAT IVA

FONT: COL. M. D. SOCORS

Celebrem la Vetllada Nadalenca

A través de danses,
festes i tradicions
catalanes declarades patrimoni
cultural de la terra
on vivim, vàrem
fer un recorregut
per les festes més
nostrades.

E

l dissabte 16 de desembre el Col·legi Mare de
Déu del Socors va celebrar la tradicional Vetllada
Nadalenca. Enguany, aprofitant que l’any 2018 és l’any
Europeu del Patrimoni Cultural, es va dedicar la festa a
aquest motiu tenint en compte que en qualsevol indret
del nostre continent és fàcil
trobar-hi un tresor, sigui un
paisatge, un monument, una
tradició o una bella història...
A través de danses, festes i

tradicions catalanes declarades patrimoni cultural de la
terra on vivim, vàrem fer un
recorregut per les festes més
nostrades. Els alumnes d’educació infantil varen convertirse en figures del pessebre, pastorets i estrelles. Els alumnes
de 1r van representar el ball
de panderetes. Els alumnes de
2n van oferir un ball de bastons. La classe de tercer va
fer-nos una demostració del
ball de diables mentre que la
de quart es va centrar en el

ball de cintes. Els alumnes de
cicle superior van representar
les populars cantades d’havaneres (cinquè) i sisè –que
aquest curs participaven en
la seva darrera vetllada– va
basar el seu espectacle homenatjant els castellers i la
sardana.
L’espectacle va finalitzar
amb una representació d’una
nadala per part dels alumnes
de primària. Que tinguem tots
i totes unes bones festes i un
any ple d’il·lusions i reptes. ■

[GENER 2018]
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Av. Generalitat, 10 · AGRAMUNT · Tel./Fax 973 392 311 · Mòbil 630 053 450

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

ENSENYAMENT F IN ES TRA EDUCAT IVA

Solidaritat amb la Marató de TV3

FONT: ESC. MACIÀ-COMPANYS

xins d’emoticones, llibretes, mitjons per posar
a l’arbre, posa-vasos i clauers, collarets i fermalls de feltre, punts de llibre, llapis decorats,
arracades, spy bottle, mòbils, papiroflèxia, tres
en ratlla, entre d’altres.
L’elaboració d’aquestes manualitats va comportar molt de temps i esforç, però va ser recompensat amb la implicació de totes les
famílies que van adquirir aquests productes
i van aportar 732€. Aquest fet va transmetre
a professors i alumnes molta felicitat pensant
que s’havia posat un granet de sorra per a la
investigació. Tots els que ho feren possible es
mostraren molt agraïts amb tota la gent que
havia col·laborat en el projecte escolar.

FESTIVAL D’HIVERN
Grup d’alumnes de sisè que van
elaborar manualitats per collaborar amb la Marató de TV3.

FONT: ESC. MACIÀ-COMPANYS

Festival de fi de trimestre al
pavelló, en el qual els alumnes es
van distribuir els països per cursos
ballant cadascú una cançó en la
llengua del país escollit.

L

’escola Macià-Companys col·laborà amb
la Marató, aquest any dedicat a les malalties infeccioses. Des de l’inici de trimestre tots els alumnes van anar elaborant diferents manualitats per tal de recaptar diners
per a la investigació.
Els alumnes de 6è van ser els organitzadors
d’aquest esdeveniment, que va tenir lloc els
dies 12, 13 i 14 de desembre de 2017 al vestíbul del centre. Les manualitats van ser: coi-

El 22 de desembre es va fer el festival de fi
de trimestre. Com que aquest curs està dedicat
al patrimoni cultural, els alumnes de l’escola
es van distribuir els països per cursos ballant
cadascú una cançó en la llengua del país escollit. Aquest any, com a novetat, l’alumnat de
cicle superior va organitzar el sorteig de quatre
paneres i el mateix dia del festival es van vendre les tires per poder reduir els costos globals
de les colònies.
Alumnes de cicle superior
de l’escola Macià-Companys

[GENER 2018]
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INDÚSTRIES JOVÉ
BALASCH, més de 40 anys

construint el futur

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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MÚSICA BAN DES S O N OR ES

Cadena perpétua
La Banda Sonora
és obra del compositor Thomas
Newman. Va ser
nominada per a
l’Òscar a la millor
banda sonora original, i a un premi
Gramy com a
millor composició
musical.

a pel·lícula Cadena
Perpetua es va estrenar
l’any 1995. Fou dirigida
per Frank Darabont. Pertany
al subgènere de presons, on
els reclusos tiren endavant
amb la seva amistat i el seu
enginy. No és un drama carcerari en el sentit convencional de la paraula; en general
la pel·lícula és una al·legoria
sobre el manteniment de la
pròpia dignitat a pesar de tot.
Andy Dufresne (Tim Robbins) és un banquer condemnat a cadena perpètua per
l’assassinat de la seva dona
i el seu amant. A poc a poc
es guanya el respecte dels
altres reclusos i l’amistat de

L

Ellis Boyd “Red”, (Morgan
Freeman) que dirigeix el mercat negre de la presó. Andy
adquireix certs privilegis per
resoldre problemes fiscals als
guàrdies així com a l’alcalde
per a qui organitza una extensa xarxa de corrupcions
polítiques. S’assabenta per
un altre reclús que el veritable
assassí de la seva dona està
tancat en un altre penal, per
la qual cosa demana que es
reobri el cas. L’alcalde ordena llavors assassinar aquest
nou reclús per evitar la marxa
d’Andy i que surtin a la llum
els seus bruts negocis. A partir
d’aquest moment Andy perd
tots els privilegis, per la qual
cosa decideix jugar-s’ho al tot
per tot: aprofita els serveis que
l’alcalde que encara requereix
d’ell, per delectar-nos amb un
sorprenent final.
La Banda Sonora és obra del
compositor Thomas Newman.
Va ser nominada per a l’Òscar
a la millor banda sonora original, i a un premi Gramy com
a millor composició musical.
Una molt encertada banda
sonora sense la que no és

possible entendre el relat. Representa molt bé tot el que es
veu a la pel·lícula, tant en les
escenes més tristes com en les
més alegres. El primer tema es
produeix a la presó quan es fa
una presentació de la tristesa
del protagonista empresonat al
començament de la pel·lícula
amb la cançó (May o Shawshank Prison). L’altra cançó a
destacar es titula (Hope Theme), una cançó molt emotiva
tal com suggereix el títol: en
una vida tan fosca sempre hi
ha un fil de esperança.
Finalment, en Sull ària de
“Les noces de Figaro” de W.
A. Mozart , és quan la música
pren el paper protagonista i
aconsegueix que tota l’atenció se centri en la seva bellesa. En aquesta ocasió Andy
Dufresne (Tim Robins) connecta l’altaveu de la presó a
un tocadiscos per inundar el
pati de la presó amb un cant
ple de sensibilitat. La música
crea una atmosfera positiva
que ofereix un moment de
llibertat espiritual als presos.
Montserrat Cots
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E S PO RTS C LUB F U TBO L AGR AMUNT « ESCOLA GER AR D GAT EL L»
www.cfagramunt.cat

Resultats i classiﬁcacions

R. Mendoza

E

n el mes de desembre hi ha hagut l’aturada per les festes de
Nadal i s’han jugat pocs partits,
el que vol dir que no ens fa variar les
classificacions dels equips.

Tercera Catalana
Jornada 16 i 17

Ponts 0 - Agramunt G. Gatell 2
Agramunt G. Gatell 4 - Angulària 0
Classificació

Agramunt G. Gatell

Punts

43

PJ PG PE PP GF GC

16 14 1

1 56 15

Juvenil

R. MENDOZA

Continuem marcant objectius i buscant el principal del 2018: tornar a la
segona catalana.

Jornada 11 i 12

Equip Infantil. Jugadors: Víctor Invernon, Joel Cadevall, Eric Farré, Marc Bertran, Adrià Salat, Pau Gaet, Iker Castillo, Alfons
Zurita, Robert Nagi, David Llinars, Gael Marsà, Aiman Elkattabi, Frank Bullich, Izan Millat, Iker Serra, Josep Pijuan. Equip
tècnic: David Galan (entrenador), Paqui Piñero (delegat).

Agramunt G. Gatell 3 - Bellpuig 0
Mollerussa 2 - Agramunt G. Gatell 2

Aleví

Classificació

Agramunt G. Gatell

Punts

17

PJ PG PE PP GF GC

Jornada 11 i 12

11 5

Agramunt G. Gatell 3 - Pardinyes 4
Bordeta 6 - Agramunt G. Gatell 4

2

4 30 21

Els bons resultats ens porten a ocupar la cinquena posició.

Cadet

Classificació

Agramunt G. Gatell

Punts

11

PJ PG PE PP GF GC

12 3

2

6 52 54

Jornada 11 i 12

Els alevins necessiten amb l’any nou
un nou xip i tornar a jugar com saben.

Agramunt G. Gatell 2 - Alpicat 1
At. Segre 1 - Agramunt G. Gatell 0

Benjamí A

Classificació

Agramunt G. Gatell

Punts

9

PJ PG PE PP GF GC

12 3

0

9 16 30

Partit difícil jugat a Lleida que no es
va poder resoldre al nostre favor.

Bordeta 11 - Agramunt G. Gatell 0
Agramunt G. Gatell 0 - Mollerussa 3
Classificació

Agramunt G. Gatell

Agramunt G. Gatell 0 - FIF Lleida 5

Jornada 10 i 11

Classificació

Agramunt G. Gatell 6 - Bordeta 1
Agramunt G. Gatell 5 - FIF Lleida 1

Agramunt G. Gatell

Classificació

Punts

15

PJ PG PE PP GF GC

9

4

0

Punts

1

Benjamí B

PJ PG PE PP GF GC

10 6

2

2 29 21

Ensopegada del prebenjamí. Baixem
un lloc a la classificació.

Prebenjamí B
Jornada 10

Classificació

Agramunt G. Gatell

Jornada 10 i 11

12 0

Agramunt G. Gatell 6 - FIF Lleida 3
Fondarella 3 - Agramunt G. Gatell 2

Els infantils no acaben de jugar un
partit amb possibilitats de treure un
bon resultat.

20

Artesa Segre 5 - Agramunt G. Gatell 2

PJ PG PE PP GF GC

1 10 4 48

Punts

4 31 26

Els benjamins, amb dues victòries,
acaben l’any en la sisena posició.

Jornada 11 i 12

Prebenjamí A
Jornada 10

Agramunt G. Gatell

Infantil

Era el partit més complicat de la primera volta i van sortir molt bé marcant
primer, però el Fondarella va remuntar.
Perdem la imbatibilitat i el lideratge,
però convençuts de les nostres possibilitats i poder tornar a liderar la classificació.

Classificació

Agramunt G. Gatell

Punts

28

PJ PG PE PP GF GC

11 9

1

1 83 16

Punts

12

PJ PG PE PP GF GC

9

4

0

5 20 44

Van començar el partit a remolc de
l’Artesa, però van poder empatar. Després ells, amb molta sort, van capgirar
el marcador. ■
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E S PORTS C LU B HA N DBOL AGR AMUNT

Pocs partits abans de vacances de Nadal
Jaume Espinal

E

l mes de desembre sempre comporta una aturada en
la competició a causa de les festes nadalenques; si a
això hi sumem el pont dels dies 6 i 8, pocs dies de
competició queden, i així ho reflecteix els pocs encontres
disputats.

Sènior Masculí 3ª Catalana grup A
Bons resultats per als nois sèniors del club, per anar a
menjar-se els torrons més tranquils. Victòria important en la
visita a Ascó, i dos punts mes, complicats d’aconseguir, però
importants, la jornada següent com a locals.
23
27

TORRÓ D’AGRAMUNT CHA
HC VALLAG

27
26

Sènior Femení 1ª Catalana grup C

Participants del curs de monitor d’handbol

El sènior femení només ha disputat un encontre abans de
les vacances nadalenques, però ha aconseguit un important
empat contra el segon classificat, cosa que els dóna moltes
opcions de colar-se a la 2a fase on es decidiran els equips
que ascendeixen de categoria.

16/12 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA

16/12 H SANT VICENÇ B -BAR MI CASA- 19

Notícies diverses

TORRÓ D’AGRAMUNT CHA

19

Juvenil Femení 1ª Catalana grup A
Mal partit en la visita a Ascó. En l’únic encontre disputat
abans de vacances l’equip no va demostrar la millora de les
últimes jornades, i els errors de sempre portaren a una nova
derrota.
09/12 CLUB HANDBOL ASCÓ

36

TORRÓ D’AGRAMUNT CHA

10

Cadet Masculí 2ª Catalana grup B
L’equip continua el seu aprenentatge, la diferència d’experiència amb la resta d’equips del grup es nota i molt, però
tot i les adversitats l’equip continua treballant bé, buscant la
millora per aconseguir quelcom positiu el més aviat possible.
02/12
16/12

CH S. ESTEVE PALAUTORDERA
TORRÓ D’AGRAMUNT CHA

55
14

TORRÓ D’AGRAMUNT CHA
CH VILAMAJOR

10
50

Infantil Masculí 2ª Catalana grup A
No ha estat possible continuar amb la bona ratxa. En l’últim partit de l’any derrota en la visita al camp del Liceo
Francés. Tot i això, l’equip continua transmeten bones sensacions.
16/12

LICEO FRANCÉS

27

TORRÓ D’AGRAMUNT CHA

16

Equips de base
Per fi el treball ha donat els seus fruits i l’equip acon54
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10/12 CLUB HANDBOL ASCÓ
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segueix els seus primers punts, imposant-se al Sant Joan
Despí D. Esperem que aquest bon resultat, doni ales per
aconseguir-ne algun més en aquesta segona part de l’any.
10

HANDBOL SANT JOAN DESPÍ D

6

Tot i ser vacances, el club no ha parat de treballar. En
aquest cas, aprofitant aquests dies s’ha organitzat el curs
de monitors d’handbol en el nivell inicial dels cursos per a
entrenadors. Amb la participació de gent del club i d’altres
llocs, com Igualada, Lleida o Guissona, i amb professors d’alt
nivell, en sessions de teoria i pràctica. Un curs intens, però
profitós, per continuar millorant en la gestió dels equips.
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> ■

E S PO RTS FU TB O L SALA

Equip femení “A” amb el lot
de Torrons Vicens.
A la dreta, Sergi Farré (guanyador del sorteig) al costat
de Joan Ribes (que va repartir
la sort) recollint la Megapanera 2017. Enhorabona!

El curs va superar les expectatives en inscripcions, i és
que va tenir una
bona acceptació també per
diferents nois i
noies de la província on van
poder aprendre
i gaudir en
algunes classes
amb personalitats conegudes de primer
nivell com és
per exemple el
porter actual
de FCB Lassa.

V

am acomiadar el 2017
obsequiant a totes les
jugadores i jugadors
dels equips del club amb un
lot gentilesa de Torrons Vicens. Aquesta empresa collaboradora i patrocinadora
nostra any rere any segueix la
tradició d’endolcir les assenyalades festes de Nadal a totes
les famílies.
El dissabte 23 de desembre
vàrem fer el sorteig de la Megapanera de Nadal que des del
club hem organitzat en substitució de la Loteria Nacional
degut a la situació política que
viu el nostre país.
Tal i com havíem anunciat,
el vam celebrar a la mitja part
del partit de lliga entre l’equip
Flower Agramunt i el St. Julià.
El número premiat va ser el
0787. El guanyador va sortir al
cap de pocs minuts i tot i ser
de Guissona, va poder recollir
tots els obsequis de la Megapanera la mateixa tarda.

Curs monitor
Abans d’acomiadar l’any,
l’última activitat del club va
tenir lloc a la sala de conferèn-

cies del Casal Agramuntí. Juntament amb la Federació Catalana de Futbol, vam impulsar
l’organització d’un curs de monitor de futbol sala, la formació
va tenir una durada de 6 dies,
del 27 de desembre al 4 de gener. El curs està organitzat per
l’escola d’Entrenadors de la
Federació Catalana de Futbol i,
entre altres temes, tractà sobre
les sessions d’entrenament;
la instrucció dels porters; la
creació d’equips; l’evolució del
Futbol Sala; la fisiologia, nutrició i medicina en aquest esport
o, fins i tot, com ha de ser el
lideratge en aquest àmbit.
El curs va superar les expectatives en inscripcions, i és que
va tenir una bona acceptació
també per diferents nois i noies de la província on van poder
aprendre i gaudir en algunes
classes amb personalitats conegudes de primer nivell com
és per exemple el porter actual
de FCB Lassa.
Des de la junta valorem positivament l’oportunitat d’oferir
formació tècnica en futbol sala
a la nostra vila i poder seguir
potenciant aquest esport.

FONT: FUTBOL SALA
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Megapanera i curs de monitor

Suport a un jugador
de la UE Sant Andreu
Aquest passat Nadal la UE
Sant Andreu va iniciar, de
forma totalment altruista, la
recol·lecta de 7.000 euros per
ajudar un jugador aleví del seu
futbol base a repatriar el cos
de la seva mare, que va morir
tot just començar l’any, cap a
Guinea Equatorial, el seu país
d’origen.
El club barceloní en va fer
ressò tant a les xarxes socials
com als mitjans de comunicació, i van ser moltes les entitats
que van aportar el seu granet
de sorra. La notícia també ens
va arribar a nosaltres i ens sumàrem en la causa per ajudar a
aquesta família.
Per continuar informats de
totes les novetats del club podeu seguir-nos a la nostra pàgina de facebook: facebook.
com/FutbolSalaAgramunt/,
així com també 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. ■
[GENER 2018]
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E S PO RTS ESC ATXIC S

Desaﬁant el fred
Els Escatxics vàrem començar el
desembre competint i no tan sols en
les curses sinó competint en contra
del fred i el vent. La primera cita era
el cros d’Isona, organitzat pel consell
esportiu del Pallars Jussà. Els tres atletes participants varen aconseguir els
següents resultats:
Categoria

Atleta

Posició

I per acabar el primer cap de setmana, els de verd encara teníem representació al cros de Granollers, puntuable
aquest pel Gran Premi català de cros.
Aquests són els resultats obtinguts:

Aleví masculí

Pol Carrera

2n

Benjamí masculí

Quim Pellicer

5è

Cadet masculí

Prebenjamí femení

Marina Balagueró

2a

Cadet femení

Maria Vilanova

79a

Infantil masculí

Cesc Boix
Pau Vilanova

3r
15è

Aleví masculí

Pol Carrera

14è

Prebenjamí femení

Ona Carrera

7a

I l’endemà els atletes quedàvem repartits, doncs darrerament tenim dos
cites esportives el mateix dia. Així
doncs, uns quants corredors van participar al VIII Cros El Clot del Dimoni,
enguany puntuable pel Trofeu Diputació de Lleida. Aquestes varen ser les
classificacions:
Categoria

Atleta

Veterà femení

Imma Coberó

Posició
4a

Sènior masculí

Òscar Pellicer

5è

Infantil masculí

Yago Cabrera

5è

Infantil femení

Agna Romeu

8a

Aleví masculí

Marc Fígols
Genís Gimbert
Ian Torres
Gerard Fitó

3r
5è
6è
10è

Martí Lluch
Lluc Magrinyà
Martí Romeu
Quim Pellicer

2n
9è
10è
11è

Benjamí femení

Sió Ribalta
Nora Serra

7a
15a

Prebenjamí masculí

Ot Serra

Prebenjamí femení

Martina Piña
Anna Pellicer
Marina Balagueró
Leyre Reollo
Gal·la Magrinyà

Benjamí masculí

3r
2a
6a
9a
14a
24a

En les curses no competitives de
56

51è Cros Ciutat de Granollers
(diumenge 3 de desembre)

Categoria

VIII Cros El Clot del Dimoni (Sidamon, diumenge 3 de desembre)
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letes varen disputar les seves respectives curses al 4t cros de Balaguer, inclòs i puntuable al Trofeu Diputació de
Lleida de cros escolar. Encara amb el
recorregut ben gelat, la matinal començava puntual a les 10 del matí, amb els
següents resultats:

parvulari i llar d’infants varen córrer els
més petits del club: Gerard Lluch (P5)
i Neus Pellicer (P2).

Atleta
Roger Súria

Categoria

Atleta

Veterà masculí

Joan Fitó

9è

Veterà femení

Imma Coberó

4a

Sènior masculí

Òscar Pellicer
Albert Martín

8è
10è

Sènior femení

Marta Canes
Montse Sala

3a
4a

Cadet masculí

Gerard Fígols

8è

Infantil masculí

Cesc Boix
Arnau Jou

1r
5è

Infantil femení

Iris Vázquez

14a

Aleví masculí

Marc Fígols
Genís Gimbert
Pol Carrera
Ian Torres
Gerard Fitó

5è
6è
8è
10è
11è

Benjamí masculí

Martí Lluch
Pol Jou
Josep Fitó

2n
7è
15è

Benjamí femení

Martina Ibarz
Laia Boix

5a
7a

Posició
4t

18è Cros de Gavà
(diumenge 10 de desembre)
Malgrat ser el cap de setmana del
pont, fins una totalitat d’11 atletes
dels Escatxics varen desplaçar-se fins
a Gavà per disputar el cros d’aquesta
localitat, que transcorre pel Bosc de
la Sentiu i puntuable en el circuit del
Gran Premi català de cros. Varen obtenir les següents classificacions:
Categoria

Atleta

Sub 20 femení

Marina Súria

Cadet masculí

Roger Súria

Cadet femení

Maria Vilanova
Laia Argelich

41a
52a

Infantil masculí

Cesc Boix
Pau Vilanova

2n
10è

Aleví masculí

Pol Carrera

10è

Aleví femení

Núria Argelich
Laia Boix

6a
31a

Prebenjamí masculí

Pep Vilanova

11è

Prebenjamí femení

Ona Carrera

6a

Posició

Prebenjamí masculí Ot Serrra
Enric Serra
David Farré
Sergi Fitó
Joan Marc Cuenca

Posició
4a
1r

4t Cros de Balaguer
(diumenge 17 de desembre)
Els Escatxics van desafiar les baixes
temperatures i fins a un total de 30 at-
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Cros Isona
(dissabte 2 de desembre)

Representació dels Escatxics al Cros de Sidamon.

3r
11è
12è
14è
X

FONT: ESCATXICS

Cursa Sant Silvestre de Tàrrega,
Cursa Sant Silvestre de Lleida,
Cursa Sant Silvestre de Manlleu
(diumenge 31 de desembre)

Atletes participants al cros de Gavà.

Prebenjamí femení

Martina Piña
Marina Balagueró
Ona Carrera
Clàudia Pérez
Anna Galceran

selecció catalana, el cros internacional
d’Elgoibar el proper 14 de gener.

2a
5a
8a
9a
11a

Últim entrenament abans de festes (divendres 22 de desembre)

39è Cros Ciutat de Vic, Trofeu
Pere Cuberta (diumenge 17 de
desembre)

El divendres 22 de desembre els
Escatxics vam fer l’últim entrenament
reglat de l’any i per celebrar les festes
nadalenques vam degustar galetes i
begudes en finalitzar la sessió. També
es va fer entrega d’un lot de productes
nadalencs als entrenadors per agrair la
seva tasca.

I la segona cita el mateix diumenge,
era el 39è Cros Ciutat de Vic, Trofeu
Pere Cuberta, on els Escatxics varen
ser-hi representats amb sis atletes. Un
cros amb més alta participació d’arreu
del territori català i puntuable al Gran
Premi Català de cros.
Categoria

Atleta

Júnior femení

Marina Súria

Posició

Cadet masculí

Roger Súria

2n

Cadet femení

Maria Vilanova
Laia Argelich

34a
35a

Infantil masculí

Pau Vilanova

8è

Aleví femení

Núria Argelich

6a

Destacar que conjuntament amb les
puntuacions obtingudes en la resta de
cros puntuables, la Marina Súria i el
Roger Súria podran disputar amb la
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3a

Equip tècnic amb el seu obsequi nadalenc.

Alguns Escatxics vam voler acomiadar l’any fent allò que ens motiva:
córrer. Per això vàrem participar a la
cursa de Sant Silvestre de Tàrrega celebrada el diumenge 31 de desembre
al parc de Sant Eloi i la urbana Cursa
de Sant Silvestre de Lleida, així com
la tradicional cursa d’aquesta data de
Manlleu.
Sant Silvestre Lleida

Atleta

Cursa 10 km

Valentí Pèrez
David Serra
Jaume Fernàndez
Joan Carrera

225è
386è
404è
646è

Cursa 3.7 km

Arnau Jou

29è

Sant Silvestre Tàrrega Atleta

Posició

Posició

Cursa 5 km

Roger Súria
Òscar Pellicer

1r
17è

Cursa 5 km

Marina Súria
Marta Canes
Anna Pijuan

1a
6a
13a

S. Silvestre Manlleu

Atleta

Cursa 5 km

Montse Sala

Posició
19a

En el nou any 2018 els Escatxics
continuarem treballant per mantenir
els bons resultats aconseguits fins ara
en aquesta temporada i portant el nom
d’Agramunt arreu del territori, intentant també millorar els resultats de la
temporada anterior. Des del Club aprofitem per desitjar-vos a tots, un bon any
2018! ■

[GENER 2018]

sió 647

57

E S PO RTS B À SQ U ET A G R AMUNT CL UB

El BAC no s’atura ni amb la competició
aturada, Club dinàmic i actiu

Ruben Añé

T

ot gira en aquest món i res no
està completament aturat, ans
al contrari el moviment demostra
passió, il·lusió i que el Club segueix
més viu que mai. I així és com el BAC
ha afrontat aquest mes i mig, en què
tot i estar la competició aturada, s’ha
participat en diferents activitats arreu
de les nostres contrades. Activitats que
posen de manifest un cop més que el
Club està molt viu i que qualsevol ocasió és bona per tal de donar difusió als
valors que regeixen en el basquetbol.
La participació en el dia del bàsquet
Lleidatà, el triangular de selecció zonal
amb presència de dos agramuntines

així com en el partit amistós contra el
CENG Artesa de Segre en sènior masculí fan palès que l’activitat del Club
ha estat força intensa en aquestes festes nadalenques i que el futur a mitjà
termini és d’allò més engrescador.
En l’horitzó tenim la Macro-Trobada
d’Hivern d’escoles de bàsquet a la Vila
d’Agramunt i l’inici de les segones fases de competició en categories de promoció, que de ben segur seran apassionants i suposaran la consolidació del
nivell basquetbolístic dels nois i noies
del Club. Anem a explicar a continuació què s’ha fet en el proppassat mes
i mig.

Participació en el dia del Bàsquet
Lleidatà
Com ja va essent tradició en les darreres temporades, la Federació Catalana de Basquetbol i el CE Força Lleida
van celebrar el dia del bàsquet lleidatà.
Enguany l’efemèride s’ha escaigut en
els primers dies de 2018, el diumenge 7 de gener. I la resposta del BAC
ha estat més que positiva aportant una
trentena de participants, essent el tercer club de la província de Lleida amb
més aportació de gent.
La jornada tenia un triple vessant:
de difusió i participació, ja que tots els
nens i nenes que anessin amb qual-

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

Tel. 973 390 458
Fax 973 390 662
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Partit amistós Sènior Masculí
a Artesa de Segre

El Dia del Bàsquet Lleidatà, tot un èxit de participació, solidaritat i basquetbol d’elit!

favorits per assolir l’ascens a l’ACB i
segon classificat en l’actualitat. Tot
un exemple de lluita i coratge que demostra que el nivell del bàsquet d’elit
lleidatà no té res a envejar respecte
la resta d’equip de la LEB. Així doncs
jornada fantàstica i de molt bon record
per a tots els assistents! No patiu, la
temporada vinent hi tornarem a ésser
presents! Moltes gràcies a tots per haver-nos ajudat a tirar endavant aquesta
activitat que va donar la benvinguda a
l’any 2018.

sevol element distintiu del seu Club
podien entrar gratuïtament i el seus
acompanyants a un preu simbòlic de
3€. De solidaritat, ja que hi va haver
recol·lecció de joguines i peluixos per
als nens més necessitats de la província, així com l’activitat del rècord de
cistelles en cinc minuts. Per primer
cop 12 nens i nenes en representació
del BAC van baixar a peu de pista per
tal de fer entrades i tirs a cistella i van
contribuir en gran mesura a fer possibles les 303 cistelles assolides.
I de basquetbol de primer nivell, ja
que es va poder veure in situ el partit
de Lliga Leb Or entre el CE Força Lleida i l’ICL Manresa. Finalment en un
partit emocionant es van imposar els
del Bages per 68-74 però cal destacar que els lleidatans van plantar cara
fins a la botzina final a un dels equips
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Triangular Selecció Zonal Lleida:
Carla i Ahlam a molt bon nivell

Querat Solé, Ester Ros, Ahlam Zahti i Carla Andreo amb
els seus entrenadors, quatre grans talents del bàsquet
formatiu del Club!

El divendres 22 de desembre de
l’any passat es va celebrar a Mollerussa
un triangular de les seleccions zonals
de Lleida. Tal i com us vàrem informar
en l’edició anterior, dues jugadores en
representació del Bàsquet Agramunt
van ser pre-seleccionades per a participar-hi en categoria pre-infantil en la
selecció Lleida Nord. Es tracta de la
Carla Andreo i l’Ahlam Zahti, que van
rendir a molt bon nivell durant tota la
jornada. Per elles ja va ser un premi
el fet de poder-hi participar assolint
recompensa per la seva millora tècnica i tàctica durant la temporada. I no
varen desentonar gens de la resta del
nivell copsat. Ara a esperar per veure
si poden ser seleccionades tot i que,
passi el que passi, el BAC ja té present
que elles tenen un gran potencial i són
un talent emergent a tenir en compte.
Si no es relaxen i continuen treballant
de ben segur arribaran a les fites més
altes. Som-hi noies, el vostre talent i
esforç tard o d’hora acabarà reeixint!

I l’equip sènior masculí del BAC amb
l’objectiu de mantenir la tensió competitiva i el ritme de joc, va participar
en un amistós a Artesa de Segre el
diumenge 7 de gener amb un bagatge excel·lent. A priori l’empresa era
més que complexa ja que el rival era
el CENG Artesa de Segre de lliga territorial A, una categoria per sobre de
la nostra. Els agramuntins no es van
arrugar en cap moment i amb un joc
alegre i vistós en atac i de sacrifici i solidaritat en defensa van assolir una victòria de prestigi per 56-65, demostrant
que ningú no ens ha regalat res durant
el primer tram de la lliga i que amb
esforç, joc col·lectiu i treball defensiu
dur i de pressió al rival, tot és possible, qualsevol objectiu està a l’abast
de la nostra mà. Ara a seguir així en la
lliga. Rivals com el CB Almacelles, el
CB Alpicat i el CB Bellpuig, marcaran
l’esdevenir de l’equip en la part alta
de la classificació. A per totes nois, a
mantenir el nivell d’orgull actual!
I el diumenge 21 de gener tenim per
endavant un gran esdeveniment... la
Macro-Trobada d’escoles de bàsquet a
Agramunt. Més de 60 equips inscrits,
nou pistes de joc celebrant partits ininterromputs de 9 a 14 h i una previsió d’assistència de més de 2.000
persones a la nostra vila. Una Trobada
que a poc a poc i amb els anys ha anat
creixent i consolidant-se com una de
les referents a la província de Lleida.
En la propera edició de la revista Sió ja
us farem cinc cèntims de com ha anat
tot. De ben segur que amb l’ajuda i collaboració de tothom serà un èxit inapellable!… I és que el BAC és propietat
dels seus socis i sense el col·lectiu que
té darrere no seria res. Tot és possible i sostenible gràcies a l’ajuda i collaboració d’aquells grups d’interès que
vetllen perquè el bàsquet romangui actiu a la nostra vila. A tots ells, gràcies
i endavant, ara us necessitem més que
mai! Ens veiem de nou en breu a les
pistes de joc! ■
[GENER 2018]
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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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G R U P S P O LÍTIC S
M U N I CIPALS A C O R D D ’ESQ UERRA

Any nou, projectes nous
any 2017 municipalment
parlant va finalitzar amb
el tancament de l’exercici
i l’aprovació del pressupost per
aquest 2018. Una aprovació que,
tot i haver ofert tot el diàleg que es
va demanar des del grup de CIU i
haver-hi inclòs inversions que havien proposat, malauradament no
va rebre el seu suport. En aquest
sentit, reiterem que fer política implica que quan es proposen noves
inversions cal explicar també com
fer-les viables ja que el pressupost
municipal és el resultat de l’equilibri entre les despeses i els ingressos. I és precisament sota aquest
criteri que s’han concebut uns
comptes basats en l’estudi profund
de les partides dels anys anteriors
per ajustar-les al màxim a la realitat. A continuació us exposem a
grans trets les línies bàsiques del
nou pressupost per aquest 2018:

L’

ALTRES PROJECTES
Senyalització turística municipi

60.000€

Fons de reserva

50.000€

Arranjament de camins

20.000€

Projecte de participació
ciutadana

12.232€

Nous lavabos al Passeig

10.000€

Dinamització Promoció
econòmica

10.000€

ACTIVITATS

Mitjançant els vedats i les juntes
administratives s’està impulsant
un Pla de camins per a la millora
de la xarxa existent a tot el terme
municipal. Pel que fa al Projecte
de participació ciutadana, properament s’obrirà l’aplicació per a presentar-hi propostes.
OBRES DE MANTENIMENT, CONSERVACIÓ
I MILLORA
Via pública

105.000€

Edificis, instal·lacions
municipals i maquinària

86.500€

OBRES I INVERSIONS

Enllumenat i instal·lacions
elèctriques

80.000€

Adequació Avs. Jaume Mestres,
250.000€
Agustí Ros i cruïlla

Jardineria i espais verds

65.000€

Aportacions i arranjaments en
nuclis agregats

31.000€

Adequació antiga Llar d’Infants
Municipal com a Espai Cívic

120.000€

Nou enllumenat Mafet

60.000€

Nou enllumenat Parc de Riella

50.000€

Construcció nova galeria
Cementiri

40.000€

Arranjament paviment plaça
Montserrat Pons

10.000€

A aquests projectes cal afegir-hi
l’ampliació del Centre d’Assistència Primària, l’ampliació i adequació de la Residència Mas Vell,
l’arranjament del Carrer Castell i
la construcció de la nova potabilitzadora, licitats durant l’any 2017,
finançats per administracions supramunicipals o previstos per ser
inclosos durant l’any 2018.

Senyalització viària

10.000€

Recollida d’escombraries

255.000€

Neteja

170.000€

Amb l’objectiu de millorar la
recollida selectiva i evitar l’increment del cost durant els propers
anys s’està duent a terme un estudi de viabilitat per a la possible
aplicació del sistema porta a porta
al municipi.
SUBMINISTRAMENTS
Electricitat
Gasoil
Gas

Gràcies a les darreres inversions
en enllumenats i xarxa elèctrica i
el control dels contractes, durant
l’any 2017 s’ha aconseguit un estalvi de 24.000€ en energia elèctrica.

243.200€
36.000€
9.500€

Festes, activitats culturals,
esportives, de salut, benestar
i de la dona
Fira del Torró

196.000€
90.000€

A nivell de finançament, en el
darrer any l’amortització de crèdits
que es van contractar a llarg termini s’ha reduït en 30.000€ i els
interessos anuals en 5.000€.

Planificació, sentit comú
i responsabilitat
Durant aquests darrers mesos
hem treballat intensament per
planificar tot el proper exercici. I
planificar precisament implica incloure els projectes i les partides
que es consideren necessàries
mantenint l’estabilitat econòmica
que ens ha permès a dia d’avui tenir un Ajuntament econòmicament
sanejat i amb capacitat per pagar a
molt curt termini els proveïdors. És
evident que sempre queden projectes necessaris per a fer i que tots
voldríem disposar-los el més aviat
possible. Per aquest motiu, cal
anar-los incloent en la mesura que
els comptes municipals i el sentit
de la responsabilitat ho permetin.
En això treballem i seguirem treballant.
En nom d’Acord d’Esquerra volem desitjar-vos un nou any ple de
salut, d’esperança, de feina i de
projectes individuals i col·lectius.
Bon 2018! ■
[GENER 2018]
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+servei
+oferta
+ràpid
682 876 551
nou servei
de consulta
i venda per
WhatsApp

servei a
domicili
ferreteria FIRAL
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Anna Eroles
Veterinària

centre veterinari d’Agramunt
Urgències 670 22 10 37

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

Av. Jaume Mestres, 15
25310 AGRAMUNT

G R U P S P O LÍTIC S
M U N I CIPALS P D EC AT

Conclusions dels darrers comicis

D

esprés d’uns mesos
sense el nostre escrit,
tornem aprofitant el començament d’any que esperem sigui esperançador on els
esdeveniments polítics i socials omplin les nostres vides
d’aires de llibertat. La majoria
de la gent vol una república i
l’estat espanyol ens imposa la
força de la “llei”.
Del resultat dels comicis del
vint-i-un de desembre en podem treure diverses conclusions, algunes del nostre grat i
altres no tant, encara que el

ONT: PDECT

Caldrà sumar
més voluntats,
convèncer més
ciutadans per
aconseguir una
majoria més
sòlida i temps
per recuperar les
institucions en
mans, ara, dels
que menys suport
tenen.

nostre tarannà democràtic fa
que les haguem d’acceptar.
En primer lloc un avenç significatiu d’un partit que vol
una Catalunya al costat d’Espanya, tan evident que han
guanyat les eleccions. Unes
catalanes i catalans que volen
el 155 encobert, al nostre entendre, i això ens porta a obrir
un sac ple de pocs recursos,
educació intervinguda, cultura perjudicada, mitjans de
comunicació controlats,... etc.
Un triomf del centralisme que
no podem deixar de pensar-hi
malgrat ens pesi. De segur
que aquests ciutadans amb
una Catalunya independent
viurien molt millor. Si els recursos que som capaços de
generar quedessin més al nostre territori gaudiríem d’uns
avantatges com la majoria de
països del nord d’Europa.
En segon lloc tenim el bloc
independentista. Hem pujat en
nombre de votants, hem baixat en número d’escons, però
tenim la majoria suficient per
tirar endavant i continuar amb
el govern que ens han cessat,
empresonat, exiliat, imputat,

humiliat, embargat... i restituir-lo al lloc que li pertoca.
Els cronistes polítics demanen al nou govern, si es
confirma el caire independentista, estabilitat per regenerar
l’economia i la confiança en
els mercats. Tanmateix caldrà
sumar més voluntats, convèncer més ciutadans per aconseguir una majoria més sòlida i
temps per recuperar les institucions en mans, ara, dels que
menys suport tenen.
En el moment d’escriure
aquest article, tenim dubtes i
ens costa albirar l’horitzó. Si
ens deixen formar govern són
capaços de buidar-lo de continguts i imposar un ofec econòmic que impedeixi tirar endavant. També poden intentar
impedir que la majoria sortida
de les urnes pugui tenir efectivitat en el Parlament a base
d’inhabilitacions, detencions i
empresonaments.
Malgrat tot, la voluntat del
poble sempre s’ha imposat.
No podem defallir. No podem
acabar sense donar el nostre
suport als que estan mancats
de llibertat. ■
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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

L ' A JU N TAMEN T
IN F ORMA

OBRES A LA DONZELL

ESTUDI DE VIABILITAT PER A LA RECOLLIDA SELECTIVA

Des de l’Ajuntament d’Agramunt
a través de l’empresa Arum s’han
iniciat les visites a
diferents empreses
i establiments comercials del municipi amb l’objectiu
d’analitzar la tipologia i la quantitat
de residus que es
generen i poder
avaluar d’aquesta
manera quin seria el sistema de recollida selectiva més òptim. L’estudi ha rebut una subvenció de 5.000€ des de la
Generalitat de Catalunya.
D’altra banda, tot i estar estudiant altres sistemes de recollida d’escombraries per millorar el seu triatge, s’estan duent
a terme canvis d’illes de contenidors per solucionar problemes i millorar l’accessibilitat. L’últim canvi realitzat és el de
darrere Farmaòptics. Una illa que canviarà la seva ubicació
degut a les obres que es fan en una parcel·la. El canvi unificarà aquesta ubicació amb una de dos contenidors de rebuig
(actualment propers a l’antiga caserna de la Guàrdia Civil),
en una sola illa, més pròxima a la majoria d’habitatges de la
zona. Esperem que les molèsties generades i la nova proximitat de la ubicació ajudin a millorar la qualitat del triatge
en aquesta zona.
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L’Equip de Serveis Municipals ha dut a terme una intervenció important a la Donzell per resoldre problemes de
clavegueram i de subministrament d’aigua. Amb l’actuació
duta a terme es preveu haver resolt el problema que afectava
diversos veïns.

xer la llar d’infants. Està previst fer una
activitat al mes que estaran obertes a tothom i on entre altres activitats ja estan
programades xerrades i tallers.

CURS CATALÀ

El passat mes de desembre va finalitzar el curs de català
de nivell inicial 1, de 45h de durada que va començar a
l’octubre i on hi ha participat una vintena d’alumnes. Un
grup d’alumnes ha demanat poder continuar la formació i
per aquest motiu es començarà un segon curs del nivell inicial 2 aquest mes de gener.
DINAMITZACIÓ A L’ERA

Durant aquest 2018, la Llar Municipal l’Era d’Agramunt
iniciarà un cicle d’activitats per dinamitzar i donar a conèiCERTAMEN LITERARI DE SANT JORDI 2018

Les regidories de cultura i educació de l’Ajuntament, de forma consensuada amb els membres del jurat del Certamen Literari de Sant Jordi, han decidit fer una sèrie de canvis de cara a la nova edició 2018. Els alumnes podran
participar al certamen a partir de 3r de primària.
Creació plàstica inspirada en l’obra de Josep Guinovart
Narració de 150 a 200 paraules
Poesia
Poesia visual inspirada en l’obra de Guillem Viladot
Narració de 250 a 300 paraules
Narració de 2.700 a 3.200 paraules

Tots els participants, a excepció dels majors de 18 anys, tindran un tema sobre el qual basar l’obra i faran els treballs el dimarts 6 de març al seu centre escolar.
[GENER 2018]
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▼

CICLE MITJÀ (3r i 4t de primària)
CICLE SUPERIOR (5è i 6è de primària)
1r i 2n d’ESO
3r i 4t d’ESO
De 16 a 18 anys
Majors de 18 anys
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▼

CONTRACTES MENORS

-S’aprovà els treballs de digitalització de les gravacions de
la Guerra Civil a Agramunt i edició, muntatge i maquetació
de l’audiovisual inclòs en la línia d’ajuts del Memorial Democràtic, que s’adjudicà a AMM per un import de 4.790,04€
més IVA.
-S’aprovà els treballs de serveis d’actuacions en matèria
de formació, consultoria legal i manteniment del sistema de
protecció de dades de l’Ajuntament d’Agramunt, el Patronat
de la Residència Geriàtrica Mas Vell i de l’Entitat Pública
Empresarial Agramunt Serveis, que s’adjudicà a l’empresa
DESPATX URECA LEGAL (Digital Media Lawyers), per un
import de 7.540€, exclòs IVA.

-La contractació dels serveis de consultoria i assistència
per a la cobertura del servei d’assessorament i defensa jurídica de l’Ajuntament d’Agramunt per a l’any 2018, que
s’adjudicà a l’empresa DESPATX SIMEÓ MIQUEL Advocats
Associats, SLP.
-L’adquisició de 15 unitats de comandaments per les pilones retràctils per la zona del Casc Antic d’Agramunt, que
s’adjudicà a l’empresa PILOSTOP, SL, per un import de
353,93€.
-La contractació del servei de prevenció de riscos laborals
i vigilància de la salut per a l’any 2018 que s’adjudicà l’empresa ICESE PREVENCIÓN, SL.

PRESSUPOST GENERAL DE LA CORPORACIÓ 2018

S’acordà aprovar inicialment el Pressupost Municipal consolidat per a l’exercici econòmic de l’any 2018, juntament amb
les seves bases d’execució, restant fixats els estats d’Ingressos i Despeses i en els termes que expressa el resum per capítols
següents:
ESTAT D’INGRESSOS
CAP

DENOMINACIÓ

1

Impostos directes

2

PRESSUPOST
MUNICIPAL

PATRONAT RESIDÈNCIA
MAS VELL

EPE AGRAMUNT
SERVEIS

TOTAL CONSOLIDAT

2.490.132,40

0,00

0,00

2.490.132,40

Impostos indirectes

47.200,00

0,00

0,00

47.200,00

3

Taxes, preus públics

724.850,00

359.317,92

83.810,00

1.167.977,92

4

Transferències corrents

1.276.464,00

0,00

95.000,00

1.371.464,00

5

Ingressos patrimonials

117.900,00

0,00

2.050,00

119.950,00

7

Transferències de capital

176.772,64

0,00

0,00

176.772,64

9

Passius financers

197.000,00

0,00

0,00

197.000,00

TOTAL INGRESSOS

5.030.319,04

359.317,92

180.860,00

5.570.496,96

ESTAT DE DESPESES
CAP

66

DENOMINACIÓ

PRESSUPOST
MUNICIPAL

PATRONAT RESIDÈNCIA
MAS VELL

EPE AGRAMUNT
SERVEIS

TOTAL CONSOLIDAT

1

Despeses de personal

1.933.503,64

254.467,92

31.310,00

2.219.281,56

2

Despeses corrents i serveis

1.765.175,00

95.250,00

127.200,00

1.987.625,00

3

Despeses financeres

17.860,00

600,00

0,00

18.460,00

4

Transferències corrents

167.900,00

0,00

15.000,00

182.900,00

5

Fons de contingència

50.000,00

0,00

0,00

50.000,00

6

Inversions reals

716.732,40

4.000,00

7.350,00

728.082,00

7

Transferències de capital

0

5.000,00

9

Passius financers

379.148,00

0,00

0,00

379.148,00

TOTAL DESPESES

5.030.319,04

359.317,92

180.860,00

5.570.496,56
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5.000,00

APROVACIÓ INICIAL: MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA
I RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L’ANY 2018

S’acordà aprovar la modificació de la plantilla i la relació
de llocs de treball augmentant de nivell totes les places i els
llocs de treball de conformitat amb l’art.34 de l’acord que
regula les condicions de treball del personal funcionari de
l’Ajuntament d’Agramunt i l’art.34 .5 del conveni col·lectiu
que regula els condicions de treball del personal laboral de
l’Ajuntament, que estableix que el nivell de complement de
destinació serà incrementat en un nivell cada dos anys de
prestació de serveis.
Així mateix, s’aprovà la plantilla i la relació de llocs de treball del personal al servei de l’Ajuntament i l’oferta pública
d’ocupació 2018 de les places.
APROVACIÓ DELS PADRONS FISCALS 2018 I PERÍODES
DE COBRAMENT

S’acordà aprovar els padrons de les taxes i impostos municipals corresponents a l’exercici de l’any 2018, que a continuació es relacionen: recollida d’escombraries, clavegueram, cementiri municipal (nínxols i panteons), guals.
Es fixà el període comprès entre els dies 16 de març i el
16 de maig, ambdós inclosos, per a la cobrança de la taxa
de guals i clavegueram corresponents a l’exercici econòmic
de l’any 2018, en període voluntari, fixant-se el període de
constrenyiment amb recàrrec del 10% (període executiu) a
partir del dia 17 de maig i amb recàrrec del 20% + interessos de demora, a partir de la notificació de la providència de
constrenyiment i inici del procediment executiu.
Es fixà el període comprès entre els dies 17 de setembre
i el 19 de novembre, ambdós inclosos, per a la cobrança
de les taxes de la recollida d’escombraries i cementiri municipal (nínxols i panteons) corresponents a l’exercici econòmic de l’any 2018, en període voluntari, fixant-se el període de constrenyiment amb recàrrec del 10% (període executiu) a partir del dia 20 de novembre i amb recàrrec del
20% + interessos de demora, a partir de la notificació de la

providència de constrenyiment i inici del procediment executiu.
BAR CASAL AGRAMUNTÍ

S’acordà classificar les proposicions presentades pels licitadors, atenent la proposta portada a terme per la Mesa de
Contractació, de conformitat amb l’ordre següent: 1.- Bernabé Vera Garcia.
Així mateix, s’adjudicà al Sr. Bernabé Vera Garcia, la concessió administrativa d’ús privatiu per a la instal·lació del
quiosc destinat a l’activitat de gelats, begudes i terrassa del
Passeig qualificat com a bé de domini públic, fent efectiu
un cànon de 200€ /mensuals (IVA inclòs) i que acrediti que
ha constituït la garantia definitiva per un import de 1.920
euros i que aporti els certificats d’estar al corrent de la Seguretat Social i del compliment de les obligacions tributàries, o
l’autorització expressa a aquest òrgan per a la seva obtenció
directa.
BAIXA ESTABLIMENT

Es van aprovar les següents baixes:
-Establiment dedicat a l’activitat de perruqueria situada a
l’Av. Marià Jolonch, núm. 2.
-Establiment dedicat a l’activitat de reparacions i venda de
motos situada al C. Institut, núm. 20.
CARRER CASTELL

S’acordà adjudicar el contracte d’obres per a l’execució
de les obres de REHABILITACIÓ DEL C. CASTELL a l’empresa CONSTRUCCIONS JAÉN - VALLÉS, SL pel preu total
de 86.785,91€ per ser l’oferta més avantatjosa econòmicament i amb les millores que aquesta empresa presenta:
- Millora 1.- Tractament superficial de la pedra del paviment. Valoració: 4.320€ (iva inclòs).
- Millora 2.- Supervisió d’un arqueòleg director i redacció d’estudis interdisciplinars. Valoració: 4.825,90€ (iva
inclòs). ■
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CANT DE L’ENYOR
Ni que només fos
per veure’t la claror dels ulls mirant el
mar.
Ni que només fos
per sentir el frec d’una presència.
Ni que només fos
poder-nos dir un altre adéu serenament.

Cinquè aniversari

Josep Carreras Potrony
ens va deixar el 4 de gener de 2013
A.C.S.

T’estimem, et recordem i t’enyorem... sempre.
Agramunt, gener 2018

Ni que només fos
pel suau lliscar d’un temps perdut al teu
costat.
Ni que només fos
recórrer junts el bell jardí del teu passat.
Ni que només fos
perquè sentissis com t’enyoro.
Ni que només fos
per riure junts la mort.
(Lluís Llach)

Josep Pla Farré
Tercer Aniversari
Per temps que passi sempre estàs en els nostres cors,
estimant-te i recordant els moments viscuts junts
Sempre t’estimarem.
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Demografia

F E B R E R 2 0 1 8 (25 anys)
Aquest mes fa 25 anys que va aparèixer el primer ALMANAC (febrer 1993), per això volem posar el mateix
que va sortir aleshores, amb les dades adaptades a l’actualitat.

(Mes de desembre de 2017)
FEBRER: Mes de 28 dies, segon del calendari Julià. Februarius,
últim mes del calendari romà, el seu nom ve dels sacrificis de purificació que celebraven els romans en finalitzar l’any. Originàriament
l’any romà (annus) només tenia 10 mesos i 304 dies, començava
al març (Martius) i finia al desembre (December); després del desè
mes hom n’afegí dos de nous: Januarius i Februarius, quedant bàsicament el calendari com el coneixem avui.
El dia comença a allargar-se (1h i 8m durant el mes):
El dia 1 el sol surt a les 8h 03m, i es pon a les 18h 08m.
El dia 28 el sol surt a les 7h 28m, i es pon a les 18h 40m.
El SOL entra a la constel·lació de PEIXOS el dia 18.

Dia 2, La Candelera. Celebració de la Purificació
de la Mare de Déu 40 dies després de l’infantament.
Som a meitat de l’hivern:
Si la Candelera plora
el fred és fora;
si la Candelera riu el fred és viu.
Dia 3, Sant Blai.
Dia 8, Dijous Gras. Comencen les testes del Carnaval. Antigament se celebrava un gran àpat amb
abundant carn de porc, i es menjava també la coca
de llardons. Dia 11 Diumenge de Carnaval. És conegut també com el Carnestoltes, són dies de gran
llicència en els costums i amplíssimes llibertats prèvies a la Quaresma. Festa cristiana equivalent a les
saturnals romanes: durant set dies regnava Saturn i
no hi havia discòrdies ni distincions socials ni prohibicions. Festa dels esclaus i les classes pobres on
s’invertien els papers d’amos i esclaus.
Dia 11, Carnestoltes.
Dia 14. Dimecres de Cendra. Acaben les disbauxes del Carnaval i comença l’austeritat i abstinència
de la Quaresma.
LES FEINES AL CAMP: Es prepara la terra per
la sembra de primavera. S’inicia l’aplicació d’adobs
nitrogenats als cereals i tractaments contra les males herbes. S’acaben els treballs de poda i empelt
a plantacions d’arbres i vinyes. S’acaben també les
noves plantades d’arbres.
LES FEINES A L’HORT: S’han plantat ja les cebes, cols, enciams, escaroles, bròquils i bledes. Se
sembren també espinacs, julivert, alls, pèsols i faves
tardanes.

Fases de la Lluna:
Quart minvant
Lluna nova
Quart creixent

NAIXEMENTS
Alan Cordero Díaz
Hanníbal García de la Cruz
Zoe Torres Martí

dia 10
dia 15
dia 20

DEFUNCIONS
Dolors Torres Llena
Maria Espinal Cabeceran
Isabel Núñez Duque

el dia 7
el dia 15
el dia 23

LES FEINES AL JARDÍ: S’acaba la poda dels rosers. S’han d’haver plantat les cabeces de flors de
primavera com tulipes, gladiols i narcisos. Si no gela
es poden començar a fer esqueixos de gerani. Es comença la sembra de lliris, gardènies i verbenàcies.

92 anys, dia 6
93 anys, dia 15
84 anys, dia 22

Informació facilitada pel Registre Civil amb les dades convenientment autoritzades.

ELS REMEIS DE LA PADRINA
El mes de febrer és tingut com molt dolent per a
la salut. Així ho recorda el refranyer:
Ventades calentes de febrer
fan ric el metge i el fosser.
Els nostres avis, però, donaven solució a moltes
d’aquestes malalties amb remeis força originals i inofensius; almenys si no et curaven no feien cap mal.
“Oració per a curar de l’airada”
(S’havia utilitzat a Agramunt)

JOSEP ROVIRA

FESTES ASSENYALADES:

El refranyer popular ho recorda
amb l’augment de les hores hàbils
de treball:
Pel febrer
lloga jornaler;
l’hauràs de pagar,
però feina et farà.

“Sant Joan i Sant Pere van per un camí gran;
— Mal-aire, mal estrany, a on vas?
— A corrompre els ossos de... (nom)...
— No hi aniràs que te’n guardaré
amb tres branques d’ordi.
tres de racamorera
i tres de sarment,
i siré atent
i distraure a la pedra més alta
de la muntanya del Montsec.
Valga’m Déu i la guia
de la Majestat divina.

Temps
PLUJA CAIGUDA DURANT EL DESEMBRE

Tres parenostres a la Santíssima Trinitat
i que el cop d’aire de... (nom)...
sigui curat ben prompte i ben aviat”.
Ramon Bernaus i Santacreu (febrer 1993-2018)

Dia 10.........................................
Dia 11.........................................
Dia 14.........................................
Dia 23............................... (boira)
Dia 24............................... (boira)
Dia 26.........................................
Dia 28.........................................
Dia 29.........................................

3,3 l./m2
0,4 l./m2
3,2 l./m2
0,1 l./m2
0,1 l./m2
6,0 l./m2
0,9 l./m2
0,8 l./m2

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

14,8 l./m2

GRÀFICA DE LES TEMPERATURES MÀXIMES I MÍNIMES I DE LES PRECIPITACIONS CORRESPONENTS AL MES DE DESEMBRE
°C
15

l./m2
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Temperatura màxima:

Temperatura mínima:

Precipitacions:

TEMPERATURES EXTREMES DE DESEMBRE
Màxima del mes ......................... 15,8°, dia 30
Mínima del mes ........................ –8°, dies 1 i 2
Oscil·lació extrema mensual .................... 23,8°
Mitja de les màximes ................................ 8,1°
Mitja de les mínimes .............................. –2,3°
Mitja de les mitjanes ................................ 2,9°
L’observador: Ramon Coll
(Des de cal Tallador)

[GENER 2018]

sió 647

69

Vintè Aniversari

Natàlia Guau i Gomà
que morí cristianament el dia 26 de febrer de 1998,
havent rebut els Sants Sagraments
E. P. D.

La família la recordarà sempre.

Agramunt, febrer de 2018

Dissetè aniversari de la mort de

Ramon París i Comes
que morí cristianament el dia 21 de gener de 2001,
a l’edat de 96 anys, rebuts els Sants Sagraments.
E. P. R.

La família el recordarà sempre.

AGRAMUNT, gener de 2018
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L LEURE A MEN ITATS

Les 7 diferències

Muntatge d’una vista aèria de la carretera presa des de l’avinguda Marià Jolonch,
amb el qual s’han barrejat elements d’una imatge dels anys setanta del segle
passat amb una altra d’actual. La 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

Solució a les
7 diferències:

SUDOKU

LÒGICA

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.

Col·loqueu una creu on toqui. Cada quadrat
amb un cercle ha de tenir-ne una al seu costat, en horitzontal o en vertical. Els números
marquen el nombre de creus que cal posar a
cada ﬁla o a cada columna respectivament. Les
creus no poden estar en contacte entre elles.
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SUDOKU:
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Solució a
la LÒGICA:
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Sempre podrem presumir de tu.

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

La seva família i tots els qui l’hem conegut i estimat
agraïm la vostra pregària

Agramunt - Bellver d’Ossó, gener de 2018
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L A C A L AIS ERA

JOSEP ROVIRA

es de fa una colla
d’anys, en el recull
que fem dels actes de
Nadal a Reis, publiquem
imatges de pessebres
que la parròquia o alguns
particulars de la vila exposen públicament. Enguany, en aquesta secció,
volem deixar constància
d’aquest altre pessebre
tan original que ja fa uns
anys es pot veure en el
jardí de l’habitatge que hi
ha al peu de la carretera
entre els termes de Puigverd i Agramunt. Amb la
il·luminació nocturna ens
brinda una imatge força
espectacular.

per SERAFINA BALASCH
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Anna Belén Carrascal Zurita
Fa un any que ens vas deixar, quan un maleït “bichito”, com deia la teva estimada filla Paula, et va fer molt de mal. Ens has deixat a tots una ferida oberta que
mai no podrem tancar perquè dia rere deia, minut a minut, sempre estàs amb
nosaltres, fins i tot el més petit detall ens recorda a tu. Sempre estaràs en els
nostres cors. Estem tots molt orgullosos de tu perquè has estat sempre una gran
lluitadora, tot i els entrebancs que t’ha posat la vida, especialment en aquest
últim temps.
Donar les gràcies a la família, amics i coneguts pel seu suport, per les mostres
d’estima i pels ànims rebuts, especialment a la meva germana, a les meves amigues i a la “cosineta Anna”, com li deia ella. Molt agraïda.
De la teva mare, Carme.

T’hem estimat i t’estimarem,
Jesús, David, Paula, Mónica, Elisabet i Lorena
Gener 2018
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a foto de l’Àlbum d’aquest mes correspon a una processó de Corpus dels anys 40 del segle passat, en un carrer de la vila no identificat. Com es pot veure, es tracta d’un grupet de noies amb el flamant vestit blanc de la
Primera Comunió i la medalla penjada al coll. En aquella època els nens i les nenes anaven per separat en fileres
diferents, i el fotògraf va captar aquesta colla del grup molt més nombrós que acostumava a haver-hi aleshores.

9
7

2

6
3

1

4

5

D’esquerra a dreta:

8
10

1) Carme Barril
2) Silvestre Bonet
3) Teresa Selva
4) Montserrat Rubinat
5) No identificada
6) M. Teresa Riera
7) Rosa Amanós
8) M. Alba Alterachs
9) No identificada
10) Jaumina Díaz
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I M AT G E S D ’ A H I R i D ’ AV U I
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FOTO: JOSEP ROVIRA

Aquesta creu de pedra que durant molts anys va presidir el turó del convent, és el vestigi d’una Santa Missió celebrada a
casa nostra l’any 1949. Segons llegim al col·leccionable de Sió “Intimidades”, es va inaugurar el dia de Sant Josep com a
cloenda d’aquesta Santa Missió que va durar dotze dies. Després d’una solemne benedicció realitzada pel Sr. Bisbe, hi hagué uns parlaments en els quals es van donar les gràcies a Regions Devastades, que van ser qui la van construir. En acabar,
tots els assistents van anar passant per besar la nova creu. Amb els anys, es va anar malmetent fins que es va enderrocar.
Així va estar una bona temporada fins que l’Ajuntament hi va posar aquesta de ferro que hi podem veure actualment.

