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PORTADA:
El divendres 13 d’aquest mes de de-

sembre es va inaugurar a l’IEI l’exposició 
“La frustració de l’esperança. La Guerra 
Civil a Agramunt”, amb una escenifi cació 
teatralitzada a càrrec del Grup Escènic 
Agramuntí tal com mostra la foto de porta-
da. El material que s’hi exposa correspon 
íntegrament al col·leccionable editat per 
la nostra revista. Recordem que la prime-
ra edició feta l’any 1989 va ser premiada 
amb el “Tassis-Torrent” de la Diputació de 
Barcelona.

(Foto: Joan Puig)

Un any més es va celebrar el Mercat de Nadal 
coincidint amb el dia de la Puríssima. Infor-
mem dels actes celebrats que van comptar 
amb una bona assistència de gent.

5 a 7

“De tu a tu” amb la M. Àngels i l’Eduard, 
els xurrers que ja fa 27 anys que venen 
a la nostra vila continuant la tradició de 
la llegendària xurreria Pintó.

16 a 19
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CRÈDITS

Ajuntament
d’Agramunt

Salvar el planeta

Durant una colla de dies 
s’ha celebrat a Madrid 

una cimera sobre el canvi cli-
màtic. Representants de molts 
governs i països s’han reunit 
per parlar de la Terra que cada 
dia es troba més al límit de 
les seves possibilitats degut a 
l’escalfament. Els estudiosos 
alerten que, de continuar les 
coses com fi ns ara, correm el 
risc que aviat no es pugui fer 
marxa enrere enfront d’una 
crisi climatològica irreversible. 
Les alertes que ens arriben són 
apocalíptiques, però és que els 
efectes devastadors que es po-
den produir són realment alar-
mants.

Malgrat alguns governs i 
persones negacionistes de la 
qüestió, tots percebem la rea-
litat que demostra que els fets 
van de veres i que l’escalfa-

ment de la Terra cada dia és 
més incontestable.

Algú pot pensar que l’afer 
ens queda lluny i que no va 
per a  ell. Però no és veritat. 
Hi podem fer alguna cosa nos-
altres des de casa? Doncs sí. 
Tots podem aportar-hi el nos-
tre granet d’arena perquè les 
coses no vagin a pitjor. Així, 
per exemple, podem reduir 
les nostres despeses d’aigua i 
llum tant com ens sigui possi-
ble; podem destriar i separar 
les deixalles amb cura; podem 
comprar productes de proximi-
tat i, si es pot, ecològics; po-
dem fer una dieta equilibrada 
i més baixa en carns; podem 
aprofi tar molt més la roba i les 
peces de vestir; podem utilit-
zar menys envasos i bosses 
de plàstic; podem arreglar els 
electrodomèstics i els vehicles 

quan s’espatllen en comptes 
de substituir-los per uns de 
nous; podem posar els termòs-
tats de la calefacció i l’aire 
condicionat a una temperatura 
més ajustada; podem fer més 
ús dels transports públics i re-
duir la utilització del cotxe pri-
vat, i un llarg etcètera. 

No es pot pensar en el dia a 
dia i oblidar-se del futur. Com 
tampoc podem pensar que 
aquesta és una qüestió que no 
ens ateny. Si tots ens hi po-
sem, i els governs també fan 
els deures, la tragèdia que ens 
podria caure encara és evita-
ble. Som-hi sense tardar més. 
Salvem de la tragèdia el plane-
ta blau. Fem-ho pels fi lls i pels 
que puguin venir després.

Algú pot pen-
sar que l’afer 
ens queda 
lluny i que no 
va per a  ell. 
Però no és 
veritat. Hi po-
dem fer alguna 
cosa nosaltres 
des de casa? 
Doncs sí. Tots 
podem apor-
tar-hi el nostre 
granet d’arena 
perquè les 
coses no vagin 
a pitjor.
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ACTUALITAT FETS DEL MES

Mercat de Nadal

▼

JOAN PIJUAN

Un any més es va cele-
brar el dia de la Purís-
sima, 8 de desembre, 

el tradicional Mercat de Nadal 
que marca l’inici de les festes 
nadalenques a la nostra vila. 
Va comptar amb la participa-
ció d’una cinquantena de pa-
rades locals i de fora que ofe-
rien guarniments per a l’arbre, 
fi guretes de pessebre, caves, 
formatges, torrons..., en un re-
corregut que anava del carrer 
Sió fi ns al carrer Sant Joan. 
No va faltar la mostra d’ani-
mals de corral que tant criden 
l’atenció dels petits.

La jornada començà a les 
onze del matí amb una xoco-
latada popular a la plaça de 
l’Església seguida de l’actu-
ació del grup d’animació in-

Cantada de nadales amb els escolars de la vila i alumnes de l’Escola Municipal de Música. A baix, vista des del carrer de Sant Joan.
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ACTUALITAT FETS DEL MES

fantil Grimpallunes realitzada 
des dels porxos de l’Ajunta-
ment. A primera hora de la 
tarda es van encendre unes 
barbacoes per qui volgués be-
renar pa torrat amb oli i xoco-
lata a la pedra. Els dos grups 
de Tabalers de l’Espetec, la 
colla infantil i els adults, van 

animar la jornada realitzant 
sengles cercaviles al matí i a 
la tarda. La jornada  va cloure 
amb una cantada de nadales 
dels escolars de la vila amb 
l’acompanyament musical 
d’alumnes de l’Escola de Mú-
sica, durant la qual es va fer 
l’encesa de l’arbre de Nadal 

situat al mig de la plaça, una 
estructura il·luminada de 7 m 
d’alçada amb llums LED de 
color blanc i blau que permet 
entrar-hi a dins.

Campanya de recollida 
de joguines

Un any més Creu Roja 

Cercavila dels tabalers de l’Espetec.

A la dreta, parades de la Creu Roja 
Local i membres del CAU.

Xocolatada popular.

Berenar amb pa torrat i 
xocolata a la pedra.
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Agramunt va ser present al 
Mercat de Nadal donant ini-
ci a la campanya de recollida 
de joguines per als infants 
que estan en situació de vul-
nerabilitat. Sota el lema “Els 
seus drets en joc”, l’objectiu 
de la campanya és garantir 
els drets d’aquests infants 
que puguin jugar i recollir 
joguines que fomentin el joc 
cooperatiu evitant les de caire 
sexista i bel·licista.

Campanya de la Unió
de Botiguers

La Unió de Botiguers i In-
dustrials d’Agramunt com 
cada any inicià la campanya 
“Per Nadal comerç local” 
amb la voluntat d’agrair la 
confi ança i fi delitat dels com-
pradors en el comerç local 
amb el sorteig de 10 vals de 
200 euros i 2 vals de 500 eu-
ros entre tots els compradors 
que tindrà lloc el 21 de de-
sembre.

D’esquerra a dreta i de dalt a baix: Actuació del grup d’animació infantil Grimpallunes. L’habitual mostra d’animals de corral.
Parada dels Diables Espetec. Òmnium Cultural Agramunt també hi fou present amb una paradeta venent els productes de merxandatge 
per recaptar diners per a la caixa de solidaritat. Vista de la plaça plena de gent i amb el nou arbre nadalenc il·luminat.
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ACTUALITAT FETS DEL MES

▼

Xerrades sobre salut per 
a la gent gran

El Consell de Col·legis de 
Farmacèutics de Catalunya 
(CCFC) i el CatSalut han inici-
at aquest any una nova edició 
del Programa d’educació sa-
nitària per a la gent gran amb 
l’organització de tot un seguit 
de xerrades informatives ar-
reu de Catalunya impartides 
per farmacèutics comunitaris.

A Agramunt es van fer tres 
xerrades a l’Espai Cívic im-
partides per la farmacèutica 
local Ester Puigoriol: els dies 

18 i 19 de novembre va parlar 
sobre la salut bucodental i el 
dia 21, sobre l’insomni.

En les xerrades sobre salut 
bucodental, Puigoriol des-
tacà la importància de tenir 
una bona salut bucodental 
per gaudir d’un bon estat de 
salut en general i d’una bona 
qualitat de vida. Ressaltà que 
una mala salut bucodental 
pot provocar malalties com la 
càries, gingivitis (infl amació i 
sagnat de les genives), fl eg-
mons (infl amació del teixit 
que envolta la dent) o càncer 
oral. Per prevenir aquestes 
malalties va exposar alguns 
consells bàsics, com raspa-
llar-se les dents amb una pas-
ta dentífrica fl uorada després 
dels àpats durant dos minuts, 
fer ús del raspall interdental o 
fi l, utilitzar un col·lutori sen-
se alcohol, portar una dieta 
equilibrada, reduir el consum 
de dolços entre hores, evitar 
el consum de tabac i alcohol 
i sobretot visitar l’odontòleg 
periòdicament.

Pel que fa a l’insomni des-
tacà que provoca cansament, 
falta de concentració, dismi-
nució de la qualitat de vida, 

risc de patir depressió, pro-
pensió als accidents laborals 
o circulatoris, entre altres. 
També explicà que depe-
nent del tipus i el seu origen, 
s’aconsella un tractament o 
altre que poden ser no farma-
cològics (recomanables), com 
ara no prendre estimulants, 
no prendre alcohol, evitar una 
activitat intensa o un sopar 
massa abundant abans d’anar 
a dormir, practicar tècniques 
de relaxació, fer activitat fí-
sica moderada durant el dia, 
entre altres; farmacològics, 
que s’haurien de prendre el 
menys temps possible o fer-
lo de forma intermitent (per 
evitar-ne la dependència) o 
 fi toteràpics basats en herbes 
medicinals.

Presentació dels llibres 
d’Oriol Junqueras

La Biblioteca Municipal 
Guillem Viladot va acollir el 
dimarts 19 de novembre la 
presentació dels llibres Oriol 
Junqueras. Fins que siguem 
lliures de Sergi Sol i Contes 
des de la presó d’Oriol Jun-
queras.

L’acte va ser presentat per 
l’alcalde Bernat Solé i va 
comptar amb la presència 
d’Artur Junqueras, pare d’Oriol
Junqueras, el periodista Ser-
gi Sol, l’animació musical de 
Pep Picas i del Vicenç, mem-
bre de la plataforma FreeJun-
queras.

Oriol Junqueras. Fins que 
siguem lliures narra, analit-
za i contextualitza, des de la 
perspectiva del nucli de col-
laboradors més íntim del vi-
cepresident Oriol Junqueras, 
el rerefons que va determinar 
les dures decisions de la tar-
dor catalana, la precipitació 
del 20-S, la celebració del 

La farmacèutica Ester Puigoriol 
va realitzar unes xerrades sobre 
la salut bucodental i l’insomni.

Presentació dels llibres d’Oriol 
Junqueras a la Biblioteca Mu-
nicipal.
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▼

referèndum, el desconcert 
posterior a la proclamació de 
la República, l’ingrés en cen-
tres penitenciaris dels presos 
polítics, l’aplicació del 155, 
l’estratègia d’ERC per eixam-
plar les bases de l’indepen-
dentisme, la celebració de les 
eleccions del 21-D i els entre-
bancs per confi gurar un nou 
Govern. Però, més enllà del 
relat d’aquest període trans-
cendental, hi ha la voluntat 
manifesta de reivindicar i fer 
justícia a la fi gura i el treball 
d’Oriol Junqueras.

Contes des de la presó re-
uneix tots els contes d’Oriol 
Junqueras als seus fi lls: tren-
ta-set històries il·lustrades 
per una trentena d’artistes de 
casa nostra.

Torrons Vicens de nou  
guardonada

Torrons Vicens va ser guar-
donada per Foment del Tre-
ball durant l’acte d’entrega 
dels XII Premis Carles Ferrer 
Salat que es va celebrar el di-
lluns 18 de novembre al Sofi a 
hotel de Barcelona.

Els Premis Carles Ferrer Sa-
lat distingeixen la labor realit-
zada per empreses i destacats 
empresaris durant l’últim any 
o al llarg de la seva trajectòria, 
en les categories de compro-
mís social, innovació, medi 
ambient, internacionalització, 
igualtat i Pyme de l’Any.

Aquest any Foment del 
Treball va concedir el Premi 
Carles Ferrer Salat en la ca-
tegoria de Compromís Social 
a l’empresa agramuntina Tor-
rons Vicens per la gran labor 
que està realitzant a través de 
la seva iniciativa “el Torró So-
lidari de RAC 1”.

Aquest projecte destina 
el 100% dels benefi cis ob-
tinguts de la venda d’aquest 
producte a la investigació de 
malalties minoritàries infan-
tils que du a terme l’Hospital 
Sant Joan de Déu de Barce-
lona.

Dona Informa’t
En el marc del cicle de 

conferències Dona Informa’t 
organitzat pel Consell Comar-
cal de l’Urgell, la campiona 
mundial d’ultratrails Núria Pi-
cas va oferir el divendres 22 
de novembre a l’Espai Cívic la 
conferència “Ara o mai”, on 
va explicar com la seva vida 
està lligada a l’esport de mun-
tanya.

Durant la seva xerrada va 
parlar del seu segon llibre ti-
tulat Ara o mai, en el qual re-
fl exiona sobre els últims èxits 

però també els fracassos que 
ha hagut d’afrontar en els dar-
rers quatre anys.

Ara o mai és la continuació 
del seu primer llibre –Córrer 
per ser lliures, publicat el 
2015–, que fa referència so-
bretot a victòries i campionats 
del món, en aquest segon 
llibre ofereix una nova visió 
sobre els moments més durs 
d’una esportista d’elit.

Ferran Aisa i Mei Vidal 
presenten llibre
a la Biblioteca

El divendres 22 de novem-
bre la Biblioteca Municipal 
Guillem Viladot va acollir la 
presentació del nou llibre de 
Ferran Aisa i Mei Vidal Joan 
Salvat-Papasseit. L’incendia-
ri de mots (Lo Diable Gros, 
2019). L’acte comptà amb 
la presència dels dos autors i 
de Joan Puig que va presentar 
l’acte.

Aquest llibre complementa 
els dos llibres publicats ante-
riorment per Aisa i Vidal sobre 
aquest poeta català: Joan Sal-
vat-Papasseit, l’home entusi-
asta (Virus Editorial, 2002) i 
Joan Salvat-Papasseit, 1894-
1924 (Editorial Base, 2010).

Joan Salvat-Papasseit. L’in-
cendiari de mots inclou 61 
cartes inèdites que no tan 
sols posen en valor la seva 
obra sinó també la seva vida, 
articles i poemes esparsos del 
poeta de la Barceloneta, a 
més a més d’alguns aspectes 
fi ns ara poc coneguts del po-
eta, des dels seus poemes ul-
traistes fi ns a les primeres va-
loracions per part de la crítica 
o la vida de la seva família 
després de la seva mort, així 
com l’única entrevista que se 
li va fer realitzada per alum-
nes de l’Escola Domènech de 

Àngel Velasco, pare i fi ll, recollint 
el guardó.

Núria Picas va parlar dels 
èxits i fracassos que ha hag ut 
d’afrontar.
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Municipal Guillem 
Viladot va acollir 
el dimarts 19 
de novembre la 
presentació dels 
llibres d’Oriol 
Junqueras.
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▼

Barcelona per al butlletí de 
l’escola.

Acte de reconeixement 
a l’atleta agramuntina 
Sílvia Puigarnau

L’Ajuntament d’Agramunt 
va dur a terme el dissabte 
23 de novembre, a la sala de 
plens, un acte de reconeixe-
ment a l’esportista agramun-
tina Sílvia Puigarnau per la 
seva trajectòria esportiva. El 
públic assistent va omplir la 

sala. L’acte comptà amb les 
intervencions de l’alcalde 
Bernat Solé i de la regidora 
d’Esports Olga Ribera, des-
prés dels quals van fer entre-
ga a la Sílvia d’una escultura 
personalitzada realitzada per 
l’artista agramuntina Anna 
Ribó.

En el seu parlament l’alcal-
de va destacar que aquest re-
coneixement és un homenat-
ge a una trajectòria esportiva 
impressionant i creixent que 
l’ha portada a guanyar curses 
arreu del món, però també 
és un homenatge a l’esport 
femení: “Malgrat ens pen-
sem que l’esport femení està 
equiparat arreu, no és cert. 
Les estadístiques ens diuen 
que encara hi ha moltes no-
ies que deixen de fer esport 
a l’adolescència. I per tant, 
tenir referents com la Sílvia 
al municipi, fa que les noies 
tinguin una motivació per 
continuar fent esport”. També 
va destacar que és un home-
natge als esports minoritaris 
com l’atletisme i les curses 
de muntanya: “Que avui el re-
ferent al nostre municipi sigui 
una esportista creada a partir 
de l’atletisme i ara a través de 

les curses de muntanya, fa 
que aquests esports tinguin 
un impuls”. Per altra banda, 
la regidora d’Esports va posar 
en valor “l’esforç, la constàn-
cia, la disciplina, el sacrifi ci, 
la superació personal, el com-
promís i la perseverança” de 
la Sílvia. 

Per la seva part, Puigarnau, 
en un parlament molt emo-
tiu, va agrair aquest reconei-
xement que li fa Agramunt 
perquè signifi ca que valora el 
seu esforç i dedicació. Tam-
bé va agrair el suport de la 
seva família i en especial dels 
seus pares, així com del Club 
d’Atletisme Escatxics i de Tor-
rons Virginias, que l’ajudarà 
aquesta temporada.

Dia Internacional per a 
l’eliminació de la violèn-
cia envers les dones

Amb motiu del Dia Interna-
cional per a l’eliminació de 
la violència envers les dones 
i les nenes que se celebra el 
dia 25 de novembre, aquest 
dia es van realitzar a Agra-
munt diversos actes organit-
zats per l’Assemblea Feminis-
ta La Guilla i l’Ajuntament. A 
la tarda es va fer a l’Espai Cí-
vic una projecció de curtme-
tratges que tractaven sobre la 
violència masclista adreçats 
a joves de 14 a 18 anys, i al 
vespre, una concentració a 
la plaça de l’Església. L’acte 
va començar amb la lectura 
dels noms de les 94 perso-
nes assassinades fi ns ara a 
tot l’Estat espanyol, de les 
quals 32 als Països Catalans, 
que va anar acompanyada de 
l’encesa d’una espelma per 
recordar aquestes persones. 
Després es va fer la lectura 
del manifest feminista “Con-
tra les violències masclistes, 

Ferran Aisa i Mei Vidal van 
presentar el seu tercer llibre sobre 
Salvat-Papasseit a la Biblioteca.

La Silvia Puigarnau amb les 
autoritats i la família.
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autoorganització feminista”.
Els actes van continuar el 

dijous 28 amb la projecció, a 
l’Espai Cívic, del documental 
“Fabricando mujeres” dirigit 
per Al Borde Films. Aquest 
documental rodat a Euska-
di, Madrid, Xile i Medellín es 
basa en l’estudi realitzat per 
Setem Hego Haizea “¿Con-
sumim violència?” que refl e-

xiona sobre la relació entre 
el consum convencional i 
les violències masclistes. El 
documental està integrat per 
refl exions i entrevistes a col-
lectius de persones expertes 
intentant desvelar com sorgei-
xen les violències masclistes 
en el consum de productes a 
la llar, alimentació, estètica 
i espai públic. Després hi va 
haver un col·loqui amb Sònia 
Mateos de la coordinadora pel 
Comerç Just i les Finances 
Ètiques.

L’EMMA presenta
una nova formació,
la Big Band

L’Escola Municipal de Mú-
sica d’Agramunt va celebrar 
Santa Cecília, patrona dels 
músics, el dimecres 27 de 
novembre amb el concert 

de presentació de la nova 
agrupació de l’escola, la Big 
Band, impulsada pel profes-
sor de saxo Jaume Sanchis. 
Es tracta d’una formació tí-
pica americana dedicada a 
la música moderna i al jazz, 
formada per 17 músics, entre 
alumnes, exalumnes i profes-
sors del centre.

Prèviament es va fer en-
trega dels premis del Primer 
Concurs de Composició Mu-
sical de Santa Cecília, una 
iniciativa pensada per tal que 
els alumnes poguessin crear 
les seves pròpies peces mu-
sicals. En aquesta primera 
edició s’hi van presentar més 
d’una vintena de composi-
cions de diferents estils. Els 
guanyadors van ser: en la ca-
tegoria E, Roc Buireu, Adrià 
Cases, Lis Garcia, Arlet Grau, 
Roc Pintó i Arnau Triginer 
amb El pont; en la categoria 
D, el premi va ser per Guerau 
Alcalde, Iria i Beta Bobet amb 
Trio i en segon lloc, Nil Puebla 
amb Les notes variades; en la 
categoria C es van donar dos 
primers premis, per a Queralt 
Solé amb Des de darrere els 
vidres, i a Núria Solé i Anna 
Sorribes amb Sota les estre-
lles, en segon lloc van quedar 
Jan Figuera, Laia Hernàndez, 
Miquel Mir i Ivet Puebla amb 
Els bojos de la música; i en
la categoria B fou premiada 

Projecció de curtmetratges sobre 
violència masclista.

A la dreta, concentració a la plaça 
de l’Església per commemorar el 
Dia Internacional per a l’eliminació 
de la violència envers les dones i 
encesa d’espelmes en record de 
les persones assassinades a tot 
l’Estat espanyol .

A baix, foto de família dels premiats.
I actuació de la Big Bang, la nova 
formació musical de l’EMMA.
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Siobhan Carrasco amb Se-
gueix el Temps. Després els 
joves guardonats  van tocar les 
seves composicions.

La Garba porta Albert 
Barqué-Duran a l’Espai

El dissabte 30 de novembre 
el col·lectiu local de La Gar-
ba oferí a l’Espai Guinovart la 
conferència “Els límits de la 
percepció. Experiències d’art, 
ciència i tecnologia” a càrrec 
d’Albert Barqué-Duran, pro-
fessor a l’Escola Politècnica 
Superior de la UdL del Grau 
en Disseny Digital i Tecnolo-
gies Creatives i doctorat i post 
doctorat en Ciències Cogniti-
ves per la Universitat de Lon-
dres.

La xerrada estava basada 
en els últims tres projectes 
que ha realitzat: My Artifi cial 
Muse, The Zero-Gravity Band 
i Ultimate Emoji. Barqué-Du-
ran explicà el desenvolupa-
ment d’aquests tres treballs 
amb una projecció audiovi-
sual dels mateixos sobre el 
mural de Les Estacions de 
Guinovart.

A més de la seva tasca aca-

dèmica, Barqué-Duran  també 
és considerat com un dels 64 
“Activistes de la Cultura” a 
Europa segons We Are Europe 
i ha estat premiat internacio-
nalment pel “Re-Humanism 
Prize” i l’”International Award 
City of Lleida”.

Les seves obres i perfor-
mances combinen les més 
noves tècniques artístiques 
New Media (basades en Intel-
ligència Artifi cial, creativitat 
computacional, dades i mú-
sica experimental) amb mèto-
des clàssics de les belles arts 
(pintura a l’oli i escultura) per 
tal de refl exionar sobre temes 
universals.

El propòsit de les seves 
obres és interseccionar l’art, 
ciència i tecnologia amb els 
objectius de generar nou 
coneixement científi c, refl e-
xionar sobre temes contem-
poranis i futuristes i crear 
experiències poderoses per 
analitzar els límits de la per-
cepció humana.

L’Espai Guinovart
inaugura exposició

El diumenge 1 de desem-

bre la Fundació Espai Guino-
vart va inaugurar l’exposició 
“Llotja i Massana, 42 mans, 
2 projectes i un mateix fi l 
conductor: Guinovart” que es 
podrà a veure al Petit Espai 
fi ns al 23 de febrer de 2020.

Amb els títols “La Matè-
ria Editada” i “Invasions de 
l’Espai Creatiu: Intervenci-
ons en Homenatge a Josep 
Guinovart”, l’Escola Massa-
na – Centre d’Art i Disseny i 
l’Escola Superior de Disseny 
i Art Llotja de Barcelona van 
articular dos projectes amb 
l’objectiu d’apropar la fi gura 
de l’artista Josep Guinovart 
als seus alumnes a través de 
l’experimentació.

Mentre que els alumnes 
d’Arts del Llibre de l’Escola 
Llotja treballaven reestam-
pant una planxa original edi-
tada per l’artista, però amb 
total llibertat creativa, els 
participants de l’Escola Mas-
sana experimentaven amb la 
matèria i realitzaven un llibre 
d’artista.

Les obres que s’exposen 
són el resultat d’aquests dos 
projectes: les vuit reinterpre-

Albert Barqué-Duran durant la 
conferència a l’Espai Guinovart.

A la dreta, exposició al Petit 
Espai que es podrà veure fi ns 
al 23 de febrer.
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El col·lectiu local 
de La Garba oferí 
a l’Espai Guinovart 
la conferència “Els 
límits de la per-
cepció. Experièn-
cies d’art, ciència 
i tecnologia” a 
càrrec d’Albert 
Barqué-Duran.

L’Associació de Do-
nes de l’Esbarjo va 
tornar a organitzar 
al Casal Agramuntí 
el festival musical 
d’Escala en Hi-fi  
per a recaptar fons 
per a la Marató.
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tacions de les planxes de Guino-
vart i el llibre d’artista confi gu-
rat per onze obres matèriques.

Actes per la Marató de TV3
En motiu de la Marató de TV3 

que enguany estava dedicada 

a les malalties minoritàries, el 
dimarts 3 de desembre la infer-
mera i divulgadora Clara Lago 
va oferir una xerrada informativa 
sobre aquestes malalties a l’Es-
pai Cívic. És de lamentar la poca 
assistència que hi va haver.

Per altra banda l’Associació 
de Dones de l’Esbarjo va tornar 
a organitzar al Casal Agramuntí 
el festival musical d’Escala en 
Hi-fi  per a recaptar fons per a 
la Marató. L’any passat no van 
poder fer aquest festival per les 
obres d’arranjament que s’es-
taven duent a terme a la sala 
del teatre. Com en les anteriors 
edicions van realitzar tres re-
presentacions, els dies 6, 7 i 8. 
El preu de l’entrada era de 10 
euros. També, com és habitual, 
en cada una de les sessions van 
sortejar diverses paneres entre 
els assistents.

A la veïna població de Mont-
clar també es van realitzar tot 
un seguit d’activitats de cara 
recaptar fons per a la Marató 
el dissabte dia 7 organitzades 
pel jovent del poble: projecció 
d’un minireportatge divulga-
tiu produït per la fundació de 
la Marató i xerrada a càrrec de 
la pediatra Margaret Creus, un 
berenar popular i un bingo amb 
productes cedits pels comerços 
col·laboradors.

Atrapacontes
El dissabte 7 de desembre la 

Biblioteca Municipal Guillem 
Viladot va realitzar una nova ses-
sió del cicle Atrapacontes que 
organitzen cada primer dissabte 
de mes. La sessió d’aquest mes 
va anar a càrrec de Liliana Gil i 
Juliette Juanati que van explicar 
el conte Les festes de Nadal.

Xerrada informativa sobre 
les malalties minoritàries 
a l’Espai Cívic.

A la dreta, nova edició de 
l’Atrapacontes.

L’Esbarjo va tornar a fer el 
festival musical d’Escala 
en Hi-fi  al Casal.
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Xerrada sobre diversitat 
familiar 

El Servei d’Atenció Inte-
gral (SAI) de l’Urgell de for-
ma conjunta amb el Consell 
Comarcal de l’Urgell i la col-
laboració de l’Ajuntament 
d’Agramunt van organitzar el 
dimecres 11 de desembre a 
l’Espai Cívic la xerrada “Fa-
mílies sense armaris” a càrrec 
de l’Associació Filigrana de 
Manresa. En aquesta xerrada 
es va introduir els conceptes 
principals de diversitat afec-
tiva, sexual i de gènere, inci-
dint en les diferents formes 
de ser, comportar-se, sentir i 
desitjar.Xerrada sobre la diversitat familiar a l’Espai Cívic.
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Exposició d’Agramunt a Lleida

El divendres, 13 de de-
sembre, es va inaugu-
rar a les set del vespre 

l’exposició “La frustració de 
l’esperança. La Guerra Civil 
a Agramunt” on es fa un re-
corregut ràpid dels fets que 
es produïren a la nostra vila 

durant els temps de l’enfron-
tament  produït pel cop d’es-
tat dels militars feixistes el 
1936. El contingut de l’expo-
sició, formada per plafons de 
gran format i fi nançada per 
l’Institut d’Estudis Ilerdencs 
i la Diputació de Lleida, fou 

preparat pel nostre company 
de redacció Ramon Bernaus 
Santacreu, que es basà total-
ment en el llibre de Sió, del 
qual ell és coautor, i que por-
ta el mateix títol amb què ara 
s’ha batejat l’exposició.

Per començar, components 
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A baix, parlament de les auto-
ritats.

A la dreta, Ramon Bernaus, Bernat 
Solé i Joan Josep Ardanuy davant 
el mural que anuncia l’exposició.

JP
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del Grup Escènic Agramuntí 
feren una actuació, semblant 
a la realitzada a la nostra vila 
fa uns anys, en què s’esce-

nifi cà el bombardeig que 
patí Agramunt el 5 d’abril 
de 1938, a l’entrada de la 
cara sud de l’edifi ci de l’IEI 

on es projectaven, al mateix 
moment, imatges de la des-
trucció d’Agramunt acompa-
nyades del so dels avions i 
l’esclat de les bombes.

A continuació, el públic as-
sistent es dirigí a l’interior de 
l’edifi ci on, a la sala Montsu-
ar, s’inaugurà ofi cialment l’ex-
posició. El director de l’IEI, 
Joan Josep Ardanuy; el senyor 
Alcalde d’Agramunt, Bernat 
Solé, i la vicepresidenta sego-
na de la Diputació, Estefania 
Rufach, dirigiren unes pa-
raules als presents. Després, 
Ramon Bernaus explicà el 
contingut dels catorze plafons 
que confi guren l’exposició.

Aquesta exposició restarà 
oberta al públic fi ns el dia 9 
de febrer de 2020. Els visi-
tants, a més, hi poden veure 
i sentir els testimonis de la 
gent gran que visqué la guer-
ra a partir de la projecció del 
vídeo “Les veus de Riella” re-
alitzat pel col·lectiu Fem Me-
mòria que es presentà a Agra-
munt el 2018. Al mateix local 
d’exposició es poden adquirir 
exemplars tant d’aquest vídeo 
com del llibre que va editar la 
nostra revista sobre la Guer-
ra Civil. Després, l’exposició 
serà traslladada a la nostra 
vila.   ■

JO
A

N
 P

U
IG

JO
A

N
 P

U
IG

El Grup Escènic Agramuntí (a 
dalt) durant l’escenifi cació dels 
bombardejos i el nostre company 
Ramon Bernaus explicant el con-
tingut dels plafons de l’exposició.
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DE TU A TU M. ÀNGELS i  EDUARD, XURRERS

La continuació d’una llarga tradició

La xurreria Pintó va ser tota 
una institució a la nostra 
vila pel llarg període que 

van anar venint de manera in-
interrompuda. La M. Àngels i 
l’Eduard, un matrimoni de Sant 
Guim de Freixenet, en van aga-
far el relleu quan els anteriors, 
el Jaume i la Rossita, es van ju-
bilar. Ells també fa un bon gra-
pat d’anys que, fi dels a la tra-
dició, continuen venint per ofe-
rir-nos els deliciosos productes 
elaborats de la mateixa manera 
que els van ensenyar els seus 
predecessors. Hi hem volgut 
mantenir una conversa perquè 
ens expliquin com va ser aquest 
relleu i com els ha anat durant 
tots aquests anys.

– Com i quan va ser que agafés-
siu el relleu de la xurreria Pintó?

– Casualitats de la vida. A nos-
altres ens agrada molt de ballar 
i anàvem a les festes majors de 
diverses poblacions. L’any 1993 

vam anar a la de Bellvís i els 
Pintó també hi eren. Com fèiem 
sempre quan els vèiem, ens hi 
vam acostar a comprar xurros i 
ens vam fi xar que tenien posat 
un petit cartell que hi deia “Es 
ven”.

De moment no vam dir res i 
vam entrar a ballar sense fer-nos 
cap comentari. A la mitja part, 
però, ens vam mirar i ens vam 
preguntar mútuament per què 
no anar a parlar amb ells a veure 
quines condicions posaven per 
al traspàs. Per experiència prò-
pia i pels comentaris de la gent 
sabíem que eren molt bons i 
que tenien molta clientela i vam 
pensar que podria ser un bon 
negoci, tot i que ens venia molt 
de nou.

– Així doncs era un negoci total-
ment nou per a vosaltres?

– Efectivament. Jo –diu la M. 
Àngels– cosia, treballava en una 
casa de confecció. I l’Eduard 

havia treballat en una granja de 
casa i és tècnic en processos 
plàstics. –Ara és ell qui, brome-
jant, diu que “en lloc d’injectar 
plàstics, injecta xurros”.

– Els Pintó feia molts anys que 
s’hi dedicaven, veritat?

– Pràcticament tota la vida, 
donat que van heretar el negoci 
dels pares del Jaume  que ja ho 
feien abans de la Guerra Civil, 
als anys 20. Com a tall d’anèc-
dota, ens van explicar que du-
rant la contesa bèl·lica els van 
requisar el camionet per a inten-
dència militar. Així, doncs, entre 
uns i altres, podem dir que re-
gentem un negoci pràcticament 
centenari.

– El traspàs va ser ràpid?
– Bastant. Vam estar uns dies 

parlant plegats de totes les con-
dicions fi ns que ben aviat vam 
arribar a un acord. Val a dir que 
va ser un traspàs emotiu i entra-
nyable. Quan vam anar al gestor 
per fer el canvi de nom, el Jau-
me es va emocionar i li queien 
les llàgrimes. Era comprensible, 
atès que es tractava d’un negoci 
familiar de llarga trajectòria.

– Al començament veníeu amb 
el mateix nom de Pintó, com és?

– Com hem dit, el traspàs va 
ser molt emotiu i ens el van faci-
litar tant que vam voler respec-
tar-los el nom fi ns que tots dos 
van ser difunts. Sempre hi vam 
mantenir una bona amistat. Va 
ser a partir del gener del 2014 
que vam posar el nom actual de 
M. Àngels.

– Com va ser l’aprenentatge?
– Vam començar el mateix 

1993 a la Fira de Sant Josep 
de Mollerussa. Ells eren veïns 

La M. Àngels i l’Eduard 
són els continuadors 
d’una llarga tradició de 
xurrers.
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La M. Àngels 
i l’Eduard fa 
27 anys que 
venen a la 
nostra vila 
després que 
agafessin 
el relleu de 
l’emblemà-
tica xurreria 
Pintó.
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d’aquesta població i s’hi estaven 
ben bé un mes. Durant aquest 
temps ens van ensenyar l’elabo-
ració del producte i com funcio-
nava el negoci. A partir d’aquí ja 
vam començar a voltar sols.

– Podem afi rmar de primera 
mà que els xurros dels Pintó eren 
molts bons i que amb vosaltres no 
s’ha notat cap canvi. Ho sigui que 
els continueu fent tan bons com 
ells. Com s’elaboren aquests xur-
ros? Hi ha algun secret?

– La veritat és que no hi ha 
cap secret. Els ingredients bà-
sics per elaborar la pasta dels 
xurros són aigua, farina autènti-
ca i sal. I després un bon oli per 
fregir-la. Producte cent per cent 
natural. Primer s’ha d’amassar 
la pasta, cosa que cal fer-la al 
moment donat que no es pot 
congelar. Mai no la guardem del 
migdia per a la tarda. S’ha de 
gastar amb un interval breu de 
temps; unes hores només, sinó 
es podria tornar agra.

Hi ha gent que ens pregunta 
si hi ha ou, perquè en són al-
lèrgics. També si hi posem llet. 
Res de res, només els ingredi-
ents esmentats. N’hi ha que hi 
fi quen un raig de licor, sobretot 
anís, i llavors agafen aquest 
gust.

El secret, si se’n pot dir així, 
per a un bon producte és canvi-
ar l’oli molt sovint. Això ho cui-
dem molt, moltíssim. A vegades 
en passar per davant d’una xur-

reria se sent una certa pestilèn-
cia, això és perquè no canvien 
l’oli o bé hi afegeixen pastilles 
de greix que compren en pa-
quets de cinc quilos. D’aquesta 
manera eviten que l’oli es cremi 
i no el canvien mai. No s’oxida, 
però el producte sempre es va 
refregint. L’oli, quan comença a 
fer escuma, s’ha de canviar.

– També porteu altres produc-
tes?

– Sí, patates, cotnes, rodes... 
Les patates també ens les fem 
nosaltres, de la resta comprem 
la pasta i només ho fregim. 
Les patates són autèntiques de 
xurreria. Adquirim les de millor 
qualitat i les més adients, ja que 
no totes serveixen. Nosaltres les 
pelem, les tallem i les fregim.

– També les feu seguint la fór-
mula heretada dels Pintó?

– No ben bé. Així com els xur-
ros són exactament igual, les 
patates es pot dir que les hem 
anat millorant. I en venem mol-
tes més.

– Heu calculat mai quina quan-
titat de venda anual feu?

– És difícil perquè no sempre 
és igual. No obstant de patates 
podríem dir que unes sis tones. 
I pel que fa als xurros, una ve-
gada vam fer una estimació dels 
que fèiem durant l’any i ens va 
semblar que podien ser a l’en-
torn d’uns 40 quilòmetres, par-
tint de la base que cada rotllana 

que fregim són vuit metres. La 
resta dels productes els tenim 
com a complement i la venda és 
testimonial.

– La venda és proporcional 
al nombre d’habitats del lloc on 
aneu?

– En absolut. Val a dir que ve-
nem bé a tot arreu, però propor-
cionalment no té res a veure si 
el poble és gran o petit. Anem a 
poblacions de 2.000 habitants 
en què es ven més que en al-
tres de molt més grans. La Fira 
del Torró d’aquí a Agramunt, per 
exemple, és un dels certàmens 
en què més es ven donat que hi 
passa molta gent.

– Continueu amb el mateix ta-
rannà dels Pintó, anant als matei-
xos llocs i mateixes dates?

– Pràcticament sí. N’hem in-
corporat de nous, però també 
n’hem deixat d’altres. Algun de 
molt emblemàtic com el cas de 
Mollerussa. Ens va saber molt 
greu haver-ho de fer ja que va 
ser on vam començar, però cre-
iem que no es van portar prou 
bé amb nosaltres.

De desplaçaments només en 
fem a la província de Lleida. La 
temporada es comença pels car-
navals al mes de febrer. I com a 
llocs fi xos anem primer a Bell-
vís, després a la matança del 
porc a Artesa de Segre, al carna-
val de Linyola, a l’Agr’auto aquí 
a Agramunt, passem la Setma-
na Santa a Viella (Vall d’Aran), 
a continuació a la fi ra de maig 
de Tremp, festa major de Li-
nyola, i anem a la Fira de l’Ou 
del nostre poble. Passem dos 
mesos d’estiu altra vegada a la 
Vall d’Aran, tornem a Artesa de 
Segre, altre cop a Linyola, Fira 
del Torró d’Agramunt, festes 
majors de Bellvís i de Balaguer, 
i després Arbeca. I per la Purís-
sima, com mana la tradició, cap 
a Agramunt. Aquí podem dir 

Molta gent va a comprar 
els seus productes, es-
pecialment els deliciosos 
xurros com no fa ningú 
més.

Els ingredi-
ents bàsics 
per elaborar 
la pasta dels 
xurros són 
aigua, farina 
autèntica i 
sal. I després 
un bon oli per 
fregir-la.
El secret, si 
se’n pot dir 
així, per a un 
bon producte 
és canviar 
l’oli molt so-
vint. Això ho 
cuidem molt, 
moltíssim.

▼
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que acabem la temporada i les 
festes nadalenques les passem 
a casa. Al començament també 
les treballàvem, però en néixer 
la nostra fi lla ara fa 21 anys vam 
decidir que aquestes dates les 
havíem de passar junts. I des-
prés durant l’any també fem al-
guna plaça morta.

– Què vol dir plaça morta?
– Doncs anar a alguna pobla-

ció ens dates que no fan res: ni 
fi ra ni festa major. Ara aquí a 
Agramunt també és plaça mor-
ta, fi ns el dia de la Puríssima 
que es fa el Mercat de Nadal. 
No obstant és tradició venir 
aquestes dates perquè antiga-
ment es feia la Fira d’hivern o 
la Fira del porc que és tal com 
se l’anomenava. Aquí a Agra-
munt, si podem, també venim 
poc abans de Pasqua a aquesta 
ubicació habitual dels Estudis 
Nous.

– És veritat que fora de la Fira 
del Torró i l’Agr’auto sempre us 
poseu en aquest indret. Us heu 
plantejat algun cop de canviar a 
un lloc més cèntric?

– Creiem que és molt impor-
tant tenir sempre la mateixa 
ubicació. Des de l’Ajuntament 
ens havien suggerit canviar a la 
plaça del Pou perquè, segons 
ells, estaríem més al centre de 

la vila. Però per a nosaltres el 
“centre” és l’indret habitual. Te-
nim un exemple clar del que ens 
va passar a Balaguer. Treballà-
vem moltíssim fi ns que ens van 
canviar de lloc. Només van ser 
cinquanta metres, a l’altre cos-
tat de pont. Doncs amb el canvi 
la venda va baixar pràcticament 
a la meitat. Vulguis o no la gent 
té associat mentalment l’indret 
on sempre ens pot trobar.

– Quins són per a vosaltres els 
millors dies i horaris?

– Evidentment els festius és 
quan es treballa més. Durant la 
setmana és fl uixet. Als matins 
no obrim, però com que hem de 
pagar igualment els impostos als 
ajuntaments, obrim a les tardes. 
Quan la mainada surt de l’esco-
la, en ser l’hora de berenar, n’hi 
ha que venen a comprar. Als 
festius acostuma a venir gent 
tot el dia, encara que les millors 
hores són de 9 a quarts d’onze 
del matí i de 6 a 8 de la tarda.

– Podeu anar on voleu o bé hi 
ha places assignades per a cada 
població?

– Podríem anar a tot arreu, 
però entre nosaltres ens respec-
tem les places i les dates. Als 
llocs on anem va per antiguitat. 
A Balaguer, per exemple, som 
dels primers. Això s’hereta i que-

da consolidat quan es traspassa 
el negoci i no es canvia d’activi-
tat. L’antiguitat et permet ser el 
primer en escollir el lloc si mai 
et canvien la ubicació.

– Depèn d’on aneu us posen en-
tre les altres atraccions. Això us 
benefi cia?

– Al revés, a nosaltres sem-
pre ens agrada estar una mica 
apartats. La gent ve igual i es-
tem més tranquils. Segons a on, 
i depèn de qui hi ha a la vora, 
fan molt de soroll i no et deixen 
descansar a les nits.

– Perquè vosaltres dormiu sem-
pre al camió?

– La majoria de vegades sí. 
De fet el camió ja està habilitat 
per a això. És meitat habitatge 
i meitat botiga. Ara bé, si som 
a prop de Sant Guim, com és 
el cas d’Agramunt, molts dies 
anem a casa. De tant en tant 
ens agrada estar amb la família.

– Aquesta feina fa difícil la con-
ciliació familiar?

– La veritat és que és una 
mica complicat poder-ho com-
binar. Quan la nostra fi lla era 
petita es passava molt de temps 
amb els padrins, per això vam 
decidir parar més temps a l’hi-
vern. Però, vaja, et vas acostu-
mant a tot i es va trampejant 
com es pot.

DE TU A TU M. ÀNGELS i  EDUARD, XURRERS

Procés de l’elaboració 
dels xurros. La pasta va 
baixant i es va fregint 
amb l’oli bullint sempre 
en perfectes condicions.
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Creiem que 
és molt 
important 
tenir sempre 
la mateixa 
ubicació. Des 
de l’Ajun-
tament ens 
havien sug-
gerit canviar 
a la plaça del 
Pou perquè, 
segons ells, 
estaríem més 
al centre 
de la vila. 
Però per a 
nosaltres 
el “centre” 
és l’indret 
habitual.

▼
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– Quan us vam proposar l’entre-
vista ens va sobtar que sabéssiu 
que a Agramunt s’edita aquesta 
revista. Quina implicació teniu 
amb els pobles on aneu?

– A còpia d’anys d’anar als 
mateixos llocs i de parlar amb 
la gent vas coneixent el tarannà 
i manera de fer de cada indret. 
N’hi ha molts que ens fotografi -
en la xurreria i ens fan sortir als 
programes de les festes majors. 
També hem estat protagonistes 
d’algun concurs de dibuix. La 
mainada n’havia de fer sobre 
algun element singular relacio-
nat amb la festa major del seu 
poble, i alguns ens van escollir a 
nosaltres. Un d’aquests va ser el 
guanyador i es va publicar com 
a portada del programa de l’any 
següent.

– Així ara i fi ns al febrer des-
cans total?

– Del tot no, de cap manera. 

Ara hem de fer neteja general 
del camió. Ja ho anem fent du-
rant l’any, però ara ho desmun-
tem tot i ho deixem immaculat 
per tornar a començar. A casa 
ens diuen, a tall de broma, que 
farem malbé la xurreria de tan 
rascar-la. A part que ens agrada 
tenir-ho tot net i polit, també ho 
hem de fer perquè hem de pas-
sar inspeccions sanitàries. Tot 
i que per a segons qui, alguns 
inspectors fan la vista grossa per 
no tenir problemes. Creiem que 
no és just.

– Quants anys té aquesta xurre-
ria?

– El camió el vam canviar, 
però la caixa és la mateixa dels 
Pintó i ja té 50 anys. Cada set 
o vuit anys la pintem i sempre 
amb el mateix color. És una 
qüestió de màrqueting. La gent 
l’associa amb l’antiga xurreria 
Pintó. Si el canviéssim ja no se-
ria el mateix.

– Amb tants anys segur que te-
niu moltes anècdotes per explicar.

– En podríem fer un llibre. 
No obstant sempre et quedes 
amb les més gratifi cants. Per 
exemple, a la Vall d’Aran, que 
és al lloc on hi estem més i hi 
ha molt turisme, tenim clients 
de tot l’estat que només espe-
ren arribar per menjar xurros de 

“la Vall d’Aran”, i que evident-
ment no ho són. Però ells en di-
uen així. Alguns madrilenys ens 
comenten que com els nostres 
no els troben en lloc més, i això 
que a Madrid és un menjar molt 
popular i se’n fan molts.

També ens plau tenir clients 
famosos com el Piqué al nostre 
poble mateix, el Marc Márquez, 
el Joan Laporta, la Carme For-
cadell –malauradament ara a la 
presó–, i molts polítics coneguts 
que venen a tastar els nostres 
productes. De la gran majoria 
en guardem una foto de record.

Ha estat gairebé una hora de 
conversa que ha passat volant. 
Es nota que els agrada el seu 
ofi ci. Estar en contacte amb la 
gent i parlar amb els clients, tot 
i que diuen que cada vegada 
s’ha de tenir més paciència. No 
obstant la majoria els afalaguen 
dient-los que és la xurreria més 
neta que han vist i que fan els 
millors xurros que han provat 
mai. La M. Àngels i l’Eduard 
continuen posant tot el seu es-
forç per no defraudar ningú. Es 
veuen fent aquesta feina fi ns a 
la jubilació. I segurament arriba-
rà un dia que en algun raconet 
de la seva xurreria penjaran un 
cartellet on es llegirà “Es ven”.

Josep Rovira

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

La M. Àngels, amb la des-
tresa que la caracteritza, 
col·locant els xurros a 
la paperina per servir la 
clientela.
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El camió el 
vam canviar, 
però la caixa 
és la mateixa 
dels Pintó i 
ja té 50 anys. 
Cada set o 
vuit anys 
la pintem i 
sempre amb 
el mateix 
color. És una 
qüestió de 
màrqueting.
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ENTITATS AEUA
Aula
d’Extensió
Universitària
AGRAMUNT
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Activitats novembre i desembre
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El Sr. Morell durant la seva 
intervenció.

Reunió de treball de les JAEU.

La primera classe va tenir 
lloc el dimecres dia 20 
de novembre a la sala 

del Casal Agramuntí. Abans 
de presentar al conferenci-

ant, la presidenta de l’Aula 
concretà la proposta d’assis-
tir al concert “El Messies” 
de Händel a l’Auditori “Enric 
Granados” de  Lleida, inter-
pretat per l’orquestra Julià 
Carbonell, el diumenge 15 
de desembre. Hem d’agrair a 
la Sra. Dolors Ricard, profes-
sora de música, el seu oferi-
ment per fer-nos una classe 
d’introducció al concert, el 
dimarts dia 10 de desembre 
Tot seguit va afegir que els 
interessats podrien recollir el 
full informatiu a la sortida.

 Seguidament va presentar 
el Sr. Ramon Morell  i el tema 
de la classe va ser: “Les pen-
sions malaltes o mortes”. El 

ponent és llicenciat en Cièn-
cies Econòmiques per la UB, 
ex-professor associat i hono-
rari d’Economia Política de la 
UdL, professor de la UPC en 
el Màster “Desenvolupament 
Urbà i Territorial: Gestió i 
Transformació de les Ciutats, 
en l’Escola d’Arquitectura del 
Vallès”. Autor dels llibres: 
“Economia a l’abast. Per a 
qui no en sap però en depèn” 
Editorial Fonoll 2009, i “Del 
casino a casa: El cos social 
de la crisi fi nancera”. Edito-
rial Fonoll 2013. Va iniciar 
la seva intervenció tranquil-
litzant els assistents afi rmant 
que les pensions no les deixa-
rem de cobrar, ja que l’article 
50 de la Constitució diu que 
l’estat les garantirà i va ani-
mar a consumir en lloc d’in-
vertir els diners en plans de 
pensions i vitalicis. El ponent 
va fer una anàlisi dels orígens 
de l’actual dèfi cit a partir dels 
números que surten de les li-
quidacions dels pressupostos 
de la Seguridad Social i del 
de les Pensions, fent unes re-
fl exions sobre el que s’ha fet 
fi ns ara per resoldre el proble-
ma i el que es podria fer i no 
es fa per millorar la situació. 
També va fer una referència 
als plans de pensió privats. 
Tot i la complexitat del tema, 
la seva intervenció va ser molt 
didàctica i entenedora. En 
acabar va respondre a totes 
les qüestions que se li van 
formular.

Trobada de les Juntes 
de les Aules d’Extensió 
Universitària (JAEU)

Aquest any la trobada anual A
N
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Recepció de l’alcalde d’Agramunt.

Sergi de Meià durant la 
seva intervenció.

de les JAEU de la UdL va tenir 
lloc a Agramunt el divendres 
29 de novembre a les depen-
dències de la Xocolateria Jo-
lonch, amb la participació de 
més de setanta assistents. La 
presidenta de l’Aula d’Agra-
munt, Anna Martín, va donar 
la benvinguda als assistents i 
va presentar els membres de 
la UdL que la presidien. En 
primer lloc el vice-rector, el 
Sr. Joan Busqueta, va desta-
car l’èxit del projecte d’apro-
par la cultura i la formació a 
tants alumnes que estan ma-
triculats a les aules (més de 
cinc mil) i el compromís de 
la universitat amb el territo-

ri. Seguidament va intervenir 
el Coordinador de les Aules 
d’Extensió Universitària de la 
UdL, el Sr. Màrius Bernadó, 
explicant els punts de l’or-
dre del dia de la trobada i es 
féu una roda de comentaris i 
valoracions per part dels re-
presentants de les 17 aules 
assistents. També va animar 
a gaudir dels espectacles que 
s’oferien i comentà el conve-
ni que la UdL ha fet amb el 
Liceu, el qual ha tingut una 
gran captació per part dels 
alumnes. També va comen-
tar que a partir d’aquest curs 
es farà un conveni semblant 
amb el Teatre Nacional de Ca-
talunya. Finalment va recor-
dar que aquest any la trobada 
d’alumnes de les aules es re-
alitzarà a Cervera el dissabte 
25 d’abril del 2020. La jor-
nada de treball va acabar al 
migdia i seguidament tots van 
ser rebuts a la Sala de Plens 
de l’Ajuntament per l’alcalde 
de la vila, el Sr. Bernat Solé, 
que els va animar a seguir en 
aquest projecte, destacant 
després la gran oferta cultural 
d’Agramunt. Tot seguit va te-
nir lloc el dinar al restaurant 
Blanc i Negre. A la tarda els 
assistents van poder gaudir 
d’aquesta variada oferta cul-
tural amb la visita guiada a 
l’església de Santa Maria, 
el refugi de la Guerra Civil, 
l’Espai Guinovart i Lo Pardal. 
Tothom va marxar gratament 
satisfet de la trobada.   

La següent classe va tenir 
lloc el dimecres 4 de desem-
bre a càrrec del cuiner Sergi 
de Meià amb el títol: “Els cui-
ners i les receptes més impor-
tants de la cuina catalana”. 
El ponent és el guanyador del 
Premi de l’Acadèmia de gas-
tronomia de Catalunya com 

a millor cuiner jove de 2009 
i president de la Fundació 
Institut Català de la cuina i 
la Cultura Gastronòmica. Ha 
estat xef de cuina de recone-
guts restaurants com: hotel 
Alfa de l’aeroport del Prat, el 
restaurant Reno de Barcelo-
na, l’Execellence d’Andorra 
la Vella, entre altres. Actual-
ment és propietari del Res-
taurant De Meià a Barcelona. 
El reconegut xef,  va explicar 
com les seves arrels familiars 
a Vilanova de Meià eren la 
base del seu amor a la terra 
i els seus productes. Va agrair 
haver-se criat entre els fogons 
de la seva padrina i de la seva 
mare. Defi ní la seva propos-
ta gastronòmica com cuina 
catalana de proximitat feta 
amb productes de temporada 
ecològics, per a ser “menjada 
sense preses” (“slow food”). 
Repassà cronològicament la 
història de la cuina catalana 
des dels seus orígens, fen èm-
fasi en el receptari medieval 
escrit en català (“El llibre del 
Sent Soví”) i ens els prota-
gonistes i responsables de la 
projecció internacional de la 
cuina creativa actual.        

Propers activitats:
- Dimecres 8 de gener de 

2020. Assemblea General. 
Classe a càrrec de la Sra. 
Marta Giné. Tema: “Cançons 
franceses que han acompa-
nyat la nostra vida”.

- Divendres 17 de gener. 
Classe a càrrec del Sr. Joan 
Vives. Tema: “Beethoven (250 
anys del seu naixement)”.

- Dimecres 22 de gener. 
Classe a càrrec del Sr. Fran-
cesc Canosa. Tema: “Sixena: 
la història de Catalunya i Es-
panya través d’un  monestir”. 

La Junta Directiva
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Els assistents van 
poder gaudir d’una 
variada oferta cul-
tural amb la visita 
guiada a l’església 
de Santa Maria, el 
refugi de la Guerra 
Civil, l’Espai Gui-
novart i Lo Pardal. 
Tothom va marxar 
gratament satisfet 
de la trobada.
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ENTITATS AGRUPACIÓ SARDANISTA BARRETINA

Assemblea anual

L’Agrupació Sardanista Barreti-
na és una entitat sense ànim 
de lucre que es dedica a apro-

par la sardana al poble, organitzant, 
principalment, el tradicional Aplec 
de la Sardana, pels volts de Sant 
Joan i les ballades setmanals dels 
diumenges de juliol i agost a la Pla-
ça del Mercadal, fi nalitzant amb la 
típica ballada de sardanes de la tar-
da del dissabte de Festa Major.

La nostra Agrupació està encapça-
lada per una Junta que compta, ac-

tualment, amb nou membres i rep la 
col·laboració dels seus prop de 200 
socis i sòcies. Els membres de la 
Junta pertoca renovar-los cada tres 
anys i, per tant, al gener del 2020 
caldrà vetllar per aquesta renovació.

La Junta actual, hem gaudit molt 
dels nou anys que hem estat al cap-
davant de l’Agrupació i ara obrim 
les portes a tots aquells i aquelles 
que tingueu ganes de passar al da-
vant i implicar-vos en el món de la 
sardana. 

Amics i amigues sardanistes, us 
animem, engresquem i convidem a 
formar-ne part.

Per això us convidem a assistir 
a l’Assemblea anual ordinària que 
tindrà lloc el divendres 24 de gener 
de 2020, a les 21h, a la Sala de 
Conferències del Casal Agramuntí. 

Amb el present escrit, ja donem 
per convocats tots els socis i sòcies 
de l’Agrupació Sardanista Barreti-
na.

La Junta

ACTIVITATS BIBLIOTECA

CODE CLUB A LA BIBLIOTECA
Taller 
d’iniciació
a la 
programació 
d’ordinadors 
per a infants
de 9 a 12 anys
Tots els dimecres, del 15 de gener a l’1 d’abril, de 2/4 
de 6 a les 7 de la tarda
Inscripcions a la Biblioteca abans de l’11 de gener. 
Places limitades. Caldrà dur PC portàtil

Els Code Club (en català: clubs de codi o clubs de pro-
gramació) són una xarxa d’activitats gratuïtes totalment 
gestionades per voluntaris amb l’objectiu que els infants 
tinguin l’oportunitat d’aprendre a programar. Actualment 
hi ha més de 1.350 Code Clubs repartits per tot el món.
Es realitzaran un total de 12 sessions impartides per una 
professora voluntària, que ensenyarà als nens i nenes 
participants els conceptes més elementals de la progra-
mació amb el programari Scratch.

Code Club a les biblioteques és una iniciativa del Ser-
vei de Biblioteques de la Generalitat que, juntament 
amb Code Club Catalunya i les universitats UOC, UPC-
FIB, UDG, UPF, UB-Biblioteconomia i Elisava, vol ini-
ciar als nens i nenes de 9 a 12 anys a la programació 
d’ordinadors mitjançant tallers gratuïts i gestionats per 
persones voluntàries.

Us animem a participar-hi!

Del 3 al 16 de gener de 2020

EXPOSICIÓ: 
ALOMA, 
50  anys de 
la segona 
edició de la 
novel·la

Divendres 10 de gener, a les 19.30h 

XERRADA ALOMA, una novel·la posada al dia, a 
càrrec de la poeta i rapsoda Anna Maluquer
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Sr. Joan Uriach Marsal 

HORARI
DIJOUS I DIVENDRES, DE 10H A 13H (només visites concertades)
DISSABTE, D’11H A 14H I DE 17H A 19H
DIUMENGE, D’11H A 14H

PLAÇA DEL MERCAT, S/N
25310 AGRAMUNT
TEL. 973 39 09 04

MAS BLANCH I JOVÉ

INDÚSTRIES

JOVÉ-BALASCH, S.L.

Protectors Fundació:

EXPOSICIÓ A L’ESPAI

Guinovart tràgic, satíric i grotesc
22 desembre 2019     21 de juny 2020

EXPOSICIÓ AL PETIT ESPAI

LLOTJA I MASSANA
“42 mans, 2 projectes i un mateix fil conductor: Guinovart”

1 desembre 2019     23 febrer 2020

|
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ENTITATS LA CORAL

Santa Cecília

El divendres 22 de novem-
bre va ser la festivitat de 

Santa Cecília, patrona dels 
músics. Nosaltres ho vam ce-
lebrar el diumenge 24 junta-
ment amb els pares. Després 
d’un bon esmorzar amb coca 
i xocolata desfeta al pati de la 
casa, es van realitzar dos ta-
llers de manualitats. Els més 
grans van elaborar un porta-
espelmes decorant un pot de 
vidre, mentre que els més pe-
tits van folrar uns barrets.

Concert de Sant Esteve
Com ja és habitual per les 

Festes Nadalenques, us con-
videm a gaudir del Concert de 
Nadal que oferirem per Sant 
Esteve, dia 26, al temple de 
Santa Maria a la una del mig-
dia. Us hi esperem!

La Coral d’Avui i infantil 
Bon Cant us desitgem unes 
Bones Festes de Nadal i un 
Bon Any Nou

Joan Pijuan

Els més grans mostrant les seves creacions. Els petits van ser molt creatius folrant els barrets (a baix).
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Xavier Junyent Sangrà
Tel.  625 119 990

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

xavie_reformes@hotmail.com

25310 AGRAMUNT
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Recull d’imatges 
seleccionades 
entre les que els 
nostres lectors 
han penjat 
a Instagram 
amb l’etiqueta 
#revistasio

@revistasio
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OPINIÓ LA BOTERA

No esteu sols!

per JOAN PUIG i RIBERA

Estimades Dolors Bassa 
i Carme Forcadell, i 
estimats Jordi Cuixart, 

Joaquim Forn, Oriol Jun-
queras, Raül Romeva, Josep 
Rull, Jordi Sànchez i Jordi 
Turull.

Les preses i els presos po-
lítics passareu un altre Nadal 
a la presó, si no canvien les 
coses d’avui per demà. Per 
alguns serà el tercer i per als 
altres, el segon. Deu n’hi do! 
Això fa que una tristor em-
bolcalli els meus sentiments 
en dies tan tendres. Em sen-
to incapaç de felicitar amics 
i parents per desitjar-los 
bones festes, quan sé que 
unes persones bones com 
vosaltres estareu retingudes 
en una cel·la i no podreu 
compartir aquests dies amb 
la pròpia família. Per a mi els 
tres darrers Nadals tampoc 
no han estat com els altres, 
perquè la pena del cor no se 
me’n va.

L’any passat confi àvem 
(encara que remotament) 
que es començaria un judici i 
que al capdavall es faria jus-
tícia. Justícia de veritat, sen-
se trampes ni mentides. Sa-
bíem que era difícil, perquè 
coneixent el temperament 
espanyol i que la defensa de 
la pàtria (que és “una, gran-
de, libre” i ara “indivisible”) 
passa per damunt de tot; 
passa per damunt del res-
pecte als drets de les perso-
nes; passa per damunt de la 
veritat; passa per damunt de 
la democràcia i la llibertat; 
sabíem, repeteixo, que seria 
difícil, però teníem una peti-
ta esperança que, en veure el 

judici i conèixer la sentència, 
es va esvanir de seguida. De 
la justícia espanyola, sorgida 
d’una dictadura i recolzada 
en un sistema corrupte, no 
se’n pot esperar res de res. 
És així mateix, encara que 
soni dur.

Aquestes ratlles que us es-
cric des d’un poble de Ponent 
és per dir-vos que no esteu 
sols. Som molts els que us 
portem al cor i els que cada 
dia pensem en vosaltres. 
Anem als actes reivindicatius 
pacífi cament, portem llaços 
grocs per denunciar el vostre 
empresonament injust, orga-
nitzem xerrades per parlar de 
vosaltres, pengem cartells 
reivindicatius i de protesta, 
fem escrits assenyalant el 
biaix de la justícia espanyola 
i de l’Estat, som d’Òmnium, 
ANC i altres agrupacions, 
comprem i llegim els vostres 
llibres, seguim amb ànsia
els programes dels mitjans 
que parlen del Procés, ens 
passem Whatsapps i missat-
ges per la xarxa on denun-
ciem i ens esbravem de
tanta ignomínia. Però tot això 
no serveix de res perquè es-
tem empantanegats: mentre 
vosaltres estigueu a la presó 
i una part dels companys a 
l’exili. Som un carro encallat 
en el fang que no hi ha ma-
nera d’empènyer endavant.

Amb aquestes ratlles us 
vull fer arribar una mica 
d’escalf i ànims. Escalf per a 
aquests dies d’hivern en què 
el sol mossega poc mentre els 
vents gèlids es colen per les 
escletxes de la fi nestra. Es-
calf perquè els dies de Nadal 

els solem viure amb els que 
estimem i ens estimen, en-
cara que sigui en la distància 
o en la impossibilitat d’abra-
çar-los amb tendresa. Escalf 
perquè som molts els que 
us portem al cor i que pen-
sem i pensarem en vosaltres 
quan fem el dinar de Nadal, 
quan els menuts facin cagar 
la soca o quan desemboli-
quem els regals dels Mags. 
Escalf perquè no deixarem 
les vostres famílies soles i els 
torrons que no us podem fer 
arribar a vosaltres els farem 
arribar a elles perquè tastin 
la dolçor de les postres na-
dalenques. I també us volem 
fer arribar ànims perquè l’any 
que ve entre tots podrem 
desencallar el carro i treure 
les rodes del llot. Estic ben 
segur que la qüestió anirà a 
millor i moltes coses s’arre-
glaran. Deien els padrins que 
no hi ha mal que duri cent 
anys. I així és. Vindrà un mo-
ment (esperem que no trigui) 
que tanta mentida i distorsió 
s’enfonsarà com un castell 
de cartes. Sempre la veritat 
s’acaba imposant. La veritat 
ens farà lliures.

Permeteu que per acomi-
adar-me canti amb vosaltres 
la cançó del “Fum, fum, 
fum” amb la lletra màgica 
que algú hi ha posat: “El 
vint-i-cinc de desembre, / 
NO ESTEU SOLS, / El vint-
i-cinc de desembre, / NO 
ESTEU SOLS. // En el dia 
de Nadal, / molt principal,
molt principal, / més que mai 
som amb vosaltres  / i vosal-
tres amb nosaltres, / NO ES-
TEU SOLS!”    ■

Sovint s’organitzen actes de 
solidaritat amb les preses i 
presos polítics, com aquesta 
pedalada al centre penitenciari 
de Lledoners que va començar 
a la nostra vila.

Amb aquestes 
ratlles us vull fer 
arribar una mica 
d’escalf i ànims. 
Escalf per a 
aquest dies d’hi-
vern en què el 
sol mossega poc 
mentre els vents 
gèlids es colen 
per les escletxes 
de la fi nestra.
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C/ del Clos, 23 A baixos
Tel. 973 392 704
info@podologosagramunt.com
www.podologosagramunt.com
A G R A M U N T

Podòloga col. 1170

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

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

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

Estudi de la marxa
exploracions biomecàniques

Plan lles personalitzades, espor ves i infan ls

Atenció del peu diabè c

Servei a domicili

Xavier Infante Màrquez
P A L E T A

CONSTRUCCIONS
i REFORMES

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

Josep Anton Muixí

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

e-mail  electromecanicamuixi@gmail.com

Josep Anton Muixí

MUI   I
Electromecànicacà ca
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La menja dels pagesos

OPINIÓ ESCUDELLA BARREJADA per ANTONI PONSA

Els pagesos d’abans s’avida-
ven amb la major part d’allò 
que sembraven i produïen 

als seus camps i de les diverses 
bestioles que criaven als corrals. 
Es pot dir que la dieta era diferent 
en cada època de l’any, però l’úl-
tim àpat del dia, el sopar, quasi 
sempre era a base d’una bona olla 
de vianda feta amb escudella de 
patates, cols i altres verdures cui-
tes, com és ara bledes assaonades 
amb daus de cansalada fregida. 
Això sí, era per a tothom igual, per 
a tots els comensals de la taula, 
qui no en vulgui que no en mengi, 
i no cal que es queixi. I mai no es 
queixava ningú. Sempre hi havia 
la solució de menjar-se una lles-
ca de pa sucada amb oli o fer-se, 
una torrada a les brases del foc a 
terra, però no gran cosa més. La 
cuinera no era com algunes de les 
d’avui que sembla que ho facin a 
la carta preguntant a cadascú què 
li ve més de gust. Sí que és ve-
ritat que les famílies d’aleshores 
eren més nombroses que les d’ara 
però, malgrat tot,  crec que seria 
bo per a tothom deixar les cartes 
en mans dels restaurants que en 
són coneixedors de primera mà.

Després venia el segon plat 

que, necessàriament havia de ser 
l’amanida d’enciam o d’escarola, 
però en diferents èpoques de l’any 
entraven en joc la de roelles que 
es podien recollir entre el sembrat 
a la primavera quan encara crei-
xien perquè era el millor moment 
per aprofi tar-ne el seu agradable 
sabor, les mastegueres o xicoires 
que es crien en les aigües límpides 
de poc fons, i de diversos vegetals 
que creixen espontàniament entre 
els sembrats sense haver-los de 
sembrar i que, per altra part, quan 
ja han crescut, són herbes dolen-
tes que caldria haver eliminat amb 
anterioritat. Al sopar s’hi afegia un 
tall de cansalada o de botifarra ne-
gra feta amb pa i la sang del porc i 
algun trosset de carn escadussera. 
Tot plegat era el millor sopar per 
acontentar tothom. Ah!, no hi ha-
via postres en cap dels àpats del 
dia. Els pastissos era menja de 
rics, i la fruita dels arbres es con-
sumia a deshora, tant si era abans 
de menjar com si era després. Les 
postres eren reservades per als 
dies més assenyalats de l’any: Na-
dal, Festa Major i pocs més.

A totes les cases es matava al-
menys un porc. Havia de ser de 
cara a l’hivern perquè les carns 

s’assequessin degudament sense 
perill de fer-se malbé. No es dis-
posava de frigorífi cs de cap mena 
i les condicions dels edifi cis no 
oferien gaire seguretat, però, tot 
i això, l’experiència de la gent ho 
suplia amb bona nota.

El dia de la matança del porc 
era una jornada llarga i feixuga 
que començava de bon matí amb 
un esmorzar fet a base de torra-
des sucades amb all i oli, i un por-
ró de barreja (moscatell i anís), 
per anar xerricant. Tot plegat per 
espantar el fred que, en aquelles 
dates solia picar de valent.

Com he dit abans, la jornada 
era dura però tenia un cert re-
gust festiu. Tots, petits i grans, 
hi podien intervenir, segons les 
capacitats de cadascú. Només 
hi havia dos personatges que no 
tenien un recanvi fàcil: el mata-
dor i la “mandonguera”. El ma-
tador tenia la missió de matar  i 
esquarterar el porc, mentre que 
la “mandonguera” començava 
recollint la sang en una galleda 
o altre recipient i la seva jornada 
solia allargar-se fi ns a altes hores 
de la nit, moment en què s’aca-
bava la cuita de la caldera amb la 
bullida de les botifarres.   ■

El dia de la 
matança 
del porc era 
una jorna-
da llarga i 
feixuga que 
començava 
de bon matí 
amb un 
esmorzar 
fet a base 
de torrades 
sucades 
amb all i oli, 
i un porró 
de barreja 
(moscatell 
i anís), per 
anar xerri-
cant.
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OPINIÓ ELS LECTORS ESCRIUEN

Tempus fugit

Aquest mes es complei-
xen 35 anys de l’es-
trena del videoclip de 

Michael Jackson “Trhiller”. 
En el seu moment, aquest 
vídeo va revolucionar el món 
del pop, tant és així que ha 
estat el disc més venut de 

la història de la 
música. 

A i x ò 
ve a tomb ar-

ran d’un article d’un mitjà 
digital que donava la notícia 
d’aquesta efemèride i asse-
gurava que el jovent d’aque-
lla època, avui recordava 
perfectament on i quan havia 
vist per primera vegada el 
videoclip de la cançó, de la 
mateixa manera que tothom 
recorda on i quan va seguir 
l’arribada de l’home a la llu-
na o els atemptats de l’11 de 
setembre a Nova York... Efec-
tivament, a mi, que llavors 

era jove, més jove que ara, 
automàticament em va venir 
a esment ca l Crich, perquè va 
ser allà on el vaig veure per 
primera vegada. Inevitable-
ment, en el record s’hi veu 
associada la imatge d’aquell 
cal Crich d’abans de la re-
modelació, molt més espaiós 
que ara, amb una llar de foc 
que mai no vaig veure encesa, 
el televisor penjat en una can-
tonada, la barra no gaire gran 

al fons a l’esquerra, el la-
vabo minúscul... però si 

hi havia una caracte-
rística defi nitòria de 
cal Crich, eren els 
rellotges. N’hi havia 
un munt, de totes 
mides i de tots els 
estils, sobretot de 
cucut i de pèndul. 
Les parets n’esta-
ven plenes. No sé 

si tots, però sí que la 
majoria, en algun lloc 

o altre de l’esfera teni-
en gravades dues parau-

les: “Tempus fugit”. Aques-
ta locució (el temps fuig o el 
temps s’escapa) és del poeta 
llatí Virgili (70 a. C.- 19 a. C.) 
i ens convida a refl exionar so-
bre la fugacitat del temps. En 
alguns casos també s’hi podia 
llegir una versió ampliada: 
«Tempus fugit, sicut nubes, 
quasi naves, velut umbra» 
(el temps fuig com un núvol, 
com les naus, com una om-
bra).

És curiós, en aquella èpo-
ca, tot i passar moltes estones 
entremig de tanta advertència 
sobre com el temps s’esmuny 
irremeiablement, era el que 
menys ens importava. Supo-

so que com tothom quan és 
jove, crèiem que allò no ana-
va amb nosaltres, ens sabíem 
gairebé eterns, immortals. 
Senzillament érem inconsci-
ents, ja que el temps era una 
mida inabastable. L’únic que 
importava era com passaríem 
el cap de setmana, poca cosa 
més enllà. 

Després de casa meva i 
l’església, cal Crich va ser el 
primer local que vaig visitar 
després de néixer, ja que fou 
on s’hi va celebrar el convit 
del meu bateig. Evidentment 
no és que me’n recordi, però 
per casa volta una fotografi a 
esgrogueïda on s’hi veu el 
pare i la mare entaulats just 
davant de la barra durant el 
banquet, aquesta fotogra-
fi a sempre l’he vista tallada. 
Amb el temps vaig saber que 
no era un accident, sinó que 
la van escapçar per fer desa-
parèixer (de la fotografi a i de 
la memòria) “la tia boja”, un 
personatge d’infaust record 
per la meva família (però això 
és una altra història). També 
hi vam fer el convit del ca-
sament del meu germà. Els 
membres de la Tuna hi fèiem 
el vermut després de fer la 
“ronda” per Agramunt, com 
també s’hi celebraven moltes 
de les reunions socials. 

En aquell temps l’Alsina 
Graells feia parada davant de 
“cal Boté”, l’actual Espiga. 
Sobretot els divendres, quan 
arribava el jovent que estudia-
va a fora, molts, abans d’anar 
a casa, fèiem la inevitable 
visita a cal Crich. Si feia bon 
temps ens asseiem en unes 
característiques cadires que 

música.

A i ò

que ara
que mai
el televi
tonada,
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Aquest mes es 
compleixen 35 
anys de l’estrena 
del videoclip de 
Michael Jackson 
“Trhiller”. 

Un mitjà digital 
assegurava que el 
jovent d’aquella 
època avui recor-
dava perfectament 
on i quan havia vist 
per primera vega-
da el videoclip de 
la cançó. En el meu 
cas va ser a cal 
Crich.
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hi havia a la vorera, “els ori-
nals” en dèiem, per la seva 
peculiar forma que t’obligava 
a entaforar el cul com si esti-
guessis al vàter. 

Durant un bon grapat d’anys 
els de la colla hi anàvem a 
celebrar el Cap d’Any, llavors 
“la colla” era molt nodrida. 
Les colles de la infància eren 
de nens i de nenes, vull dir 
que els nens anàvem per una 
banda i les nenes per una 
altra, llavors encara surava a 
l’ambient una certa repressió 
del tardo-franquisme. Va ser 
justament a cal Crich on, un 
diumenge, ens vam ajuntar 
les dues colles per formar-ne 
una de sola. 

Tot i les característiques del 
local, més que la seva situa-
ció o la decoració, m’atreviria 
a dir que l’èxit de l’hostal que 
fou primer, o del bar i res-
taurant després, ha tingut la 
seva explicació en els qui al 
llarg de la seva història l’ha 
regentat, aquells que anome-
nàvem “cafeters”. Quan un 
ofi ci passa de generació en 
generació diem que “es por-
ta a la sang”. Un bon cafeter, 
més que fer un bon cafè, és 

qui et fa sentir còmode en el 
seu espai. Sempre he admirat 
aquesta capacitat de donar 
conversa, de parlar amb entu-
siasme sobre qualsevol cosa, 
ja sigui del temps, de l’últim 
partit de futbol o de qualsevol 
altra fotesa. L’explicació de 
com s’ha trencat un plat a la 
cuina pot esdevenir la narra-
ció èpica d’una aventura d’In-
diana Jones. I això és un art, 
no ho dic pas en to pejoratiu. 
També es pot aplicar aquesta 
màxima a un bon barber o a 
un bon botiguer. Sempre es 
nota si els ve d’herència, i els 
“Crich” ho han interioritzat 
durant generacions.

Crec que qualsevol dels qui 
han regentat cal Crich al llarg 
de la seva història, si nas-
quessin avui, acabarien sent 
tertulians d’alguna emissora 
de ràdio.

En Guillem Viladot, en el 
seu llibre “Memòria de Rie-
lla” dedica un capítol a en 
Josep Maria Inglés, que era 
de la seva mateixa quinta, a 
qui unia una gran amistat i de 
qui confessava sentir una cer-
ta admiració. En aquest relat 
deixa constància d’aquestes 

característiques dels Crich 
d’una manera elegant i di-
vertida. Resava així: “A l’hora 
del recreu, en Crich un dia va 
dir-nos: -A la golfa de casa, hi 
tinc un avió tan gros que no 
cabria en tot el poble.”

En Guillem deixa entreveu-
re que ell ja sabia que això no 
podia ser, però es declarava 
fascinat per les històries que 
li explicava, i hi volia ser ben 
a prop per sentir-les.

Quan estic escrivint aques-
tes ratlles, estem a l’expec-
tativa de com serà el “nou” 
Casal. Els qui l’hem viscut 
des de fa molts anys, ens 
agradaria que recuperés l’es-
sència, que els “cafeters” si-
guin dignes hereus d’aquelles 
antigues sagues que el van 
fer créixer. Ja hem vist que a 
Agramunt tenen bons exem-
ples on emmirallar-se. Més 
que la decoració o el model 
de la màquina del cafè, l’im-
portant és que es meni amb 
il·lusió, voluntat de servei i 
vocació. Que és el que ha 
mancat els últims anys. Segur 
que tornarà a ser un lloc de 
referència.

Ricard Bertran

Una agramuntina

Vaig nàixer a Montclar, 
un poble molt petit. 
Vaig tenir la sort de 

poder anar a viure a la vila 
d’Agramunt. Per a mi, això 
va ser com si em toqués la 
loteria. Era jove, amb moltes 
il·lusions, i allí les vaig fer re-
alitat. Al cap d’un temps em 
vaig casar, vaig formar una 
família i vaig estar de molta 

sort. Per a mi, Agramunt és el 
racó més maco que hi ha en 
tota la geografi a. Per circums-
tàncies de la vida, vaig haver 
de marxar-ne, però el caliu 
que hi vaig deixar és gran. 

Ara, de tant en tant, agafo 
el cotxe i torno a Agramunt a 
passar uns dies. Vaig a com-
prar, cuido l’hortet i procuro 
que no hi hagi herba, parlo 

amb les meves amistats. Tot 
això per a mi és un relax.

Però haig de  tornar a mar-
xar. Quan soc al pont del ca-
nal, tirant cap a Preixens, ja 
penso en el dia que tornaré. 
Aquesta història que explico 
ja fa vint anys que dura, i con-
tinuarà fi ns que Déu em cridi.

Glòria Pujol

Enllaç del vídeo ofi cial “Trhiller” 
de Michael Jackson

Inevitablement, 
en el record s’hi 
veu associada la 
imatge d’aquell cal 
Crich d’abans de la 
remodelació, molt 
més espaiós que 
ara, amb una llar 
de foc que mai no 
vaig veure encesa, 
el televisor penjat 
en una cantonada, 
la barra no gaire 
gran al fons a l’es-
querra, el lavabo 
minúscul... però si 
hi havia una carac-
terística defi nitòria 
de cal Crich, eren 
els rellotges.
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Agramunt, 25 de desembre de 2019

Estimat diari :

Avui ha estat un dia estrany en què tothom semblava estar molt alegre, però 
jo... no sé, a veure, també m’ho he passat bé, però ara em sento una mica trista. 
La mare m’ha dit que està molt orgullosa de mi, i m’ha abraçat i petonejat 
com mai no ho havia fet i m’ha dit “Gràcies, bonica”. El pare m’ha esbullat els 
cabells, ja saps que ell no és de fer gaires abraçades però m’ha semblat que 
em volia dir el mateix que la mare sense trobar les paraules, fins i tot li he 
vist els ulls humits.

No sé com explicar-te el que ha passat... Potser millor que comenci per on ho 
vaig deixar ahir .

Com ja et vaig explicar, ahir van dur l’avi a casa després de tooot aquest 
temps a l’hospital . Ahir sí que estava contenta del tot . Ara repassant el que 
t’estava dient, me n’adono. Però veuràs que ho vaig deixar a mitges, i aquesta 
taca és d’una llàgrima que se’m va escapar, ho sento. Et deus preguntar per 
què... Doncs t’ho explico, tot i que no en tinc gens de ganes, però vaig jurar 
que a tu t’ho explicaria tot sense amagar res, perquè sinó, no serveix de res 
escriure un diari, oi?

Doncs just quan t’estava explicant que l’alegria havia arribat altra vegada 
a aquesta casa juntament amb l’avi, vaig sentir les veus del pare i de la mare 
que parlaven a la cuina. Sempre fan la xerradeta abans d’anar a dormir, 
però jo mai no paro atenció amb el que diuen, són coses de grans que no 
m’interessen gens ni mica . Aquesta vegada, però, la manera com parlaven, 
gairebé xiuxiuejant i amb el to més greu del normal, em van intrigar . Vaig 
deixar d’escriure i vaig obrir una mica la porta per escoltar què era el que 
deien . Sí, ja sé que no està bé, i no saps com me’n penedeixo ! V a, t’ho escric 
sense embuts i ràpid; van dir que havien dut l’avi a casa per passar-hi els 
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seus últims dies . Ja està, ja ho he dit . Veus? Ja se’m torna a fer un nus a la 
gola !

Ja està, ja torno a ser aquí . He anat a rentar-me la cara . Doncs com et deia; 
després de sentir el que van dir el pare i la mare, l’ànima em va caure als peus, 
em vaig tapar amb els llençols i vaig plorar tota la nit . Jo m’havia imaginat 
un Nadal ben diferent, perquè resulta que ara ja sé qui són els reis i com va 
això de la soca. Sí, al cole gairebé tots els de classe ja ho sabem . Jo me’n sentia 
molt orgullosa i havia planificat explicar el meu descobriment a la família com 
una gran notícia, i m’imaginava que em mirarien amb respecte, com a una nena 
gran, ja . Però avui, quan ha sigut l’hora de fer cagar la soca, no he tingut valor 
de dir res en veure tothom tan il·lusionat i, sobretot, l’avi rient i picant de mans. 
M’ha semblat que era millor fer-me la tonta.

 He anat a resar davant del pessebre unes quantes vegades, he donat cops de 
bastó més fort que mai a la pobra soca... però una de les vegades he enxampat 
l’avi posant els regals a sota de la soca, perquè no es pot moure gaire, el 
pobre. Ell no s’ha adonat que el veia, els altres però, s’han quedat ben parats, 
amb uns ulls oberts com a taronges. Fins i tot la mare s’ha tapat la boca per 
ofegar el crit que li estava a punt de sortir . Jo he reaccionat ràpid, he tancat 
altra vegada la porta i m’he posat a resar ben fort perquè em sentissin des del 
menjador, fins que m’han dit que ja hi podia anar .

Hem acabat de cagar la soca i hem dinat, hem rigut i hem escoltat les històries 
de sempre de l’avi, però aquest any amb molta més atenció.

Quan tots se n’han anat, ha sigut quan la mare m’ha abraçat i m’ha dit “Gràcies, 
bonica” i el pare m’ha esbullat els cabells, perquè ell no és massa d’abraçades.

Ja ho veus estimat diari ... tan contenta que estava de fer-me gran i ara m’adono 
que créixer és una bona merda ! Decepció.

Gràcies per escoltar-me i Bon Nadal .

Conte de Nadal de Ricard Bertran
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No pots viure sense connexió al teu mòbil.
Però si fas servir el mòbil al cotxe,

aquesta pot ser la teva propera connexió.
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ENTREVISTA MAITE TREPAT

Tots som motor de canvi

per ANNA BERTRAN

En el darrer número de 
Sió corresponent al 
mes de desembre, es 

publicava la notícia de la sig-
natura del conveni de cessió 
de l’edifi ci de Cal Carreter 
entre la família Ros i l’Asso-
ciació Alba de Tàrrega. Per tal 
de conèixer més detalls del 
projecte, hem conversat amb 
Maite Trepat, la directora. 

– En primer lloc m’agradaria 
que ens expliquessis què és per 
a tu l’Associació Alba.

– Per a mi Alba és, sobre-
tot, un món d’oportunitats per 
a tothom. Recordo quan l’any 
2016, quan tot just comen-
çàvem a redactar el pla estra-
tègic per als propers quatre 
anys, pensàvem que fos una 
entitat que donés respostes, 
amb un ferm compromís en-
vers les persones i el territori. 

I quan parlem de persones, 
ens traiem l’etiqueta de la 
discapacitat i fem èmfasi en 
les necessitats que qualsevol 
persona pugui tenir en un mo-
ment determinat. Nosaltres 
parlem de l’ADN Alba, que 
vol dir treballar pel benestar 
de les persones del nostre ter-
ritori buscant sinergies, col-
laboracions, complicitats… 
No podem esperar que tot ho 
faci l’administració sinó que 
cal buscar la implicació de 
l’entorn, entitats i la ciutada-
nia en general. El treball en 
xarxa és multiplicador.

– Entrant a la vostra web 
constatem que heu engegat 
molts projectes; per tant, tot el 
que deies abans funciona.

– Una altra de les caracte-
rístiques de la nostra asso-
ciació és la innovació. Ens 
interpel·lem a nosaltres ma-
teixos buscant sempre la mi-
llora; no ens conformem amb 
el que tenim sinó que bus-
quem l’atreviment i ens diem: 
per què no ho fem diferent? 
I d’aquesta manera  és  com 
neixen nous projectes. 

– Com neix Alba?
– Neix d’una donació de la 

Jove Cambra de Tàrrega, un  
petit grup de joves empresaris 
que fan un donatiu a l’esglé-
sia per tal que es pogués co-
brir alguna necessitat social. 
En aquell moment hi havia 
mossèn Josep Garriga, un 
home visionari, emprenedor 
i impulsor de moltes iniciati-
ves socials; pensa que no hi 
ha res destinat a les persones 
amb una discapacitat intel-

lectual. Comencen a trucar 
portes i es crea una aula amb 
un grupet de 4 o 5 persones 
que ja havien acabat l’etapa 
de l’escola d’educació espe-
cial i que havien d’entrar en 
el món laboral. En un primer 
moment  troben una ocupació 
netejant els baixos de l’hos-
pital, netejant vehicles, etc. 
D’aquesta manera passen 20 
anys, amb un total de 10 pro-
fessionals i una trentena de 
persones ateses.

– Què és el que us fa canviar 
cap aquest nou model?

– Passats aquests 20 anys 
hi ha un moment d’infl exió, 
quan un informe de l’ad-
ministració demana que es 
professionalitzi l’entitat o 
del contrari havia de tancar. 
Llavors es truca a altres enti-
tats de comarques veïnes per 
veure com estan organitzades 
i en Carles Ahumada de la co-
operativa “L’Olivera” de Vall-
bona de les Monges ens dona 
un cop de mà. En aquest 
moment és quan un grup de 
persones, potser amb més vo-
luntat que coneixements, ens 
posem a treballar, ampliant 
serveis i obrint les portes a 
persones amb algun trastorn 
mental. Un dels primers ob-
jectius va ser que les perso-
nes poguessin percebre un 
salari mínim a fi nal de mes, 
creant el centre especial de 
treball.

– M’imagino que no ha estat 
fàcil i heu tingut moments de 
tot, no?

– Sí, Alba també ha patit 
molt. L’any 1996, quan obrim 

La Maite Trepat en una foto actual.

Per a mi Alba és, 
sobretot, un món 
d’oportunitats per 
a tothom. Re-
cordo quan l’any 
2016, quan tot 
just començàvem 
a redactar el pla 
estratègic per als 
propers quatre 
anys, pensàvem 
que fos una entitat 
que donés respos-
tes, amb un ferm 
compromís envers 
les persones i el 
territori. ▼
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el centre especial de treball 
depenem d’un contracte de 
cablejat elèctric de l’empresa 
“Lear” de Cervera; l’empresa 
tanca i ens quedem sense 14 
llocs de treball. També ens 
posem en un altre contracte 
de cablejat elèctric de “Fu-
ras”, però aquest cop es tras-
llada la fàbrica al Marroc i de 
cop ens quedem amb 50 llocs 
de treball menys. Amb totes 
aquestes difi cultats aprenem 
a ser resilients al canvi i ens 
fa més forts. És el moment en 
què comencem a crear equips 
de neteja i se’ns ofereix la 
possibilitat de recuperar l’an-
tiga fàbrica de galetes El Ro-
sal; més tard obrim el GAT, la 

nostra cafeteria restaurant, 
ara farà 12 anys. Pensem que 
les persones sempre hi són, 
per tant hem d’anar a buscar 
vies per donar-los una sortida 
laboral viable i amb un salari.

– Us aneu fent cada vegada 
més grans amb nous projectes. 
Com us organitzeu?

– Abans de la crisi del 2008 
i després de créixer força, 
Alba fa un procés de trans-
formació organitzatiu amb 
l’acompanyament d’un equip 
de consultors bascos i l’Ester 
Vidal, encarregada del comis-
sionat d’economia social de 
l’Ajuntament de Barcelona. 
S’aposta per un model d’or-

ganització basat en els equips 
autogestionats, deixar de 
banda la direcció piramidal i 
empoderar al màxim cada un 
dels equips per gestionar la 
seva àrea. Tot això ens porta 
a una organització per àrees: 
l’àrea educativa terapèutica, 
que inclou l’atenció precoç, 
l’escola i centre ocupacional; 
l’àrea d’habitatge amb el rep-
te d’aconseguir habitatge de 
maneres molt diverses; l’àrea 
de formació i inserció, la de 
treball i per últim la de lleure. 
Aquesta última, la del lleure, 
ha passat ja a constituir-se 
com a entitat jurídica pròpia 
amb el nom de “Quàlia”. Cre-
iem que és un model d’èxit 

Equinoteràpia i practicant l’esport 
del bocce.

Bugaderia i tres imatges del taller 
de fusteria.

▼

Un dels primers 
objectius va ser 
que les persones 
poguessin per-
cebre un salari 
mínim a fi nal de 
mes, creant el 
centre especial 
de treball.
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en què, per una banda és 
cert que existeix una direcció, 
però disposem de 40 gerents, 
40 gestors responsables de 
cada un dels projectes.

– Per tant estem parlant d’un 
volum de projectes i persones 
molt important.

– Alba en aquests moments 
és un grup d’entitats d’eco-
nomia social que gestiona 
l’associació amb un NIF prin-
cipal, una Fundació, el Club 
Esportiu Alba, les cooperati-
ves Quàlia i Alba Jussà i una 
empresa d’inserció amb els 
mateixos valors.

Ara mateix tenim 400 tre-
balladors i es dona serveis a 
prop de 3.000 persones, en-
tenent que n’hi ha que són 
puntuals.

– Maite, com arribes a la di-
recció de l’associació?

– Es podria dir que hi arribo 
de casualitat. Tot i que tinc la 
llicenciatura a nivell d’edu-
cació física, sempre m’havia 
atret molt tot el que fa refe-
rència al camp social. Ha-
via fet molt voluntariat amb 
gent gran, també als Special 
Olympics amb persones amb 
discapacitat, he treballat amb 
menors tutelats... Alhora tam-
bé viatjo a Bèlgica per tal de 
formar-me en l’activitat física 
encarada a ajudar persones 
amb capacitats diferents. Tot 
aquest pòsit de coses m’ajuda 
en el moment en què m’ofe-
reixen de posar-me al davant 
de l’associació. Va ser una 
manera de tornar als orígens 
ja que soc targarina de pare i 
mare però feia molts anys que 
vivia a Lleida. I d’això ja en fa 
25 anys! 25 anys portant la 
direcció i la gerència amb un 
equip humà extraordinari que 
ha fet que em passessin els 
anys volant.

– Fes-nos cinc cèntims de 
com neix el projecte de Cal 
Carreter.

– Fa més o menys un any 
endarrere rebem una trucada 

que ens diu si estaríem inte-
ressats en la cessió d’una casa 
a Agramunt. Nosaltres en par-
lem i acceptem una trobada 
amb els familiars de Mercè 
Ros, en aquest cas amb la 
seva neboda Thaïs Sánchez, 
una persona amb una sensi-
bilitat vers les causes socials, 
ja que ella mateixa treballa 
al Casal dels Infants del Ra-
val. Després d’uns mesos de 
meditar-ho i de buscar el fi -
nançament pel manteniment, 
acceptem l’oferta. És curiós 
que just en aquell moment 
havíem de plegar, per motius 
administratius, l’activitat de 
fusteria que es feia a Tàrrega 
i els mateixos professionals 
van creure que podia ser una 
bona oportunitat per continu-
ar endavant l’activitat.

– Hi haurà gent de tota la co-
marca o bé està pensat per les 
persones d’Agramunt ?

– La idea principal és que 
se’n benefi ciïn les 8 o 10 per-
sones d’Agramunt i rodalies 
que ja venen a l’associació, 
sempre segons la seva volun-
tat, és clar. Pensem que és 
positiu sortir fora del Centre 
i participar de la vida activa 
del poble com pot ser anar al 

Elaborant els famosos i aclamats 
Arrugats d’El Rosal.

▼

Alba en aquests 
moments és un 
grup d’entitats 
d’economia social 
que gestiona l’as-
sociació amb un 
NIF principal, una 
Fundació, el Club 
Esportiu Alba, 
les cooperatives 
Quàlia i Alba Jussà 
i una empresa 
d’inserció amb els 
mateixos valors.
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Casal, a ràdio Sió, participar 
a la Festa de Carnaval o bé 

fer alguna col·laboració pun-
tual amb alguna entitat. Des 

de l’Ajuntament d’Agramunt 
sempre hi ha hagut la màxi-
ma voluntat perquè es puguin 
utilitzar els espais de la Vila: 
des de l’Espai Guinovart fi ns 
al Centre Cívic.

– Quan començarà la vida de 
la fusteria Cal Carreter?

– A partir del mes de gener 
i, de forma progressiva, s’ani-
ran incorporant persones del 
mateix Agramunt i de l’entorn 
a l’activitat. En principi volem 
aconseguir una implicació
comunitària, que es rebin en-
càrrecs tan individuals com
de les diferents entitats; tam-
bé hi ha la possibilitat d’al-
guna ocupació a nivell mu-
nicipal com la reparació de 
mobiliari urbà, restauració 
de mobles… Fins i tot tenen 

 

Imatge de grup al taller.

▼
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algun producte propi que han 
començat a fer. Bé, tenim 
moltes ganes de tirar-ho en-
davant i, com he dit abans, 
que hi hagi la implicació de 
tota la comunitat.

– El tema de l’habitatge, tam-
bé tirarà endavant?

– L’habitatge de cal Carreter 
està en perfecte estat, fi ns i 
tot amb l’ascensor completa-
ment adaptat. Amb l’habitat-
ge ens passa que tenim les 
dues llars de Tàrrega plenes 
des de fa un parell d’anys. A 
vegades hi ha famílies que ne-
cessiten un acolliment puntu-
al per una hospitalització o 
perquè necessiten descansar, 
i aquesta estada que s’anome-
na de “Respir”, comencem a 

tenir problemes per oferir-les 
ja que no tenim places. Cal 
Carreter vol ser una casa de 
“Respir” però d’una manera 
més planifi cada; estades en 
un entorn comunitari en les 
que es participi de la vida so-
cial i cultural del poble, pas-
sant el cap de setmana fent 
rutes o activitats lúdiques, i 
que això ja estigués planifi cat 
una vegada al mes o quan a la 
família els convingués.

– I el fi nançament per mante-
nir tot aquest projecte?

– A nivell econòmic pensem 
que la part de la fusteria es 
pugui anar mantenint amb el 
que genera la pròpia activi-
tat, esperant alguns possibles 
contractes i els encàrrecs de 
la comunitat. El monitoratge 
el paga la Generalitat de Ca-
talunya i també hem demanat 
el 0,7% de les declaracions 
d’hisenda destinat a fi nali-
tats socials; de moment no 
ens han confi rmat si ens ho 
donen o no, però nosaltres ho 
tirem endavant; ja buscarem 
el fi nançament on sigui!

– No és el primer projecte 
que engegueu a Agramunt; el 
curs passat ja vau obrir l’Ante-
na del CDIAP a la nostra vila.

– Una de les estratègies de 
l’associació és intentar apro-
par el servei a les persones. 
Tenint en compte que un tren-
ta per cent de les persones 
ateses al CDIAP de Tàrrega 
venien d’Agramunt i rodalies, 
es va dur a terme una bona 
diagnosi i vam decidir apropar
el servei perquè les famílies 
no s’haguessin de despla-
çar i així estalviar-los aquest 
patiment. Vam trobar la col-
laboració de l’Ajuntament i 
crec que les famílies n’estan 
molt satisfetes.

– De tots aquests 25 anys 
com a directora amb què et 
quedaries?

– Del que em sento més 
orgullosa és de l’equip humà 
que hi ha a l’associació, el 
saber delegar i donar autono-
mia, i fer veure que els pro-
jectes són de cadascun dels 
responsables. La meva tasca 
és acompanyar, fer que l’orga-
nització creixi i empoderar els 
equips a tirar endavant amb 
els seus projectes. Un exem-
ple d’èxit és “Quàlia” que ha 
esdevingut tot un referent del 
món del lleure i que hi va ha-
ver un equip que va ser capaç 
de detectar oportunitats.

– Per acabar, creus que en-
cara hi ha molt camí per re-
córrer en el reconeixement de 
les persones amb altres capa-
citats?

– Tot i que s’ha avançat 
molt, el camí és llarg i encara 
s’ha de treballar molt per la 
inclusivitat d’aquestes perso-
nes tant a nivell educatiu com 
en el món laboral. Nosaltres 
som els primers que pensem 
que les escoles d’educació 
especial haurien de desapa-
rèixer i desplegar la inclusivi-
tat en totes les seves formes. 
Penso que el contacte amb 
aquests companys que tenen 
altres capacitats ens fa mi-
llors persones.

Amb la Maite hem parlat de 
resiliència, d’empoderament, 
de no abaixar els braços per 
moltes difi cultats que tinguis. 
És una persona vital, amant 
de les persones i que parla 
de l’associació amb una lluïs-
sor especial als ulls, la mira-
da d’una persona ferma que 
s’estima el que fa. Ara ens 
toca a nosaltres fer gran Cal 
Carreter.   ■

Davant de Cal Carreter a la nostra 
vila després de signar el conveni de 
cessió de l’edifi ci.

La vida de la fus-
teria Cal Carreter 
començarà a partir 
del mes de gener i, 
de forma progres-
siva, s’aniran in-
corporant persones 
del mateix Agra-
munt i de l’entorn 
a l’activitat. Tenim 
moltes ganes de 
tirar-ho endavant 
i que hi hagi la 
implicació de tota 
la comunitat.
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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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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

 
ENSENYAMENT FINESTRA EDUCATIVA

Tallers artístics i tema de l’any
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Ja fa uns cursos que a l’eta-
pa d’educació infantil, de 
la mateixa manera que a 

altres cicles de primària, venim 
realitzant un cop a la setmana 
tallers internivell de plàstica. 

En aquestes sessions el que 
es pretén és que es relacionin 
els alumnes dels diferents cur-
sos del cicle, treballant les pro-
postes que es plantegen a cada 
sessió de manera individual 
dins del seu nivell maduratiu i 
de forma cooperativa entre ells.

Ens organitzem en grups re-
duïts de 10 a 12 alumnes on 
s’estableix una rotació que per-
met passar d’un taller a l’altre 

fi ns a tancar el cercle. Al llarg 
del curs, els alumnes exploren 
de forma creativa amb un am-
pli ventall de materials, expe-
rimenten amb diferents tècni-
ques i duen a terme producci-
ons pròpies.

Val a dir que dins de l’orga-
nització dels mateixos tenim en 
compte de realitzar-ne un en 
llengua anglesa i donar a conèi-
xer un artista a partir de la seva 
obra.

Aquest curs, a més a més, hi 
hem introduït un nou element. 
Es tracta de donar cabuda al 
tema de l’any escollit, el món 
dels contes, que a l’escola ens 

serveix com a eix vertebrador 
tant a l’hora de realitzar activi-
tats curriculars com per a l’am-
bientació dels diferents espais.

Per tant, a partir de l’escenifi -
cació d’un conte fem la presen-
tació del taller artístic. Així, el 
conte de la Ventafocs ens ha dut 
a conèixer l’artista visual japo-
nesa Yayoi Kusama i les seves 
carabasses. Amb la Caputxeta 
hem decorat pedres i elaborat 
pastisseria creativa de l’àvia. El 
Flautista d’Hamelí ens ha donat 
l’oportunitat de practicar papi-
rofl èxia. Amb els Músics de Bre-
men hem creat un instrument. 
Els Follets Sabaters ens han ser-
vit per aprendre a teixir. Amb la 
Rínxols d’Or hem confeccionat 
titelles i amb la Rateta Presumi-
da (Pretty Ritty), a part d’adquirir 
vocabulari en llengua anglesa, 
hem fet un collage amb els seus 
personatges i elements.

I a les acaballes d’aquest pri-
mer trimestre, des de l’Escola 
Macià-Companys us desitgem 
unes bones festes de Nadal i un 
feliç Any Nou.

Equip de mestres
d’Educació Infantil

Els alumnes 
exploren de 
forma crea-
tiva amb un 
ampli ventall 
de materials, 
experimenten 
amb diferents 
tècniques i 
duen a terme 
produccions 
pròpies.
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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

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
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ENSENYAMENT FINESTRA EDUCATIVA

Activitats artístiques
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Dijous, 22 de novembre, vàrem 
celebrar a l’escola Santa Cecília, 
patrona de la música. El prota-

gonista de la diada d’aquest any va ser 
en Ferran Aixalà (actor, músic, pallasso 
i guionista) que va oferir-nos una di-
vertida animació musical en què van 
participar-hi els alumnes de primària. 
Els alumnes d’educació infantil, per la 
seva banda, van gaudir amb un conte 

musical que el mateix artista els oferí 
acompanyat de la seva guitarra. 

D’altra banda, també hem rebut  re-
centment la visita de l’educadora i escrip-
tora Míriam Ródenas. L’autora va presen-
tar-nos la seva darrera obra anomenada 
“La Rona es mira”, un excel·lent conte 
per treballar el concepte de bellesa, l’ac-
ceptació i cura del cos i l’autoestima des 
d’un enfocament lliure i amorós. El taller 

va servir-nos per treballar el reconeixe-
ment de les emocions, l’empatia i l’auto-
estima. En fi nalitzar l’activitat –dirigida 
a l’educació primària– cada alumne va 
emportar-se un penjoll amb una ampo-
lleta plena de confi ança, valor i espai per 
posar-hi tot el que sigui necessari davant 
d’una situació difícil.

Col·legi Mare de Déu del Socors 

T. 973 39 27 24

LLUNANOVAAGRAMUNT

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



46 [DESEMBRE 2019]sió 670

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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Cassià Casademont, 
va compondre La 
dona d’aigua per a 
orquestra simfònica, 
sis cantants i un cor 
mixt, amb un tipus de 
música propera, de 
caràcter popular.

Pel que fa a l’argu-
ment, es tracta d’una 
història d’amor entre 
la reina de les do-
nes d’aigua, éssers 
màgics vinculats a 
fonts, llacs i gorgs, i 
un ser humà, l’hereu 
de Vilaplana. Les 
dones d’aigua, són 
éssers de la mitologia 
catalana, fi gures fe-
menines que habiten 
en indrets com fonts, 
llacs i gorgs.

 
MÚSICA ÒPERA EN CATALÀ

La dona d’aigua

Cassià Casademont 
(Banyoles 1875 - Bar-
celona 1963) va ser 

professor de viola i compo-
sitor. Estudià violí amb Ma-
thieu Crikboom, i harmonia 
amb Eduard Frigola i amb 
Enric Morera. El 1896 fou 
contractat per formar l’Or-
questra de Sant Celoni, i a 
partir d’aquí va dirigir di-
verses orquestres i orfeons. 
Estrenà les òperes La dona 
d’aigua i La mare, i obres 
escèniques com El monjo de 
la Selva, Anacreòntic i Una 
vegada era un Rei d’Apel·les 
Mestres. Deixà escrites 377 
composicions que també 
inclouen sardanes i música 
coral.

Cassià Casademont, va 
compondre La dona d’aigua 
per a orquestra simfònica, 
sis cantants i un cor mixt, 
amb un tipus de música pro-
pera, de caràcter popular, on 
els passatges lírics s’alter-
nen amb aires de sardana. 
És una òpera composta amb 
un pròleg i tres actes segons 
un llibret de Joan Trias. Els 
personatges són: la dona 

d’aigua, la fi lla gran, la fi -
lla petita, la bruixa, l’hereu 
de Vilaplana i l’avi pastor. 
L’obra s’emmarca dins el 
corrent modernista, i està 
estructurada en quatre cants 
que van ser titulats com: 
Gorg de Vallderròs (obertu-
ra), Dintre la llar, Fora l’era 
i Retorn al gorg. L’obra està 
situada a Riells del Fai al se-
gle XVII. Es va estrenar l’any 
1911 al teatre El Dorado de 
Barcelona.

Pel que fa a l’argument, es 
tracta d’una història d’amor 
entre la reina de les dones 
d’aigua, éssers màgics vin-
culats a fonts, llacs i gorgs, 
i un ser humà, l’hereu de Vi-
laplana. Les dones d’aigua, 
són éssers de la mitologia 
catalana, fi gures femenines 
que habiten en indrets com 
fonts, llacs i gorgs. L’origen 
d’aquest mite és anterior a la 
dominació de Catalunya per 
l’imperi Romà.

A la zona de Riells del 
Fai. Regina, la reina de les 
dones d’aigua s’enamora de 
l’hereu de Can Vilaplana, i 
per convertir-se en la seva 

muller, renuncia a la seva 
immortalitat. L’única condi-
ció que posa és que mai no li 
digui dona d’aigua. Després 
de deu anys de matrimoni i 
dues fi lles, succeeix la tragè-
dia, amb un mal entès que 
provoca una bruixa malèvo-
la. L’hereu, embogit d’ira, la 
maleeix, i li diu dona d’aigua, 
peu forcat... La Regina desa-
pareix. No passa ni un segon 
que l’hereu es penedeix del 
que ha dit. Però ja és tard, el 
mal inevitable. A petició del 
seu pare, les dues fi lles van 
a parlar amb la Regina, i pro-
ven de retenir-la per la força, 
al mon dels humans. La Re-
gina, però, és més forta que 
elles i les arrossega al fons 
del Gorg, amb la resta de do-
nes d’aigua. L’hereu resta sol 
per la resta de la vida.

Convido a escoltar l’ober-
tura, que és una breu peça 
simfònica que utilitza temes 
d’arrels catalanes; i una sec-
ció central d’ambient líric, 
que serveix per a la posada 
en acció de l’òpera.

Montserrat Cots

agro-urgell, s.l.

co
ns

ulto
ri veterinari

consultori veterinari

ISABEL MORROS SANOU
Veterinària

Alimentació, joguines
i tot tipus d’accessoris

Av. Marià Jolonch, 13 - Tel. 973 39 07 06 - Mòbil 628 34 96 09
veterinari@agrourgell.com      -      25310 AGRAMUNT (Lleida)

HORARI:
Dimarts de 10h a 13h i de 16h a 19h

Dijous de 10h a 13h
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Torrons Vicens obre una nova 
botiga a Madrid

PUBLIREPORTATGE  ·  PUBLIREPORTATGE  ·  PUBLIREPORTATGE  ·  PUBLIREPORTATGE  ·  PUBLIREPORTATGE

Ubicada en ple centre de Madrid, 
al número 10 del Paseo del Pra-

do, el nou establiment té una super-
fície de 650 m2, 200 m2 dels quals, 
estaran dedicats al Museu del Torró 
i la Xocolata amb l’objectiu de do-
nar a conèixer als visitants els orí-
gens i la tradició de l’autèntic torró 
d’Agramunt i la Xocolata a la pedra.

La nova botiga ofereix tots els tor-
rons i especialitats Torrons Vicens 
en un espai únic i amb molta his-
tòria.

Any rere any Torrons Vicens fu-
siona tradició i innovació creant 
nous productes, textures i sabors i 
ja compten amb més de 300 refe-
rències. Enguany la col·laboració 
amb el xef Albert Adrià dona com a 
fruit dues noves varietats: el torró 
de cervesa Inèdit i el torró de Tira-
misú, que han tingut un gran èxit. 
Un maridatge perfecte entre la tra-
dició artesana del Mestre torronai-
re Àngel Velasco i els coneixements 
d’alta cuina d’Adrià. Torrons Vicens 
col·labora aquest any amb el xef i 
presentador Marc Ribas. Junts han 
fet possible l’existència d’un torró 

realment brutal! Un torró picant i 
amb molta personalitat.

La fi rma també proposa sis nove-
tats amb molta història. Seguint la 
línia dels cremosos, hom pot delec-
tar-se amb el torró cremós d’amet-
lla amb festucs i sal i el cremós 
d’ametlla amb nous de macadàmia 
i xocolata. A ells se sumen el tou 
d’ametlla amb taronja, el Cruixent 
de coco o el de maduixes amb nata. 
I homenatjant el bressol del torró, 
el praliné de torró d’Agramunt amb 
xocolata a la pedra. A més Torrons 
Vicens continua elaborant dolços 
clàssics que són tot un referent, com 
gema cremada, tou i dur d’ametlla o 
el torró d’Agramunt amb IGP.

Responent a les noves tendències 
de consum i creixent demanda de 
productes sense sucre i ecològics, 

que han tingut un fort creixement 
en els dos darrers anys, Torrons 
Vicens ha cobert aquesta demanda 
amb el resultat d’un increment de 
les vendes al voltant d’un 40% en 
aquesta gamma.

Amb l’obertura d’aquesta nova 
botiga ja son més de 50 les botigues 
Torrons Vicens repartides arreu.

Conquerit el mercat nacional, 
estan obrint mercat a països com 
Estats Units, Japó, Dubai o Corea 
del Sud, a banda d’Europa Central. 
Sempre apostant per la innovació 
en nous sabors i obrint punts de 
venta propis amb l’objectiu que el 
torró sigui conegut mundialment.

L’última aposta de Torrons Vicens 
a l’estranger ha estat l’obertura 
d’una nova botiga a Ciutat de Mè-
xic, a l’exclusiu complex comercial 
Paseo Interlomas.

“Un nou espai situat a l’emblemàtic Paseo del 
Prado de Madrid que reafi rma el seu creixement 
i els consolida com una de les marques del sector 
amb més presència en tot el territori”

Nova botiga Torrons Vicens Paseo del Prado, Madrid.

Botiga Torrons Vicens a Paseo Interlomas, 
Ciutat de Mèxic.
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ESPORTS CLUB FUTBOL AGRAMUNT «ESCOLA GERARD GATELL»

www.cfagramunt.cat

Resultats i classifi cacions R. Mendoza

Tercera Catalana
Jornada 10 a 12

Butsènit 2 - Agramunt G. Gatell 3
Agramunt G. Gatell 7 - Vallfogona Bal. 2
Bellpuig 3 - Agramunt G. Gatell 1

Classifi cació Punts PJ PG PE PP GF GC

Agramunt G. Gatell 21 12 6 3 3 30 21

Bons partits davant del Butsènit i el 
Vallfogona, però derrota a Bellpuig, un 
rival directe, que ens pot passar factu-
ra al fi nal de temporada. Mantenim la 
sisena posició.

Juvenil
Jornada 5 a 8

Agramunt G. Gatell 2 - Orgel·lia 1
Guissona 4 - Agramunt G. Gatell 3
Fondarella 1 - Agramunt G. Gatell 11

Classifi cació Punts PJ PG PE PP GF GC

Agramunt G. Gatell 15 6 5 0 1 29 7

Gran remuntada amb el Guissona, 
però a l’últim minut vam perdre el par-
tit. Tot i la derrota, pugem a la segona 
posició.

Cadet
Jornada 5 a 7

Rialp 1 - Agramunt G. Gatell 1
Agramunt G. Gatell 4 - Cervera 0

Fondarella 2 - Agramunt G. Gatell 2

Classifi cació Punts PJ PG PE PP GF GC

Agramunt G. Gatell 17 7 5 2 0 23 6

Complicat partit amb el Fondarella, 
on la permissivitat de l’àrbitre va pro-
vocar l’empat en un partit que teníem 
guanyat. El cadet se situa en tercera 
posició.

Infantil
Jornada 5 a 7

Agramunt G. Gatell 4 - Cervera 5
Pobla Segur 4 - Agramunt G. Gatell 6
Agramunt G. Gatell 2 - Ivars d’Urgell 3

Classifi cació Punts PJ PG PE PP GF GC

Agramunt G. Gatell 15 7 5 0 2 38 19

Les dues derrotes a casa ens col-
loquen en tercer lloc.

Aleví A
Jornada 5 a 7

Agramunt G. Gatell 2 - Orgel·lia 1
Mollerussa 3 - Agramunt G. Gatell 8
Agramunt G. Gatell 3 - Balàfi a 3

Classifi cació Punts PJ PG PE PP GF GC

Agramunt G. Gatell 13 7 4 1 2 32 20

Bon mes per a l’aleví amb set punts 
dels nou possibles. Estem en setena 
posició.

Aleví B
Jornada 5 a 7

Alpicat 3 - Agramunt G. Gatell 8
Agramunt G. Gatell 10 - Lleida 3
Pla d’Urgell 2 - Agramunt G. Gatell 8

Classifi cació Punts PJ PG PE PP GF GC

Agramunt G. Gatell 16 7 5 1 1 52 27

Ple de victòries de l’aleví. Pugem a la 
tercera posició.

Aleví C
Jornada 5 a 7

Agramunt G. Gatell 3 - Mig Segrià 5
Pla d’Urgell 5 - Agramunt G. Gatell 1
Agramunt G. Gatell 0 - At. Segre 5

Classifi cació Punts PJ PG PE PP GF GC

Agramunt G. Gatell 0 7 0 0 7 17 43

Aquest aleví continua sense estrenar 
el caseller dels punts.

Benjamí A
Jornada 5 a 7

Agramunt G. Gatell 1 - Tàrrega 6
At. Segre 5 - Agramunt G. Gatell 3
Agramunt G. Gatell 5 - AEM 1

Classifi cació Punts PJ PG PE PP GF GC

Agramunt G. Gatell 12 7 4 0 3 39 34

Només hem sumat tres punts aquest 
mes, insufi cient per millorar a la classi-
fi cació. Seguim en setena posició.
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Equip Prebenjamí B. Jugadors/es: N. Colom, Y. Garrido, G. Gassó, G. González, M. Marín, M. Balsells, I. Bobet, A. Garcia,
J. Bumbar, V. Florensa.
Equip tècnic. Entrenador: Pere Gassó. Delegat: Miquel Marín.

Benjamí B
Jornada 5 a 7

Lleida 1 - Agramunt G. Gatell 0
Agramunt G. Gatell 4 - At. Segre 2
AEM 0 - Agramunt G. Gatell 7

Classifi cació Punts PJ PG PE PP GF GC

Agramunt G. Gatell 10 7 3 1 4 19 20

El benjamí tenia un partit complicat 
a Lleida (AEM), però se’n va sortir força 
bé. Ocupen la desena posició.

Prebenjamí
Jornada 5 a 7

Alcoletge 0 - Agramunt G. Gatell 13
Agramunt G. Gatell 14 - Cervera 0
E.F. Urgell 1 - Agramunt G. Gatell 5

Classifi cació Punts PJ PG PE PP GF GC

Agramunt G. Gatell 21 7 7 0 0 76 6

El prebenjamí està jugant una altra 
lliga. Fa més de dos anys que són invic-
tes. L’última foto de l’any és per aquest 

equip que ens donarà molt de parlar 
durant el 2020.   ■
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ESPECIALISTES 
EN HOSTALERIA

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

Distribuïdors:

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

bosses paper

bosses plàstic

hostaleria

alimentació

aparells

neteja

impresos

pastisseria

indústria

mobiliari

cash…

bosses paper

bosses plàstic

hostaleria

alimentació

aparells

neteja

impresos

pastisseria

indústria

mobiliari

cash…

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

Formatges Monber
Elaboració Artesanal

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

Inici de les competicions
42è Cros Ciutat de Mollerussa, 
Memorial Josep Ignasi Culleré 
(diumenge 3 de novembre)

El primer diumenge del mes de no-
vembre i encara que coincidint amb el 
pont de la festivitat de Tots Sants, per 
cremar els panellets i les castanyes, 
força atletes del Club varen participar 
al cros de Mollerussa, enguany també 
puntuable (donant el tret de sortida) 
al Gran Premi Català de Cros. En una 
matinal amb força vent, aquestes varen 
ser les classifi cacions:

Categoria Atleta Posició

Sub20 femení Marina Súria 9a

Sub18 masculí Roger Súria 6è

Sub16 femení Maria Vilanova 24a

Sub16 masculí Cesc Boix 24è

Sub14 femení Núria Argelich 8a

Sub14 masculí Pol Carrera
Genís Gimbert
Josep Guàrdia
Gerard Fitó

14è
22è
25è
26è

Sub12 femení Sió Ribalta
Martina Ibarz
Firdaws Mrizak
Maria Aguza

13a
19a
21a
38a

Sub12 masculí Mehdi Bouharou
Quim Pellicer
Lluc Bergadà
Marcel Talavera

4t
20è
26è
36è

Sub10 femení Anna Pellicer
Marina Balagueró
Ona Carrera
Anna Balagueró
Gal·la Magrinyà

14a
22a
23a
27a
34a

Sub10 masculí Adam Mrizak
Enric Serra

15è
18è

Sub8 femení Olga Serra
Emma Roset

13a
16a

Sub8 masculí Marc Bosch
Gerard Lluch
Hatim Mrizak
Genís Gilabert
Èric Serra
Martí Mateu

1r
2n
8è
10è
11è
13è

En les categories escolars de parvu-
lets, no competitives, varen córrer Júlia 
Gilabert, Neus Pellicer i Mariona Serra.

1r Cros de Guissona
(diumenge 10 de novembre)

Seguint amb la participació arreu on 
es pot, aquest any vàrem ser presents 
al 1r cros de Guissona organitzat des 
del Consell Esportiu de la Segarra. 
Malgrat el fred i els entrebancs de la 
primera cursa en aquesta població, es 
va competir bé i els resultats varen ser 
els següents:

Categoria Atleta Posició

Veterà femení Montse Sala
Imma Coberó

1a
2a

Cadet masculí Joel Cadevall 1r

Aleví masculí Martí Lluch
Roger Pijuan
Quim Pellicer
Martí Romeu
Josep Fitó
Marcel Talavera

1r
5è
6è
8è
9è
10è

Aleví femení Sió Ribalta
Firdaws Mrizak
Nora Serra
Laia Hernández
Laura Cuberes

1a
2a
3a
4a
7a

Benjamí masculí Adam Mrizak
Biel Pla
Sergi Fitó

1r
3r
5è

Benjamí femení Martina Piña
Anna Pellicer
Marina Balagueró
Clàudia Pérez
Anna Balagueró
Anna Galceran

1a
3a
4a
5a
7a
12a

Prebenjamí masculí Marc Bosch
Gerard Gassó
Hatim Mrizak
Esteve Areny

1r
2n
4t
9è

Prebenjamí femení Carla Gassó 13a

Cros d’Isona
(diumenge 10 de novembre)

I el mateix diumenge, els germans 
artesencs que corren amb nosaltres, 
Guifré i Isolda Porta, varen córrer al 
cros d’Isona dins del circuit del Pallars. 
El Guifré en categoria aleví masculí pu-
java al podi en 3a posició i la Isolda en 
benjamí femení, era la 6a en creuar la 
línia de meta de la seva cursa.

27è Cros Intercomarcal Ciutat 
de Tàrrega
(diumenge 17 de novembre)

Possiblement la cursa amb més 
participació fi ns al moment, ha estat 
el cros de la ciutat veïna de Tàrrega. 
Enguany donant el tret de sortida del 
circuit lleidatà de cros Trofeu Diputació 
de Lleida, va comptar amb la partici-
pació de gairebé una seixantena dels 
nostres atletes.

Categoria Atleta Posició

Veterà femení Imma Coberó 4a

Veterà masculí Joan Fitó 10è

Cadet femení Maria Vilanova 6a

Cadet masculí Arnau Jou
Guillem Canosa

1r
6è

Infantil masculí Pol Carrera
Genís Gimbert
Josep Guàrdia
Gerard Fitó

2n
6è
8è
10è

Aleví femení Sió Ribalta
Firdaws Mrizak
Martina Ibarz
Nora Serra
Maria Aguza

4a
6a
10a
21a
30a

Aleví masculí Martí Lluch
Roger Pijuan
Quim Pellicer
Guifré Porta
Pol Jou
Martí Romeu
Lluc Bergadà
Jan Figuera
Josep Fitó
Marcel Talavera

1r
14è
16è
17è
20è
22è
30è
32è
34è
41è

Podi completament Escatxics Aleví Femení a Guissona.

FO
N

T:
 E

S
C

AT
XI

C
S

▼



54 [DESEMBRE 2019]sió 670

Benjamí femení Martina Piña
Marina Balagueró
Clàudia Pérez
Isolda Porta
Anna Galceran
Salwa Hriz

5a
13a
14a
20a
25a
29a

Benjamí masculí Ot Serra
Isaac Vila
Mohamed Mizab
Adam Mrizak
Biel Pla
Sergi Fitó
Rayan Souilah

5è
9è
10è
18è
19è
21è
35è

Prebenjamí femení Emma Roset
Carla Gassó

23a
30a

Prebenjamí masculí Marc Bosch
Gerard Lluch
Gerard Gassó
Hatim Mrizak
Èric Vila
Genís Gilabert
Èric Serra
Lluc Figuera
Esteve Areny
Jan Vila
Rosen Stefanov

1r
3r
4t
8è
9è
10è
19è
28è
36è
40è
52è

Pels més menuts, fora de competi-
ció, en les curses de pàrvuls, varen cór-
rer: Júlia Gilabert, Mariona Serra, Anis 
i Anas Hriz, Neus Pellicer, Marià Vila i 
Oriol Balagueró.

22è Cros Ciutat de Girona
(diumenge 17 de novembre)

El mateix diumenge, també es dis-
putava el Cros Ciutat de Girona, puntu-
able al Gran Premi Català de Cros, on 
també hi va haver representació agra-
muntina per part del Roger Súria (a les 
llistes del Club Atlètic Igualada), 4t en 

categoria Sub18 i del Cesc Boix, 24è 
en Sub16 masculí. 

27a Mitja Marató de Lleida
(diumenge 17 de novembre)

I encara fi ns a sis atletes del grup 
amateur Sènior-Veterà del Club varen 
participar a la 27a Mitja Marató de 
Lleida. Hi varen participar Elena Gar-
denyes, Montse Sala, Joan Carrera, 
Valentí Pérez, Jaume Fernández i Al-
bert Martín, tots ells creuant la línia de 
meta dels 21 km dins dels temps que 
volien aconseguir i millorant marques 
anteriors. 

“Ara o Mai”, Conferència a càr-
rec de Núria Picas (Agramunt, 
divendres 22 de novembre)

Dins el cicle “Dona informa’t” del 
Consell Comarcal de l’Urgell, vàrem 
tenir el luxe de tenir la Núria Picas a 
Agramunt, motiu pel qual, essent en 
divendres la conferència, des del grup 
d’entrenadors es varen suspendre al-
guns dels entrenaments per tal de po-
der assistir-hi i fer un cara-cara amb 
l’atleta. Una molt bona experiència i 
rebuda. 

Control de Pista Aire Lliure
(Lleida, dissabte 23 de novembre)

El penúltim dissabte del mes de no-
vembre, alguns atletes varen participar 
d’un control en pista a l’aire lliure per 
tal d’anar provant altres disciplines at-

lètiques i anar puntuant en marques 
que els permetin fi nalment més enda-
vant participar als campionats corres-
ponents.

Categoria Atleta Prova i resultat

Sub8 
masculí

Marc Bosch 60 m llisos: 10’’3

Sub10 
femení

Anna Pellicer 60m llisos: 10’’2
1.000 m llisos: 4’20’’3
Llargada: 2’41m

Sub12 
masculí

Quim Pellicer

Guifré Porta

60 m llisos: 9’’1
600 m llisos: 2’16’’
Alçada: 1’10m
60 m llisos: 9’’
Alçada: 1’30m

Sub14 
masculí

Genís Gimbert 80 m llisos: 11’’4

Reconeixement esportiu a la 
Sílvia Puigarnau (Agramunt, dis-
sabte 23 de novembre)

Fora de l’àmbit competitiu, i com 
havíem fet el divendres anterior, una 
representació del Club va fer acte de 
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Escatxics participants a la MM de Lleida.
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presència a l’acte de reconeixement a 
l’atleta agramuntina, formada i encara 
en actiu als Escatxics d’Agramunt per 
felicitar-la i donar-li suport per la seva 
immensa trajectòria. 

42è Cros de Castellar del Vallès, 
Memorial Pere Hernández
(diumenge 24 de novembre)

I per tancar el mes, el darrer diumen-
ge, el Marc Bosch, atleta de Tàrrega 

però que corre a la llista dels Escatxics 
locals, va participar al tradicional Cros 
de Castellar del Vallès, on en categoria 
Sub8 federada (prebenjamí), va acon-
seguir una molt satisfactòria 2a posició 
entre els 62 atletes que varen disputar 
la seva cursa. 

Cros la Pobla de Segur
(diumenge 24 de novembre)

I en la mateixa data, dins el circuit 

del Pallars, els Escatxics tenien cita a 
la Pobla de Segur. Ja  amb força fred 
donada la data en calendari, aquestes 
són les classifi cacions obtingudes:

Categoria Atleta Posició

Veterà masculí Joan Fitó
Òscar Pellicer

3r
9è

Cadet masculí Joel Cadevall 2n

Cadet femení Maria Vilanova 2a

Infantil masculí Gerard Fitó 2n

Aleví masculí Guifré Porta
Quim Pellicer
Jan Figuera
Josep Fitó

4t
7è
13è
14è

Benjamí femení Anna Pellicer
Isolda Porta

5a
7a

Prebenjamí masculí Lluc Figuera 22è

Pollet P4 femení Neus Pellicer 1a

Encetarem el desembre amb bons re-
sultats i encara amb molt calendari per 
endavant.   ■

Atletes dels Escatxics amb Núria Picas.
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973 500 707
siad@urgell.cat

Atenció jurídica i psicològica

Truca i
informa-te'n!
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ESPORTS FUTBOL SALA

Activitats del mes
i valoració del primer trimestre

S’acaba l’any i l’acomiadem amb un reguitzell d’acti-
vitats que ens defi neixen com a club. Sempre hem 
defensat que la pràctica d’un esport no és només el 

que passa dins el camp, sinó que també prenen una gran 
rellevància les activitats i actituds extra esportives. És per 
això que sempre intentem realitzar iniciatives de diversos 
tipus que serveixin per demostrar la importància de l’esport 
com a factor de cohesió social.

Banc dels Aliments
Com ja és tradició, vam participar al gran recapte dels ali-

ments amb el mateix sistema de cada any. És a dir, cada gol 
que anotava algun membre del club es convertia en un quilo 
pel gran recapte. Durant el cap de setmana es van realitzar 
un total de 51 gols que es van convertir en 51 quilos d’ali-
ments per les persones que més ho necessiten. 

Sortida al Palau Blaugrana
El diumenge 8 de desembre ens vam desplaçar a Barce-

lona amb autocar per presenciar un dels millors partits que 
es poden veure en el panorama actual: FC Barcelona – Inter 
Movistar. A les 13.00h arrencàvem el viatge, i quan vam 
arribar vam tenir l’oportunitat de trepitjar el terreny de joc 
del Palau Blaugrana i fer-nos una fotografi a amb tots els 
jugadors. Creiem que aquest tipus d’activitats afavoreixen el 
teixit social del club.

Donatiu de les antigues samarretes
Degut a la renovació de l’equipament que hem realitzat 

aquesta temporada, a mig mes de desembre vam fer entrega 
a l’Associació Melhfa de les samarretes que tots els jugadors 
i jugadores ens van retornar. Aquestes samarretes han estat 
enviades al Sàhara perquè els nens i nenes puguin utilit-
zar-les.

Enguany ha estat la primera vegada que hem realitzat una 
iniciativa com aquesta, i considerem que ha estat una de les 
grans decisions que s’han pres com a club. 

Valoració del primer trimestre
Un cop encarada la temporada, és el moment de fer una 

primera valoració de la situació i la progressió de tots els 
equips del club. Considerem que al mes de desembre és 
un bon moment per fer una anàlisi de la salut esportiva del 
club. A grans trets, tots els equips estan assolint els objec-
tius que s’havien plantejat a l’inici de temporada segons el 
nivell d’exigència i competició de cada categoria. 

Equip Prebenjamí B: El Prebenjamí B ha començat de for-
ma irregular la temporada amb 9 punts i en sisena posició. 
A poc a poc els jugadors i jugadors van agafant el ritme de la 
categoria, cosa que es fa evident partit rere partit.

 CFS AGRAMUNT
TORRONS VICENS, B

Punts PJ G E P GF GC

9 8 3 0 5 25 58

Equip Prebenjamí A: El Prebenjamí A compta els partits per 
victòries. Set de set i líders del seu grup oferint un molt bon 
joc col·lectiu, assolint així l’objectiu que es treballa i s’insis-
teix en cada entrenament.

CFS AGRAMUNT
TORRONS VICENS, A

Punts PJ G E P GF GC

21 7 7 0 0 80 4

Equip Benjamí B: El Benjamí B va arrencar la temporada 
amb força i aconseguint una victòria al primer partit. Tot 
i això, una mala dinàmica ha provocat que l’equip reduís 
el seu nivell competitiu situant-se així a la part baixa de la 
classifi cació. L’equip treballa per a poder escalar posicions 
ben aviat.

CFS AGRAMUNT
TORRONS VICENS, B

Punts PJ G E P GF GC

3 8 1 0 7 32 45

Equip Benjamí A: El Benjamí A està fent un bon inici de 
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Lliurament de 51 quilos d’aliments i de les antigues samarretes al Banc dels Aliments i a 
l’Associació Melhfa respectivament.
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temporada tot i estar a la mitja taula de la classifi cació. 
L’equip ha disputat fi ns al fi nal tots els partits i s’està treba-
llant per adquirir els conceptes propis de la fase d’iniciació. 

CFS AGRAMUNT
TORRONS VICENS, A

Punts PJ G E P GF GC

13 8 4 1 3 47 29

Equip Aleví: L’Aleví A, tot i ser el cuer de la categoria, s’es-
força per millorar dia a dia i intentar canviar una dinàmica 
molt negativa que els persegueix des de l’inici de tempora-
da. Tot i això, els nens continuen amb il·lusió i ganes d’acon-
seguir els objectius marcats.

CFS AGRAMUNT
TORRONS VICENS

Punts PJ G E P GF GC

0 8 0 0 8 14 70

Equip Infantil B: En aquest primer tram de la temporada, 
l’Infantil B es troba a la meitat de la classifi cació. El canvi 
de categoria està sent el gran condicionant d’aquest any. Els 
jugadors lluiten cada partit fi ns l’últim minut per tal d’oferir 
un bon joc i aconseguir els tres punts. L’objectiu del que 
resta de temporada és millorar el joc i escalar posicions a la 
classifi cació.

CFS AGRAMUNT
TORRONS VICENS, B

Punts PJ G E P GF GC

9 9 3 0 6 20 33

Equip Infantil A: L’equip Infantil A ha sofert de valent en-
guany el canvi de categoria. Tot i anar últims a la classifi ca-
ció amb 5 punts de 27 disputats, els nois, fi dels a l’estil de 
joc que es treballa en els entrenaments, ens fan gaudir del 
futbol sala de valent.

 CFS AGRAMUNT
TORRONS VICENS, A

Punts PJ G E P GF GC

5 9 1 2 6 30 51

Equip Juvenil: Tot i començar un nou projecte, enguany 
l’equip Juvenil està fent un gran inici de campanya. La bona 
dinàmica i el compromís en els entrenaments és la clau dels 
resultats. Amb treball i esforç assoliran els objectius.

CFS AGRAMUNT
TORRONS VICENS

Punts PJ G E P GF GC

13 6 4 1 1 31 8

Equip Sènior Masculí: El Sènior Masculí ha començat la 
temporada de forma irregular i deixant escapar molts punts. 
Tot i això, l’equip treballa molt bé durant la setmana i en 
alguns partits el joc mostrat no s’ha refl ectit en el marcador. 
Actualment es troba a la mitja taula amb l’objectiu d’escalar 
posicions partit rere partit.

CFS AGRAMUNT
TORRONS VICENS

Punts PJ G E P GF GC

12 9 4 0 5 40 41

Equip Sènior Femení:  El Sènior Femení es troba en un mo-
ment complicat tot i fer un bon començament de lliga, ja 
que han disputat gairebé tots els partits contra les rivals més 
difícils. Les jugadores han notat l’absència de tres compo-
nents clau de l’equip i es troben amb pocs efectius. Tot i això 
l’equip segueix treballant per ascendir posicions.

CFS AGRAMUNT
TORRONS VICENS

Punts PJ G E P GF GC

4 9 0 4 5 12 31

Volem aprofi tar aquest espai per desitjar-vos a totes i tots 
un bon Nadal i un feliç any nou.   ■

Foto dels integrants del Club Futbol Sala Agramunt desplaçats a Barcelona junt amb els jugadors de la primera plantilla del futbol sala del Barça al Palau Blaugrana.
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ESPORTS BÀSQUET AGRAMUNT CLUB

L’orgull de lluir els colors del BAC

El 23 de novembre es va fer la 
presentació dels equips del club. 
L’acte en si va fer molta il·lusió 

als més menuts i va servir per a fer ca-
liu i enfortir el sentiment de pertanyen-
ça a un club que porta més de dues 
dècades intentant vetllar i potenciar la 
formació integral de jugadors i jugado-
res, però sobretot persones. Una sèrie 
de valors inherents a l’esport com el 
treball en equip, el companyerisme, 
la solidaritat, el respecte als altres i 
l’assumpció de l’autoritat, eixos verte-
bradors de la nostra existència i el que 
ens ha donat un plus de valor afegit 
com a entitat esportiva. Valors que se 
seguiran inculcant i treballant perquè 
tothom se senti partícip d’un club que 

té a la seva massa social més de 200 
socis, com un dels seus principals ac-
tius i motors d’actuació.

Enguany el club gaudeix de bona 
salut esportiva, doncs es disposa de 
cinc equips federats més els dos d’es-
cola de bàsquet i s’han tramitat apro-
ximadament un centenar de llicènci-
es federatives, mantenint els nivells 
de temporades anteriors, aprofundint 
en els aspectes positius consolidats i 
corregint les mancances sofertes, amb 
vocació de millora contínua per assolir 
l’excel·lència.

Babys, P4 i P5: Un dels grans ob-
jectius assolits per l’entitat, recuperant 
el grup després de quatre temporades 
de no tenir-lo. A més realitzant les ses-

sions dinàmiques en llengua anglesa 
exclusivament aprofi tant el bons conei-
xements de l’idioma i dels conceptes 
basquetbolístics del Salvador Coma, 
un dels principals artífexs d’aquesta 
posada en escena. Gràcies a ell i a la 
Judit Repilado disposem d’un grup xi-
roi i amb ganes d’aprendre constant-
ment. Així doncs tenim un gran futur 
per endavant, entre tots hem de cui-
dar-los perquè arribin a les categories 
més altes del BAC!

Pre-Mini Mixt: grup molt heterogeni 
format per nens i nenes que de mane-
ra quinzenal assisteixen a les trobades 
obertes amb moltes ganes, força i vo-
luntat per a progressar i seguir millo-
rant a cada entrenament. De ben segur 
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que l’Estanis Farré i el Jordi Capitan, 
seran capaços de trobar l’equilibri 
entre el fet que gaudeixin al màxim 
d’aquest esport i que aprenguin el ma-
jor nombre de fonaments del bàsquet. 
Endavant nois i noies, vosaltres també 
sereu el futur de la nostra entitat, un 
futur d’èxit i ple de talent!

Mini Femení: Difícil tasca la d’aquest 
grup, doncs tenen un llistó molt alt de 
la temporada passada en què es van 
proclamar sotscampiones provincials. 
Ara bé, més enllà del resultat, l’objec-
tiu de les noies és aprofi tar al màxim 
les oportunitats que se’ls donin traient 
la millor essència d’elles mateixes i 
fent de la pràctica constant i dels mi-
nuts abundants la seva raó de seguir 
persistint. Si és així, passi el que pas-
si, hauran guanyat, hauran progressat 
i es guanyaran el respecte i admiració 
de tot el club. De ben segur que amb 
el Javi Salat i l’Àurea Setó acabaran la 
temporada amb la percepció que han 
assolit el seu millor registre, un rendi-
ment excepcional!

Infantil Masculí: Ens han donat una 
lliçó a tots de superació  i resiliència en 
una nova categoria, sortejant tots els 
obstacles que s’han trobat i essent una 
autèntica pinya dins i fora el camp. 
S’han conjurat per superar el handicap 
de ser pocs jugadors i han demostrat 
que quan hi ha ganes i il·lusió, tot és 
possible i tot està a les seves mans. 

Han de seguir les indicacions del 
Javi Salat i tenir com a fi tes guanyar 
els entrenaments, superar-se dia a dia, 

competir al màxim els partits i que 
quan acabi la seva activitat, puguin dir 
que no els ha quedat res per donar a 
la pista de joc. Bravo nois, tots han de 
seguir amb el màxim d’orgull el vostre 
exemple!

Infantil Femení A i B: dos equips que 
ens segueixen fent gaudir a la pista de 
joc del seu allau de joc col·lectiu i de la 
seva capacitat de sacrifi ci en defensa. 
Fins al moment ho estan fent molt bé 
i un clar exemple n’és la posició que 
ocupen en les respectives lligues, se-
gones i terceres respectivament. Però 
han d’estar preparades per quan la pi-
lota no vulgui entrar i el partit es perdi. 
Més enllà del resultat s’ha d’apreciar 
si es millora en la tècnica individual, 
si és millor en l’atreviment en 1x1, en 
l’ocupació de l’espai sense pilota. Es-
tem convençuts que un cop fi nalitzada 
la temporada la millora serà una reali-
tat, doncs entrenadors com el Miquel 
Angel Palou, la Laia Vidal i el Mere 
Farreny, són grans mestres d’aquest 
esport. A esforçar-se al màxim noies, 
heu de tenir confi ança en vosaltres ma-
teixes, doncs podeu marcar una gran 
època en el si del club!

Sènior Masculí: Agrair a tots el gran 
esforç que han fet per seguir formant 
part del BAC, essent l’equip de ma-
jor categoria són un exemple per als 
equips de promoció. Des del club sem-
pre s’ha considerat que un club sense 
sènior roman coix en alguna de les se-
ves potes i d’aquí que s’hagi fet tot el 
que es tenia a l’abast per tirar-lo enda-

vant, en especial l’Ot Padullés per fer 
que la fl ama de l’equip no s’apagués i 
al Sisco Farràs, actual entrenador, per 
agafar les regnes de l’equip quan tot 
semblava perdut. A ells devem la su-
pervivència d’aquest equip.

Enguany novament són pocs efec-
tius; no obstant, com sempre hem dit, 
són pocs però bons, tal i com es re-
fl ecteix en els resultats assolits en els 
darrers vuit anys: quatre fi nals a quatre 
disputades, dos sotscampionats, un 
de lliga i l’altre de la Copa Federació, 
un bagatge que lluny de ser escàs és a 
l’abast de molt pocs equips i que de-
mostra la seva grandesa, la seva classe 
excepcional! Llarga vida a aquest grup 
extraordinari!

Per acabar volem desitjar molta sort 
a l’equip sènior masculí en la disputa 
de la Copa Federació dels dies 12 al 
15 de desembre a Bellpuig. Una clas-
sifi cació per quarts de fi nal que varen 
assolir després de superar amb solvèn-
cia un lluitador, esportiu, honest i molt 
digne rival, el CB Gerb, guanyant-lo en 
ambdós partits, 85-65 i 60-71, fent 
palès que els nois han anat de menys a 
més i que pretenen repetir sinó superar 
l’extraordinari paper en aquesta com-
petició de la temporada anterior.

També desitjar sort a les noies se-
leccionades per disputar el torneig de 
seleccions zonals a Mollerussa el di-
vendres 20 de desembre. Enhorabona 
i ànims per la Queralt Solé, la Martina 
Camats, l’Anna Bertran, la Núria Arge-
lich, l’Ester Ros i la Carla Andreo.   ■
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Orgull i sentiment, la gran família del Bàsquet Agramunt.
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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

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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ESPORTS CLUB HANDBOL AGRAMUNT

Bons resultats de la majoria d’equips
Jaume Espinal

Per a subscripcions
i anuncis de la revista,
us podeu adreçar a

Vítor M. Cabral
Tel. 672 684 719
secretaria@revistasio.cat

Bon novembre per a la majoria d’equips. El Sènior Mascu-
lí estrena el seu compte de victòries, les noies continuen 

donant alegries i el Cadet Masculí també ha obtingut molt 
bons resultats. En canvi el Cadet Femení confi rma el que 
ja es preveia d’inici amb el canvi de normativa; serà un any 
complicat per a les menudes del club.

Sènior Masculí 4ª Catalana grup B
Per fi , tot i la clara derrota a la pista del Castelldefels en 

un patit mol estrany, dues victòries en els encontres com a 
local, serveixen per confi rmar la millora que ja s’intuïa, a 
més de millorar la moral de cara  als propers encontres.
09/11 HANDBOL ESPORTIU CASTELLDEFELS 47 TORRÓ D’AGRAMUNT ACLE-CHA 28
16/11 TORRÓ D’AGRAMUNT ACLE-CHA 31 AEH LES FRANQUESES NEGRE 24
24/11 OAR GRÀCIA SABADELL C 31 TORRÓ D’AGRAMUNT ACLE-CHA 25
30/11 TORRÓ D’AGRAMUNT ACLE-CHA 27 CH CERDANYOLA IMPLANT C 21

Sènior Femení 2ª Catalana grup A
Una ensopegada a casa del líder de la categoria és l’únic 

punt negatiu d’unes jornades plenes d’èxits. L’equip con-
tinua dins les places que donen accés a la fase d’ascens, 
superant amb nota un mes bastant complicat.
10/11 TORRÓ D’AGRAMUNT ACLE-CHA 24 BCN SANTS UBAE CEH 23
17/11 FINESTRELLES HANDBOL ESPLUGUES 20 TORRÓ D’AGRAMUNT ACLE-CHA 15
24/11 TORRÓ D’AGRAMUNT ACLE-CHA 22 BM PAU CASALS 18
01/12 SERVISIMÓ CLUB HANDBOL IGUALADA 26 TORRÓ D’AGRAMUNT ACLE-CHA 28

Cadet Masculí  2ª Catalana grup C
La visita del segon classifi cat va tornar a suposar un escull 

massa important; però la resta de partits, superats amb nota, 
es demostrà el bon nivell aconseguit aquesta temporada.
09/11 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 30 HANDBOL SANTPEDOR NEGRE 37
17/11 C.E. MARISTES DE RUBI BLAU 19 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 28

23/11 HC SERRADELLS ANDORRA 23 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 35
30/11 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 30 CH CASTELLBISBAL 22

Cadet Femení 1ª Catalana grup C
Continua el complicat camí de les noies per la categoria 

cadet. Si ja era complicat enfrontar-se a noies més grans, 
per acabar-ho d’adobar, la baixa per lesió d’una jugadora im-
portant ha complicat encara més les coses.
09/11 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 13 HANDBOL SANT QUIRZE 43
16/11 C.H. CERDANYOLA VERD 37 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 16
24/11 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 15 CEACA TÀRREGA 23
30/11 HANDBOL LLEIDA PARDINYES 39 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 15

Equips de base
Amb nous jugadors que es van incorporant, a poc a poc es 

va perfi lant l’equip que el proper mes de gener començarà 
la seva participació en les diferents trobades que componen 
la “Copa Valors”.

Si vols provar què és això de l’handbol, tenim promocions 
interessants perquè puguis fer-ne un tastet sense cap com-
promís. Per als que volen iniciar-se en el nostre esport es 
poden informar al nostre web www.handbolagramunt.org, o 
passar algun dilluns, dimecres o divendres pel pavelló ja que 
algun equip hi estarà entrenant.

Com cada temporada, tota la informació al web www.
handbolagramunt.org i també a la nostra pàgina de facebook 
http://www.facebook.com/Club.Handbol.Agramunt   ■
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En plena disputa d’un partit al pavelló municipal.
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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

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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ESPORTS

Bons resultats al començament
de la lliga 2019-2020

CLUB DE BITLLES SIÓ D’AGRAMUNT

El Club de Bitlles Sió d’Agramunt  
ha començat la lliga amb molta 
il·lusió i amb moltes ganes de 

fer-ho bé. De set partits jugats n’hem 
guanyat sis i n’hem perdut un; hem es-
tat sis setmanes líders en la classifi ca-
ció i ens falten cinc partits per acabar 
la primera volta. Esperem continuar 
sumant victòries.

Aprofi tem l’ocasió per desitjar a tots 

els lectors un bon Nadal i una bona en-
trada a l’any 2020.

ÚLTIMS RESULTATS:

CB Gàrzola: 508 punts i 33 bitlles
Sió d’Agramunt: 550 punts i 42 bitlles

Sió d’Agramunt: 535 punts i 39 bitlles
CB Vergós: 527 punts i 38 bitlles

CB Ponts: 515 punts i 35 bitlles
Sió d’Agramunt: 549 punts i 42 bitlles

Sió d’Agramunt: 543 punts i 40 bitlles
CB Cabanabona: 477 punts i 28 bitlles

CEPS Pallargues: 488 punts i 32 bitlles
Sió d’Agramunt: 528 punts i 39 bitlles

Sió d’Agramunt 503 punts i 33 bitlles
CB Tordera: 493 punts i 33 bitlles

CB Cervera: 555 punts i 42 bitlles
Sió d’Agramunt: 536 punts i 41 bitlles

Integrants del Club de Bitlles Sió d’Agramunt que competeixen aquesta temporada.
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Ramon Joval

Equip PJ PG PE PP Pts

CB SIÓ D’AGRAMUNT 7 6 0 1 12

CB MALGRAT DE SEGARRA 7 5 0 2 10

AUTO NAYOX TÀRREGA 6 5 0 1 10

C.B  PONTS 7 4 0 3 8

C.B VERGÓS 6 4 0 2 8

C.B GÀRZOLA 6 4 0 2 8

C.B. CERVERA 5 4 0 1 8

C.E. PLANS DE SIÓ CEPS 6 2 0 4 4

C.E CABANABONA 6 2 0 4 4

C.B PALOU 5 2 0 3 4

C.B SOLSONA 6 1 0 5 2

C.B TORDERA 6 1 0 5 2

C.B. SANT BLAI 7 0 0 7 0

CLASSIFICACIÓ
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GRUPS POLÍTICS
MUNICIPALS ACORD D’ESQUERRA

Mirada al present i al futur
Quan veiem que 
allò que ens 
hem proposat va 
fent-se realitat, 
el compromís 
que des d’Acord 
d’Esquerra vam 
adquirir amb 
els agramun-
tins pren el seu 
màxim sentit.

És un honor 
poder servir el 
nostre municipi i 
en aquest sentit 
volem agrair-vos 
el suport i la col-
laboració que 
trobem en tot 
moment.

PROJECTES 2019 PROJECTES 2020
Nou Espai Cívic

Nova climatització, tancaments i teulada a 
l’Escola de Música

Nova potabilitzadora per Agramunt i nous dipòsits 
a Mafet i la Donzell

Nous vestuaris camp de futbol

Nova climatització, eliminació de barreres arqui-
tectòniques i arranjament terrat al Teatre Casal 
Agramuntí

Arranjament i consolidació teulades Escorxa-
dor municipal

Arranjament Av. Jaume Mestres i Av. Agustí Ros Arranjament dutxes pavelló esportiu

2a fase ampliació Residència Mas Vell Arranjament planta baixa Residència Mas Vell

Arranjament C. Caminet de Montclar
Instal·lació de dues noves bombes d’aigua als 
dipòsits del Convent

Mur C. Orient les Puelles
Aportació Fusteria a Agramunt Associació 
Alba

Reg asfàltic a camins les Puelles Arranjament C. Amargura de Montclar

Nou enllumenat les Puelles Arranjament plaça Germandat de Mafet

Adquisició cases C. Sabateria de Baix
Enderroc i adequació Cases C. Sabateria de 
Baix

Punt de recàrrega de vehicles elèctrics Projecte de senyalització turística

Nova il·luminació i mobiliari al C. Sió Nova escombradora

Adequació de l’accés a les piscines Ampliació piscina petita

Nou sistema de tramitació electrònica municipal Senyalització horitzontal a la zona del Clos

Proteccions solars fi nestres Escola Macià-Com-
panys

Aprovació inicial del Pla d’Ordenació Urbanís-
tica Municipal (POUM)

Cicle Brots d’activitats culturals Noves cartelleres per a informació d’actes

Nova geganta Delfi na Adquisició nou toro carregador

Exposició Guerra Civil Agramunt Adequació antic dipòsit com a rocòdrom

Trobada territorial EDU360 Nit de l’esport agramuntí

* L’exercici 2019 sense necessitat d’haver contractat el crèdit previst al pressupost i amb un nivell 
d’endeutament del 24% (Any 2011 88%)

En nom d’Acord d’Esquerra volem desitjar-vos que passeu unes molt bones festes de Nadal al 
costat dels qui més estimeu i que tingueu un bon any 2020.   ■

Arribats a fi nal d’any és el 
moment de fer balanç i 
de projectar el futur. És 

per això que en aquest article 
us volem exposar un resum 
d’alguns dels projectes que 
s’han dut a terme aquest any 
i dels que s’han previst en el 

pressupost per al proper exer-
cici, aprovat el passat dijous 
dia 19 de desembre amb els 
vots favorables d’Acord d’Es-
querra i XXXXXXXX. La veritat 
és que quan veiem que allò 
que ens hem proposat va fent-
se realitat, el compromís que 

des d’Acord d’Esquerra vam 
adquirir amb els agramuntins 
pren el seu màxim sentit. És 
un honor poder servir el nos-
tre municipi i en aquest sentit 
volem agrair-vos el suport i la 
col·laboració que trobem en tot 
moment.  
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L'AJUNTAMENT
INFORMA

 EN FUNCIONAMENT ELS DOS PUNTS DE CÀRREGA
DE VEHICLES ELÈCTRICS

L’Ajuntament ja ha posat en marxa els dos punts de càr-
rega ràpida per a vehicles elèctrics que s’han instal·lat a la 
plaça Fondandana. Els punts tenen una potència de 50 kW, 
permeten la càrrega simultània de fi ns a quatre vehicles i es-
tan preparats amb connexions per a diferents mànegues que 
admeten vehicles amb connexió Menneke (tipus-2), CHAde-
MO i Combo/CSS que són les més habituals.

Per poder fer ús d’aquests punts de càrrega els usuaris 
han de descarregar-se l’aplicació @chargeandparking a tra-
vés de la qual han de fer el pagament i on es pot veure l’es-
tat de càrrega del seu vehicle. L’aplicatiu també permet fer 
reserves del sortidor i informació sobre l’estat de l’estació de 
càrrega per saber si es troba en funcionament o no. 

A més, i per facilitar l’ús d’aquest tipus de vehicles, en 
el passat ple ordinari de l’Ajuntament es va aprovar amb 
els vots favorables d’Acord d’Esquerra i l’abstenció del grup 
Junts per Agramunt una bonifi cació del 75% de l’impost per 
a vehicles elèctrics o amb sistema híbrid.

EL GRAN RECAPTE D’ALIMENTS RECULL
MÉS DE DOS TONES D’ALIMENTS

Agramunt ha recollit unes dues tones i mitja d’aliments i 
productes amb la campanya del Gran Recapte d’aquest any. 

Tot i que el Gran Recapte 
es concentra en dos dies, 
a la nostra vila es van po-
der fer donacions de pro-
ductes durant tota la set-
mana, concretament del 
18 al 24 de novembre.

Aquest any es van ad-
herir a la campanya una 
quinzena d’establiments 
i espais municipals com 
a punts de recollida, que 
van estar habilitats durant 
la setmana abans i els 

dies del Gran Recapte.
Des de l’Ajuntament es vol donar les 

gràcies a tots els punts de recollida, a les 
botigues i comerços participants, a les entitats, als volunta-
ris i a totes les persones anònimes que amb les seves dona-
cions ho van fer possible.

Tots aquests productes es repartiran entre les famílies més 
necessitades d’Agramunt.

A més, el Club Futbol Sala Agramunt va donar 51 kg d’ali-
ments a través de la iniciativa 1 gol = 1 kg. 

AGRAMUNT ACULL LA JORNADA ANUAL EDUCACIÓ 360 
DE LES TERRES DE LLEIDA

Un centenar de pro-
fessionals del món de 
l’educació es van trobar 
el dissabte 30 de no-
vembre a Agramunt dins 
el marc de la Jornada 
Anual Educació 360 de 
les Terres de Lleida.

La trobada es va fer 
a l’Espai Cívic i al llarg 
de tot el dia els partici-
pants van refl exionar so-
bre com es pot introduir 
la mirada 360 en l’educació des dels diferents agents que 
hi participen, connectant espais, temps i recursos. Durant la 
jornada, la regidora d’Afers Socials, Salut, Diversitat i Igual-
tat, Sílvia Fernàndez, va presentar el projecte intergeneraci-
onal Escurcem distància, com a exemple de projecte amb 
mirada 360.

BONIFICACIÓ DEL 50% DE L’IBI A LES INSTAL·LACIONS 
D’ENERGIES RENOVABLES

L’Ajuntament va aprovar durant l’últim ple, amb els vots 
favorables d’Acord d’Esquerra i l’abstenció de Junts per 
Agramunt, la bonifi cació del 50% de l’impost de béns im-
mobles (IBI) durant el primer any i la bonifi cació del 95% 
de l’impost d’obres en aquells immobles on es duguin a ter-
me instal·lacions solars tèrmiques o fotovoltaiques o instal-
lacions amb geotèrmia. L’acord té l’objectiu de fomentar la 
instal·lació d’aquests sistemes d’aprofi tament energètic i 
l’ús d’energies renovables, tenint en compte la modifi cació 
legislativa a nivell estatal que en aquests moments afavoreix 
l’ús d’aquest tipus d’energies.

Les bonifi cacions s’aplicaran a les obres que es duguin a 
terme a partir de l’1 de gener de 2020 i hauran de comptar 
amb la llicència municipal corresponent. Per tal de poder-se 
benefi ciar d’aquesta bonifi cació, les instal·lacions hauran 
d’aportar com a mínim un 30% de l’energia contractada o 
consumida en l’immoble en el moment de les obres
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Fracció / Tipus
de residu

MITJANA 
2018 

en tones
gener/octubre

GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE Acumulat
2019

Mitjana 
mensual 
acumulat 
(tones)

% 2019 
 respecte 

2018

previsió
2020

Rebuig 130,21 121,3 110,7 119,6 125,8 124,3 115,5 131,4 121,3 125,9 130,1 1.225,7 122,57 -5,9%

Matèria orgànica 20,4 17,90 18,24 21,01 21,00 21,65 21,63 23,12 26,44 23,34 27,83 222,2 22,2 8,8%

Vidre 8,9 14,00 6,04 7,42 7,80 12,26 7,58 8,61 8,80 11,89 8,27 92,7 9,3 3,6%

Envasos 9,7 8,24 9,55 8,07 11,83 10,20 12,10 12,65 8,63 9,81 13,25 104,3 10,4 7,6%

Paper 16,93 13,9 12,0 14,0 15,64 15,06 15,74 17,07 14,93 15,79 18,04 152,2 15,22 -10,1%

TOTAL SELECCIONAT 55,99 54 46 51 56 59 57 61 59 61 67,4 571,4 57,14 2,0%

TONES TOTAL
DE RESIDUS 186,20 175 157 170 182 183 173 193 180 186,69 197,53 1.797 179,7 -3,5%

% DE TRIATGE 30,07% 30,8% 29,3% 29,7% 30,9% 32,3% 33,1% 31,9% 32,65% 32,58% 34,12% 31,79% 31,79% 5,73% 50%

NOU  ARBRE DE NADAL

El Mercat de Nadal va donar el tret de sortida a les festes 
nadalenques a Agramunt. Aquest any, a més, durant el dia 
del mercat es va fer l’encesa del nou arbre de Nadal que s’ha 
instal·lat a la plaça de l’Església. Es tracta d’una estructura 
il·luminada de set metres d’alçada amb llums Led que per-
met entrar-hi a dins. Una iniciativa de l’Ajuntament acorda-
da amb els comerços de la vila i que pretén apostar per una 
opció més sostenible, ja que es podrà reutilitzar any rere any.

DADES DEL SERVEI DE RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES

Les dades ens mostren que les tones globals del mes d’oc-
tubre arriben a 197,53, 10tn més que al setembre (187tn). 
D’aquestes 10tn, 4 són de rebuig i les 6 tn restants, es des-
trien, millorant clarament els resultats dels mes, ja que es 
passa del 32,58% al 34,12%. En orgànica s’aconsegueix 
per primera vegada arribar a les 27 tones, superant les 

23,34tn de setembre. Es continua millorant el reciclatge del 
paper i dels envasos, tot i que en vidre hi ha un retrocés. 

Respecte els resultats en el mateix període de l’any passat 
(mitjana acumulada gener a octubre) la mitjana de tones de 
residu global disminueix respecte 2018 en 6,5 tn (de 186,2 
tn a 179,7 tn) reduint-se un -3,5%. En el triatge general, es 
millora només un 2% passant de les 55,99 tn a les 57,14 
tn mensuals el 2019. En rebuig, és on es registra el millor 
resultat: es generen 122 tn, 57 tn de mitjana mensuals, 
-7,64 tones que l’any anterior. Un -5,90%.

En orgànica la mitjana mensual supera les 22 tn/mes, un 
8,8% millor que 2018, i en envasos es manté un acumulat 
per damunt de les 10 tn/mes. Pel que fa al vidre, està per 
damunt de les 9 tn superant lleugerament els resultats de 
2018, i en paper tot i millorar les dades aquest mes, se se-
gueix per sota del 2018, un -10,1%. 

La valoració general és que es redueixen les tones de resi-
du global en 6,5 tn/mes, especialment les de rebuig. La qua-
litat del triatge millora lleugerament un 2% respecte 2018, 
tot i que caldrà treballar més per aconseguir els objectius 
marcats per la CEE. Serà necessari una major implicació 
per aconseguir els resultats que marca la CEE pel 2020: el 
50% de triatge.

FO
N

T:
 A

JU
N

TA
M

E
N

T

CONTRACTES MENORS
-Subministrament d’un aparell regulador automàtic del fun-

cionament dels semàfors de trànsit ubicats a l’Av. Jaume Mes-
tres a l’empresa SOCIEDAD IBÉRICA DE CONSTRUCCIONES 
ELÉCTRICAS, SA, per un import de 699,29€, sense IVA.

-Treballs de reparació dels banys exteriors del pati en les 
instal·lacions de l’edifi ci de l’EMMA al Sr. Marcos Gómez Bar-
bero, per un import de 1.100,90€, sense IVA.

-Subministrament d’arbrat amb cepelló per la zona de l’Av. 
Jaume Mestres i la seva plantació al Sr. Jordi Lluch Sarnago, 
per un import de 4.655€, sense IVA.

-Subministrament complementari per l’obra col·locació ten-
dals exteriors per a les aules del Col·legi Macià-Companys i que 
s’adjudicà a l’empresa TENDALS SANGRÀ, SL, per un import 
de 2.264,70€, sense IVA.

-Dos aparells d’aparcabicicletes per al pati del CEIP Macià-
Companys a l’empresa CROUS EXPERT, SL, per un import de 
118€, sense IVA. 

CONTRACTACIÓ BAR CASAL
S’adjudicà el contracte administratiu especial per a l’explota-

ció del servei de bar Casal Agramuntí al Sr. Aleix Morell Cases, 
per un import de 200€ mensuals, IVA exclòs i un termini d’exe-
cució de quatre anys. 

APORTACIÓ ECONÒMICA
A l’Asociación Es Retina Asturias per un import de 229€, en 

concepte de donar part de les inscripcions de la “30ª edició de 
la Cursa del Torró” per destinar-ho als fi ns solidaris del projecte 
Stargardt Go!   ■
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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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Temps

PLUJA CAIGUDA DURANT EL NOVEMBRE

Dia   1 ......................................... 0,5 l./m2

Dia   2 ......................................... 3,5 l./m2

Dia   3 ......................................... 1,0 l./m2

Dia   4 ......................................... 1,0 l./m2

Dia   9 ......................................... 0,5 l./m2

Dia 12 ......................................... 2,7 l./m2

Dia 15 .............................(plugim) 0,1 l./m2

Dia 22 ......................................... 14,0 l./m2

Dia 26 .............................(plugim) 0,3 l./m2

TOTAL ......................................... 23,6 l./m2

TEMPERATURES EXTREMES DE NOVEMBRE

Màxima del mes ...........................  22,9°, dia 4
Mínima del mes ..........................  -2,8°, dia 18
Oscil·lació extrema mensual .................... 25,7°
Mitjana de les màximes .......................... 14,4°
Mitjana de les mínimes .............................  4,1°
Mitjana de les mitjanes ..............................9,1°

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

ALMANAC

Demografi a

(Mes de novembre de 2019)

NAIXEMENTS
Aina Capdevila Fernández dia   1
Jana Capdevila Fernández dia   1
Nour Nakhli dia 19

DEFUNCIONS
Josep Boncompte Jové 88 anys, dia   1
Mercedes Moreno Piquero 67 anys, dia   9
Agnès Fonoll Torres 69 anys, dia 15
Núria Castellà Vila 85 anys, dia 20
Angelina Miralles Boncompte 90 anys, dia 20
Concepció Pascuet Solé 92 anys, dia 29
Maria Fitó Vicens 93 anys, dia 29

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

Quart creixent

Lluna plena

Quart minvant

Lluna nova

el dia 3, a les 5:45 h

el dia 10, a les 20:21 h

el dia 17, a les 13:58 h

el dia 24, a les 22:42 h

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

GENER 2020

Mes de 31 dies, primer del nostre calendari. 
Els dies són curts i freds, és el mes en què 
l’hivern es fa notar més.

El dia 1 el sol surt a les 8h 18m, i es pon 
a les 17h 33m. El dia 31 el sol surt a les 8h 
04m, i es pon a les 18h 07m.

El dia 20 el sol entra a la constel·lació 
d’AQUARI.

El dia 10, eclipsi penombral de Lluna visi-
ble a les nostres latituds. Hora de la màxima 
intensitat: 20h 10m.

DATES ASSENYALADES
I COSTUMARI

Som en ple hivern i ens troben en els dies 
més curts i freds de l’any. En els calendaris an-
tics sempre apareixen persones escalfant-se a 
la vora del foc. Des dels voltants de Nadal fi ns 
a primers de febrer es feien llargues vetlles a 
la vora del foc, on es cremava molta llenya, es 
feien torrades, es cantaven cançons i es conta-
ven rondalles. Era un conservatori de tradicions 
i de llegendes, ja que aquestes eren explicades 
pels padrins i la gent d’edat i eren escoltades 
amb atenció per la gent jove i per la mainada. 
És també un mes en què no sortia a compte 
llogar jornalers perquè es fa de nit molt aviat i 
es treballava poques hores. 

El mes de gener és el període de l’any on 

abunden més les boires a les nostres comar-
ques.

Dia 1: Diada de Cap d’Any. El nom de Jesús 
(Manuel).

Dia 6: Epifania del Senyor. Adoració dels 
Reis.

Dia 17: Sant Antoni Abat (la setmana dels 
barbuts). Conegut popularment com Sant Anto-
ni del porquet i dels ases, una de les festes més 
celebrades antigament pels pagesos d’Agra-
munt. Les festes de Sant Maure, Sant Pau ermi-
tà i Sant Antoni abat s’escauen dins un període 
de set dies que són coneguts popularment com 
la setmana dels barbuts, perquè els tres sants 
estan representats amb llargues barbes i es con-
sideren els dies més freds de l’hivern. Hom creu 
aquells que neixen durant aquesta setmana són 
molt peluts, tenen una poblada barba. Segons el 
costumari, la pluja d’aquests dies és molt bona 
pels als conreus.

La pluja de la setmana dels barbuts,
cada raig val cinc escuts.

Ramon Bernaus i Santacreu

Temperatura màxima: Temperatura mínima: Precipitacions:Temperatura mitjana:
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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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LLEURE
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AMENITATS

per Ricard Bertran

Il·lustració del 
nou conte “Súper 
Torró” editat per 
Torrons Vicens i 
que es regalarà 
amb la compra 
de les tauletes del 
Torró Solidari.

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.

2

3 6 7 5

8 7 3

6 3

5 7 8 9 1 3

2 4

5 2 7

7 1 9 6

9

❚ Coordina Rosa Maria Sera

SOPA DE LLETRES

Busqueu les paraules corresponents:
CARREU, CARRIL, CARRINCLO, CURSI,
DOVELLA, INCLINAT, PILAR, RECOLZA,

SALMER, TALLAT, XARO

J Q C T B G X H I Q I E Z R C

L C A D Z W J A C S I G C T Y

H O G D H N O A R J N F S O P

T J H H P H R U Z O C D J S R

A A O D V R C T L Y L S Ç E R

L R Z H I B C C Q C I W M H G

L A I L H R N Z U F N L S M W

E L D D O I A F D T A L L A T

V I F Z R C Z Z T S T L Z T U

O P M R O U E R R A C O N A J

D F A E I Y D R G T E O D N Q

C C M T B I H T I L M X D G L

Solució a les
7 diferències:

Solució al
SUDOKU:

435798126

219436785

867521934

946317852

572849613

183652479

654183297

721965348

398274561

Solució a la
Sopa de Lletres:

JQCTBGXHIQIEZRC

LCADZWJACSIGCTY

HOGDHNOARJNFSOP

TJHHPHRUZOCDJSR

AAODVRCTLYLSÇER

LRZHIBCCQCIWMHG

LAILHRNZUFNLSMW

ELDDOIAFDTALLAT

VIFZRCZZTSTLZTU

OPMROUERRACONAJ

DFAEIYDRGTEODNQ

CCMTBIHTILMXDGL
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FONTANERIA CALEFACCIÓ

AIRE CONDICIONAT GAS

Els desitja unes bones Festes

Gilbert

Bertran
Raval de Puigverd, 80

AGRAMUNT
Telèfon 973 39 23 63
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L’OBJECTIU
DEL ROBERT

LA CALAISERA per SERAFINA BALASCH

L’Àliga Daurada
(Àquila Chryssaetos) 
Aquest mes comparteixo una 
foto de l’àliga més gran que 
ens podem trobar a Europa 
després de l’àliga Marina 
(que viu al nord d’Europa).
Han passat 4 o 5 anys 
de la primera vegada 
que la vaig veure a prop 
de la Masia Ramonillo i 
durant aquest temps l’he 
anat veient en moments 
puntuals, convertint-se quasi 
en una obsessió. L’atzar, 
però, ha decidit que aquest 
és el millor moment per tenir-
la a prop i que tots puguem 
gaudir d’aquesta meravella.
Serra d’Almenara 7-12-19
Bones festes a tothom. R
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PRIMER ANIVERSARI

Maria Rosa Santesmases Torné
(Vídua de Josep Figuera Pla)

26 de novembre de 2018.

Els qui l’estimem: fi lls, Joan M. i Maribel i Jordi i Antonieta; néts, Mariona, Jordi i Joana; 
cunyats, nebots, cosins i família tota, us agrairem la tingueu present en el vostre record.

A la Mª Rosa de “Cal Pis”

De sobte ens has deixat
sense donar-te un comiat,
el teu viu record
mai no serà esborrat.

Com una rosa, sempre més,
per la bona “mare” que has estat
una grata fragància ens has deixat
que mai no s’esvairà.

Els teus fi lls estimats, Jordi i Joan

Agramunt, novembre de 2019
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Aquest mes publiquem a la secció de l’Àlbum una foto dels començaments de la Coral d’Avui amb pràcticament tots 
els primers components, i amb l’Antoni Canosa al capdavant com a director. La fotografi a correspon a un Festival al 

Casal Agramuntí, organitzat per la pròpia Coral la nit de Reis de 1968.

���� ����L’àlbumL’àlbum

2 3

4

7

6
5

1

8
9

10 11
12 13

27

28

29
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32

33

18
19 20 21

22

23

24

36

35

34
15

16

14 17

40

39
38

37
41

42
43 44

45

1) Antoni Canosa
2) Miquel Pla
3) Rosa M. Castellà
4) Ramon Vilalta “Pol”
5) M. Carme Vázquez
6) Antonio Solé
7) Elena Sans
8) Joan Granés

  9) Dolors Álvarez
10) M. Socós Vicens
11)  ? Santesmases
12) Carme Martorell
13) Dolors Arriasol
14) Tresina Escolà
15) Antonieta Canosa
16) Angelina Roig

17) Jaumina Díaz
18) David Villalta
19) Àngel Solé
20) Ramon Riudeubàs
21) No identifi cat
22) Josep M. Gené
23) Antonio Gros
24) Gemma Bàrrios

25) Rosa Amanós
26) Antoni Camats
27) M. Carme Vicens
28) Teresita Torné
29) Ramona Solé
30) No identifi cada
31) Encarna Martín
32) Josep M. Roig
33) Josep M. Roqué
34) M. Àngels Mitjavila
35) Josep M. Figuera
36) Josep Saiz
37) Irene Panadés
38) Manel Pedraza
39) Rossenda Vall
40) Xavier Piulats
41) Carme Moreno
42) Rosa Sangrà
43) No identifi cada
44) ?  Oliva
45) No identifi cada

La número 14 no identifi cada 
de la foto del mes passat és Te-
resina Valls.
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