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PORTADA:
El grup caramellaire “Aires del Sió” va 

poder acudir a la seva cita anual, malgrat 
les previsions de mal temps. La nit abans 
es va posar a ploure, i tot feia pensar que 
aquest any ho tindrien difícil per poder 
sortir. Sortosament el temps va amainar i, 
malgrat la fresca que feia, es va poder fer 
el recorregut habitual sense cap més in-
convenient. Com sempre, la cantada prin-
cipal va tenir lloc a la plaça de l’Església, 
tal com mostra la foto de portada.

(Foto: Josep Rovira)

Tots els actes de Setmana Santa celebrats a 
la vila, que comencen el Diumenge de Rams 
i fi nalitzen amb la tradicional cantada de 
caramelles el Diumenge de Pasqua.

5 a 9

Reportatge sobre els Bombers Voluntaris 
agramuntins, en què es fa un repàs des 
de la seva fundació fi ns a la situació 
precària que viuen actualment.

41 a 47
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L’estímul de la lectura

Aquest mes els redactors de Sió hem 
col·laborat en una sessió de l’Atra-

pacontes que mensualment organitzen 
les responsables de la Biblioteca Gui-
llem Viladot de la nos-
tra vila. És important 
que es facin accions 
culturals com aquesta 
que lliguen lectura i 
infants. Les bibliotecà-
ries s’han pres com un 
repte que els nostres 
menuts descobreixin 
textos d’autors moderns 
o antics mitjançant la 
narració oral que pot 
ser un primer pas per 
després anar a parar al 
món dels llibres. D’al-
guna manera es pot dir 
que porten a terme l’ac-
tivitat que abans feien 
els nostres padrins a l’escalf de la llar 
en les nits fredes d’hivern. Mes a mes 
diferents entitats i persones expliquen 
a la biblioteca històries i contalles als 

menuts que els empenyen a sortir de 
casa on deixen la televisió, l’ordinador 
o la Nintendo. I ho fan en un lloc on 
tenen a tocar llibres farcits d’històries 

fantàstiques i extraordinàries.
També les responsables de la biblio-

teca organitzen des de fa temps dos 
Clubs de Lectura oberts a les persones 

que tinguin ganes de llegir i compar-
tir cinc o sis llibres que es determinen 
anualment; això, a més, de l’organit-
zació de presentacions de llibres, con-

ferències, xerrades amb 
escriptors i exposicions 
temporals.

Tota aquesta tasca, 
sovint poc coneguda i 
valorada, és de lloar, 
perquè és important 
per un país que estimi 
el seu futur incentivar 
la cultura infantil. Com 
també és important, en 
un temps en què les 
tauletes, els mòbils i la 
televisió se’ns mengen 
el dia a dia, que tant 
per als menuts com per 
als més grans es facin 
propostes culturals que 

mantinguin ben viva la lectura de lli-
bres.
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ACTUALITAT FETS DEL MES JOAN PIJUAN

Setmana Santa i Pasqua

▼

Diumenge de Rams
Els actes de celebració de la 

Setmana Santa van començar 
el Diumenge de Rams amb la 
benedicció de palmes i rams 
d’olivera a la plaça de l’Esglé-
sia que va comptar amb una 
gran participació de grans i 
petits.

Via Crucis i Processó
El Divendres Sant al matí 

es va celebrar el tradicional 
Via Crucis pels carrers de la 
vila amb el recorregut habitu-
al cap a la zona del Turó del 
Convent i, a la nit, la Processó 
del “Sant Silenci” pels carrers 
del casc antic. Les dues pro-
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ACTUALITAT FETS DEL MES

▼

cessons van ser retransmeses 
en directe per Ràdio Sió.

Missa de Pasqua
La Missa Major del diu-

menge de Pasqua va congre-
gar nombrosos feligresos com 
acostuma a ser habitual. En 
sortir de missa els caramellai-
res ja s’esperaven a la plaça 
per fer la seva cantada prin-
cipal.
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De dalt a baix:
Dues imatges del Via Crucis del 
Divendres Sant al matí, al seu pas 
pel raval de Puigverd i en entrar a 
la plaça de l’Església.
Dues imatges de la processó del 
“Sant Silenci” del mateix divendres 
a la nit, al carrer del Firal.
I una darrera de l’interior del tem-
ple parroquial durant la celebració 
de la Missa Pasqual del diumenge 
al migdia.
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▼

Amb un temps mig ennuvolat i amena-
çador, ja que la nit abans havia plogut, 

els components del grup caramellaire “Aires 
del Sió” i alumnes de l’Escola de Música 
van sortir el matí del diumenge de Pasqua 
per cantar les tradicionals caramelles, que 
aquest any arribaven a la 38a edició.

Amb un itinerari similar al de l’any passat, 
músics i cantaires van passar per diferents 
carrers i places de la vila des de les 9 del 
matí fi ns a quarts de dues del migdia. A la 
plaça de l’Amball van realitzar un minut de 
silenci en record del company Joan Ribes 
que havia mort aquell mateix divendres. 
L’acte es va fer davant de casa seva, després 
li van dedicar una de les peces del reper -
tori.

El repertori d’aquest any el componien la 
sardana “La Maria de les trenes” de Josep 
Saderra, l’havanera “Idil·li primaveral” de 
Jaume Planella, el xotis “Oreig de Pasqua 
fl orida” de Francesc P. Bové i “L’hora dels 
adéus”, sota la direcció de Mariana Grosu.

Després de la Missa Major els carame-
llaires van realitzar a la plaça la cantada 
principal. Després d’interpretar tres de les 
peces del repertori, van convidar tot el pú-
blic assistent a formar una gran rotllana que 
abraçà tota la plaça per cantat tots junts la 
darrera de les peces, “L’hora dels adéus”.

En una de les diferents cantades hi va 
ser present un càmera de TV3 que en va 
fer uns enregistraments. Aquell mateix dia 
el grup caramellaire va sortir al Telenotícies 
del migdia.

Caramelles 
A dalt, foto de família de tots els 
caramellaires a les escales de 
l’església.

A baix, cantada a la plaça l’Amball 
mentre els estava fi lmant una 
càmera de TV3 i que emetrien al 
Telenotícies del migdia d’aquell 
mateix dia.
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ACTUALITAT FETS DEL MES

▼

Lluís Bertran fent onejar el penó des del 
balcó de l’ajuntament, amb el president de 
les caramelles, Jaume Escolà, i l’alcalde, 
Bernat Solé.
Dues cantades pels carrers de la vila.
A baix, Joan Jubete amb la cistella arribant 
gairebé a tot arreu.
Comiat a la plaça amb la rotllana habitual 
dels darrers anys.
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C/ Sant Pol, 13 - 25210 GUISSONA
Tel. 973 55 16 98

Concert
de Rams
Les veus dels cantaires de la Coral 

d’Avui i Bon Cant no van faltar a 
la cita de Pasqua amb el Concert de 
Rams que van oferir a l’església de 
Santa Maria el diumenge 14 d’abril 
a la tarda.

La Coral, com a transmissora de 
cultura i d’una llengua que ens iden-
tifi ca, va titular el concert d’enguany: 
“Cançons d’un país”. Els dos grups 
de la coral infantil dirigits per Anna 
Baltral (petits) i Esther Cabós (mit-
jans) i la Coral d’Avui dirigida per Do-
lors Ricart van cantar una quinzena 
de cançons amb l’acompanyament 
de piano del Marc Puigpinós.

El públic assistent va sortir molt 
content del concert.

A dalt, actuacions del grup petit i mitjà de la Coral Bon Cant. A baix, actuació de la Coral d’Avui.
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ACTUALITAT FETS DEL MES

La Garba porta Vicenç 
Villatoro

L’escriptor i periodista Vi-
cenç Villatoro va realitzar el 
dissabte 16 de març a l’Espai 
Guinovart, la presentació del 
seu darrer llibre Massa foc, 
premi Carles Rahola d’assaig 
2018. L’acte estava organit-
zat pel col·lectiu local la Gar-
ba.

Massa foc parla de la crisi 
a la Florència dels Mèdici a 
fi nals del segle XV. Contra ella 
s’aixequen dues personalitats 
fascinants, que representen 
projectes antagònics. Savo-
narola proposa un integrisme 

sagrat que portarà a les fo-
gueres de les vanitats i a una 
apoteosi de foc. Maquiavel 
defensa el retorn als valors 
cívics i patriòtics de la vella 
República clàssica. Villato-
ro estableix en el llibre unes 
converses imaginàries entre 
Savonarola i Maquiavel que 
tenen una gran semblança 
amb la situació que viu Euro-
pa actualment.

7 a Cursa de la Dona
El diumenge 17 de març 

les regidories de Promoció de 
la Dona i d’Esports de l’Ajun-
tament van organitzar la 7a 

La participació a la Cursa de la Dona va batre un nou rècord d’inscrits.
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Cursa de la Dona per comme-
morar el Dia Internacional de 
la Dona.

Com en les edicions ante-
riors la prova continuà sent 
no competitiva i oberta a tot-
hom. La participació va ser de 
rècord amb 868 inscrits, els 
quals van poder participar en 
una caminada de 6 km o en 
una cursa de 8 km. La ins-
cripció costava sis euros que 
incloïa samarreta identifi ca-
tiva i avituallament a l’arri-
bada, i, com els altres anys, 

un euro de la inscripció anava 
destinat a l’Associació Catalu-
nya Contra el Càncer.

Abans de la cursa es van 
organitzar diverses activitats 
per fer un matí lúdico-festiu: 
una sessió de zumba amb 
Gim Batec, un taller de pinta 
cares a càrrec del CAU on els 
més menuts van poder pin-
tar-se la cara amb els colors 
característics del Cursa de la 
Dona, i fer-se fotos a un pho-
tocall que hi havia instal·lat 
a la plaça del Mercadal. Mo-

ments abans de començar la 
cursa, l’Associació de Dones 
l’Esbarjo va fer lectura d’un 
conjunt de missatges per rei-
vindicar el paper de la dona. 
A continuació tots els partici-
pants acompanyats pel grup 
de tabalers de l’Espetec, es 
van dirigir cap als Dipòsits 
des d’on es realitzà la sortida 
ofi cial. Entre tots els partici-
pants es va fer un sorteig de 
productes i regals donats per 
empreses i entitats locals col-
laboradores.

Dia Mundial de la Poesia
El dia 21 de març va ser 

el Dia Mundial de la Poesia. 
Per commemorar aquest dia 
la Biblioteca Municipal Gui-
llem Viladot va impulsar no-
vament la iniciativa “Març 
Poètic” iniciada l’any passat, 
organitzant diverses activitats 
al llarg de tot el mes, com 
van ser l’elaboració d’un po-
ema cooperatiu a partir de 
les aportacions dels usuaris 
de la biblioteca, un taller d’il-
lustració de poemes dirigit a 
nens i nenes de P3 a 6è, que 
després es van penjar al balcó 
del Casal.

ACTUALITAT FETS DEL MES
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Sessió de zumba amb Gim Batec 
abans de la cursa.

A baix, parada de l’Associació 
Contra el Càncer.

A la dreta, avituallament a l’ar-
ribada a la plaça del Mercadal.
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▼

La celebració del Dia Mun-
dial de la Poesia es va fer la 
vigília, el dimecres dia 20, 
amb la realització d’un ta-
ller de creació poètica per a 
adults a la biblioteca a càrrec 
de Meritxell Cucurella-Jorba. 
El taller tenia com a fi nalitat 
ajudar les persones que voli-
en crear o tenien textos creats
a convertir-los en poesia. Hi 
van assistir una dotzena de 
persones. Després del taller, 
els assistents es van despla-
çar a l’Espai Guinovart on 
van llegir els poemes escrits 
acompanyats d’alumnes de 
l’Escola Municipal de Música 
d’Agramunt que van improvi-
sar l’acompanyament musical 

guiats pel músic i creador 
soundpainter Arnau Millà.

Música en família
a la Llar d’Infants l’Era 

El dissabte 23 de març la 
Llar d’Infants Municipal l’Era 
d’Agramunt va acollir una 
sessió de música en família 
adreçada a infants de 0 a 3 
anys, que va anar a càrrec del 
saxofonista agramuntí Jaume 
Sanchis.

Ferran Aisa presenta el 
llibre La vaga de la Ca-
nadenca

El divendres 29 de març la 
Biblioteca Municipal Guillem 

Viladot va acollir la presenta-
ció del darrer llibre de Ferran 
Aisa, La vaga de la Canadenca. 
La conquesta de les vuit hores 
(Edicions de 1984). L’acte va 
ser presentat per Joan Puig.

La conquesta de la jornada 
laboral de les vuit hores va ser 
el resultat d’una lluita titànica 
del moviment obrer organitzat 
que, des dels llunyans anys de 
la Primera Internacional, es 
reivindicava. El llibre també 
fa un recorregut per la història 
de la lluita de les dones treba-
lladores per al reconeixement 
de condicions igualitàries amb 
els homes. La conquesta de 
les vuit hores continuava es-
sent una fi ta de totes les re-
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JOAN PIJUAN

Taller de poesia amb Meritxell 
Cucurella-Jorba.

A la dreta, recital poètic acom-
panyat d’improvisació musical 
d’alumnes de l’EMMA dirigits pel 
soundpainter Arnau Millà.

A baix, sessió de música en família 
a la Llar d’Infants Municipal l’Era.

A la dreta, Joan Puig i Ferran Aisa 
durant la presentació del llibre 
La vaga de la Canadenca a la 
Biblioteca.
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ACTUALITAT FETS DEL MES

▼

ivindicacions obreres d’Espa-
nya, però fou a Catalunya on 
un confl icte de tipus local com 
el de la Canadenca va esdeve-
nir el gran cavall de batalla 
dels nous sindicats únics de la 
CNT. Precisament fou després 
d’aquesta coneguda vaga que 
el Govern espanyol, presidit 
pel comte de Romanones, el 
3 d’abril de 1919 va fi rmar el 
Reial decret de la jornada de 
vuit hores o de quaranta-vuit 
hores de treball setmanal.

Dia Mundial per a la 
prevenció del Càncer
de Còlon

Amb motiu del Dia Mun-
dial per a la prevenció del 
Càncer de Còlon, que cada 
any es commemora el 31 de 
març, l’AECC-Catalunya con-
tra el Càncer de Lleida i el 
Programa de Detecció Precoç 
de Càncer de Còlon i Recte 
del Departament de Salut de 
Lleida van realitzar accions 
d’informació i sensibilització 
de manera simultània a dife-
rents punts de la demarcació 
de Lleida i del Pirineu els dies 
28 i 29 de març.

El divendres 29 es va rea-
litzar una d’aquestes accions 
a la nostra vila. L’AECC va 
instal·lar un vàter a la plaça 
del Pou amb voluntaris que 
van explicar als veïns que 
passaven la importància de 
participar en la prova de de-
tecció precoç del càncer de 
còlon.

La campanya porta el lema 
“Contra el Càncer de Còlon, 
asseu-te” i pretén millorar 
l’adherència a la prova de 
detecció precoç de càncer de 
còlon i recte que realitza el 
Departament de Salut a ho-
mes i dones d’entre 50 i 69 
anys.

ANC d’Agramunt
El divendres 5 d’abril un 

grup d’agramuntins es van 
traslladar fi ns a Waterloo (Bèl-
gica) per tal de visitar la Casa 
de la República i conèixer 
més de prop el Consell per la 
República. Van parlar amb el 
conseller Toni Comín per con-
cretar una videoconferència 
que havien programat amb 
l’ANC d’Agramunt. Després 
van fer lliurament de torrons i 
xocolata, del llibre Agramunt, 

reportatges de la història de 
Josep Bertran i dels darrers 
exemplars de la revista Sió al 
President Carles Puigdemont 
i al Conseller Antoni Comín 
que varen col·locar al revister 
de la Casa de la República. 
En nom de la redacció de Sió 
els van anunciar que cada 
mes els enviarien un exem-
plar de la revista.

Cinc dies més tard, el dime-
cres 10 d’abril, l’ANC local va 
organitzar la videoconferència 
amb Toni Comín a la sala de 
teatre del Casal Agramuntí. 
S’havia anunciat a les vuit
del vespre, però el conseller 
exiliat no s’hi va poder posar 
perquè en aquell moment 
estava presentant amb altres 
companys la candidatura de 
Junts per Catalunya per a les 
eleccions europees. I quan va 
poder contactar, degut a pro-
blemes tècnics, la connexió 
encara es va endarrerir més, 
fi ns al punt que una part del 
públic se’n va anar (cal dir 
també que en aquella hora 
el Barça jugava un partit de 
la Champions). Un cop hi
hagué connectivitat, Toni Co-
mín va estar una hora comen-
tant i responent preguntes
en relació al Consell per la 
República i a la seva opció de 
presentar-se a la llista de Car-
les Puigdemont quan anava 
amb  ERC.

Cicle Atrapacontes
El dissabte 6 d’abril es va 

realitzar a la Biblioteca Mu-
nicipal Guillem Viladot una 
nova sessió del cicle Atrapa-
contes. La sessió d’aquest 
mes va anar a càrrec dels re-
dactors de la revista Sió que 
vam explicar els contes El 
rei que buscava muller i Les 
someres de Mas d’en Trilla, 
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Membres de l’Associació contra 
el Càncer d’Agramunt realitzant 
una acció a la plaça del Pou, per 
commemorar el Dia Mundial per a 
la prevenció del Càncer de Còlon.

Representants agramuntins davant 
la Casa de la República
a Waterloo.
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dos relats que formen part 
del desè col·leccionable, Con-
tes dels padrins d’Agramunt 
i rodalies de Joan Puig amb 
il·lustracions de Serafi na Ba-
lasch, publicat en fascicles 
a la revista Sió des de l’octu-
bre de 2007 fi ns al juliol de 
2008.

2a Trobada Provincial
de Colles de Diables

El dia 6 d’abril va tenir 
lloc la 2a Trobada Provincial 
de Colles de Diables “Som 

diables, som cultura” orga-
nitzada per l’Ajuntament i 
la Colla de Diables l’Espetec 
d’Agramunt. Juntament amb 
la colla agramuntina hi van 
participar els Diables ARF de 
Mollerussa, els Diables Bèsti-
es Feréstegues de Balaguer, 
Los Voliaks d’Oliana, les For-
ces Diabòliques de Sanaüja, 
els Dimonis de Rosselló, els 
Diables Los Follets d’Artesa 
de Segre i Fot-Li Foc i Fort. 
Diables d’Alguaire, amb més 
de 200 integrants.

La trobada començà a dos 
quarts de nou del vespre amb 
la concentració de les colles 
participants a la plaça de 
l’Església des d’on iniciaren 
una cercavila pels carrers de 
la vila fi ns a la plaça de la 
Fondandana acompanyades 
de percussió. Un cop a la 
plaça es desenvolupà l’acte 
central de la trobada amb la 
presentació de cada una de 
les colles i la seva pertinent 
encesa al ritme de les dife-
rents percussions. A conti-
nuació hi hagué una sego-
na encesa amb les forques 
palleres o ceptrots. Després 
d’aquesta encesa s’havia de 
fer el sorteig d’unes paneres 
entre els assistents abans de 
donar pas a l’encesa fi nal de 
cloenda. Malauradament en 
el moment d’iniciar el sor-
teig –ja eren gairebé les deu 
de la nit– va començar a fer 
quatre gotes que obligaren a 
paralitzar la rifa i traslladar-la 
al pavelló. La pluja va fer que 
el públic comencés a abando-
nar la plaça. Alguns membres 
de les colles participants van 
realitzar una breu encesa fi nal 
en una plaça pràcticament 
buida, mentre altres s’apres-
saven a resguardar la pirotèc-
nia que no s’havia fet servir 
a dins del pavelló fi ral, on 
posteriorment es va fer l’acte FO
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Els components de la redacció de 
Sió després de les dues represen-
tacions de l’Atrapacontes.

A la dreta, els infants pintant les 
postals que es van confeccionar 
per a l’ocasió a partir dels dibuixos 
fets per la Serafi na Balasch per il-
lustrar aquests contes que formen 
part del desè col·leccionable de la 
nostra revista.

Foto de família de totes les colles  
de diables participants.
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d’entrega d’obsequis  a les co-
lles participants i un sopar de 
germanor. Va ser una llàstima 
que la pluja aigualís l’acte fi -
nal de la trobada.

Cicle Brots. Espectacle 
musical Fora de Sèrie

El diumenge 7 d’abril es va 
fer al teatre Casal Agramuntí 
el tercer espectacle del cicle 
d’arts escèniques i musicals 
Brots que va anar a càrrec de 
la formació LleidArt Ensem-
ble. El grup format per joves 
músics professionals de les 

terres de Lleida va presentar 
el seu espectacle Fora de Sè-
rie, un espectacle musical per 
a tots els públics.

Una família de músics da-
vant de la tele al menjador de 
casa i un comandament a dis-
tància a mans d’un nen que 
no para de fer zàping formen 
aquest espectacle. A partir de 
la seva tria de canals el públic 
reviu diferents sèries televisi-
ves com Bola de Drac, Arale, 
Joc de Trons, Els Simpson, 
Lady Bug, Peppa Pig, i fi ns 
i tot produccions catalanes 
com Merlí, El cor de la ciutat 
o Nissaga de poder entre mol-
tes altres.

Amb aquest projecte musi-

cal el grup LleidArt Ensemble 
acosta la música de cambra 
a tots els públics fent un re-
corregut pels temes musicals 
més sonats de la petita pan-
talla des dels anys 80 fi ns a 
l’actualitat.

El concert fi nalitzà amb 
l’actuació conjunta del grup 
LleidArt Ensemble i d’un grup 
d’alumnes de l’Escola Muni-
cipal de Música d’Agramunt 
interpretant la banda sonora 
de Jocs de Trons.

Taller familiar Arqueolit-
za’t a l’Espai Guinovart

El diumenge 7 d’abril va 
tenir lloc a l’Espai Guinovart 
el taller familiar Arqueolit-
za’t, una activitat organitzada 
pels Serveis Educatius de la 
Fundació i l’arqueòloga Anna 
Camats Malet, adreçada a fa-
mílies amb infants de 5 a 12 
anys.

L’àmbit arqueològic està 
intrínsecament vinculat a la 
instal·lació de Josep Guino-
vart “l’Era” on ens transmet 
la seva memòria i records 
mitjançant utensilis en de-
sús, trencats i mig enterrats 
per evocar els temps passats 
que ja no tornaran. El proce-
diment i la tècnica de l’artista 
recorda clarament el treball JO
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Cercavila conjunta pels carrers 
de la vila.

A la dreta, actuacions a la plaça 
de la Fondandana.

La formació LeidArt Ensemble 
va fer una original interpretació 
de les sèries de la televisió més 
mítiques dels últims temps.
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de l’arqueologia de recupera-
ció d’històries i vides passa-
des.

Els participants van visitar 
i se’ls comentà la instal·lació 
Era, com a punt de partida 
per a l’activitat. Després sorti-
ren a la plaça on cada família 
tenia la seva quadrícula dins 
el sorral i tots els estris per 
poder procedir a l’excavació. 
En acabar, les famílies havi-
en de procedir a la creació 
d’un registre amb les dades 
obtingudes de les troballes 
trobades al sorral i fer un ra-
onament de la història que 
amagaven aquelles troballes.

L’objectiu del taller era 
mostrar als infants de forma 
lúdica què és l’arqueologia i 

perquè serveix i promoure una 
actitud de respecte vers el pa-
trimoni històric i artístic.

Dia sense Cotxes
El dimarts 9 d’abril es va 

celebrar a la vila el Dia sen-
se Cotxes, una jornada per 
conscienciar els infants sobre 
la necessitat de fomentar la 
mobilitat sostenible i segura. 
Tot i que el Dia sense Cotxes 
forma part de la Setmana 
Europea de la Mobilitat que 
se celebra durant el mes de 
setembre, a la vila se celebra 
durant el mes d’abril a petició 
dels centres escolars.

Durant tot el dia van quedar 
tallats al trànsit els carres Àn-
gel Guimerà, Jaume Mestres i 

Agustí Ros on els alumnes del 
col·legi Mare de Déu del So-
cors i de l’escola Macià-Com-
panys van realitzar tot un se-
guit d’activitats al carrer , com 
jugar a jocs de taula gegants, 
fer acrobàcies, escenografi es 
de ball, jugar a korfball o fer 
un circuit amb ezyroller.

Cicle de xerrades
El dijous 11 d’abril es va 

fer a las sala de plens de 
l’Ajuntament la segona de 
les xerrades, obertes a tot-
hom, organitzades des de la 
regidoria de Joventut amb el 
suport de la Direcció General 
de Joventut de la Generalitat 
i la Diputació de Lleida dedi-
cades a millorar l’autoestima. 
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Participants al taller familiar 
Arqueolitza’t a l’Espai.

Abans de començar el taller, 
l’arqueòloga Anna Camats explicà 
a les famílies participants com 
treballen els arqueòlegs.

Els carrers Àngel Guimerà, Jaume 
Mestres i Agustí Ros es van tallar 
al trànsit per realitzar-hi les 
activitats del Dia sense Cotxes.
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La xerrada va anar a càrrec de 
Tàctica 360o, el coach Òscar 
Becerril va explicar com és 
d’important la nostra actitud 
a l’hora de fer les coses i es 
van donar petites claus per a 
aprendre a viure la vida per a 
ser més feliç i per a aconse-
guir els nostres petits reptes 
diaris.

La primera de les xerrades 
es va fer el dijous 21 de març 
a càrrec d’Anna Soldevila de 
la Fundació Verge Blanca. 
Sota el títol “Sedueix-te. Un 

camí cap a l’autoestima”, 
Soldevila explicà com apren-
dre a creure en el nostre po-
tencial i confi ar en les nostres 
capacitats.

Sopar Solidari
El divendres 12 d’abril la 

parròquia va organitzar al 
Foment Parroquial un Sopar 
Solidari a benefi ci de Mans 
Unides. L’acte comptà amb 
l’actuació musical de Sònia 
Gesé i Dolors Ginestà amb 
la interpretació d’una dese-

na de cançons. Seguidament 
es va fer el sorteig entre tots 
els assistents d’una vintena 
de lots de productes cedits 
pels comerços de la vila. Per 
últim s’escenifi cà el sainet 
“Deixa’m el marit” amb el 
següent repartiment: Actors: 
Maria, Antonieta Canosa; 
Carme, Remei Joval; Albert, 
José Uriel Àlvarez; Isabel, Mª 
Dolors Arriasol; Tia Amàlia, 
Roser Feixa; Pepa, Josefi na 
Arriasol; Sra. Rita, Teresa Ca-
rulla. Apuntadores: Esperança 
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Anna Soldevila de la Fundació 
Verge Blanca va impartir una 
xerrada sobre l’autoestima.

A la dreta, Òscar Becerril de 
Tàctica 360 va impartir una 
xerrada sobre l’actitud.

Les dues actuacions celebrades 
al Foment Parroquial amb motiu 
del Sopar Solidari a favor de 
Mans Unides.
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Llovera, Dolors Enrich Murt. 
Col·laborador: David Cuesta. 
Il·luminació: Jaume Vilalta. Di-
recció: Antonieta Canosa.

Associació Dones
Preixens

El diumenge 7 d’abril, entre 
els diferents actes organitzats 
per l’Ajuntament, a la tarda 
i al nostre local vam rebre 
la visita de la Consellera de
la Presidència i portaveu 
del govern de la Generalitat 
de Catalunya, Sra. Meritxell 

Budó, acompanyada per l’al-
calde de la població, Joan 
Eroles, i altres membres del 
consistori, que van compartir 
una estona amb l’Associació 
de Dones de Preixens i re-
presentació de dones de les 
Associacions de Pradell i les 
Ventoses.

Un cop fets els parlaments 
corresponents i havent signat 
en el Llibre d’Honor, la visita 
es va cloure amb la degustació 
d’un petit refrigeri ofert al ma-
teix local de l’Associació.   ■
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ENTITATS AEUA
Aula
d’Extensió
Universitària
AGRAMUNT

A E
U A

Conferències 

La primera va tenir lloc 
el dia 20 de març a la 
Sala del Casal Agra-

muntí, amb el títol: “Nocions 
de feminisme”. Va anar a càr-
rec de la Sra. Gemma Lienas. 
La conferenciant va néixer a 
Barcelona. Es va llicenciar en 
Filosofi a i Lletres per la UAB. 
És escriptora i conferenciant. 
Ha publicat més de 80 llibres 
i ha guanyat diversos premis. 
També ha treballat com a pro-
fessora, directora d’edicions a 
diferents editorials i com a ar-
ticulista. Ha estat diputada al 
Parlament de Catalunya. Ella, 
que es considera feminista 
des de sempre, durant la seva 

infantesa, als anys 50, ja es 
qüestionava alguns costums 
que donaven per fet que la 
dona depenia de l’home i que 
tenia prohibit l’accés a certes 
professions o drets pel fet de 
pertànyer al sexe femení. Es 
manifestà defensora dels drets 
de les dones. Les lleis han 
canviat, però la nostra men-
talitat segueix igual en molts 
aspectes. S’assoleixen petites 
fi tes, i cada vegada més les 
organitzacions internacionals 
(l’ONU, el Parlament Euro-
peu...) fan campanyes perquè 
els homes s’impliquin més per 
a aconseguir aquesta igualtat 
de les persones. Al segle XIX, 

la societat encara defensava la 
inferioritat intel·lectual, fi ns i 
tot moral de les dones. Aquest 
sistema patriarcal té com a fi -
nalitat laminar l’autoestima, i 
deriva en la violència de gène-
re. El feminisme és un movi-
ment que lluita per a aconse-
guir la paritat de les persones, 
amb els mateixos drets i deu-
res. No n’hi ha prou en regular 
les lleis, es tracta d’un canvi 
de mentalitat. 

La segona classe es va re-
alitzar el dimecres 3 d’abril, 
amb el títol: “El canal d’Urgell” 
a càrrec del Sr. Ramon Bernaus 
Santacreu (Vilanova de Meià). 
És mestre, llicenciat en His-
tòria, catedràtic i professor 
jubilat de l’INS Ribera del Sió 
d’Agramunt, i doctor en His-
tòria Moderna per la UdL el 
2019. Ha exercit 38 anys la 
docència (11 a primària i 27 
a secundària com a professor 
de Socials i Ha. de l’Art). Ha 
escrit diversos llibres. És re-
dactor de la revista Sió d’Agra-
munt des del 1986. Redactor 
fundador de la revista LO PAS 
NOU de  Vilanova de Meià. 
El conferenciant, company i 

A
N

N
A

 M
A

R
TÍ

N

Conferència de Gemma Lienas.
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Gemma Lienas du-
rant la seva infan-
tesa, als anys 50, 
ja es qüestionava 
alguns costums que 
donaven per fet que 
la dona depenia de 
l’home i que tenia 
prohibit l’accés a 
certes professions 
o drets pel fet de 
pertànyer al sexe 
femení.

Ramon Bernaus féu 
una exposició molt 
documentada sobre 
el nostre territori; 
de com aquesta 
extraordinària obra 
d’enginyeria que és 
el canal d’Urgell, 
marcà un abans i 
un després

Antoni Puigverd ma-
nifestà que a la nos-
tra societat, d’uns 
anys ençà, estem 
vivint una revolució 
motivada, sobretot, 
pels avenços en les 
xarxes socials.

membre de la Junta de l’Aula, 
féu una exposició molt docu-
mentada sobre el nostre terri-
tori; de com aquesta extraor-
dinària obra d’enginyeria que 
és el canal d’Urgell, marcà un 
abans i un després, convertint 
una zona àrida i gairebé inha-
bitable, el Mascançà (“Lo clot 
del diable” per la gent que hi 
vivien), en unes fi nques fèr-
tils, com són ara les terres de 
Pla d’Urgell. Plantejà la classe 
des de diferents aspectes. a) 
El territori, a nivell geològic, el 
paisatge, l’ocupació pel dife-
rents pobladors... b) La cons-
trucció del canal, que després 
de diferents fracassos, l’any 
1853, va dur a terme l’empre-
sa S.A. Canal d’Urgell (famí-
lia Girona) essent l’enginyer  
de l’obra Domingo Cardenal, 
que establí el centre logístic a 
Agramunt. La Mina de Mont-
clar, és un túnel de 4.917 m. 
de longitud que travessa de 
nord a sud la serra. Hi varen 
treballar unes 6.000 perso-
nes. Per travessar el riu Sió, 
es va construir un aqüeducte 
(El Pont de les 7 arcades), 
que fou derruït per la Rubina-
da de Santa Tecla (1874). La 
necessitat de seguir regant, 
obligà  la companyia a cons-
truir-ne un altre (El Pont de 
Ferro-1875), un gran caixó 
d’acer i formigó soldat amb 
reblons. c) La biografi a dels 
personatges més signifi catius: 
l’enginyer Domingo Cardenal i 
la família dels Girona i la seva 
fi nca del Castell del Remei. Va 
acabar parlant del funciona-
ment del canal, des dels inicis 

fi ns a l’actualitat. El torn de 
preguntes es va convertir en 
un participatiu col·loqui entre 
alguns dels assistents.

La tercera  classe va tenir 
lloc el dia 10 d’abril  amb el 
títol: “La post-veritat”, a càr-
rec del Sr. Antoni Puigverd 
(la Bisbal de l’Empordà). És 
catedràtic d’institut (Llengua 
i Literatura) en excedència. 
Com a periodista d’opinió, 
ha col·laborat en nombrosos 
mitjans. Actualment és co-
lumnista i editorialista del 
diari La Vanguardia  i comen-
tarista de TV3.  Ha publicat 
poesia, narrativa i assaig. El 
conferenciant és una perso-
na amb molta experiència en 
l’observació de la política; el 
seu pensament té una base 
molt sòlida en la seva forma-
ció intel·lectual, però sobretot 
en l’humanisme. Per introduir 
el concepte post-veritat féu 
un repàs d’exemples al llarg 
de la història. Manifestà que 
a la nostra societat, d’uns 
anys ençà, estem vivint una 
revolució motivada, sobretot, 
pels avenços en les xarxes so-
cials (les TIC), que han can-
viat el món que vam conèi-
xer i ens porten a un que no 
sabem com serà; això és un 
fet inefable, aquest canvi de 
civilització no el podem predir 
perquè no tenim perspectiva 
històrica. El que compta en 
la comunicació és l’audiència 
que produeix un triomf eco-
nòmic; tenir èxit, però, no és 
sinònim de qualitat. El con-
cepte de veritat, segons els 
fi lòsofs greco-llatins com Pla-

tó i Aristòtil... defensaven que 
no podem conèixer la veritat 
si no analitzem les causes. En 
la post-veritat, apostem per 
una veritat no objectiva, sinó 
apel·lant a les emocions per 
conquerir les audiències. La 
post-veritat és la mentida que 
tu vols escoltar, i és el que 
actualment fan molts mitjans 
de comunicació. No solament 
la publicitat va cap al camp 
de les emocions, sinó també 
els intel·lectuals, els polí-
tics... tot allò que vulgui una 
acceptació. Els valors s’adap-
ten al context, que sempre és 
emocional. La metàfora de la 
vida és el canvi. L’important 
és viure moltes experiènci-
es. Aquest canvi constant no 
dóna temps a pensar i analit-
zar ens suposa fer un esforç. 
Ara busquem respostes sen-
zilles i amb un gran impacte 
emocional. Acabà manifes-
tant que els excessos que 
cultivem ens allunyen de la 
realitat; enumerà molts dels 
valors tradicionals i reafi rmà 
l’honestedat  amb el que fem, 
evitant banyar-nos en la men-
tida. Hem de defensar la veri-
tat fi ns on ens sigui possible.

Properes activitats: 

- Dimecres 8 de maig. Classe  
a càrrec dels Sr. Roger Palà  i 
Sergi Picazo 

Tema: “Mitjans de comuni-
cació i periodisme crític”

- Dimecres 15 de maig. Clas-
se a càrrec de la Sra. Llúcia 
Ramis.

Tema: “Com escriure sobre 
la pròpia família i no deixin de 
convidar-te als dinars de Nadal”

- Dimecres 22 de maig. Clas-
se a càrrec del Sr. Pol Avinyó”

Tema: “Introducció a l’òpe-
ra Tosca”

La Junta Directiva
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Ramon Bernaus i Antoni Puigverd 
durant les seves respectives 
conferències al Casal.
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ENTITATS ANC

D’Agramunt a Waterloo

El primer divendres 
d’aquest mes un grup de 
convilatans vàrem anar a 

fer una visita als nostres polítics 
exiliats a Waterloo. Ho havíem 
començat a parlar dies abans, 
donat que teníem un contacte 
que ens havia fet saber aquesta 
possibilitat: ha de ser un grup 
no gaire nombrós, de 8 o 10 
persones, millor entre setmana  
perquè els caps de setmana els 
reserven per veure’s amb la fa-
mília. I vet aquí que ràpidament 
vàrem tenir el grup fet.

La primera sensació és que 
vas a fer un viatge per veure 
algú més o menys conegut, amb 
qui tens una càrrega afectiva 
vinculada als fets que vàrem 
patir tots els qui ens sentim re-
presentats pel que va suposar el 
referèndum de l’1-O de 2017 i, 
a causa dels fets succeïts a pos-
teriori, ells van haver de marxar 
de Catalunya. El gruix dels nos-
tres polítics estan a les presons 
i en aquest cas ja hem fet mol-
tes accions i manifestacions a 
la vora de les presons, però pels 

exiliats llevat de la concentració 
a Brussel·les de l’any passat –on 
no tots vam poder anar–, no han 
estat gaire nombroses.

Vam quedar que a les 10:30 
ens esperarien a la Casa de la 
República; tindríem una entre-
vista amb el Conseller Toni Co-
mín i molt probablement ens 
podríem veure amb el President 
Carles Puigdemont. 

Vam preparar coses per por-
tar-los: torrons, xocolata, unes 
revistes del Sió, el llibre Agra-
munt, Reportatges de la Història 
del nostre apreciat Josep Ber-
tran i molts records i salutacions 
de moltes persones que ens ho 
havien encarregat. Després d’un 
viatge curt i de poc dormir, vam 
arribar. Al baixar del tren vam 
veure un poble certament típic 
centreeuropeu: cases baixes, 
poc trànsit, cap bar i de sobte... 
la casa, tal i com la veiem a les 
fotos. Ens vam començar a emo-
cionar. Cadascú caminava pel 
seu compte, observant els de-
talls, fi ns arribar a les escales. 
Ens vam esperar, doncs, i sense 

trucar ens obriren la porta i ens 
sortiren a rebre.

En aquell moment, per a mi, 
tot el que era anar a fer una vi-
sita als nostres representants 
exiliats es transformà. Va supo-
sar un xoc emocional. Em vaig 
adonar del que allò representava 
amb molta més profunditat del 
que ho veia des de casa meva; 
l’amabilitat del personal que 
ens rebia i les paraules que ens 
deia: que els agradava i els re-
confortava que els anéssim a 
veure, que necessitaven i espe-
raven les nostres visites. Parau-
les, potser també volgudament 
escoltades per nosaltres, però 
que jo crec que foren totalment 
sinceres per la seva part. “Si us 
plau, no feu soroll, el President 
està en una reunió i el Conseller 
Comín encara no ha arribat”. I 
ens van portar a una sala de re-
unions modesta on vam esperar 
la seva arribada.

La reunió amb el Conseller 
fou directa i transparent. No 
deixà de transmetre’ns la preo-
cupació per la situació al nostre 
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Carles Puigdemont amb 
el col·leccionable de Sió, 
obra de Josep Bertran.

A la dreta, foto de família 
dels expedicionaris 
agramuntins amb el 
President i el conseller 
Toni Comín.

La primera 
sensació és 
que vas a fer 
un viatge per 
veure algú 
més o menys 
conegut, amb 
qui tens una 
càrrega afec-
tiva vinculada 
als fets que 
vàrem patir 
tots els qui ens 
sentim repre-
sentats pel que 
va suposar el 
referèndum de 
l’1-O de 2017
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país i també per la seva pròpia. 
Estàvem parlant amb membres 
del govern català a l’exili i això, 
que temps enrere era certament 
impensable, esdevenia indig-

nant i molt dur per a ells, les 
seves famílies i els seus amics. 
I també per a nosaltres. Hi vam 
estar a gust. Vam parlar força 
estona. De sobte s’obrí la porta 
i entrà el 130è President de la 
Generalitat, somrient, afectuós 
i amable. Li vaig veure la mi-
rada trista, però. Ens compla-
gué poder-lo saludar i poder-li 
transmetre el nostre afecte i 
consideració. Tots enteníem el 
que estan passant, no era el 
moment de les tristors ni dels 
retrets, sinó de repartir esperan-
ça i molts records de part de la 
gent de la nostra terra. I els ofe-
rírem els obsequis que reberen 
amb escalf.

Després el comiat el férem a 
les escales amb unes fotos amb 
el Conseller Comín que deixa-
ven a l’aire la propera trobada 

per videoconferència amb ell 
mateix per parlar del Consell 
per la República que es feu dies 
després al Casal. Just quan ja 
érem al carrer vàrem poder sa-
ludar el Conseller Lluís Puig per 
a qui també dúiem records de 
gent del món de la cultura. Dins 
d’una bossa hi portava un tros 
d’Agramunt: se n’anava amb 
uns quants dels nostres torrons 
embolicats amb el paper de 
l’auca.

Ara, un cop soc novament a 
casa, m’adono que jo puc gau-
dir de les coses que m’agraden 
i que conformen el meu espai 
segur, físic i afectiu; per això no 
deixo de pensar en el que els 
suposa viure en l’exili, a ells i 
elles, d’enyor i tristor.

Joan Loscos
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Toni Comín mostra el 
cartell anunciador de la 
videoconferència que 
va fer a Agramunt, a les 
escales de la Casa de la 
República.

CFPS Projectes d’Obra Civil
- Encarregat sobreestant

- Topografia

- BIM

Formació d’alta capacitació BIM

Escola de Sobreestants  
d’Obres Públiques

C. Salvador Espriu, 2 - 25300 Tàrrega (Lleida) 
973 31 23 03 - escolasobreestants.tes@gencat.cat
territori.gencat.cat/sobreestants - @E_sobreestants

CFPS Projectes d’Obra Civil
- Encarregat sobreestant

- TopografiaTT

- BIM

Formació d’alta capacitació BIM

C. Salvador Espriu, 2 - 25300 TàrTT rega (Lleida) 
973 31 23 03 - escolasobreestants.tes@gencat.cat
territori.gencat.cat/sobreestants - @E_sobreestants
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Xavier Junyent Sangrà
Tel.  625 119 990

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

xavie_reformes@hotmail.com

25310 AGRAMUNT

T. 973 39 27 24

LLUNANOVAAGRAMUNT

AV. JAUME MESTRES, 27 - 25310 AGRAMUNT (LLEIDA)

PINTORS GERMANS CAPITAN

C. Fontanilles, 17 - AGRAMUNT
Tel. 973 390 403 - Mòb. 667 639 258 - Fax 973 391 124

Mòb. Josep M. 605 851 798

SERVEI I LLOGUER DE PLATAFORMES
Antoni i Josep Mª Capitan Gallardo

TRACTAMENT DE FAÇANES · COL·LOCACIÓ DE PLADUR
REVESTIMENTS DE FUSTA · ESTUCS D’ALTA DECORACIÓ
INSTAL·LACIÓ DE PARQUET · PINTURES INDUSTRIALS

Làmines de plàstic

Bosses de Paper

Bosses de plàstic

www.grupoconsist.com

Sacs de paper

Sacs laminats

Bobines gofrades

Flexible solutions for Flexible Packaging
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ENTITATS FESTA, GASTRONOMIA I  CULTURA

Nova edició de dVins

ESTEM D’ANIVERSARI
En fem 20!

Dissabte 4 de maig, a les 11.30h
“Atrapacontes”

a càrrec de Unió de Botiguers
i Industrials d’Agramunt

Des de l’entitat Festa, 
gastronomia i cultura 

ja tenim a punt una nova 
edició de la Mostra de vins 
i caves de proximitat que 
tindrà lloc el proper dia 26 
de maig.

Des de l’organització us 
animem a venir a visitar-nos 
al passeig del Sió i també a 
participar de la ruta turísti-
ca i cultural que tindrà lloc 
durant el matí del dissabte. 
No us perdeu una visita a 
alguns dels llocs més em-
blemàtics d’Agramunt, així 
com el tast de vi i la degus-
tació que farem a cada lloc.

Dissabte, 26 de maig
A les 11.00 h. 
IV ruta turística i cultural 

pel centre d’Agramunt amb 
tast de vi i degustacions de 
productes locals.

Inscripcions a l’Ofi cina de 
Turisme. 

Preu: 10€ (places limita-
des)

A partir de les 17.00 h.
VI  Mostra de vins i caves 

de proximitat al Passeig del 
Sió (a partir del pont romà-
nic)

Més informació a
www.dvins.cat

Dissabte 11 de maig, a les 12h

RATS
a càrrec de la 
Companyia 
campi qui 
pugui
Les rates han 
envaït Agra-
munt i només un fl autista que ve d’un país molt 
llunyà per endur-se la plaga. 

(Espectacle divertit i visual i per a totes les edats)

Di ssabte 18 de maig, a les 11h

Tertúlia amb l’escriptora 
i periodista Empar Mo-
liner, que ens parlarà de 
la seva novel·la No hi ha 
terceres persones, llegida 
al club de lectura 
Acte obert a tothom.

Dijous 23 de maig, a les 7 del vespre
CONNEXIONS POÈTIQUES 

a càrrec de Lluís Fortuny

Un dels components 
històrics de la Com-
panyia Elèctrica 
Dharma presenta 
un recital de petit 
format d’imatges i 
poemes i música
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EXPOSICIONS  A  L'ESPAI

PLAÇA DEL MERCAT, S/N 25310 AGRAMUNT
WWW.ESPAIGUINOVART.CAT 
TEL.973.39.00.04 

HORARI 
DIJOUS I DIVENDRES, DE 10H A 13H
DISSABTE, D’11H A 14H I DE 17H A 19H
DIUMENGE, D’11H A 14H

El primer humà va ser un artista
09 Febrer | 14 Juliol 2019

La forma de la llibertat
Pilar Rosado
Inauguració 18 de maig,
a les 12.30h

 

MÉS DE 10 ANYS ELABORANT  

GRANS VINS 

Informació i reserves: 973050018 – info@masblanchijove.com 
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OPINIÓ LA CLARABOIA per JOAN PUIG i RIBERA

Narayama

Molta gent vam poder 
veure amb una pro-
funda tristor les imat-

ges en què Ángel Hernández 
de Madrid ajudava a morir la 
seva esposa, María José Car-
rasco, que patia esclerosi múl-
tiple en fase terminal. Ella, 
degut a la seva incapacitat, li 
demanava que ell ho fes per-
què no volia continuar vivint i 
patint.

El fet ens dugué a la memò-
ria el cas semblant de Ramon 
Sampedro que, després de 
demanar-ho i portar una forta 
batalla personal propugnant 
l’eutanàsia, va poder morir 
gràcies a l’ajuda de la per-
sona que el cuidava. Això va 
ser el 12 de gener de 1998. 
Ramon Sampedro era un xi-
cot que als vint-i-cinc anys va 
quedar tetraplègic en tenir un 
accident a la platja As Furnas 
quan es llençà de cap al mar 
des d’unes roques. Va portar 
en vida una lluita en pro de 
l’eutanàsia mitjançant escrits 
que aplegà en el volum Cartas 
desde el infi erno (1996). El 
cas va impactar tant que fou 
portat al cinema per Alejandro 
Amenábar el 2004 en el fi lm 
“Mar adentro”, protagonitzat 
per Javier Bardem i Belén Ru-
eda, que fou guardonat amb 
14 premis Goya i un Òscar a 
la millor pel·lícula estrangera.

L’impacte que causà el cas 
Sampedro en l’opinió públi-
ca va fer que es plantegés la 
qüestió del bon morir o euta-
nàsia, ja que la llei condemna 
el fet amb una pena de dos a 
deu anys. Hi ha alguns paï-
sos en què l’eutanàsia està 
contemplada legalment. A 

Espanya, després d’anys de 
parlar-ne, semblava que es le-
gislaria en aquest sentit, donat 
que una colla de partits hi es-
taven a favor. Però la qüestió 
no tirà endavant perquè (qui 
si no?) el PP s’hi oposà i Cs 
s’abstingué. Ara, amb el cas 
recent de María José Carrasco 
s’ha tornat a obrir la caixa dels 
trons en acusar-se el marit 
d’homicidi assistit a la vegada 
que el jutge l’ha qualifi cat de 
“violència de gènere”, cosa 
que a ell, que no es considera 
masclista, l’ha molestat amb 
raó.

Després d’haver passat una 
nit a la presó, el jutge deixà 
Ángel Hernández en llibertat 
provisional a l’espera del ju-
dici. En el cas de Sampedro, 
la cuidadora Ramona Maneiro, 
que va facilitar-li la cicuta, va 
ser absolta per falta de proves, 
atès que en les imatges grava-
des no es veia qui l’ajudava. 
Fou ella que anys més tard, 
quan el delicte havia prescrit, 
va confi rmar-ne l’autoria. En el 
cas d’Àngel Hernández, però, 
la fi lmació no amaga qui ajudà 
María José a morir; per tant, si 
s’aplica la llei, és possible que 
sigui condemnat.

Tornem a topar, doncs, amb 
una llei injusta. Una llei que 
cal modifi car, perquè sembla 
molt clar (encara que als par-
tits de dretes i als defensors 
de l’Església reaccionària no 
els sembli així) que hauria de 
ser legal l’eutanàsia en casos 
extrems i irreversibles en què 
el malalt la demani. Estem en 
uns moments en què es diu 
sovint que hi ha coses que no 
es poden fer perquè “la llei no 

ho permet” i aquest cas ens fa 
obrir els ulls perquè veiem que 
la llei sovint és imperfecta i 
que cal modifi car-la quan con-
vé perquè estigui al servei del 
ciutadà. La llei ens ha d’aju-
dar a ser lliures. Que es legisli, 
doncs, d’una vegada respecte 
l’eutanàsia.

Shichiro Fukazawa, escrip-
tor japonès, va publicar el 
1957 Narayama, una novel·la 
corprenedora on es planteja 
amb una tendresa extraordi-
nària el tema de la bona mort. 
Narayama és la muntanya 
nevada on els fi lls porten els 
pares vellets quan ja no poden 
ajudar la família i estan des-
valguts i sense força per conti-
nuar vivint. Apliquen un siste-
ma ancestral que els habitants 
dels entorns de la muntanya 
accepten talment els elefants 
que, en adonar-se que les for-
ces els fl aquegen, abandonen 
el ramat i se’n van vers el ce-
mentiri on jauen els esquelets 
dels seus avantpassats.

A veure si, superades les 
eleccions, els partits polítics 
tornen a posar la qüestió a de-
bat i fi nalment es legisla sobre 
l’eutanàsia. Perquè cal accep-
tar la mort com un fet més de 
la vida. Tots sabem que un dia 
o altre hi arribarem. Tots ente-
nem que el cos, amb els anys, 
es va deteriorant. I, encara 
que la medicina ha avançat 
molt i la vida se’ns ha allargat, 
sempre topa amb el mur in-
franquejable que atura defi ni-
tivament el camí. Aconseguim 
almenys que la vida que ens 
resti no sigui un turment per 
a nosaltres i els qui ens envol-
ten.   ■

Narayama és la 
muntanya ne-
vada on els fi lls 
porten els pares 
vellets quan ja 
no poden ajudar 
la família i estan 
desvalguts i 
sense força per 
continuar vivint.

A veure si, 
superades les 
eleccions, els 
partits polítics 
tornen a posar la 
qüestió a debat 
i fi nalment es 
legisla sobre 
l’eutanàsia.
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ESPECIALISTES 
EN HOSTALERIA

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

Distribuïdors:

Tu poses 
la imaginació…
i nosaltres et vestim la teva taula
amb totes les combinacions de colors

bosses paper

bosses plàstic

hostaleria

alimentació

aparells

neteja

impresos

pastisseria

indústria

mobiliari

cash…

bosses paper

bosses plàstic

hostaleria

alimentació

aparells

neteja

impresos

pastisseria

indústria

mobiliari

cash…

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

Tapes casolanes

Caragols a la llauna

Especialitats de la casa

Telèfon
973 391 131
688 228 808

Adreça
Plaça del Mercadal, 9
25310 Agramunt

Glops & Tapes
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Eines antigues de la pagesia

OPINIÓ ESCUDELLA BARREJADA per ANTONI PONSA

Tothom sabia i sap que 
per fer rendir la terra s’ha 
de remoure bé perquè 

desapareguin les males herbes 
i, de passada, perquè s’oxigeni 
i regeneri amb el fred, el sol, 
l’aire, la calor. Sense aquests 
requisits tota l’altra feina que 
s’hi feia hauria estat en va. 
Així la natura hi posa la seva 
part i la gent del camp hi afe-
geix la resta.

Moltes de les antigues ei-
nes que usaven els pagesos 
d’abans, avui dia es pot dir 
que serien obsoletes, entre 
les quals cal citar-ne algunes 
de les més importants que, de 
fet, ja s’han extingit o estan en 
perill de fer-ho.

L’arada: instrument agrícola 
que serveix per obrir solcs a 
la terra i que, en la seva forma 
més simple, consisteix en una 
fulla triangular anomenada re-
lla, on també s’uneix la pala 
metàl·lica que cada solc s’ha 
de fer girar per sota d’aquesta 

amb el fi  de tombar la terra i 
les herbes cap al mateix costat 
del guaret. La rella, encara que 
sigui de ferro, degut al contac-
te seguit que té amb la duresa 
de la terra, s’havia d’esmolar 
de tant en tant pel ferrer, la 
qual cosa rebia el nom de llu-
ciar-la i, a la llarga, afegir-li uns 
quants centímetres de ferro 
perquè s’havia escurçat mas-
sa, cosa que també se n’en-
carregava el ferrer; d’això se’n 
deia acerar. Una cosa semblant 
passava amb els tallants de la 
pala. La peça corbada i posteri-
or de l’arada per on l’agafava el 
llaurador i on tenia els tirants 
del parell era l’esteva.

L’arada era de ferro, però el 
camatimó era de fusta, gene-
ralment d’om; un lluc recte i 
rodó que anava de l’arada a 
la treitera que penjava del jou 
amb uns quants forats pels 
quals passava una clavilla 
metàl·lica, cilíndrica i molt re-
sistent que servia per arronsar 

o separar l’arada de les potes 
dels animals.

El forcat; és una peça de 
fusta o de ferro en forma de 
forca que es posa fi xada al 
collar de les haveries quan es 
tracta d’una sola haveria ar-
rossegant-la i que en aquest 
cas es tracta d’un orelló, que 
no és altra cosa que cadascun 
dels dos tascons que surten en 
forma d’aletes l’un i l’altre al 
costat del dental de l’arada i 
serveixen per a eixamplar el 
solc. En cas que s’empri com 
a forcat, normalment és per 
arronsar més la terra a certes 
plantacions lineals de verdu-
res passant-lo entre línia i lí-
nia, operació que se’n diu fer 
cavallons, sense malmetre les 
esmentades plantes.

També es pot usar arrossegat 
per un parell d’animals junyits 
com es fa amb l’arada comu-
na. En aquest cas se solia usar 
per desermar terrenys durs i 
difícils no aptes per altres mo-
dels d’arades.

I fi nalment hi havia el culti-
vador: un aparell metàl·lic de 
carcassa en forma quadrangu-
lar proveït de diverses relles 
que es feia servir per endinsar 
els cereals, prèviament sem-
brats a mà, a poca profunditat 
en el terreny.

No cal dir que amb el cul-
tivador es multiplicava per 
molts enters la quantitat de 
metres quadrats sembrats 
cada jornada, però per contra, 
calia que les condicions del 
guaret fossin òptimes, tant pel 
que fa a estar net d’herbes que 
causessin embussos entre les 
relles, com per no estar massa 
àrid o enterrossat.     ■

L’arada era de 
ferro, però el 
camatimó era 
de fusta, gene-
ralment d’om; 
un lluc recte i 
rodó que ana-
va de l’arada a 
la treitera que 
penjava del jou 
amb uns quants 
forats pels quals 
passava una cla-
villa metàl·lica, 
cilíndrica i molt 
resistent que ser-
via per arronsar 
o separar l’arada 
de les pots dels 
animals.

Arada antiga de ferro.
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OPINIÓ ELS LECTORS ESCRIUEN

Respecte la carta
“Un certamen no tan literari”

Quatre anys

Volem escriure quatre ratlles no-
més per subscriure  al cent per 

cent els comentaris que es fan en 
l’escrit del mes passat a la carta: 
“Un certamen no tan literari”. Mal-
grat tot, volem incidir en el punt on 
s’apunta que els alumnes “hi po-
sen esforç i il·lusió per fer un bon 
treball...”. Ens volem aturar aquí i 
comentar que el treball és obliga-
tori per a tots els alumnes, ja que 
el fan tots el  mateix dia i a l’aula. 

Així doncs, com que els obliguem 
a fer-ho i s’ho prenen amb ganes, 
creiem que tenen tot el dret a par-
ticipar en el certamen del poble.

Quan a cicle mitjà podien es-
criure, miràvem que cadascú, dins 
de les seves possibilitats, triés la 
tipologia de text en què més cò-
mode podia trobar-s’hi (poesia o 
prosa) i així tenir l’oportunitat de 
presentar els seus treballs.

No ens volem allargar ni repe-

tir-nos. Confi em en què alguna 
vegada s’escoltin i es valorin les 
opinions i propostes dels que tre-
ballem amb els nens/es. Al cap-
davall, només hi hauria d’haver 
un únic objectiu: millorar , sempre 
que es pugui, les activitats que 
motivin el nostre alumnat i així 
fer-los créixer en tots els àmbits.

Carme Vicens
Josefi na Viles

Quatre anys té el meu fi ll pe-
tit. Fa quatre anys no tenia ni 

un any i era una extensió més del 
meu cos. Ara, agafat de la mà de 
la seva germana, va sol a l’escola.

Aquests quatre anys també han 
inclòs:

Posar a prova els meus límits 
personals (de gestió del temps, 
de capacitat de treball i d’intel-
ligència emocional). Compartir i 
confi ar en les persones i deixar-los 

fer perquè ja van sols. Encoratjar i 
animar als que no. Tenir una mira-
da diferent de les rajoles esquer-
dades del carrer o l’entarimat de la 
plaça. Entendre que lo meu també 
és de tots i que el que és comú 
és responsabilitat de tots. Assumir 
encerts i també errades. Insomni.

I també decepcions:
Veure que la passió que creies 

compartida no s’encomana als 
altres. El retret: “Com se us acut 

fer això?” sense haver sospesat les 
desenes de pros i contres que jo sí 
que he valorat. Enviar un mail on 
detalles els teus horaris per oferir 
una conversa directa i que et retor-
ni en una carta pública als mitjans 
locals.

Sé que tots ens estimem d’on 
som. La diversitat ens farà més 
rics. I també xerrar i parlar: enra-
onar.

Dolors Ricart Amanós
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OPINIÓ ELS LECTORS ESCRIUEN

Jaume Tarragona, un altre
guardià del temps

Michael Ende amb la seva magnífi ca 
novel·la juvenil  Momo –de molt reco-

manable lectura, independentment de la 
nostra edat– ens parla sobre el concepte del 
temps i el seu ús i valor en les societats mo-
dernes. Momo, la protagonista, és una nena 
que posseeix la meravellosa qualitat de sa-
ber escoltar els altres i que vol ajudar la gent 
a humanitzar les seves vides, especialment 
quan apareixen els homes de gris: que són 
uns personatges que volen apropiar-se del bé 
més preuat que tenen les persones, el seu 
temps. Ho fan mirant de convèncer la gent 
que no han de perdre el temps, malgastar-lo 
en coses que no siguin útils, rendibles.

Avui, al món que ens toca viure, existeixen 
uns altres homes de gris que ens volen robar 
el nostre dret al temps. Potser és la feina que 
s’ocupa de moltes de les nostres hores o, tal 
vegada, és la insufi ciència que s’ha apoderat de 
la nostra agenda; perquè ens sobren activitats 
o ens autoimposem massa obligacions. Podria 
ser Internet, perquè ens hem tornat uns addic-
tes a la informació, i com més nova millor.

Amagar-se dins de les pàgines d’un bon lli-
bre, degustar un cafè a xarrups, passejar dis-
seccionant un paisatge, conversar amb algú 
lluny dels rellotges o, simplement, dir-te a l’oï-
da no vull fer res; semblen cada vegada més 
un miratge dins de la cultura de la immediate-

sa, la rapidesa, la hiperactivitat que inunda els 
nostres dies. El temps s’acomiada d’aquesta 
manera del seu rostre més vivible, més humà.

Ens queden però, això sí, una mica ama-
gats, alguns espais de la quotidianitat on en-
cara és possible perdre una mica el temps; 
un d’ells, les botigues de poble de tota la 
vida. Cada vegada són menys, i les que so-
breviuen haurien de ser conservades com a 
una relíquia imprescindible. En elles habiten 
uns personatges que com Momo ens ajuden 
una mica a humanitzar les nostres vides: les 
botigueres i els botiguers. Uns altres guardi-
ans del temps, com durant molts anys va ser 
en Jaume Tarragona al poble de Montclar.

A l’altra banda del taulell sempre hi ha 
algú disposat a: parar l’orella per escoltar-nos 
sense necessitat de cap divan, conversar de 
manera distesa en absència de cap guió, o 
bescanviar tota mena d’informacions; mentre 
ens tallen una mica d’embotit o ens pesen 
unes quantes peces de fruita. Els botiguers i 
les botigueres ens posen una única condició: 
que no tinguem pressa perquè del temps ja 
se n’encarreguen ells. Ens regalen el temps 
que guarden en les seves caixes, però en rea-
litat ens estan donant vida, perquè com deia 
Michael Ende a Momo: “el temps és vida i la 
vida resideix en el cor”.

Vítor M. Cabral

Se’ns van esvair els dies, Jaume;
però no aquestes paraules que vas inspirar

Nota de preus de l’any 1930.
(Document cedit per Jaume 
Tarragona Utges).
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El proper dia 9 de juny tindrà lloc la segona edició de 
la Cursa StargardtGo, 100% solidària amb les malalties 

degeneratives de la retina de caràcter hereditari.
Hi haurà caminada de 6 km i curses de 6 i 10 km

Ja estan obertes les inscripcions a la web d’iter5.cat
Ajudeu-nos a fer gran aquesta cursa.

Veniu, participeu i gaudiu!
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L’empresa Torrons Vicens i 
Xocolata Jolonch van ela-

borar aquesta gran “mona” 
de Pasqua reproduint amb 
molt detall la nostra església 
parroquial. Està confecciona-
da amb xocolata bitter 60% 
i pesa 54 quilos. Per a con-
feccionar-la s’hi van destinar 
33 dies de treball, durant els 
quals es van haver d’ajuntar 
un total de 1.107 peces (925 
de les quals corresponen a 
les teules del sostre). Aquests 
darrers dies ha estat l’expec-
tació de molta gent que l’ha 
pogut contemplar a la Xocola-
teria de la plaça del Pou dins 
d’una urna metacrilada. De 
moment hi continuarà expo-
sada, fi ns que es determini la 
seva destinació fi nal.
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Recull d’imatges 
seleccionades 
entre les que els 
nostres lectors 
han penjat 
a Instagram 
amb l’etiqueta 
#revistasio
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▼

ENTREVISTA SISCO FARRÀS SERENTILL

Un històric del bàsquet

per ANNA SANTACREU

Hi ha persones que 
dins la quotidianitat 
de la seva vida incor-

poren elements que fan que 
aquests siguin una dedica-
ció-afi ció presents i de ma-
nera constant en el seu dia 
a dia. El Sisco n’és un. Fill 
del Miquel d’Artesa i de la 
M. Rosa de Barcelona, nas-
qué a Artesa de Segre el 29 
de novembre del 1954. En el 
seu poble natal visqué la in-
fantesa i joventut  fi ns que es 
desplaçà a Lleida i després a 
Barcelona pels estudis. L’any 
1986 es casà amb Josefi na 
Figuera Figuera d’Agramunt, 
on es traslladà a viure. Amb 
el temps foren pares de dos 
fi lls, la Laia i l’Oriol.

Recentment la Federació 
Catalana de Bàsquet i la Fun-
dació del Bàsquet Català han 
atorgat a Sisco Farràs Seren-

till la distinció d’Històric del 
Bàsquet Català. Per això hem 
volgut parlar amb ell perquè 
ens expliqui de manera pla-
nera, tal com és, de què li 
ve aquest guardó i com li va 
sorgir l’afi ció per l’esport de 
la cistella. 

– Explica’ns, Sisco, què et va 
portar al món del bàsquet.

– Recordo que l’afi ció em 
sorgí als 14 anys. Vaig veure 
per casualitat un partit de la 
NBA Allstar Games el 1968, 
fou un partit on els de l’est ju-
gaven contra els de l’oest dels 
Estat Units i en aquella oca-
sió vaig descobrir un jugador 
que em va impressionar pel 
seu esforç, talent i potència 
física, en Wilt Chamberlain. 
Jo, com la majoria de la gent, 
havia vist poc bàsquet ja que 
en aquells anys l’esport estre-
lla era el futbol, mentre que el 
bàsquet quedava a segon ter-
me. L’actitud d’aquella perso-
na va fer que a partir d’aquell 
moment el bàsquet passés a 
formar part de la meva vida.

– Com van ser els teus co-
mençaments?

– En anar a estudiar a 
Lleida, l’any 1969, vaig co-
mençar a jugar a bàsquet a 
través de l’equip estudiantil 
de la residència del “Col·legi 
Major Sant Anastasi”; esport 
que pels valors que transme-
tia vaig fer meu. Entrenàvem 
a les 7 del dematí tots els 
mesos d’hivern, i ja us po-
deu imaginar que molts dies, 
a causa de la boira, ni ens 
vèiem entre nosaltres; però 
la joventut s’imposava a les 

inclemències del temps. No 
vaig jugar mai a bàsquet fe-
derat; només participava en 
campionats col·legials con-
tra els Maristes, l’Episcopal, 
la Salle de la Seu... Durant 
aquesta època vaig fer d’àrbi-
tre d’alguns partits escolars i 
assistia amb companys a par-
tits de l’ADA recordant la riva-
litat amb l’equip del Sícoris.

– I els anys següents?
– Després d’aquets dos anys 

a Lleida, vaig desplaçar-me a 
Barcelona. Allí vaig cursar es-
tudis de comerç mercantil i 
també hi vaig fer pràctiques. 
Aprofi tava els caps de setma-
na per començar a entrenar 
un equip de noies. Després 
vaig fer l’aturada obligada de 
la mili i vaig anar a la Seu 
d’Urgell. Dins dels esports 
militars practicava i feia d’en-
trenador ocasional de bàs-
quet, és clar. La mili la vaig 
acabar al desembre de 1976.

– Com continuà tot això?
– Vaig tornar a casa. I vaig 

començar a treballar d’em-
pleat de banca fi ns ara que 
estic prejubilat. Compagina-
va la vida laboral amb l’en-
trenament altruista de bàs-
quet. Vaig continuar amb el 
grup de noies d’Artesa; fèiem 
partits amistosos amb clubs 
de la província. A la tempo-
rada 1978-79 es fundà el 
Centre Excursionista Nova 
Gent (CENG) del qual vaig 
ser membre fundador. La se-
güent temporada vaig iniciar 
els contactes amb la Federa-
ció Ilerdenca de Bàsquet per 
crear equips a Artesa.

En anar a estudi-
ar a Lleida, l’any 
1969, vaig comen-
çar a jugar a bàs-
quet a través de 
l’equip estudiantil 
de la residència 
del “Col·legi Major 
Sant Anastasi”; 
esport que pels va-
lors que transme-
tia vaig fer meu.

El Sisco recollint la distinció 
d’Històric del Bàsquet Català acom-
panyat de la seva esposa Josefi na i 
dels seus fi lls Oriol i Laia.
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▼

ENTREVISTA SISCO FARRÀS SERENTILL

▼

– Quan aconseguires la titu-
laritat d’entrenador de bàsquet?

– L’any 1980 assoleixo els 
requisits de preparador “Bà-
sic de Bàsquet” és a dir, Mo-
nitor. Ja puc entrenar equips 
de base. L’any 1982 em trec 
el títol d’entrenador de Nivell 
I, i l’any 1983 aconsegueixo 
el Nivell II, podent entrenar 
equips federats no professi-
onals de tot l’estat. Però no 
vaig fer el curs d’entrenador 
superior perquè havia d’anar 
a Màlaga o a Madrid i em 
quedaven molt lluny i a cap 
dels dos llocs em venia de 
gust anar.

– Quan arribares a Agramunt?
– De jove vaig conèixer la 

Josefi na Figuera fi lla d’una 
família prou coneguda d’aquí. 
Vam començar a sortir (el 
que es deia abans “festejar”) 
i ens vam casar el 1986. Ja 
abans del casament havia vin-
gut d’Artesa a entrenar algun 
equip d’Agramunt que m’ho 
havia demanat. Després, 
quan vaig venir a viure defi ni-
tivament a la vila, va ser quan 

vaig entrar de ple al bàsquet 
d’Agramunt.

– Compagines els entrena-
ments entre Artesa i Agramunt?

– Actualment no, però ho 
havia fet durant molts anys. 
A Agramunt entrenava els Sè-
niors masculins i a Artesa les 
Júniors femenines i altres. De 
fet, el CENG d’Artesa i el BAC 
d’Agramunt són els dos clubs 
de la meva vida.

– Has col·laborat amb l’Ajun-
tament, esportivament parlant, 
s’entén?

– Durant la temporada 
1987-88 vaig col·laborar amb 
la regidoria d’esports i vaig 
ser membre del Consell Lo-
cal d’Esports. L’any 1989-90 
vaig passar a ser responsable 
de la secció de bàsquet del 
centre d’esports d’Agramunt. 
En aquesta temporada s’afe-
gí el cadet masculí a la meva 
llista d’entrenament. L’any 
1991 es va fer la inauguració 
del pavelló poliesportiu.

– Parla del BAC.

– Recordo que quan hi va ha-
ver les Olimpíades de Barcelo-
na, l’any 1992, vam començar 
a preparar l’esborrany dels es-
tatuts del Bàsquet Agramunt 
Club (BAC). Es van aprovar 
el 5 d’octubre de 1992 Em 
fa molta il·lusió haver-hi par-
ticipat, perquè aquest fou el 
segon club de bàsquet en què 
vaig prendre part en la fun-
dació. I la “fundació” vol dir 
“continuïtat”. Des de llavors, 
he passat a entrenar diferents 
equips i nivells que ara seria 
molt llarg d’enumerar.

– Tens algun que altre reco-
neixement?

 – Sí, quan es va fer la in-
auguració del Poliesportiu, 
l’Ajuntament em va fer entre-
ga d’una placa en reconeixe-
ment on diu la inscripció: “A 
la tasca realitzada en la pro-
moció de l’esport a la nostra 
Vila. 18 de maig de 1991”.

També l’any 2002, en què 
es va celebrar la festa del bàs-
quet Lleidatà a casa nostra, la 
Representació Territorial de 
Bàsquet de Lleida em va dis-
tingir amb un guardó per “La 
trajectòria, constància i abne-
gació envers el Basquetbol”.

– Vas fer alguna parada en el 
temps com entrenador?

– Sí, per motius de feina. 
Durant les temporades de 
2011 a 2014 no m’hi vaig 
poder dedicar. Tan sols vaig 
fer alguna suplència d’algun 
entrenador en els diferents 
equips del BAC. A la tem-
porada 2014-15, degut a la 
manca d’entrenadors, vaig 
continuar amb la faceta co-
mençada i vaig tornar a en-
trar al món dels entrenadors 
de bàsquet. En aquest cas se 
m’oferí entrenar l’equip Mini 
femení del BAC.

L’any 1980 assolei-
xo els requisits de 
preparador “Bàsic 
de Bàsquet” és a 
dir, Monitor. Ja puc 
entrenar equips de 
base. L’any 1982 
em trec el títol 
d’entrenador de 
Nivell I, i l’any 1983 
aconsegueixo el 
Nivell II, podent 
entrenar equips 
federats no pro-
fessionals de tot 
l’estat.

Equip mini femení que el Sisco 
entrena aquesta temporada.
D’esquerra a dreta, a dalt: 
Elena Pasqüet (delegada d’equip), 
Núria Argelich, Queralt Solé, Laia 
Bertran, Saray Macias, Anna Cases, 
Raquel Carrasco, Núria Rovira, 
Paula Cañadas, Judit Potrony i Sis-
co Farràs. A baix: Júlia Muixí, Júlia 
Sala, Alba Badia, Anna Bertran, 
Alba Sendrós, Martina Camats
i Laia Boix.
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El Sisco Farràs amb els compo-
nents de l’Escola LludriBAC.
Drets: Arnau Tallaví, Pau Rovira, 
Rafael Ferri, Gerard Miralles.
Ajupits: Aida Giménez, Oriol Farràs, 
Miquel Guixé, Axel Saura.

– Has col·laborat en alguna 
altra activitat esportista?

– Al seu moment vaig col-
laborar en la posada en marxa 
del Futbol sala, també amb 
els campionats de Trialsín i 
amb tots els Cros que s’orga-
nitzaven a Agramunt. Actual-
ment faig alguna cosa, sem-
pre dins del món del bàsquet. 
El fet d’estar prejubilat em 
dona més llibertat d’horari. 
En conseqüència, faig cur-
sets d’iniciació al bàsquet 

(quan m’ho demanen) als 
alumnes dels col·legis Macià-
Companys i Verge del Socors. 
També en el seu moment vaig 
ser responsable de l’escola 
LludriBAC.

– Què és el LludriBAC?
– El LludriBAC és l’esco-

la de bàsquet del Bàsquet 
Agramunt Club. Es va posar 
en funcionament l’any 2002. 
Una escola oberta a nois i no-
ies de 5 a 10 anys. La seva 
fi nalitat era introduir l’esport 
del bàsquet als més petits. 
La iniciativa va ser un èxit; 
comptava amb una trentena 
de nois i noies dividits en tres 
grups, depenent de l’edat; in-
clús vam tenir alguns nens i 
nenes de fora vila.

Aquest 2019 és el primer 
any des de la seva creació 
que no ha estat possible fer 
cap grup a l’escola. El motiu 
és perquè actualment és pos-
sible formar equips de Pre-
mini de 8 a 9 anys i Mini de 
10 a 11 anys, per la qual cosa 
els més petits de 8 anys són 
més pocs.

– Els teus fi lls han jugat a 
bàsquet?

– Sí, tots dos. Em produeix 
una gran satisfacció haver 
estat el seu entrenador. Vaig 
entrenar la Laia mentre va for-
mar part de l’equip Infantil i 
Cadet femení, i l’Oriol, també 
en vàries temporades. Val a 
dir que ell encara juga amb el 
Sènior masculí.

– Quantes hores dediques ac-
tualment a entrenar?

– Aquesta temporada, i des 
de fa uns 11 o 12 anys, entre-
no l’equip Mini femení. Entre 
setmana treballem de dilluns 
a dijous una hora cada dia; 
no sempre amb les mateixes 

nenes, ja que ho han de com-
binar amb altres activitats es-
colars (com anglès, exàmens, 
música) que coincideixen 
amb el bàsquet; o sigui, que 
n’hi ha que venen uns dies o 
uns altres segons la disponi-
bilitat. A més dels entrena-
ments, els caps de setmana 
les acompanyo com a entre-
nador als desplaçaments que 
toquen per jugar els partits de 
la lliga federada. En aquesta 
categoria sortosament només 
són per tota la província de 
Lleida a més Fraga i Andorra.

– Quins valors ha de tenir un 
entrenador?

– Per començar molta paci-
ència, temps i predisposició 
a ser el tercer puntal en la 
formació integral dels infants. 
Primer és la família, l’escola 
i les activitats no reglades. El 
bàsquet –segons penso jo– no 
és només fer botar la pilota, 
passar-la i fer bàsquet. Jugar 
a bàsquet és pensar, decidir 
de manera ràpida, calcular 
distàncies i tenir disciplina. 
Als nois i noies també cal in-
culcar-los tota una sèrie de 
valors, com el respecte, la 
companyonia, necessaris per 
compartir hores i hores de 
convivència amb l’harmonia 
necessària per tirar endavant.

– Per tot això tens alguna re-
tribució econòmica?

– Fins fa dos anys la col-
laboració era totalment al-
truista; es més, pagava de 
la butxaca les despeses que 
comportava fer d’entrenador: 
desplaçaments, cursets i el 
que es presentés. Ara, des 
que hi ha la nova junta, es 
procura destinar una petita 
paga als entrenadors, cosa 
que és més aviat simbòlica i 
de reconeixement a la feina i 

El Sisco com a entrenador de 
l’equip cadet femení del BAC, que 
jugava el campionat provincial.
A dalt: Marta Pacheco, Ester 
Esteban, Maica Balagué, Ivet 
Penella, Marta Llobera. Al mig: 
Mònica Manias, Laura Roca, Melani 
Quesada. A baix: Alba Loscos, Laia 
Farràs, Pili Villuendas, Meritxell 
Flores, Ester Mora.
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que no es pot considerar una 
retribució econòmica com a 
tal.

– T’han ofert  entrenar algun 
altre equip?

– Sí, una vegada em van 
demanar de Balaguer. Era un 
equip de noies que jugaven 
a la Lliga Catalana; això vo-
lia dir, 3 o 4 categories per 
sobre de les que teníem a 
Agramunt. Això comportava 
desplaçaments per tot Cata-
lunya, però no vaig acceptar 
tot i que en aquestes cate-
gories les retribucions ja són 
importants. Vaig sospesar-ho 
i vaig prendre la decisió de 
quedar-me a Agramunt.

– Quines curiositats recordes 

de tants anys en el món del 
bàsquet?

– Una de les coses que 
m’omple d’orgull és que amb 
els anys he tingut el plaer, 
tant a Artesa com a Agra-
munt, de poder entrenar nois 
i noies que ara són persones 
adultes, professionals i tam-
bé pares, i que després he 
pogut fer-ho amb els fi lls i 
fi lles d’alguns d’ells.

– En tot aquest temps has tin-
gut el suport de la teva família?

– Sí, i tant! Des d’aquí tam-
bé cal fer un reconeixement a 
la Jose, la meva dona, ja que 
ella m’ha donat tot el suport 
i l’acompanyament necessa-
ri. Sense la seva comprensió 
i paciència, no hagués estat 

possible que jo arribés fi ns 
aquí.

Aquesta ha estat fi ns ara la 
llarga trajectòria en el món del 
bàsquet del Sisco. En parla 
amb eufòria i il·lusió. Se li nota 
que li agrada. Aquest reconei-
xement que li han donat té tota 
la raó de ser, ja que són més 
de quaranta anys de dedicació 
i no costa gaire de dir-ho i molt 
més costa de ser-hi. Però ell hi 
ha sigut, dia a dia, setmana a 
setmana, mes a mes i any rere 
any. I encara continua. 

Com a curiositat us pregun-
taré, a vosaltres lectors, si sa-
beu què hi surt a l’anagrama 
del seu wapp’s.  Doncs crec que 
ho heu encertat: una pilota de 
bàsquet!   ■

L’entrenador ha de 
tenir molta pacièn-
cia, temps i pre-
disposició a ser el 
tercer puntal en la 
formació integral 
dels infants.

Equip sènior masculí del CENG que jugava al campionat de Catalunya 3a categoria “A”.
D’esquerra a dreta, drets: Sisco Farràs (entrenador), J.P. Darbra, Alberto Giménez, Jordi 
París, Jordi Regué, Joan Tomàs, Pere Solans.
Ajupits: Miquel Regué, Quim Alonso, Carles Solé, Jordi Guàrdia, Francesc Balagueró i 
Miquel Gilabert.

A la dreta, equip infantil femení del CENG que jugava al campionat provincial.
D’esquerra a dreta, a dalt: Sisco Farràs (entrenador), Montse Francesca, Elizabet Cardona, 
Cristina Camats, Gisel Sinca. A baix: Gemma Giribet, Montse Sánchez, Sofi a Bessone, Aida 
Roiger, Anna Galceran i Aleida Galceran.

Aquesta tempo-
rada, i des de fa 
uns 11 o 12 anys, 
entreno l’equip 
Mini femení.
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ferreteria@molinet.cat
Ctra. d’Artesa, 1
A G R A M U N T

Tel. 973 390 458
Fax 973 390 662

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

Els Bombers Voluntaris d’Agramunt

per RAMON BERNAUS SANTACREU

Aprofi tant les notícies 
tan negatives que par-
len de les difi cultats 

que tenen els bombers volun-
taris per continuar donant el 
servei en les mínimes condi-
cions desitjables i fi ns i tot 
la possible desaparició del 
cos per manca d’atenció de 
l’administració, fem un repor-
tatge explicant la creació del 
parc de Bombers Voluntaris 
d’Agramunt, els primers anys 
de funcionament i alguna pin-
zellada que mostra els serveis 
tan importants que han donat 
i donen a la societat.

La creació del parc de Bombers 
Voluntaris d’Agramunt.

L’actual servei de Bombers 
Voluntaris d’Agramunt va néi-
xer el dia 1 de gener de 1982 
com a resultat de la signatura 
del conveni de col·laboració 

entre l’Ajuntament d’Agra-
munt i el Servei de Prevenció 
i Extinció d’Incendis de la 
Generalitat de Catalunya. El 
redactat del conveni va ser 
aprovat pel plenari de l’Ajun-
tament del mes d’octubre de 
1981 i el signaren el director 
general del Servei de Preven-
ció i Extinció d’Incendis de la 
Generalitat de Catalunya, Al-
fons Ortí Guàrdia, i Josep Hu-
guet Herbera com a Alcalde 
d’Agramunt. Abans d’aquesta 
data eren els mateixos mem-
bres de la brigada municipal 
els qui feien tasques de bom-
bers.

El servei de vigilància d’estiu i 
el primer parc de bombers.

Un cop signat el conveni de 
prevenció d’incendis i de sal-
vament entre l’Ajuntament i la 
Generalitat, el cap de la briga-

da municipal, Miquel Cabrol, 
va realitzar uns cursets a Llei-
da i Barcelona. Durant el mes 
de febrer de 1982 s’organitzà 
el servei de voluntaris locals 
que havia d’integrar la unitat 
de setze bombers que, segons 
el conveni signat, corresponi-
en a Agramunt. La primavera i 
l’estiu d’aquell any, per tercer 
cop consecutiu, l’Ajuntament 
d’Agramunt en col·laboració 
amb la Cambra Agrària Local, 
van establir un servei de vigi-
lància contra incendis per tot 
el terme municipal durant el 
temps de la sega. Es consta-
tà que, des que es va establir 
aquest servei va minbar extra-
ordinàriament el nombre d’in-
cendis estiuencs, i en els que 
es produïren s’hi actuà amb 
molta més diligència i efi càcia.

Durant el mes d’agost el 
servei de bombers de la Ge-
neralitat lliurà a l’Ajuntament 
d’Agramunt el primer lot de 
material: 5 motxilles porta-
mànegues, 10 mànegues de 
25 mm, una reducció de 45 
mm 25 mm i 4 mànegues de 
70 mm.

També es buscà un local on 
instal·lar el parc de bombers 
per poder rebre el camió con-
tra incendis que la Generali-
tat havia atorgat. Al desembre 
es va llogar un local situat a 
la plaça de la Germana Mont-
serrat Pons per cobrir provi-
sionalment les necessitats. 
Posteriorment, la Generalitat 
construí un edifi ci propi on 
instal·laren el material contra 
incendis i el personal que ha-
via de formar part del cos dels 
Bombers Voluntaris d’Agra-
munt.

Grup de Bombers Voluntaris 
dels anys noranta. Drets: Anas-
tasio Almodóvar, Eloi Villalta, 
Jordi Figuera, Antoni Ponsa, 
Miquel Cabrol, Xavier Pintó, 
Albert Cuñat, Santi Castro, Lluís 
Costafreda, Jordi Torrescasana, 
Daniel Gros. Ajupits: Joaquim 
Vidal, Francesc Seall, Jordi 
Figueres, Ramon Fontanet
(cap del parc), Joan Tallaví, 
Ramon Roqué, Jesús Gili (†), 
Toni Garcia.
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L’actual servei de 
Bombers Volunta-
ris d’Agramunt va 
néixer el dia 1 de 
gener de 1982.
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Un incendi posa en perill una 
de les empreses més impor-
tants d’Agramunt.

El dia 5 d’abril de 1984 
es va produir un important 
incendi a l’empresa Grucon-
sa d’Agramunt que va mal-
metre una part de les naus 
a més d’algunes màquines, 
especialment una impressora 
nova que feia poc que s’havia 
instal·lat. L’incendi el van ori-
ginar les espurnes que sortien 
d’una màquina soldadora que 
treballava al teulat i que van 
caure a sobre d’un dipòsit de 
tinta amb un producte infl a-
mable que va fer que el foc 
es propagués ràpidament. Els 
primers en tallar el foc van ser 
el mateixos obrers de la fàbri-
ca amb mànegues i extintors, 
així com molts pagesos que 
hi van acudir amb cisternes 
d’aigua. Va ser decisiva, però, 
la intervenció dels bombers 
d’Agramunt per sufocar el 
foc. També hi van acudir els 
bombers d’altres parcs (Cer-
vera, Artesa de Segre, Llei-
da...) que amb mitjans molt 
més bons que els d’aquí van 

contribuir a la total extinció.

Els Bombers Voluntaris d’Agra-
munt ja són operatius.

El dia 3 de juliol de 1985 es 
va produir a Mafet, a prop de 
la carretera d’Artesa, un gran 
incendi que semblava que ha-
via estat provocat, perquè va 
començar per quatre o cinc 
punts diferents, i que va cal-
cinar més de 1.000 hectàrees 
entre rostolls, sembrats, ma-
tolls, arbres i algun bosquet. 
Per sort ja s’havia recol·lectat 
l’ordi, però la collita de blat, 
que venia més tardana, es 
va cremar completament; es 
parlava que s’havien cremat 
unes 25 hectàrees. Les fl a-
mes van arribar quasi fi ns a la 
Torre de Fluvià i van posar en 
perill la població de Montclar. 
A part dels bombers d’Agra-
munt, també hi van acudir els 
bombers de Balaguer, Cerve-
ra, Tàrrega, Solsona, Lleida, 
Igualada i Montblanc. Entre 
tots, encara que disposaven 
d’una quinzena de camions, 
no van poder controlar el foc 
fi ns al capvespre. 

Segons el conveni signat 
entre l’Ajuntament i la Direc-
ció General de Prevenció i Ex-
tinció d’Incendis de la Gene-
ralitat, l’Ajuntament aportava 
l’1% del pressupost ordinari 
per contribuir al sosteniment 
dels serveis. Per la seva part, 
la Generalitat es feia càrrec 
de totes les despeses del fun-
cionament del servei i tam-
bé del material necessari. El 
parc de Bombers Voluntaris 
d’Agramunt el constituïren 
setze agramuntins que ja ha-
vien estat nomenats pel parc 
central, després de complir 
tots els requisits, i també uns 
altres que llavors estaven en 
període de preparació.

Les persones responsables 
i càrrecs del parc d’Agramunt 
foren: Miquel Cabrol Tarin, 
cap de parc; Martí Pijuan Rie-
ra, sots-cap; Ramon Fontanet 
Macià, cap de manteniment; 
Miquel Cabrol Tarin, cap de 
sortida del 1r grup; Ramon 
Fontanet Macià, cap de sor-
tida 2n grup, i Emili Útges 
Palau, cap de sortida 3r grup.

Per tal d’agilitzar i perfec-
cionar el màxim possible el 
seu funcionament i totes les 
tasques relacionades amb 
tots els serveis, la plantilla 
de bombers s’organitzava for-
mant tres grups, cada un dels 
quals feia guàrdia durant una 
setmana, de dilluns a diu-
menge.

· El primer grup estava for-
mat pel cap del parc i el cap 
de sortida Miquel Cabrol i 
els bombers voluntaris Sants 
Garcia Mancebo, Maximino 
Sáiz Martín, Quintí Hernán-
dez Riviriego i Anastasi Al-
modóvar López.

· El segon grup estava for-
mat pel cap de sortida Ramon 
Fontanet Macià i els bombers 
voluntaris Miquel Solé Roset, 

REPORTATGE BOMBERS VOLUNTARIS

Els mateixos bombers de la 
fotografi a de la pàgina anterior, 
però en aquest cas dins de les 
instal·lacions del parc.
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Segons el con-
veni signat entre 
l’Ajuntament i la 
Direcció General 
de Prevenció i 
Extinció d’Incendis 
de la Generali-
tat, l’Ajuntament 
aportava l’1% del 
pressupost ordina-
ri per contribuir al 
sosteniment dels 
serveis. Per la seva 
part, la Generalitat 
es feia càrrec de 
totes les despeses 
del funcionament 
del servei i també 
del material ne-
cessari.
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Jesús Gili Bonet, Antoni Pon-
sa Guerrin i Francesc Ante-
quera Fernández. 

· El tercer grup estava for-
mat pel cap de sortida Emili 
Utges Palau i els bombers vo-
luntaris Miquel Serra Gañet, 
Martí Pijuan Riera, Ramon 
Puig Granés, Ramon Llenes 
Camardons i Domènec Llop 
Solà.

Si es donava el cas d’un 
incendi i s’havia de sortir a 
fer un servei, no sols hi anava 
el grup de guàrdia, sinó que 
aquest era el primer d’avi-
sar els altres i, si feien falta 
més efectius, es requeria el 
nombre de bombers que es 
creia convenient. En aquell 

moment eren setze els bom-
bers voluntaris que formaven 
els grups de sortida, però hi 
havia nou persones més que 
restaven a l’espera d’efectuar 
les proves exigides i que, en 
cas de superar-les, anirien a 
completar els vint-i-cinc efec-
tius, nombre màxim de bom-
bers de què podia disposar el 
parc d’Agramunt.

Protocol de funcionament quan 
es rep un avís de foc.

Quan es rebia un avís de 
foc, es desplaçaven tots 
aquells grups que havien es-
tat requerits amb la màxima 
rapidesa possible. Abans de 
sortir del parc, però, s’havia 

de comprovar el correcte fun-
cionament del vehicle i dels 
altres accessoris. Després 
s’emprenia camí cap al lloc 
del sinistre, prèvia notifi cació 
de la sortida al parc central 
per mitjà de l’emissora del
vehicle. Com que el temps
podia apressar, quan la do-
tació es creia que ja era su-
fi cient, no s’esperava pas 
la possible arribada de més 
voluntaris, sinó que, sempre 
sota el bon criteri del cap de 
sortida, es desplaçaven al lloc 
del sinistre intentant aplicar 
el lema de “rapidesa i efi cà-
cia”. Els que, per la causa 
que sigui, no havien pogut 
sortir amb el vehicle del ser-
vei, ho feien amb els seus 
propis mitjans.

Nou vehicle i nou parc de bom-
bers.

El dia 31 de gener de 1986 
l’Ajuntament d’Agramunt va
adjudicar les obres per a la 
construcció de la nau del 
parc de bombers. A més, el 
dia 9 de febrer es presentà 
el nou camió de bombers que 
havia cedit el Servei de Pre-
venció i Extinció d’Incendis 
i Salvaments de la Genera-
litat de Catalunya dintre del 
marc de cooperació que hi 
havia entre aquesta institució 
i l’Ajuntament. El vehicle era 
un camió-cisterna BRP amb 

Foc a l’empresa Consist el dia 5 
d’abril de 1984.

Accident d’una cisterna de fuel a 
la carretera de Cervera, a prop 
del Blanc i Negre. Novembre de 
1993.
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Per tal d’agilitzar 
i perfeccionar el 
màxim possible el 
seu funcionament 
i totes les tasques 
relacionades amb 
tots els serveis, 
la plantilla de 
bombers s’organit-
zava formant tres 
grups.
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capacitat per 3.000 litres, i 
anava equipat amb una bom-
ba d’alta i baixa pressió i tot 
el material corresponent del 
tipus més modern. Aquest ve-
hicle facilità molt la labor dels 
bombers. El mateix dia també 
es presentà públicament una 
ambulància que tenia un cost 
de dos milions de pessetes i 
estava equipada amb el mate-
rial necessari per realitzar un 
bon trasllat de malalts o acci-
dentats. El servei d’ambulàn-
cia des de fa uns anys ja no el 
realitzen els bombers.

La inauguració del parc de 
bombers.

El dia 8 de desembre de 
1986 es va inaugurar el parc 
de bombers d’Agramunt, amb 
la presència de Jordi Martí-
nez, director general de Pre-
venció i Extinció d’Incendis i 
Salvament de la Generalitat 
de Catalunya. El parc es va 
construir a càrrec de l’Ajun-
tament amb un pressupost 
de quatre milions de pesse-
tes, però la Generalitat ha-
via d’aportar-ne el 50% del 
seu cost amb una subvenció 
a fons perdut. A l’acte hi va 
assistir l’Ajuntament d’Agra-

munt presidit pel paer primer, 
Josep Huguet, els de les lo-
calitats de la Ribera del Sió 
i els de pobles més allunyats 
que tenien també un servei 
de bombers voluntaris. El 
parc estava equipat amb tot 
l’imprescindible per complir 
amb la tasca per la qual ha-
via estat construït: taller, sala 
de comunicacions, sala de 
descans, menjador i cuina, 
serveis i dutxes, etc. Comp-
tava amb diversos materials 
per l’extinció d’incendis, un 
camió bomba i un tot terreny. 
Entre els actes de la inau-
guració es van realitzar uns
exercicis d’exhibició en els 
quals també va col·laborar 
la Creu Roja local. El direc-
tor general va manifestar la 
seva satisfacció per la inau-
guració, sobretot perquè la 
construcció de l’edifi ci havia 
estat iniciativa del munici-
pi d’Agramunt sense esperar 
que la Generalitat l’inclogués 
en els seus plans.

Estrena amb molta feina i un al-
tre estiu fatídic: el foc de Mont-
serrat.

L’estiu d’aquell any va 
ser molt sec i calorós amb 

molts incendis forestals per 
tot Catalunya. El resum de 
la campanya estiuenca dels 
bombers es publicà al Sió en 
aquests termes: “El parc de 
bombers voluntaris d’Agra-
munt ha fet un total de 1.200 
hores de servei amb unes 32 
sortides durant els mesos de 
juny, juliol i agost. La majoria 
dels serveis els han realitzat 
fora del municipi agramuntí, 
on solament han actuat en 
10 ocasions i en focs de poca 
importància. La major part de 
les hores en què els voluntaris 
d’Agramunt han estat de ser-
vei, les han fet en els grans 
incendis que Catalunya ha 
patit en aquest sec i calorós 
estiu. Montserrat, Tiurana, 
Sant Guim, la Panadella i Oli-
ana han estat algunes de les 
poblacions a les quals el cos 
de voluntaris ha hagut d’apor-
tar els seus efectius”.

El funcionament del parc de 
bombers.

En una llarga entrevis-
ta que Sió va fer al cap del 
parc, Ramon Fontanet, el ge-
ner de 1994, exposà el fun-
cionament del parc durant 
aquells anys. Fins aleshores 
hi havia hagut tres caps: el 
primer va ser Miquel Cabrol 
Tarín; després el va substituir 
Martí Pijuan Riera, i des del 
1985, ho era Ramon Fonta-
net Macià. Els bombers en 
aquell moment eren: Anasta-
sio Almodóvar López, Miquel 
Cabrol Tarín, Ramon Fontanet 
Macià, Jesús Gili Bonet, An-
toni Ponsa Guerrin, Miquel 
Solé Roset, Ferran Morell 
Vergés, Joan Tallaví Picanyol, 
Jordi Figueres Vilanou, Ama-
deu Balasch Puig, Francesc 
Sementé Queralt, Ramon 
Roqué Fernández, Francesc 
Seall Guardiola, Gerard Gros 

REPORTATGE BOMBERS VOLUNTARIS

Pràctiques dels bombers 
d’Agramunt a Can Padró
(Castellbell i el Vilar).
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El dia 8 de de-
sembre de 1986 
es va inaugurar el 
parc de bombers 
d’Agramunt, amb la 
presència de Jordi 
Martínez, director 
general de Preven-
ció i Extinció d’In-
cendis i Salvament 
de la Generalitat 
de Catalunya. El 
parc es va cons-
truir a càrrec de 
l’Ajuntament amb 
un pressupost de 
quatre milions de 
pessetes, però la 
Generalitat havia 
d’aportar-ne el 
50% del seu cost 
amb una subvenció 
a fons perdut.
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Vall-llaura, Xavier Pintó Ser-
ra, Joaquim Vidal Viles, Santi 
Castro Miralles, Josep Lluís 
Costafreda Puigpinós, Jordi 
Figuera Figuera i Jordi Torres-
casana Omedes.

En aquells moments tots el 
bombers voluntaris de Cata-
lunya rebien la quantitat de 
750 pessetes per cada hora 
de servei. Però per decisió de 
tots, aquesta gratifi cació no 
la cobraven a nivell personal, 
sinó que la deixaven al parc 
d’Agramunt amb la fi nalitat 
de millorar-ne la infraestruc-
tura. 

El material de què disposa-
ven era: 1 ambulància, 1 llan-
xa zodiac, 2 unitats personals 
de càrrega (1 Nissan Terrano 
i 1 Land Rover), 2 camions 
d’aigua (1 bomba rural pe-
sant i 1 bomba rural lleugera) 
i 1 camió amb braç articulat. 
Comptaven també amb altre 
material complementari: 2 
generadors d’escuma, 1 grup 
electrogen i 1 aspirador per 
treure aigua

En l’entrevista apareixia 
l’estadística de l’any 1992 
en què el parc de bombers 
d’Agramunt havia fet 309 
serveis: 25 incendis de ve-
getació, 11 incendis urbans, 
206 assistències tècniques, 
34 salvaments, 10 casos es-
pecials i 23 serveis en col-
laboració amb altres parcs.

Els bombers voluntaris en pe-
rill.

Joan Tallaví ens va fer avi-
nent un escrit seu del 2001 
on s’intuïa els perills que a la 
llarga podien sorgir en aquest 
tipus de voluntariat. Informa-
va que amb l’Estatut d’Auto-
nomia, al govern català se li 
van atribuir les competències 
quant a prevenció i extinció 
d’incendis, que fi ns aquells 
moments eren dutes a ter-
me pels serveis municipals. 
La Generalitat va fi xar-se en 
el model mixt alemany: amb 
funcionaris (són bombers de 
professió, per tant reben un 
salari) i voluntaris (que fan la 
mateixa feina, però no viuen 
d’això). El consistori munici-
pal agramuntí va traspassar 
les competències de la bri-
gada de bombers a la Gene-
ralitat l’any 1982. A partir 
d’aquell moment, el govern 
català es feu càrrec de les 
despeses més importants del 
cos de bombers i de la forma-
ció dels integrants dels parcs, 
sobretot en el cas dels bom-
bers voluntaris, i l’Ajuntament 
es comprometia a buscar un 
local i els voluntaris. 

Perquè un parc de bombers 
funcioni correctament hi ha 
dos aspectes destacats a tenir 
en compte: els voluntaris i el 
material què es disposa. Pel 
que fa als voluntaris, un cop 

superades les proves físiques, 
mèdiques i el curs bàsic de 
bomber, s’entra a formar 
part del cos de bombers; el 
problema sorgeix quan hi ha 
qualsevol tipus de sinistre, ja 
que les empreses on treballen 
els voluntaris moltes vegades 
són contràries a deixar sortir 
els treballadors en hores de 
feina. I aquí és on s’aprecia 
el valor afegit d’un volunta-
ri que en qualsevol moment 
pot deixar la tasca amb què 
es guanya la vida i dedicar-se 
a la tasca a què s’ha compro-
mès de forma altruista, com 
es el cas dels treballadors 
autònoms. En països com 
França, el voluntariat en el 
cos de bombers té avantatges 
que potencien aquest col-
lectiu per tal d’evitar aquests 
problemes: l’empresa que 
contracta bombers voluntaris 
paga menys seguretat social; 
a canvi, davant una emergèn-
cia, el voluntari no té proble-
mes per deixar la feina i, cada 
dos anys els bombers han de 
fer un curs de formació si bé 
l’estat compensa l’empresa 
pagant les pèrdues econòmi-
ques que comporta que els 
seus treballadors-bombers 
abandonin la tasca laboral. 

Es veia a venir que a la llar-
ga, si l’administració no pre-
nia les mesures adequades, 
el voluntariat s’aniria compli-
cant. I si a més hi afegim la 
greu crisi econòmica que ha 
patit el territori, el problema 
actual està servit.

Els bombers voluntaris comen-
cen a tenir problemes greus.

Van anar passant els anys i 
l’actuació del parc dels Bom-
bers Voluntaris d’Agramunt va 
esdevenir imprescindible per 
al municipi. Amb el temps, 
els mitjans de comunicació 
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Inauguració del nou parc de 
bombers el desembre de 1986.

▼

Perquè un parc de 
bombers funcioni 
correctament hi ha 
dos aspectes des-
tacats a tenir en 
compte: els volun-
taris i el material 
què es disposa. Pel 
que fa als volunta-
ris, un cop supe-
rades les proves 
físiques, mèdiques 
i el curs bàsic de 
bomber, s’entra 
a formar part del 
cos de bombers; 
el problema sor-
geix quan hi ha 
qualsevol tipus 
de sinistre, ja que 
les empreses on 
treballen els volun-
taris moltes vega-
des són contràries 
a deixar sortir els 
treballadors en 
hores de feina.
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començaren a parlar de les 
greus difi cultats que passa-
ven els bombers voluntaris a 
nivell de tot Catalunya. Per 
això, en una llarga conver-
sa que hom va mantenir el 
març de 2015 amb el cap del 
parc, Ramon Escudé, el sots 
cap, Lluís Guixé, i el bomber, 
Ramon Roqué, s’exposaren 
alguns problemes que tenien 
els bombers d’Agramunt. 

Cal dir que a Catalunya fun-
ciona un model mixt de bom-
bers que donen cobertura a 
tot el territori, amb una sèrie 
de parcs de bombers profes-
sionals, formats amb personal 
funcionari de la Generalitat 
(2.466 efectius) i altres amb 
personal voluntari (2.342 
efectius). Aquests últims, a 
més de la seva feina habitual, 
poden ser activats en qual-
sevol moment per assistir a 
un servei. Aquest model mixt 
de bombers està molt arrelat 
en països molt avançats com 
és ara França, Alemanya o 
EEUU, entre molts altres, ja 
que els serveis de voluntariat 

són molt valorats per la socie-
tat. Pel que fa als parcs, a tot 
Catalunya, hi havia 73 parcs 
mixts (funcionaris i volunta-
ris) i 77 parcs de voluntaris, 
donant cobertura als 946 mu-
nicipis catalans o sigui a més 
del 80% del territori. A dife-
rència dels funcionaris, els 
bombers voluntaris no estan 
sempre al parc, excepte en
la campanya forestal de l’es-
tiu o en els retens programats 
com ventades, nevades, in-
undacions, accidents, etc... 
Aquests assisteixen als ser-
veis a qualsevol hora del dia o 
de la nit, deixant la seva feina 
i la família, exposant sovint la 
seva integritat física i algunes 
vegades el propi lloc de tre-
ball.

Molts parcs com el d’Agra-
munt es trobaven davant 
d’una gran disminució dels 
efectius disponibles. Dels 28 
bombers voluntaris nominals 
que hi havia, només 7 o 8 
eren actius i podien actuar 
en cas de ser requerits. Cons-
tataven que aquesta manca 

d’efectius era deguda al poc 
interès de les noves genera-
cions a incorporar-se al cos, 
potser per les condicions poc 
atractives del sistema o per la 
desmotivació d’una part dels 
efectius del parc. La manca 
d’auxiliars forestals durant la 
campanya d’estiu, també per-
judicava en l’operativitat, el 
funcionament i la cobertura 
dels serveis. El cap del parc 
d’Agramunt es manifestava 
preocupat ja que la seva ca-
pacitat per donar resposta a 
les emergències estava al lí-
mit del col·lapse. En aquell 
moment ens feien saber les 
seves reivindicacions que pre-
sentaren a la Conselleria de 
Governació per assolir unes 
condicions de treball sem-
blants a les dels bombers pro-
fessionals:

- Cobertura sanitària en cas 
d’accident i suport d’una mú-
tua en cas de lesions.

- Reconeixement del dret a 
una incapacitat per accident 
en acte de servei.

- Disponibilitat de la condi-
ció d’agent de l’autoritat.

- Adaptació del model mixt 
de bombers a la legislació ac-
tual per millorar la conciliació 
laboral dels bombers volunta-
ris.

Una de les mancances 
que més els perjudicava era 
no disposar de la condició 
d’agent de l’autoritat, cosa 
que implicava que no pogues-
sin tenir ningú a les seves 
ordres i, per aquesta raó, els 
havien suprimit les esquadres 
forestals que durant les cam-
panyes d’estiu tenien al parc; 
per la qual cosa el servei ha-
via quedat encara més man-
cat d’efectius.

Com que sembla que des 
de la Conselleria no els feien 
cap cas i el model mixt de 
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Una colla de Bombers Voluntaris 
fent exercicis sota el pont de la 
carretera de Tàrrega l’any 1985.

▼

Molts parcs com 
el d’Agramunt es 
trobaven davant 
d’una gran dismi-
nució dels efectius 
disponibles. Dels 
28 bombers volun-
taris nominals que 
hi havia, només 
7 o 8 eren actius 
i podien actuar 
en cas de ser 
requerits. Consta-
taven que aquesta 
manca d’efectius 
era deguda al 
poc interès de les 
noves generacions 
a incorporar-se al 
cos.
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bombers s’estava col·lapsant, 
van presentar en aquell mo-
ment la dimissió tots els caps 
dels parcs de bombers volun-
taris de la demarcació de Tar-
ragona i el dia 15 de febrer 
l’havien de presentat la ma-
joria dels caps dels parcs de 
Lleida. De moment, la dimis-
sió no s’havia fet efectiva i no 
pertorbava el funcionament 
del parc d’Agramunt. Tot i 
això, era molt seriós el pe-
rill que el servei quedés col-
lapsat per manca d’efectius i 
que no es poguessin atendre 
totes les emergències, a pesar 
de la bona voluntat i la dedi-
cació dels bombers voluntaris 
d’Agramunt. En aquell mo-
ment confi aven que la situ-
ació s’arreglés i que aquella 
associació de bombers volun-
taris que havia nascut l’1 de 
gener de 1982, després de 
trenta-tres anys de servei de-
sinteressat al poble i a tot el 
país, pogués tenir continuïtat 
gràcies a les ganes de treba-
llar per la comunitat. Calia 

que es tornés a engrescar el 
jovent a formar-ne part, mal-
grat les difi cultats.

La situació no s’arregla.
Dissortadament els mals au-

guris que es presentaven ara 
fa quatre anys no sols no s’han 
arreglat, sinó que han empit-
jorat ja que des de l’adminis-
tració no s’ha escoltat com cal 
les seves demandes. L’Asso-
ciació de Bombers Voluntaris 
de Catalunya ha dit prou i ha 
advertit l’Administració que 
si no es posa solució als pro-
blemes que arrosseguen des 
de fa temps i que impedei-
xen donar cobertura a tot el 
territori, tancarien els parcs 
a fi nals del mes de gener de 
2019; i el d’Agramunt és un 
d’aquests. Segons va informar 
Ràdio Sió, el cap del parc de 
bombers d’Agramunt, Ramon 
Escudé, exposà quins eren els 
problemes a què havien de fer 
front els bombers voluntaris i 
que, fet i fet, són els mateixos 
de quatre anys enrere, però 
encara augmentats:

· Falta de personal per po-
der cobrir els serveis amb ga-
ranties i poder complir el re-
glament dels bombers volun-
taris segons el decret 8/2015, 
ja que el parc d’Agramunt 
compta amb 19 efectius dels 
quals només 8 són operatius.

· Manca de material im-
prescindible per donar un bon 
servei, ja que la majoria s’ha 
fet vell i ha quedat obsolet, 
vehicles antics, equips d’ex-
carceració per als accidents 
de trànsit que tenen més de 
30 anys, etc.

· També continuen recla-
mant una assegurança digna, 
equiparada amb els bombers 
funcionaris, perquè tots fan la 
mateixa feina i, si es fan mal, 
necessiten tenir la mateixa 

cobertura sanitària i una bona 
assegurança per treballar 
amb seguretat.

Però el veritable problema 
és la falta de voluntat políti-
ca per part de l’administració 
per posar remei a les seves 
justes demandes, ja que s’ha 
de redefi nir el model mixt 
de bombers de manera que 
permeti la conciliació laboral 
dels bombers voluntaris. En 
els últims trenta anys les cir-
cumstàncies han canviat molt 
ja que aleshores la major part 
de voluntaris eren autònoms 
amb més disponibilitat horà-
ria per als serveis, mentre que 
avui en dia, en ser assalariats, 
tot es complica.

Tot i que ofi cialment el parc 
està tancat per manca de per-
sonal disponible, si es produ-
eix la demanda d’un servei ur-
gent (accident de trànsit, foc 
greu, etc), es fan mans i mà-
nigues i se surt amb els efec-
tius de què es pugui disposar; 
d’aquesta manera s’han atès 
recentment alguns casos for-
ça greus.

 Sap greu acabar aquest re-
portatge amb unes expectatives 
tan negatives respecte la conti-
nuïtat del servei dels Bombers 
Voluntaris d’Agramunt, que amb 
tanta il·lusió i amb tant d’esforç 
es va posar en funcionament fa 
trenta-set anys, i que tots els 
voluntaris que n’han format o 
en formen part, hagin donat –i 
encara donen– un servei im-
prescindible al país i a la vila, 
fet que ha estat molt valorat i 
respectat per la pròpia socie-
tat, a pesar de les difi cultats de 
tota mena que estan passant. 
Confi em que ben aviat puguem 
donar la notícia que les seves 
justes demandes es fan realitat 
i que tot plegat torni a la nor-
malitat.   ■
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Rescat d’un vehicle al canal 
d’Urgell a Almenara Alta.
Agost de 1994.

El veritable proble-
ma és la falta de 
voluntat política 
per part de l’admi-
nistració per posar 
remei a les seves 
justes demandes, 
ja que s’ha de 
redefi nir el model 
mixt de bombers 
de manera que 
permeti la conci-
liació laboral dels 
bombers volunta-
ris.
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FUNERÀRIA i SALES DE VETLLA

973 39 08 62   620 90 50 20

jtorne1@hotmail.com

SERVEI PERMANENT24h

Jordi Lluch Sarnago
jardiner• Poda d’arbrat agrícola

• Poda d’arbrat urbà i ornamental

• Manteniment de jardins existents

• Aplicació de tractaments fitosanitaris

• Disseny manual i digital

Tel. 658 921 335
jardinsdesecar@gmail.com

• Col·locació sistemes de reg

jardinsdesecà

Av. Generalitat, 10 · AGRAMUNT · Tel./Fax 973 392 311 · Mòbil 630 053 450
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ENSENYAMENT FINESTRA EDUCATIVA

Tradicions i valors

El divendres 1 de març vàrem celebrar la 
festa del Carnaval. Al matí vam participar 
a la rua i actes organitzats per l’Ajunta-

ment de la vila i a la tarda va ser el torn de ce-
lebrar-ho al centre. Enguany vam elaborar una 
gimcana no competitiva basada en alguns dels 
valors que es desprenen en el Petit Príncep, 
l’obra mestra d’Antoine de Saint-Exupéry i que 
al llarg d’aquest curs estem treballant de ma-
nera transversal tant en festes com dins de la 
programació anual d’aula per commemorar el 
75è aniversari de la seva publicació. Les pro-
ves van desenvolupar-se en un circuit format 
per sis planetes, com ara el “Planeta del Rei” 
o el “Planeta del Savi”.  Tots ells contenien 

un missatge que havia de ser refl exionat per 
cada curs abans d’iniciar l’activitat. Un dels 
astres que vam incloure va ser el “Planeta de la 
Diversitat”, prova que tenia com a objectiu la 
inclusió, acceptació i confi ança en cada com-
pany de classe. Els alumnes havien de seguir 
un recorregut per parelles  i amb els ulls clucs 
en què només s’aconseguia l’èxit si posaven 
en relleu aquells valors, entre d’altres reptes. 
Per acomiadar la jornada vam ballar les danses 
tradicionals de Carnestoltes. Tot plegat, va es-
devenir una jornada lúdica, refl exiva i de com-
panyonia entre els protagonistes del col·legi.

Col·legi Mare de Déu del Socors 

Bar - Restaurant

Agramunt

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

Plaça del mercat s/n
678 861 219

973 391 086
    restaurant@atipic.me

pintura i decoració

Roman Serra
695 558 383

Els alumnes havien 
de seguir un recor-
regut per parelles 
 i amb els ulls clucs 
en què només 
s’aconseguia l’èxit 
si posaven en 
relleu aquells va-
lors, entre d’altres 
reptes. 
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ENSENYAMENT FINESTRA EDUCATIVA

Projecte pati creatiu

Des del curs passat que un grup de famí-
lies de l’AMPA de l’Escola de Preixens, 
van tenir la iniciativa d’arreglar un pati 

exterior que estava inutilitzat, per crear un nou 
espai de joc creatiu per l’Escola i pel poble en 
general. Hi ha un espai musical, un cercle de 
reunió, un escenari, un tippi, un espai d’hort i 
jardí i un sorral.

Des de llavors s’han realitzat aquests dife-
rents espais en el pati perquè els infants gau-
deixin del joc, i del contacte amb la natura. 

Per això hem treballat de manera conjunta les 
famílies, les mestres i l’Ajuntament, que ha 
recolzat la nostra iniciativa des del principi. 
Des d’aquí volem donar les gràcies a totes les 
persones i empreses que ens han ajudat a fer-
ho possible.

Per aquest motiu després de la feina feta, 
aquest curs volem fer una inauguració del pati 
amb un vermut musical, el diumenge 19 de 
maig a partir de les 11:30 a l’espai de la pista 
de Preixens. I volem celebrar-ho amb vosal-
tres!! veniu a jugar al nou pati, nens i nenes 
de la zona!

AMPA Escola de Preixens
ZER el Sió
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Volem fer una in-
auguració del pati 
amb un vermut 
musical, el diu-
menge 19 de maig 
a partir de dos 
quarts de dotze.

El col·lectiu Garba
us convida a la conferència

Divendres 10 de maig  ·  A dos quarts de nou del vespre
Espai Guinovart

Ser humà a la 4a Revolució Industrial
a càrrec de  Josep Maria Ganyet

En Josep Maria Ganyet és enginyer informàtic 
per la Universitat Autònoma de Barcelona amb 
l’especialitat d’Intel·ligència Artifi cial. Ha tre-
ballat en el camp de la Interacció Humana amb 
els Ordinadors, disseny, ensenyament i comu-
nicació en empreses com IBM, Deutsche Bank 
i Gotomedia. Ha creat empreses en els sectors 
del disseny, la comunicació i l’arqueologia.

Actualment dirigeix l’agència digital Morten-
sen, imparteix classes de Comunicació Audi-
ovisual a la Universitat Pompeu Fabra i dicta 
conferències. Col·labora a RAC1, La Vanguar-
dia, VIAempresa i BTV. Blogueja a Ganyet.com i 
participa activament en mitjans socials.
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ENSENYAMENT FINESTRA EDUCATIVA

Al Macià-Companys fem esport!

A l’Escola Macià-Companys potenciem l’àrea d’Educa-
ció Física, amb l’objectiu que l’alumnat adquireixi uns 
bons hàbits saludables i aprengui jugant. Fomentem 

que els nens i nenes experimentin i s’expressin mitjançant el 
seu cos, i realitzem diferents activitats i jocs esportius, amb 
la fi nalitat de despertar l’interès per la pràctica de l’activitat 
física i l’esport.

75è Aniversari, Jocs Tradicionals 
En motiu del 75è aniversari de l’escola, des de l’àrea d’E. 

F. hem descobert i practicat diversos jocs tradicionals com: 
la xarranca, les bales, la gometa, els patacons, el potet, les 
xapes, estirar la corda... Ha estat una experiència molt en-
riquidora per als alumnes, ja que han pogut comprovar com 
amb materials més austers i senzills, dels que utilitzem nor-
malment, també s’ho poden passar bé.

Obres de Teatre sobre la Castanyada
El 31 d’octubre vàrem celebrar la Castanyada a l’esco-

la. Per tal de fomentar l’expressió corporal i el teatre, els 
alumnes de Cicle Superior van escriure unes “obres breus” 

relacionades amb la Castanyada, i les van representar a les 
famílies i alumnes de tota l’escola.

Torneig Killball
Per tal de dinamitzar les hores d’esbarjo hem organitzat el 

“II Torneig de Killball Macià- Companys”, joc que també és 
conegut amb el nom de cementiri. Els alumnes es divideixen 
en equips de sis alumnes amb la premisa que els equips 
han de ser obligatòriament mixtos. En aquesta edició hi han 
participat 150 alumnes dividits en 25 equips. La novetat 
d’aquest any va ser que les fi nals les vam realitzar al Passeig 
Mercè Ros, aprofi tant que celebràvem tots plegats el darrer 
dia del segon trimestre. En aquesta segona edició els gua-
nyadors van ser; a Cicle Mitjà els “Enterradors Kids”i a Cicle 
Superior (per segon any consecutiu) el “Combo de sisè”.

Curs d’iniciació al Tennis Taula 
Des de la Federació Catalana de Tennis Taula vam rebre la 

proposta de participar en un projecte per tal de fomentar la 
pràctica d’aquest esport i ens hi vam adherir. Els alumnes 
de tercer de primària realitzen sis hores de formació al Club 
Tennis Taula Xavier Sangrà, i el curs l’imparteix un monitor 
del propi club.

Trobades Esportives
Aquest curs hem participat en dues sortides esportives 

juntament amb els centres que, com nosaltres, estan ad-
herits dins del Pla Català de l’Esport. Aquestes activitats 
s’organitzen des del Seminari de mestres i professors d’Edu-
cació Física de l’Urgell. El dia 24 d’octubre els alumnes de 
sisè van assistir en una Trobada Esportiva al Parc de Sant 
Eloi, a Tàrrega. El 9 d’abril l’alumnat de cinquè va participar 
a la “II Trobada atlètica de centres escolars de l’Urgell” que 
es va celebrar a la localitat d’Arbeca. 

    
Mestres d’Educació Física de l’Escola Macià-Companys

FO
N

T:
 E

S
C

. M
A

C
IÀ

-C
O

M
PA

N
Y

S
FO

N
T:

 E
S

C
. M

A
C

IÀ
-C

O
M

PA
N

Y
S



52 [ABRIL 2019]sió 662

INDÚSTRIES JOVÉ
BALASCH, més de 40 anysmés de 40 anys

construint el futur

Demanar per Josep Mª
600 446 600 - 973 390 331600 446 600 - 973 390 331

TAXIS AGRAMUNT

Vehicles de 4, 6 i 8 places
24 hores24 hores

lotaxiagramunt@hotmail.com
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MÚSICA ÒPERA PER A NENS

Brundibár

Aquesta òpera fou 
crea da per ser 
interpretada per 
nens i joves, tant 
pel que fa al cor 
com pels solistes. 
Hi ha també pre-
sència adulta en 
el personatge de 
Brundibár i d’altres 
que apareixen al 
seu entorn. Quant 
a l’orquestra, 
l’obra està escrita 
pensant en músics 
professionals.

Brundibár fou composta 
per Hans Krása a partir 

del llibret en txec de Tony 
Kushner. L’estil musical de 
Hans Krása va ser fortament 
infl uenciat per l’impressio-
nisme i la resta de la músi-
ca francesa del s. XX. Va ser 
compositor, director d’or-
questra i correpetidor al Neus 
Deutscher Theater de Praga. 
La fi gura de correpetidor es 
troba als teatres d’òpera; la 
seva feina consisteix en la 
preparació musical dels rols 
a representar, i ocupa el lloc 
de l’orquestra als assajos uti-
litzant la reducció per a piano 
de l’obra a representar. Krása 
va néixer el 1899 a Praga i va 
morir a Auschwitz el 1944. El 
seu pare era un advocat que 
procedia d’una família txeca, 
i la seva mare era alemanya 
i de religió jueva. De petit va 
començar estudiant piano i 
violí, més tard començà com-
posició a l’Acadèmia de Músi-
ca alemanya de Praga, on va 
treballar com a Correpetidor. 
Allí va conèixer el compositor 
Alexander Zemlinsky que va 
tenir una gran infl uència en 
la seva carrera. Amb ell va 
marxar a Berlín on va conèi-
xer A. Roussel, G. Mahler, A. 
Schömberg. Sentia una gran 
afi nitat envers la música fran-
cesa. Va fer diversos viatges 
a França per estudiar amb 
Roussel mentre vivia a Berlín. 
Finalment va tornar, nostàl-
gic, a la seva antiga feina com 
a correpetidor a Praga.

Com a compositor desta-
quen les Quatre cançons or-
questrals op.1, Un quartet 
de corda, Cinc cançons per a 
veu i piano, i la Shymphonie 

für Kleiner Orchestra. El seu 
major èxit, però, va ser l’òpera 
Verlobug im Traum. Aquesta 
òpera va ser representada al 
Teatre de Praga el 1933, i va 
ser guardonada amb el premi 
de l’Estat Txecoslovac.

El 1938 va escriure Brun-
dibár (Borinot), òpera infantil 
en dos actes, basada en una 
obra de teatre d’Aristòfanes, 
per presentar-la a un concurs; 
però no es va poder estrenar 
per la invasió alemanya de 
Polònia. Es va representar, 
però, el 1942 a l’asil jueu de 
Praga, encara que ell no va 
poder assistir a l’estrena, que 
es va fer en secret a Praga, ja 
que havia estat deportat a un 
camp de concentració. Fou 
el seu darrer treball abans de 
ser arrestat pel nazisme, al 
camp de concentració There-
siendstat. En aquest camp, a 
banda d’artistes, van restar-hi 
reclosos molts nens i nenes 
fi ns que se’ls traslladà a altres 
indrets per aplicar-los la “so-
lució fi nal”. Brundibár es va 
representar fi ns a 55 vegades 
dins del camp, gràcies a l’es-
forç heroic de molts músics i 
artistes, que ho van fer possi-
ble en circumstàncies dramà-
tiques. Allà va tornar a rees-
criure l’obra, i a adaptar-la als 
instruments disponibles, ja 
que no havia pogut endur-se 
les partitures, i nens i nenes 
del camp es van convertir en 
intèrprets d’òpera, que, gràci-
es a la música, aconseguiren 
tenir la sensació d’una certa 
normalitat en aquells mo-
ments terribles.

L’argument gira al voltant 
de dos germans que necessi-
ten llet per curar la seva mare 

malalta, però no tenen diners. 
Intenten guanyar-ne cantant 
pel carrer, però un orguener 
(músic de carrer) anomenat 
Brundibár els considera uns 
competidors i els foragita vio -
lentament. Un ocell, un gat 
un gos van a ajudar els ger-
mans i reuneixen tots els nen 
del poble que, cantant tots 
junts, aconsegueixen els di-
ners sense que Brundibár pu-
gui interposar-s’hi.

La música de Krása és una 
composició amb molt poques 
dissonàncies, sense recórrer 
a l’experimentació moderna 
en la qual era un mestre), 
però hi incorpora elements 
populars i folklòrics de for-
ma subtil. La sonoritat txeca 
apareix en les melodies de 
vals, en la inclusió del solo 
de l’orguener i en la primera 
melodia que els nens canten 
per poder guanyar diners. El 
cant popular es manté sim-
ple en els moments corals, 
i es torna més complicat en 
els duos i trios, tot mantenint 
un equilibri amb la dinàmi-
ca del grup instrumental i el 
grup coral. Aquesta òpera fou 
crea da per ser interpretada 
per nens i joves, tant pel que 
fa al cor com pels solistes. Hi 
ha també presència adulta en 
el personatge de Brundibár i 
d’altres que apareixen al seu 
entorn. Quant a l’orquestra, 
l’obra està escrita pensant en 
músics professionals.

Val la pena escoltar: El Cor 
d’inici de l’òpera, la Cançó 
del Mercat, el Vals de l’Orgue-
ner, i el cor fi nal, la Marxa de 
la Victò ria.

Montserrat Cots
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ESPORTS CLUB FUTBOL AGRAMUNT «ESCOLA GERARD GATELL»

www.cfagramunt.cat

Resultats i classifi cacions R. Mendoza

Aquest mes ens saltem totes les nor-
mes i comencem amb els prebenja-

mins, ja que el passat mes de març es 
van proclamar campions del seu grup 
d’una manera espectacular. Van aca-
bar invictes i no van deixar escapar cap 
punt en tota la temporada.

Desitgem molts èxits per a aquests 
equip. FELICITATS, CAMPIONS.

Prebenjamí A
Jornada 20 a 22
Agramunt G. Gatell 9 - At. Segre 0
Tàrrega 0 - Agramunt G. Gatell 8
Agramunt G. Gatell 8 - Baix-Segrià 0

Classifi cació Punts PJ PG PE PP GF GC

Agramunt G. Gatell 54 18 18 0 0 150 8

Tàrrega 42 18 14 0 4 96 51

Pardinyes 39 18 13 0 5 98 44

AEM 33 18 10 3 5 79 43

At. Segre 24 18 7 3 8 51 53

Cervera 23 18 7 2 9 68 61

Artesa 17 18 5 2 11 43 69

Baix Segrià 17 18 5 2 11 43 60

Intercomarcal 15 18 5 0 13 47 76

Les Garrigues 0 18 0 0 18 7 212

Segona Catalana
Jornada 25 a 28
Agramunt G. Gatell 1 - Artesa Segre 3
Organyà 5 - Agramunt G. Gatell 2
Agramunt G. Gatell 1 - Solsona 0
Castellserà 3 - Agramunt G. Gatell 2

Classifi cació Punts PJ PG PE PP GF GC

Agramunt G. Gatell 28 27 6 5 16 35 54

Les victòries arriben en comptago-
tes i la temporada va arribant al fi nal 

i l’equip no dona mostres de recupera-
ció. Continuen a la dissetena posició.

Juvenil
Jornada 20 a 22
Agramunt G. Gatell 3 - Linyola 3
Cervera 1 - Agramunt G. Gatell 3
Agramunt G. Gatell 5 - Pla d’Urgell 0

Classifi cació Punts PJ PG PE PP GF GC

Agramunt G. Gatell 41 18 13 2 3 89 26

Malgrat l’empat amb el líder, seguim 
en la quarta posició a un punt del tercer.

Cadet
Jornada 19 a 22
Agramunt G. Gatell 2 - Guissona 0
Agramunt G. Gatell 4 - Tàrrega 2
Ponts 3 - Agramunt G. Gatell 1
Agramunt G. Gatell 1 - Gardeny 4

Comtessa Aurembiaix, 5
25310 Agramunt
tel.: 973 390 319

info@torronsfelix.com
www.torronsfelix.com

Comandes i consultes via whatsapp: 627 69 38 72
(enviament de comandes a domicili)
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Equip Prebenjamí A, campions temporada 2018-19. Jugadors: D. Fernández, M. Guerrero, M. Iliev, R. Padullés, B. Pla, P. Vilanova, E. Marín, A. Nogales, A. Bumbar, L. Marín. Entrenador: Jose 
Marín. Delegat: Jaume Fernández. Celebració al camp d’esports amb les famílies, rua pels carrers de la vila i celebració a l’ajuntament amb l’alcalde i altres regidors.

Classifi cació Punts PJ PG PE PP GF GC

Agramunt G. Gatell 37 22 11 4 7 67 43

La derrota amb el Gardeny ens fa re-
trocedir a la cinquena posició.

Infantil
Jornada 19 a 22
Alpicat 2 - Agramunt G. Gatell 3
Agramunt G. Gatell 8 - Almacelles 1
Mollerussa 2 - Agramunt G. Gatell 1
Agramunt G. Gatell 2 - Rialp 1

Classifi cació Punts PJ PG PE PP GF GC

Agramunt G. Gatell 39 19 12 3 4 56 20

Aquest mes les tres victòries ens col-
loquen en una molt bona tercera po-
sició.

Aleví A
Jornada 20 a 23
Agramunt G. Gatell 0 - AEM 11
Mig Segrià 6 - Agramunt G. Gatell 0
Agramunt G. Gatell 3 - At. Segre 10
Almacelles 4 - Agramunt G. Gatell 7

Classifi cació Punts PJ PG PE PP GF GC

Agramunt G. Gatell 18 23 5 3 15 73 151

A pesar del bon partit jugat a Alma-
celles, baixem un lloc i estem en la 
dotzena posició.

Aleví B
Jornada 20 a 22

Agramunt G. Gatell 3 - At. Segre 2
Gardeny 4 - Agramunt G. Gatell 3
Agramunt G. Gatell 2 - Lleida Esportiu 3
Tremp 7 - Agramunt G. Gatell 1

Classifi cació Punts PJ PG PE PP GF GC

Agramunt G. Gatell 22 22 6 2 14 50 78

Aquest mes no es va saber aprofi tar 
les ocasions en el partit contra el Llei-
da i van marxar els tres punts. Estem 
en dotzena posició.

Benjamí A
Jornada 19 a 22

Mollerussa 3 - Agramunt G. Gatell 6
Agramunt G. Gatell 3 - AEM 0
Pla d’Urgell 3 - Agramunt G. Gatell 8
Agramunt G. Gatell 6 - La Noguera 3

Classifi cació Punts PJ PG PE PP GF GC

Agramunt G. Gatell 54 22 16 3 3 127 55

Gran mes dels benjamins. Ens col-
loquem en tercera posició, amb victò-
ries a equips situats a la zona alta de la 
classifi cació.

Benjamí B
Jornada 19 a 22

Agramunt G. Gatell 4 - Baix Segrià 7
Les Garrigues 2 - Agramunt G. Gatell 4
Agramunt G. Gatell 5 - Lleida Esportiu 0
Pardinyes 7 - Agramunt G. Gatell 1

Classifi cació Punts PJ PG PE PP GF GC

Agramunt G. Gatell 25 22 8 1 13 64 80

Bon partit jugat a casa contra el Llei-
da. Estem en desena posició.

Benjamí C
Jornada 20 a 22

Fondarella 7 - Agramunt G. Gatell 2
Agramunt G. Gatell 3 - Pla d’Urgell 1
La Noguera 5 - Agramunt G. Gatell 0

Classifi cació Punts PJ PG PE PP GF GC

Agramunt G. Gatell 30 20 9 3 8 78 80

No hem fet un bon mes, però conser-
vem la setena posició.

Prebenjamí B
Jornada 19 a 21
Agramunt G. Gatell 3 - Intercomarcal 1
Ponts 3 - Agramunt G. Gatell 3
Agramunt G. Gatell 0 - Guissona 0

Classifi cació Punts PJ PG PE PP GF GC

Agramunt G. Gatell 37 21 11 4 6 76 58

El prebenjamí encara el fi nal de tem-
porada amb moltes forces.   ■
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ESPORTS CLUB HANDBOL AGRAMUNT

Continua la bona ratxa dels menuts del club
Jaume Espinal

Els dos equips infantils continuen demostrant que han 
après bé la lliçó i ho continuen demostrant partit rere 

partit. Per contra els equips sèniors, sobretot les noies, no 
han trobat el to en els últims partits.

Sènior Masculí 3ª Catalana grup A
Continua la irregularitat per a l’equip sènior masculí, en 

una competició molt igualada, on una victòria en una jorna-
da et porta a entrar a fase d’ascens, i una derrota la següent 
et deixa a les portes del descens.
16/03 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 23 CH SANT JUST 23
23/03 SABADELL, HANDBOL B 25 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 21
31/03 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 35 CH SANT ANDREU DE LA BARCA 30
06/04 CLUB ESCOLA HANDBOL VENDRELL 29 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 26

Sènior Femení 1ª Catalana fase fi nal
Mals resultats per a les noies en la lluita per la permanèn-

cia. L’equip no ha trobat el seu joc, per diferents motius, 
sobretot amb moltes baixes en moments importants, sumat 
a l’alt nivell dels participants, han deixat l’equip sense op-
cions de mantenir la categoria.
16/03 SANT CUGAT, HANDBOL 18 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 14
24/03 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 17 HANDBOL RIBES 23
31/03 CLUB HANDBOL ASCÓ 27 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 16
06/04 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 15 SANT CUGAT, HANDBOL 32

Juvenil Masculí 2ª Catalana 
Punt i fi nal a la competició regular per als nois juvenils, 

al fi nal sense el premi que tant han buscat, tot i l’esforç i la 
clara millora de l’equip al llarg de la temporada. Ara, un cop 
acabada la seva competició, reforçaran l’equip sènior en el 
seu fi nal de lliga.
23/03 CH MARTORELL NEGRE 34 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 18
30/03 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 16 SALLE MONCADA 36

Infantil Masculí 2ª Catalana
Últims partits per a l’infantil masculí de la seva lliga regu-

lar, mantenint la magnífi ca trajectòria de tota la temporada a 
l’espera de començar nova competició de Copa.
17/03 H. SANT CUGAT BLAU 29 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 33
23/03 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 32 C.E. MOLINS DE REI 26
31/03 CARDEDEU, HANDBOL 14 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 43

Infantil Femení Copa Federació
Tot i caure derrotades per la mínima al derbi lleidatà con-

tra el Pardinyes, les petites del club continuen demostrant el 
seu bon nivell i s’imposaren en el següent contra Balsareny.
23/03 HANDBOL LLEIDA PARDINYES 16 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 15
30/03 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 24 CH BALSARENY 13

Eleccions nova junta del club
Aquesta temporada acaba el mandat de l’actual junta di-

rectiva. En el proper número informarem de les dates pre-
vistes per al procés electoral. L’actual president no es pre-
sentarà a la reelecció per motius personals, per tant des de 
la junta actual animem totes aquelles persones vinculades 
actualment o en el passat al club, que creguin que poden 
aportar el seu granet de sorra, a presentant-se al càrrec i a 
posar-se en contacte amb nosaltres a través del nostre correu 
electrònic: cha@handbolagramunt.org. Els informarem dels 
passos a seguir per formalitzar la candidatura.

Si vols provar què és això de l’handbol, tenim promocions 
interessants. El primer mes és gratuït, perquè puguis fer-ne 
un tastet sense cap compromís. Informa-te’n al nostre web 
www.handbolagramunt.org, o passa algun dilluns, dimecres 
o divendres, pel pavelló que segur que algun equip o altre 
equip hi estarà entrenant.   ■
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Balanç negatiu dels equips sèniors
durant les últimes jornades

CLUB FUTBOL SALA AGRAMUNT

Els equips sèniors del CFS Agramunt han su-
mat un balanç negatiu durant les últimes 
jornades abans d’encarar la recta fi nal de la 

temporada.
L’equip sènior A Flower Agramunt, després de tres 

victòries consecutives durant el mes de febrer, tot 
feia pensar que l’equip podria lluitar pel títol en les 
últimes jornades de lliga, però un mes de març força 
gris amb 0 punts de nou possibles tornen a deixar 
els nois d’en Gerard Fontanet gairebé sense opcions 
d’enfi lar més amunt de la tercera posició.

En la mateixa situació es troba l’equip femení del 
club, on després d’un punt dels últims nou possi-
bles les noies d’Eduard Eroles veuen com s’esfumen 
les opcions al capdavant de la classifi cació. Actual-
ment l’equip està situat en la cinquena posició.

Resultats sènior A:
Alcoletge B 8 - 3 Flower Agramunt
Flower Agramunt 3 - 9 Lo Cargol Lleida B
CFS Mediterrani Cambrils 6 - 2 Flower Agramunt

Resultats sènior femení:
FS Agramunt Torrons Vicens 3 - 2 Castellvell del 

Camp 
CFS Roquetes A 3 - 2 FS Agramunt Torrons Vicens
FS Agramunt Torrons Vicens 0 - 2 Amposta FS A

L’equip sènior B Torrons Vicens, tot i encadenar 
també una sèrie de resultats negatius, es troba en 

una situació força diferent. L’equip, últim en la clas-
sifi cació, està a vuit punts de la permanència quan 
en queden 18 en joc. Tot i tenir un calendari de 
fi nal de lliga aparentment assequible, sembla que 
l’equip, instaurat en el pou durant tota la competi-
ció, no tindrà sufi cient temps per poder assolir l’ob-
jectiu fi xat a l’inici de temporada.

Resultats sènior B:
FS Agramunt Torrons Vicens 2 - 7 FS Térmens
Castellciutat 8 - 6 FS Agramunt Torrons Vicens
FS Agramunt Torrons Vicens 3 - 5 EFS Balaguer 

Comtat d’Urgell
FS Almacelles A 3 - 1 FS Agramunt Torrons Vicens

Equips de base
Pel que fa a la resta dels equips de la base, es-

tan treballant tots molt bé adquirint setmana rere 
setmana nous coneixements de futbol sala. Tot i 
que els resultats no ens acompanyen últimament, 
les noies i nois continuen amb la línia ascendent 
d’aprenentatge.

Per continuar informats de totes les novetats 
del club podeu seguir-nos a la nostra pàgina de 
facebook: <facebook.com/FutbolSalaAgramunt/>, 
al nostre perfi l d’Instagram: @cfsagramunt on, 
a més a més de les novetats, realitzem el segui-
ment en directe de diferents partits i activitats
del club.   ■

Pel que fa 
a la resta 
dels equips 
de la base, 
estan tre-
ballant tots 
molt bé 
adquirint 
setmana 
rere set-
mana nous 
coneixe-
ments de 
futbol sala.
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ESPORTS ESCATXICS

Un altre mes força complet
Campionat d’Espanya en Pista 
Coberta (Madrid, dissabte 2 de 
març)

El primer dissabte de mes i malgrat 
la festivitat del Carnaval, l’atleta agra-
muntina Marina Súria, encara que a 
les llistes del Club Atlètic Igualada, 
participava al Campionat d’Espanya 
de Pista Coberta a Madrid, en la mo-
dalitat dels 1.500 metres llisos, per la 
qual havia obtingut la marca mínima 
de classifi cació el passat diumenge 24 
de febrer a Sabadell. Amb un temps de 
5:05:52 minuts no va poder passar a 
la fi nal. 

Cros El Plataner
(Vila-Sana, diumenge 3 de març)

I el diumenge següent alguns dels 
nostres atletes varen ser valents i van 
participar al Cros El Plataner de Vila-
sana. Fins a la localitat del Pla d’Ur-
gell es van desplaçar 14 atletes, i tots
ells varen aconseguir bones classifi ca-
cions:

Categoria Atleta Posició

Aleví masculí Guifré Porta
Quim Pellicer

4t
5è

Benjamí
masculí

Isaac Vila
Adam Mrizak

6è
8è

Benjamí femení Firdaws Mrizak
Anna Pellicer
Isolda Porta

2a
5a
6a

Prebenjamí femení Anna Balagueró 4a

Prebenjamí
masculí

Mohamed Mizab
Rayan Souilah

2n
5è

En les categories de parvulari varen 
córrer Hatim Mrizak, Eric i Marià Vila i 
Neus Pellicer.

42a Marató de Barcelona
(diumenge 10 de març)

El segon diumenge del mes, els 
Escatxics varen tornar a tenir repre-

sentació a la coneguda Zurich Marató 
de Barcelona. Vuit atletes formaven 
l’expedició: Miguel Ángel Aguza, Raül 
Marcos, Valentí Pérez, Joan Carrera, 
Jaume Fernández, Albert Martín, Jau-
me Puig i Elena Gardenyes, tots ells 
fi nishers dels 42,195 km pels carrers 
de la capital catalana. Per alguns era 
la seva primera marató, la prova reïna 
de l’atletisme, i el resultat va ser molt 
satisfactori.

Campionat d’Espanya de Clubs 
de Cros (Càceres, diumenge 10 
de març)

Per altra banda, l’atleta Marina Sú-
ria, i formant part de l’equip nacional 
català en categoria Sub20 femení, va 
participar al Campionat d’Espanya Ab-
solut de Cros Individual i per Comuni-
tats Autònomes celebrat al Complejo 
Deportivo El Cuartillo de Càceres. La 
Marina creuava la línia de meta en 30a 
posició, puntuant perquè les catalanes 
es proclamessin campiones. 

7a Cursa de la Dona d’Agramunt 
(diumenge 17 de març)

El diumenge 17 de març els Escat-
xics tenien cita a casa participant a la 
7a Cursa de la Dona d’Agramunt. Amb 
participació en ambdues modalitats, la 
cursa de 8 km i la caminada-cursa de 
6 km, fi ns a una quarantena dels atle-
tes del club varen sumar-se a aquesta 
cursa solidària. A banda, també varen 
ser-ne col·laboradors en el muntatge.

3r control de Promoció
(Lleida, dissabte 23 de març)

Iniciada ja la temporada de pista, els 
atletes que podien o volien, van anar 
al control a les Pistes de Lleida. En 
aquesta ocasió hi varen participar les 
germanes Argelich-Bernaus en diverses 
modalitats. 

Prèvia de Campionat de Catalu-
nya de Relleus Sub10 (Hospitalet 
de Llobregat, dissabte 23 de 
març)

Aquest dissabte 23 de març inicia-
ven les competicions en pista a l’aire 
lliure i els Escatxics participaven a la 
prèvia del Campionat de Catalunya de 
relleus en la categoria sub10 (ben-
jamí) a les pistes del campus nord 
d’Hospitalet del Llobregat. Aportant 
un equip masculí i dos equips feme-
nins en la modalitat 4x60 m, malgrat 
no van aconseguir classifi car-ne cap, 
la satisfacció general de participa-
ció va ser bona i els nens i nenes van
poder gaudir d’una jornada en una
pista d’atletisme. Cal dir que hi havia 
força nivell i que per alguns dels locals, 
era la primera vegada que s’hi enfron-
taven.

Modalitat Equip Temps

4x60 m 
Sub10M

Aniol Solé, Sergi Fitó, 
Enric Serra, Isaac Vila

44’’3

4x60 m 
Sub10F

Anna Pellicer, Clàudia 
Pérez, Marina Balagueró, 
Martina Piña
Ona Carrera, Anna Gal-
ceran, Aina Armengol, 
Isolda Porta

42’’9

44’’2

Reunió de fons (Santa Coloma de 
Gramenet, dissabte 23 de març)

I encara el mateix dissabte, a la tar-
da, el Roger Súria, encara que a les 
llistes del Club Atlètic Igualada, era un 
dels participants a la reunió d’atletes 
de fons que se celebrava a Santa Co-
loma de Gramenet, on va recórrer els 
5.000 metres amb un temps de 16:22 
minuts. 

Cros de Bellpuig
(diumenge 24 de març)

El diumenge, per completar el cap de 
setmana i anar tancant la temporada 
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de cros, els atletes agramuntins varen 
participar al cros escolar de Bellpuig 
i al 25è cros intercomarcal del Palau 
d’Anglesola. En ambdós els Escatxics 
varen completar algun podi. 

Les classifi cacions a Bellpuig varen 
ser les següents:

Categoria Atleta Posició

Oberta femení Montse Sala 1a

Benjamí masculí Adam Mrizak 7è

Benjamí femení Firdaws Mrizak
Nora Serra
Marina Balagueró
Salwa Hriz
Sió Ribalta (retira-
da per lesió)

1a
3a
4a
10a

Prebenjamí
masculí

Ot Serra 1r

Prebenjamí femení Clàudia Pérez
Anna Balagueró

3a
6a

En les curses de parvulari, no com-
petitives varen córrer Hatim Mrizak i 
els bessons Anis i Anas Hriz.

25è Cros Palau d’Anglesola
(diumenge 24 de març)

Amb menys participació d’atletes 
locals, també vàrem ser presents a un 
dels clàssics del Pla d’Urgell.

Categoria Atleta Posició

Aleví masculí Guifré Porta 4t

Benjamí femení Isolda Porta 16a

Prebenjamí masculí Biel Pla
Rayan Souilah

2n
10è

Prèvia del Campionat de
Catalunya de Relleus Sub12
(Ascó, dissabte 30 de març)

El darrer dissabte de mes, 30 de 
març, els Escatxics teníem cita a la prè-
via del Campionat de Catalunya de Re-
lleus en categoria Sub12 aquest cop, a 
les pistes d’atletisme d’Ascó. Gairebé al 
peu de la xemeneia de la Central Nucle-
ar els Escatxics varen presentar-hi dos 
equips masculins i un femení partici-
pant tots, tant en la modalitat de 4x60 
metres com en la de 3x600 m. Malgrat 
varen gaudir molt de la jornada i no va-
ren fer pas una cursa lenta, tampoc no 
varen aconseguir classifi car-se per la 
fi nal. S’enduen, però, una bona expe-
riència d’haver-hi sigut i haver estat en 
competició nacional. 

Modalitat Equip Temps

4x60 m 
Sub12M

Martí Lluch, Josep Fitó, 
Martí Romeu, Quim 
Pellicer
Guifré Porta, Roger 
Pijuan, Àlex Escanilla, 
Mehdi Bouharou

39’’48

40’’36

3x600 m 
Sub12M

Martí Lluch, Quim Pelli-
cer, Mehdi Bouharou
Guifré Porta, Roger 
Pijuan, Josep Fitó

6’20’’90

6’56’’68

4x60 m 
Sub12F

Firdaws Mrizak, Martina 
Ibarz, Anna Pellicer, Sió 
Ribalta

40’’71

3x600 m 
Sub12F

Firdaws Mrizak, Martina 
Ibarz, Sió Ribalta

6’52’’66

1r Cros de Sant Guim de Freixe-
net (diumenge 31 de març)

I per fi nalitzar el cap de setmana i el 
mes, fi ns a una vintena dels Escatxics 
varen desplaçar-se fi ns a Sant Guim de 
Freixenet per participar al 1r cros esco-
lar d’aquesta població, organitzat pels 
Cabirols.

En una matinal de nou gèlida, 
aquests varen ser-ne els resultats ob-
tinguts:

Categoria Atleta Posició

Aleví masculí Guifré Porta
Quim Pellicer

1r
6è

Aleví femení Queralt Solé 1a

Benjamí masculí Isaac Vila
Adam Mrizak
Aniol Solé

2n
7è
10è

Benjamí femení Firdaws Mrizak
Anna Pellicer
Nora Serra
Isolda Porta

1a
2a
3a
6a

Prebenjamí masculí Ot Serra
Biel Pla
Rayan Souilah

1r
2n
3r

Prebenjamí femení Clàudia Pérez
Anna Balagueró

1a
3a

P5 masculí Eric Vila
Hatim Mrizak

1r
2n

P3 masculí Marià Vila 1r

P3 femení Neus Pellicer 1a
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Escatxics a la Marató de Barcelona. Equips Sub10 a la Prèvia del Campionat de Relleus a Hospitalet de Llobregat.
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ESPORTS BÀSQUET AGRAMUNT CLUB

Competició i Festa dels Històrics
del Bàsquet Català

Mesos de març i abril molt pro-
lífi cs per la nostra entitat, 
tant a nivell esportiu en què 

els equips del Club han progressat a 
passos agegantats en les seves res-
pectives categories, com a nivell de 
reconeixement pel treball, constància i 
dedicació. En aquest sentit hem tingut 
l’extraordinària notícia de veure com 
en Sisco Farràs era guardonat com a 
històric del Basquet Català per part de 
la Federació Catalana de Basquetbol i 
la seva Fundació. Una distinció meres-
cudíssima, inapel·lable i que demostra 
que quan un posa ganes, il·lusió i saber 
fer en allò que fa, sempre acaba rebent 

el reconeixement a la seva vàlua, apor-
tació i valors que transmet.

Aquest mes ens volem centrar en els 
rendiments dels equips femenins, una 
de les grans joies del Club i dels quals 
s’està molt orgullós quant a rendiment, 
progressió, projecció i consolidació en 
les respectives categories.

Pre-Mini Mixt. Molt bona evolució 
dels nois i noies que van de menys a 
més en l’aprenentatge quant a bot, 
passada i tir a cistella. A nivell compe-
titiu gran triomf davant el CB Bellpuig 
(40-16) que demostra que el treball 
d’en Javi Salat i en Jordi Capitan està 
essent optim i efi cient. Només falta 

acabar d’agafar continuïtat en el ritme 
de joc i s’haurà realitzat una tempora-
da magnífi ca. Les derrotes davant el 
CENG Artesa de Segre (64-19) i el CN 
Tàrrega (20-47) exemplifi quen que el 
marge de millora és encara molt gran. 
A seguir gaudint aprenent, tenim el fu-
tur ben assegurat amb aquest grup de 
nois i noies tan eixerit i decidit en la 
pràctica del basquetbol.

Mini Femení. Avança amb pas ferm 
en la categoria amb l’objectiu d’acabar 
entre les quatre primeres i poder dis-
putar la fi nal a quatre d’aquesta lliga 
tan igualada i exigent. El triomf solvent 
davant el CENG Artesa de Segre (40-
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30) va ser la cara; la creu la derrota 
davant el AE Sedis (33-47) on, malgrat 
tot, es va poder apreciar un notable 
esperit competitiu. Estem convençuts 
que realitzaran un esplèndid tram fi -
nal de temporada i que l’equip dirigit 
amb el màxim d’ordre i pulcritud pel 
Sisco Farràs assolirà les màximes fi tes 
establertes a l’inici de temporada. No 
ens han defraudat mai, al contrari hem 
estat testimonis del gran talent i poten-
cial del grup!

Infantil Femení. Equip que es tro-
ba en un encomiable estat de forma, 
doncs ha guanyat quatre dels seus 
darrers cinc partits recuperant sensaci-
ons positives i traient el seu caràcter i 
orgull de campiones. Les victòries èpi-

ques amb cistelles al darrer segon con-
tra el AE Sedis (46-48) o el CB Bell-
puig (46-47) en són l’exemple. Triomfs 
també contra el CB Tremp (18-68) i 
el CB Cervera (65-61) per iniciar amb 
excel·lent peu la segona fase de la lli-
ga. Equip dirigit pel Rubén Añé, que ha 
sabut recuperar l’intensitat defensiva i 
els mecanismes d’atac d’un grup que, 
quan s’hi posa seriosament, res no té a 
envejar a cap dels equips punters!

Júnior Femení. Gran capacitat de 
resiliència de les noies que, malgrat 
les nombroses absències en forma de 
lesió, han competit en determinats par-
tits oferint una bona imatge. Les derro-
tes dolces contra el CB Lleida (22-54) i 
el CB Binefar (31-56) en són l’exemple 
més clar d’un grup que per coratge i 
el fet de no caure en el desànim, me-
reixen el premi d’assolir la victòria. La 

seva entrenadora Àurea Setó, ho té a 
tocar dels dits amb el seu treball en els 
entrenaments. Vinga noies, una mica 
més i ja ho teniu!

Per últim volem retre homenatge a la 
fi gura d’en Sisco Farràs, actual tresorer 
del Club i entrenador del Mini Feme-
ní, que va rebre el trofeu d’Històric del 
Bàsquet Català. Una persona sempre 
compromesa amb l’entitat, que ha as-
sumit totes les tasques possibles en el 
si del BAC i que ha contribuït en gran 
mesura a fer que sigui i hagi estat un 
dels clubs referents de la nostra vila. 
Moltes gràcies, Sisco, per tot el que 
has aportat al basquetbol en aquests 
més de 40 anys de dedicació. Ets un 
gran actiu de la nostra entitat i espe-
rem que per molts anys més ens ajudis 
a tirar el nostre projecte endavant! Ets 
molt gran en tots els sentits!   ■

L’Infantil Femení va demostrar a la Seu d’Urgell que 
sempre creu en les seves opcions! 

FO
N

T:
 B

A
C

El Bàsquet Català va retre homenatge al Sisco Farràs: 40 anys d’aportació a aquest esport!
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GRUPS POLÍTICS
MUNICIPALS ACORD D’ESQUERRA

Va de llibertat

La triple convocatòria d’eleccions –estatals, 
europees i municipal– farà que durant les 
properes setmanes la política ocupi l’aten-

ció de mitjans de comunicació i de bona part de 
les converses. Tres conteses electorals immerses 
en una situació de bloqueig a nivell estatal i de 
judicialització de la situació que viu el nostre 
país, amb els nostres representants legítims as-
seguts al banc dels acusats o a l’exili. Un es-
tat que no és capaç de resoldre políticament 
un confl icte és un estat que ha perdut tota la 
seva essència. I això és precisament el que vo-
tarem el proper diumenge 28 d’abril. Cal recor-
dar que tant el Partit Popular i Ciutadans com 
el PSOE van ser els responsables de l’aplicació 
de l’article 155, de la coartació de la llibertat 
d’expressió dels nostres mitjans públics i de la 
intervenció de les fi nances de la Generalitat. És 
per això que ara més que mai ens cal que les for-
ces republicanes, les que sempre hem estat al 
costat de les llibertats individuals i col·lectives, 

tinguem la sufi cient representació per forçar 
l’estat a acceptar la situació que viu Catalunya. 
És per aquest motiu que, des d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, amb el nostre president 
Oriol Junqueras al capdavant, volem que a Ca-
talunya guanyi per sobre de tot la llibertat, i que 
ho faci comptant amb tothom que se senti repu-
blicà, amb tothom que estimi Catalunya sense 
haver de renunciar a cap origen, a cap llengua 
i a cap cultura, perquè és de la diversitat que 
es construeix un país. I en aquest país hi volem 
ser molts.

Un projecte de tots i per a tots
Pel que fa a l’àmbit municipal, des d’Acord 

d’Esquerra seguim treballant incansablement 
per seguir duent a terme el programa de govern 
i, al mateix temps, planifi cant i projectant el 
que ha de ser l’Agramunt dels propers anys. I 
ho fem des de l’experiència però, sobretot, des 
de la renovació, amb grans persones que s’han 
volgut sumar al projecte. Un projecte pensat per 
assumir els reptes que dia rere dia es presenten, 
atenent les necessitats i els anhels dels agra-
muntins i, sobretot, des d’una gestió responsa-
ble i compromesa. De fet, la feina no es fa el 
darrer any abans de les eleccions. La feina es fa 
cada dia, escoltant, debatent i decidint.

Durant les properes setmanes veurem en mar-
xa un dels projectes que més representen la nos-
tra manera d’entendre Agramunt. L’Espai Cívic 
ha de ser aquest punt de trobada de diferents 
persones, de diferents edats i de diferents sen-
sibilitats. Un espai viu i dinàmic que doni res-
posta a les realitats del present i del futur. Un 
espai que ens faci sentir acompanyats, que ens 
permeti expressar-nos, compartir i gaudir comu-
nitàriament. Perquè és precisament aquest el 
model social que des d’Acord d’Esquerra sem-
pre hem defensat. Volem que tothom se senti 
part d’aquest municipi, que tothom, des de la 
seva manera de ser i de pensar pugui trobar el 
seu lloc. Agramunt som molts i moltes i volem 
continuar sent-ho junts i juntes. És per això que 
volem dir-vos que des d’Acord d’Esquerra segui-
rem treballant per construir aquest Agramunt 
que tant ens estimem. Ho hem fet fi ns ara i ho 
seguirem fent.   ■

Pel que fa a 
l’àmbit munici-
pal, des d’Acord 
d’Esquerra se-
guim treballant 
incansablement 
per seguir 
duent a terme 
el programa 
de govern i, al 
mateix temps, 
planifi cant i 
projectant el 
que ha de ser 
l’Agramunt dels 
propers anys.
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MONTSE CORRALES GOMÀ (núm. COL.: 2612)
JORDI FREIXES GIL (núm. COL.: 2792)
TEL. 973 391 749
AV. AGUSTÍ ROS, 2 BX. 25310 AGRAMUNT (LLEIDA)

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

DIMARTS
9,30 a 14,30

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

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

JAUME VILLALTA
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GRUPS POLÍTICS
MUNICIPALS PDECAT

Agramunt, torró i...

A gramunt, torró i... boca-
badats en veure la gran 
quantitat de coses que 

pot fer un Ajuntament en qua-
tre anys, segons publicació en 
aquesta revista en la darrera 
edició, per part del grup polític 
que governa a casa nostra. Que 
bons que són! De ben segur que 
n’han fet moltes més de coses 
com: reunions, mostres, pu-
blicacions, cartells, llicències, 
permisos, trobades, plans, fotos 
xarxes... i gran quantitat d’actes 
que, per raons òbvies, han de 
fer. Només faltaria que amb tan-
ta gent al govern i amb una es-
tructura tan sòlida ens hagués-
sim adormit pel camí. De tot el 
que esmenten hi ha una cosa 
que ens xoca i és l’ampliació del 
Cap. Aquest projecte, segons 
tenim entès, l’han dut a terme 
altres institucions. Evidentment 
com que es fa a casa nostra 
sempre hi ha la part logística i 
els maldecaps que ha d’assumir 
el poble. En aquest sentit hem 
de felicitar l’esforç que hi han 
posat els nostres governants. No 
tot és negatiu, però deixem les 
coses ben clares.

Fa unes setmanes enrere es-
tàvem molt contents en veure 
les màquines treballant en la 
senyalització horitzontal d’algu-
na zona del poble, i amb colo-
rets i tot, però com el Sol que 
surt i se’n va, ens hem quedat 
amb les ganes de veure arranja-
da la zona sud de la vila. Espe-
rem que al maig la nostra estre-
lla torni a sortir i alguns vegin 
omplir el cistell de vots.

Se’ns comenta que la nostra 
casa gran té tanta liquiditat 
en el dia a dia i que el deute 
ha minvat tant. Felicitats en la 
gestió! El que no se’ns comenta 
amb la boca grossa encara que 
amb la petita sí, és el deute 
que arrosseguem. Us imagineu 
una persona que disposa de 
mil euros a la butxaca però en 
deu tres mil? Us imagineu que 
només féssim bandera del que 
tenim? Pensem que cal dir-ho 
tot i no només la versió que ens 
afavoreix per quedar com uns 
salvadors de la gestió munici-
pal.

Un altre tema en què haurí-
em de refl exionar, tots plegats, 
és el dia sense cotxes. Durant 

aquesta diada, al nostre poble 
s’impedeix la circulació a dos 
dels carrers més cèntrics. Les 
activitats que es fan són jocs 
per a la quitxalla. Durant unes 
hores els nostres infants juguen 
al carrer. Ens comenten que els 
comerciants i repartidors (cada 
dia n’hi ha més, per les vendes 
per internet) han de fer les mil 
i una per realitzar la seva tasca. 
Vista la cosa ens fem les pre-
guntes següents: Els infants 
no podrien jugar en una plaça 
gran? En el pati? En un espai 
esportiu? Podríem desplaçar la 
diada al diumenge? Així pares 
i quitxalla farien activitats con-
juntament i per altra part no 
molestaríem tant el treballador 
que vol desenvolupar la seva 
feina amb normalitat.

Durant els propers dies tenim 
cites electorals. No us quedeu 
a casa, participeu perquè som 
nosaltres els que hem de deci-
dir i ser conscients d’allò que 
escollim.

Siau amigues i amics, molta 
sort.

Secció Local Agramunt

Que bons 
que són! De 
ben segur 
que n’han fet 
moltes més de 
coses...
Només falta-
ria que amb 
tanta gent al 
govern i amb 
una estructura 
tan sòlida ens 
haguéssim 
adormit pel 
camí.

Agramunt (Lleida)

L’Estoneta

Menjars casolans per emportar
Cafeteria - Bar - Restaurant

Pollastres i conills a l’ast, paelles...
Queviures - Càtering

973.390.468
C/ Pau Casals, 20

Calçats Mary
des de l’any 2000

i moltes més

C/ Àngel Guimerà, 5
Agramunt

973 39 20 55 - 686 27 29 27
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L'AJUNTAMENT
INFORMA

CAMP DE TREBALL PER RECUPERAR EL RIU SIÓ

Agramunt acollirà un 
camp de treball del 30 
de juny al 14 de juliol 
on hi podran participar 
quinze joves de 14 a 
17 anys d’arreu de Ca-
talunya. Amb el projecte 
“Descobrim i recuperem 
el Riu Sió a Agramunt” 
es donarà continuïtat a 
projectes ja iniciats en 
camps de treball ante-
riors. Els joves duran a 
terme l’arranjament dels 
marges del riu Sió al seu 

pas per Agramunt i participaran en activitats organitzades 
per entitats locals. També està previst que realitzin un mural 
a la zona del Parc Riella. Des de la regidoria de Joventut 
s’està molt agraït a la Direcció General de Joventut perquè 
hagi apostat un any més per Agramunt.

SERVEI D’ASSESSORAMENT LEGAL EN ESTRANGERIA
Agramunt recuperarà el servei d’assessorament legal en 

estrangeria aquest mes d’abril. L’atenció es farà els diven-
dres de les 9 a les 14h a l’edifi ci de l’ajuntament.

RENOVACIONS DEL DNI AGRAMUNT
El proper 22 de maig la unitat mòbil de la Policia tornarà 

a Agramunt per fer una nova jornada per tramitar els docu-
ments d’identitat. El dia 22 es faran les tramitacions i el 24 
es farà el lliurament dels documents tramitats. Les inscrip-
cions per demanar hora es tramitaran des de l’Ajuntament. 

ELS ALUMNES DE L’INS RIBERA DEL SIÓ PODRAN FER 
SERVEIS COMUNITARIS

L’alcalde d’Agramunt, Bernat Solé, i el Director General 
d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa del Departa-
ment d’Educació, Ramon Simon, han signat un conveni 
perquè els alumnes de l’Institut Ribera del Sió puguin re-
alitzar projectes de serveis comunitaris. Aquests projectes 
seran avaluats pel Consell escolar del centre i la participació 

dels alumnes haurà de ser 
autoritzada pels seus pa-
res, mares o tutors.  Tam-
bé es crearà una comissió 
impulsora per diagnosticar 
les necessitats, elaborar 
propostes i avaluar els re-
sultats. Es preveu que en 
les properes setmanes es 
constitueixi la comissió 
impulsora i de cara al pro-

per curs, es duguin a terme els primers 
projectes.

SUBVENCIONS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

L’Ajuntament rebrà un ajut de 102.000€ per a actuacions 
en reduir el consum energètic de l’enllumenat públic. L’ajut 
complementa l’aportació municipal i prové de l’IDAE, que 
assumeix el 50% del cost 
de la inversió, i de la Di-
putació de Lleida, que 
n’aportarà el 25%. L’ajut 
es destinarà al nou enllu-
menat instal·lat a Mafet i 
al que s’instal·larà prope-
rament a les Puelles amb 
l’objectiu de reduir-ne el 
consum i millorar-ne l’efi -
ciència. L’any 2013 a tra-
vés d’un ajut de la Gene-
ralitat de Catalunya ja es van renovar els enllumenats de la 
Donzell i d’Almenara Alta.

AMPLIACIÓ DEL SERVEI EBIBLIO

El servei eBiblio que fa tres anys que està en funciona-
ment a la Biblioteca Municipal Guillem Viladot, s’amplia i 
ara també es podran fer préstecs de pel·lícules, documentals 
i curtmetratges. L’any passat es van realitzar gairebé 400 
préstecs de llibres electrònics a la biblioteca d’Agramunt. 
En aquests moments des de l’Ajuntament s’està estudiant la 
possibilitat d’oferir als usuaris el servei de préstec del dispo-
sitiu, de la tablet o el lector de llibres digitals

ARRANJAMENTS A ALMENARA, LES PUELLES I LA DONZELL

L’Ajuntament està duent a terme actuacions d’arranja-
ment als nuclis d’Almenara Alta i les Puelles. Concretament, 
a Almenara Alta s’ha actuat en una vorera i un mur i, en el 
cas de les Puelles, es fi nalitzarà l’actuació sobre el mur de la 
zona dels horts. Pel que fa a la Donzell, properament s’inici-
aran les tasques de millora i manteniment del Monument a 
la Dona treballadora.
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DAD ES DEL SERVEI DE RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES 

AGRAMUNT 
MITJANA 

2018 
en tones

GENER FEBRER TOTAL
2019

Mitjana 
mensual 
acumulat 
(tones)

% 2019 
 respecte 

2018

previsió
2020

Rebuig 130 121,3 110,7 232,0 116 -10,8%

Matèria orgànica 20,4 17,90 18,24 36,1 18,1 -11,4%

Vidre 9,2 14,00 6,04 20,0 10,0 8,8%

Envasos 9,6 8,24 9,55 17,8 8,9 -7,4%

Paper 17,22 13,9 12,0 25,9 12,94 -24,9%

TOTAL SELECCIONAT 56,42 54 46 99,9 49,93 -11,5%

TONES TOTAL
DE RESIDUS 186,46 175 157 331,8 165,91 -11,0%

% DE SELECCIÓ
FET A CASA 30,26% 30,81% 29,29% 30,09% 30,09% -0,54% 50%

El resultats generals mantenen els de 2018. Les úniques 
millores que s’observen a patir de les dades són en la reco-
llida del vidre, que se’n destria més, i en rebuig, que se’n 
fa menys. Malgrat tot, amb aquests resultats queda clar 
que necessitem una major implicació per part de tothom 
per aconseguir els objectius que s’han defi nir pel conjunt 
d’Europa.   ■

ARRANJAMENT APARCAMENT

L’Ajuntament ha dut a terme una actuació per arranjar la 
pujada de la zona d’aparcament del corriol dels hortets. En 
breu, s’iniciaran els treballs d’enderroc del solar annex per 
incrementar la capacitat de l’aparcament i millorar-ne l’en-
trada i sortida dels vehicles.

AGRAMUNT S’ADHEREIX AL PROJECTE EDUCACIÓ 360

A la sessió plenària del 28 de març es va aprovar l’adhesió 
d’Agramunt al projecte educatiu Educació 360. D’aquesta 
manera Agramunt ha estat el primer municipi de Lleida que 
forma part d’aquesta iniciativa que busca connectar l’educa-
ció i l’aprenentatge en hores lectives i no lectives.

Ctra. Cervera km. 19 · T. 973 390 801

 La teva Botiga a Agramunt

DDeescscobobriir uu
elels s avavavantatatatgtgees

deed llla aa noosssttrraa 
taarggrgetetaa clclieieennt!

www.elporquero.com

CENTRAL

AGRAMUNT

CENTRES PRODUCCIÓ / DISTRIBUCIÓ

AGRAMUNT LLEIDA   EL BARCO DE ÁVILA ÁVILA   JABUGO HUELVA   CORESES ZAMORA   EL BERCIAL TOLEDO

BOTIGUES

AGRAMUNT LLEIDA   SARRIÀ BARCELONA   TÀRREGA LLEIDA   EL BARCO DE ÁVILA ÁVILA   BOSSOST LLEIDA

C R I E M  Q U A L I TAT
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C/ del Clos, 23 A baixos
Tel. 973 392 704
info@podologosagramunt.com
www.podologosagramunt.com
A G R A M U N T

Podòloga col. 1170

ílvia Balagueró
C E N T R E  P O D O L Ò G I C

FFes un pas endes un pas endavant...t...  cuida els teus peus!

Atenció primària dels peus
durícies, ungles, ulls de poll, berrugues

Estudi de la marxa
exploracions biomecàniques

Plan lles personalitzades, espor ves i infan ls

Atenció del peu diabè c

Servei a domicili

Xavier Infante Màrquez
P A L E T A

CONSTRUCCIONS
i REFORMES

Raval de Castellnou, 27
Telèfon 973 392 329
Mòbil 606 314 654
PUIGVERD D’AGRAMUNT
(Lleida)

Josep Anton Muixí

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

e-mail  electromecanicamuixi@gmail.com

Josep Anton Muixí

MUI   I
Electromecànicacà ca
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Temps

PLUJA CAIGUDA DURANT EL MARÇ

Dia   6 ......................................... 1,0 l./m2

TOTAL ......................................... 1,0 l./m2

TEMPERATURES EXTREMES DE MARÇ

Màxima del mes .........................  23,9°, dia 10
Mínima del mes .......................... –1,8°, dia 20
Oscil·lació extrema mensual .................... 25,7°
Mitjana de les màximes .......................... 19,9°
Mitjana de les mínimes .............................  1,7°
Mitjana de les mitjanes ............................10,8°

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

ALMANAC

Demografi a

(Mes de març de 2019)

NAIXEMENTS
Ghizlan Sedrani dia 22-2
Unai Vivas Ribera dia   8
Jana Torres Martorell dia 14
Hajar Oufkir dia 14

DEFUNCIONS
Joan Zurita Alcalà 57 anys, dia 18
Carme Torres Sierra 71 anys, dia 20
Francesca Tallaví Escudé 86 anys, dia 21
Jaume Santacreu Tarragona 99 anys, dia 23
Jaume Tarragona Utges 77 anys, dia 25
Maria Otero Gandara 93 anys, dia 25

Informació facilitada pel Registre Civil amb les dades conve-
nientment autoritzades.
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Les fases de la lluna:

Lluna nova

Quart creixent

Lluna plena

Quart minvant

el dia 4, a les 00:45 h

el dia 12, a les 3:12 h

el dia 18, a les 23:11 h

el dia 26, a les 18:34 h

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

MAIG 2019

Mes de 31 dies, cinquè del nostre calenda-
ri. El dia 1 el sol surt a les 6h 49m, i es pon 
a les 20h 49m. El dia 31 el sol surt a les 6h 
21m, i es pon a les 21h 18m.

El dia 21 el sol entra a la constel·lació de 
GÈMINIS.

DATES ASSENYALADES
I COSTUMARI

Dia 1: Festa del Treball. La diada del Pri-
mer de Maig va ser instituïda el juliol de 
1889  en el Congrés de la Internacional Soci-
alista que va tenir lloc a París. Antigament se 
celebrava en aquesta data la Festa de l’Arbre 
de Maig que l’empenta del moviment obrer 
va anar arraconant a poc a poc.  

Dia 3: La Invenció de la Santa Creu. 

Dia 11: Sant Mamet. Era molt invocat per 
les mares perquè els augmentés el cabal de 
llet en el període de lactància dels seus fi lls. 
Havia gaudit de molta veneració la imatge 
d’aquest sant que es conservava al terme 
d’Alòs, concretament la capella que hi havia 
al cim de la muntanya de Sant Mamet. Hom 
creia antigament que tal dia com avui s’aca-
bava l’hivern i el fred i era el sant el qui se 
l’emportava. A les llars de foc que hi havia 
escó mòbil, avui era el dia de treure’l. Abans 

de desmuntar-lo feien una gran foguerada i 
cremaven el tió més gros, venia a ser com el 
comiat de l’hivern.

Per Sant Mamó
la vella crema l’escó.

Sant Mamet feu-me
tenir força llet.

Dia 15: Sant Isidre Llaurador. A principis 
del segle XVI va adoptar per patró aquest sant 
madrileny en substitució dels sants que s’ha-
vien venerat pel país: sant Galdric, al Rosse-
lló; sant Medir, al Vallès; sant Faust, al pla de 
Lleida, i els sants Abdó i Senent venerats per 
tota la pagesia. Això no va passar a la resta 
de la Península on sant Isidre encara avui és 
gairebé desconegut.

Dia 23 o 24 de maig de 1930: el rei Alfons 
XIII visita Agramunt.

Ramon Bernaus i Santacreu

Temperatura màxima: Temperatura mínima: Precipitacions:

 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 Dies

°C l./m2
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Borja Vega Alfonso
Col. 7440

D Medicina preventiva
D Laboratori propi
D Diagnòstic per la imatge
D Cirurgia
D Hospitalització
D Perruqueria canina i felina

Dilluns a Divendres:
0 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

Cristina Ribó Santesmases
Col. 1087

973 590 279   24 h 633 514 265

Plaça Pau Casals 3 Balaguer 25600 (Lleida)
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LLEURE
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AMENITATS

per Ricard Bertran

L’Atrapacontes d’aquest mes d’abril a la Biblioteca Municipal va anar a càrrec dels 
redactors de Sió, que van escenifi car dos dels contes publicats al desè col·leccionable 
de la revista “Contes dels padrins d’Agramunt i rodalies”.

La imatge de l’esquerra és l’ori ginal, mentre que a la de la dreta s’han fet set mo difi -
cacions. A veure si les tro beu!

Les 7
diferències

SUDOKU

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

8 4 1 5

5 7 3

2 9

3 2

9 4 7 3

6 4

8 6

3 1 8

5 6 3 7

❚ Coordina Rosa Maria Sera❚ Coordina Rosa Maria Sera

SOPA DE LLETRES

Heu de trobar les paraules corresponents:
ARTERIA, CARRERA, CARRETA, CARRETER,

CURENYA, MITJA, PROFESSIO,
REGUERA, RUTA, TEIXIT, TRAGINER

G A U Q D R W A C L F R B R D

W C J F A B L Q Z S G M B W U

B I Z M V P K Y O N D N U N V

T O I S S E F O R P I R W H I

C A R R E T A P D C E A T D L

C A R R E T E R L G I R Y I F

F C U R E N Y A U R T E L N L

V Q T H D Y P E E M E R E D P

X W A E I J R T R I I R L U R

S Z B C L A R A R T X A J C R

R E N I G A R T U J I C I E X

D J Q P X V L W B A T Z K P R

Solució a les
7 diferències:

Solució al
SUDOKU:

894712536

571386924

362945871

437651289

958427163

216839745

743198652

629573418

185264397

Solució a la
Sopa de Lletres:

GAUQDRWACLFRBRD

WCJFABLQZSGMBWU

BIZMVPKYONDNUNV

TOISSEFORPIRWHI

CARRETAPDCEATDL

CARRETERLGIRYIF

FCURENYAURTELNL

VQTHDYPEEMEREDP

XWAEIJRTRIIRLUR

SZBCLARARTXAJCR

RENIGARTUJICIEX

DJQPXVLWBATZKPR
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Ha pujat a la casa del Pare

Joan Zurita Alcalà
que morí cristianament el dia 18 de març de 2019, als 57 anys d’edat.

E. P. D.

Els qui l’estimem: fi lla, Jana; mare, Antonieta; pare Joan †; germans, Eduard i Josefi na,
Antonio i Anna, Alfons † i Anna Mari, Rosina i Miquel; Analibia; nebots, cosins

i família tota, us agrairem el tingueu present en el vostre record.

Agramunt, març de 2019

UN NÚVOL BLANC

Senzillament se’n va la vida, i arriba
com un cabdell que el vent desfi la, i fi na.
I som actors a voltes,
espectadors a voltes,
senzillament i com si res, la vida ens dóna i pren paper.

Serenament quan ve l’onada, acaba,
i potser en el deixar-se vèncer, comença.
La platja enamorada
no sap l’espera llarga
i obre els braços no fos cas, l’onada avui volgués queda’s.

Així només, em deixo que tu em deixis;
només així, et deixo que ara em deixis.
Jo tinc, per tu, un niu en el meu arbre
i un núvol blanc, penjat d’alguna branca.
Molt blanc...

Sovint és quan el sol declina que el mires.
Ell, pesarós, sap que, si minva, l’estimes.
Arribem tard a voltes
sense saber que a voltes
el fràgil art d’un gest senzill, podria dir-te que...

Només així, em deixo que tu em deixis;
així només, et deixo que ara em deixis.
Jo tinc, per tu, un niu en el meu arbre
i un núvol blanc, penjat d’alguna branca.
Molt blanc...
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L’OBJECTIU
DEL ROBERT

LA CALAISERA per SERAFINA BALASCH

A la primavera la 
majoria d’ocells 

busquen parella i 
preparen el niu, com 
és el cas d’aquesta 
garsa (Pica pica) que 
utilitza el fang per a la 
base interior del niu.

Masia de Cal Martí de 
la Serra 30/3/2019.
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Parlem de tu, però no pas amb pena.
Senzillament, parlem de tu, de com
ens vas deixar, del sofriment lentíssim
que va anar marfonent-te,
de les teves coses parlem i també
dels teus gustos,
del què estimaves i el què no estimaves,
del què feies i deies i senties;
de tu parlem, però no pas amb pena.

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

Miquel Martí i Pol

Ha pujat a la casa del Pare

Josep M. Creus Cusola
que morí cristianament el dia 28 d’octubre de 2018, a l’edat de 64 anys,

havent rebut els S. S. i la B. A.

E. P. R.

Els qui l’estimem: mare, Antonieta; esposa, Pepita; fi lls, Jordi i Carme; cunyats, 
nebots, cosins i família tota, us preguem el tingueu present en el vostre record.

La família Creus-Farré vol agrair totes les mostres de condol, suport i solidaritat 
rebudes durant aquest temps per la defunció del nostre fi ll, espòs, pare i tiet

Josep Maria. Moltes gràcies a tots!

Agramunt, octubre de 2018
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Aquest mes publiquem dues fotografi es de caramelles corresponents als anys seixanta del segle passat. La de dalt és 
del 1966, al començament del carrer Estudis Nous amb el convent de les Monges al darrere. Els quatre de davant, 

d’esquerra a dreta, són: Ramona Solé, Carmen Vázquez, Encarnita Martín i Josep Saiz, seguits per un grup bastant nombrós 
de caramellaires. La de baix és de l’any 1968, feta al fi nal del raval de Puigverd. D’esquerra a dreta: Benito Colom, Josep 
Casals, Antonieta Bové, Josep Saiz, Ramona Carrera i Antonieta Castellà.p

���� ����L’àlbumL’àlbum
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Trenta-quatre anys separen la imatge d’ahir i la d’avui corresponent al Via Crucis del Divendres Sant. Una de les diferències més 
evidents és la disminució d’assistents a aquest acte. Una altra és  la separació per gèneres. A la d’ahir podem veure que tots els 
homes passaven al davant i les dones els seguien al darrere. En canvi actualment això no es mira tant i, si es fa, la separació només 
és a banda i banda del carrer. I encara una tercera a remarcar seria la dels tres escolanets que precedien la processó de l’any 
1985, i que avui dia no n’hi va cap. En tot cas hi ha persones adultes per ajudar en el que calgui.


