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PORTADA:
Després d’un parell d’anys es va tornar a 

realitzar a la vila una nova edició de la Ma-
rató de Donants de Sang, organitzada pel 
Banc de Sang i Teixits de Lleida amb la 
col·laboració inestimable de les represen-
tants agramuntines. Va tenir lloc a l’antiga 
llar d’infants convertida en el nou Centre 
Cívic que properament s’inau gurarà ofi ci-
alment. Hi van col·laborar diverses enti-
tats i es van fer tallers de pintura tal com 
mostra la foto de portada.

(Foto: Josep Rovira)

Informació dels actes de la Diada de Sant 
Jordi celebrats un any més a la plaça del Pou 
i del Certamen Literari amb la publicació 
dels primers premis.

5 a 7 i 40 a 45

Tots els resultats de les Eleccions Ge-
nerals del 28 d’abril i programes elec-
torals dels candidats agramuntins a les 
municipals, així com el llistat de totes 
les candidatures de la Ribera del Sió.

13 a 17 i 33 a 39
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Amb la col·laboració de:

CRÈDITS

Ajuntament
d’Agramunt

Ara les municipals i europees

Les eleccions generals als nostres 
municipis i a Catalunya han demos-

trat que els partits sobiranistes conti-
nuen a l’alça amb Esquerra 
Republicana de Catalunya 
de capdavantera. Amb el 
temps podrem veure si el 
resultat dels partits cata-
lans es tradueix en fets en 
la política estatal, tot i que 
de moment sembla que Pe-
dro Sánchez vulgui continu-
ar amb la premissa que als 
catalans ni aigua, és a dir, 
sense ni convocar-los a la 
Moncloa a dialogar.

Encara amb el regust elec-
toral al paladar, tornem de 
nou a votar i aquest cop tam-
bé per partida doble. Per un 
costat tenim les eleccions 
municipals i per l’altre, les europees. 
Pel que fa a les primeres, els agra-
muntins no ho tindrem gaire complicat 
a l’hora de decidir-nos perquè només 
ens haurem de decantar per una de 

les dues opcions que es presenten, 
que són les mateixes que hi ha hagut 
al consistori els darrers quatre anys, ja 

fos governant o fent oposició. Hom po-
drà valorar-ne tant la seva actuació a 
la casa de la vila, com el seu programa 
de futur.

Pel que fa a les eleccions europees, la 

polèmica perquè es presentés una can-
didatura encapçalada per tres exiliats 
polítics va destapar la caixa dels trons. 

L’intent d’impedir-ho de ma-
les maneres, va evidenciar 
la feblesa d’arguments i el 
modus operandi d’una jus-
tícia que actua amb pocs 
escrúpols quan es tracta de 
defensar la sacrosanta uni-
tat d’Espanya. Tanmateix, 
sembla que, fi nalment, qui 
vulgui votar la llista del pre-
sident Puigdemont, exiliat a 
Waterloo, o del vicepresident 
Junqueras, empresonat per 
la justícia espanyola, ho po-
drà fer. I e n cas que els dos 
siguin elegits representants 
al parlament europeu, pot-
ser la justícia espanyola i el 

govern de Madrid hauran de modifi car 
la seva actuació per no continuar fent 
el ridícul.
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ACTUALITAT FETS DEL MES JOAN PIJUAN

Sant Jordi

▼

La diada de Sant Jordi 
es va desenvolupar amb 
normalitat. El bon temps 

va acompanyar la jornada, lle-
vat d’uns breus moments a 
mitja tarda que va caure qua-
tre gotes mal comptades per 
molestar i res més.

La plaça del Pou va esdeve-
nir un any més el centre neu-
ràlgic de la jornada. L’emisso-
ra Ràdio Sió hi va instal·lar els 
seus estudis i va fer l’emissió 
en directe de la diada. La Bi-
blioteca també va sortir al car-
rer i va exposar en una parada 
les seves novetats literàries i 
muntà una carpa on els nens 
i nenes van poder llegir tota 
classe de contes. L’Ajunta-
ment va impulsar novament el 
projecte Llibre per Llibre que 
vol donar una segona opor-
tunitat als llibres a través de 
l’intercanvi. També hi havia 
parades de roses i d’altres en-

Els nens i nenes van gaudir amb els contes de la carpa de la Biblioteca.

Estudiants de l’Institut venent roses a la plaça del Pou. Participants al taller infantil d’elaboració de punts de llibre.
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ACTUALITAT FETS DEL MES

▼

A dalt, parades de roses al Pou. Els escolars de la vila resseguint totes les parades de llibres que les llibreries van muntar al carrer. Ràdio Sió va emetre la programació des de la plaça.
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titats i associacions.
A més a més va acollir els 

actes culturals programats. A 

les 5 de la tarda es va fer un 
taller infantil d’elaboració de 
punts de llibre i a les 7 va te-
nir lloc la cloenda de la diada 
amb el lliurament dels premis 
del XLII Certamen Literari de 
Sant Jordi, del qual s’informa 
més endavant.

Concurs de punts de llibre 
Amb motiu de la diada, la 

Impremta i Llibreria Marsà va 
organitzar el 6è Concurs de 
Dibuix de Punts de Llibre de 
Sant Jordi amb la temàtica 
“Sant Jordi a Catalunya”. Hi 
van participar els nens i nenes 
dels col·legis Mare de Déu del 
Socors, Macià-Companys i la 
ZER el Sió, des de 1r fi ns a 6è 

en dues categories.
La tria dels punts de llibre 

guanyadors va ser realitzada 
per: Dolors Ricart, regidora 
de Cultura de l’Ajuntament; 
Pau Minguet, director de la 
Fundació Guillem Viladot “Lo 
Pardal” i Rosa Marsà, artista 
gràfi ca en representació de la 
Impremta i Llibreria Marsà. 

En la 1a categoria, de 1r a 
3r curs, va obtenir el 1r premi 
Màxim Balsells de 1r, el 2n 
premi va ser per Irina Silva de 
2n i l’accèssit per Iker Piñeiro 
de 1r.

En la 2a categoria, de 4t a 
6è curs, el 1r premi va ser per 
Berta Delgado de 5è, el 2n 
premi per Ariadna Canosa de 
5è i l’accèssit per Anna Cases 
de 6è.

Els dibuixos guanyadors es 
van editar en forma de punts 
de llibre i es van repartir als 
clients durant el dia de Sant 
Jordi.

“El concurs es va crear amb 
la idea de donar importància i 
valorar la creativitat dels nens 
i nenes”, explica Rosa Marsà. 
“Es valora tant la idea com la 
tècnica utilitzada. Així els re-
sultats poden ser molt diver-
sos: des de més gràfi cs a més 
il·lustratius, fi ns arribar a ser 
més pictòrics”.

Guanyadors del 6è Concurs de 
Dibuix de Punts de Llibre de Sant 
Jordi organitzat per la Impremta i 
Llibreria Marsà.

C/ Sant Pol, 13 - 25210 GUISSONA
Tel. 973 55 16 98

La Biblioteca exposà les seves novetats en una parada.
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ACTUALITAT FETS DEL MES

La Marató de Donants de Sang

El dissabte 27 d’abril el 
Banc de Sang i Teixits 

de Lleida va realitzar a la vila 
una nova edició de la Marató 
de Donants de Sang, que feia 

dos anys que no se celebra-
va. L’acte es va desenvolupar 
al nou Espai Cívic ubicat a 
l’antiga llar d’infants. Durant 
les dotze hores que va durar 

la donació, de les 10 del matí 
a les 10 del vespre, un to-
tal de 223 persones s’hi van 
personar per donar sang, de 
les quals 186, 102 dones i 

A l’esquerra, el personal mèdic del Banc de Sang i Teixits i de l’Associació de Donants de Sang 
de l’Urgell un cop acabada la Marató de Donants de Sang.

Ballada de sardanes amb la colla Sardanista Estol-Espígol i l’Agrupació Sardanista Barretina i 
la Cobla Vents de Riella.

El nou Centre Cívic va acollir
la Marató de Donants de Sang.

FONT: BANC DE SANG
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Donants per edats

18-24 16

25-34 19

35-44 52

45-54 51

55-54 40

65-... 8

Total 186

84 homes, van ser donants 
i la resta, 37 en total, van 
ser oferiments de persones 
que en aquell moment no 
van poder donar. Entre els 
donants n’hi va haver 23 
que ho van fer per primera 
vegada.

La campanya contribuí a 
augmentar els baixos índexs 

de sang existents al Banc de 
Sang i Teixits tan necessària 
com és. Les donacions de la 
Marató són una important 
ajuda per mantenir les reser-
ves del Banc de Sang. Cada 
dia es necessiten 1.000 
donacions per garantir les 
necessitats dels hospitals de 
Catalunya.

El Banc de Sang i Teixits 
i l’Associació de Donants 
de Sang de l’Urgell van ma-
nifestar el seu agraïment a 
tots els participants i a les 
entitats locals que van col-
laborar a amenitzar la jorna-
da amb un gran programa 
d’activitats que van  tenir 
lloc durant tot el dia.

El Grup Escènic Agramuntí va recórrer els carrers de la vila amenitzant el matí i intentant conscienciar la gent per tal que s’animessin a fer donacions.

Els Bombers Voluntaris van portar el camió i van explicar la seva feina a la mainada.

Activitats del CAU. L’actuació dels tabalers del Grup de Diables l’Espetec va cloure els actes de la Marató.

Actuació del grup d’havaneres Marinada.
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ACTUALITAT FETS DEL MES

Exposició a Lo Pardal

Brots. Espectacle “Q”

Del 13 d’abril fi ns al 6 de 
juliol es pot veure a Lo 

Pardal l’exposició itinerant 
“Poesia Concreta. Joan Bros-
sa, Josep Iglésias del Mar-

quet, Guillem Viladot. Petita 
Galerie, Lleida 1971”, en la 
que hi col·laboren la Funda-
ció Joan Brossa de Barcelona, 
el Museu d’Art Jaume Morera 
de Lleida i la Fundació Gui-
llem Viladot “Lo Pardal”. 

L’any 1971 Joan Brossa, 
Josep Iglésias del Marquet 
i Guillem Viladot van ser els 
protagonistes de la conside-
rada primera exposició de po-
esia experimental de l’Estat 
espanyol. La Petite Galerie de 
Lleida va ser la sala encarre-
gada d’acollir les obres que 
van presentar els tres artistes.

Enguany, aprofi tant diver-
ses commemoracions (50è 
aniversari de la inauguració 
de la Petite Galerie, centenari 
del naixement de Joan Brossa 
i 20è aniversari de la mort de 

Guillem Viladot), la Fundació 
Joan Brossa de Barcelona, el 
Museu d’Art Jaume Morera 
de Lleida i la Fundació Gui-
llem Viladot “Lo Pardal” han 
impulsat un projecte de recu-
peració expositiva i de recerca 
artística i històrica al voltant 
de la mostra que es va poder 
veure a Lleida l’any 1971.

La mostra compta amb al-
tres obres dels tres autors que 
amplien i expliquen el context 
de la seva producció creativa 
en aquells anys. També s’hi 
poden veure una selecció de 
llibres de poesia visual de 
Guillem Viladot  editats per 
l’editorial Lo Pardal.

Un cop s’hagi vist a Agra-
munt, la mostra viatjarà a 
Lleida i posteriorment a Bar-
celona.

Dins el cicle d’arts escèni-
ques i musicals de prima-

vera Brots, organitzat per la 
regidoria de Cultura de l’Ajun-
tament, el divendres 3 de 

maig es va realitzar al teatre 
Casal Agramuntí l’espectacle 
teatral “Q” de la companyia 
La Inestable 21. Un espec-
tacle premiat en nombrosos 
certàmens i festivals arreu de 
l’Estat espanyol.

L’espectacle gira entorn 
una noia de 16 anys que es 
troba en un moment de can-
vis importants en la seva vida 
i haurà de decidir cap a on vol 
anar.

“Q” és la història d’una noia 
explicada a través d’un mòbil. 
Un grup de joves troben un 
mòbil que té unes gravacions 
de veu i, a través d’aquestes 
gravacions, ells entenen com 
era la propietària d’aquest 

mòbil, que en aquests cas és 
“Q”.

La Inestable 21 és la com-
panyia juvenil de l’Aula Mu-
nicipal  de Teatre de Lleida, 
formada per actors i actrius 
entre 14 i 19 anys. Es tracta 
d’un projecte educatiu i pre-
professional que té per objec-
tiu fer viure l’experiència de 
formar part d’una companyia 
de teatre als joves.

La companyia es va crear 
l’any 2001 i està dirigida per 
Antonio Gómez. Els seus es-
pectacles es creen a partir de 
temes d’actualitat, però sem-
pre busquen mostrar el punt 
de vista que tenen els joves 
sobre aquest tema.
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Cicle Atrapacontes
El dissabte 4 de maig la Biblioteca Municipal Gui-

llem Viladot va oferir una nova sessió del cicle 
Atrapacontes. En aquesta ocasió la sessió va anar a 
càrrec de la Unió de Botiguers i Industrials d’Agra-
munt que van explicar el conte En Teo va a comprar.

Premi Cambra 2019 a la Farinera Roca 

Josep M. Penella nou Mestre Artesà Alimentari

La Farinera Roca SA és una de les cinc em-
preses guardonades en la 9a edició dels 

Premis Cambra, que tenen per objectiu reco-
nèixer públicament aquells projectes que con-
tribueixen a potenciar el desenvolupament so-
cial i econòmic de la demarcació de la Cambra 
de Comerç de Tàrrega. 

A l’acte de lliurament dels guardons, cele-
brat a la Finca els Comdals i que va comp-
tar amb la presència del President de la Ge-
neralitat Quim Torra, van ser premiats també 
el Castell del Remei SL, Fundicions Montfort 
SL, Laumont i Soc Chef SLU. A més de la in-
tervenció de Rosa M. Perelló, Presidenta de la 
Diputació de Lleida, varen fer parlaments el 
president de la Cambra de Comerç de Tàrrega, 
Delfí Robinat; el president del Consell Comar-
cal de l’Urgell, Salvador Bonjoch; el president 
del Consell General de Cambres de Catalunya, 
Miquel Valls, i el delegat de la Generalitat de 
Catalunya a Lleida, Ramon Farré.

Aquest projecte agramuntí que dirigeix Lot 
Roca Enrich, i que va ser fundat l’any 1930, 
és avui una empresa de referència a l’Estat Es-
panyol en el món de les farines ecològiques i 
convencionals.

El Departament d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca i Ali-

mentació ha atorgat enguany 
el Diploma de Mestre Artesà 
Alimentari al forner Josep Ma-
ria Penella del Forn Esmatges, 
en reconeixement del mestrat-
ge excepcional amb el qual 
aquest artesà agramuntí exer-
ceix el seu ofi ci.

Aquest diploma, que anual-
ment concedeix la Generalitat 

de Catalunya, té per objectiu 
contribuir al foment dels va-
lors econòmics, culturals i 
socials associats a l’artesania 
alimentària; i a la preservació 
i la revaloració de les petites 
empreses familiars que elabo-
ren productes agroalimentaris. 
I només pot ser atorgat a per-
sones a les quals se’ls pugui 
acreditar una llarga trajectòria 
professional reconeguda, do-

mini tècnic i experiència i mè-
rits de caràcter extraordinari 
en la pràctica del seu ofi ci.

Josep Maria Penella va deci-
dir un dia amb 18 anys, mal-
grat que no era la seva vocació,  
rellevar el seu pare i continuar 
amb la tradició familiar. Avui, 
80 anys després que el seu pa-
drí s’iniciés en l’ofi ci de forner, 
rep aquesta distinció com a nou 
mestre artesà alimentari.   ■
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ACTUALITAT FETS DEL MES

Eleccions Generals 2019
Els resultats en aquesta repetició de les eleccions generals poc han
variat a casa nostra respecte les que s’havien fet mig any enrere

Joan Puig

El 28 d’abril vam tenir 
de nou eleccions gene-
rals per elegir els repre-

sentants al Congrés i al Senat. 
De fet, aquestes eleccions no 
s’haurien d’haver celebrat 
si la situació política hagu-
és viscut una certa situació 
de normalitat, perquè només 
feia tres anys que s’havien fet 
les darreres, mentre que els 
períodes de govern, com tots 
sabem, són de quatre. Però 
la situació actual no és pas 
de normalitat. Només cal re-
cordar que el 2015 ja es van 
portar a terme unes eleccions 
generals, en què va sortir gua-
nyador Mariano Rajoy, però 
no amb els sufi cients escons 
per poder formar govern, cosa 
que va implicar que al cap 
d’un any, el 2016, s’hagues-

sin de repetir les eleccions. El 
govern de Rajoy sortit d’aque-
lles eleccions, però, va ser in-
capaç d’aguantar tot el perío-
de que se li havia encomanat, 
degut a la mala gestió de la 
qüestió catalana i a la corrup-
ció del PP. I en Rajoy, la So-
raya, la Cospedal i tutti quanti 
van haver de fer les maletes 
i marxar del món de la polí-
tica. Llavors, els socialistes, 
després de guanyar la moció 
de censura, gràcies als vots 
sense condicions de Podemos 
i els nacionalistes, van passar 
a governar amb minoria; però 
la situació no canvià gaire (al-
menys respecte Catalunya i 
els polítics independentistes 
empresonats) de manera que 
Pedro Sánchez, el president 
substitut de Rajoy a la Mon-

cloa, va haver de convocar de 
nou eleccions en no tenir el 
suport necessari per aprovar 
els pressupostos d’enguany.

Cal dir que la campanya 
electoral de tots els grups 
polítics estatals es va centrar 
principalment en la qüestió 
catalana (quan en realitat el 
que calia fer era parlar dels 
assumptes de tot l’estat) i 
que alguns van fustigar i ata-
car Catalunya amb rancúnia i 
mala bava. La jugada al líder 
del PSOE sembla que li ha 
sortit bé, perquè ha guanyat 
la partida, encara que neces-
sitarà el suport d’altres per 
obtenir una majoria i poder 
governar. El temps ho dirà.

La campanya de les elecci-
ons general a Agramunt va ser 
força discreta i en els mítings 
que es van fer –i dels quals 
ja donem notícia en aquest 
número de Sió– no hi va as-
sistir gaire públic. Sembla 
que molta gent ja en té prou 
amb els mitjans informatius 
que no paren de bombardejar 
el pobre votant amb propa-
gandes, eslògans, entrevistes 
i enquestes. A la nostra vila i 
pobles de la Ribera del Sió, 
la jornada electoral va trans-
córrer amb tota normalitat i 
sense incidències.

La participació va ser 
molt alta. A Agramunt, del 
76%, mentre que el 2016 
havia estat del 58,9%; és 
a dir un 17,1% més! Un ▼
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Eleccions Generals - Congrés 2019 - Ribera del Sió

Agramunt Puigverd Ossó de Sió Els Plans de Sió Preixens Montgai

Total % Total % Total % Total % Total % Total %

Cens

Votants

Abstenció

Esquerra Republicana

Junts per Catalunya

Partit Socialistes de Catalunya-PSOE

Ciudadans

En Comú Podem 

Partido Popular

Vox

Front Republicà

Partido animalista contra ...

Partit Comunista Poble Catalunya

Izquierda en positivo

Un món més just

Recortes cero-Grupo verde

NULS

EN BLANC

 3.721  175  162  424  358  547  

 2.828 76,00 136 77,71 137 84,57 332 78,30 270 75,42 440 80,44 

 893 24,00 39 22,29 25 15,43 92 21,70 88 24,58 107 19,56 

 1.157 40,91 40 29,41 41 29,93 143 43,07 120 44,44 210 47,73 

 687 24,29 52 38,24 47 34,31 97 29,22 58 21,48 102 23,18 

 311 11,00 8 5,88 13 9,49 28 8,43 26 9,63 54 12,27 

 197 6,97 6 4,41 21 15,33 9 2,71 15 5,56 24 5,45 

 158 5,59 8 5,88 6 4,38 19 5,72 16 5,93 8 1,82 

 115 4,07 12 8,82 0 0,00 8 2,41 14 5,19 21 4,77 

 70 2,48 2 1,47 3 2,19 8 2,41 7 2,59 1 0,23 

 62 2,19 5 3,68 1 0,73 16 4,82 11 4,07 12 2,73 

 24 0,85 2 1,47 0 0,00 1 0,30 0 0,00 3 0,68 

 10 0,35 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 2 0,07 0 0,00 1 0,73 1 0,30 0 0,00 0 0,00 

 2 0,07 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 1 0,04 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 13 0,46 1 0,74 0 0,00 1 0,30 2 0,74 4 0,91 

 19 0,67 0 0,00 4 2,92 1 0,30 1 0,37 1 0,23 

▼

ACTUALITAT FETS DEL MES

Eleccions Generals - Congrés - Agramunt per meses i comparació 2019-2016

Mesa 1 Mesa 2 Mesa 3A Mesa 3B Mesa 4A Mesa 4B
2019 2016

Total % Total %

Cens

Votants

Percentatge %

Abstenció

Esquerra Republicana

Junts per Catalunya

Partit Socialistes de Catalunya-PSOE

Ciudadans

En Comú Podem

Partido Popular

Vox

Front Republicà

Partido animalista contra el maltrato animal

Partit Comunista Poble Catalunya

Izquierda en positivo

Un món més just
Recortes cero-Grupo verde

NULS

EN BLANC

573 646 609 719 556 618 3.721 3.762
419 476 465 527 443 498 2.828 2.216

73,12 73,68 76,35 73,30 79,68 80,58 76,00 58,90
154 170 144 192 113 120 893 24,00 1.546 41,10

166 178 192 253 163 205 1.157 40,90 757 34,16

136 129 93 121 101 107 687 24,28 544 24,55

34 41 70 51 56 59 311 10,99 188 8,48

23 36 34 24 36 44 197 6,96 120 5,42

21 20 22 31 29 35 158 5,59 267 12,05

14 29 12 14 31 15 115 4,07 270 12,18

5 16 17 15 10 7 70 2,47 3 0,14

7 15 16 10 8 6 62 2,19

5 3 3 1 7 5 24 0,85 21 0,95

0 4 1 2 1 2 10 0,35 2 0,09

1 0 1 0 0 0 2 0,07

0 0 1 1 0 0 2 0,07

0 0 0 1 0 0 1 0,04 1 0,05

3 4 0 1 0 5 13 0,46 20 0,90

4 1 3 2 1 8 19 0,67 22 0,99
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La Sentiu Ribera del Sió

Total % Total %

366  5.753 

306 83,61 4.449 77,33

60 16,39 1.304 22,67

113 36,93 1.824 41,00

82 26,80 1.125 25,29

32 10,46 472 10,61

23 7,52 295 6,63

23 7,52 238 5,35

9 2,94 179 4,02

9 2,94 100 2,25

3 0,98 110 2,47

2 0,65 32 0,72

2 0,65 12 0,27

0 0,00 4 0,09

2 0,65 4 0,09

0 0,00 1 0,02

4 1,31 25 0,56

2 0,65 28 0,63

Eleccions Generals al SENAT 2019

Candidats Partits
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Sara Bailac i Ardanuy ERC 1.306 46 52 158 126 211 130 2.029 84.574

Miquel Caminal i Cerdà ERC 1.167 38 44 142 115 199 109 1.814 73.531

Xavier Castellana i Gamisans ERC 1.097 36 45 130 111 192 106 1.717 67.536

Maria Teresa Rivero Segalàs JxCat 762 60 48 108 64 108 90 1.240 52.586

Cristina Simó Andreu JxCat 636 54 41 94 58 97 70 1.050 43.408
Jordi Murgó Ambou JxCat 573 52 38 85 53 96 67 964 39.171
 Miguel Angel Balao García PP 127 11 2 8 15 22 13 198 12.851
Gemma Batalla Casanovas PP 109 10 1 8 15 21 12 176 10.754
José Reñé Porté PP 109 9 2 8 15 21 12 176 10.489
Mercè Agustí Paradera En Comú Podem 147 7 11 19 18 12 23 237 17.985
Blanca Rubio Aner En Comú Podem 104 7 5 13 13 6 16 164 13.689
Lluc Capacete Gallardo En Comú Podem 95 6 4 11 13 7 15 151 12.073
Victor Orrit Ambrosio PSC-PSOE 280 6 11 28 20 54 34 433 34.927
Montserrat Parra Albà PSC-PSOE 283 7 8 28 14 56 33 429 33.614
Pasión Gador Romero Garcia PSC-PSOE 263 6 8 28 14 52 32 403 31.653
Cristina Daza Requena Cs 187 6 21 9 11 21 21 276 18.927
Francisco de Urquia Comas Cs 159 6 20 9 11 21 20 246 15.925
Juan Felipe Córdoba Ortega Cs 155 6 20 9 11 20 20 241 15.311
Francisco Javier Martí Vallés PACMA 30 2 1 2 3 3 3 44 3.290
Maria Rosa Blasco Prim PACMA 28 1 0 2 1 5 2 39 2.751
Iker García Alonso PACMA 22 2 0 2 1 3 2 32 1.930
Francesc Xavier García i Llop PCPC 9 0 0 0 1 0 0 10 737
José Fernando Hernández Marín Recortes cero 3 0 0 0 1 1 0 5 476
Antonio Ramon López Gómez Vox 64 2 5 7 6 0 3 87 6.201
Ramón Monfá Herreros Vox 48 2 3 6 6 0 1 66 4.016
Judith Sarrablo Roure Vox 48 1 3 7 6 0 1 66 3.965
Yolanda Gran Peruga IZQP 1 0 1 0 0 0 0 2 297
Emiliano Rapaport Escardo PUM+J 5 0 0 0 0 1 3 9 479
Carlos González Iglesias Front Republicà 96 7 4 27 12 17 12 175 8.103

aug ment com aquest tam-
bé es produí en tota la
Ribera del Sió que passà del 
60,41% de fa tres anys, al 
77,33% en aquesta ocasió.

Esquerra Republicana fou 
el partit guanyador a casa 
nostra i el que més augmen-
tà. A Agramunt passà en tres 
anys de 757 vots (el 34,16%) 
a 1.157 (el 40,91%). A nivell 
de tota la ribera també va ser 
així: de 1.160 vots (32,54%) 
va passar a 1.824 (41%). En 
segona posició es mantingué 

“Junts per Catalunya” que en 
l’anterior ocasió s’havia pre-
sentat com a Convergència 
Democràtica de Catalunya; 
dels 544 vots (24,55%) de 
2016 a Agramunt, va passar 
als 687 (24,29%); un aug-
ment en vots que no es traduí 
en percentatge.

El Partit Popular tingué una 
davallada semblant a la de la 
resta de l’estat. A Agramunt, 
que tenia la tercera posició 
amb 270 vots (12,18%), va 
passar a 115 vots (4,07%). 

Fet semblant que es donà a la 
ribera: de 424 vots (11,89%) 
passà a 179 (4,02%).

Els socialistes d’aquí van 
augmentar les xifres, encara 
que no tant com a la resta 
de Catalunya i d’Espanya. De 
188 vots (8,48%) a Agra-
munt el 2016, van passar a 
311 vots (11%) en aquesta 
ocasió. A la Ribera del Sió 
també van augmentar: de 
281 vots (7,88%) van passar 
a 472 vots (10,61%).

En Comú Podem va patir ▼
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ACTUALITAT FETS DEL MES

DIPUTATS DE LLEIDA

ELS SENADORS

Xavier Eritja. Sallent (1970)
Serà la tercera legislatura a Madrid com 
a cap de llista d’ERC. Llicenciat en Geo-
grafi a i Història i amb postgrau en Gestió 
Cultural, ha treballat més de 10 anys al 
CatSalut. Va presidir l’Ateneu Popular de 
Ponent i Òmnium Lleida.

Sara Bailac. Tàrrega (1986)
Llicenciada en Ciències Polítiques, té 
un màster en drets de les dones, gènere 
i ciutadania i un altre en cooperació 
internacional. És una de les poetes més 
destacades de la seva generació. Ha 
treballat a l’administració i en ONGs.

Inés Granollers. Bellpuig (1970)
Aquesta serà la seva primera experi-
ència en un càrrec públic. Es defi neix 
com a persona socialment molt activa 
i emprenedora i és titular d’una petita 
empresa de serveis que treballa a la 
província.

Miquel Caminal. Arfa (1952)
L’any 2011 va ser candidat a l’alcaldia 
de la Seu d’Urgell i actualment és tinent 
d’alcalde de Ribera d’Urgellet. És mes-
tre industrial i va regentar una empresa 
dedicada a manteniments industrials i 
al disseny de màquines diverses.

Jordi Turull. Parets del Vallès (1966)
Llicenciat en Dret, va entrar molt jove a 
la política. Porta més d’un any a la presó 
preventiva. Diputat al Parlament des 
del 2006, va ser candidat a president 
el març del 2018, tot i que no ho va 
aconseguir i va ser empresonat.

Xavier Castellana. Solsona (1976)
Revalida l’escó al Senat. És regidor 
d’ERC a l’ajuntament de Riner. És físic 
de professió, i ha ostentat responsabi-
litats a l’administració pública, ja que 
va ser director de serveis de l’Agència 
Catalana de Joventut.

Montse Mínguez. Lleida (1977)
És llicenciada en ADE. Va treballar a 
Caixa Catalunya i també és professora 
associada a la UdL. Actualment és la 
primera tinenta d’alcalde de l’ajunta-
ment de Lleida, on hi és des del 2003 
quan va ser elegida per primera vegada.

Maite Rivero. Llavorsí (1967)
Ha estat elegida senadora per quarta 
vegada. Serà l’única representant per 
Lleida de JxCat a la Cambra Alta. És 
diplomada en Turisme i funcionària 
de la Generalitat, on ha treballat al 
departament de Cultura.

48
D I P U TAT S

15
(9)
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DISTRIBUCIÓ DELS DIPUTATS A CATALUNYA

El total de diputats al Congrés de l’Estat Espanyol és de 350,
dels quals 48 corresponen a Catalunya.

una davallada, possiblement 
perquè alguns dels seus elec-
tors anteriors van prioritzar 
el vot útil o per l’aparició en 
escena del Front Republicà. 
A Agramunt, de 267 vots 
(12,05%) el 2016, van pas-
sar a 158 (5,59%); mentre a 
tota la ribera (on havien acon-
seguit ocupar la tercera posi-
ció), de 434 vots (12,17%) 
van passar a 238 (5,35%). 

Ciutadans tingué un lleu-
ger augment no equiparable 
a l’aconseguit a la resta de 
l’estat. A Agramunt passà 
de 120 vots (5,42%) a 197 
vots (6,97). I a tota la ribera 

del Sió, de 175 vots (4,91%) 
passà a 295 (6,63%).

Front Republicà, que es 
presentava per primera ve-
gada, va esgarrapar possible-
ment vots a En Comú Podem. 
A Agramunt van aconseguir 
62 vots (2,19%), mentre que 
a tota la ribera en van sumar 
110 (2,47%).

Un dels partits que va por-
tar més polèmica durant la 
campanya de les eleccions 
fou Vox. Un partit d’extrema 
dreta que no s’amaga de tenir 
arrels franquistes, autorità-
ries, masclistes i xenòfobes. 
Vox, que s’havia presentat 
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311 (11,00%)

197 (6,97%)

39 altres

13 nuls (0,46%)

19 en blanc
(0,67%)

1.157 (40,91%)

687 (24,29%)

(1,38%)

115 (4,07%)

70
(2,48%)

62
(2,19%)

158 (5,59%)

DISTRIBUCIÓ DELS VOTS I PERCENTATGE A AGRAMUNT

en anteriors ocasions i que 
passava sense pena ni glòria, 
s’ha vist en aquesta ocasió 
afavorit pel fet de ser acusa-
ció particular en el judici polí-
tic contra els polítics catalans 
que es duu a terme a Madrid. 

Vox havia tret el 2016 a Agra-
munt 3 vots (0,14%), mentre 
que en aquesta ocasió en va 
treure 70 (2,48%). A tota la 
Ribera del Sió va ser una cosa 
semblant: de 8 vots (0,22%) 
va passar a 100 (2,25%).

La resta de formacions po-
lítiques que concorrien a les 
eleccions van ser purament 
testimonials i es pot dir que 
més o menys mantenen els 
seus fi dels seguidors. El Par-
tido Animalista a Agramunt va 
passar de 21 vots a 24; i a 
la ribera, de 35 vots a 32. El 
Partit Comunista Poble de Ca-
talunya a Agramunt va passar 
de 2 vots a 10; i a la ribera, 
de 4 vots a 12.

Després de totes aquestes 
xifres es pot dir que els partits 
sobiranistes pujaren respecte 
els partits unionistes a Agra-
munt i a la ribera del Sió. Si 
comparem els vots obtinguts 
entre les eleccions de fa tres 
anys amb les actuals, obte-
nim aquests resultats: ERC 
+ JxCat + En comú Podem + 
Front Republicà a la nostra 
vila: 2.064 vots (72,98%); 
enfront de PSC + Cs + PP + 
Vox: 693 vots (24,52%). En 
tota la ribera del Sió, el grup 
de partits sobiranistes suma 
3.297 vots (74,11%), respec-
te els 1.046 vots (23,51%) 
del grup de partits unionistes.

Resumint, respecte les 
eleccions de 2016, el grup de 
partits sobiranistes, a Agra-
munt ha augmentat 496 vots 
i ha passat del 70,76% al 

72,78%; mentre que a la ri-
bera del Sió han guanyat 739 
vots, passant del 71,75% al 
74,11% actual. Dit d’una 
manera simplifi cada, a la nos-
tra contrada tres de cada qua-
tre persones són sobiranistes.

El Senat, encara que es 
vota a part, és una qüestió 
paral·lela perquè qui vota un 
partit al congrés sol votar els 
tres representants del mateix 
partit a la llista de la pape-
reta dels senadors, tot i que 
sempre hi ha algunes variaci-
ons. A la nostra vila i a tota 
la ribera, la targarina Sara 
Bailac d’ERC fou la candi-
data més votada amb 1.306 
i 2.029 vots respectivament. 
La seguiren Miquel Cami-
nal i Xavier Castellana del 
mateix partit. En quart lloc 
quedà Maite Rivero de Junts 
per Catalunya. Aquests qua-
tre també han estat els més 
votats a la circumscripció de 
Lleida. Val a dir que dos dels 
senadors, Xavier Castellana i 
Maite Rivero, repetiran escó 
al Senat de Madrid.

Si sumem els vots dels can-
didats al Senat per partits, te-
nim que a Agramunt Esquerra 
Republicana de Catalunya va 
aconseguir-ne 3.570; Junts 
per Catalunya, 1.971; Partit 
dels Socialistes de Catalu-
nya, 826; Ciutadans, 501; 
En Comú Podem, 346; Partit 
Popular, 345; Vox, 160; Front 
Republicà (que sols presenta-
va un candidat), 96; i el Par-
tido Animalista, 80.   ■

D’esquerra a dreta i de dalt a 
baix, actes de campanya electoral 
de Front Republicà, d’Esquerra 
Republicana de Catalunya i de Junts 
per Catalunya.
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ENTITATS AEUA
Aula
d’Extensió
Universitària
AGRAMUNT
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Últimes activitats de l’Aula
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La primera activitat es va 
realitzar el dimecres 24 
d’abril i va ser la sortida 

que fem cada any pel territori: 
Visita al Monestir de Vallbona 
de les Monges i a la Coopera-
tiva l’Olivera. Quaranta-vuit 
alumnes sortíem en autocar 
d’Agramunt puntuals havent 
dinat i després d’un curt viat-
ge pels plans de l’antic Mas-
cançà, arribàvem al poble de 
Vallbona situat al marge dret 
del riu Corb, envoltat de plan-
tacions de vinya, olivera i ce-
reals. Puntuals a les quatre de 
la tarda i formant dos grups 
diferents vam començar la vi-
sita. Primer vam visitar la Coo-
perativa l’Olivera, on convi-
uen i treballen la terra, al molí 
d’oli i al celler, persones amb 
diversos graus de discapaci-
tat. Un guia molt documentat 
ens va explicar les activitats 
de la cooperativa i tot seguit 
ens va acompanyar a visitar 
el celler on vam poder seguir 
tot el procés d’elaboració dels 
diversos vins i caves. Vam vi-
sitar el celler on reposen les 
ampolles del cava i vam poder 
veure com envasaven el vi. La 

visita va acabar amb una de-
gustació del vi i de l’oli que 
elaboren i molts alumnes van 
comprar algun dels productes 
que s’exposen a la botiga. Tot 
seguit ens vam desplaçar fi ns 
al poble i després de traves-
sar el Corb i passar per davant 
de l’antic safareig públic, ens 
vam apropar fi ns al monestir 
cistercenc femení de Vallbo-
na on vam realitzar una molt 
interessant visita guiada. Vam 
poder gaudir del magnífi c 
claustre romànic-gòtic i re-
naixentista amb les vistes es-
pectaculars dels dos cimboris 
(el del creuer, més auster, i el 
situat al centre de la nau del 
temple). Després vam visitar  
la Sala Capitular i el temple, 
d’arquitectura del romànic 
cistercenc del segle XIII, on  
al creuer es troba la tomba 
de la reina Violant d’Hongria, 
muller del rei Jaume I i una 
de les seves fi lles. Ens van 
portar  també a l’antic dormi-
tori de les monges, restaurat 
recentment, d’austera arqui-
tectura gòtica, on vam visu-
alitzar l’audiovisual sobre el 
monestir. Especialment inte-

ressant és la part on s’explica 
l’antiga farmàcia monacal i 
on es conserva una bona part 
dels pots i utensilis de la ma-
teixa. A dos quarts de 8 vam 
poder assistir a la pregària de 
l’hora sexta que cada dia fa 
la comunitat religiosa oberta 
al púbic. Vam acabar la vista 
amb un berenar al bar del po-
ble que també el regenten les 
persones de la cooperativa. A 
quarts de 10 érem de tornada 
a Agramunt, després de pas-
sar una tarda molt interessant 
i agradable.

La segona activitat es va 
realitzar l’endemà, dijous 25 
d’abril, ja que al seu dia es 
va haver d’ajornar per força 
major. Va ser la classe impar-
tida per la senyora Montser-
rat Macià, “Agramunt i el seu 
patrimoni cultural”. La con-
ferenciant és llicenciada en 
història de l’art i té un llarg 
currículum i experiència en 
la conservació i difusió del 
patrimoni. Durant molts anys 
ha treballat al Museu de Llei-
da del que va ser directora, 
ha estat també directora de 

Montserrat Macià i Roger Palà durant 
les seves respectives conferències 
que van impartir al Casal.
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Montserrat Macià 
va fer un repàs del 
nostre patrimoni, 
com s’ha de con-
servar i mostrar 
al públic a partir 
de les normatives 
emanades per les 
més altes institu-
cions culturals 
d’àmbit mundial.

Roger Palà ens ex-
plicà com funciona i 
quins objectius té el 
seu projecte CRÍTIC, 
un mitjà de comu-
nicació especialit-
zat en periodisme 
d’investigació.

l’IEI i actualment és diputada 
al Parlament de Catalunya. 
Com a directora del museu li 
va tocar viure un dels episo-
dis més tristos i desgraciats 
de la institució com va ser 
l’entrada a altes hores de la 
matinada de la guàrdia civil, 
i va ser testimoni de prime-
ra mà com de mala manera i 
per la força s’emportaven una 
part important del seu fons 
artístic legalment comprat 
per la Generalitat a les seves 
propietàries (el fons del mo-
nestir de Sixena que havien 
restaurat i custodiaven). Un 
fet impensable en qualsevol 
país mínimament democrà-
tic. La Montserrat és una gran 
coneixedora del patrimoni 
artístic, però també cultural 
i paisatgístic agramuntí, per 
això durant la seva classe va 
fer un repàs del nostre patri-
moni, com s’ha de conservar 
i mostrar al públic a partir de 
les normatives emanades per 
les més altes institucions cul-

turals d’àmbit mundial. A par-
tir del nostre monument em-
blemàtic, l’església de Santa 
Maria i les seves portalades 
romàniques, va anar desgra-
nant el seu discurs on no es va 
descuidar de parlar de l’ajun-
tament, la plaça del Merca-
dal, els Safareigs, el Pont de 
de Ferro, l’Espai Guinovart, Lo 
Pardal... Però també de l’altre 
patrimoni agramuntí com és 
ara el canal d’Urgell i els seus 
regadius i les nostres indústri-
es emblemàtiques de torrons i 
xocolata.  

La tercera activitat es va 
realitzar el dimecres 6 de 
maig i va ser una classe im-
partida pel periodista Roger 
Palà, “Mitjans de comunicació 
i periodisme crític”. El Sr. Ser-
gi Picazo excusà la seva ab-
sència per motius familiars. 
Roger Palà, dirigeix i impulsa 
l’activitat de la cooperativa de 
periodistes que treu a la llum 
el diari digital CRÍTIC, és pre-
sident del Consell Rector, a 
més d’elaborar regularment 
continguts periodístics pro-
pis, especialment d’anàlisi 
política. Ha estat cap de re-
dacció de la revista Enderrock 
i col·labora en espais d’opinió 
a TV3, Catalunya Ràdio, El 
Periódico de Catalunya i Be-
tevé, entre d’altres. Va coor-
dinar les primers edicions de 
l’Anuari Mèdia.cat, editat pel 
Grup de Periodistes Ramon 
Barnils.

Ens explicà com funciona 
i quins objectius té el seu 
projecte. CRÍTIC és un mitjà 
de comunicació especialitzat 
en periodisme d’investiga-
ció. Editen cada setmana un 
reportatge amb profunditat 
sobre un tema d’actualitat 
política, econòmica o social. 
Publiquen continguts diaris 

d’opinió, anàlisi i entrevistes. 
També editen revistes mo-
nogràfi ques en paper sobre 
temes de gran interès social 
(de moment, de periodicitat 
anual). Una aposta pel pe-
riodisme amb #sentitcrític, 
que es fi nança mitjançant les 
subscripcions.

Explica que s’adrecen a 
una comunitat interessada en 
el periodisme d’investigació. 
Creuen en el periodisme in-
còmode, el que aborda els te-
mes amb profunditat, context 
i dades, contrastant les fonts 
i sense caure en el pamfl et. 
Aposten pel periodisme repo-
sat o slow journalism: menjar 
poc i pair bé. Volen defugir 
el “fast food informatiu” i el 
“periodisme de tuits”. També 
volen visualitzar i potenci-
ar veus crítiques en l’àmbit 
de l’anàlisi i l’opinió, amb 
l’objectiu de trencar amb 
l’univers autoreferencial dels 
opinòlegs i tertulians. Cre-
uen que un millor periodisme 
vol dir uns millors ciutadans, 
més ben informats i més lliu-
res a l’hora de prendre deci-
sions.  Acabà aclarint quines 
són les seves fonts d’ingres-
sos, i manifestà satisfet, que 
de moment el diari digital 
funciona bé.

Properes activitats: 

- Dimecres 5 de juny: Classe 
a càrrec del Sr. Toni Aira.

Tema: Joc de trons a la polí-
tica catalana

- Dijous 13 de juny. Liceu. Vi-
sita guiada.

Òpera. “Tosca” de G. Pucci-
ni.

- Dimecres 19 de juny. Lliu-
rament de diplomes.

- “La música de la vida” a 
càrrec del Sr. Antoni Tolmos.

La Junta Directiva

Tot el grup davant del monestir de 
Vallbona de les Monges on es va 
realitzar una visita guiada.
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ENTITATS ÒMNIUM CULTURAL D’AGRAMUNT

Judici a la democràcia

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

El divendres 26 d’abril, 
la sala de plens de 
l’Ajuntament d’Agra-

munt, es va omplir per escol-
tar Xavier Antich, que parlà 
sobre la repressió, la defensa 
de la democràcia, la lluita pa-
cifi ca i la desobediència civil.

Xavier Antich és professor, 
doctor en  fi losofi a, escriptor 
i membre de la Junta Nacio-
nal d’Òmnium Cultural. Va 
néixer a la Seu d’Urgell. Va 
estudiar a la UB, actualment 
és professor titular d’Història 
de les idees estètiques i teo-
ria de l’art a la Universitat 
de Girona. Des de 2011 és 
el president del patronat de 

la Fundació Tàpies. Ha col-
laborat en molts programes 
de ràdio; actualment ho fa als 
Matins de Catalunya Ràdio a 
la secció, “El racó de pensar” 
amb Mònica Terribas i David 
Fernàndez. 

Primer va parlar de la cam-
panya “Lluites compartides” 
que fa dos anys va endegar 
Òmnium. Va parlar de la im-
portància de reunir forces i 
lluitar junts per aconseguir 
l’objectiu que ens hem mar-
cat i prendre com a model, 
totes aquelles lluites com-
partides que els moviments 
veïnals, socials, obrers, edu-
catius, etc., van dur a ter-

me durant molts anys i que 
van contribuir a millorar els 
barris, ciutats, pobles i les 
condicions de vida i treball 
dels seus habitants. Es varen 
posar en valor aquests fets i 
les persones i col·lectius que 
les van protagonitzar, perquè 
molts d’aquests moviments 
reivindicatius, en ocasions, 
van quedar oblidats i els seus 
protagonistes romanen en 
l’anonimat.

Després va centrar-se en el 
“Judici a la democràcia”. Di-
gué, citant paraules de Raül 
Romeva del llibre Esperança i 
llibertat; que “el judici no té 
res a veure amb la justícia. In-

Va centrar-se en el 
“Judici a la demo-
cràcia”. Digué, 
citant paraules de 
Raül Romeva del 
llibre “Esperança 
i llibertat”; que 
“el judici no té res 
a veure amb la jus-
tícia...”
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vestigacions extraprocessals, 
tramitacions separades, cau-
ses paral·leles entre jurisdicci-
ons, tot per generar la màxima 
desigualtat entre acusadors i 
defensa, i per obtenir la nostra 
permanent indefensió. És un 
relat creat, un procés polític 
de manual dirigit a reescriure 
la història a través dels tribu-
nals”. “No estem davant d’un 
judici just, és més aviat, un 
acte de revenja”.

I va transmetre una mica 
d’esperança ... L’última  set-
mana d’abril van  declarar  els  
testimonis de la defensa que 
van contradir aquella acumu-
lació d’expressions, repetides 
per la guàrdia civil i la policia 
nacional durant setmanes: 
“polvorí”, “període insur-
reccional”, “assetjaments”, 

“escarni”, “massa”, “odi”, 
“violència inusitada”, “vio-
lència ambiental”, “agressivi-
tat”, “insults”, “escomeses”, 
“cops de puny”, “parany”, 
“encauament”, “ratera”, etc. 
Paraules, totes elles, conno-
tades d’una vaga i difusa si-
tuació delictiva, per violenta, 
que, sense que ningú no hagi 
preguntat pel sentit exacte 
del que pretenen dir, han anat 
quedant-se en la sala del Su-
prem i en la societat espanyo-
la com a descripcions d’uns 
fets amb què, tanmateix, no 
guarden ni tan sols mínima-
ment una relació d’adequa-
ció. És un exercici de perse-
cució política amb el qual es 
pretén destruir la capacitat 
del moviment independentis-
ta d’expressar la seva dissi-
dència política respecte l’ac-
tual forma de l’estat espanyol. 
Va remarcar, però, que, tant 
juristes i penalistes de reco-
negut prestigi a les universi-
tats espanyoles com algunes 
organitzacions internacionals, 
que tenen com a missió la vi-
gilància del respecte als drets 
humans a tot el món, han as-
senyalat les vulneracions de 
drets fonamentals abans, fi ns 
i tot, que comencés el judici. 
I la llista és llarga i impròpia 

d’un estat de la UE.
Més endavant va parlar de 

l’admiració que sent per l’es-
crit de la defensa d’en Jordi 
Cuixart, on diu que ni ell ni 
Òmnium “no renunciaran a 
exercir i protegir els drets hu-
mans” i que “el seu compro-
mís sòlid és a tota costa amb 
la cohesió social, els grans 
consensos de país, els drets 
socials, civils i polítics, fi ns 
i tot per sobre de legalitats 
que pretenguin restringir-los, 
amb la predisposició, si cal, a 
desobeir-les pacífi cament per 
aconseguir transformar-les”.

Va fi nalitzar dient que deso-
beir una llei injusta aquí o en 
qualsevol altre lloc, és un acte 
de legítima justícia. I que una 
llei injusta és la que restrin-
geix o vulnera drets i llibertats 
fonamentals. Desobeir una 
llei així és una obligació ètica.

En acabar, es va obrir una 
tertúlia a la qual van partici-
par moltes persones preocu-
pades per la situació actual, 
per en Cuixart i els altres pre-
sos i per tot el que pugui venir 
després del judici. L’acte es 
va acabar citant unes parau-
les de David Fernàndez: “Ara 
no podem ser pessimistes, ja 
en serem quan vinguin temps 
millors”.   ■

Més endavant va 
parlar de l’admi-
ració que sent 
per l’escrit de la 
defensa d’en Jordi 
Cuixart, on diu que 
ni ell ni Òmnium 
“no renunciaran a 
exercir i protegir 
els drets humans”.
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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 LA CORAL

46è Juguem Cantant

NOTÍCIES
BIBLIOTECA

Dissabte 2 de juny, a les 11.30h 
Tindrem una nova sessió del 
cicle Atrapacontes        

 a càrrec de Teatredetics

Divendres 31 de maig, a les 20h
Després de l’èxit de l’any 
passat, tornarem a partici-
par a la Supernit de les bi-
blioteques. Activitat orga-
nitzada pel Club Super3 i 
el Departament de Cultura 
de la Generalitat de Cata-
lunya

Inscripcions fi ns
el 24 de maig

Durant la setmana del 27 
al 31, hi haurà un taller previ per als participants

Divendres 14 de juny, a les 19h
   Presentació del llibre

Transformar des de la política: Factors 
d’èxit i fracàs de la política que vol can-
viar la societat, de Joan Cuevas

BIBLIOPISCINES
Aquest any tornarem a 
oferir el servei d’animació 
a la lectura.
Hi podreu trobar una se-
lecció de llibres per a pú-
blic infantil i adult, així 
com diaris i revistes. 

També hi haurà activitats per als infants.

L’horari serà de dilluns a divendres, de 17.30h a 20.00h, 
del 25 de juny al 23 d’agost.

Horari d’estiu de la biblioteca
(15 de juny a 15 de setembre).

Matins: de dilluns a divendres de 10 a 13 h.
Tardes: dilluns, dimecres i divendres de 15 a 20h.

El dissabte 27 d’abril el grup petit de la Co-
ral Bon Cant va participar al 46è Juguem 

Cantant de la Demarcació de Terres de Ponent 
del Secretariat de Corals Infantils de Catalunya 
(SCIC) que es va celebrar a Ponts.

Hi van participar prop de 150 nens i nenes 
de les següents corals: Petits Cantaires de l’Or-
feó de Flix, Bon Cant d’Agramunt, Shalom de 
Lleida, Ginestell d’Alguaire, Mestre Güell de 
Tàrrega, Escola Municipal de Música de Ponts 
i Nova Cervera de Cervera. Els nens s’ho van 
passar d’allò més bé.

Per altra banda el grup mitjà participarà el 
dissabte 1 de juny a la 52a Trobada del SCIC 
que es farà a l’Auditori Enric Granados de Llei-
da on s’interpretarà la cantata infantil La mà-
quina del temps amb música i lírica d’Arnau 
Tordera.

Joan PijuanLa directora del grup petit, Anna Baltral, va dirigir una de les cançons del concert del Juguem Cantant.



24 [MAIG 2019]sió 663

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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ENTITATS CDR AGRAMUNT I  LA RIBERA

 Veïns d’Agramunt i de la Ribera del Sió 
encausats per la vaga general del 21-F

Dues persones d’Agramunt 
i la Ribera del Sió van ser 
citades a declarar el dia 6 

de maig en una causa penal ober-
ta als jutjats de Cervera, arran dels 
talls de l’autovia A-2 durant la vaga 
general del 21 de febrer. Un grup 
nombrós de persones d’Agramunt, 
Cervera i altres poblacions veïnes 
van acompanyar els dos encausats 
per donar-los suport i manifestar 
que són “gent pacífi ca” tal com 
diu un dels cartells de la fotografi a 
que es van fer a prop del jutjat.

La vaga general del passat 21 
de febrer, convocada per la In-
tersindical-CSC amb el suport de 
diferents organitzacions i partits 
sobiranistes i independentistes, 
pretenia mobilitzar el conjunt de 
les catalanes i dels catalans per a 
reivindicar tota una sèrie de drets 
laborals i per a protestar pel ju-
dici de l’1 d’octubre. Uns altres 
objectius varen ser: evidenciar la 
retallada de drets i llibertats que 
s’està produint a Catalunya, de-
nunciar la repressió de l’Estat i 

defensar que l’autodeterminació 
no és un delicte.

En aquest context, les diferents 
mobilitzacions convocades pels 
CDRs d’arreu del territori, entre 
elles els talls a les vies de comu-
nicació, s’emmarquen dins de les 
pràctiques de la resistència no vio-
lenta: que és una acció sociopo-
lítica que vol aconseguir els seus 
objectius a través de protestes 
simbòliques, desobediència, no 
cooperació econòmica i política i 
altres mètodes; sense fer ús de la 
violència.

Ens trobem, novament, davant 
de la repressió dels aparells de 
l’Estat que persegueixen la cri-
minalització de la protesta i de la 
dissidència social i política. Les 
16 persones encausades per via 
penal –de Torelló, Agramunt, la 
Ribera del Sió, Tàrrega, Guisso-
na, Cervera, Preixana, Mollerussa,
Vilanova de Bellpuig, Golmés, 
Lleida i Torrefarrera– varen par-
ticipar en els diferents talls de 
carreteres amb una actitud deli-
beradament pacífi ca i exercint la 
desobediència com a eina d’inter-
venció política.   ■

La família Morell Cases té molt a agrair per tot el suport i 
les mostres de condol rebudes en tot moment:

Al Toni García, la Cecília Llobet, i tot el personal del CAP, als 
treballadors de l’ajuntament i l’equip de govern encapçalats 
per en Bernat Solé.

A la família que no ens ha deixat sols, a la Colla, als policies, 
als mossos, als bombers, i a tants i tants que no acabaríem 
la llista. Moltes gràcies.

El Ferran Morell Berges, pot dir AGRAMUNT m’estima. 

FONT: CDR
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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

“La llibertat es conquereix cada dia”

El 13 d’abril passat va 
deixar-nos Neus Català 
després de 103 anys de 

vida. Una dona que ha estat 
tot un símbol enfront el fei-
xisme. De jove volia estudiar 
infermeria, però la guerra li 
estroncà aquest desig. Es va 
afi liar ben aviat al PSUC, cosa 
que la portà a l’exili en acabar 
la Guerra Civil. A França es va 
implicar en la lluita dels ma-
quis contra els alemanys que 
ocupaven el territori francès. 
Fou així com conegué Albert 
Roger, amb qui es casà. El ma-
teix dia de la boda van comen-
çar a amagar guerrillers. “Les 
dones vam combatre els nazis. 
Ens vam incorporar de mil i 
una maneres al combat. No 
vam ser simples auxiliars, vam 
ser combatents. Del nostre sa-
crifi ci, de la nostra sang freda, 
de la nostra rapidesa depenia 
moltes vegades la vida de de-
senes de guerrillers”. Fins que 
els alemanys els van desco-
brir i detenir. Els van torturar 
i després de recórrer algunes 
presons. “Ens acorralaren en 
un pati, i, sense judicis, ana-
ven anunciant el nostre destí. 
A algunes les condemnaren a 
mort i a mi a treballs forçats a 
perpetuïtat. Mentre hi ha vida, 
hi ha esperança!, vaig contes-
tar rient com una boja”. Un 
SS li va dir el gener de 1944: 
“Ara comença un viatge molt 
llarg. Allà on aneu hi estareu 
molt bé, és com una casa de 
repòs”. I van ser deportats en 
camps d’extermini nazis. El 
seu espòs no va poder sobre-
viure. Ella, només arribar a Ra-
vensbrück, fou marcada amb 
el número 27.534 i inscrita 

amb el nom de Neige Roger. 
Així començà la seva experièn-
cia a l’infern que de més gran, 
quan hi pensava, sols podia re-
cordar en blanc i negre.

Només arribar al camp va 
veure unes dones que li van 
fer pensar “que eren mortes i 
que sortien d’una tomba. To-
tes uniformades, totes malal-
tes, totes lletges i fetes unes 
pelleringues...”. La intenció 
dels nazis era que deixessin 
de ser persones per esdevenir 
números. Explicava que els 
van posar una injecció per eli-
minar la menstruació per tal 
que fossin més productives. I 
allà va sentir el plor de mares 
en saber que havien matat els 
seus fi lls, i allà va veure com 
obligaven altres internes com 
ella a penjar les companyes, o 
com algunes es llençaven de-
sesperades contra les tanques 
electrifi cades perquè no podi-
en resistir més.

En acabar la Segona Guer-
ra Mundial, fou alliberada. Es 
quedà a viure a França, on va 
poder refer la vida. Es casà 
amb un altre exiliat i va tenir 
dos fi lls, tot i que es pensava 
que mai no podria ser mare 
pel que li havien fet al camp 
d’extermini. Al cap d’uns anys, 
per salvar la memòria del que 
havia viscut, va recórrer tot 
França buscant el testimoni de 
les seves companyes de lluita. 
Reivindicava que elles també 
havien donat la vida per la lli-
bertat. I va escriure el llibre, 
que es publicà el 1984, De la 
resistencia y la deportación: 
50 testimonios de mujeres es-
pañolas, en què un grup de de-
portades de la Guerra Civil als 

camps d’extermini narren els 
records. “Vaig intentar oblidar 
el patiment, però el que m’ha 
obligat a recordar és la volun-
tat de recuperar la memòria de 
les altres. Algunes va costar 
que parlessin, altres estaven 
ressentides perquè els com-
panys de lluita les havien fet 
invisibles, i altres de seguida 
van voler explicar la seva his-
tòria”.

Al París de la postguerra es 
va mobilitzar per ajudar els re-
fugiats i els opositors al règim 
franquista. Amb altres com-
panys va col·laborar per crear 
clandestinament l’associació 
Amical de Mauthausen en re-
cord de tots els que van passar 
pels camps d’extermini. Mont-
serrat Roig la va entrevistar per 
recollir informació sobre el que 
després va ser el llibre “Els ca-
talans als camps nazis”.

Neus català va tornar a Ca-
talunya després de la mort de 
Franco. La Generalitat li va 
concedir la Creu de Sant Jordi 
el 2005 i l’any següent va ser 
escollida “Catalana de l’any” 
per la defensa de la memòria 
de les més de 92.000 dones 
que van morir a Ravensbrück. 
La seva vida fou novel·lada 
magnífi cament per Carme 
Martí amb el títol Un cel de 
plom; una obra que fa de bon 
llegir i recomanar perquè real-
ment és més que una novel·la.

Fou sempre una lluitado-
ra i una dona molt vital. En 
un homenatge que li van fer 
el 2006, després d’un “visca 
la República”, va sentenciar: 
“S’ha de lluitar sense parar, 
perquè la llibertat es conque-
reix cada dia”.   ■

En acabar la 
Segona Guerra 
Mundial, fou alli-
berada. Es quedà 
a viure a França, 
on va poder refer 
la vida.
Al cap d’uns 
anys, per salvar 
la memòria del 
que havia viscut, 
va recórrer tot 
França buscant 
el testimoni de 
les seves com-
panyes de lluita. 
Reivindicava que 
elles també havi-
en donat la vida 
per la llibertat.
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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

Formatges Monber
Elaboració Artesanal

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

>a
m

m
.c

a
t



29sió 663[MAIG 2019]

Adobar els sembrats:
adobs químics

OPINIÓ ESCUDELLA BARREJADA per ANTONI PONSA

Els adobs químics d’avui 
dia encara no existien i, 
per tant, només es dis-

posava del guano, una subs-
tància que només es troba en 
algunes costes freqüentades 
per ocells marins, la qual està 
formada principalment pels 
seus excrements i és rica en 
fosfats i nitrògens, encara que 
no gaire efi cient. Aquest fer-
tilitzant s’espargia pel camp 
just al moment de sembrar-lo.

L’amoníac era un altre adob 
considerat de traces quími-
ques que gaudia de ser millor 
fertilitzant que l’anterior, el 
qual també es feia servir al 
moment que se sembraven 
els camps.

I per últim hi havia el nitrat 
de Xile que s’espargia sobre 
els cereals a la primavera 
quan aquests creixien tenint 
cura, però, de no fer-ho en 
dies massa calorosos perquè 
podria perjudicar greument 
les parts més tendres de la 
planta.

A més a més, aquests pro-

ductes presentaven altres in-
convenients dignes de remar-
car, com era el de transport, 
posat que venia envasat en 
sacs que pesaven cent quilos 
cadascun i com que en certs 
indrets del nostre país no hi 
havia carros ni camins per po-
der-los usar, el transport s’ha-
via de fer amb animals de càr-
rega i en petites quantitats. 
Aquest era un dels inconveni-
ents, però sens dubte que el 
més important era l’econòmic 
perquè no permetia incre-
mentar el volum raonable de 
fertilitzant emprat per trobar 
la solució defi nitiva.

Davant d’aquest dilema 
s’havia de recórrer a buscar la 
solució per intentar apaivagar 
com fos la manca d’adobs que 
patien els cereals i altres pro-
ductes del camp en general i 
s’optà pels fems que produïen 
el conjunt de les bèsties de la 
casa reforçats amb palla i pa-
llot i diversos vegetals tendres 
o secs que s’anaven mesclant 
de tant en tant i remullant el 

munt amb aigua perquè en-
trés tot en la descomposició 
desitjada; això sí, tenint cura 
sempre de fer-ho amb lluna 
vella, (els fems mai no es po-
dien remoure amb lluna nova 
perquè es fl orien i perdien la 
humitat característica que els 
distingia de ser bons adobs). 
Tampoc no era recomanable 
posar-ne grans quantitats 
perquè hi havia perill que cre-
messin les plantes.

La millor manera d’aprofi tar 
al màxim la bondat dels fems 
era usar-los sense mescles en 
horts o altres espais petits que 
es poguessin regar amb aigua 
corrent. Aquesta modalitat 
consistia en anar-los introdu-
int de mica en mica a l’aigua 
que estava regant l’hort o zona 
de regadiu, així s’anava infi l-
trant a la terra la seva essèn-
cia fertilitzant. La gallinassa 
era els excrements de les ga-
llines que complia amb excel-
lència les millors condicions, 
seguida de la colomassa, l’ex-
crement dels coloms i altres 
aus de corral. A continuació 
hi havia el xerri, el qual era 
el del bestiar boví i cabrum 
excrements íntegres, és a dir, 
sense barreges alienes.

El fem dels porcs, recent i 
sense barreges, també com-
plia força bé aquesta modali-
tat de fertilització. En canvi, 
el dels animals de treball, 
degut a la seva alimentació 
quotidiana composta quasi 
exclusivament de vegetals, es 
pot dir que era el pitjor en tots 
els sentits.   ■

El guano és una 
substància forma-
da principalment 
pels excrements 
d’ocells marins i
és rica en fosfats
i nitrògens.

La millor mane-
ra d’aprofi tar al 
màxim la bondat 
dels fems era usar-
los sense mescles 
en horts o altres 
espais petits que 
es poguessin regar 
amb aigua corrent.

Sac de l’històric nitrat de Xile i 
costa marinera plena d’ocells on 
dipositen els seus excrements 
que es converteixen en el conegut 
guano.
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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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OPINIÓ ELS LECTORS ESCRIUEN

Agramunt impulsa la investigació de 
les malalties hereditàries de retina

Agraïment

La voluntat d’anar endavant dels 
centenars de persones que van 

participar en la I Cursa Stargardt Go 
que es va dur a terme l’any passat 
a Agramunt i que ara es repetirà el 
proper 9 de juny del 2019 marca el 
camí en la lluita contra la ceguesa.

Gràcies a l’esforç de tot l’equip 
STARGARDTGO hem aconseguit mi-
llorar el diagnòstic clínic i genètic de 
les famílies amb malalties heredità-
ries de la retina com és la retinosi 
pigmentària, la malaltia de Stargardt 
i altres condicions similars. Aquest 
grup de patologies comprèn unes 
900 entitats diferents que formen 
part de les, aproximadament, 8.000 
malalties rares conegudes. És a dir, 
les malalties oculars rares suposari-
en gairebé un 10% del total de ma-
lalties rares. 

L’Hospital Sant Joan de Déu i la 
Universitat de Barcelona s’han com-
plementat per aconseguir un bon 
diagnòstic de totes aquestes pato-
logies, especialment dels casos pe-
diàtrics. Esperem que l’Hospital de 
Bellvitge, l’Hospital Arnau de Vila-
nova i l’IRB de Lleida també puguin 

benefi ciar-se el 2019 de les nostres 
ajudes.

Les aportacions de l’equip STAR-
GARDTGO han permès que al 2018 
s’hagin pogut recollir 15.505,83 eu-
ros, 5.211 dels quals es van recaptar 
en la I Cursa StargardtGo. Aquests 
fons ens permeten donar suport a la 
investigació de les malalties heredi-
tàries de la retina.

La teràpia Gènica ja és una realitat
Després de més de 20 anys d’in-

vestigació, per fi  ja tenim el primer 
tractament de teràpia gènica per una 
de les moltes malalties hereditàries 
de la retina, l’Amaurosis Congènita 
de Leber, i després d’aquesta  espe-
rem que en vinguin moltes altres.

Estem parlant de substituir gens 
que funcionen malament per al-
tres en bon estat. Per poder bene-
fi ciar-nos d’aquest tipus de teràpies 
hem de conèixer bé quin és el gen 
que produeix la nostra malaltia. El 
diagnòstic genètic ha de ser una 
prio ritat en les nostres consultes i 
per això és tan necessari disposar de 
centres de diagnòstic genètic espe-

cialitzat. El grup de la Universitat de 
Barcelona, liderat per la Catedràtica 
de Genètica Roser González Duarte 
és el nostre aliat per seguir avançant 
cap a un diagnòstic genètic de totes 
les famílies.

La investigació com a camí
El pas ferm i decidit de la gent 

d’Agramunt acompanyant l’equip 
STARGARDTGO fa possible que el 
camí de la lluita contra la ceguesa 
s’escurci permetent que les persones 
afectades i les nostres famílies man-
tinguin viva l’esperança en una solu-
ció a les malalties hereditàries de la 
retina, a la baixa visió i a la ceguesa.

Des de la nostra Associació vo-
lem expressar el nostre més profund 
agraï ment a totes les entitats, empre-
ses patrocinadores, col·laboradors i 
voluntaris que fan possible que Agra-
munt s’hagi convertit en l’epicentre 
de la lluita contra la ceguesa en el 
nostre país.

Atentament,

Andrés Mayor Lorenzo
President de Asociación Es Retina

Voldria agrair a la gran quantitat 
de persones (jugadors/es, exjuga-

dors/es del CENG als primers anys i 
del BAC tots aquests últims, als seus 
pares/mares, als bojos pel bàsquet 
amb els quals vaig tenir el plaer de 
ser un dels fundadors dels dos clubs, 
a les juntes directives que després 
de més de  40 anys a Artesa de Se-
gre i de més de 25 a Agramunt han 

fet i fan possible que encara es prac-
tiqui bàsquet a les dues poblacions,  
als afi cionats, amics i, sobretot, a la 
meva família, que s’han congratulat 
i m’han felicitat pel reconeixement 
com a “Històric del Basquet Català” 
atorgat per la Federació Catalana de 
Bàsquet i per la seva Fundació.

Estic segur que sense el conjunt 
de les diferents històries viscudes 

amb tots i cadascun de vosaltres no 
hauria estat  possible ser mereixedor 
d’aquest guardó. Una encaixada!

PD: Entrenar a bàsquet ha estat 
i és una satisfacció per a mi i mai 
no hauria imaginat que fos notícia 
mereixedora de l’extensa i completa 
entrevista realitzada per aquesta re-
vista . Gràcies.

Sisco Farràs
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· Menú diari i cap de setmana
· Servei de carta

Av. Catalunya, 19 local   ·   Agramunt
Tels. 695 709 586 - 692 202 352
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▼

ELECCIONS
MUNICIPALS PROGRAMES ELECTORALS

26 de Maig 2019:
Eleccions Municipals
Encara no ha passat un mes i altre cop estem cridats a les urnes. 
En aquesta ocasió perquè toca després  de quatre anys de legis-
latura municipal. Al nostre municipi solament es presenten dues 
candidatures: una encapçalada per Bernat Solé, sota les sigles 
d’Esquerra Republicana, que ha estat alcalde d’Agramunt amb un 
equip d’onze regidors; i una altra encapçalada per Antoni Farré, 
sota les sigles de Junts per Catalunya, que ha estat aquests quatre 
anys a l’oposició amb dos regidors. Ni el PP, que es va presentar en 
l’anterior convocatòria, ni altres sigles han dit res a la nostra vila. 
Per tant, només tenim dos pretendents per a l’alcaldia. No sabem 
si aquest fet és bo o és dolent. De ben segur, però, que no té com-

paració amb poblacions grans del nostre entorn com Tàrrega, on 
es presenten nou candidatures, o Cervera, on se’n presenten set. 
Si alguna cosa té de bo el nostre cas és que els vots no quedaran 
repartits en un trencadís difícil de compondre, sinó que qui guanyi 
obtindrà l’alcaldia i l’endemà mateix podrà governar amb majoria.
La revista Sió, igual que en les anteriors ocasions, ha deixat a dis-
posició dels dos grups que es presenten un espai perquè hi puguin 
explicar el programa electoral. Reproduïm a continuació i per ordre 
alfabètic dels grups el que ens han fet arribar cadascuna de les 
candidatures perquè els lectors ho puguin tenir present i valorar 
de cara a les votacions del diumenge 26 de maig.

Acord d’Esquerra: Amb tu fem Agramunt

 COMPTEM AMB TU
Ara farà quatre anys, la con-

fi ança i el suport que els agra-
muntins vau dipositar en el 
projecte d’Acord d’Esquerra van 
permetre que un equip de per-
sones, amb estima i compromís 
per Agramunt, ens poséssim 
a treballar incansablement al 
servei de la nostra vila. Han es-
tat quatre anys intensos tant a 
nivell de país com a nivell de 
municipi, durant els quals hem 
dut a terme projectes i iniciati-
ves per a construir un Agramunt 
cada dia millor, des de la diver-
sitat i atenent les diferents sen-
sibilitats i maneres de pensar de 
totes les persones. Ara, quatre 
anys més tard, amb l’experièn-
cia i el bagatge adquirits, amb 
molts reptes de futur i un gran 
equip de persones, volem seguir 
treballant per Agramunt, des la 
il·lusió i la passió, però alhora, 
des del sentit de la responsabili-
tat i el bé comú. Per tots aquests 
motius, des d’Acord d’Esquerra 

ens posem a la vostra disposi-
ció i us emplacem el proper 26 
de maig a exercir el dret a vot 
i a donar-nos el vostre suport. 
Volem seguir treballant conjun-
tament per aquesta vila que tant 
estimem i ho volem fer amb vosal-
tres i per a vosaltres.

P R O G R A M A

GOVERNANÇA

TRANSPARÈNCIA
• Agilitzar la tramitació mu-

nicipal i consolidar la fi nestreta 
electrònica.

• Apropar la gestió municipal 
als ciutadans.

RESPONSABILITAT
• Seguir duent a terme inver-

sions que donin resposta a les 
necessitats de les persones.

• Instaurar noves mesures que 
millorin la seguretat i el nivell de 
civisme.

• Impulsar plans de formació 

per al personal municipal.
• Seguir reduint l’endeuta-

ment municipal i el termini de 
pagament a proveïdors.

PARTICIPACIÓ
• Implementar comissions de 

treball en els diferents àmbits 
municipals.

• Continuar impulsant els pro-
jectes de participació ciutadana.

EMPRESA, COMERÇ
I TURISME

• Incrementar l’oferta de sòl 
industrial públic.

• Seguir prioritzant la contrac-
tació d’empreses i autònoms 
locals.

• Oferir formació a empreses 
i autònoms en les noves formes 
de licitació.

• Crear una borsa de treball 
pública entre empreses - perso-
nes.

• Dinamitzar el comerç de 
proximitat, consolidant la marca 
Agramunt t’estima.
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ELECCIONS
MUNICIPALS PROGRAMES ELECTORALS

C A N D I D A T U R A

Bernat Solé i Barril Enginyer industrial i professor 44 anys
Sílvia Fernàndez i Tarragona Treballadora social 38 anys
Xavier Secanell i Castellà Mestre i Responsable àrea postvenda 55 anys
Amanda Cardona i Alcaide Historiadora i tècnica auxiliar de Gestió 

Cultural
37 anys

Josep Maria Carrera i Roig Comercial 49 anys
Olga Ribera i Farré Mestra de primària 38 anys
Joan Pijuan i Cinca Informàtic 39 anys
Tamara Lombardo i Fernàndez Periodista 35 anys
Judit Solé i Solé Tècnica superior en administració i 

fi nances i estudiant del grau d’ADE
25 anys

Ramon Boncompte i Vilalta Enginyer Agrònom 49 anys
Marçal Escartín i Guerrero Estudiant de Filologia anglesa 19 anys
Judit Serra i Silvestre Professora de català 38 anys
Toni Garcia i Bernaus Metge de família 44 anys
Núria Sin i Arisa Tècnica en educació infantil 32 anys
Judit Bernaus i Torrents Estudiant de Filologia anglesa 18 anys
Francesc Xavier Gené i Bosch Enginyer Tècnic Agrònom 45 anys
Higínia Solanilla i Claveria Llicenciada en Llengües romàniques - 

Jubilada
66 anys

Marc Bosch i Valentines Auditor fi nancer i Graduat en 
International Business School

22 anys

Laura López i Cabós Mestra de Música 27 anys
Marina Súria i Asensio Estudiant d’Enginyeria Industrial 18 anys
Josep López i Chana Estudiant de Batxillerat 18 anys
Laura Rovira i Miró Estudiant de Traducció i interpretació 18 anys
Francesc Farràs i Serentill Prejubilat i entrenador de bàsquet 64 anys
Maria Puig i Riu Administrativa 59 anys
Margaret Creus i Verni Pediatra 53 anys
Fàtima Puig i Castellà Mestra 57 anys
Montse Canes i Niubó Periodista 32 anys
Mercè Cases i Farré Mestra de primària 57 anys
Dolors Ricart i Amanós Professora d’orquestra 44 anys
Jordi Esteve i Sarri Tècnic en Emergències sanitàries 56 anys
Ramon Vila i Melero Metge inspector 64 anys
Esther Mitjavila i Amigó Mestressa de casa 56 anys

• Ampliar la xarxa d’aparca-
ments públics en les zones co-
mercials.

• Dur a terme el projecte de 
senyalització turística.

• Crear nous pols d’atracció 
turística.

• Impulsar la rehabilitació 
d’habitatges, locals i façanes 
del centre històric.

• Adequar l’espai del monu-
ment del torronaire.

ESPAI URBÀ

• Finalitzar el Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal (POUM).

• Seguir eliminant les barreres 
arquitectòniques.

• Millorar la seguretat viària i 

seguir pacifi cant l’espai urbà.
• Adequar punts d’informació 

municipal, tant per a entitats 
com per a actes municipals.

• Completar la senyalització 
urbana i d’equipaments muni-
cipals.

• Invertir en noves tecnologies 
d’enllumenat per a reduir el cost 
i la dependència energètica.

• Continuar les millores en 
places i carrers.

• Potenciar i ampliar les zones 
verdes com a espais de lleure i 
d’usos culturals i esportius.

• Seguir actuant al cementiri 
per fer-lo més accessible.

SERVEIS SOCIALS, SALUT, 
DONA, DIVERSITAT I EDUCACIÓ

• Crear un espai coordinat en-
tre els àmbits de la salut, dels 
serveis socials i de l’educació.

• Dinamitzar l’Espai Cívic com 
a equipament al servei de les 
entitats i de les persones.

• Finalitzar l’ampliació de la 
Residència Mas Vell.

• Ampliar l’oferta de serveis 
d’atenció a la gent gran i a per-
sones amb discapacitats.

• Impulsar programes de sa-
lut de forma coordinada amb el 
CAP.

• Treballar per a la implemen-
tació de nous serveis d’atenció 
a la salut.

• Aproximar el servei d’habi-
tatge per a informar i facilitar la 
tramitació d’ajuts.

• Incrementar la senyalització 
de rutes saludables.

• Facilitar la recollida de volu-
minosos sota criteri de Serveis 
Socials.

• Potenciar el voluntariat com 
a forma de reforç del teixit social.

• Promoure el projecte Edu-
cació 360, connectant l’activi-
tat dels centres educatius amb 
l’entorn i vinculant espais i 
temps lectiu i no lectiu.
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• Treballar per a l’ampliació de 
l’oferta formativa post obligatò-
ria.

• Desenvolupar un projecte 
educatiu local per al coneixe-
ment d’Agramunt i el seu entorn.

• Promoure jornades interdis-
ciplinàries (esportives, científi -
ques, artístiques…) entre tots 
els centres educatius.

• Implantar el Servei d’Inter-
venció Socioeducativa (SIS) per 
a infants i joves en risc.

• Implementar la Llei d’acolli-
da per a persones nouvingudes.

• Aproximar el Servei d’Informa-
ció i Atenció a les Dones (SIAD) i 
el Servei d’Atenció Integral (SAI) 
pel col·lectiu LGTBIQ+.

SERVEIS I EQUIPAMENTS
MUNICIPALS

• Finalitzar la xarxa d’aigua de 
qualitat a tot el municipi.

• Convertir l’antic Escorxador 
en un Espai de dinamització cul-
tural.

• Estudiar nous usos per a 
l’antiga caserna.

• Renovar i adequar els espais 
de jocs infantils i de lleure exis-
tents.

• Habilitar un espai per a fune-
rals civils.

• Dur a terme millores al Parc 
de Bombers voluntaris.

• Potenciar la deixalleria com 
a punt de millora del triatge mu-
nicipal.

NUCLIS AGREGATS

• Acordar un pla d’inversions 
plurianual amb les juntes admi-
nistratives.

• Promoure la rehabilitació i el 
manteniment dels habitatges.

• Seguir potenciant el Dia del 
Terme com a espai de trobada de 
tots els nuclis del municipi.

• Fomentar l’arrelament dels 
joves al territori.

• Completar la xarxa d’enllu-
menat d’alta efi ciència energè-
tica.

• Seguir implementant el pla 
de manteniment de camins.

• Mantenir i incrementar les 
inversions en el serveis bàsics.

 

MEDI AMBIENT I ENTORN

• Establir un pla d’inversions 
per a la millora de l’efi ciència 
energètica en equipaments mu-
nicipals.

• Aplicar un sistema de reco-
llida de residus que garanteixi 
el compliment de la normativa 
Europea.

• Continuar ampliant el corre-
dor verd al voltant del riu Sió.

• Potenciar el nostre entorn 
natural a través del projecte Es-
pais Naturals de Ponent.

• Substituir progressivament 
vehicles municipals per alterna-
tives menys contaminants.

• Fomentar la mobilitat soste-
nible.

ESPORTS I JOVES

• Invertir en la millora de les 
instal·lacions esportives i en la 
seva gestió.

• Promoure activitats pel fo-
ment de la cohesió de les enti-
tats esportives.

• Programar activitats especí-
fi ques per a infants, joves i ado-
lescents.

• Organitzar una trobada es-
portiva anual dels centres edu-
catius.

• Consolidar l’atenció dels 
serveis comarcals per a joves al 
municipi.

• Potenciar l’ús del Carnet 
Jove d’Agramunt.

CULTURA I FESTES

• Desenvolupar un Pla d’Equi-
paments Culturals.

• Promocionar la creació artís-
tica, cultural i festiva.

• Projectar el patrimoni cultu-
ral d’Agramunt com a atractiu 
turístic.

• Implementar polítiques cul-
turals inclusives que englobin la 
diversitat i en garanteixin l’ac-
cés.

• Mantenir i consolidar els 
cicles d’arts escèniques i musi-
cals.

• Vetllar pel patrimoni festiu 
local i apropar-lo als més me-
nuts.

MÓN ASSOCIATIU

• Impulsar l’Espai Cívic com 
a lloc de trobada, creixement i 
promoció de les entitats.

• Seguir donant suport econò-
mic i logístic a les entitats.

• Fomentar la participació de 
les associacions locals en actes 
i festes, incorporant elements 
culturals i tradicionals.

• Apropar la tramitació electrò-
nica a les entitats

Ara, quatre 
anys més 
tard, amb 
l’experiència 
i el bagatge 
adquirits, 
amb molts 
reptes de 
futur i un 
gran equip 
de persones, 
volem seguir 
treballant 
per Agra-
munt.
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Junts per Agramunt: Propers, de tu a tu

Ens presentem a l’Ajunta-
ment perquè tenim uns 

antecedents consolidats de 
servei i perquè les nostres 
propostes ajudaran a millo-
rar la vida de la ciutadania 
d’Agramunt.

ANTECEDENTS

Al servei dels altres
La nostra candidatura neix 

amb l’esperit de servei a la 
població agramuntina. Ca-
dascuna i cadascun de nosal-
tres hem assumit el compro-
mís de treballar pel poble. En 
aquests moments la majoria 
de nosaltres ja ho fem des 
de diferents àmbits. Això ens 
empeny a noves fi tes per mi-
llorar amb la nostra aportació 
la vida de la ciutadania.

Experiència en gestió muni-
cipal, entitats i organització 
d’actes

El nostre grup disposa de 
persones que ja han estat en 
equips de govern anteriors. 
Persones molt implicades en 
entitats i associacions agra-
muntines. Només  cal que 
la gent miri el seu  perfi l i 
trajectòria de servei per ado-
nar-se del compromís amb el 
poble i la societat.

Responsabilitat amb el poble 
i grup polític

Molts de nosaltres som de 
la marca Junts per Catalunya. 
Un grup que neix amb la ne-
cessitat d’aglutinar diferents 
corrents polítics i socials per 
entomar els reptes de servei i 
de govern. Evidentment això 
comporta una responsabilitat 

municipal. No podem quedar 
al marge d’intentar millorar 
el poble i el país. Els valors 
democràtics així ens ho recla-
men. Les decisions que ens 
afecten a tots no les han de 
prendre només uns.

El nostre cap de llista
Per a ell serà un nou rep-

te. Tanca una porta laboral i 
n’obre una altra adreçada al 
servei de la gent en el vessant 
polític. Durant quatre legisla-
tures ha treballat amb bons 
resultats per tot el municipi. 
El seu lema és poc soroll i tre-
ball altruista sense demanar 
res a canvi. Un treball que 
entitats i particulars li han 
agraït de forma personal. Un 
aspecte molt important és la 
disponibilitat que tindrà de 
servei a la població.

Evitar la confrontació
Durant aquests darrers 

anys s’ha intentat evitar la 
confrontació amb els gover-
nants. En un xoc de trens tot-
hom rep. Hem estat prudents 
sense amagar-nos. Cal buscar 
ponts de diàleg per avançar.

LA NOSTRA APORTACIÓ

Dedicació i disponibilitat
És evident que al nostre 

grup el formen una sèrie de 
persones amb unes caracte-
rístiques concretes. Són les 
que més es poden dedicar 
a la gent. Disponibilitat de 
servei i ser-hi. Experiències 
d’altres localitats ens refer-
men en la seva importància 
de disposar de persones amb 
un perfi l semblant al nostre.

Experiència, dedicació, dis-
ponibilitat... i propers, de tu 
a tu.

És una  llista transversal
Un grup de persones amb 

un tarannà diferent. Maneres 
de pensar i veure les coses 
amb una altra perspectiva. 
Ens atansa i mou el treball, 
no les idees.

Respectar les opinions
Només des de la diversitat 

es poden respectar les opini-
ons dels altres.

Capacitat d’escoltar la gent
La majoria de persones del 

grup o estan o bé han estat 
en associacions. Això implica 
capacitat d’escolta.  Fona-
mental per governar bé.

LES NOSTRES PRINCIPALS 
PROPOSTES A TREBALLAR

• Exercir l’Alcaldia a plena 
dedicació. Contacte directe i 
“Proper, de tu a tu” per a tot-
hom qui ho demani.

• Prioritzar el manteniment 
i millora de les infraestruc-
tures municipals, l’espai pú-
blic, camins i clavegueram.

• Realització d’un nou espai 
lúdic polivalent per alleuge-
rir altres espais i habilitació 
d’una segona pista esportiva 
municipal.

• Recuperar l’ús del Casal 
Agramuntí per a la gent gran i 
la resta de vilatans. Promoure 
audicions i activitats musi-
cals.

• Congelar la taxa de les 
escombraries i de l’aigua a 
partir de les bonifi cacions del 

La nostra candi-
datura neix amb 
l’esperit de servei 
a la població 
agramuntina. 
Cadascuna i ca-
dascun de nosal-
tres hem assumit 
el compromís 
de treballar pel 
poble. En aquests 
moments la ma-
joria de nosaltres 
ja ho fem des de 
diferents àmbits.
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reciclatge. Com més reciclem 
menys haurà de pagar el vila-
tà.

• Espai de “Coworking” per 
autònoms i emprenedors, on 
pots llogar un lloc de treball 
individual en un espai com-
partit sense cap tipus d’inver-
sió inicial.

• Millorar les infraestructu-
res dels pobles agregats (de-
puradores, basses...). Buscar 
solucions a les necessitats 
bàsiques no cobertes fi ns ara.

• Proposar esdeveniments 
(Digital, Videojocs, salut, nu-
trició, esport).

• Una vila sense plàstic. 
Bosses de paper i biodegra-
dables.

• Servei de recollida de vo-
luminosos, a domicili, de la 
deixalleria municipal.

ALTRES COSES
I CONCLUSIONS

Amb el nostre grup, el ciu-
tadà tindrà una atenció perso-
nalitzada de l’Alcaldia. Dedi-
cació exclusiva al poble i a la 
seva gent.

També el nostre equip esta-
rà fora del servei dels partits 
polítics que ens han donat 
la plataforma per aconseguir 
aquesta fi ta. Premiar primer 
la gent del poble abans dels 
partidismes i els interessos 
polítics.

Ens trobem cada dia amb 
una societat més exigent; per 
apaivagar aquesta exigència, 
drets sí, però deures també.

Defensar els interessos dels 
ciutadans escoltant el que 
diuen, evitar imposar el que 
nosaltres creiem. Les urnes 
ens donen legitimitat, no ens 
donen possessió de la raó.

Ens comprometem a as-
sumir la responsabilitat del 
compliment de les nostres 
propostes i per això us pro-
posem que el proper vint-i-sis 
de maig tothom vagi a votar 
i ens feu confi ança dipositant 
a l’urna la nostra papereta. 
Amb esforç i treball assolirem 
els nostres compromisos.

C A N D I D AT U R A

ANTONIO FARRÉ RIBA

ELISABETH VICENS CORTS

EL0I VILANOU RIBA

JOSEP MARIA FERNÀNDEZ PARÍS

ANTONIETA GILI PAMPALONA

JOSEP MARIA COLL BOSCH

DOLORS VALL DURAN

DOMÈNEC LLOP SOLÀ

ASTRID PALACIOS VERDEJO

NÚRIA BONET SANTIVERI

VICENÇ CARBÓ BOIX

CLARA FARRÉ ESTEVE

JOAN RIBALTA BALTONDRÀ

Suplents

 RAMON RIBERA GILABERT

ANNA MARIA GUIXÉ CIRERA
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Candidatures dels municipis de la Ribera del Sió

Els Plans de Sió

JUNTS PER CATALUNYA - ELS PLANS DE 
SIÓ (JUNTS)

1. Gerard Majoral Vilardosa
2. Josep Maria Guixé Carcasona
3. Isidre Gomà Gabernet
4. Maria Teresa Figueras Gili
5. Martí Josep Fontanelles Torra
6. Roser Escanilla Artigues
7. Josep Maria Garcia Cabanas

Suplents:
1. Francesc Xavier Sorribes Escolà
2. Dolors Brescó Caselles
3. Dolors Vilardosa Villaró
4. Adrià Marquilles Bernaus

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA 
- ACORD MUNICIPAL (ERC-AM)

1. Xavier Pintó Serra
2. Anna Solé Gassó
3. Jordi Porta Pallejà
4. Gemma Andrés Ríos
5. Carles Cama Gutiérrez
6. Jordi Josep Caus Boncompte
7. Anna Bosch Caus

Suplents:
1. Jordi Cos Rigal
2. Joan Carles Elies Alandete
3. David Vall Sánchez-Vallejo

4. Dolors Sans Caselles
5. Josep Anguera Salvadó
6. Montserrat Cirera Llanes
7. Maria Camps Pàmies
8. Josep Ramon Huguet Bosch

Ossó de Sió

INDEPENDENTS PER OSSÓ DE SIÓ
- ACORD MUNICIPAL (IO-AM)

1. Pere Vall Duran

COMPROMÍS X PER OSSÓ DE SIÓ-CANDI-
DATURA DE PROGRÉS (CxOS-CP)

1. Sílvia Caravaca Mesalles

FEM MUNICIPI (AEO)
1. Antoni Gilabert Plens
2. Jordi Fernández Tarragona
3. Àurea Niubó Figueras
4. Saldador Nadal Creus
5. Miquel Solé Torres

Puiverd d’Agramunt

ENDAVANT PUIGVERD-ACORD MUNICIPAL 
(EP-AM)

1. Maria Carme Capdevila Mateu
2. Sandra Solans Rovira
3. Jordi Balasch Parra
4. Maria Vila Mirasó

Exposem a continuació el llistat de les candidatures que s’han presentat en els altres municipis de la Ribera. Si mirem cap a llevant, tenim 
els Plans de Sió on se’n presenten 2, a Ossó de Sió, 3 i a Puigverd, 3. Després, cap a ponent, tenim Preixens amb 2 candidatures, Montgai 
amb 3 i la Sentiu amb 2. Cal dir, però, que en alguns casos les candidatures són només d’una persona i que moltes no tenen suplents.
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Castell de Pallargues.

Creu de terme 
de Bellver.

Vista d’Ossó de Sió.
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COMPROMÍS X PER PUIGVERD
D’AGRAMUNT-CANDIDATURA
DE PROGRÉS (CxPA-CP)

1. Maria Carmen Cañamero Borrego

JUNTS PER PUIGVERD (JxCat-JUNTS)
1. Joan Eroles Samarra
2. Jaume Abellana Riera
3. Josep Bobet Boixadera
4. Rosa Maria Baella Pedrol
5. Josep Piqué Balagué

Suplents:
1. Maricel Prat Gomà
2. Marc Mallol Buireu
3. Pau Piqué Serra

Preixens

JUNTS PER PREIXENS (JxCAT-JUNTS)
1. Joan Eroles Viles
2. Albert Font Solé
3. Jaume Castellà Secanell
4. Ismael Huguet Gili
5. Eduard Balagueró Espinosa
6. Olga Gené Llobera
7. Ester Pijuan Buireu

Suplents:
1. Jordi Puig Porta
2. Immaculada Corberó Tarragona
3. Isidre Marquilles Bonet
4. Ramon Martínez Eroles
5. Ramon Maria Torres Novell
6. Enric Tugues Cases
7. Ramon Jové Pijuan
8. Rosalia Camats Bresolí
9. Eduard Ros Torres
10. Jordi López Ortiz

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALU-
NYA-ACORD MUNICIPAL (ERC-AM)

1. Pedro Presencio Vaquero
2. Fernando Marqués Gasca

3. Olga Maria Oliva Duró
4. Francisco Seall Guardiola
5. Josep Mª Cercós París
6. Pau Font Coma
7. Josep Utjes Pla

Suplents:
1. Eduard Baró Guillamon

Montgai

INDEPENDENTS X MONTGAI - CANDIDA-
TURA DE PROGRÉS (IxM-CP)

1. Ramon Vilapriñó Mora
2. Josep Amigó Marsà
3. Joan Abel Solé Segalà
4. Juan Manas Garcia
5. Ramon Prats Segalà
6. Jaume Pujal Boliart
7. Jaume Baró Boldú

Suplents:
1. Gloria Esperanza Peña Rodríguez

JUNTS PER MONTGAI I BUTSÈNIT
(JxCAT-JUNTS)

1. Marta Salse Costafreda
2. Miquel Guix Màrquez
3. Agnès Ausàs Cortada
4. David Junyent Curià
5. Lluïsa Navarro Badia
6. Ramon Areny Carles
7. Francesc Casan Drago

Suplents:
1. Jordi Sangrà Ricard
2. Marc Gili Feliu
3. Ramon Bernaus Eroles
4. Jaume Solé Petit

ENTESA PER MONTGAI I BUTSÈNIT
- ACORD MUNICIPAL (EMB-AM)

1. Jaume Gilabert Torruella
2. Jaume Escolà Solà
3. Rosa Maria Gabernet Maldonado

4. Isabel Planas Aguilar
5. Jose Maria Darbra Gaset
6. Elisabet Darbra Badia
7. Francesc Xavier Vilaró Novell

Suplents:
1. Laura Graus Collado
2. Teresa Tomàs Querol
3. Antoni Ramon Vilalta
4. Guillem Grau Molins
5. Josefi na Masana Bernaus
6. Montserrat Blanco Pozo
7. Rosa Roca Cañadell
8. Montse Moreno Alarcón
9. Jaume Esteve Mercè
10. Maria Teresa Boladeres Cucurull

INDEPENTS PER LA SENTIU
- ACORD MUNICIPAL (IS-AM)

1. Dolors Teruel Artero
2. Àngela Pérez Segarra
3. Pilar Maurici Camps
4. Antonio Canals Artigas
5. Jaume Serra Cairol
6. Ferran Martínez Gil
7. Lídia Benabarre Farré

JUNTS PER LA SENTIU DE SIÓ
(JxCat-JUNTS)

1. Josep Torres Flores
2. Àngels Solà Figueres
3. Ascensi Masana Carricondo
4. Albert Bergadà Alburquerque
5. Francesc Marcelino Camarasa
6. Carles Terré Carreño
7. Roser Papell Vilanova

Suplents:
1. Francesc Llinàs Serra
2. Pere Anton Mola Pejuan
3. Laura Soplón Albala
4. Josep Grau Carmona
5. Carme Vilanova Solé
6. Joaquín Orús Saba
7. Mario Gené Amorós
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Preixens. Església de Montgai.
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ESPECIAL
SANT JORDI CERTAMEN LITERARI

XLII Certamen Literari de Sant Jordi 
Vila d’Agramunt Joan Pijuan

Organitzat per la Regi-
doria de Cultura de 
l’Ajuntament i SIÓ 

amb la col·laboració dels 
centres d’ensenyament Mare 
de Déu del Socors, Macià-
Companys, IES Ribera del Sió 
i la ZER del Sió; la Biblioteca 
Municipal Guillem Viladot, la 
Fundació Guillem Viladot Lo 
Pardal i la Fundació Privada 
Espai Guinovart, es va cele-
brar la 42a edició del Certa-
ment Literari de Sant Jordi.

Enguany s’han mantingut 
els canvis d’estructura que 
es van fer en la passada edi-
ció. Els alumnes de 3r i 4t de 
Primària van fer una repre-
sentació plàstica inspirada
en l’obra de Josep Guinovart; 
els de 5è de Primària i 1r 
d’ESO feren obres de poesia; 
els de 6è de Primària, una 
narració d’entre 100 i 150 
paraules; els de 2n d’ESO, 
una narració d’entre 150 i 
200 paraules; els de 3r i 4t 

d’ESO, una poesia visual ins-
pirada en l’obra de Guillem 
Viladot; i els joves de 16 a 
18 anys, una narració d’entre 
250 i 300 paraules.

Com l’any passat els alum-
nes van fer les seves obres 
plàstiques i literàries al propi 
centre escolar en horari lec-
tiu el mateix dia, el dia 7 de 
març, i centrades sobre una 
temàtica comuna que se’ls 
va donar a conèixer aquell 
mateix dia. Aquest any, apro-

Com l’any pas-
sat els alumnes 
va fer les seves 
obres plàstiques i 
literàries al propi 
centre escolar en 
horari lectiu
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VEREDICTE

El jurat compost per Ramon Bernaus i Pau Minguet, representants de la Fundació Lo Pardal; Josep Farreny, representant de 
la Fundació Guinovart; Carme Muntó, directora de la Biblioteca Municipal Guillem Viladot; Estel·la Sánchez i Judit Serra, 
fi lòlogues; i Antoni Ponsa, representant de la Revista Sió; i actuant com a secretaris Joan Pijuan i Margaret Palou, després 
d’haver llegit i examinat la totalitat de les obres que concorrien en la present convocatòria, i de deliberar i votar entorn de 
les mateixes, ha tingut a bé concedir els següents premis:

3r curs de Primària 
Representació plàstica inspirada en l’obra de Josep Guinovart
Premi: Ariadna Armengol Roqué
Accèssit: Laia Solé Larruy

4t curs de Primària
Representació plàstica inspirada en l’obra de Josep Guinovart
Premi: Nora Serra Figuera
Accèssit: Adrià Martínez Sama

5è curs de Primària. Poesia
Premi: Emocions emmirallades, de Núria Solé Larruy
Accèssit: Fent un autoretrat, de Maria Solanes Recasens

6è curs de Primària. Narració (100-150 paraules)
Premi: El meu amic Martí, de Queralt Solé Torres
Accèssit: El gran invent, de Núria Argelich Bernaus

1r curs d’ESO. Poesia
Premi: Amics o enemics?, d’Annabel Bobet Ampudia

2n curs d’ESO. Narració (150-200 paraules)
Premi:  El refl ex, de Dèlia Denisa Ianosi

3r curs d’ESO
Poesia visual inspirada en l’obra de Guillem Viladot
Premi: Obre els ulls, d’Ares Font Guixé
Accèssit: Les dues cares, de Laia Argelich Bernaus

4t curs d’ESO 
Poesia visual inspirada en l’obra de Guillem Viladot
Premi: L’art de mirar-se al mirall per a descobrir-se a un 

mateix, de Siobhan Carrasco Martínez
Accèssit: Només tu, de Fàtima Zahrae-Hriz

Joves de 16 a 18 anys
Narració (250-300 paraules)
Premi: Simfonia a destemps, de Judit Cuberes Solé
Accèssit: Silenci, de Laura Salvador Pérez

Majors de 18 anys
Narració (2.700-3.200 paraules)
Premi: Paisatges, de Farners Casas Fontcuberta
Accèssit: Aquell somriure, de Laura Ruscalleda Casas

Agramunt, 10 d’abril de 2019

fi tant que és l’Any Viladot, la 
temàtica escollida va ser “El 
mirall” fent referència a un 
relat de Guillem Viladot en 
motiu del 20è aniversari de 
la seva mort. Després els ma-
teixos centres educatius van 
haver de fer una preselecció 
de les obres que concursarien 
al certamen.

Pel que fa a la categoria 
d’adults, els majors de 18 
anys van haver de fer una
narració d’entre 2.700 i 
3.200 paraules al voltant 
de la temàtica “Paisatges 

urbans” que serà la temàti-
ca del curs d’Art i Territori 
d’aquest any.

El jurat
També s’ha mantingut en-

guany la composició del ju-
rat desvinculat dels centres 
educatius. El jurat estava 
format per Ramon Bernaus i 
Pau Minguet, representants 
de la Fundació Guillem Vila-
dot Lo Pardal; Josep Farreny, 
representant de la Fundació 
Privada Josep Guinovart; Car-
me Muntó, representant de la 

Biblioteca Municipal Guillem 
Viladot; Estel·la Sànchez i 
Judit Serra, fi lòlogues; i Anto-
ni Ponsa, representant de la 
Revista SIÓ, actuant com a 
secretaris Joan Pijuan i Mar-
garet Palou.

Els premis
El jurat va valorar un total 

de 129 obres preselecciona-
des pels propis centres esco-
lars, una xifra inferior a les 
156 obres presentades l’edi-
ció passada.

S’ha de dir que aquest any 

El jurat va valorar 
un total de 129 
obres preseleccio-
nades pels propis 
centres escolars, 
una xifra inferior a 
les 156 obres pre-
sentades l’edició 
passada.
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PARTICIPACIÓ

3r curs de Primària - Representació plàstica inspirada 
en l’obra de Josep Guinovart

16

4t curs de Primària - Representació plàstica inspirada 
en l’obra de Josep Guinovart

17

5è curs de Primària - Poesia 28

6è curs de Primària - Narració (100 - 150 paraules) 25

1r d’ESO - Poesia 4

2n d’ESO - Narració (150 - 200 paraules) 6

3r d’ESO - Poesia Visual 9

4t d’ESO - Poesia Visual 10

Joves de 16 a 18 anys - Narració (250 - 300 paraules 10

Majors de 18 anys - Narració (2.700 - 3.200 
paraules)

4

TOTAL 129

la selecció de les obres plàs-
tiques de 3r i 4t de Primària 
que es van presentar al jurat, 
escollides d’entre 72 obres 
de 3r i 71 obres  de 4t, no la 
van fer els propis centres, ja 
que van decidir no fer aques-

ta selecció per discrepància. 
Amb aquesta preselecció de 
les obres exigida als centres 
escolars, ens trobem amb 
una participació francament 
baixa d’alumnat en alguns 
cursos, potser de cara edici-
ons futures s’hauria de mirar 
de trobar els mecanismes 
perquè aquesta participació 
fos més elevada, però que no 
suposés una càrrega extra per 
als membres del jurat que les 
han de valorar.

També ha baixat la partici-
pació en la categoria d’adults, 
que ha passat de les 14 obres 
presentades l’any passat a 
les 4 d’enguany, potser per-
què en la present edició es va 
donar a conèixer el certamen 
més tard.

Es van concedir 10 premis i 
8 accèssits. Els premis per als 
guanyadors de 3r de Primària 
fi ns a 4t d’ESO consistien en 
vals de 60€ per bescanviar 

per llibres en català; el dels 
joves de 16 a 18 anys, era de 
150€ i el de majors de 18 
anys, de 300€. Els accèssits 
concedits tenien la meitat del 
valor dels premiats. 

Acte de lliurament
El lliurament de premis es 

va fer el mateix dia de Sant 
Jordi a la plaça del Pou. Va ser 
l’acte de cloenda de totes les 
activitats que s’hi van desen-
volupar al llarg de la jornada. 
Després d’un breu parlament 
de l’alcalde, Bernat Solé, i de 
la regidora de Cultura, Dolors 
Ricart, es va requerir la pre-
sència dels membres del jurat 
a dalt de l’escenari i a con-
tinuació els joves guardonats 
van ser cridats un per un a 
recollir el premi amb el cor-
responent diploma. Un cop 
lliurats els premis es va fer 
una foto de família de tots els 
premiats.

AMICS O ENEMICS?

Em miro a qualsevol mirall
però eixerit no em sento mai.

La gent pensa el contrari
però jo em sento ordinari.

De revista no sóc
i de model me’n sento poc.

Jo vull ser única i diferent
però primer he de canviar el pensament.

Tot i sentir-me petit
el somriure se m’ha engrandit.

Els miralls poden ser els teus amics
però de vegades els teus enemics.

Annabel Bobet Ampudia
1r d’ESO

EL MEU AMIC MARTÍ

Hola a tots, sóc la Joana.
Sóc alta, una mica grassoneta i tinc el cabell curt. Molta gent 

em diu que amb el cabell tan curt semblo un nen i a vegades 
fi ns i tot em diuen coses despectives pel meu aspecte. També 
m’ho diuen perquè m’agrada molt jugar a futbol, i com que 
les nenes de la meva classe no hi juguen, jo sempre jugo amb 
els nens.

Anem al gra! Jo us volia parlar del meu millor amic. És un 
amic molt especial, molt diferent del que us esteu imaginant. 
Un amic de veritat, que m’ajuda a aixecar-me quan m’enfonso 
i em diu coses boniques. Ell és el Martí, un mirall que tinc 
a l’habitació, al davant de l’escriptori. Però no és un mirall 
qualsevol, és un mirall que m’ajuda a veure’m refl ectida en ell 
totes les coses bones que jo tinc a dins, em fa veure com sóc, 
i sempre em diu:

L’ESSENCIAL ÉS INVISIBLE ALS ULLS

Queralt Solé Torres
6è de Primària
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▼

EMOCIONS EMMIRALLADES

Vaig veure al carrer
un mirall especial
amb un marc fet de paper.

Em posava al davant
però no em refl ectia,
veia un monstre repel·lent
que no us agradaria.

Al darrere hi havia escrit:
“En aquest mirall el teu interior hi està refl ectit!”
I vaig descobrir
que era jo el monstre d’allí.

Vaig jugar amb els amics,
parlar més amablement,
contagiant sempre alegria
dels més grans fi ns als més xics.

Em vaig tornar a mirar al mirall
i vaig veure l’alegria i l’amabilitat.

Cada dia que passava per davant d’ell
hi veia emocions refl ectides,
i me n’alegrava,
perquè cap monstre s’hi emmirallava.

Núria Solé Larruy
5è de Primària

Ariadna Armengol Roqué.
3r Primària
Representació plàstica 
inspirada en l’obra de Josep 
Guinovart

Siobhan Carrasco Martínez.
4t ESO
Poesia Visual inspirada en 
l’obra de Guillem Viladot
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▼

ESPECIAL
SANT JORDI CERTAMEN LITERARI

SIMFONIA A DESTEMPS
(Entre la memòria i l’oblit)

Construeixo el meu jo a partir de la imatge del mirall...

Joan Brossa

A poc a poc s’esmunyiran les hores 
foscants. M’afanyo i compto estels 
quan ja no es poden comptar. Inten-
to retenir a la memòria aquell instant 
difús i concret alhora, on res és tot i 
menys és més.

Gradualment la llum i el color evi-
dencien presències humanes. Espais 
habitats, paisatges d’horitzons quasi 
perfectes i blaus infi nits. El temps i l’es-
pai van encaixant i a la vida deixen de 
faltar-li peces. L’avui ja és aquí. Demà 
serà un altre dia.

El matí ja fa estona que m’espera. 

L’olor a rònec de l’habitació m’atrapa, 
una olor que feia tant de temps que no 
percebia que gairebé tenia oblidada. 
Aquella humitat de les cases antigues 
amarava tots els racons. A l’esquena, 
aquella calaixera vella que guardava en 
cadascun dels seus calaixos els secrets 
de la memòria de vàries generacions. 
A la dreta, el mirall reposava a la paret, 
altiu. La seva lluna reproduïa tot allò 
que passava pel seu davant, sense pre-
judicis de cap mena i en la seva memò-
ria hi havia enregistrats retalls de vida 
maldestrament apedaçats, històries de 

guerra, de fam, de consol i desconsol. 
A l’altre costat, jo. M’hi mirava. M’hi 
veia. No m’hi reconeixia.

Què hi havia darrere aquella imat-
ge, qui era jo o què volia ser. Com qui 
no vol la cosa em vaig començar a fer 
preguntes. Sóc, dec ser, una suma de 
moltes variables: ganes d’aprendre, 
d’esforç, de lluita, de superació, d’esti-
ma envers els que m’estimen, d’humi-
litat, d’empatia... de dubtes. I després 
de donar-hi molts tombs vaig arribar a 
la conclusió que la vida no estava feta 
a la mida de ningú i que en aquells 
moments hi havia moltes coses que 
em quedaven amples, balderes per to-
tes bandes. Per això, avui més que mai 
m’he proposat apropar-me, per poc 
que sigui, a la felicitat i alliberar-me 
dels “no puc”, “no en sé”... Fer que 
cada instant sigui especial: una mira-

EL REFLEX

Jo era res més que un nen de 8 anys que vivia 
amb el seu pare i es quedava sol els migdies. 
Menjava, feia els deures que li manava aquella 
professora que no li queia gens bé i esperava 
el seu pare. Tot va canviar des que ma mare es 
va morir. Encara recordo la seva obsessió amb 
els miralls, sempre, però, sempre estava davant 
d’un. Maquillant-se, revisant-se qualsevol cosa 
del rostre. És curiós, perquè sempre que veia 
un mirall, també veia el seu refl ex. Seguia igual 
de bonica, aquells ulls color mel i el seu cabell 
arrissat i clar. La majoria de vegades no sortia 
de casa a jugar amb els meus amics com feia 
abans, abans que ma mare es morís. És més, 
em quedava a casa a l’habitació de la meva 
mare, davant d’aquell mirall gran amb un marc 
color crema. M’agradava veure-la, m’agradava 
quan somreia i se li veien les dents, mentre se 
li tancaven els ulls. Actualment tinc 23 anys i 
treballo en una botiga on es venen miralls. I 
sabeu per què? Perquè puc veure ma mare tots 
els dies, i em fa feliç.

Dèlia Denisa Ianosi
2n d’ESOAres Font Guixé. 3r ESO

Poesia Visual inspirada en l’obra de Guillem Viladot
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da, un gest, una conversa... Cal trobar 
sentit a cada ara, perquè l’ara és, de fet, 
l’únic que existeix.

Certament no sempre podré man-
tenir aquest idil·li amb la felicitat i 

al llarg del camí m’envairan dubtes i 
neguits, moments fràgils que es tren-
caran, pors que caldrà reduir a l’indis-
pensable, racons foscos, parets altíssi-
mes... però mai no defalliré i sempre 

miraré cap amunt, amb optimisme, i 
pensaré que tots els laberints tenen 
cel, i alguns, fi ns i tot, balcons des 
d’on es pot veure casa nostra. No 
obstant, sense que gairebé me n’ado-
ni de cop i volta torna a quadrar i la 
que es mira al mirall s’hi reconeix.

Potser la vida és això: intentar ser 
feliç entre raons que la raó no entén. 
Viure pel plaer de viure, això és tot. 
I això és molt, si vols. (I, a vegades, 

se’ns oblida).

Judit Cuberes Solé
Joves de 16 a 18 anys

Nora Serra Figuera.
4t Primària
Representació plàstica 
inspirada en l’obra de Josep 
Guinovart
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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

Llegir, imaginar i crear
La competència lectora abraça un conjunt 

d’habilitats, coneixements i estratègies 
esdevenint essencial en l’adquisició de 

coneixements. Cal no confondre, però, la com-
prensió amb la competència: la primera és la 
capacitat amb què hom capta d’una manera ob-
jectiva el que refl ecteix un text mentre que la se-
gona és l’habilitat que permet que cada persona 
empri la comprensió en un context determinat i, 
per tant, hi destaca un component social.

Amb l’objectiu de treballar aquests aspectes i 
potenciar de retruc la creativitat i la imaginació 
dels infants, hem establert trimestralment la 
visita d’escriptors al centre, treballant prèvia-
ment alguna de les seves obres i fent un treball 
amb l’autor a l’aula amb els alumnes d’educa-
ció infantil i primària. 

La diada de Sant Jordi ens va servir enguany 
per arrodonir aquesta proposta programant un 
reguitzell d’activitats per a tots els cicles: lec-
tures dramatitzades, endevinalles literàries, ta-
llers d’animalades de paper, lectures de poemes 
i contes, etc. Tot això sense oblidar l’aspecte ar-
tístic amb la creació de samarretes commemo-
ratives de la jornada a la llar d’infants o tallers 
plàstics dirigits a les famílies, entre d’altres ac-
tivitats. L’AMPA de l’escola també va presentar 
uns dolços representatius per a l’ocasió i vàrem 
tancar la festa amb un galop de fantasia i una 
sardana de lluïment. 

Moltes gràcies a tots els qui ho vàreu gaudir i 
fer possible. I endavant amb la cultura!

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
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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)

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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ENSENYAMENT FINESTRA EDUCATIVA

L’escola participa en diferents
activitats musicals
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X MOSTRA DE MÚSICA 
DE L’URGELL A TÀRREGA

El dia 25 d’abril, es va cele-
brar la X Mostra de Música de 
l’Urgell a Tàrrega, amb la parti-
cipació de vuit centres educa-
tius de la comarca. En repre-
sentació de la nostra escola, hi 
van intervenir els nens i nenes 
de P5 d’Educació Infantil i de 5è 
de Primària.

Els alumnes de P5 van portar 
a la mostra, una coreografi a de 
percussió corporal que durant 
el trimestre havien treballat a 
classe. Amb la cançó “Quan 
calla la ciutat” de Txarango 
van unir música i dansa mit-
jançant els sons que produeix 
el nostre cos. Després d’expe-
rimentar les diferents possibi-
litats sonores (peus, picar de 
mans, cuixes, pit,...) es va anar 

creant l’acompanyament rítmic 
que s’interpretaria durant tota 
la cançó. Aquest treball no ha 
estat només un recurs didàctic 
de l’aprenentatge musical sinó 
que també ha incidit en aspec-
tes psicomotrius, socials i emo-
cionals molt importants per als 
nostres infants.

Pel que fa a l’alumnat de 
cinquè, l’actuació va ser el 
resultat de tot un treball previ 
consistent en la recerca i cons-
trucció d’instruments musicals 
amb materials i objectes tro-
bats a casa. Després d’una pri-
mera presentació, es van selec-
cionar aquells que permetien 
fer moviment al mateix temps 
que es tocaven, i a partir d’aquí 
es va escollir la música (cançó 
“Windfall”’ de TheFatRat), els 
ritmes que l’acompanyarien, 

la coreografi a i es va decidir la 
decoració dels instruments, el 
vestuari... Ha estat un treball 
interdisciplinari en el qual els 
nens i nenes han  mostrat un 
alt grau d’implicació i han par-
ticipat amb molta il·lusió.

CANTÀNIA 2019
A L’AUDITORI
DE BARCELONA

Durant el mes de juny, els i 
les alumnes de quart de Primà-
ria participaran a la Cantània 
2019, a Barcelona, interpretant 
la Cantata “A de Brossa” dedi-
cada al poeta Joan Brossa, que 
durant aquest any se celebra el 
centenari del seu naixement.

Cantània és una activitat par-
ticipativa dirigida a escolars de 
cicle mitjà i superior de primà-
ria organitzada per l’Auditori 
de Barcelona. Cada temporada 
s’encarrega una obra nova per 
a un gran cor de nens i nenes, 
a compositors i escriptors ca-
talans de reconegut prestigi. 
Durant tot el curs escolar es 
treballa tant des de L’Auditori 
com des de l’escola. L’objectiu 
és organitzar un acte per als 
alumnes que, per les caracte-
rístiques pensades exclusiva-
ment per a ells, per la qualitat i 
per la implicació es converteixi 
en una vivència musical inobli-
dable per a tots. 

A la Cantània d’aquest any 
hi participaran més de 30.000 
cantaires i 1.150 mestres, re-
partits en 36 concerts.

Mestres de Música
Escola Macià-Companys

La participació 
a la X Mostra 
de Música de 
l’Urgell ha estat 
un treball inter-
disciplinari en el 
qual els nens i 
nenes han  mos-
trat un alt grau 
d’implicació i 
han participat 
amb molta il-
lusió.
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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

L’enfant et les sortilèges

L’òpera és una 
fantasia lírica en 
un acte, dividit amb 
dues parts. Implica 
una gran orquestra, 
un cor d’adults, un 
cor infantil i vuit 
solistes; la major 
part dels quals in-
terpreten diversos 
papers.

Maurice Ravel (1875-
1937) va nàixer a 
Ciboure, als baixos 

Pirineus francesos. Fill d’un 
enginyer suís i de mare d’ori-
gen basc. Començà a estudiar 
música als 7 anys, i als 14 in-
gressà al Conservatori de Pa-
rís, sent deixeble de Gabriel 
Faure. Amb altres companys 
fundà la “Societat de Música 
Independent” que va revoluci-
onar la música d’inicis del se-
gle XX. Ravel, es va presentar 
quatre vegades als Premis de 
composició “Prix de Rome”, 
que van acabar amb fracas-
sos, especialment l’últim que 
provocà un escàndol mediàtic 
entre els conservadors i els 
modernistes. Va ser un gran 
pianista i un gran compositor 
innovador i original. La seva 
obra, vinculada a l’impres-
sionisme, mostra un atrevit 
estil neoclàssic, i a vegades 
amb pinzellades de l’expres-
sionisme. Fou el pare de 
l’orquestració moderna, que 
aconseguí donar-li un color 
viu i transparent. Va ser molt 
reconegut en el seu temps. 
Realitzà gires per Europa i Es-
tats Units. Fou nomenat Doc-

tor Honoris Causa per la Uni-
versitat d’Oxford. Fins i tot G. 
Gershwin li demanà que li fes 
classes de composició. Morí a 
París a causa d’una malaltia 
neurològica.

L’enfant et les sortilèges 
(L ’infant i els sortilegis) de 
Maurice Ravel és una òpera 
recomanada per a nens a par-
tir de 12 anys. Colette n’es-
criví el llibret en francès. L’ar-
gument va d’un nen entrema-
liat que no vol fer els deures. 
La seva mare el castiga a la 
seva habitació, i ell es rebel-
la i comença a destrossar-ho 
tot. Trenca les seves jogui-
nes, persegueix al gat... Poc 
després se sorprèn en veure 
que els objectes comencen 
a cobrar vida i comencen a 
parlar. En la segona part el llit 
es converteix en un jardí amb 
animals i plantes, que abans 
el nen havia destrossat, i que 
ara l’ignoren i s’uneixen con-
tra ell. Finalment el nen aprèn 
la lliçó, i els animals l’ajuden 
a invocar el nom que l’ha de 
salvar Maman. Amb aquesta 
paraula acaba l’òpera.

L’òpera és una fantasia lí-
rica en un acte, dividit amb 

dues parts. Implica una gran 
orquestra, un cor d’adults, un 
cor infantil i vuit solistes; la 
major part dels quals interpre-
ten diversos papers. A l’inici 
de l’òpera s’escolten dos obo-
ès evocant l’avorriment i la in-
quietud d’un nen atrapat. Al 
llarg de l’òpera Ravel utilitza 
alguns subtils “leitmotivs” i 
melodies, com el mateix Ravel 
va manifestar dient que havia 
modelat l’orquestra com les 
operetes americanes de l’èpo-
ca. Tot i això, l’obra no evita 
el virtuosisme de l’escriptura 
orquestral. En el repartiment 
de veus solistes hi intervenen 
les veus de: soprano, mezzo-
soprano, tenor, baríton i baix.

Segons declaracions del 
propi Ravel, “Més que mai 
estic a favor de la melodia. 
Melodia, bel canto, virtuosis-
me vocal són per a mi el punt 
de partida. Aquesta lírica de-
mana melodia, no res més 
que melodia. La partitura és 
una combinació senzillíssima 
de tots els estils de totes les 
èpoques des de Bach fi ns a 
Ravel”.

Montserrat Cots
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ESPORTS CLUB FUTBOL AGRAMUNT «ESCOLA GERARD GATELL»

www.cfagramunt.cat

Resultats i classifi cacions R. Mendoza

Segona Catalana
Jornada 28 a 30
Agramunt G. Gatell 2 - Torrefarrera 1
Linyola 5 - Agramunt G. Gatell 0
Agramunt G. Gatell 2 - Albi 0

Classifi cació Punts PJ PG PE PP GF GC

Agramunt G. Gatell 29 30 8 5 17 39 60

Les dues victòries ens donen opci-
ons per salvar la categoria, convertint 
els quatre partits que falten en quatre 
fi nals.

Juvenil
Jornada 23 a 24
Pobla Segur 5 - Agramunt G. Gatell 2
Mollerussa 2 - Agramunt G. Gatell 6

Classifi cació Punts PJ PG PE PP GF GC

Agramunt G. Gatell 44 20 14 2 4 97 33

El juvenil està fent una gran tempo-
rada i té opcions per millor a la classi-
fi cació.

Cadet
Jornada 21 a 22
Agramunt G. Gatell 1 - Gardeny 4

Classifi cació Punts PJ PG PE PP GF GC

AEM 58 22 19 1 2 90 19

Ponts 58 22 19 1 2 90 20

Gardeny 47 22 15 2 5 95 37

Mollerussa 43 22 13 4 5 83 42

Agramunt G. Gatell 37 22 11 4 7 67 43

Fondarella 35 22 10 5 7 63 48

Miralcamp 31 22 9 4 9 44 47

Bellpuig 29 22 9 2 11 47 58

Guissona 17 22 4 5 13 39 59

Tàrrega 12 22 3 3 16 35 84

Ivars d’Urgell 8 22 2 2 18 40 104

Pla d’Urgell 4 22 1 1 20 23 155

El cadet acaba la temporada en una 
meritòria cinquena posició. Cal desta-
car la importància que tenen els gols. 
L’AEM ha guanyat el campionat gràcies 
a tenir un gol en contra menys que el 
Ponts.

Infantil
Jornada 23 a 25
Pobla Segur 0 - Agramunt G. Gatell 4
Agramunt G. Gatell 2 - Gardeny 3
Guissona 0 - Agramunt G. Gatell 2

Classifi cació Punts PJ PG PE PP GF GC

Tremp 59 22 19 2 1 95 21

Mollerussa 52 22 17 1 4 65 30

Agramunt G. Gatell 45 22 14 3 5 64 23

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 B. Jugadors: G. Gassó, Y. Garrido, M. Balcells, 
B. Sorribes, V. Florensa, G. González, J. Solé, F. Timoneda, B. 
Canalias, S. Orozco, A. Vilaró, M. Agromonte, M. Marginean. 
Entrenador: Pep Marco. Delegat. P. Gassó.

Rialp 40 22 13 1 8 65 39

AEM 39 21 13 0 8 62 51

Almacelles 35 21 11 2 8 57 42

Guissona 34 22 10 4 8 73 59

Alpicat 22 22 6 4 12 52 74

Cervera 21 22 6 3 13 24 67

Gardeny 15 22 3 6 13 40 73

Pardinyes 9 22 1 6 15 26 74

Pobla de Segur 5 22 1 2 19 30 100

L’infantil acaba en tercera posició 
després de jugar una gran temporada.

Aleví A
Jornada 24 a 26
Agramunt G. Gatell 0 - La Noguera 4
Tàrrega 4 - Agramunt G. Gatell 1
Balàfi a 4 - Agramunt G. Gatell 3

Classifi cació Punts PJ PG PE PP GF GC

Agramunt G. Gatell 18 26 5 3 18 77 163

Han perdut els tres partits i ens acos-
tem perillosament a la cua de la clas-
sifi cació.

Aleví B
Jornada 23 a 25

Garrigues 6 - Agramunt G. Gatell 2
AEM 0 - Agramunt G. Gatell 4
Agramunt G. Gatell 3 - Orgèl·lia 0

Classifi cació Punts PJ PG PE PP GF GC

Agramunt G. Gatell 26 25 8 2 15 59 84

El bon partit jugat a Lleida i la victò-
ria contra l’Orgèl·lia, ens col·loca en la 
novena posició.

Benjamí A
Jornada 23 a 25

Mig Segrià 1 - Agramunt G. Gatell 6
Agramunt G. Gatell 3 - FIF Lleida 5
At. Segre 5 - Agramunt G. Gatell 2

Classifi cació Punts PJ PG PE PP GF GC

Agramunt G. Gatell 54 22 16 3 3 127 46

Hem jugat bé els dos partits contra 
els equips de Lleida, però els resultats 
no han acompanyat, i això ha fet que 
passéssim a la quarta posició.

Benjamí B
Jornada 23 a 25

Agramunt G. Gatell 2 - Bordeta 1
Rialp 8 - Agramunt G. Gatell 1
Agramunt G. Gatell 2 - Mig Segrià 5

Classifi cació Punts PJ PG PE PP GF GC

Agramunt G. Gatell 28 25 9 1 15 69 94

Al partit contra l’equip del Mig Segrià 
vam reaccionar massa tard i l’avantat-
ge era insalvable. Seguim a la desena 
posició.

Benjamí C
Jornada 23 a 25

Verdú 4 - Agramunt G. Gatell 5
Agramunt G. Gatell 2 - Ivars d’Urgell 10
Intercomarcal 6 - Agramunt G. Gatell 4

Classifi cació Punts PJ PG PE PP GF GC

Agramunt G. Gatell 33 23 10 3 10 89 101

Els resultats no són els desitjats, 
però estem lluitant per no perdre la se-
tena posició.

Prebenjamí B
Jornada 21 a 22
Artesa 3 - Agramunt G. Gatell 9

Classifi cació Punts PJ PG PE PP GF GC

Linyola 66 22 22 0 0 159 17

At. Segre 53 22 17 2 3 122 32

Ponts 46 22 14 4 4 102 44

Mig Segrià 46 22 15 1 6 100 45

Agramunt G. Gatell 40 22 12 4 6 86 61

Guissona 28 22 9 1 12 60 98

Alcoletge 28 22 9 1 12 67 64

Intercomarcal 19 22 6 1 15 57 88

Cervera 18 22 5 3 14 35 87

Les Garrigues 17 22 5 2 15 35 75

Artesa 12 22 3 3 16 50 169

Baix Segrià 11 22 2 2 17 21 114

Els més petits acaben la temporada 
en una molt meritòria i treballada cin-
quena posició.   ■
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ESPORTS CLUB HANDBOL AGRAMUNT

Punt i fi nal a la temporada per als equips 
femenins del club Jaume Espinal

Els dos equips femenins posen el punt i fi nal a la tem-
porada, amb bones sensacions per a les menudes del 
club que han realitzat una gran copa federació, i no 

tant per al sènior femení, que al fi nal no ha aconseguit l’ob-
jectiu marcat a l’inici de temporada.

Sènior Masculí 3ª Catalana grup A
Final de la lliga per als nois sèniors. Una segona volta molt 

irregular, ha condemnat l’equip a les places de descens, 
però a només tres de les fases d’ascens, cosa que demostra 
l’enorme igualtat de tots els equips. Ara només queda dis-
putar l’eliminatòria de compensació, per conservar alguna 
opció de mantenir la categoria en cas de renúncia d’algun 
dels equips que s’han salvat.
18/04 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 18 CH CERDANYOLA IMPLANT NEGRE 29
27/04 HC VALLAG 35 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 26
04/05 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 23 HANDBOL SANT JOAN DESPÍ C 21

Sènior Femení 1ª Catalana fase fi nal
Al  fi nal, l’equip sènior femení no ha pogut obtenir cap de 

les places que permetien conservar la categoria. Si tal com 
està previst, la propera temporada es crea la nova compe-
tició, tocarà començar des de baix per intentar aconseguir 
l’ascens.
14/04 HANDBOL RIBES 35 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 18
SUSPÉS: TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 0 CLUB HANDBOL ASCÓ 0

Infantil Masculí Copa federació
L’equip infantil comença la copa amb la mateixa empenta 

que va acabar la lliga  regular, en un grup on estan tots els 
equips que tenen alguns jugadors de categoria superior, cosa 

que els iguala en les opcions. Continuen demostrant que 
tenen molt ben apresa la lliçó.
13/04 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 32 CH SANT ANDREU DE LA BARCA 29
27/04 HANDBOL BERGA 21 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 38

Infantil Femení Copa Federació
Final de copa espectacular per a les menudes del club. 

Dues victòries que demostren la millora de l’equip, dei-
xant-lo en una meritòria tercera posició fi nal. Només el líder 
en els dos partits, i el segon classifi cat un cop, han aconse-
guit doblegar-les.
14/04 CH PARETS 16 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 17
28/04 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 14 CLUB HANDBOL AMPOSTA 12

Handbol a les escoles
Continuant amb la línia iniciada la temporada passada, 

aquest mes d’abril hem realitzat unes jornades de promoció 
a les escoles d’Agramunt, Jornades de diversió i jocs, on hem 
pogut mostrar als menuts de la vila què és això de l’handbol.

Campus d’estiu
Com cada temporada el club està treballant ja en el cam-

pus d’estiu, amb novetats i, com cada any, molt d’handbol.
Estigueu atents a les xarxes socials, on properament infor-
marem de les dates.

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 hi estarà 
entrenant.   ■

Imatge corresponent a les jornades de promoció a l’escola Macià-Companys.
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ESPORTS

L’equip aleví es proclama campió
L’equip Aleví A Torrons Vicens aconsegueix la primera lliga de la història del CFS Agramunt!

CLUB FUTBOL SALA AGRAMUNT

Aquests petits herois es van proclamar campions del 
grup 5 de la Primera Divisió Catalana de Futbol Sala el 
dissabte 27 d’abril. Dos mesos després d’haver aixe-

cat la copa Lleida a Balaguer, l’equip continua fent història 
i assoleix matemàticament, a dues jornades abans de fi nalit-
zar la lliga, la primera posició.

L’equip, després de guanyar el segon classifi cat (CFS Cor-
bins A), només necessitava una victòria en els últims tres 
partits per assegurar la primera plaça. El primer match ball es 
va escapar després d’un partit on els nervis i la bona defensa 
rival van passar factura amb el joc dels agramuntins, i així 
haver d’esperar una setmana més per poder aixecar el títol.

El partit defi nitiu va ser a la pista del Maristes Lleida, on 
l’equip, ara sí posat al cent per cent amb la seva tasca, no 
va deixar cap opció al rival, i es va imposar per 2 gols a 12. 

En xiular l’àrbitre el fi nal, van començar les celebracions 
pertinents a la pista i lògicament als vestidors. Al llarg de la 
setmana es van fer els preparatius adients per fer una bona 
celebració, tot seguint el protocol: rua pels carrers de la vila 
i oferiment dels títols a l’Ajuntament i a l’Església, on es 
va fer una ofrena a la patrona Verge del Socors en acció de 
gràcies.

El bon joc combinatiu, la concentració en l’estratègia, la 
intensitat defensiva, la família dins i fora del vestidor i les 
ganes d’aprendre d’aquest esport cada dia més, han estat la 
clau d’una temporada plena d’èxits per emmarcar.

Com bé sempre diem i defensem des del club, cal saber 
gaudir de les victòries i aprendre de les derrotes. 

Aquest, el segon títol ofi cial del club i tots dos aconseguits 
aquest mateix 2019, sabem que és fruit del compromís, el 
treball i l’esforç de tots i cadascun dels jugadors i jugadores, 
enhorabona a tots/es ells/es! 

Pel que fa a l’equip femení del club, cal destacar la bona 
dinàmica recuperada a casa davant el CFS Alcoletge amb 
una victòria molt treballada per 3 gols a 2. Aquests tres punts 
més consoliden l’equip a mitja taula de la classifi cació.

L’equip sènior A Flower Agramunt, després d’una sèrie 
de resultats molt positius com la victòria a Cambrils (segon 
classifi cat) i el 6 a 1 a casa davant la Sentiu (primer classi-
fi cat), certifi ca el bon moment de l’equip i es reenganxa a la 
part més alta de la taula, on es troba quart classifi cat a cinc 
punts del segon (qui marca l’ascens directe) i a falta de nou 
punts per jugar.   ■
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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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ESPORTS ESCATXICS

Aquest any, campions!

El divendres 26 d’abril, i per posar el punt 
i fi nal a la temporada de cros escolar, els 

atletes del Club Atlètic Escatxics d’Agramunt 
vam participar de la 3a Festa dels Valors dels 
Consells Esportius de Lleida i a l’entrega de 
guardons del circuit escolar de cros Trofeu Di-
putació de Lleida. Amb seu enguany a Tàrre-
ga, la cerimònia va tenir lloc al Teatre Ateneu. 
Els Escatxics vàrem estar d’enhorabona, doncs 
vàrem rebre fi ns a set premis en les classifi ca-
cions individuals, vuit per equips segons ca-
tegories, i aquest any també hem  estat els 
campions com a Club amb la participació més 
nombrosa en aquesta competició. Farem men-
ció dels premiats a títol personal:

- Ot Serra, or en prebenjamí masculí.

- Ona Carrera, plata en prebenjamí femení.
- Firdaws Mrizak, bronze en benjamí femení. 
- Mehdi Bouharou, plata en aleví masculí.
- Arnau Jou, or en infantil masculí.
- Montse Sala, plata en sènior femení, i
- Imma Coberó, bronze en veterà femení. 
Com a equips i per categories també ens vam 

endur guardons per ser els primers classifi cats 
en prebenjamí masculí i femení, benjamí fe-
mení, aleví masculí, infantil masculí i sènior 
femení rebent també l’argent (segons classifi -
cats) en veterà masculí i femení. 

Des del club i des de l’equip d’entrenadors 
volem aprofi tar l’avinentesa per felicitar-nos 
per totes les fi tes aconseguides valorant l’es-
forç de tots i cadascun dels nostres atletes i 
agraint l’esforç i el suport incondicional de tots 
els pares i mares. La satisfacció és compartida 
i el premi és vertaderament de tots. 

Amb aquesta celebració els Escatxics tan-
quem uns molts bons resultats en les com-
peticions escolars i ara comencem a preparar 
de valent la nostra presència al campionat en 
pista a l’aire lliure amb diferents disciplines 
atlètiques. 

També cal dir que la nostra secció més 
“adulta” continua competint ara ja amb la 
modalitat de trail així com en múltiples curses 
arreu del territori i de llarga distància, cada dia 
amb més participació del nostre verd que ens 
caracteritza. 

Seguirem informant properament dels nos-
tres resultats. 

Salut i cames!   ■
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Els Escatxics, al mig, com a campions al 
Trofeu Diputació de Lleida amb tots els 
altres guardonats.

Representació del club i guardonats a 
l’entrega de premis.
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ESPORTS BÀSQUET AGRAMUNT CLUB

Treball intens en la formació de base 
en el tram fi nal de temporada

El Bàsquet Agramunt Club està 
realitzant una tasca formativa 
molt important en les categories 

de promoció tant internament com ex-
ternament, per tal de mirar de captar 
el màxim de nens i nenes i fer bona 
la màxima del club de voler ser una 
entitat transversal i aglutinar el màxim 
de jugadors i jugadores. Al club no hi 
sobra ningú, tothom suma i l’enriqueix.

En aquest fi nal de temporada, els 
objectius són acabar amb les màximes 
bones sensacions i començar a posar la 
primera pedra a la següent.

Durant el darrer mes s’ha treballat 
de valent en el vessant esportiu, el pre-

sent, a través dels diferents equips im-
mersos en competició així com l’equip 
pre-mini que participa a les trobades, 
que va assistir a la Trobada fi nal d’es-
coles de bàsquet a Balaguer el dissabte 
4 de maig. I també preparant el futur 
amb dues activitats, sessió formativa 
amb els alumnes del Col·legi Nostra 
Senyora del Socors, així com la prepa-
ració d’unes Jornades de Tecnifi cació i 
Competició el proper mes de juliol.

En totes aquestes actuacions no no-
més s’ha posat èmfasi en els aspectes 
tècnics i tàctics del basquetbol, sinó 
que s’ha prioritzat els valors: defugint 
de conductes individualistes i insolidà-

ries, posant de manifest la inclusió, la 
tolerància, el respecte, el compromís i 
el treball en equip... Els valors per so-
bre de tot!

Present dels equips masculins, 
esforç fi ns la botzina fi nal

Pre-Infantil Masculí: Dues victòries i 
dues derrotes el bagatge dels nois en 
el darrer mes de competició en què 
les ganes i la il·lusió han estat sem-
pre constants però amb sort diversa de 
cara a cistella. Triomfs solvents i amb 
bon joc col·lectiu en atac i solidaritat 
en defensa davant el CB Borges (29-
62) i el BC Mora Banc Andorra (58-55) 
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que es van veure contrarestades per les 
derrotes contra el CB Pardinyes Negre 
(46-55) i el CB Sedis (67-39). L’equip 
encara té opcions de classifi car-se per 
a la fi nal a quatre, demostrant que està 
treballant de manera excel·lent i que 
les indicacions que en Guillem Pla ha 
aportat l’ha fet millorar en tots els re-
gistres. A seguir aix,í nois. Gran tasca 
i actitud col·lectiva d’un dels equips 
revelació en el si de la nostra entitat.

Sènior Masculí: Final de temporada 
amb alts i baixos en el joc i en el ren-
diment amb tres derrotes en els darrers 

quatre partits disputats. Es va competir 
fi ns al fi nal davant el CB Bellpuig, lí-
der en aquells instants (70-62), i es va 
donar el do de pit amb un triomf molt 
merescut davant el CB Torregrossa 
(70-62). Però les derrotes davant el CB 
Alcarràs (63-58) i contra el CB Penya 
Fragatina (53-54) han fet que la tem-
porada ja s’hagi acabat per als nois. 
Una llàstima perquè la cinquena posi-
ció en la lliga regular havia estat molt 
meritòria i de ben segur que haurien 
pogut arribar molt lluny. Bé, han estat 
un grup que han donat moltes alegries 

al club en els darrers anys i que han 
demostrat un orgull, un caràcter de 
campions i un compromís inapel·lable 
amb els valors i principis del BAC, gui-
ats per l’Ot Padullés, un exemple per a 
tothom en tots els sentits! Llarga vida 
a aquest grup, a seguir lluitant a les 
pistes de joc!

Treballant pel futur, garantint
la sostenibilitat del club

Bon bagatge dels equips pre-minis 
mixtos a la Trobada Final de Balaguer 
amb dos equips, demostrant la conso-
lidació dels fonaments de bot, passa-
da i tir a cistella. Un èxit en tots els 
sentits la cloenda d’aquesta activitat 
lúdico-festiva organitzada per la Fede-
ració de Basquetbol i que va aplegar 
unes 2.500 persones a la capital de la 
Noguera. Gràcies a tota la gent del club 
que hi va participar per fer-la possible 
un any més! La propera temporada tor-
narem a participar-hi, més i millor!

I també esmentar que durant el 
mes d’abril es van celebrar sessions 
formatives al pavelló municipal amb 
una quarantena d’alumnes del Col·legi 
Nostra Senyora del Socors i del Macià-
Companys, a càrrec de l’incansable 
Sisco Farràs. Va ser una master class 
en conceptes bàsics d’aquest esport 
molt profi tosa i en la qual tothom va 
passar-s’ho d’allò més bé. Agrair als 
equips directius de les escoles l’opor-
tunitat que ens varen donar per treba-
llar conceptes i valors en aquesta edat, 
tot un luxe per a la nostre entitat!

I per acabar, emplacem tots els que 
tinguin d’entre 4 i 14 anys i ganes de 
passar una bona estona tot aprenent 
bàsquet i anglès que s’inscriguin a les 
II Jornades de Tecnifi cació i Competi-
ció del BAC que es realitzaran de l’1 al 
6 de juliol de 16 a 20 h. al pavelló mu-
nicipal d’Agramunt. Entrenadors amb 
experiència en el treball en edats de 
formació, instal·lacions adequades per 
a la pràctica esportiva i ganes d’apren-
dre, el paradigma perfecte d’aquest 
esdeveniment. Una segona edició de 
consolidació!   ■
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Formació en basquetbol i en valors als col·legis, una experiència apassionant! 

Excepcional rendiment dels menuts del BAC en la Trobada Final a Balaguer!
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GRUPS POLÍTICS
MUNICIPALS ACORD D’ESQUERRA

Per Agramunt

Les eleccions del passat diumenge 28 d’abril van 
deixar-nos el país tenyit de color groc. Els valors
republicans van guanyar la repressió i el centra-

lisme. Ens n’hem d’alegrar tots ja que és una victòria 
col·lectiva i compartida i serà a partir d’ara que caldrà 
saber gestionar bé aquest suport majoritari assolit a les 
urnes.

Projectes per a les persones
Precisament és en aquest sentit que el suport majori-

tari obtingut per Acord d’Esquerra ara farà quatre anys 
ens ha permès treballar per dur a terme un bon nombre 
de projectes inclosos en el pla de govern que ens vam 
fi xar a inicis de legislatura. Projectes que han estat con-
cebuts per millorar el dia a dia de les persones, amb el 
nou Espai Cívic, per atendre les persones més grans, 
amb l’ampliació de la Residència Mas Vell i el Servei 
d’Atenció domiciliària, o els més petits, amb la nova Llar 

d’infants municipal l’Era. Difi cultats importats com l’alt 
nivell d’endeutament que l’Ajuntament arrossegava o 
la rovinada de l’any 2015 ens han fet treballar en tot 
moment des del sentit comú i la responsabilitat. I de 
fet, el llistat de projectes que s’han dut a terme durant 
aquests anys demostren la capacitat de treball i gestió 
d’un equip de persones compromeses des del primer 
fi ns el darrer dia amb tot el municipi.

Un nou projecte de present i futur
Ara ens correspon escollir l’Ajuntament dels propers 

anys. Des d’Acord d’Esquerra volem posar en valor tota 
la feina feta però, sobretot, el programa que hem treba-
llat a partir de l’experiència i, al mateix temps, des de 
la il·lusió i l’ambició per seguir fent un Agramunt millor. 
I ho volem fer amb tots i cadascun dels agramuntins, 
perquè és pensant en la totalitat quan un projecte mu-
nicipal té ple sentit. Persones de diferents àmbits, de 
diferents formacions i de diferents sensibilitats ens hem 
unit per seguir treballant des del diàleg, de l’acord i de 
l’interès general. La feina no es fa ni en una setmana ni 
en un mes ni votant en contra de projectes importants 
per Agramunt. La feina es fa dia rere dia, escoltant, ate-
nent, comprenent, debatent, proposant, acordant i de-
cidint. Són aquests els valors que ens hem aplicat en 
aquests darrers anys i que seguirem portant-los en la 
nostra manera de ser i d’entendre la política municipal.

És per tot això que,  des d’Acord d’Esquerra, us dema-
nem que el proper diumenge 26 de maig ens feu confi -
ança i que tots els projectes que tenim previstos dur a 
terme per Agramunt i per tots els pobles del municipi 
puguin ser una realitat. Hem treballat i volem seguir tre-
ballant per aquesta vila que tant estimem.   ■
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L'AJUNTAMENT
INFORMA
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LA NOVA POTABILITZADORA D’ALMENARA
EN FUNCIONAMENT

Les obres d’instal·lació de la nova potabilitzadora del nucli 
d’Almenara Alta, del municipi d’Agramunt, han fi nalitzat i 
la nova estació ja es troba en funcionament. L’actuació for-
ma part del projecte que està duent a terme l’Ajuntament 
d’Agramunt i que permetrà dotar d’aigua de qualitat a tot el 
municipi des de la nova planta de potabilització que s’està 
construint en aquests moments a Agramunt, a excepció del 
nucli d’Almenara Alta que, per raons geogràfi ques, ha reque-
rit una estació pròpia independent. L’actuació ha tingut un 

cost de 44.467€, dels quals l’Agència Catalana de l’Aigua 
n’ha aportat un 40%. 

Amb aquesta actuació es resoldrà els diversos problemes 
d’incompliments que es produïen a aquesta població. Cal 
recordar que fi ns al moment, l’aigua captada des del Canal 
d’Urgell rebia un tractament de fi ltratge i cloració automà-
tica. Amb aquest nou equipament, s’aconseguirà millorar 
signifi cativament la qualitat de l’aigua de boca.

OBERT EL NOU ESPAI CÍVIC

En motiu de la marató de donació de sang, el passat dis-
sabte 27 d’abril el nou Espai Cívic ja va obrir portes. Està 
previst que durant les properes setmanes fi nalitzin els tre-
balls per tal que el nou equipament entri plenament en 
funcionament a partir del mes de setembre, ja amb una 
programació d’activitats. Per aquest motiu, l’Ajuntament ha 
convocat una plaça de coordinador per al nou servei.

L’actuació de reforma ha costat uns 300.000 euros, dels 
quals 290.000 euros han estat fi nançats pel consistori i els 
10.000 euros restants, per la Diputació de Lleida. El nou 
equipament disposa de diverses sales polivalents i totalment 
adaptables a cada necessitat per tal de poder-hi acollir ta-
llers, cursos o conferències. També compta a una cuina i una 
sala de reunions.

El nou Espai Cívic donarà resposta a 
les activitats que programin les diferents 
entitats, prioritàriament de caire social, a 
més d’oferir una programació per a diferents edats, tant per 
a joves com per a persones més grans.

PROPERES XERRADES I TALLERS

Des de la regidoria de serveis socials i salut s’han organit-
zat un conjunt de xerrades per als propers mesos. L’Associa-
ció de Salut Mental Ondara Sió oferirà un taller per cuidar el 
cuidador a càrrec de Gemma Sala. Es farà els propers 4 i 5 
de juny al vespre.

MILLORA DE L’ENTRADA DE LES PISCINES

L’Ajuntament està duent a terme unes obres de millora a 
l’accés de les piscines municipals. Concretament s’ha millo-
rat el paviment existent entre la zona dels vestidors i la pista 
esportiva. A més amb els treballs de millora, s’ha canviat la 
porta d’accés al recinte de les piscines, que s’ha ampliat 
i canviat per una porta corredissa cap als dos costats. Els 
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DAD ES DEL SERVEI DE RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES 

AGRAMUNT 
MITJANA 

2018 
en tones

GENER FEBRER MARÇ Acumulat
2019

Mitjana 
mensual 
acumulat 
(tones)

% 2019 
 respecte 

2018

previsió
2020

Rebuig 130 121,3 110,7 119,6 351,6 117 -9,9%

Matèria orgànica 20,4 17,90 18,24 21,01 57,2 19,1 -6,5%

Vidre 9,2 14,00 6,04 7,42 27,5 9,2 -0,5%

Envasos 9,6 8,24 9,55 8,07 25,9 8,6 -10,2%

Paper 17,22 13,9 12,0 14,0 39,9 13,31 -22,7%

TOTAL SELECCIONAT 56,42 54 46 51 150,4 50,14 -11,1%

TONES TOTAL
DE RESIDUS 186,46 175 157 170 502,0 167,32 -10,3%

30,26% 30,81% 29,29% 29,71% 29,96% 29,96% -0,97% 50%

treballs han eliminat també les barreres arquitectò-
niques existents.

CURS DE PRE-MONITOR

La regidoria de joventut de l’Ajuntament durà a 
terme un curs de pre-monitor/a a l’estiu. El curs es 
farà després que alguns joves i famílies hagin fet 
arribar la petició a la regidoria. 

El curs està dirigit a joves de 14 a 17 anys i es 
farà de l’1 al 5 de juliol, coincidint amb l’acollida 
del camp de treball a Agramunt. La formació que 
consta de 25 hores presencials serà impartida per 
la Fundació Escolta Josep Carol i comptarà amb una 
ajuda del Consell Comarcal de l’Urgell. Està previst 
que el curs es dugui a terme a l’Espai Cívic. 

ARRANJAMENT DE CAMINS

Fruit de la indemnització derivada de l’incendi 
de l’any 2009 el Departament d’Agricultura durà 
a terme aquest proper estiu diverses actuacions a la zona 
afectada. Entre les actuacions a realitzar, es durà a terme 
l’arranjament de dos trams de camins a la zona de la Donzell 
i el tram de camí que falta per asfaltar entre Agramunt i Olio-
la. Concretament, en el cas de la Donzell, s’arranjarà el ferm 
dels camins que van des de Sant Roc fi ns a Comabelles i 
fi ns al camí de Rocabertí. D’altra banda, i a partir de la baixa 
de l’empresa adjudicatària, també es durà a terme l’asfaltat 
del tram de camí entre la carretera de les Puelles i el tram ja 
asfaltat del camí fi ns a Oliola.

PUNT D’INFORMACIÓ PER TRAMITAR SUBVENCIONS

L’Ajuntament habilita un punt d’informació per resoldre 
dubtes i ajudar a tramitar els ajuts de dues convocatòries de 
la Generalitat: 1. Línia d’ajuts per pagar el lloguer de l’habi-
tatge i 2. Concessió d’ajuts per a obres d’arranjaments d’in-
terior d’habitatge per millorar les condicions de vida de les 
persones grans. Les consultes es podran fer els divendres 10, 
17, 24 i 31 de maig i el divendres 7 de juny, a la 4a planta 
de l’Ajuntament en horari d’atenció al públic, de 9 a 14h.

La millora més signifi cant es refl ecteix amb el percentatge 
del rebuig, on les dades estan per sota de la mitjana de l’any 
2018.

En canvi, pel que fa a l’orgànica, als envasos i al paper, les 
xifres encara estan situades per sota de la mitjana del 2018 i 
cal treballar encara per millorar aquest marge. 

El vidre, per la seva part manté el seu percentatge.
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ACTES

SUBVENCIONS
S’acordà concedir 330€ a les AMPAs del Col·legi Mare de 

Déu del Socors i de l’Escola de Música. 

APROVACIÓ PROJECTES D’OBRES
S’acordà aprovar inicialment els següents projecte d’obres: 
- “Projecte bàsic i executiu de la rehabilitació de l’antic 

escorxador - Fase 1. Rehabilitació de les cobertes”, amb un 
pressupost d’execució per contracte de 177.716,99€.

- “Projecte d’obres d’enderroc i moviment de terres al cor-
riol dels hortets, 5”, amb un pressupost d’execució per con-
tracte de 31.307,24€. 

- “Projecte elèctric per la legalització de la reforma de l’en-
llumenatr públic de les Puelles”, amb un pressupost d’exe-
cució per contracte 45.454,23€.

CONTRACTACIÓ PÚBLICA: ADJUDICACIÓ D’OBRES

S’acordà l’adjudicació defi nitiva de les obres de construc-
ció d’una canonada en alta i condicionament del dipòsit 
d’aigua potable de Mafet i de la Donzell a l’empresa TRANS-
PORTES Y EXCAVACIONES BARBA, SL segons el projecte 
redactat per a l’enginyeria AB INGENIERÍA CIVIL, SL pel 
preu de 153.425,53€ més IVA de 32.219,36€, amb un 
total de 185.644,89€.

TENDALS EXTERIORS PER A LES AULES DEL COL·LEGI 
MACIÀ COMPANYS

S’acordà proposar l’adjudicació del contracte de sub-
ministrament de tendals per al Col·legi Macià-Companys 
és per a l’empresa TENDALS SANGRÀ, S.L” per l’import 
de 24.742,13€ més IVA de 5.195,85€ essent un total 
29.937,98€.   ■
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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

JAUME MARQUILLES MARQUILLES
Vuitè aniversari

(25 de maig de 2011)

A.C.S.

Sempre estaràs en el cor dels qui t’estimen.

Agramunt, maig de 2019

Parlar de tu

Recordant-te,
dels ulls brollen llàgrimes,
la gola s’ennuega i
les paraules s’esquerden.

Enmig d’aquesta tristor
s’encén una fl ama,
la rialla dels més joves
ens fa caminar endavant.

Parlar de moltes coses
ens duu a parlar de tu,
el buit que ens has deixat
s’omple recordant-te.
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Temps

PLUJA CAIGUDA DURANT L’ABRIL

Dia   2 .............................(plugim) 0,2 l./m2

Dia   3 .............................(plugim) 0,5 l./m2

Dia   5 ......................................... 14,0 l./m2

Dia   6 .............................(plugim) 2,0 l./m2

Dia   7 ......................................... 4,0 l./m2

Dia 15 ......................................... 0,5 l./m2

Dia 20 ......................................... 7,5 l./m2

Dia 21 ......................................... 0,9 l./m2

Dia 23 ......................................... 1,0 l./m2

Dia 24 ......................................... 2,5 l./m2

TOTAL ......................................... 33,1 l./m2

TEMPERATURES EXTREMES D’ABRIL

Màxima del mes .........................  25,1°, dia 14
Mínima del mes ............................ –0,5°, dia 3
Oscil·lació extrema mensual .................... 21,6°
Mitjana de les màximes .......................... 19,6°
Mitjana de les mínimes .............................  5,7°
Mitjana de les mitjanes ............................12,6°

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

ALMANAC

Demografi a

(Mes d’abril de 2019)

NAIXEMENTS
Roc Caralps Salvadó dia 25

DEFUNCIONS
Andreu Cadevall Compte 74 anys, dia 14
Maria Neus Sala Cinca 92 anys, dia 17
Teresa Gil Camps 93 anys, dia 19
Joan Ribes Freixes 76 anys, dia 19

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 3, a les 12:02 h

el dia 10, a les 7:59 h

el dia 17, a les 10:31 h

el dia 25, a les 11:46 h

GRÀFICA DE LES TEMPERATURES MÀXIMES I MÍNIMES I DE LES PRECIPITACIONS
CORRESPONENTS AL MES D’ABRIL

JUNY 2019

Mes de 30 dies, sisè del nostre calendari. El 
dia 1 el sol surt a les 6h 21m, i es pon a les 
21h 19m. El dia 30 el sol surt a les 6h 22m, 
i es pon a les 21h 29m.

El dia 21 és el solstici d’estiu, el dia més 
llarg de l’any. Entrem a aquesta estació a les 
17h 54m. Avui el sol entra a la constel·lació 
de CÀNCER.

DATES ASSENYALADES
I COSTUMARI

Abans aquest era el mes de la sega que, 
juntament amb el batre, eren les activitats 
més importants de l’agricultura tradicional.

Sembraràs quan voldràs,
però pel juny segaràs.

Dia 9: Pasqua de Pentecosta.

Dia 13: Sant Antoni de Pàdua. Els presos 
que es creien innocents s’encomanaven a 
aquest sant, ja que, segons la tradició, va 
salvar de ser penjat el seu pare que fou acu-
sat injustament de criminal. Aquest sant era 
i és el patró dels mestres de cases. També 
el tenien com a patró aquells que menaven 
diligències i carruatges i també ho era dels 
xocolaters. Era molt venerat per les noies 
joves a punt de casar, ja que creien que si 
l’invocaven els faria trobar un casador ric.

Dia 20: Diada de Corpus. El dia d’avui era 
considerat una de les tres festes més solem-
nes de l’any, juntament amb Nadal i Pasqua 
Florida; i com un dels tres dijous més im-
portants del calendari cristià, juntament amb 
Dijous Sant i l’Ascensió.

Dia 24: Nativitat de Sant Joan Baptista. 
Els dos solsticis, el d’estiu avui i el d’hivern 
per Nadal, coincideixen amb el naixement de 
Jesús i del seu cosí Joan Baptista, el Per-
cussor. Per aquesta raó les dues festes tenen 
una paritat essencial que la gent assenyalava 
amb diverses creences i refranys:

Per Sant Joan al joc,
per Nadal al foc.

18 de juny de 1238. El comte d’Urgell, 
Ponç de Cabrera, concedeix a Agramunt el 
privilegi d’administrar justícia davant la porta 
de l’església major.

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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LLEURE

67sió 663[MAIG 2019]

AMENITATS

per Ricard Bertran

L’equip Aleví A Torrons Vicens del Club Futbol Sala Agramunt es va proclamar 
campió del grup 5 de la Primera Divisió Catalana. És la primera vegada en tota la 
història del club que un equip guanya la seva lliga. No cal dir que van fer una bona 
celebració, amb rua inclosa pels carrers de la vila.  

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.

1 4

5 8 7 6 2

6 9 1

2 8 7

9 5

7 1 6

3 7 8

8 4 2 5 6

5 4

❚ Coordina Rosa Maria Sera

SOPA DE LLETRES

Heu de trobar les paraules corresponents:
BERLINA, CABRIOLE, CALESSA, CAPOTA,

FAETO, LANDO, LATERALS, LLEUGER,
TILBURI, VICTORIA, XARRET

K H G W I N Ç G B I X H J E D

C U O C H C O R W K Ç O C A Z

T M R A H E P E T V N A I W F

E R Y P F Ç G L G I R I N U G

R P V O O W G O A C L C I Z A

R R M T K E B I E T B B W J Q

A K E A T E Ç R N O E J U E Z

X A J G R T L B V R U R D R G

F E V L U F B A Y I O X A Ç I

D O I X S E P C N A R H A L X

N N D S C H L J F D A N I G S

A S S E L A C L D I O E R O W

Solució a les
7 diferències:

Solució al
SUDOKU:

298615473

531487962

674392851

452961387

986734215

713528694

329176548

847259136

165843729

Solució a la
Sopa de Lletres:

KHGWINÇGBIXHJED

CUOCHCORWKÇOCAZ

TMRAHEPETVNAIWF

ERYPFÇGLGIRINUG

RPVOOWGOACLCIZA

RRMTKEBIETBBWJQ

AKEATEÇRNOEJUEZ

XAJGRTLBVRURDRG

FEVLUFBAYIOXAÇI

DOIXSEPCNARHALX

NNDSCHLJFDANIGS

ASSELACLDIOEROW
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Ha pujat a la casa del Pare

Teresa Gil Camps
(Vídua de Joan Miralles Molins)

que morí cristianament el dia 19 d’abril de 2019, als 93 anys d’edat,
havent rebut els S. S. i la B. A.

E. P. D.

Els qui l’estimem: fi lles, Mª Teresa, Conxita i Soli; fi lls polítics; néts, Mª Teresa, Mireia, 
Roger i Júlia; besnéts, Alec, Oriol, Nesheed, Jana i Abril; germans, nebots, cosins i 
família tota, us agrairem la tingueu present en el vostre record.

La família agraeix les mostres d’afecte i de condol rebudes.

Agramunt, abril de 2019

Com una fl or, sempre més
el teu record en nostra vida
hi ha deixat una fragància
que ja no en serà esvaïda.

                                   (Joan Maragall)
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L’OBJECTIU
DEL ROBERT

LA CALAISERA per SERAFINA BALASCH

Voltor negre
(Aegypius monachus)

Molt poc habitual en la 
nostra zona; en aquest 
cas, junt amb un grup 
de voltors comuns, ve 
de França (se sap per 
l’anella). És  més gran 
que el voltor comú. 
Aquests, juntament 
amb el voltor orellut, 
són els rapinyaires més 
grans d’Europa.

Foto feta als Ofegats, 
Agramunt 13 d’abril
de 2019.
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Potser ja seré lluny, però el camí
no voldria oblidar-lo, perquè sempre
sigui benigne i fàcil el retorn.
Tancant els ulls veuré de nou la casa
i l’heura i el xiprer quan, a sol post,
fa de bon seure sota l’olivera;
tancant els ulls i obrint el sentiment.
Tu seràs lluny també, però el record,
com un vent molt suau, ens unirà
en una sorprenent esgarrifança.

Miquel Martí i Pol

Ha mort en la Pau del Senyor

Joan Ribes Freixes
que morí cristianament el dia 19 d’abril de 2019, a l’edat de 76 anys.

E. P. R.

Els qui l’estimem: esposa, Cecília; fi lls, Mª Carme i Miquel, Joan Josep i Mònica; 
néts, Arnau, Roger i Martí; germana, Conxita, i família tota us demanem que el 

tingueu present en el vostre record.

Donem les gràcies a tothom per les mostres de condol i d’afecte rebudes.

També un agraïment especial a tot el personal sanitari que amb molta 
professionalitat ens ha donat suport durant la malaltia.

Agramunt, abril de 2019
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Ara que estem a les portes del fi nal d’un nou curs escolar, publiquem a l’Àlbum d’aquest mes una foto del col·legi Mare de 
Déu del Socors que precisament correspon a una festa de fi nal de curs de principis dels anys 1960. S’hi aplegaven totes 

les alumnes, en aquells temps només noies, pares i professors per passar una jornada amena i divertida amb els diferents 
actes programats. En un to distès i amb un somriure s’hi poden veure alumnes de diferents edats, també algunes mares i 
una madre al darrere que fi ta la càmera en el moment d’immortalitzar la imatge per a la posteritat.

���� ����L’àlbumL’àlbum

D’esquerra a dreta
i de dalt a baix:

  1) Mª Teresa Selva
  2) Mª Carme Sangrà
  3) Angelina Roig
  4) Rosa Amanós
  5) Carme Barril
  6) Ramona Piqué
  7) Anna-Nuri Mitjavila
  8) Gemma Bàrrios
  9) Socós Vicens
10) Carme Vicens
11) Conxita Monistrol

Al darrere:

12) Madre Emilia

2
3

4

7

65
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La imatge d’ahir correspon a una vista de l’actual avinguda d’Agustí Ros feta des d’un indret del Passeig a mitjans dels anys 1930.
A primera fi la de la zona edifi cada, i en el centre mateix de la foto, es pot veure mig tapat pel tronc de l’arbre l’edifi ci de les escoles 
nacionals encara per acabar. Com se sap, no es va poder inaugurar a causa de l’esclat de la Guerra Civil. Durant la contesa, alguns 
dels materials d’aquest centre es van fer servir per construir el refugi antiaeri de l’església. La inauguració ofi cial es va fer el dia 
7 de novembre de 1943, després d’haver estat restaurades per Regions Devastades.


