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PORTADA:
Malgrat la competència de poblacions
veïnes, que cada vegada s’esforcen més
en publicitar-lo, el Carnaval agramuntí
va resultar altra vegada molt reeixit. Tot i
minvar en nombre de comparses, la participació va ser similar a la d’anys anteriors.
També cal destacar l’acurada presentació
d’algunes carrosses i comparses, com la
de la foto de la portada que van guanyar
per segon any consecutiu.
(Foto: Josep Rovira)
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Extensa informació de vint-i-tres pàgines
dedicades al nostre Carnaval, amb imatges de
totes les comparses i carroses així com dels
actes paral·lels que es van programar.

En la secció d’esports es dóna compte
de la Macro-Trobada
d’Escoles de bàsquet
que va tenir lloc a la
nostra vila, amb una
participació de gairebé 2.000 persones.

Editorial
Regaleu Sió

L

a nostra revista té molts subscrip- criptors. Per aquesta raó els redactors ribar. L’oferta, això sí, queda limitada a
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Director: Joan Puig. Redactors: Ramon Bernaus, Anna Bertran, Josep Bertran Mitjavila, Vítor M. Cabral, Pasqual Castellà, Margaret Palou,
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Ramon Coll, Jaume Cots i Montserrat Cots. Responsable pàgina web: Ramon Bernaus Vila.
Edita: Col·lectiu de Redactors d'Agramunt
Membre de:

Amb la col·laboració de:
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Pregoner Festa Major d’Agramunt 2007 ■ Premi Culturàlia 2007
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Torronaire d'Honor 2004

Imprimeix: Impremta-Òfset Barnola - Dipòsit Legal: L-138-1964
Redacció i Administració: C/ Ensenyament, 17 - Apartat de Correus, 10 - 25310 Agramunt (Urgell)
Subscripció anual: 42 € - Número solt: 3,90 €
Per a subscripcions i anuncis: Vítor M. Cabral. Tel. 672 68 47 19
La redacció, manifesta la no obligació d'acceptar totes i cadascuna de les col∙laboracions rebudes.
Per altra banda, la publicació dels articles signats, no signiﬁca l'acceptació implícita del seu contingut per part de l'equip redactor.
Es recorda que els treballs que enviïn els col∙laboradors a SIÓ, han d'estar escrits a màquina, signats, amb l'adreça i el D.N.I.; si bé, es publicaran amb pseudònim,
sempre que els autors ho vulguin. Es prega també, que no passin de foli i mig.
Els escrits que arribin a SIÓ, perquè puguin sortir publicats en el mes de la data de la revista, han d'ésser presentats a la redacció (Apartat 10) ﬁns el dia 6 del mes en curs.
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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

Sistemes informàtics

CENTRE DE LA RIBERA DEL SIÓ

clinicariberadelsio@infomed.es

www.centresodontologiaintegrada.com

tpv per a comerços i restaurans, sistema ios de apple i cloud

Sistemes informàtics + sotware + Tpv + Videovigilancia + Retolació

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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A C T UALITAT F ETS DEL MES

U

n any més la comissió
del Carnaval va programar diversos actes
previs a la celebració del 32è
Carnaval que es va celebrar a
la vila els dies 9, 10 i 11 de
febrer amb el lema de Carnaval Sideral.
El dissabte 27 de gener va
tenir lloc al pavelló firal l’obra
de teatre “Paradise”, una comèdia creada i dirigida per Oriol Vila i Raquel Salvador (Nico
i Sunset) amb els joves actors
Elisabet Casanovas, Artur
Busquets, Paul Poch, Adrian
Grösser i Albert Salazar, tres
dels quals coneguts per sortir
a la reeixida sèrie de Merlí de
TV3 interpretant els personat-

Fotos: Josep Bertran Mitjavila, Joan Pijuan, Joan Puig i Josep Rovira

ges com a Marc Vilaseca, en
Joan Capdevila i la Tània Illa.
Paradise ens parla de la família, de la soledat i de l’amor.
Una comèdia construïda des
del drama amb tres històries
que passen en un mateix espai: l’habitació d’un prostíbul.
L’espectacle va comptar amb
una gran assistència d’espectadors seguint la tònica d’anys
anteriors. Com l’any passat, hi
va haver servei de bar i entrepans per a tothom que volgués
sopar allí mateix.
Un segon acte que es programà, el dissabte 3 de febrer,
va ser l’organització del concurs “Cibití d’Or”, un concurs
que tenia la finalitat de trobar

tres persones que dominen
millor l’idioma dels cibitins,
que només parlen amb la –i–.
El concurs comptà amb la
participació de sis equips de
tres concursants, els quals
havien de passar tres proves.
En la primera prova havien
d’endevinar dues frases fetes
llegides amb la lletra “i”; en
la segona, resoldre una finestra de cinc paraules que
portaven la lletra “i”, i en la
tercera prova, s’havia d’endevinar una sèrie de cançons
que un dels components del
grup havia d’escoltar amb auriculars i després cantar-la en
cibití.
Els actes propis del 32è
[FEBRER 2018]
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Posició

6

NOM DE LA COMPARSA

Punts

1

IL·LUMINATS PEL GUINOVART

264

2

AI PERDÓ, EN PRIMERA POSICIÓ: REMENA COM MAI I MOUTE MÉS, QUE NOSALTRES JA HO FEM DE TRES EN TRES

162

3

SOUVENIRS DEL SIÓ

144

4

XURRIRASCAMELS

126

5

AIRE DE FANTASIA

111

6

ESTEM TREIENT FOC

110

7

XURRIPARK

97

8

DIL CISIRII MI FII MICII CIMPINYS

88

9

DESINCRONITZADES

75

Posició

10

PEGASUS I UNICORNIUS SEGUIM AL DÉU COFUKERO,
EL MÉS CARNAVALERO

69

1

DE COLORS

77

11

PIOLINS AGRAMUNTINS ENFONSANT EL 155

61

2

61

12

DEJEN PASO QUE VOY ARDIENDO

51

PIOLINS AGRAMUNTINS ENFONSANT
EL 155

13

XURRIGALACTICS

43

3

DIL CISIRII MI FII MICII CIMPINYS

49

14

LA BELLE EPOKE

43

15

EMPAPATS PEL SIÓ

42

16

XURRIROLLERS

42

1

SOUVENIRS DEL SIÓ

83

17

MOVIMENT GIRAFA

35

2

AIRE DE FANTASIA

30

18

MCXURRI PRESENTA EL SEU NOU XURRIMEAL, ANAR DE
GROC NO ÉS POSTURIL I ENS PERSEGUEIX LA GUÀRDIA
CIVIL

31

3

XURRIGALACTICS

28

4

XURRIROLLERS

20

19

CIMIMI INTIRITI

25

5

TROLEJANT

18

20

RETORN A LA PREHISTÒRIA

23

21

TROLEJANT

18

6

LA BELLE EPOKE

18

22

FOLLETS-FEST

18

23

LLIBEREM ALS PRESOS DE DISNEY

17

24

I TU... A QUE JUGUES?

12

25

VENIM DE POL SUD

11

26

STAR WARS 32: IL CIRNIVIL SIDIRIL

11

27

NAMEKIANS PLANETARIS

10

28

ALICIOS IN WORDERLAND

9

29

VILA KUNTERBUNT

6

30

SÓC BUFÓ, BALLO I FAIG RIURE, PERQUÈ EL CARNAVAL
D’AGRAMUNT S’HA DE VIURE!

2

31

P1-OLINS

1

32

ELS PORKIS

33

MIQUIS SIDIRILS
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Posició

Posició

NOM DE LA CARROSSA

NOM VEHICLE MOTOR

NOM VEHICLE MANUAL

Punts

Punts

Punts

1

AI PERDO EN PRIMERA POSICIO:
REMENA COM MAI I MOU-TE MÉS.
QUE NOSALTRESJA HO FEM DE
TRES EN TRES!

64

2

PEGASUS I UNICORNIUS SEGUIM
AL DÉU COFUKERO, EL MÉS
CARNAVALERO!

61

3

MCXURRI PRESENTA EL NOU
XURRIMEAL, ANAR DE GROC NO ÉS
POSTURIL I ENS PERSEGUEIX LA
GUÀRDIA CIVIL

32

0

4

NAMEKIANS PLANETARIS

19

0

5

LLIBEREM ALS PRESOS DE DISNEY

13

Públic assistent al concurs “Cibití
d’Or”, que comptà amb la participació de sis equips.

Carnaval Sideral s’iniciaren el
divendres dia 9 al matí amb
el carnaval infantil al pavelló
firal. Des dels col·legis es va
fer una rua infantil precedida
pel Rei Carnestoltes i la Reina
Xurripampi. Un cop al pavelló
es va oferir una xocolatada a
tots els assistents, patroci-

nada per Xocolata Jolonch. A
continuació hi hagué espectacle infantil amb el grup d’animació La Cremallera Teatre.
A la tarda hi va haver al
pavelló firal animació infantil amb karaoke amb el grup
Karaoke Kids. En principi
aquest acte s’havia de fer al

▼

Des de fa uns anys, previ a la cita
carnavalesca, s’organitza un espectacle al pavelló amb molta afluència
de públic. Enguany va ser l’obra de
teatre “Paradise”.

carrer Sió però el mal temps
obligà a canviar la ubicació.
A la nit es va fer al pavelló
firal, passades les 9 del vespre, el pregó oficial de benvinguda del Rei Carnestoltes,
després es van projectar els
vídeos del concurs xurrikiller
i també del cibishake, que no
va tenir tanta resposta. A continuació va tenir lloc un sopar
popular, al qual hi hagué un
concurs de disfresses casolanes. La nit va estar amenitzada amb les actuacions de Pepet i Marieta i Karaoke Band.
L’endemà dissabte el Grup
Escènic Agramuntí es passejà pels carrers de la vila animant el matí mentre feien de
jurat per al concurs d’establiments. Hi van participar: Cal
Sangrà, Cal Serra (carrer Sant
Joan i Camí de les Planes) i

[FEBRER 2018]
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A dalt, tres imatges més del concurs “Cibití d’Or”: fotos entre el públic per penjar a
les xarxes socials, photocall amb uns participants i l’escenari del concurs.

Arribada del Rei Carnestoltes el divendres a la nit.

8
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Pels Pèls. Per la seva banda
la Cia. Teatredetics continuà
un any més amb la venda del
seu “Cagarro”, que aquest
any va anar a benefici del repte Stargardt Go!
A partir de les sis de la tarda es van començar a concentrar a la plaça de la Fondandana les colles i carrosses
que participarien a la rua i a
les set s’inicià la desfilada encapçalada per la carrossa organitzadora. Hi van participar
33 comparses, algunes amb
vehicle, i tres carrosses amb
un total de més d’un miler de
disfresses. Com cada any el

públic va ser molt nombrós.
Un any més els membres del
jurat estaven ubicats junts
dalt d’un entarimat a la plaça
del Pou. També hi va haver la
figura de l’espeaker, a càrrec
de Jordi Balagué, que anava anunciant les comparses
i carrosses per megafonia al
seu pas per la plaça del Pou.
La jornada acabà amb el ball
de carnaval amb l’orquestra
“TAXMAN” i fi de festa amb
“DJ Jordi Balagué”.
Els premis de comparses,
carrosses i vehicles van ser els
següents: Comparses: Primer
premi, 300€ + 100€ de participació. Segon premi, 250€
+ 100€ de participació. Tercer premi, 200€ + 100€ de
participació. De l’11è al 34è,
100€ de participació. Carrossses: Primer premi, 400€
+ 100€ de participació. Segon premi, 350€ + 100€ de
participació. Tercer premi,
300€ + 100€ de participació. Vehicle de tracció motora, un únic premi de 150€.
Vehicle de tracció manual, un
únic premi de 150€.
Pel que fa al diumenge 10
de febrer, es va fer el judici

Abans del pregó del Rei Carnestoltes, es van projectar diverses imatges del concurs de fotografies que van captar l’atenció del públic assistent.

Un grup de dones de l’Esbarjo van tenir cura de servir el sopar popular del divendres a la nit. A la dreta, un grup de noies participants al concurs de disfresses casolanes.

pels carrers de la vila fins a la
plaça del Mercadal on actuà
la Coral d’Avui. Després del
judici es va fer la sardinada
popular. Aquest any no hi hagué execució del Carnestoltes.

Actes paral·lels
Per tercer any consecutiu
la Comissió del Carnaval organitzà el ja famós joc del
Xurrikiller. També es convocà
un Concurs de Fotografies,
que calia publicar a les xarxes
socials.
Es continuà amb el ja conegut Concurs de Tapes de Ceba
que aquest any arribava a la
7a edició, del 12 de gener
fins al 8 de febrer, amb la participació de set establiments
agramuntins: Casa Marta,
Old Dreams, El Sió, Atípic,
The Garden Bar, Blanc i Negre i Bar del Pavelló. Amb un
preu de 3€ la tapa + beguda.
Aquest any es va concursar en
dues categories: Xurrisabor, a
la tapa més bona, i Xurrisexy,
a la tapa més creativa.
[FEBRER 2018]
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Vista general amb les taules
parades poc abans de començar
el sopar popular al qual, tot i que
va ser molt participatiu, hi hagué
menys gent que l’any passat.

al Carnestoltes. A les sis de
la tarda va tenir lloc una concentració de ploraneres a la
plaça de la Fondandana que
acompanyaren el Rei Carnestoltes al seu judici en una rua

9

CARNAVAL INFANTIL
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CARNAVAL KARAOKE KID
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RUA
CARROSSA DEL REI CARNESTOLTES

ACOMPANYANTS DE LA CARROSSA
DEL REI CARNESTOLTES

SPEAKER JORDI BALAGUÉ

MEMBRES DEL JURAT

12
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RETORN A LA PREHISTÒRIA

VEHICLE SOUVENIRS DEL SIÓ

SOUVENIRS DEL SIÓ

EMPAPATS PEL SIÓ

EMPAPATS PEL SIÓ

[FEBRER 2018]
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VENIM DEL POL SUD

I TU..., A QUÈ JUGUES?, VEHICLE

I TU..., A QUÈ JUGUES?, DETALL

ELS PORKIS

14
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I TU..., A QUÈ JUGUES?

UN AIRE DE FANTASIA

DETALL D’UN AIRE DE FANTASIA

DETALL DE MCXURRI PRESENTA EL NOU XURRIMEAL, ANAR DE GROC
NO ÉS POSTURIL I ENS PERSEGUEIX LA GUÀRDIA CIVIL

VEHICLE DE XURRIROLLERS

MCXURRI PRESENTA EL NOU XURRIMEAL, ANAR DE GROC
NO ÉS POSTURIL I ENS PERSEGUEIX LA GUÀRDIA CIVIL

XURRIROLLERS

[FEBRER 2018]
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PIOLINS AGRAMUNTINS ENFONSANT EL 155

CARROSSA DE PIOLINS AGRAMUNTINS ENFONSANT EL 155

VEHICLE DE TROLEJANT

16
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TROLEJANT

DETALL DEL DARRERE DE LA CARROSSA DE
PIOLINS AGRAMUNTINS ENFONSANT EL 155

AI, PERDÓ, EN PRIMERA POSICIÓ: REMENA
COM MAI I MOU-TE MÉS, QUE NOSALTRES
JA HO FEM DE TRES EN TRES!

VEHICLE D’AI, PERDÓ, EN PRIMERA POSICIÓ:
REMENA COM MAI I MOU-TE MÉS, QUE
NOSALTRES JA HO FEM DE TRES EN TRES!

IL·LUMINATS PEL GUINOVART

DESSINCRONITZADES

ESTEM TREIENT FOC

[FEBRER 2018]
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CARROSSA DE COLORS

DE COLORS

MOVIMENT GIRAFA

VEHICLE DE CIMIMI INTIRITI

18
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CIMIMI INTIRITI

PEGASUS I UNICORNIUS SEGUIM AL DÉU COFUKERO,
EL MÉS GRAN CARNAVALERO!

VEHICLE DE PEGASUS I UNICORNIUS SEGUIM
AL DÉU COFUKERO, EL MÉS GRAN CARNAVALERO!

XURRIGALÀCTICS

DETALL DE XURRIGALÀCTICS

ALLIBEREM ELS PRESOS DE DISNEY

ALICIOS IN WORDERLAND

[FEBRER 2018]
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DEJEN PASO QUE VOY ARDIENDO

DIL CISIRII MI FII MICII CIMPINYS, DETALL

DIL CISIRII MI FII MICII CIMPINYS

DIL CISIRII MI FII MICII CIMPINYS, VEHICLE

MIQUIS SIDIRILS

20
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FOLLETS-FEST

[FEBRER 2018]

NAMEKIANS PLANETARIS

SÓC BUFÓ, BALLO I FAIG RIURE, PERQUÈ EL
CARNAVAL D’AGRAMUNT S’HA DE VIURE!

P1-OLINS

STAR WARS 32: IL CIRNIVIL SIDIRIL

XURRIRASCAMELS

[FEBRER 2018]
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XURRIPARK

VILA KUNTERBUNT

LA BELLE EPOKE

VEHICLE DE LA BELLE EPOKE

AL RECORREGUT DE LA RUA S’HI CONGREGA MOLTA GENT, ESPECIALMENT ENTRE LA PLAÇA DEL POU I L’AVINGUDA ÀNGEL GUIMERÀ
sió 648 [FEBRER 2018]
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ESTABLIMENTS
CAL SERRA DEL CARRER SANT JOAN

PELS PÈLS

INTERIOR DE CAL SERRA
DEL CARRER DE LES PLANES

EXTERIOR DE CAL SERRA
DEL CARRER DE LES PLANES

CAL SANGRÀ

CONCURS ESTABLIMENTS I CARRERS
PREMI A LA MILLOR
DECORACIÓ D’APARADOR
“PELS PÈLS”, premi de 180€
Es dóna un accèssit a la millor
decoració d’aparador a “CAL
SANGRÀ”, premi de 90€
PREMI A LA MILLOR
AMBIENTACIÓ DE LOCAL
“CAL SERRA” del C/ Camí de
les Planes, premi de 180€
PREMI A LA MILLOR
AMBIENTACIÓ DE CARRER
“CAL SERRA” del C/ Sant Joan,
premi de 180€
[FEBRER 2018]

sió 648

23

CINC IMATGES DEL GRUP ESCÈNIC AGRAMUNTÍ FENT
DE JURAT DEL CONCURS D’APARADORS I CARRERS,
MENTRE AMBIENTEN EL DISSABTE AL MATÍ

7è CONCURS DE TAPES DE CEBA

CONCURS DISFRESSES CASOLANES

Durant tot el concurs, del 12 de gener al 7 de febrer, es van servir 1.190 tapes
entre els set bars i establiments participants.
Aquest any es van establir dues categories: 1) Xurrisabor, a la tapa més bona. 2)
Xurrisexi: a la tapa més creativa, original, bona presentació...

Categoria INDIVIDUAL: ALLÒ... EL PALLASSO (50€)

ESTABLIMENTS GUANYADORS
Categoria Xurrisabor per la tapa “Cruixent de perdiu amb escabetx amb
ceba caramel·litazada picanteta” del restaurant BLANC I NEGRE amb
una puntuació de 9,2.
Categoria Xurrisexi per la tapa “Què dius Paula!” del restaurant THE
GARDEN BAR amb una puntuació de 9,7
Premi: XURRIESTRELLA per les dues millors tapes del concurs, i publicitat gratuïta al llibret de la Festa Major
BUTLLETES GUANYADORES
De cada urna que hi havia als set establiments participants, s’ha fet un
sorteig on ha sortit una butlleta guanyadora. Cada butlleta està premiada amb un àpat per a dues persones a l’establiment corresponent.
ATÍPIC: MARIBEL MARTÍ
BAR DEL PAVELLÓ: JAUME FERNANDEZ
BLANC I NEGRE: CARME RICART
CASA MARTA: RAMON PENELLA
EL SIÓ: CRISTINA PONS
OLD DREAMS: NÚRIA SIN
THE GARDEN BAR: SERGI SERRA
24 sió 648 [FEBRER 2018]

Categoria PARELLA: SOMRIU (100€)
Categoria GRUP (triple empat, premi repartit):
PONT AERI (50€)
ESCUADRON SUÏCIDA (50€)
FLAMENQUITOS (50€)

XURRIKILLER
Aquest any es van fer dues categories:
Xurrikiller Kids (participants de 3r de primària a 2n ESO)
Xurrikiller (participants de 3r ESO fins als 99 anys)
Xurrikiller KIDS
Al Xurrkiller Kids hi van participar 47 persones
Guanyadors:
Xurrifranctirador d’or: OLEGUER LLORET (9 víctimes)
Xurrisupervivents: MARTA MARTÍN
*La defensa era portar uns mitjons a les orelles.

Xurrikiller
Al Xurrikiller hi van participar 156 persones
Guanyadors:
Xurrifranctirador d’or: EMILIO CAPARRÓS (23 víctimes)
Xurrisupervivents: DOMINGO LLORET I NOEMÍ BOSCH
*La defensa era portar la roba del revés.

AL BALL HI HA MOLTA GENT DISFRESSADA

EL GRUP TEATREDETICS VA VENDRE ELS TRADICIONALS CAGARROS PER DIVUITÈ ANY CONSECUTIU.
ELS DINERS RECAPTATS VAN SER PER AL PROJECTE STARGARDT GO

L’ALEGRIA ENTRE ELS PARTICIPANTS ÉS
LA NOTA PREDOMINANT DEL CARNAVAL

BALL AL PAVELLÓ FIRAL

SEGUICI PER ACOMPANYAR EL REI CARNESTOLTES
FINS A LA PLAÇA DEL MERCADAL

DETENCIÓ DEL
REI CARNESTOLTES

LA COMITIVA AL SEU PAS PEL CARRER
DELS ESTUDIS NOUS

EL TRAJECTE VA ESTAR AMENITZAT
PEL GRUP “DIGA’LS-HI INQUIETS”

[FEBRER 2018]
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DURANT EL RECORREGUT, EL REI ES VA
VOLER ESCAPAR DELS SEUS VIGILANTS

LES PLORANERES

AL MERCADAL HI HAVIA MOLTA EXPECTACIÓ PER SEGUIR EL JUDICI

MEMBRES DE LA CORAL VAN AMENITZAR EL JUDICI

26
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AQUEST ANY NO VAN EXECUTAR EL REI, DONAT QUE ES VA ESCAPOLIR

Testament Rei Carnestoltes

A

gramuntins i agramuntines, no
patiu que aquest any la sang no
arribarà al riu, en tinc planejada una
de bona. No obstant he deixat escrites les meves últimes voluntats i així
poso de volta i mitja tot el poble. Pareu atenció que aquest moment és el
que m’agrada més:
- A la Unió de Botiguers, els recomano que canviïn de camell... que
això de muntar una pista de gel de
plàstic...
- Als de Futbol Sala els envio una
abraçada i una mica de sort, encara que el que necessitarien per salvar-se seria un miracle.
- Als de la Cobla Jovenívola, no els
deixo res que ja es van forrar prou
amb la barra de la Festa Major.
- A les Dones de l’Esbarjo els enviaré un autocar de viudos i solters a la
pròxima festa que organitzin.
- Al futbol els deixo un palet d’ampolles de cava, que amb el ritme que
van seran campions d’aquí quatre
dies.
- Als empresaris del carrer Sió els
recomano que fotin el camp cap al
carrer de baix, perquè aquest carrer
no reviu ni amb ajuda galàctica.
- A la MuntBand els deixo en herència un parell de cantants agramuntines; que s’està perdent l’origen, xatos.
- Al Club Handbol els cedeixo una
fotografia meva i una de la Xurri perquè la posin el pròxim dia que el pavelló surti per la televisió.
- Als Bombers els regalo armilles
antibales perquè ens defensen més
ells que la policia local.
- A la Creu Roja els deixo una am-

bulància nova, que la van cremar per
la rua dels Reis.
- A mossèn Uriel li cedeixo un kit
de focus i leds perquè pugui muntar
una escala en hi-fi cada diumenge a
missa.
- Al restaurant Casa Marta li he
aconseguit un parell de xinesos per
ambientar una mica millor el local.
- Als de la Revista Sió els deixo
una cinquantena de subscriptors joves nous, que amb el pas que van
els pobres acabaran com la Interviu.
- Al More li cedeixo una alarma
com déu mana, que això ja fa riure.
Amb la pasta que fot i que li hagi de
comprar jo l’alarma.
- A l’Espetec li cedeixo el centre
cívic com a local, com que d’entitat sense local només són ells... les
despeses aniran a càrrec del poble
com fins ara.
- Amb la meva gràcia i pels meus
pebrots, declaro el senyor Velasco
Torronaire d’Honor.
- A l’Associació TradiSió els deixo
pagats els dos “ditxosos” gegants, a
canvi espero que valorin lo del cap
gros del rei carnestoltes.
- A l’Ajuntament els deixo sis regidors de ciutadans, perquè es vagin
preparant amb la que els ve a sobre,
que això de la majoria absoluta ja
cansa.
- Al CDR els deixo 50 bidons de
gasolina i TNT, que ja n’hi ha prou de
parar la galta. És hora de passar a
l’acció, collons.
- A la Policia Local els cedeixo
quatre radars mal calibrats perquè
es continuïn distraient pel poble.

LECTURA DEL TESTAMENT, QUE REPRODUÏM
ÍNTEGRAMENT AL COSTAT

ELS VOLUNTARIS PREPAREN LES SARDINES A LA GRAELLA

QUI VOLIA TAMBÉ HO PODIA REMULLAR AMB UN VASET DE VI

REPARTIMENT DELS PANETS ENTRE EL PÚBLIC QUE ENCERCLAVA
LA PLAÇA, MENTRE ES PODIA VISIONAR EL VÍDEO DEL CARNAVAL

[FEBRER 2018]
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E

ROBERT RAMOS / EL PERIÓDICO

Dues imatges de la inauguració
de l’exposició “Guinovat,
le parisien” a l’Institut Francès
de Barcelona.

mmarcat en l’Any Guinovart que està celebrant
la Fundació Privada Espai
Guinovart amb motiu dels
10 anys de la mort de l’artista, l’Institut Francès de
Barcelona va acollir, de l’11
de gener fins al 16 de febrer,

l’exposició “Guinovart, le parisien”.
La mostra constava d’una
trentena d’obres singulars
de la seva època parisenca.
L’any 1953, l’Institut Francès
va concedir a Josep Guinovart
una beca que li va permetre
passar nou mesos a la capital francesa, la qual li va brindar una gran oportunitat per
nodrir-se de l’art emergent
dels anys 50, entrant en contacte amb l’obra d’artistes
com Cézanne, Matisse o Picasso.
Aquesta experiència marcà
un abans i un després en la
trajectòria de Guinovart, ja
que suposà la transformació

FONT: ESPAI GUINOVART

Exposició “Guinovart, le parisien”

de la seva obra, que passà de
l’art figuratiu a l’art abstracte. És per això que aquesta
institució no podia faltar en
aquest aniversari.

Reconeixement al ciclista Arnau Solé
E

l ciclista de Montclar, Arnau Solé, va rebre
el reconeixement de la Federació Catalana
de Ciclisme en l’acte de cloenda dels campions catalans de l’any 2017 per haver estat el
campió de Catalunya en categoria elit en la
modalitat de carretera. Aquest és el quart any
consecutiu que rep un reconeixement de la Federació, tot i que aquest és el primer cop que
se li atorga per ser campió de Catalunya.
La Federació Catalana de Ciclisme celebrà
el dissabte 20 de gener, a la sala d’actes de
de l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya (INEFC) a Montjuïc, l’acte de cloenda
de la temporada en reconeixement a tots els
campions i campiones de les diferents disciplines ciclistes de l’any 2017. En l’acte es van
repartir els diferents guardons entre més de
175 ciclistes de totes les disciplines competitives de pista, ciclocròs, BMX, trial, DH-Enduro, carretera i BTT. A més a més es premiaren
els equips millors classificats i les entitats que
complien 25 i 75 anys.
28
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Estadística del turisme a la vila 2017
S

JOAN PIJUAN

egons dades facilitades pel Consell Comarcal de l’Urgell, l’any 2017 l’Oficina de Turisme d’Agramunt va rebre la visita de 4.696
persones respecte les 4.370 del 2016, de les
quals 1.043 van realitzar la visita guiada pel
nucli històric.
Quant a museus i espais visitables hem de
destacar que el Museu del Torró i la Xocolata
d’Agramunt va ser el més visitat de tot l’Urgell
amb 28.015 visites, amb un augment respecte el 2016 que va ser de 27.510 visites. El
segon lloc de la vila més visitat va ser l’Espai
Guinovart amb 5.545 visites, seguit pel Refugi
Antiaeri que va rebre 3.910 visites; el Pou del
Gel, 390 visites; la Cisterna del Convent, 353
visites i, finalment, Lo Pardal amb 100 visites, no obstant tots aquests espais van tenir un
lleuger descens de visites respecte el 2016.

Donació de sang
La participació
va ser nombrosa:
noranta persones
van acudir a la cita
a Cal Mas Vell.

E

l dimarts 30 de gener el Banc de Sang i
Teixits de Lleida va efectuar a la vila la
primera jornada de donació de sang d’aquest
any. La participació va ser nombrosa: noranta
persones van acudir a la cita a Cal Mas Vell,
de les quals 79 van ser donants, i les altres 11
oferiments que per algun motiu o altre no van
poder donar en aquell moment.
Aquesta jornada es produeix poc després de
la celebració de la Marató de Donants de Sang
de Catalunya que va tenir lloc del 12 al 19 de

gener als principals hospitals per tal de poder
remuntar les reserves després de les festes,
un període en què tradicionalment baixen les
donacions pel canvi d’hàbits de la ciutadania.
Es van registrar 9.354 donacions, malgrat que
van ajudar a augmentar les reserves, s’ha de
seguir promovent la donació de sang per continuar garantint i millorant els nivells de sang
disponible, ja que cada dia els hospitals necessiten un miler de donacions per poder atendre les necessitats dels malalts.

JOAN PIJUAN

Donacions 2017
L’any 2017 es van registrar 257 donacions.
En comparació a les 369 registrades l’any
2016 observem un descens de poc més d’un
centenar de donants. Aquest descens està motivat perquè la jornada del mes de novembre de
2016 va ser una marató de 12 hores en comptes de les 4 hores que es fan habitualment.
Gener

Abril

Juliol

Novembre Total

Any 2016

90/10*

68/11

67/9

144/18

369 donants

Any 2017

80/8

79/3

43/8

55/10

257 donants

[FEBRER 2018]
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Atrapacontes
E

JOAN PIJUAN

l dissabte 3 de febrer la Biblioteca Municipal Guillem Viladot va realitzar una nova
sessió del cicle Atrapacontes. La sessió va anar
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a càrrec del Centre d’Atenció Primària d’Agramunt que va explicar el conte Wonder acompanyat d’il·lustracions de Roger Brils.

JOAN PIJUAN
JOAN PIJUAN

JOAN PIJUAN
JOAN PIJUAN

Seqüència de cinc imatges de les obres que es duen a terme al carrer Castell.

Obres al carrer Castell

JOAN PIJUAN

E

l dimecres 24 de gener l’Ajuntament
inicià les obres d’arranjament del carrer Castell. L’actuació, prevista ja en els
pressupostos de l’any passat, consistirà
en la renovació de tots els serveis bàsics
i en l’empedrat del ferm seguint la mateixa línia constructiva que s’ha fet al centre històric. L’obra té un pressupost de
100.000€ que assumirà íntegrament el
consistori.
Com sia que el carrer està considerat un
dels més antics de la vila, preveient l’aparició de restes arqueològiques com les que
es van trobar durant les obres d’arranjament de la plaça de l’Església i del carrer
Sió, l’Ajuntament ha contractat un equip
d’arqueòlegs que farà el seguiment de
l’obra tal com requereix el Departament de
Cultura de la Generalitat.
[FEBRER 2018]
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Ampliació de la Residència Mas Vell
E

l dilluns 12 de febrer
l’Ajuntament inicià les
obres d’ampliació de la Residència Mas Vell. El projecte preveu redistribuir els
espais ocupant la totalitat de
l’edifici, incorporant a l’equipament la planta baixa i la
primera fins ara ocupades pel
Casal d’Avis i l’Associació de

Dones l’Esbarjo. Amb aquestes obres es vol duplicar les
places de residents que ara
són 15 fins a 27 places, així
com incrementar els serveis
de centre de dia de les 10
places actuals a 20. Aquesta
actuació permetrà ampliar la
plantilla, amb la qual es podrà oferir una major atenció

JOAN PIJUAN

El projecte preveu
redistribuir els
espais ocupant la
totalitat de l’edifici.

domiciliària.
El projecte compta amb un
pressupost de 700.000€,
dels quals 150.000€ corresponen a una subvenció del
Departament de Treball de la
Generalitat a través d’un programa de la Caixa.
La licitació de les obres
s’ha estructurat en sis lots
diferents: obra civil, electricitat i telecomunicacions, la
instal·lació de la calefacció i
la climatització, els mitjans
de protecció contra incendis,
la instal·lació de l’ascensor
i el projecte de la cuina. La
seva execució es durà a terme
per fases per garantir el servei
de l’equipament.
Els treballs es realitzaran
sense necessitat de traslladar els residents. De forma
temporal, el Casal d’Avis s’ha
traslladat al local municipal
del carrer Baixada del Mercadal (Espai dels Capgrossos) i
l’Associació de Dones l’Esbarjo a la Sala de Conferències
del Casal Agramuntí, a l’espera de disposar del nou Espai
Cívic que s’ubicarà a l’antiga
llar d’infants.

El col·lectiu Garba us convida a la conferència

Hem de vacunar del papil·loma virus? Per què?
a càrrec del doctor Josep

Maria Laïlla

L’acte tindrà lloc dissabte 3 de març, a les vuit del vespre, a l’Espai Guinovart
El doctor Laïlla fou nomenat fill adoptiu d’Agramunt l’any 2017.
Actualment és president d’honor de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia.
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Condolença
E

n Gaspar Vicens i Teixidó ens ha deixat. Durant vint anys (des del
març de 1964 fins al febrer de 1984), tingué cura de la impressió
de la revista SIÓ; primer en el taller de la Impremta Pera, després, a
partir de juliol de 1970, en el propi.
L’aparició del sistema d’impressió òfset, que permetia una gran millora de la publicació, fou el que impulsà els redactors de la revista a
canviar d’impressor. Va ser una decisió dolorosa car, tal com es digué
en l’editorial del mes de març de 1984, “...en Gaspar Vicens deixa una
traça difícil d’oblidar entre persones que durant tant de temps han
viscut un mateix problema”.
Ara, en motiu del seu traspàs, creiem de justícia renovar el nostre record i agraïment envers ell per les moltes hores i dedicació que esmerçà
en la publicació de SIÓ. Amic Gaspar, que descansis en pau!

Acte reivindicatiu
Es va fer una nova
S
concentració per

JOAN PIJUAN

reclamar la llibertat de Jordi Cuixart
i Jordi Sánchez, el
dia en què es complien quatre mesos
de la seva entrada
a presó.

eguint la crida d’ANC i
Òmnium Cultural a nivell
nacional, el divendres 16
de febrer, es va fer davant
de l’Ajuntament una nova
concentració per reclamar
la llibertat de Jordi Cuixart i
Jordi Sánchez, el dia en què
es complien quatre mesos
de la seva entrada a presó, i
també la d’Oriol Junqueras i
Joaquim Forn, que just han
complert 100 dies.

En l’acte es va llegir el Manifest: Quatre mesos de fred.
“Gràcies per no oblidar Jordi
Sánchez i Jordi Cuixart, cap
dia. Quatre mesos! Gràcies
per ser aquí! Manifestant-nos
un cop més, ens expressem
lliurement, políticament. Manifestant-nos, fem política.
Jordi Sánchez i Jordi Cuixart
són a la presó per manifestar-se, per fer política, per les
seves idees...

La repressió que ara patim
afecta tota la democràcia,
tothom en pateix i tothom en
patirà...
L’Estat espanyol utilitza els
seus tribunals per negar-nos,
no ens escolta, no dialoga, no
respecta la nostra veu a les
urnes. Nega els nostres drets.
Nega la nostra llibertat. Segueix una vella estratègia que
l’ha conduït moltes vegades
al desastre i la misèria...
Demanem que Jordi Sánchez i Jordi Cuixart surtin
immediatament de la presó.
També demanem l’alliberament d’Oriol Junqueras i
Joaquim Forn. Que s’acabi
d’una vegada aquesta vergonya espanyola, pròpia dels
temps més negres de la seva
història. Cap democràcia priva de la llibertat a ningú per
defensar les seves idees polítiques pacíficament. Això va
de democràcia i la defensa
de la democràcia ens tindrà
sempre a punt a tots nosaltres, sempre als carrers!” ■
[FEBRER 2018]
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DE T U A TU MA RIA P ILAR VIL LAVER D E

Quan l’art és inspiració pura
Sempre he tingut
neguit per dibuixar. A partir de
l’adolescència
vaig començar a
fer quadres que
sorgien de les
meves idees i de
la inspiració.

U

n bon dia se’m presenta a casa una noia
d’uns trenta i tants
anys per explicar-me que té
una exposició de quadres en
un restaurant de la vila. Va
acompanyada de dues criatures petites eixerides com un
pèsol. De seguida m’explica
el motiu de la visita. És una
persona que se sent captivada
per la pintura. Us la presento.
– Hi ha molta gent
d’Agramunt que no et
coneix...
– Em dic Maria Pilar
Villaverde de Jesús.
– Tu no ets nascuda a
la vila. Com és que has
vingut a parar aquí
– He vingut a viurehi amb la família degut al treball que li
va sortir al meu marit
que fa de camioner.
Vam venir d’Ullastrell,
prop de Terrassa.

Una foto recent de la Maria Pilar.

Quan anava a
l’escola em demanaven que fes els
decorats de les
representacions.
I jo em sentia
realitzada.
34
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– Vau venir tota la
família?
– Sí, la parella i els
dos nens petits de sis
i quatre anyets. Fa gairebé un
any i mig.
– I viviu al poble mateix?
– Sí, en una casa del raval
de Puigverd. Tenim la intenció d’anar-la arreglant amb el
temps.
– Des de fa un temps tu tens
penjades una colla de dibuixos
al restaurant Blanc i Negre.
– Sí. Des de l’octubre passat. És la meva primera exposició pictòrica. Es tracta

d’una trentena d’obres.
– Com és que de cop i volta et
poses a dibuixar?
– Això ja em ve de quan era
petita. Sempre he tingut neguit per dibuixar. A partir de
l’adolescència vaig començar
a fer quadres que sorgien de
les meves idees i de la inspiració.
– Què és per a tu la inspiració?
– La inspiració és màgica i
arriba a tu sense avisar. Permet transformar en art pur els
nostres sentits. Potser és un
aliment dels déus transmès a
un elegit. Potser és una bogeria que arriba amb ànsies de
demostrar al món el seu significat. La inspiració és una
cosa extra que pot tenir un
ésser humà. És una cosa que
ve de fora; no és terrenal.
– O sigui que sents un impuls
que et ve de més enllà i llavors
et venen ganes de dibuixar?
– Sí; directament de fora.
– Com dibuixes, llavors?
– Jo dibuixo normalment
amb tinta xinesa. Però segons
com poso colors a les meves
creacions amb retoladors, ceres, etc. Segons el tema. Jo
faig les meves barreges i pinto
sobre altres colors...
– Fa molt de temps que sents
aquesta inspiració pel dibuix?
– Sí, de tota la vida. Quan
anava a l’escola em demanaven que fes els decorats de
les representacions. I jo em
sentia realitzada. A l’hora de
plàstica, si ens manaven fer
un dibuix, de seguida venien

els companys per veure què
feia, perquè destacava en
l’assignatura. Després, durant
la meva vida he tingut etapes
d’anys sense dibuixar.
– L’etapa actual d’activitat,
des de quan la tens?
– He anat dibuixant esporàdicament. Des de fa un temps
cap aquí, no sé precisar des
de quan, ho he tornat a fer
amb més regularitat.
– Quin tipus de dibuixos fas?
– La majoria de vegades
quan agafo el paper no sé què
vaig a dibuixar. Començo a fer
el que sigui, com una cara,
i de seguida em sorgeix un
tema i tot el que després queda plasmat en el dibuix. El
títol també va sortint al llarg
del procés. En alguna altra
ocasió, com el quadre titulat
“la bomba atòmica”, la idea
m’ha vingut abans de començar a dibuixar.
– Com va ser que et va venir
de “la bomba atòmica”?
– Va ser una nit de l’estiu
passat. Vaig sortir al terrat i
en mirar les estrelles em va
venir com un flash que em va
mostrar el quadre tal i com
després ha quedat plasmat.
Em va impactar bastant perquè és un tema delicat que ha
passat.
– Els temes que més dibuixes
quins són?
– Cares de personatges. Depèn. Hi ha dibuixos que són
més de tema infantil, que
també m’agrada, i altres són
més seriosos. De fet, tots els
dibuixos tenen un denomi-

– Cap. Tot i que he tingut
ofertes
perquè la gent em diu
of
que
qu els agraden.
– Però has de pensar que els
artistes,
tot i que s’estimin els
ar
quadres,
se’ls venen perquè
qu
han
ha de viure d’una cosa o altra.
– Sí, però sempre hi ha algunes
obres que, pel que sigu
gui,
gu no vols vendre. I és el cas
de tots els que tinc exposats.

Dos dibuixos de mostra
de la seva obra pictòrica.

La majoria de
vegades quan
agafo el paper
no sé què vaig a
dibuixar. Començo
a fer el que sigui,
com una cara, i
de seguida em
sorgeix un tema i
tot el que després
queda plasmat en
el dibuix.

– Veig que no fas paisatges,
bodegons...
bo
– No va per aquí la cosa.
Dibuixo
el que em demana
D
la inspiració. Això meu trenca.
ca Pot agradar més o menys,
però
pe és diferent. És creativitat
pura.
pu
nador comú que és el sentiment. Són obres molt detallistes amb una gran quantitat
d’elements. El sentiment hi
domina.
– L’exposició que hi ha al
Blanc i Negre quan temps durarà?
– No té un termini fix.
– Com és que de cop i volta
has optat per exposar?
– Perquè volia començar.
Em van recomanar que comencés a moure’m i a exposar perquè la gent pogués
veure el que feia i se’m va

acudir proposar-ho als propietaris del Blanc i Negre, encara que l’espai no fos pròpiament una sala d’exposicions.
És una cosa innovadora per a
ells i per a mi. Als amos els va
agradar la idea.
– Perquè la teva intenció deu
ser vendre’ls, no?
– No. No els venc. Els quadres que hi ha exposats en
aquests moments no els venc
per una qüestió de sentiment;
els he creat directament per
a mi.

– Podem recomanar que la
gent vagi al Blanc i Negre vegi
les teves creacions i en compri
alguna si li agrada?
– El que realment busco
és ser coneguda. No aspiro
a vendre els quadres, encara
que en puc fer de nous. El
que voldria realment no és
tant fer quadres sinó aconseguir una feina d’això, o sigui,
un treball com pot ser el d’illustradora per a una editorial,
una empresa o entitat. Això sí
que realment m’agradaria.

– Cap dels trenta?

Joan Puig
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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

@revistasio

@dolorsgrausala

@paqvi18

@materesa7817

@xavierﬁto1995

@nnabbet

@tereanye

@maciacompanys

Recull d’imatges
seleccionades
entre les que els
nostres lectors
han penjat
a Instagram
amb l’etiqueta
#revistasio
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ESPECIALISTES
EN HOSTALERIA
bosses paper
bosses plàstic
hostaleria
alimentació
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…

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

Distribuïdors:
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Aula
d’Extensió
Universitària
AGRAMUNT

Les conferències acostumen
a ser força concorregudes.

Maria Macià va parlar sobre
l’origen del català.

L

a primera va tenir lloc el
dia 24 de gener al Foment Parroquial amb el
títol: “L’origen del català. Com
neixen les llengües? Va anar a
càrrec de la Sra. Maria Macià.
La Sra. Maria Macià és llicen-

ciada en filologia catalana i
especialitzada en processos
editorials i com a freelance
fent tasques de correcció,
traducció i edició de llibres
de text, tant en format paper
com digital. Actualment és

professora de llengua catalana a secundària.
La conferenciant ens va explicar la formació de les diferents llengües derivades del
llatí a la Península Ibèrica.
En aquest procés de romanització, cal tenir en compte tres
factors determinants:
– El substrat, és a dir la
llengua dels diferents pobles
que hi vivien (celtes, fenicis,
bascos, ibers...).
– La romanització, que
també fou diferent depenent
de l’origen geogràfic i l’estrat
social dels conqueridors. En
poc temps, però, s’adoptà la
cultura romana.
– El superestrat format
per les cultures dels pobles
germànics i dels àrabs, que
ocuparen la península posteriorment i incorporaren noves
paraules.
[FEBRER 2018]
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El conferenciant
ens transmeté el
seu entusiasme
per un poble que
s’ha adaptat a un
lloc tan inhòspit i
fred com l’Àrtic:
els inuits (éssers
humans).

Francesc Bailón ens va
endinsar en el poble inuit.

Amb la caiguda de l’Imperi
romà, el paper unificador passà a l’Església, i fins al s. VIII
encara mantingué un fort lligam amb el llatí. L’Església
s’adonà, però, que la seva prèdica no s’entenia quan volien
fer arribar les seves ensenyances al poble i van introduir la
llengua romana rústica, la que
parlava la gent al carrer, però
mantenint el llatí culte.
La llengua és viva i es va enriquint amb noves aportacions
al llarg de la història, però la
conferència abraçava el període “del llatí al català”, tal
com va tractar d’una manera
clara i amena la nostra convilatana, la Maria Macià.
La segona es va realitzar el
dimecres 7 de febrer, amb el
títol Els víkings a càrrec del
Sr. Francesc Bailón. El ponent
és llicenciat en Antropologia
Cultural, per la Universitat
de Barcelona. Especialitzat
en la cultura inuit i des de
1997 que es dedica a l’estudi d’aquest poble. Professor
de la Fundació Arqueològica
Clos i de les Aules d’Extensió
Universitària. Ha col·laborat
com assessor de cultura inuit
en la pel·lícula Ningú no vol
la nit (2015), dirigida per Isabel Coixet. Col·laborador de

National Geogràfic entre d’altres. Ha escrit diversos llibres
i articles sobre els inuits.
El conferenciant ens transmeté el seu entusiasme per
un poble que s’ha adaptat
a un lloc tan inhòspit i fred
com l’Àrtic: els inuits (éssers
humans). En aquesta ocasió
centrant-se en l’arribada de
pobles nòrdics a Groenlàndia i el contacte dels víkings
amb els seus avantpassats
els Thule i els Dorse. Foren
els noruecs els que s’establiren a Islàndia cap al 870
dC; era un poble ramader i la
colonització fou pacífica. Islàndia conserva dels víkings
la cultura i la llengua. Fou
l’Erik el “Vermell” qui al s. X
viatjà cap a l’Oest fins a Groenlàndia (terra verda) i hi tornà amb una expedició creant
dos assentaments. La seva
estada va coincidir amb una
bonança climàtica i, tot i les
dificultats, van desenvolupar
la seva cultura i van establir
comerç amb Europa; però a
mitjans del s. XIV, es produí
un gran descens de les temperatures (petita edat de gel)
i van haver d’enfrontar-se al
deteriorament mediambiental
i és quan emigren cap al nord
seguint els animals, i entren
en contacte amb els thules i

són vençuts. També es trenca
el comerç amb Europa i no
saben adaptar-se als canvis.
Al segle XV ja no es troba cap
rastre dels víkings a Groenlàndia, però sí restes arqueològiques i sobretot constància
de les seves gestes gràcies a
les sagues que escrivien. Cal
reconèixer que van ser els
primers europeus en arribar a
Amèrica (Canadà) al s. X, i els
qui es van atansar fins a 150
km al Pol Nord al segle XV. La
conferència acabà destacant
que els inuits, un poble caçador i pescador, són els que
han sabut sobreviure a l’Àrtic,
tot respectant l’entorn natural
com a estratègia principal de
la seva subsistència.

Properes activitats:
– Dimecres 7 de març, conferència a càrrec del Sr. Antoni
Bassas.
Tema: “De Catalunya als Estats Units”
– Dimecres 14 de març, conferència a càrrec de la Sra.
Esther Solé.
Tema: “El Guernica de Picasso”.
– Divendres 16 de març.
Trobada d’Aules a la Val d’Aran.
La Junta Directiva

[FEBRER 2018]

sió 648

41

'LHWLVWD1XWULFLRQLVWD



1RXVHUYHLLQGLFDWHQ






3qUGXDGHSHV









+jELWVDOLPHQWDULV











'LHWHVSHUFROHVWHUROGLDEHWLV













'LHWHVHVSRUWLYHV 

6HUYHLV0HGLFLQD)DPtOLD$QjOLVLVDQJ
7UDXPDWRORJLD*LQHFRORJLD2IWDOPRORJLD5DGLRORJLD
)LVLRWHUjSLD2VWHRSDWLD2QHVGH;RF,QGLED
,RJD*LPQjVWLFDWHUDSqXWLFD
&HUWLILFDWSVLFRWqFQLF FDUQHW 5HYLVLyHVSRUWLYD

ΎĐŽů͘ϯϬϲ^ŝůǀŝĂ^ĂďĂƚĠƌŝĐŚ
42

sió 648

[FEBRER 2018]
LQIR#RUWRPHGLFFRP

ZZZPHGLFIDPLOLDFRP

E N T ITATS BIBLIO TEC A MUNICIPAL

Activitats per al mes de març
“Atrapacontes” a càrrec de Residència Mas Vell
Dissabte 3 de març, a les 11.30 h
Ens explicaran el conte: Padrí,

tu saps fer això?

Conferència introductòria a l’òpera Andrea Chénier
d’Umberto Giordano
A càrrec, de Pol Avinyó, divulgador musical.
Dimecres 7 de març, a 2/4 de 9 del vespre,
a la Sala de Conferències del Casal. OBERT A TOTHOM

MARÇ POÈTIC

Del 26 de febrer al 22 de març
Poemes col·laboratius
Cada setmana farem un poema entre tots
Divendres 16 de març, a les 19 h

Inauguració del bust de Guillem Viladot
Donat per Josep Mateu i Mª Àngels Bernaus
Amb lectura de poemes de Guillem Viladot i acompanyament musical de l’EMMA.

Durant el mes de març,
la biblioteca municipal
Guillem Viladot us convida
a participar en la commemoració del Dia Mundial
de la Poesia. Aprofitant
aquest esdeveniment, que
la UNESCO ha fixat en
el calendari per al 21 de
març, la biblioteca organitza tallers i lectures destinades al foment de la poesia.
Enguany, s’aposta especialment per la implicació
dels usuaris, tot fomentant
i donant veu a la seva creativitat. En aquest sentit,
es proposa l’elaboració de
poemes col·laboratius, on
cada usuari podrà escriure un vers o estrofa d’un
poema, que els infants illustrin el poema que més
els agradi o que qualsevol
persona pugui penjar el
seu poema preferit o de
creació pròpia al balcó de
la biblioteca.
Paral·lelament, es faran lectures de poemes
i hi haurà una exposició
de llibres de poesia per

tal d’apropar als lectors
aquest gènere literari, considerat fonamental per la
lliure circulació d’idees per
mitjà de la paraula, la creativitat i la innovació.
La poesia també va ser
un dels gèneres que va
captivar i cultivar Guillem
Viladot, per aquest motiu i
aprofitant aquesta commemoració, el divendres 16
de març s’inaugurarà un
bust de l’autor agramuntí,
donat per Josep Mateu i
Mª Àngels Bernaus. Durant
l’acte, es llegiran poemes
de Guillem Viladot i hi
haurà una actuació de l’Escola Municipal de Música
d’Agramunt.
La biblioteca municipal
anima els agramuntins a
participar de manera activa en aquesta commemoració, ja sigui donant-los
un altaveu per donar a
conèixer el seu talent o
oferint-los una immersió
en aquest gènere literari,
sovint no tan popular com
la novel·la o el teatre.

[FEBRER 2018]
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Amics
de
l’Espai
Guinovart

À table
4 març / 24 juny 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

El llaç groc

E

No és per casualitat, doncs, que des
que tenim presos
polítics arran del
referèndum de l’1
d’octubre, moltes
persones portem un llaç groc.
Reivindiquem que
els volem veure a
fora i que esperem
que aviat puguin
estar en llibertat.
Els volem amb
nosaltres.

l 1705, el virrei donà
compte a Felip V que
la població de Barcelona i d’altres indrets portava
cintes grogues al barret el dia
de Sant Jordi en solidaritat
amb el Príncep de Darmestat.
Resulta ser que Jordi de Darmestat, un militar alemany
que simpatitzava amb la causa austriacista, fou desposseït
com a príncep per Felip V, fet
que el convertí en el principal
conspirador contra el Borbó. Va intentar fer-se amb la
capital catalana, però en ser
descobert es va refugiar a
Gibraltar un temps, fins que
va tornar a Barcelona on va
morir, el setembre de 1705,
en rebre un tret en l’assalt al
castell de Montjuïc. El seu
enterrament fou multitudinari
i molts ciutadans van posar-se
llaços grocs en memòria del
príncep heroi que havia mort
en la lluita contra l’exèrcit
borbònic. Des de llavors els
llaços de color groc foren mal
vistos pel règim filipista.
Una altra de les referències
més difoses sobre el llaç groc
ve d’un poema o cançó del
segle XVIII titulat She wore
a yellow ribbon (Ella portava
un llaç groc). Sembla que els
colons anglesos la difongueren als Estats Units on es va
popularitzar. La poesia parla
d’una noia que sempre duia
un llaç groc en record del seu
estimat.
Aquest tema va ser musicat
el 1973 amb èxit per Tony
Orlando amb una cançó que
va arribar a ser la número u
als Estats Units i en altres
països. Portava el títol “Tie a

Yellow ribbon around The old
oak tree” (Fes un llaç groc
al voltant del vell roure). Segons la cançó, un noi torna
a casa després d’haver estat
tres anys empresonat. Com
que no sap si l’esposa el continua estimant, li escriu una
carta on li demana que posi
un llaç groc en un roure del
jardí si vol que torni amb ella.
D’aquesta manera, quan ell
arribi, sabrà sense entrar a
casa, si el continua estimant o
no. En cas que no hi hagi cap
llaç groc, passarà de llarg i se
n’anirà per sempre més. El
noi torna amb un cotxe de línia, però no s’atreveix a mirar
en el moment de passar per
davant de casa seva i demana
al conductor que li digui si hi
ha un llaç groc al voltant d’un
arbre. Els que van a l’autocar,
coneixedors de la història, es
posen a aplaudir en veure que
tots els arbres del jardí estan
plens de llaços grocs.
No és per casualitat, doncs,
que des que tenim presos polítics arran del referèndum de
l’1 d’octubre, moltes persones
portem un llaç groc. Reivindiquem que els volem veure a
fora i que esperem que aviat
puguin estar en llibertat. Els
volem amb nosaltres. I més
perquè entenem que l’aplicació sui generis de la llei, ha
estat maldestra. Els qui portem el llaç groc no anem en
contra de ningú, només volem
la llibertat d’una colla de persones.
No s’entén, doncs, que
hi hagi gent que, opinant el
contrari, vagin en contra dels
llaços grocs. Tant els molesta?

Per què? Estan satisfets que
hi hagi gent tancada a la presó pel fet que defensessin la
independència de Catalunya?
No s’entén com hi pot haver
persones que es dediquin a
treure els llaços grocs que
uns altres hem penjat en arbres, fanals, balcons o ponts.
Com tampoc no s’entén que
la Junta Electoral Central prohibís portar llaços grocs als
membres de les meses i als
apoderats en les eleccions
del 21 de desembre. A qui
molestava una reivindicació
pacífica com aquesta? També
obligaren, en una situació que
ratllà el paroxisme i la ridiculesa, a treure els llaços grocs
d’ajuntaments i d’arbres de
Nadal d’alguns departaments
de la Generalitat. Tanta por
els feia el groc? O és que el
llacet groc suposa un retret
als qui es consideren contraris a una Catalunya republicana i lliure?
El groc ha esdevingut per
uns quants motius, doncs, una
manera de demanar la llibertat
d’uns presos. No va en contra
de ningú, repeteixo. Només va
a favor d’un desig de solidaritat, estima i llibertat. Per això
cada dia, quan em vesteixo,
em poso un llacet groc a la solapa amb l’anhel i l’esperança
que aviat els presos polítics
puguin retornar a casa seva i
abraçar els familiars i amics
que estimen. Tant de bo aviat
el malson acabi com acaba la
vella cançó: “Tothom a l’autobús està aplaudint. No em
puc creure el que veig. Hi ha
centenars de llaços grocs al
voltant del vell roure”. ■
[FEBRER 2018]
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Comtessa Aurembiaix, 5
25310 Agramunt
tel.: 973 390 319
info@torronsfelix.com
www.torronsfelix.com
Comandes i consultes via whatsapp: 627 69 38 72
(enviament de comandes a domicili)

CASAL AGRAMUNTÍ

MENÚ per EMPORTAR
1 PRIMER PLAT + 1 SEGON PLAT

6€

SERVEI de MENJADOR
1 PRIMER PLAT
+ 1 SEGON PLAT + POSTRES

9,50 €

ENTREPANS FREDS i CALENTS
VARIETAT de TAPES
PAELLES per ENCÀRREC
(per 5 persones)

ESMORZARS amb FORQUILLA

7€
ENCÀRRECS i RESERVES

973 321 467 - 627 844 706
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OP IN IÓ G EN T, F ETS, C OSES...

per ANTONI PONSA

Remeis tradicionals: alzina

De l’alzina se’n
pot extreure una
farina de qualitat
força acceptable
per fer-ne pa, i al
Pallars, quan jo
era un nen, havia
sentit dir que en
feien una mena
de succedani del
cafè.

L

’alzina també es coneix
amb altres noms molt
diversos, entre els quals
citaré el que li dèiem al meu
poble del Pallars Jussà (alzinera), en canvi, l’alzina era el
fruit de l’alzinera, no pas gla
de l’alzina com en diuen en
altres zones. El nom gla el teníem reservat exclusivament
per al fruit del roure.
L’alzinera pertany a la mateixa família del roure, però
es diferencia d’aquest en el
fet que és perennifoli (té fulles tot l’any). La grandària i
la forma de les fulles també
són factors identificadors: les de l’alzinera són més petites
i de vegades el
seu contorn
és
visiblement
punxegut.
En alguns
llocs del
territori de
vegades
es poden

trobar exemplars de més de
mil anys.
Quant al fruit de l’alzinera,
es pot menjar cru quan cau
de l’arbre, no pas abans. De
l’alzina se’n pot extreure una
farina de qualitat força acceptable per fer-ne pa, i al
Pallars, quan jo era un nen,
havia sentit dir que en feien
una mena de succedani del
cafè, el qual barrejaven amb
civada, blat de moro, mongetes, ordi i blat. Aquest fruit,
tallat i torrat com les castanyes, així com la infusió de
les seves diminutes flors és
bo per alleugerir els trastorns
intestinals perquè restreny, és
antidiarreic i, a més a més,
en ús extern és cicatritzant; i
la decocció de la tercera escorça preserva la formació de
pus, i la de l’escorça de les
branques joves és astringent,
per la qual cosa, és una bona
tisana contra la diarrea. La
infusió de fulles va bé contra
els grans, èczemes i escaldaments.
D’altra banda l’alzinera té
una fusta que fins a la meitat,
més o menys, del segle passat
fou molt preuada com a combustible vegetal, tant casolà
com industrial. I en diversos
boscos del nostre territori hi
havia molts carboners que tallaven les alzineres i dels seus
troncs en feien carboneres, en
les quals es produïa allò que
es coneixia com a carbonet
d’alzinera, però a partir de les
dates que m’acabo de referir
esdevé el canvi energètic i
amb aquest la substitució del
carbó vegetal i la llenya per
altres combustibles fòssils,

la qual cosa ha representat
un augment molt significatiu
dels boscos d’alzineres i del
nombre d’arbres per hectàrea.
Com vaig explicar en un
dels meus articles en l’apartat
“Oficis antics” el febrer del
2005, la tasca de carboner
era molt meticulosa i difícil,
perquè calia tallar i trossejar
l’arbre de forma convenient
per després muntar i encendre amb èxit les piles de
troncs en les places carboneres. Els troncs tallats eren de
dimensions mitjanes i s’havien d’empilar de forma escaient per tal que la combustió
fos bona. La pila o carbonera,
es cobria de branques, brossa
verda i terra per tal de no deixar respirar el foc, i s’encenia,
així la fusta es cremava fins
que es reduïa a una quarta
o cinquena part el seu pes i
esdevenia carbó. Aquesta darrera tasca de la cocció era la
més difícil i una de les més
pesades perquè calia una vigilància i una realimentació
constant en un procés que
solia durar entre quinze dies
i un mes, segons les dimensions de la pila. Es deixava un
ull completament rodó a la
part superior de la pila rodejat de les peces més grosses
per on s’anava alimentant, és
a dir, s’hi anaven afegint més
troncs petits. Aquesta operació s’havia de fer cada tres o
quatre hores durant els primers dies.
Cal dir, però, que la tasca
no acabava aquí, però seria
molt feixuc i caldrien diverses
pàgines per poder explicar el
procés complet. ■
[FEBRER 2018]
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E N T R E V ISTA G ER MA N ES “HIJ AS DE CRISTO REY”

per ROSA MARIA SERA

Tres religioses d’aquesta
congregació a la nostra vila

Han vingut a Agramunt per donar
constància de
l’obra que va fer
el pare Josep Gras
i Granollers, fundador a Granada
de l’Institut “Hijas
de Cristo Rey”.
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D

es de fa un temps hi ha
tres religioses vingudes
al nostre poble de terres enllà. Han vingut amb una
missió especial. Habitar i portar una llavor de religiositat
al poble on va néixer el Pare
Gras, el seu fundador. Ens reunim amb les tres germanes
per parlar una estona i perquè
expliquin com els va la seva
estada als lectors de Sió. Han
vingut a Agramunt per donar
constància de l’obra que va
fer el pare Josep Gras i Granollers, fundador a Granada
de l’Institut Hijas de Cristo
Rey, el 26 de maig de 1876.
El Pare Gras, d’origen agramuntí, volia que aquesta ins-

titució religiosa es dediqués
a l’ensenyament per portar
Crist a la infància, a la família
i a la societat.
Els lectors de Sió recordaran que en un article del mes
de setembre ja vam parlar de
la vida de Josep Gras i Granollers. Aquest any és emblemàtic per a la fundació que
commemora el centenari de
la mort del Pare Gras.
– Ens podrien dir el seu nom
i d’on són?
– La mare superiora es diu
Mª Dolores Bonillo Serrano i
és cordovesa, la mare Visitación García Gutiérrez és de
Cantàbria, i la mare Mª Teresa

Sanjurjo Rodríguez és gallega, del Ferrol.
– Exactament, quan temps fa
que són a Agramunt?
– Vam arribar el dia 6 de setembre, o sigui que aquest 6
de febrer ha fet cinc mesos.
– Ens podrien explicar el
motiu de la vinguda al nostre
poble?
– En primer lloc perquè és
el poble del nostre fundador,
el Pare Gras. Per nosaltres
el nom d’Agramunt sempre
ha estat lligat a ell i ara que
estem destinades aquí, és un
plaer seguir anunciat el regne
de Crist en aquest lloc.

– Les tres venim de diferents llocs: d’un poble de
Huelva, d’un poble de Jaén i
de Benifalló (València). Encara que siguem del mateix orde
no havíem estat mai juntes.

Les tres religioses en una visita
a Montserrat.

La gent d’Agramunt és acollidora, senzilla, disposada, propera i
detallista. El mite
que diu que els
catalans són seriosos i tancats no
es compleix aquí
i també ens hem
adonat que no és
cert el que diuen
a la televisió amb
el que vivim i
veiem in situ.

– És casualitat que aquest
any que se celebra el centenari
puguem comptar amb la seva
presència?
– No, precisament en complir-se el dia 7 de juliol el
centenari de la seva mort,
l’Institut Hijas del Cristo Rey
va creure necessari la nostra
incorporació a la vida pastoral
d’aquí Agramunt.
– Quina és la seva missió a
Agramunt?
– La col·laboració parroquial, com ara la celebració
de la paraula de Déu en els
diferents pobles, la visita als
malalts amb la distribució de
la comunió, les visites a les
residències... També fem catequesi i ajudem en tot el que
podem. Ens estem integrant.
La part social i d’atenció personal a la gent, escoltant-la i
coneixent-la, és molt important per a nosaltres.
– Han trobat molt canvi del
lloc d’on venien?

– Ens podrien dir on es troben representades les “Hijas
de Cristo Rey”?
– La casa mare és a Roma
i la casa provincial a Madrid.
S’han fusionat les províncies
del nord i del sud i avui és
una sola província d’Espanya
amb seu a Madrid.
Llatinoamèrica és una sola
província que engloba diferents països: Argentina, Bolívia, Colòmbia, Equador, Perú
i Veneçuela. També hi ha una
delegació al Senegal (Àfrica) i
una altra a Albània, dins de la
comunitat d’Itàlia.
La nostra presència en
aquestes comunitats normalment es dedica a l’ensenyament als col·legis i estem
obertes a les necessitats de
l’església i de la societat amb
centres d’adults, obra social, tallers, escoles-llars, etc.
Volem prolongar en la nostra
humil vida i treball el lema
“Crist regna”, fent-lo vida en
nosaltres i en tots els cors.
– Poden celebrar missa?
– No, perquè no estem ordenades com a mossens. Com a
religioses sí que podem tenir
capelles o oratoris on tenim el
Santíssim per a l’oració, celebracions litúrgiques o trobades. El senyor Bisbe va venir
a beneir el nostre oratori.
– Quins actes estan previstos
durant aquest any del centenari?
– Primerament, una Eucaristia el dia del seu aniversari,
el 19 de març. Després, una

trobada juvenil d’un grup
d’apostolat que s’anomena
MAR (Moviment Apostòlic
del Regne) i vindrà de tota
Espanya. Els actes acabaran
a Granada el dia 7 de juliol
de 2018 amb la clausura del
centenari.
– Què opinen de la comunitat
d’Agramunt, encara que no faci
gaire temps que són aquí?
– Per nosaltres és fenomenal. La gent és acollidora,
senzilla, disposada, propera
i detallista. El mite que diu
que els catalans són seriosos
i tancats no es compleix aquí
i també ens hem adonat que
no és cert el que diuen a la
televisió amb el que vivim i
veiem in situ.
– Hi haurà rotacions o seran
sempre vostès les que viuran
aquí?
– Hi estem per temps indefinit. La comunitat és estable
però oberta als canvis. Encara
que sembla que no; demà ens
poden demanar en un altre
lloc.
– S’havia parlat de fer un museu del Pare Gras. Què hi ha de
tot això?
– Ara mateix no hi ha res.
De moment no creiem que es
faci res perquè el museu ja és
a Granada.
– El pis on resideixen, el segon pis de la rectoria, els l’ha
ofert el Bisbat d’Urgell?
– Sí, per a poder tenir un
lloc concret per viure.
– Volen afegir alguna cosa
més?
– Sí, simplement que voldríem fer realitat un dels pensaments del pare Gras: “Que
l’amor ensenyi a ensenyar”. ■
[FEBRER 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

Celebrem el DENIP a l’escola

FONT: COL. M.D. SOCORS

Vàrem construir
un trencaclosques gegant on
es reflectia “som
connectors de PAU
quan sabem escoltar, compartir i
ajudar”

E

l dimart 30 de gener de
2018 vàrem celebrar el
DENIP (Dia Escolar de
la No Violència i la Pau), una
jornada que té com a finalitat
reivindicar des dels centres
educatius la concòrdia, la
tolerància, la solidaritat, el
respecte als drets humans, la
no-violència i la pau.
Tot i que aquests objectius

es treballen en cada etapa al
llarg de tot el curs, en aquesta
diada vàrem fer-ne un ressò
especial sota el lema “tots
som connectors de pau”, realitzant diversos treballs per
a la causa. Els alumnes de
primària varen treballar els
cal·ligrames utilitzant símbols
de la pau com a referent. Al
mateix temps, els alumnes de

cicle inicial van escriure un
decàleg; els de cicle mitjà van
elaborar i compartir unes reflexions mentre que els de cicle superior van escriure uns
poemes per a la pau.
El pati del centre va ser el
punt de celebració principal
de la festivitat. En aquest espai els alumnes d’educació
infantil van realitzar un quadre plàstic representant el
símbol de la pau vestits amb
els colors blanc i negre i van
recitar uns poemes sobre la
pau. La resta d’alumnes del
centre i comunitat educativa van envoltar-los mentre es
presentaven i s’escoltaven els
treballs anteriorment esmentats.
Per tancar els actes vàrem
construir un trencaclosques
gegant on es reflectia “som
connectors de PAU quan sabem escoltar, compartir i ajudar” i es va cantar conjuntament la cançó/himne “Per a la
guerra, res!” en català, castellà, èuscar i gallec.
Col·legi Mare de Déu
del Socors
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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

Celebració del
Dia de la Pau

E

l dimarts 30 de gener
és el Dia Escolar De la
No violència i la Pau, el
que es coneix com el DENIP.
Un any més, a l’Escola MaciàCompanys ho hem celebrat amb
un acte que comptà amb la participació de mestres i alumnes
de l’escola. El fil conductor foren els MISSATGES DE PAU,
missatges que havien escrit els
nens i les nenes i que ompliren
cada un dels racons de la nostra
escola.
La setmana anterior a la celebració, l’alumnat de l’escola,
juntament amb els mestres, van
elaborar els seus propis desitjos de Pau; cadascun d’aquests
s’escrivien dins del dibuix d’un
colom blanc. Al mateix temps,
cada aula havia preparat una bonica capsa per posar-hi tots els
missatges a dins. A més a més,
es va pensar un desig comú de
tota la classe i que es llegiria a
l’acte.
El dia 30 ens vàrem reunir a la
Sala Polivalent per compartir els
nostres MISSATGES DE PAU;

foren un parell de representants
de cada aula els encarregats de
llegir el desig de la classe. Es
van poder escoltar paraules com
“amics”, “petons”, abraçades”
o missatges més elaborats com
“Desitgem que no hi hagi injustícies per culpa del poder”. Després es va fer un intercanvi de
capses entre les diferents aules,
pel que cada alumne va rebre
un desig d’algun altre company
de l’escola.
La jornada va finalitzar amb
un cant col·lectiu de la peça “El
swing de la Pau” de Rosa Mª Vidal.
Construïm camins
que ens portin junts a un món
millor!
Que els pobles de la terra
siguin lliures de debò!
Dibuixem un horitzó
en un mar pintat de blau
i entonem aquest swing
de la Pau.

Escola Macià-Companys
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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

Los chicos del coro
El mestre converteix la música en
un mitjà privilegiat que permet
canviar les persones i transformar
el seu món.

L

os chicos del coro és un pel·lícula francesa del 2004 que es pot considerar com
un drama i també com un musical. Fou
dirigida per Christophe Barratier.
Clement Mathieu, professor de música en
atur, comença a treballar de vigilant en un
internat de reeducació de menors. El sistema repressiu aplicat pel director commociona
Mathieu el qual, per transformar les seves vides quotidianes, intenta treure el millor d’ells
dialogant i ensenyant-los música i cant coral.
La pel·lícula presenta tres temes clars: la infància, la música i l’ensenyament.
Quant a la infància, ens hem de situar en
una França de l’any 1949,
després de la guerra mundial,
quan França estava plena de
conflictes socials i de pobresa,
i en què molts nens eren orfes
de guerra o de famílies pobres.
La música és l’eina mitjançant la qual l’educador Mathieu
intenta arribar als alumnes,
i treure’n el millor. El mestre
converteix la música en un mitjà privilegiat que permet canviar les persones i transformar el
seu món.
Respecte a l’ensenyament, es
presenten dues formes antagòniques de veure la realitat i, per
tant, dues visions de l’ensenyament que permeten comprovar

els avantatges del diàleg educatiu sobre la imposició del càstig.
Banda sonora: una part fonamental de la
pel·lícula és l’excel·lent banda sonora composta i dirigida per Bruno Coulais. La cançó
que més s’escolta, Caresse sur l’ocean, és el
leitmotiv de la pel·lícula (motiu conductor). Hi
ha però una altra cançó, La Nuit de Jean Phillipe Rameau (1683-1764), que també destaca
per la seva bellesa. Per altra banda, hi ha dues
peces de música importants de molta càrrega
dramàtica: L’arrivée à l’école i L’incendie, que
ajuden molt a situar-se en l’escena.
Cal destacar que totes les cançons que canten els nens estan acompanyades per piano o
orquestra; en la majoria es pot distingir clarament la veu aguda i la greu; solament dues
són cantades a capella (veus sense acompanyament).
Per a la interpretació, el mateix director de la
pel·lícula Barratier, que havia estudiat al Conservatori de París, va estar buscant per mitja
França un cor adequat, fins que va trobar “Les
petits chanteurs de Sant Marc” de Lyon, sota
la direcció de Nicolas Porte. Entre ells destacava per la seva magnífica veu el jove Jean
Baptiste Maunier, que va resultar perfecte per
interpretar el paper de solista. La resta de coristes, tots són joves actors no professionals, i
les veus prestades són dels Petits Cantors de
Sant Marc de Lió.
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

H

em acabat la primera volta del
campionat i mostrem les classificacions completes per veure
on estem i les nostres opcions d’aquí a
final de la temporada.

Segona Catalana
Jornada 17 a 20

Rialp 0 - Agramunt G. Gatell 2
Butsènit 0 - Agramunt G. Gatell 4
Agramunt G. Gatell 4 - Verdú 0
Bellcairenc 1 - Agramunt G. Gatell 5
Classificació

Punts

20

14 6

2

6 52 18
7 31 50

Pla d’Urgell

16

13 5

1

E. F. Urgell

12

14 4

0 10 21 58

Bellpuig

12

14 3

3

8 21 42

Oliana

6

12 1

3

8 13 52

Miralcamp

1

14 0

1 13 4 114

El juvenil va començar amb moltes
ganes. S’han adaptat bé i han format
un bon grup, prova d’això és la quarta
posició.

Cadet

PJ PG PE PP GF GC

Jornada 13 a 15

Agramunt G. Gatell 3 - Mollerussa 1
Linyola 2 - Agramunt G. Gatell 0
Agramunt G. Gatell 3 - Bordeta 0

Agramunt G. Gatell

55

20 18 1

1 71 16

Ponts

45

19 14 3

2 45 19

Angulària

42

20 13 3

4 60 32

Bellcairenc

38

18 12 2

4 52 25

La Seu d’Urgell

37

20 11 4

5 55 31

La Pobla de Segur

35

19 11 2

6 51 36

Torregrossa

34

19 9

7

3 36 25

Torà

31

19 10 1

8 47 27

Butsènit

28

19 9

9 33 31

1

Solsona

27

20 7

6

7 37 36

Arbeca

24

20 7

3 10 49 54

Verdú-Vall del Corb

20

20 5

5 10 32 38

Oliana

19

20 6

1 13 24 56

Guissona

15

20 4

3 13 32 54

Tornabous

14

20 3

5 12 28 58

Rialp

13

20 3

4 13 21 73

Barbens

12

20 3

3 14 22 63

Vilanova de l’Aguda

8

19 0

8 11 21 42

Una primera volta perfecta, líders en
solitari.

Classificació

Punts

PJ PG PE PP GF GC

Cervera

40

15 13 1

1 71 11

Balaguer

37

14 12 1

1 38 13

AEM

36

15 11 3

1 31 8

FIF Lleida

33

15 10 3

2 42 10

At. Segre

27

15 8

3

4 33 16

Lleida Esportiu

24

15 7

3

5 31 21

Mig Segrià

22

15 7

1

7 32 34

Mollerussa

22

14 7

1

6 18 23

Linyola

16

15 4

4

7 17 34

Agramunt G. Gatell

15

15 5

0 10 22 33

Bordeta

14

14 4

3

7 16 32

Les Garrigues

12

15 3

3

9 21 39

Tàrrega

11

14 3

2

9 19 40

Alpicat

10

14 3

1 10 17 38

Balàfia

10

15 3

1 11 19 49

Tremp

5

14 1

2 11 13 39

Dues importants victòries amb dos
rivals directes.

Juvenil
Jornada 13 i 15

Agramunt G. Gatell 4 - Rialp 1
Agramunt G. Gatell 2 - Miralcamp 0

56

Guissona

Infantil
AEM 4 - Agramunt G. Gatell 0
Agramunt G. Gatell 0 - Guissona 1
Baix Segrià 9 - Agramunt G. Gatell 1

Punts

PJ PG PE PP GF GC

Tremp

34

13 11 1

1 63 12

Tàrrega

33

13 11 0

2 71 9

Artesa de Segre

30

13 10 0

3 44 13

Classificació

Punts

PJ PG PE PP GF GC

Bordeta
Balaguer
Ponts
AEM

45
32
31
29

15
15
15
15

23

13 7

2

4 39 22

Mollerussa

22

14 7

1

6 44 33

Linyola

22

13 7

1

5 50 27

Rialp

21

14 6

3

5 39 42
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Mollerussa
FIF Lleida
Cervera
Orgel·lia
At. Segre
Lleida Esportiu
Balàfia
Tàrrega
Baix Segrià
Mig Segrià
Guissona
Agramunt G. Gatell

26
26
26
24
21
17
16
14
11
10
8
1

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

7
8
8
7
6
4
4
4
3
2
2
0

5 3 35 18
2 5 24 11
2 5 40 33
3 5 31 26
3 6 29 24
5 6 22 29
4 7 21 24
2 9 32 51
2 10 27 46
4 9 10 40
2 11 15 48
1 14 5 62

Tenien moltes opcions de guanyar el
Guissona, però no van ser capaços de
fer-los un gol. És crònica la falta de gols.

Aleví
Jornada 13 a 15

Agramunt G. Gatell 5 - Baix Segrià 5
Agramunt G. Gatell 0 - Balaguer 2
Bellpuig 5 - Agramunt G. Gatell 2
Classificació

Punts

PJ PG PE PP GF GC

At. Segre
Balaguer
Tàrrega
AEM
Artesa de Segre
Pardinyes
Baix Segrià
Bellpuig
FIF Lleida
Linyola
La Noguera
Bordeta
Agramunt G. Gatell
Balàfia
Guissona

42
40
34
31
28
25
24
22
21
21
20
15
12
9
6

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

14
13
11
10
9
8
7
7
6
6
6
5
3
3
2

0 1 105 17
1 1 100 25
1 3 81 41
1 4 77 48
1 5 54 57
1 6 71 70
3 5 63 61
1 7 75 56
3 6 69 59
3 6 69 59
2 7 48 40
0 10 60 82
3 9 63 72
0 12 38 94
0 13 42 90

No hem començar l’any com voldríem, hem de millorar i ho podem fer.

Jornada 13 a 15

Classificació

Agramunt G. Gatell

R. Mendoza

15
10
9
8

0
2
4
5

0
3
2
2

64
45
47
33

7
12
22
17

Benjamí A
Jornada 12 a 14

Intercomarcal 0 - Agramunt G. Gatell 2
At. Segre 2 - Agramunt G. Gatell 5
Agramunt G. Gatell 7 - La Noguera 4
Classificació

Punts

PJ PG PE PP GF GC

Guissona

36

12 12 0

0 87 11

28

11 9

1

1 59 11

Bellpuig

28

12 9

1

2 60 20

Ivars d’Urgell

28

12 9

1

2 51 24

Agramunt G. Gatell

24

12 8

0

4 45 30

Rialp

17

11 5

2

4 52 36

Intercomarcal

16

12 5

1

6 41 47

FIF Lleida

15

11 5

0

6 36 36

Miralcamp

15

12 5

0

7 31 44

La Noguera

14

12 4

2

6 38 56

Pardinyes

10

12 3

1

8 25 66

At. Segre

6

12 2

0 10 10 66

Bordeta

4

12 1

1 10 14 65

E.F. Urgell

0

11 0

0 11 16 53

Els benjamins han començat l’any de
la millor manera: guanyant els partits
del mes i pujant a la cinquena posició.

Benjamí B
Jornada 12 a 14

Agramunt G. Gatell 3 - At. Segre 2
Agramunt G. Gatell 7 - E. Ponent 0
Pla d’Urgell 1 - Agramunt G. Gatell 5
Classificació

Punts

PJ PG PE PP GF GC

Agramunt G. Gatell

37

14 12 1

1 98 19

Fondarella

37

14 12 1

1 92 22

Bellpuig

30

13 9

1 93 23

Tremp

30

3

13 10 0

Components de l’equip
aleví.
Jugadors: Blai
Marina, Martí Brils,
Roger Alonso, Jorge
Ginés, Gerard Garriga,
Yerik Torra, Òscar Gil,
Alberto Nagy, Lucian
Briscan, Alejandro
Ciocan, Pau Vilanova,
Martí Timoneda.
R. MENDOZA

Tremp

Equip tècnic. Entrenadors: Aleix Miró i
Ferran Isla.

AEM

8

14 2

2 10 18 83

Verdú-Vall del Corb

5

14 1

2 11 15 82

Les Garrigues

0

14 0

0 14 6 97

L’equip revelació torna a liderar el
campionat. Tot i que està empatat amb
el Fondarella, va líder pel gol average.

Jornada 12 a 14

Agramunt G. Gatell 3 - At. Segre 2
Balàfia 1 - Agramunt G. Gatell 8
Mollerussa 3 - Agramunt G. Gatell 3
Punts

PJ PG PE PP GF GC

3 79 18

Intercomarcal

35

13 11 2

0 75 14

31

13 10 1

2 60 18

Guissona

30

14 9

3

2 55 30

FIF Lleida

FIF Lleida

28

14 9

1

4 60 37

Agramunt G. Gatell

29

13 9

2

2 43 26

Escola de Ponent

26

14 8

2

4 84 36

Almacelles

27

13 8

3

2 52 25

Ivars d’Urgell

23

14 7

2

5 63 43

Mollerussa

20

13 6

2

5 39 32

La Noguera

18

14 6

0

8 35 61

Tàrrega

18

13 5

3

5 21 32

At. Segre

16

14 5

1

8 34 52

Pardinyes

18

13 6

0

7 42 32

Gardeny

15

14 5

0

9 34 35

At. Segre

17

13 5

2

6 23 31

9 22 59

Mig Segrià

12

13 3

3

7 16 36

AEM

12

13 4

0

9 25 50

11

14 3

2

Balaguer

9

14 3

0 11 19 106

4XHYLXUHV
L’Estoneta

%DU5HVWDXUDQW

2
2

13 0
13 0

2 11 14 61
2 11 7 60

Les victòries d’aquest mes ens colloquen en una tercera posició a dos
punts del segon.

Prebenjamí B
Jornada 12 a 14

Prebenjamí A

Classificació

Pla d’Urgell

Balàfia
Balaguer

Agramunt G. Gatell 3 - Fondarella 4
Ponts 5 - Agramunt G. Gatell 2
Classificació

Punts

PJ PG PE PP GF GC

Linyola
Tremp
Fondarella
Guissona
La Noguera
Ivars d’Urgell
Artesa de Segre
Agramunt G. Gatell
Lleida
Cervera
Ponts

31
30
27
24
22
16
13
12
9
3
3

12
12
12
12
11
12
11
11
12
11
12

10
10
9
8
7
5
4
4
3
1
1

1 1 72
0 2 86
0 3 55
0 4 56
1 3 48
1 6 35
1 6 32
0 7 25
0 9 24
0 10 13
0 11 21

8
28
30
35
19
33
58
53
53
72
78

La derrota davant el Ponts va ser dolorosa. ■

Calçats Mary
des de l’any 2000

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

Agramunt (Lleida)
C/ Pau Casals, 20

973.390.468

i moltes més

C/ Àngel Guimerà, 5
Agramunt
973 39 20 55 - 686 27 29 27
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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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E S PORTS C LU B HA N DBOL AGR AMUNT

Tornem a la normalitat

Jaume Espinal

S

uperades les festes nadalenques, totes les competicions i equips tornen a ple rendiment. Algunes, com el
sènior femení, fins i tot acaben i donen pas a la Copa
Federació.

Sènior Masculí 3ª Catalana grup A
Continua la irregularitat per als nois, combinant partits
magnífics, com en la visita a Alcarràs, amb d’altres de poc
brillants, cosa que no permet allunyar-se massa encara dels
llocs perillosos de la classificació.
ALCARRÀS, CH
HANDBOL CARDEDEU
TORRÓ D’AGRAMUNT CHA
CH VILANOVA HIPERSIMPLY

15
35
34
28

TORRÓ D’AGRAMUNT CHA
TORRÓ D’AGRAMUNT CHA
HANDBOL RIBES
TORRÓ D’AGRAMUNT CHA

29
25
30
21

Sènior Femení 1ª Catalana grup C
El sènior femení posa punt i final a la lliga regular, quedant-se a un pas de passar a la segona fase. La derrota en
l’últim partit contra el líder de la competició, deixa l’equip a
un punt d’aconseguir-ho.
02/02 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA
28 ACLE GUISSONA
18
27/01 HANDBOL LLEIDA PARDINYES GROC 22 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 32
03/02 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA
23 HANDBOL LA GARRIGA
31

FONT: CHA

13/01
20/01
27/01
04/02

Equip sènior femení.

14/01
20/01
27/01
04/02

TORRÓ D’AGRAMUNT CHA
C.E. MARISTES DE RUBÍ
TORRÓ D’AGRAMUNT CHA
TORRÓ D’AGRAMUNT CHA

23
23
26
7

OAR GRÀCIA SABADELL
TORRÓ D’AGRAMUNT CHA
CH CASTELLBISBAL
SAFA HORTA

31
11
19
37

Equips de base
Juvenil Femení 1ª Catalana grup A
Visitar la pista dels equips que lluiten per estar a dalt, no
ha estat la millor opció per tornar de les vacances. Tot i això,
quasi aconsegueixen donar la sorpresa en la visita a Vilanova.
14/01
20/01
27/01
04/02

TORRÓ D’AGRAMUNT CHA
HANDBOL ESPLUGUES
TORRÓ D’AGRAMUNT CHA
CH VILANOVA HIPERSIMPLY

14
34
13
24

H SANT VICENÇ B -BAR MI CASA- 23
TORRÓ D’AGRAMUNT CHA
8
CEACA TÀRREGA
22
TORRÓ D’AGRAMUNT CHA
22

Cadet Masculí 2ª Catalana grup B

També inici d’any complicat per als més petits de la casa,
treballant bé i donant la cara tot i les dificultats.
13/01
20/01
27/01
03/02

HANDBOL SANT JOAN DESPÍ C 12 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA
4
TORRÓ D’AGRAMUNT CHA
4 SANTPEDOR, CLUB D’HANDBOL
12
TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 6 ACADÈMIA IGUALADA H. IGUALADA GROC 10
HANDBOL ESPLUGUES GROC 12 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA
4

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> ■

Retorn de vacances dur, contra els equips de la part
alta, cosa que fa complicat aconseguir quelcom de positiu.
L’equip, però, continua entrenant bé, aprenent en poc temps
el que els altres ja fa anys que posen en pràctica.
14/01
20/01
27/01
04/02

C.H. CERDANYOLA VERD
TORRÓ D’AGRAMUNT CHA
HANDBOL SANT JOAN DESPÍ B
BM: ESPARREGUERA CADET 2003

43
17
42
41

TORRÓ D’AGRAMUNT CHA
HANDBOL COOOPERATIVA ST. BOI
TORRÓ D’AGRAMUNT CHA
TORRÓ D’AGRAMUNT CHA

12
43
12
11

Infantil Masculí 2ª Catalana grup A
Enfrontar-se al primer i segon classificats ha estat un bany
de realitat per als menuts del club. Tot i això, davant els
rivals directes nova victòria, cosa que demostra que estan
en bon camí.
[FEBRER 2018]

sió 648

59

E S PO RTS ESC ATXIC S

Bon inici d’any
Cros a Agramunt
(diumenge 14 de gener)

Posició

Joan Fitó
David Serra
Joan Carrera
Jaume Puig

5è
6è
9è
Retirat

Veterà femení

Imma Coberó
Mireia Bàrrios

3a
5a

Sènior masculí

Òscar Pellicer
Jaume Fernández
Albert Martín

11è
12è
15è

Sènior femení

Montse Canes
Touria Chaichai

4a
6a

Cadet masculí

Yassin Souilah

1r

Infantil masculí

Arnau Jou

1r

Infantil femení

Maria Vilanova
Anna Cahelles
Laia Argelich
Paula Aguza
Carla Farré

4a
5a
6a
7a
8a

Pau Vilanova
Pol Carrera
Genís Gimbert
Ian Torres
Guillem Caralps
Gerard Fitó

1r
3r
6è
8è
10è
11è

Aleví femení

Núria Argelich
Queralt Solé

1a
3a

Benjamí masculí

Martí Lluch
Gerard Garcia
Lluc Magrinyà
Quim Pellicer
Pol Jou
Martí Romeu
Lluc Bergadà
Josep Fitó
Amin Oufkir
Sergi Ibáñez
Ilyas Hama

3r
4t
5è
9è
11è
13è
14è
23è
26è
29è
32è

Aleví masculí
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Benjamí femení

Martina Ibarz
Sió Ribalta
Firdaws Mrizak
Laia Boix
Nora Serra
Maria Aguza
Júlia Garcia

2a
4a
6a
7a
9a
12a
Retirada

Prebenjamí mas- Adam Mrizak
culí 2n any
David Farré
Enric Serra
Youssaf Sattou

7è
8è
9è
10è

Prebenjamí
femení 2n any

Martina Piña
Anna Pellicer
Marina Balagueró
Leyre Reollo
Anna Galceran
Mariona Perelló

1a
3a
6a
8a
10a
11a

Prebenjamí
masculí 1r any

Pep Vilanova
Rayan Souilah
Sergi Fitó
Joan Marc Cuenca

5è
6è
8è
14è

Prebenjamí
femení 1r any

Ona Carrera
Clàudia Pérez
Gal·la Magrinyà

1a
2a
5a

75è Cros Internacional Juan
Muguerza, Elgoibar, País Basc
(diumenge 14 de gener)
I el mateix diumenge, sota la pluja,
la Marina i el Roger Súria participaven
amb la selecció de Catalunya d’atletisme al cros Internacional d’Elgoibar,
al País Basc. La Marina, en categoria
sub20 femení, aconseguia una molt
meritòria 20a posició general (5a de
Catalunya). I el Roger, en el seu primer
any en aquesta competició, donava la
sorpresa en categoria cadet masculí,

FONT: ESCATXICS

Atleta

Veterà masculí

Ona Carrera i Clàudia Pérez al podi d’Agramunt.

Marina Súria al Cros d’Elgoibar.

FONT: ESCATXICS

Categoria

FONT: ESCATXICS

Finalitzades les festes nadalenques
tot i haver acabat l’any corrent en diferents Sant Silvestre, els Escatxics hem
tornat a la competició. El diumenge 14
vèrem fer-ho amb l’organització i participació al cros d’Agramunt, celebrat
al Passeig malgrat el fred i la pluja de
primera hora del matí. A banda de les
mans col·laborades dels membres del
club, fins a una totalitat de 63 atletes
varen disputar les seves respectives
curses, tots ells amb bons resultats:

on va aconseguir la plata, completant
el podi amb dos companys més de la
selecció catalana. Felicitar-los pels
bons resultats.

Roger Súria amb els companys de selecció i podi al Cros
d’Elgoibar.

34è Cros Vila de Bellvís
(diumenge 21 de gener)
El diumenge 21 els Escatxics tenien
cita al 34è Cros de Bellvís puntuable
pel Trofeu Diputació de Lleida de cros
escolar. Desafiant l’aire malgrat la bona
temperatura, destacà el bon paper dels
nostres atletes des dels més grans als

FONT: ESCATXICS

Equip Escatxics als 15 i 30 km de Tarragona.

més petits, amb la següent classificació:
Categoria

Atleta

Posició

Veterà masculí

Joan Fitó

5è

Veterà femení

Imma Coberó

5a

Sènior masculí

Òscar Pellicer

7è

Sènior femení

Montse Sala
Marta Canes

3a
4a

Cadet masculí

Roger Súria

1r

Infantil masculí

Arnau Jou

2n

Aleví masculí

Pol Carrera
Ian Torres
Gerard Fitó

4t
6è
7è

Benjamí masculí

Martí Lluch
Lluc Magrinyà
Pol Jou
Quim Pellicer
Josep Fitó

3r
9è
12è
13è
16è

Benjamí femení

Sió Ribalta

5a

Prebenjamí
masculí

Sergi Fitó
Joan Marc Cuenca

14è
18è

Prebenjamí femení Martina Piña
Anna Pellicer
Ona Carrera
Marina Balagueró
Clàudia Pérez

3a
6a
7a
8a
14a

En les curses no competitives dels
nens d’1 a 5 anys, van córrer Gerard

Infantil femení

Maria Vilanova

11a

Aleví masculí

Pau Vilanova
Pol Carrera
Ian Torres
Genís Gimbert
Gerard Fitó

1r
6è
10è
11è
15è

Benjamí masculí

Martí Lluch
Lluc Magrinyà
Josep Fitó

2n
11è
22è

Prebenjamí masculí Pep Vilanova

16è

Prebenjamí femení

3a
10a
12a
15a
22a

Lluch, Pau Cuenca i Neus Pellicer. Els
atletes agramuntins també varen ocupar primeres posicions.

XLIII Cros Intercomarcal d’Arbeca, Memorial Ramon Bellmunt
(diumenge 28 de gener)
L’útim diumenge del mes, els Escatxics varen participar de nou en dues
cites esportives. Per una banda, una
totalitat de 22 atletes participaven al
Cros Escolar d’Arbeca, Memorial Ramon Bellmunt. Un cros de llarga tradició que es desenvolupa en el terreny
al voltant de les pistes d’atletisme
d’aquesta localitat i que aquest any
està inclòs en el calendari del Trofeu
Diputació de Lleida. Aquests varen serne els resultats:
Categoria

Atleta

Veterà masculí

Joan Fitó

Veterà femení

Imma Coberó

4a

Juvenil femení

Marina Súria

1a

Cadet masculí

Roger Súria

1r

Infantil masculí

Cesc Boix
Arnau Jou

1r
6è

Martina Piña
Marina Balagueró
Ona Carrera
Clàudia Pérez
Anna Galceran

En les curses d’educació infantil va
córrer el Gerard Lluch en P5.

SB Hotels Marató Tarragona
2018 (diumenge 28 de gener)
I el mateix diumenge, una petita expedició dels Escatxics més grans, va
desplaçar-se a Tarragona per participar en els circuits “petits” de la Marató d’aquesta població. Amb sortida i
arribada a l’Anella Olímpica dels Jocs
del Mediterrani 2018, els atletes varen
completar:
Modalitat Atleta

Posició
11è

Posició
(per
gènere)

Temps

15 km

Joan Carrera
Jaume Puig
Mireia Bàrrios

270è
288è
87a

01:23:23
01:25:24
01:25:22

30 km

Miguel Aguza
Valentí Pérez
Òscar Pellicer
Marta Canes

147è
148è
209è
34a

02:34:25
02:34:26
02:51:07
02:51:08
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E S PO RTS B À SQ U ET A G R AMUNT CL UB

Macro-Trobada d’Escoles de bàsquet
a Agramunt: un gran repte fet realitat

E

rompuda usant nou pistes de joc simultàniament, varen disputar partidets no
competitius en format de cinc períodes
de set minuts a temps corregut, de les
9 del matí fins a les 2 del migdia.
La percepció general dels assistents
va ser molt positiva valorant el treball
d’organització de la mateixa, del servei de bar ofert i d’escrupolositat en
el compliment de l’horari establert, no
produint-se cap mena de retard al llarg
de tota la jornada.
Èxit d’implicació de la gent del Bàsquet Agramunt: Gràcies al compromís,
esforç, treball i dedicació dels socis
i col·laboradors del BAC, es va poder
complir amb tots els requisits exigits
per tirar endavant la Trobada. Tanmateix també es va poder oferir tres torns
de servei de bar amb entrepans, coca,

FONT: BAC

l diumenge 21 de gener Agramunt va acollir la Macro-Trobada
d’Hivern d’escoles de bàsquet,
cinquena trobada de la temporada
i que va donar la benvinguda a les
activitats federatives de formació del
2018. La valoració que es pot fer de
l’esdeveniment no pot ser cap altra que
excel·lent en tots els sentits, pel que
fa a participació, implicació de la gent
del Bàsquet Agramunt i actuació dels
nois i noies fent palès la seva gran millora en els fonaments bàsics del basquetbol.
Èxit de participació: Unes 2.000
persones vingudes d’arreu de la província de Lleida varen visitar Agramunt en
motiu de la trobada, fent bona la previsió dels 60 equips inscrits procedents
de 23 clubs que, de manera ininter-

Un any més, èxit inqüestionable de la Trobada d’Agramunt, tot un referent pel basquetbol lleidatà!
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xocolata, refrescos i cafès i també es va
poder gaudir d’un speaker de luxe que
va amenitzar la jornada informant de la
disputa dels partits a les diferents pistes de joc, així com una mica de música per donar alegria a l’esdeveniment.
Èxit en l’actuació dels nois i noies:
Els tres equips que varen participar
en representació del BAC, un d’escola mixt i dos pre-minis, un de femení i
un de mixt van deixar bocabadats tots
els assistents demostrant la seva progressió quant a joc col·lectiu d’equip
passant-se la pilota i l’augment de les
seves prestacions tècniques i tàctiques: millorant els diferents tipus de
bots cap a cistella i atrevint-se a tirar
i entrar a la cistella rival. Tota una demostració que seguint així el futur del
Club està en molt bones mans, tant en

FONT: BAC

El Sènior Masculí del Club davant el seu gran repte de la
temporada: la final a quatre de la Territorial B!

nois i noies com en entrenadors-monitors que els dirigeixin.
Tanmateix el Bàsquet Agramunt voldria agrair a tots els que amb el seu
temps han fet possible la celebració
d’aquesta trobada, que s’ha convertit
ja en un referent a la província de Lleida. Agraïments a:
- La Representació Territorial de
Lleida de la Federació Catalana de
Basquetbol per renovar un any més la
confiança en el Club per tirar endavant
la macro-trobada.
L’excel·lentíssim
Ajuntament
d’Agramunt pel seu suport logístic i
material, clau per poder-la materialitzar.
- CN Tàrrega, CB Bellpuig, CB Balaguer-Gerb, CB Cervera i CENG Artesa
de Segre per haver-nos cedit gratuïtament els sis jocs de cistelles necessàries per a la disputa dels 60 mini-parti-

dets que s’hi van celebrar.
- L’Albert Malet que, un cop més, va
donar fe de la seva gran professionalitat amb una càmera fotogràfica realitzant la foto oficial de la Trobada.
- L’Àngel Pellicer, magnífic speaker i
dinamitzador de la jornada basquetbolística demostrant les seves grans dots
radiofòniques i de narració.
- La Lurdes, conserge del pavelló,
pel seu saber gran fer, actuant com
un membre més de l’organització del
Club.
- La Judit Martínez per la seva paciència i dot de cuina en l’elaboració de
la xocolata desfeta que es va repartir en
el servei de bar.
- L’empresa Torrons Vicens per la
seva col·laboració de manera altruista
cedint la xocolata pertinent per a la
seva elaboració.
- Tots aquells socis de l’entitat i collaboradors que van participar també a
títol col·laboratiu en el muntatge i desmuntatge de pistes de joc i barres, en
el torn del servei de bar i en tot allò que
va convenir per a fer-la possible.
A tots ells, moltes gràcies... La trobada ha estat un èxit per la vostra ajuda
i implicació. Us estarem eternament
agraïts!

Activitat dels equips
I paral·lelament a la celebració de
la trobada, els sis equips del BAC han
reprès la seva participació en la competició amb uns resultats notables fins

al moment. Podríem destacar tots i
cadascun dels equips, però avui ens
volem centrar amb el Sènior Masculí i
allò que representa per al Club haver-lo
pogut tirar endavant. No enganyem
ningú si diem que va ser un equip que
va preocupar a l’estructura esportiva
del Club fins al final pels pocs efectius
de què disposava, però amb el pas del
temps han fet bona la dita: “som pocs
però bons” i fins al moment els seus
10 components estan lluitant amb la
màxima dignitat en la lliga territorial B,
dirigits de manera excepcional per l’Ot
Padullés. En l’actualitat s’ostenta la
quarta posició en la classificació, posició que els donaria dret a jugar la final
a quatre. Encara falta molt i hi ha molt
a dir, però estem convençuts que el
grup ho donarà tot fins al darrer partit.
De talent, orgull, compromís, valors,
entrega i sacrifici els en sobra, ho han
demostrat amb escreix amb el pas del
anys. Així doncs que les derrotes contra el CB Alpicat (65-58) i el CB Bellpuig (66-57) siguin el punt d’inflexió
d’un final de temporada apassionant
i engrescador. Amb actitud i coratge
anirem endavant! Avui i sempre, màxim respecte i suport al Sènior Masculí,
la punta de l’iceberg, el far que guia
l’estructura esportiva dels equips del
Club!, tot un orgull poder gaudir d’ells
un any més! Salut a tothom i ens retrobem de nou a les pistes de joc!
Rubén Añé
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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

117/100 dies de presó

E

FONT: ACORD D’ESQUERRA

l dissabte dia 10 de febrer va fer exactament
117 dies que el Jordi Cuixart i el Jordi Sànchez entraven al centre penitenciari de Soto
del Real i 100 dies que l’Oriol Junqueras i el Joaquim Forn ho feien al d’Estremera per ordre de la jutgessa de l’Audiència Nacional Carmen Lamela, sota
l’acusació de rebel·lió, sedició i malversació. Una
ordre de presó que, malgrat s’hagui dictat com a mesura cautelar, els ha privat de la seva llibertat i tant
a l’Oriol Junqueras com al Jordi Sànchez, d’exercir
els seus drets com a diputats electes al Parlament
de Catalunya.

Durant aquests més de tres mesos, de poc han
servit els recursos interposats per les respectives
defenses davant d’un sistema judicial capaç de saltar-se totes les garanties democràtiques i convertir
els nostres dirigents en veritables ostatges polítics.
Quin és el sistema democràtic que permet presentar-se a unes eleccions amb un programa electoral i
que posa a la presó a les persones escollides democràticament per donar compliment a aquest mateix

programa? Quin és el sistema democràtic que no
permet l’exercici de la reivindicació pacífica com ho
han fet durant tots aquests anys Òmnium Cultural i
l’Assemblea Nacional Catalana? És per tots aquests
motius que avui no només estem parlant d’independència sinó que parlem de democràcia, de llibertat
i de drets humans. I és en aquest àmbit pel qual
molta gent que mai no hauria optat per la República Catalana avui estan més compromesos que mai a
fer-la possible i garantir d’aquesta manera els drets
fonamentals de les persones.
És evident que aquest procés no acabarà al sistema judicial espanyol i hauran de ser les altes instàncies europees qui dictaminin resolució al respecte.
I no només els caldrà dirimir sobre els presos polítics sinó també sobre les càrregues policials que
van tenir lloc el passat 1 d’octubre i per les quals
alguns dels càrrecs de la policia han estat fins i tot
condecorats. Un estat que premia l’agressió és un
estat que viu encara immers en la repressió. I és per
aquest motiu que cal treballar incansablement, però
alhora intel·ligentment, perquè aquesta nova república proclamada però no implementada sigui una
realitat. Som conscients que el camí és i serà llarg i
que molts voldríem que fos o hagués estat més curt,
per això ens cal més unitat que mai, més determinació que mai i més efectivitat que mai. I l’efectivitat
comença recuperant les institucions que ens han
manllevat i restituint un govern que pugui treballar
pels drets, les llibertats i la dignitat de totes les persones del nostre país. I sobretot, explicant clarament
on som i cap a on anem. ■
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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

Incògnita en l’elecció de president

FONT: PDECAT
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n el moment d’escriure aquest article el nomenament
de la persona que ha de ser el pal de paller del nostre
país encara és una incògnita. Desitgem que aviat puguem veure el camí a seguir durant els propers quatre anys.
L’Estat Espanyol es mostra satisfet d’impedir que el Procés,
secundat per la veu del poble, no pugui seguir caminant
cap un país lliure d’imposicions i càrregues judicials que no
paren d’arribar vers les persones que no han fet res més que
entomar la voluntat popular expressada a les urnes.
Va passant el temps i continuem tenint gent a la presó o a
l’exili. Volem tenir un record per als que no estan amb nosaltres, desenvolupant de forma normal la tasca que el poble
els va encomanar. Els volem lliures a casa, amb la família, a
la feina i amb la ciutadania en general.
A casa nostra el passat desembre vam aprovar els pressupostos per l’any 2018. Nosaltres, com ja vam explicar als
mitjans de comunicació locals i territorials, ens vam abstenir. Una abstenció que no implica res més que ser coherents
en allò que hem anat fent durant el passat exercici. Moltes
de les actuacions que incideixen en aquest exercici tenen a
veure amb la postura abstencionista que vam optar anteriorment. En altres vam manifestar el nostre desacord com en
les noves tarifes de la brossa per als propers dos anys. Esmentar també que en algunes actuacions estem d’acord. No
tot és negatiu, no estem abocats a la cultura del no com algunes formacions que quan estan a l’oposició el manifesten
sistemàticament. Segurament el dia que els grups polítics
puguin treballar plegats en funcions i càrrecs de responsabilitat es podran fer uns pressupostos per unanimitat. És bo
per a la democràcia que les formacions polítiques vegin les
coses d’una manera diferent.
En el Ple de febrer, es va aprovar la licitació d’una estació
per donar servei als vehicles elèctrics que necessitin càrrega

i se’ns demana la nostra opinió sobre el tema. Estem totalment a favor que Agramunt pugui comptar amb un servei
d’aquestes característiques. En allò en què no estem d’acord
és en el lloc d’emplaçament i en la durada de la licitació.
El lloc que han escollit és la plaça de la Fondandana. Sí
que aconsellen posar aquesta estació en un pàrquing públic, però la nostra plaça és molt més que un pàrquing. És
un lloc de referència de les fires, esdeveniments musicals,
parada i sortida d’autocars i vehicles al servei de les entitats
del poble que es concentren per sortir a desenvolupar llurs
activitats, trobades esportives, esdeveniments culturals,
concentracions, espectacles de tota mena i mainada jugant.
Degut que en certs moments hi ha molta gent, no el trobem
el lloc adient i menys si hem d’estar lligats i hipotecats per
uns possibles trenta anys. Segur que el nostre poble té llocs
més adients i no massa lluny de les vies de comunicació.
Estem segurs que si ens entossudim a posar l’estació allí
no ho encertarem. Aquesta és la nostra opinió i només això.
Esperant que hagueu passat un Carnaval ple de sorpreses,
fins una altra i endavant. ■
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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

música del territori. L’EMMA hi participa
amb les formacions de l’Orquestra EMMA
Simfònica, el Grup de Guitarres de nivell
elemental i mitjà i la Banda de nivell elemental.

CARNET JOVE LOCAL

L’Ajuntament d’Agramunt i l’Agència Catalana de la Joventut impulsaran la creació d’un carnet jove local. Aquest
carnet permetrà que els joves del municipi puguin gaudir de
descomptes als comerços agramuntins. Aquesta iniciativa
forma part d’un pla pilot que es farà a set poblacions catalanes, entre les quals es troba Agramunt. Està previst que a
mitjans de setembre pugui entrar ja en funcionament. Tots
els comerços i establiments d’Agramunt s’hi podran adherir,
comunicant-ho a fires@agramunt.cat.

CAMP DE TREBALL PER A JOVES

L’alcalde d’Agramunt i el regidor de Joventut van reunir-se
amb la Directora territorial de Joventut, Esperança Casas,
per presentar-li la proposta de la 2a edició del Camp de Treball que està previst que es dugui a terme durant la primera
quinzena del mes de juliol. Per a l’edició d’aquest any, s’ha
previst que els i les joves recuperin un tram de la Segla
Molinal, senyalitzin la Ruta de l’aigua, des del Parc de Riella fins al Pont de Ferro i continuïn amb la senyalització de
camins al voltant d’Agramunt. L’any passat es va recuperar
els Safarejos d’Almenara, l’espai de la Roca de la Delfina i es
va senyalitzar el camí d’Agramunt fins al Pilar d’Almenara.

FONT: AJUNTAMENT

DIA INTERNACIONAL
CONTRA EL CÀNCER

CICLE MUSICANT L’URGELL

Els alumnes de l’Escola Municipal de Música d’Agramunt
participen al cicle “Musicant l’Urgell. So & Patrimoni” organitzat pel Consell Comarcal de l’Urgell i els ajuntaments
d’Agramunt, Tàrrega i Bellpuig a través de les respectives
escoles de música. Conjuntament amb alumnes de les escoles de música de Bellpuig i Tàrrega, s’ha programat tres
concerts dels quals dos ja s’han fet a la Fuliola i Belianes i
el tercer es durà a terme a l’església de Sant Pau Narbonenc
d’Anglesola el dia 4 de març, a les 12 del migdia. Aquest
cicle pretén apropar als ciutadans el patrimoni arquitectònic
dels nuclis més petits que hi ha a la comarca de l’Urgell i
donar a conèixer la gran tasca que es fa des de les escoles de

FONT: AJUNTAMENT

Agramunt es va solidaritzar el diumenge 4 de
febrer amb el Dia Mundial Contra el Càncer. Per
això, i amb una iniciativa
conjunta de l’Associació
Contra el Càncer, es va illuminar el campanar de
l’església de Santa Maria
de color verd, distintiu de
la campanya per prevenir, detectar i combatre
la malaltia.
PUNTS DE CÀRREGA ELÈCTRICA

El Ple de l’Ajuntament d’Agramunt va aprovar amb els vots
favorables d’Acord d’Esquerra i els vots en contra de CIU la
instal·lació de punts de recàrrega ràpida per a vehicles elèctrics a través d’una concessió administrativa. Els nous dos
punts que permetran la recàrrega de quatre vehicles simultàniament se situaran a la plaça Fondandana, tenint en compte que els usuaris d’aquests punts de recàrrega solen visitar
el municipi aprofitant el temps de recàrrega del vehicle.

Des d’aquest mes de febrer s’ha canviat la ubicació dels
Serveis Socials que fins ara estaven ubicats a l’edifici de
Cal Mas Vell. La nova ubicació es troba a la segona planta
de l’Ajuntament. El servei a Agramunt es fa els dimarts, els
dimecres i els dijous. L’horari d’atenció dels dimecres i els
dijous és de les 10.30h a les 13.30h. El dimarts en canvi es
reserva per a visites domiciliàries i citacions concretes. Per
[FEBRER 2018]
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CANVI UBICACIÓ SERVEIS SOCIALS
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demanar una visita amb els Serveis Socials cal
demanar hora a
les oficines de
l’Ajuntament en
l’horari habitual
d’atenció al públic: de dilluns a
divendres de les
9 a les 14h i els
dijous també a les tardes de les 16:30 a les 19h
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ent. Cal arribar al 40% en la recollida a carrer i que la deixalleria aporti un mínim del 10% més que es necessita per
arribar al 50% que la normativa europea exigeix.
Actualment estem al 40%, i caldrà sumar esforços de
forma ràpida per aconseguir els índexs establerts. Si no ho
aconseguim, caldrà aplicar sistemes alternatius que estem
estudiant actualment.
AGRAMUNT

15.309

Envasos

10.340

Vidre
Rebuig

CONSTITUCIÓ DE LA NOVA JUNTA ADMINISTRATIVA D’ALMENARA ALTA

El divendres 19 de gener es va celebrar l’Assemblea dels
veïns d’Almenara Alta en la qual es van escollir els membres
de la junta. Concretament, la nova junta estarà formada per
Joan Pijuan com a president, Gabriel Balcells com a tresorer,
Raül Ripoll com a secretari i Miquel Ripoll, Mercè Llordés,
Josep Maria Pijuan i Sergi Ripoll com a vocals.

Gener

Paper

Matèria orgànica
TOTAL
% Recollida Selectiva

10.780
125.760
17.228
179.417
29,91%

CERTAMEN LITERARI SANT JORDI 2018

Un any més, des de l’Ajuntament s’ha tirat endavant una
nova edició del certamen literari de Sant Jordi. Enguany,
però, presenta algunes novetats en les bases i s’han canviat
les categories de participació. Les bases amb tots els canvis
es poden consultar al web de l’Ajuntament. El termini per
presentar les obres finalitza el proper dilluns 19 de març.
ACTES
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BAIXA ESTABLIMENTS

ARRANJAMENT DE LA DEPURADORA DE LA DONZELL
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L’Equip de Serveis Municipals de l’Ajuntament ha dut a
terme les tasques d’arranjament de l’estació depuradora
de la Donzell després
que aquesta hagués
generat
problemes
d’acumulació d’aigua
al dipòsit annex. Amb
l’actuació que s’ha fet
es preveu que la installació funcioni adequadament i quedin
resolts els problemes
que s’havien generat.
DADES URGELLNET AGRAMUNT GENER

Els resultats obtinguts durant el mes de gener del 2018
apunten a una lleugera millora, tot i que encara és insufici70
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S’acordà donar de baixa del Registre d’Establiments els
corresponents establiments:
- De l’activitat de comerç de moda situat al C. Sió, 22.
- Establiment Cal Peret de l’activitat de venda de productes alimentaris i begudes ubicat al C. dels Horts, 1.
- Establiment CalzaDoy Complements de l’activitat de comerç de menors de calçat ubicat al C. Sió, 10.
APROVACIÓ PROJECTE

S’aprovà inicialment el projecte d’obres denominades
“Projecte elèctric per la legalització de la reforma de l’enllumenat públic de Mafet” redactat per l’enginyer industrial el
Sr. Albert Farràs Balasch de l’empresa TÈCNIQUES ENERGÈTIQUES URGELL, SLU, amb un pressupost d’execució
per contracte de 86.530,76€.
CONTRACTES MENORS

Es van aprovar els següents contractes d’obres menors:
- Els treballs de la il·luminació a la zona del Parc Riella,
que s’adjudicà a l’empresa CEDEL INSTAL·LACIONS SL,
per un import de 7.802,06€, inclòs IVA.
- L’adquisició del material necessari per a la il·luminació
de la zona del Parc Riella, que s’adjudicà a l’empresa NOVATILU, SLU, per un import de 16.760,32€, inclòs IVA.
- Els treballs de la redacció d’un projecte d’il·luminació
d’ampliació del tercer tram de la travessera est-oest d’Agra-

munt-Fase C, per a la incorporació de l’enllumenat de la
zona del Parc Riella, que s’adjudicà a l’empresa TECNUR SL
ENGINYERIA-INSTAL·LACIONS, per un import de 1.000€
sense IVA (per la redacció del projecte per un import de
700€ i pels treballs de la direcció i legalització per un import de 300€).
- La contractació dels serveis de l’orquestra “New Marabú”
per una actuació durant els actes previstos per la Festa Major-2018, que s’adjudicà a l’empresa CALIPSO EVENTS, SL,
per un import de 3.900€, sense IVA.
- Els treballs d’obra per a la col·locació d’unes plaques
de pladur per adequar les dependències d’uns despatxos
ubicats a l’edifici de l’Ajuntament d’Agramunt, que s’adjudicà a l’empresa Marcos Gómez Barbero, per un import de
1.355,32€, inclòs IVA.
- L’adquisició d’una màquina rentagots per a les installacions del bar del Casal Agramuntí, que s’adjudicà a l’empresa del Sr. Joan Daniel Lluch Codina, per un import de
1.758,74€, inclòs IVA.
- L’adquisició d’una màquina fregidora per a les installacions del bar del Casal Agramuntí, que s’adjudicà a l’empresa Comercial Montraveta, per un import de 477,95€.
inclòs IVA.

- El contracte del servei pel tractament de prevenció i control de plagues dels edificis i equipaments municipals, per
les tasques detallades en l’annex adjunt del contracte, per
l’anualitat del 2018, que s’adjudicà a l’empresa RAESGRA,
SL, per un import de 2.720€.
SUBVENCIONS

-Es concedí un ajut econòmic per un import de 1.500€ a
l’Associació de Jovent de Montclar per fer front a les despeses de les activitats que es van realitzar dins els actes de la
Festa Major de Montclar per l’any 2017.
MODIFICACIÓ DE NORMES SUBSIDIÀRIES

S’acordà aprovar el text refós de la modificació puntual de
les normes subsidiàries de planejament urbanístic, relativa
a introduir-hi prevencions específiques enfront del risc de
riuades i regular els sistemes d’equipaments.
També s’acordà aprovar inicialment la modificació puntual
d’aquestes Normes en relació a la zona d’illes Industrials
Mixtes, Clau I.3, amb la finalitat de simplificar i clarificar la
qualificació urbanística de la Zona d’Illes Industrials mixtes,
clau I.3, així com la seva ordenació urbanística.
Tot conforme a la proposta redactada per l’arquitecte municipal la Sra. Claudina Esquerda i Baiget. ■

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

ferreteria@molinet.cat

Tel. 973 390 458
Fax 973 390 662
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El dia que tanqui els ulls,
el dia que el meu cor mori,
el dia que us digui Adéu,
reseu-me una oració breu
i no vull que ningú plori.

Ha pujat a la casa del Pare

Montserrat Soldevila Santesmases
(Vídua d’Amador Vázquez)
Que morí cristianament el dia 27 de gener de 2018, als 90 anys d’edat,
havent rebut els S. S. i la B. A.
A. C. S.

Els qui l’estimem: fills, M. Carmen i Josep M. i Josefina i Jordi; néts, Sílvia i Flavio i Albert i
Marta; besnéts, Laura i Aleix; nebots, cosins i família tota, us agrairem una oració pel seu descans etern.
Agraïm les mostres de condol rebudes i molt, molt especialment a tot el personal
de la Residència Cal Mas Vell, del CAP i dels metges del PADES per la seva atenció i afecte.
T’estimem i et recordarem sempre.
Agramunt, gener de 2018

72

sió 648

[FEBRER 2018]

A L M A N AC

Les fases de la lluna:

MARÇ 2018
Mes de 31 dies, tercer del nostre calendari.
El dia 1 el sol surt a les 7h 27m, i es pon
a les 18h 42m. El dia 31 el sol surt a les 7h
17m, i es pon a les 20h 15m.
El dia 20 el sol entra a la constel·lació
d’ÀRIES. Comença la PRIMAVERA a les 6h
49m, és l’Equinocci de primavera on el dia i la
nit tenen la mateixa durada.

Demografia

Lluna plena

el dia 2, a la 1:51 h

Quart minvant

el dia 9, a les 12:20 h

Lluna nova

el dia 17, a les 14:12 h

Quart creixent

el dia 24, a les 16:25 h

Lluna plena

el dia 31, a les 14:37 h

DATES ASSENYALADES
I COSTUMARI

(Mes de gener de 2017)
NAIXEMENTS
Hidaya Bouchatab
Achraf Nosso
Charaf Lamdaouar
Anna Sanchís Bermúdez
Othman Reggani Nakhli
Quim Pallàs Rovira
Isaura Alcalde Bernaus
Bruna Coma Briansó
Bernat Coma Briansó

Rams mullats,
de fruits carregats.

Si el març no marceja
ni l’abril abrileja
tot l’any bogeja.
Dia 19: Sant Josep, espòs de la Mare de
Déu.
Dia 25: Diumenge de Rams de la Passió del
Senyor. L’Anunciació de la Mare de Déu. L’Església celebra l’entrada triomfal de Jesús a Jerusalem, on fou rebut amb palmes i branques
de llorer i d’olivera. Per això avui són beneïts
rams i branques d’aquests arbres. El refranyer
també recorda aquest dia.

Rams mullats,
els carros carregats.
Dia 29: Dijous Sant. Fins fa poc havia estat
un dels dies festius més respectats a tot Catalunya. La seva obligació datava de l’any 1482,
quan es convertí en festiu per un manament
del Consell de Cent de Barcelona en què es
privava de lliurar-se a cap feina manual. Ningú
no treballava i hauria estat molt mal vist qui ho
hagués fet. Avui també era el dia que a algunes esglésies se celebraven els misteris de la
Passió de Crist que després ha donat lloc a les
representacions teatrals de la Passió.
Dia 30: Divendres Sant.
Dia 31. Vetlla Pasqual. Antigament, durant
la Quaresma, era pecat fumar i la gent devota
no encenia la pipa ni una cigarreta en el temps
de penitència. Avui la tornaven a encendre i
per això tornaven a sortir els marxants que venien coses pròpies dels fumadors: els pipaires,
els marxants d’esca i de llibrets, i els venedors
de llumins d’esca i de cartró; aquests darrers
les venien en llargues tires que els fumadors
duien cargolades a la butxaca i les anaven estripant en necessitar-ne.
Ramon Bernaus i Santacreu

DEFUNCIONS
Manuel Hernández Vázquez
Antoni Pijuan Pla
Pilar Balagueró Paul
Serafina Sera Castellà
Rosario Obiols Quer
Miquel Serra Gañet
Montserrat Soldevila Santesmases
Josep March Baró

82 anys, dia 4
79 anys, dia 7
83 anys, dia 12
98 anys, dia 13
76 anys, dia 25
64 anys, dia 25
90 anys, dia 27
64 anys, dia 27

Informació facilitada pel Registre Civil amb les dades convenientment autoritzades.

JOSEP ROVIRA

És considerat el març com el mes més variable de l’any, ja que es troba situat en la transició de l’hivern a la primavera i participa de les
temperatures de les dues estacions. Els antics
llunaris el representaven amb la figura d’un
minyó amb tres cares: una que bufa, una altra
de riallera i una tercera seriosa, les quals volien
simbolitzar les variacions del temps. Aquesta
singularitat climàtica va arribar a crear un nou
verb, marcejar, sinònim de variabilitat:
Març, marçot,
mata les velles a la vora del foc
i les joves, si les hi trob.

dia 22-12
dia 30-12
dia 3
dia 4
dia 12
dia 13
dia 15
dia 16
dia 16

Temps
PLUJA CAIGUDA DURANT EL GENER

GRÀFICA DE LES TEMPERATURES MÀXIMES I MÍNIMES I DE LES PRECIPITACIONS CORRESPONENTS AL MES DE GENER

30

Dia 6 .........................................
Dia 7 .........................................
Dia 10.........................................
Dia 13.............................(plugim)
Dia 25.........................................
Dia 26.........................................

9,8 l./m2
4,5 l./m2
0,7 l./m2
0,5 l./m2
14,0 l./m2
4,5 l./m2

25

25

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

34,0 l./m2

20

20

15

15

10

10

5

5

0

0

°C

l./m2

40

40

35

35

30

–5
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Dies

Temperatura màxima:

Temperatura mínima:

Precipitacions:

TEMPERATURES EXTREMES DE GENER
Màxima del mes ......................... 20,9°, dia 21
Mínima del mes .......................... –2,9°, dia 12
Oscil·lació extrema mensual ....................... 22°
Mitja de les màximes .............................. 11,9°
Mitja de les mínimes ................................ 1,2°
Mitja de les mitjanes ................................ 6,6°
L’observador: Ramon Coll
(Des de cal Tallador)

[FEBRER 2018]

sió 648

73

74

sió 648

[FEBRER 2018]

L LEURE A MEN ITATS

Les 7 diferències

Muntatge amb diverses imatges de la darrera edició del carnaval agramuntí,
considerat com un dels referents de les Terres de Ponent. 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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2

2

2

X

2
1

X

2

X
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1
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7
8
6
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2
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9
1

7
8
5
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6
2

9
6
3
4
2
8
1
7
5

4
2
1
5
6
7
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3
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3
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9
2
7
1
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4

2
4
7
8
5
6
9
1
3

8
1
6
3
9
4
2
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7

2

9

2

2

3

6
7

1
6

2

8

4

Solució al
SUDOKU:
3

1

7

5

3

1

2

X

0

9
3

X
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2

X

1

X

2

9

X

1
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X
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X

2

0
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1

4

X
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Solució a
la LÒGICA:

2

5

9
6

5

6
4

1

1
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SEGON ANIVERSARI

Joan Batalla Llordés
que morí cristianament el dia 24 de febrer de 2016, als 69 anys d’edat,
havent rebut els S. S. i la B. A.
A. C. S.

La teva presència és constant en el nostre pensament. Hi ha tants, tants moments que
ens agradaria viure amb tu... Et trobem molt a faltar.
Allà on siguis, cuida’t i segueix sent l’estrella que guia les nostres vides. T’estimem i
t’estimarem sempre.
La teva família.

Agramunt, febrer de 2018
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L A F OTO

E

L A C A L AIS ERA

JOSEP ROVIRA

ntre les comparses
del passat carnaval
agramuntí hi hagué poques referències –gairebé
nul·les– sobre el procés
polític que està vivint el
nostre país, segurament
degut a causes ben diverses. El que sí que es va
poder captar d’una manera gairebé inesperada,
va ser aquest rètol reivindicatiu i de protesta que
hi ha enganxat en una
farola de la Fondandana
quan es començava el seguici per al judici del Rei
Carnestoltes, amb un text
ben eloqüent.

per SERAFINA BALASCH
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Joan Ramon Gallart i Huguet
A. C. S.

Vint-i-unè Aniversari
(22 de febrer de 1997)

Trobem a faltar
el teu somriure...
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quest mes publiquem en aquest apartat de l’Àlbum una imatge plàsticament molt bonica. Es tracta d’un grup
d’infants i joves ben endiumenjats en un indret no identificat del nostre Passeig, un dia d’estiu de finals de la
dècada dels cinquanta del segle passat. És curiós veure la roba de mudar d’aquella època, i com la majoria de les
noies porten un barret tipus pamela i una gorra dos dels tres infants del davant. Al fons, s’aprecia la silueta d’un
home assegut al peu del tronc d’un dels arbres per resguardar-se de la calor.
No els hem pogut identificar a tots, cosa que ens passa altres vegades. Per això demanem la col·laboració dels lectors per si ens poden ajudar a fer-ho i ho publicaríem en un exemplar posterior. En aquest sentit, hem de rectificar
la data en què situàvem la foto del mes passat donat que es tracta d’una dècada més tard.

D’esquerra a dreta:
1) M. Teresa Selva
2) M. Pilar Creus
3) Immaculada Soldevila
2

7

5

9

4) M. Alba Alterachs
5) M. Rosa Alterachs

1

3

4

6

8

6) Eulàlia Soldevila
7) Angelina Creus
8) No identificada
9) M. Rosa Huguet
10) No identificat

10
11

12

11) Rosa Selva
12) No identificat
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FOTO: TERESA TORRES

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

A primers dde ddesembre
b dde l’l’any passatt els
l veïns
ï dde M
Mafet
f t van veure astorats
t t com ttallaven
lll
els
l arbres
b dde lla bbanqueta
t ddell canall
al costat del pont d’entrada a la població. Són els que es poden veure a la imatge d’ahir feta tan sols dos mesos enrere. La tala
d’arbres és competència de la Comunitat de Regants del Canal d’Urgell i, tot i que hi tenen dret, es va fer sense previ avís. Quan
se’ls va demanar explicacions, van dir que era perquè feien nosa per les obres que, des d’un temps cap aquí, s’estan fent al canal per augmentar-ne el cabal d’aigua. Tot i això, amb els anys la tala d’aquests arbres gairebé centenaris s’ha anat repetint en
diferents indrets del seu recorregut. És una llàstima que la banqueta del canal no pugui tornar a tenir aquella imatge bucòlica
d’anys enrere plena d’arbres a les dues bandes que li donava tanta bellesa.

