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PORTADA:
No sabem si l’eslògan amb què s’acre-

dita el nostre carnaval “com el millor de 
les Terres de Ponent” és ben bé així. Però 
sí que n’és un dels més reeixits si tenim 
en compte els comentaris de molta gent 
de fora vila. Corre la veu i nombrosos vi-
sitants de l’entorn venen a presenciar-lo. 
Enguany tampoc no ha defraudat ningú, i 
ha estat una de les edicions més lluïdes 
tant pel nombre de participants com per 
la qualitat de les disfresses que hi havia.

(Foto: Josep Rovira)

Tota la informació del que va donar de si el 
Carnaval agramuntí, amb un recull gràfi c 
que conforma un àlbum de record d’aquesta 
arrelada festa a casa nostra.

5 a 27

De tu a tu amb Jaume Rovira on ens 
explica el projecte solidari que està 
preparant junt amb el Club Ciclista de 
l’Escola Alba.

37 a 39
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Amb la col·laboració de:

CRÈDITS

Ajuntament
d’Agramunt

Una altra rubinada

La rubinada del dia 23 de gener va 
ser la tercera en poc temps. En 

aquesta ocasió qui més qui menys 
estava avisat perquè els meteoròlegs 
i autoritats havien advertit que els 
aiguats podien ser conside-
rables. El balanç al nostre 
municipi no va ser tan tràgic 
com fou cinc anys enrere, ja 
que l’augment del cabal del 
Sió es va produir durant el 
dia. A més, si l’aigua no va 
arribar més amunt en la zona 
inundable del Passeig, també 
hi va ajudar l’obertura parcial 
del segon ull del pont romà-
nic. Tot plegat permet dir ara 
que la qüestió no va passar 
d’un fort ensurt.

Els serveis tècnics de l’Ajuntament 
d’Agramunt van quantifi car els danys 
en béns municipals per un valor de 
78.000€, concentrats principalment 
en el deteriorament de camins muni-

cipals i d’espais públics, així com els 
costos que van suposar les tasques de 
neteja, retirada de fangs, restabliment 
del bon funcionament dels sistemes 
d’enllumenat i desembossament del 

clavegueram. A aquesta valoració, 
però, caldria afegir-hi els desperfec-
tes en els camins del terme on es van 
produir xaragalls i l’esllavissament de 
molts marges de pedra seca. Això sen-

se tenir en compte els mals en habi-
tacles particulars que van veure com 
l’aigua tornava a entrar als baixos de 
casa.

Són molts els que diuen que fenò-
mens com aquest es poden 
tornar a repetir donat el canvi 
climàtic que s’està produint. 
Llavors la pregunta és: podem 
viure permanentment amb 
l’amenaça d’un aiguat? Pot-
ser de cara a un futur caldria 
continuar buscant solucions 
que poguessin ajudar a su-
perar encara millor rubinades 
com la darrera. Es podria es-
tudiar una gran ampliació de 
la llera del riu perquè l’aiguat, 
que ve de més amunt, pogués 

discórrer sense sobreeixir i envair els 
edifi cis del Passeig? Els polítics i els 
tècnics tenen la paraula.
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ACTUALITAT FETS DEL MES

Carnaval

▼

JOAN PIJUAN

Fotos: Josep Bertran, Joan Pijuan i Josep Rovira 

Un any més la comissió 
del Carnaval va pro-
gramar diversos actes 

previs a la celebració del 34è 

Carnaval que es va celebrar 
a la vila els dies 21, 22 i 23 
de febrer amb la temàtica del 
Babymunt, el naixement del 
fi ll del Carnestoltes i la Xur-
ripampi.

De l’1 al 19 de febrer es va 
celebrar la 9a edició del Con-
curs de Tapes de Ceba amb 
la participació de vuit bars i 
establiments agramuntins: 
Moments, El Sió, The Garden 
Bar, Decibels, Granja-Pastis-
seria Ramon, Old Dreams, Lo 
Casal i Blanc i Negre. Amb 
un preu de 3€ la tapa, més 
beguda.

El dissabte dia 15 va tenir 
lloc al pavelló fi ral l’obra de 
teatre “Histèria Sagrada”, 
de Toni Albà i Fermí Fernan-

des. L’espectacle va comptar 
amb una nombrosa assistèn-
cia d’espectadors. Com a les 
edicions passades hi va haver 
servei de bar i entrepans per a 
tothom que volgués sopar allí 
mateix.

Els actes propis del 34è 
Carnaval s’iniciaren el diven-
dres dia 21 al matí amb el 
carnaval infantil. El rei Car-
nestoltes i la reina Xurripampi 
van recollir els nens als cen-
tres escolars i van fer una rua 
infantil pels carrers fi ns al pa-
velló fi ral. Un cop allà hi va 
haver xocolatada per a tots els 
infants, seguit de l’espectacle 
infantil Quina Ballaruca! del 
grup d’animació La Cremalle-
ra Teatre.

La Gran Família de Fadunito i el 
Rei Carnestoltes amb un cotxe 
d’època (a baix) foren els encarre-
gats d’obrir la rua d’aquest any.
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Posició NOM DE LA CARROSSA Punts

1
NO TRUQUEU AL 112 QUE SOM 
NOSALTRES

88

2 LA PARTIDA IMPOSSIBLE 65

3
FROZEN LOCOS LES PRINCESES DE L’OLAF: 
UNES HO SEMBLEN I LES ALTRES NO HO 
SÉ PAS

65

4 ESPANTA QUÈ? 16

Posició NOM VEHICLE MOTOR Punts

1 TRONKOBUS DEL SIÓ YABADABADUUU 77

2 FA DIES QUE RECICLEM, I DE DIARI ANEM! 50

3 HI SÓC, NO HI SÓC! TU DIRÀS! 48

4 PLOU I FA SOL 31

5 CAÇA-XURRIFANTASMES 11

6 ELS XURLEQUINS 10

Posició NOM VEHICLE MANUAL Punts

1

AI, PERDÓ, EN PRIMERA POSICIÓ AMB EL 
RITME DE LES FLAUTES I BALLANT PER 
LA CARRETERA ARRIBEM DES DE L’ÍNDIA 
AMB MOLTA TREMPERA

87

2 CUC “AFERA” 46

3

POSA UN EURO, PROVA SORT I SI 
L’ENGANXES FORT UN JUGUET PESCARÀS. 
NO SIGUIS DESTRALER; TOT SORTIRÀ BÉ 
I SINÓ JA POTS VOLAR FINS L’INFINIT I 
MÉS ENLLÀ

33

4

DESPRÉS DE LLIGAR UN PIOLÍN AL PORT 
I DIVERSES HÒSTIES A L’AEROPORT, ENS 
LLIGUEM AL PARAPENT I ENS PORTA LA 
CORRENT AL MILLOR CARNAVAL DE LES 
TERRES DE PONENT LA FAROLA LLUIREM

21

5 PIT I CUIXONS 18

6
98 I CREIXENT, NO VOLEM FER CAP 
PECAT, PERÒ AL CARNAVAL D’AGRAMUNT 
HO TENIM COMPLICAT

13

7 NO SOM RES: UN ENCIAM PER RESPIRAR 13

Posició NOM DE LA COMPARSA Punts

1 COFUKER’S AGRAMUNT 263

2
AI, PERDÓ, EN PRIMERA POSICIÓ: AMB EL RITME DE LES FLAUTES 
I BALLANT PER LA CARRETERA ARRIBEM DES DE L’ÍNDIA I AMB 
MOLTA TREMPERA

221

3 FA DIES QUE RECICLEM, I DE DIARI ANEM! 175

4
ELS XURRIKIDS A LA VEU, AGRAMUNT TÉ TALENT, I AIXÒ NO TÉ 
PREU

175

5 NO TRUQUEU AL 112 QUE SOM NOSALTRES 150

6 IL·LUMINATS: SORGIM DE LES PROFUNDITATS PER GOVERNAR EL 
SIÓ I EL CARNAVAL

117

7 HI SÓC! NO HI SÓC! TU DIRÀS 113

8 AGRALADDINS: BENVINGUTS AL MÓN IDEAL 94

9 LA PARTIDA IMPOSSIBLE 94

10 PIT I CUIXONS 75

11 CUC “AFERA” 64

12 PLOU I FA SOL 62

13 GUIRIGALL 58

14 TRONKOBUS DEL SIÓ YABADABADUUU 45

15 A L’ESTIU, TOTA CUCA VIU! 45

16 XURRIE.T’S 43

17 XURRIDUTXA’T AMB MI 33

18
POSA UN EURO, PROVA SORT I SI L’ENGANXES FORT UN JUGUET 
PESCARÀS. NO SIGUIS DESTRALER, TOT SORTIRÀ BÉ I SINÓ JA 
POTS VOLAR FINS L’INFINIT I MÉS ENLLÀ

32

19
FROZEN LOCOS: LES PRINCESES DE L’OLAF, UNES HO SEMBLEN I 
LES ALTRES NO HO SÉ PAS

24

20

DESPRÉS DE LLIGAR UN PIOLÍN AL PORT I DIVERSES HÒSTIES A 
L’AEROPORT, ENS LLIGUEM AL PARAPENT I ENS PORTA LA CORRENT 
AL MILLOR CARNAVAL DE LES TERRES DE PONENT LA FAROLA 
LLUIREM

22

21 LO PILOTO ATERRISAMOOO 18

22 MADAGASCAR 1 17

23 CAÇA-XURRIFANTASMES 17

24 AGRANGERS: THE END CARNIVAL 15

25
98 I CREIXENT, NO VOLEM FER CAP PECAT, PERÒ AL CARNAVAL 
D’AGRAMUNT HO TENIM COMPLICAT

14

26 NO SOM RES: UN ENCIAM PER RESPIRAR 14

27 ENS NEGUEM A SER JESUCRIST 14

28 ELS XURLEQUINS 13

29 PAY DAY 13

30 VENIM D’USA TUSA 12

31 DE CAPULLO EN CAPULLO 12

32 LA NOCHE NOS CONFUNDE 12

33 CUIDADO NEN AMB METRALLETA 9

34 WE ARE THE FAMILY SHELBY (PEAKY BLINDERS) 9

35 ESPANTA QUÈ? 7

36 UN CARNAVAL AMB ENERGIA PER COMBATRE AMB TOTS ELS VIRUS 5

37 SPIDER-MAN: DE REGRESO A AGRAMUNT 3

38 ALERTA COBRA 3

39 TOUCHDOWN 2

ACTUALITAT FETS DEL MES

Donat l’empat en 3r i 4rt lloc, es va atorgar la quantitat completa del 3r premi, és a dir 200€ a ambdós grups.
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▼
A la nit, passades les 9 del 

vespre, es va tenir lloc al pa-
velló fi ral el naixement del 
fi ll del rei Carnestoltes i de 
la reina Xurripampi. A con-
tinuació hi va haver el sopar 
de celebració del naixement, 
Babyshower. Concert amb 
Ruc’N’Roll i Banda Neon, 
seguit d’una nova edició del 
concurs de disfresses casola-
nes. 

La jornada del dissabte ar-
rencà amb el Concurs d’Es-

tabliments amb el Grup Es-
cènic Agramuntí de jurat. Hi 
van participar: Cal Sangrà, 
Cal Serra (Camí de les Planes 
i carrer Sant Joan), i Noemí 
Beauty. A mig matí es va fer 
a l’Espai Cívic la lectura del 
conte de la Xurripampi i un 
taller infantil de xurrimàsca-
res. Per la seva banda la Cia. 
Teatredetics continuà un any 
més amb la venda del seu 
“Cagarro”.

A partir de les sis de la tar-

da es van començar a con-
centrar a la plaça de la Fon-
dandana les colles i carrosses 
que participarien a la rua i a 
les set s’inicià la desfi lada en-
capçalada per la companyia 
de teatre Fadunito i el rei Car-
nestoltes acompanyat del nou 
membre de la família reial 
carnavalera. Hi van participar 
39 grups, amb quatre carros-
ses, sis vehicles a motor i set 
vehicles de tracció manual, 
amb un total de més d’un mi-
ler de disfresses. Com cada 
any el públic va ser molt nom-
brós. Un any més els mem-
bres del jurat estaven ubicats 
junts dalt d’un entarimat a la 
plaça del Pou. També hi va 
haver la fi gura de l’espeaker, 
a càrrec de Jordi Balagué, 
que anava anunciant les com-
parses i carrosses per megafo-
nia al seu pas per la plaça del 
Pou. La jornada acabà amb el 
ball de carnaval amb l’orques-
tra Swing Latino i Dr. Brujo i fi  
de festa amb DJ.

Els premis de comparses, 
carrosses i vehicles van ser 
els següents: Comparses: Pri-

El dissabte dia 15 va tenir lloc 
al pavelló fi ral l’obra de teatre 
“Histèria Sagrada”, de Toni Albà
i Fermí Fernandes.

Com sempre, l’assistència fou 
molt nombrosa.
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ACTUALITAT FETS DEL MES

Força expectació a l’arribada del Rei Carnestoltes el divendres al vespre. A la dreta, posant amb el nou membre de la família carnavalera agramuntina.
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C/ Sant Pol, 13 - 25210 GUISSONA
Tel. 973 55 16 98

▼

mer premi, 300€ + 100€ de 
participació. Segon premi, 
250€ + 100€ de participa-
ció. Tercer premi, 200€+ 
100€ de participació. Del 4t 
al 10è més puntuat, 180€ + 
100€ de participació. La res-
ta de comparses, 100€ per la 
seva participació. Carrosses: 

Primer premi, 400€ + 100€ 
de participació. Segon premi, 
350€ + 100€ de participa-
ció. Tercer premi, 300€ + 
100€ de participació. Vehi-
cle de tracció motora, un únic 
premi de 150€. Vehicle de 
tracció manual, un únic pre-
mi de 150€.

Pel que fa al diumenge 23 
es va fer el judici al Carnestol-
tes, on es va donar a conèixer 
el nom del nou membre de 
la família reial carnavalera 
de la vila escollit per votació 
popular . A les sis de la tarda 
va tenir lloc una concentració 
a la plaça de la Fondandana 
per acompanyar el rei Carnes-
toltes al seu judici en una rua 
pels carrers de la vila fi ns a 
la plaça del Mercadal. El ju-
dici estava motivat per una 
desavinença en el nom que 
havien de posar al nounat. La 
reina Xurripampi insistia en 
posar-li el nom de Xurriçot, 
mentre que el rei Carnestoltes 
volia posar-li el de Safranoria. 
Al fi nal va ser el jutge qui va 
decidir el nom de la criatura, 
que es dirà Calçotet. Després 
del judici es va fer la sardi-
nada popular que va aplegar 
molta gent.

Lliurament a l’establiment 
Moments del premi al concurs 
de Tapes de Ceba.

A la dreta, foto de família
dels participants a la rebuda 
del Rei Carnestoltes.

Sopar popular el divendres 
a la nit.
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CARNAVAL INFANTILCARNAVAL INFANTIL
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AGRALADDINS: BENVINGUTS AL MÓN IDEAL

VEHICLE DELS XURLEQUINS

ELS XURLEQUINS

SPEAKER JORDI BALAGUÉ

MEMBRES DEL JURAT

RUARUA
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HI SÓC! NO HI SÓC! TU DIRÀS! DETALL DE FA DIES QUE RECICLEM,
I DE DIARI ANEM!

FA DIES QUE RECICLEM,
I DE DIARI ANEM!

VEHICLE DE FA DIES QUE RECICLEM,
I DE DIARI ANEM!

MADAGASCAR 1 MADAGASCAR 1
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CUC “AFERA”

ESPANTA QUÈ? VEHICLE D’ESPANTA QUÈ?

DETALL DE CUC “AFERA”

DESPRÉS DE LLIGAR UN PIOLÍN AL PORT I DIVERSES 
HÒSTIES A L’AEROPORT, ENS LLIGUEM AL PARAPENT
I ENS PORTA LA CORRENT AL MILLOR CARNAVAL
DE LES TERRES DE PONENT LA FAROLA LLUIREM

DETALL DE DESPRÉS 
DE LLIGAR UN 
PIOLÍN AL PORT I 
DIVERSES HÒSTIES 
A L’AEROPORT, 
ENS LLIGUEM AL 
PARAPENT
I ENS PORTA LA 
CORRENT AL MILLOR 
CARNAVAL
DE LES TERRES DE 
PONENT LA FAROLA 
LLUIREM
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XURRIDUTXA’T AMB MI VEHICLE D’AI PERDÓ
EN PRIMERA POSICIÓ...

AI, PERDÓ, EN PRIMERA POSICIÓ: AMB EL RITME
DE LES FLAUTES I BALLANT PER LA CARRETERA ARRIBEM
DES DE L’ÍNDIA I AMB MOLTA TREMPERA

ELS XURRIKIDS A LA VEU, AGRAMUNT TÉ TALENT, 
I AIXÒ NO TÉ PREU
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CAÇA XURRIFANTASMES

A L’ESTIU, TOTA CUCA VIU! A L’ESTIU, TOTA CUCA VIU!, VEHICLE

DETALL DE CAÇA XURRIFANTASMES

DETALL DE TRONKOBUS DEL SIÓ YABADABADUUU

TRONKOBUS DEL SIÓ YABADABADUUU
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IL·LUMINATS: SORGIM DE LES PROFUNDITATS 
PER GOVERNAR EL SIÓ I EL CARNAVAL

CARROSSA DE FROZEN LOCOS: LES PRINCESES DE 
L’OLAF, UNES HO SEMBLEN I LES ALTRES NO HO SÉ PAS

FROZEN LOCOS: LES PRINCESES DE L’OLAF,
UNES HO SEMBLEN I LES ALTRES NO HO SÉ PAS

DETALL D’IL·LUMINATS: SOR-
GIM DE LES PROFUNDITATS 
PER GOVERNAR EL SIÓ I EL 
CARNAVAL

GUIRIGALL

DOS DETALLS 
DE GUIRIGALL
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98 I CREIXENT, NO VOLEM FER CAP PECAT, PERÒ 
AL CARNAVAL D’AGRAMUNT HO TENIM COMPLICAT

POSA UN EURO, PROVA SORT I SI L’ENGANXES FORT UN 
JUGUET PESCARÀS. NO SIGUIS DESTRALER, TOT SORTIRÀ 
BÉ I SINÓ JA POTS VOLAR FINS L’INFINIT I MÉS ENLLÀ

XURRIE.T’S

PLOU I FA SOLVEHICLE DE PLOU I FA SOL

PIT I CUIXONS
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VENIM D’USA TUSA

AGRANGERS: THE END CARNIVAL

COFUKER’S AGRAMUNT DETALL DE COFUKER’S AGRAMUNT

TOUCHDOWN

VENIM D’USA TUSA
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CARROSSA DE LA PARTIDA IMPOSSIBLE

PAY DAY

CUIDADO NEN AMB METRALLETA

DE CAPULLO EN CAPULLO

SPIDER-MAN: DE REGRESO A AGRAMUNT

LA PARTIDA IMPOSSIBLE
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ALERTA COBRA

LO PILOTO ATERRISAMOOO

UN CARNAVAL AMB ENERGIA PER COMBATRE 
AMB TOTS ELS VIRUS

LA NOCHE NOS CONFUNDE

NO SOM RES: UN ENCIAM PER RESPIRAR



22 [FEBRER 2020]sió 672

ENS NEGUEM A SER JESUCRIST WE ARE THE FAMILY SHELBY (PEAKY BLINDERS)

CARROSSA DE NO TRUQUEU AL 112 QUE SOM NOSALTRES

NO TRUQUEU AL 112 QUE SOM NOSALTRES

DOS DETALLS DE
NO TRUQUEU AL 112 
QUE SOM NOSALTRES
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CONCURS ESTABLIMENTS

Aquest any s’establí una sola categoria 
a la millor decoració de l’establiment.
1r premi: “Nadal” de Cal Serra
(C/ Sant Joan), premi de 150€

2n premi: “Pirates” de Cal Sangrà, 
premi de 100€

3r premi: “Alícia al país de les 
meravelles” de Noemí Beauty i 
“Mexicans” de Cal Serra (Camí de les 
Planes), premi de 50€ cadascun

ESTABLIMENTSESTABLIMENTS

NOEMÍ BEAUTY

EXTERIOR DE CAL SERRA AL 
CARRER DE SANT JOAN

INTERIOR DE CAL SERRA AL 
CARRER DE SANT JOAN

CAL SERRA AL CAMÍ DE LES PLANES

MEMBRES DEL GRUP ESCÈNIC AGRAMUNTÍ QUE VAN FER DE JURAT DELS 
ESTABLIMENTS I VAN ANIMAR ELS CARRERS EL DISSABTE AL MATÍ

CAL SANGRÀ

PHOTOCALL A L’EXTERIOR
DE CAL SANGRÀ
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9è CONCURS DE TAPES DE CEBA

Durant tot el concurs, de l’1 al 19 de febrer, es van consumir 
917 tapes entre els vuit bars i establiments participants: 
Moments, El Sió, The Garden, Decibels, Granja Ramon, Old 
Dreams, Lo Casal i Blanc i Negre.

La tapa guanyadora va ser “Botons de llonganissa encebada 
amb xips” de MOMENTS, amb una puntuació mitjana de 9,17 
punts.

CONCURS DISFRESSES CASOLANES

Hi van participar 45 persones, amb els següents premis:

Categoria INDIVIDUAL: Va quedar desert, no s’hi va presentar ningú

Categoria PARELLA: Eh amigo, Kibap con xurripampi o no! (100€)

Categoria GRUP: PolyClean (150€)
 Accèssit: Xurribobs (50€)

DISFRESSES CASOLANESDISFRESSES CASOLANES
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TRADICIONAL CAGARRO 
AMB LA COMPANYIA 
TEATREDETICS

BALL AL PAVELLÓ FIRAL

TRES IMATGES DEL 
LLIURAMENT DE PREMIS

COM EN ELS DARRERS ANYS, UNA XARANGA VA ACOMPANYAR LA COMITIVA 
DEL REI CARNESTOLTES DES DE LA FONDANDANA FINS AL MERCADAL

AL REI CARNESTOLTES L’HAVIEN D’ESTIRAR PER DUR-LO A JUDICI

LECTURA DEL CONTE DE LA XURRIPAMPI I TALLER INFANTIL DE XURRIMÀSCARES A L’ESPAI CÍVIC
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MOLTA GENT ES VA APLEGAR AL MERCADAL PER PRESENCIAR EL JUDICI AL REI CARNESTOLTES I ESCOLTAR EL SEU TESTAMENT
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Testament Rei Carnestoltes

Abans de declarar aquest judici el més xorra de l’any, vull fer 
una petita repassada als grans representants d’aquesta mag-

nífi ca vila babymunt.
· A l’Espai Cívic els demanem que als fonaments els posin fl o-

tadors, almenys així us podreu escapar de l’aigua.
· Al Decibels els deixem un controlador d’accessos, perquè allò 

en lloc d’un pub sembla el xiqui-parc en horari nocturn. Cubates 
per aquí, xupitos per allà i una cigarreta que no falti.

· Als Torrons Vicens i Virginias els deixo el meu compte de 
Netfl ix perquè puguin mirar junts Juego de Tronos. Ei, això sí… si 
ha de rodar alguna corona, la meva no és una barretina honorífi -
ca. Ja us espavilareu, macos.

· A l’Associació dVins aquest any no els deixo res, que ja s’ho 
guanyen tot amb la seva fi reta. Ja m’enteneu, punyeteros.

· A la Creu Roja d’Agramunt els deixo dos dels meus dòminos 
perquè puguin passejar pel poble el cotxe nou.

· Al nou mossèn d’Agramunt li cedeixo el relleu que va deixar 
l’Uriel a l’Escala en Hifi , a veure si espabila que aquest any li vam 
posar falta.

· Al Teatre Casal Agramuntí els cedeixo una caldera de carbó 
com déu mana, perquè amb el pellet no se m’escalfen ni els co-
llons.

· A l’Associació Barretina acompanyo en el sentiment el seu 
president. Que la sardana t’acompanyi.

· Als Tabalers de l’Espetec d’Agramunt els cedeixo un local per 
assajar a Tàrrega, ja que aquí ja han torturat tots els veïns amb 
assajos dia sí i dia també.

· Als del Bàsquet els deixaré la revista Sió sencera perquè hi 
puguin escriure les cròniques més detalladament. Amb tanta lle-
tra, la revista Sió duplicarà el número de pàgines.

· Als Escatxics els deixo una cadira plena de collars per a gos-
sos i corretges perquè no perdin cap crio a l’hora dels entrena-
ments.

· A Lo Casal d’Agramunt els faria pagar tot el que ha pagat 
l’Ajuntament. Penseu que Lo Casal és del poble i pel poble.

· A l’Associació Tradi-Sió com cada any us demanem que feu un 
capgròs al meu honor. No tants verkamis i més pagar de la vostra 
butxaca, que ja sabeu que l’Ajuntament no ho pot pagar tot.

· A la Policia Local els deixem un posa-multes digital, que tant 
que aneu de modernets i paper i boli de tota la vida.

· A les Dones de l’Esbarjo els he demanat per Amazon uns sa-
tisfyers, ja que entre el ioga i l’anglès els falta una mica d’alegria 
al “cuerpo”.

· Al Personal de l’Ajuntament els posarem un càtering a les 
ofi cines, ja que així ens estalviarem que surtin de l’ofi cina i ens 
atendran al telèfon… quina vergonya, collons! Truques una vega-
da i una altra i no hi ha manera…

· A l’Escola Gerard Gatell els demano que els vestidors del 
camp de futbol els paguin de la seva butxaca, que amb el que vau 
guanyar per la barra de la Festa Major teniu “quartos” per anys.

Per acabar, però no menys important…
· A la Regidora de Festes li regalarem un calendari, a veure si 

així el carnaval no s’organitza en quatre dies. Que ens feu córrer, 
collons! 

COM ÉS TRADICIÓ, CLOU LA FESTA UNA SARDINADA POPULAR EN LA QUAL ES REPARTEIXEN UNS 
2.500 ENTREPANS I TAMBÉ GOTS DE VI PER ALS QUI EN VULGUIN
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Temporal Glòria

ACTUALITAT FETS DEL MES

Del 19 al 23 de gener, de 
diumenge a dijous, bona 

part de Catalunya i altres regi-
ons de l’Estat espanyol es van 
veure afectades per l’excep-
cional borrasca Glòria que va 
provocar el temporal de llevant 
més intens, llarg i devastador 
del que va de segle amb uns re-
gistres històrics d’onatge, vent 
i neu. Durant aquests dies es 
van arribar a acumular precipi-
tacions d’entre 200 i 400 litres 
per metre quadrat en zones del 
prelitoral de Barcelona, Girona i 
Terres de l’Ebre, i inclús es van 
superar aquestes quantitats en 

alguns llocs. Les comarques de 
Lleida van registrar menys pre-
cipitacions i, en conseqüència, 
menys incidències per la pluja.

La incidència del temporal 
a casa nostra va començar el 
dilluns amb un episodi de fort 
vent que va ocasionar majorità-
riament la caiguda de branques 
dels arbres. L’endemà va con-
tinuar la ventada acompanya-
da d’una forta pluja que es va 
estendre al llarg del dimecres, 
recollint-se entre ambdós dies 
una precipitació de gairebé 80 
litres per metre quadrat. 

L’acumulació de precipitació 

riu amunt va fer augmentar el 
cabal del riu Sió, davant la pre-
visió d’una crescuda important 
del nivell del riu al seu pas per 
la vila, el dijous al matí l’Ajunta-
ment va cancel·lar les activitats 
a l’Escola de Música i a l’Espai 
Cívic i va posar barreres a les 
entrades de l’Espai Cívic per 
evitar el pas de l’aigua, cosa que 
també van fer nombrosos veïns 
dels habitatges propers al riu. Al 
migdia el riu Sió es desborda-
va inundant els parcs, jardins, 
baixos i pàrquings d’alguns ha-
bitatges, així com part del soter-
rani de la residència Ribera del 

Efectes de la ventada 
amb rames trencades i 
arbres caiguts.

El nivell de l’aigua va 
arribar gairebé a tocar el 
Pont de Ferro.
Davant el temor que la 
força de la rubinada el 
pogués malmetre si aug-
mentava més de cabal, 
es va fer dins del canal 
una presa de grava per-
què s’hi entollés la poca 
aigua que hi baixava per 
donar més consistència a 
aquest pont.
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Tres imatges amb obstacles per evitar que l’aigua entrés a l’interior.
A l’esquerra, els bombers bombejant l’aigua que havia entrat a la 
Residència Ribera del Sió.
A baix, quatre imatges més de la rubinada amb les quals es pot apreciar 
fi ns on va arribar el nivell de l’aigua en diferents indrets del Passeig.

Sió on l’aigua hi entrà a 
través del clavegueram. El 
desbordament va encen-
dre totes les alarmes, ja 
que se’ns feia present a la 
memòria la tràgica rubi-
nada de 2015. Cap a mit-
ja tarda el cabal del riu va 
començar a baixar a poc a 
poc de nivell. L’endemà el 

cabal del Sió ja discorria 
dins la seva llera. Al llarg 
del matí l’equip de serveis 
municipal va treballar in-
tensament per recuperar 
tota la via públic afecta-
da, mentre els veïns afec-
tats netejaven els seus 
habitatges per tornar a la 
normalitat.
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ACTUALITAT FETS DEL MES

Òmnium Segarra-Urgell
Òmnium Segarra-Urgell va 

portar el dissabte 25 de ge-
ner al Casal Agramuntí l’es-
pectacle de la companyia 
Cassigalls “He besat la terra 
humida”, dedicat al poeta de 
Guissona Jordi Pàmias.

L’espectacle va consistir 
en un recital audiovisual ins-
pirat en l’obra i la fi gura de 
Jordi Pàmias, en el qual es va 
combinar imatge, so, música 
en directe i escenografi a tea-
tralitzada amb la lectura de 
poemes.

Aquesta obra va ser encar-

regada per Òmnium Segarra-
Urgell per acompanyar la ce-
lebració del lliurament de la 
“Distinció 2019” d’Òmnium 
Segarra-Urgell al poeta guis-
sonenc Jordi Pàmias, una dis-
tinció que l’entitat cultural fa 
anualment a una personalitat 
rellevant del món de la cultu-
ra a les comarques de la Se-
garra i l’Urgell.

Cotxe calcinat
La matinada del dimecres 

29 de gener els Bombers de 
la Generalitat van extingir un 
incendi que va calcinar com-
pletament un vehicle estacio-
nat al raval de Sant Francesc. 
L’avís d’emergència es va re-
gistrar pocs minuts després 

de les dues de la matinada. 
Fins al lloc es va traslladar 
una dotació del Bombers que 
va apagar en pocs minuts les 
fl ames. L’incident només va 
provocar danys materials.

Presentació llibre
a la Xocolateria

El diumenge 2 de febrer va 
tenir lloc a la Xocolateria Jo-
lonch la presentació del conte 
El batec de la Carme Jolonch, 
editat per Pagès Editors, de 
la il·lustradora Maria del Pilar 
Villaverde amb textos de Mei 
Vidal. L’acte, que va comptar 
amb les intervencions de Jau-
me Jovell i de les autores, es 
va realitzar a la segona planta 
de la Xocolateria on s’exposa 

Jordi Pàmias acompanyat del 
president d’Òmnium Segarra-
Urgell, Josep Pont, i de l’alcalde 
de la vila, Bernat Solé.

A la dreta, recital poètic inspirat 
en l’obra i la fi gura de Jordi 
Pàmias, organitzat per Òmnium 
Segarra-Urgell.
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▼

A baix, els Bombers durant les 
tasques d’extinció de l’incendi.

A ladreta, estat en què va quedar 
el cotxe incendiat.
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l’exposició Complicat món de 
Pilar Villaverde.

El conte explica el procés 
artesà d’elaboració de la xo-
colata a la pedra a través dels 
records de la infantesa de 
Carme Jolonch, germana del 
propietari de Xocolata Jolon-
ch abans que Àngel Velasco 
adquirís la fi rma.

Jaume Jovell va destacar 
que aquest conte explica una 
història de temps i espai, al-
hora que és un homenatge a 
la Carme Jolonch. També va 

afegir que amb aquest conte 
es vol deixar testimoni del 
que fou Xocolata Jolonch i del 
que és ara amb Àngel Velasco 
que ha conservat l’obrador de 
l’antiga fàbrica on encara s’hi 
fa la xocolata a la pedra tal 
com es feia abans.

Per la seva part, Maria del 
Pilar Villaverde, va destacar 
que aquest conte és una his-
tòria creada des del cor a par-
tir dels records de la infància  
de Carme Jolonch.

Atrapacontes
La Biblioteca Municipal 

Guillem Viladot va realitzar el 
dissabte 1 de febrer una nova 
sessió del cicle Atrapacontes 
que va anar a càrrec de l’enti-
tat Stargardt Go, els quals van 
explicar el conte El somni de 
la Mireia.

Dia Mundial Contra
el Càncer

Agramunt es va sumar el 
dimarts 4 de febrer a la ini-
ciativa de l’AECC – Catalunya 
Contra el Càncer de Lleida 
d’il·luminar diferents llocs 
emblemàtics de la província 
per commemorar el Dia Mun-

dial contra el Càncer. Aquest 
any a més a més d’il·luminar 
el campanar de l’església de 
Santa Maria i el pont romà-
nic, també es va il·luminar de 
verd –distintiu de la campa-
nya–  el pou que dona nom a 
la plaça.

El 4 de febrer és la data 
establerta per l’Organització 
Mundial de la Salut, el Cen-
tre Internacional d’Investiga-
cions sobre el Càncer (CIIC) 
i la Unió Internacional Con-
tra el Càncer per celebrar el 
Dia Mundial contra el Càncer 
amb l’objectiu d’augmentar 
la conscienciació i mobilitzar 
la societat per avançar en la 
prevenció i control d’aquesta 
malaltia.

Torrons Vicens
guardonat

L’empresa agramuntina Tor -
rons Vicens ha estat reco-
neguda amb el premi Pyme 
Banco Santander 2019, un 
guardó atorgat per la Cambra 
de Comerç de Lleida i Banco 
Santander, en col·laboració 
amb el Grup Segre, per reco-
nèixer la tasca de les petites i 
mitjanes empreses de la pro-

ACTUALITAT FETS DEL MES

▼

Mei Vidal, Maria del Pilar Villa-
verde i Jaume Jovell durant l’acte 
de presentació del conte a la 
Xocolateria Jolonch.

A la dreta, edició de l’Atrapacon-
tes a càrrec d’Stargardt Go.

Il·luminació del pou de color verd.
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víncia de Lleida, l’activitat de 
la qual és fonamental per a la 
creació d’ocupació i riquesa a 
nivell local. L’empresa agra-
muntina ha estat premiada 
per la generació d’ocupació 
(amb un creixement respec-
te l’any anterior d’un 17 per 
cent), el creixement constant 
en la seva facturació (al vol-
tant d’un 20 per cent anual) i 
per la projecció de la marca a 
nivell nacional i internacional 
mitjançant l’obertura de boti-
gues gourmet a tot el territori. 
També se li reconeix la seva 
aposta per la innovació, amb 
el desenvolupament de nous 
productes i estratègies de 

comercialització, així com la 
seva capacitat de desestacio-
nalització del consum de tor-
rons i la seva implicació amb 
el territori, apostant per la 
producció pròpia de l’ametlla.

L’acte de lliurament del 
premi i accèssits va tenir lloc 
el dijous 6 de febrer a la tarda 
a l’ofi cina del Banco Santan-
der – Smart Red de l’avinguda 
Francesc Macià de Lleida i va 
comptar amb la participació 
del president de la Cambra 
de Comerç de Lleida, Jaume 
Saltó, el director comercial de 
Catalunya Banco Santander, 
Eduard Miró, i Santi Costa, 
com a representant dels mit-
jans.

També es van atorgar qua-
tre accèssits més a l’empresa 
PAYPER SA (Internacionalit-
zació); Grup Laumont (Digi-
talització); a Tallers Antoni 
Miquel SL (Formació i l’Ocu-
pació) i a l’empresa Torrons 
i Mel Alemany SL (Empresa 
Responsable).

Xerrada esportiva
El dijous 6 de febrer, el di-

plomat en Educació Física, 
Jaume Rovira, va oferir a l’Es-
pai Cívic la xerrada Consells 
per millorar la forma física en 

els esports: córrer i ciclisme.
La sessió anava adreçada a 

persones que volguessin ini-
ciar-se a córrer i al ciclisme, a 
persones que feia temps que 
no practicaven cap esport o 
que havien patit alguna lesió i 
a esportistes que volien millo-
rar el seu rendiment.

En la xerrada, Rovira des-
tacà que fent una bona pla-
nifi cació de base millorem 
la nostra formació física i el 
rendiment. També explicà que 
aquest any s’ha plantejat de 
participar a la Titan Desert, 
una cursa de 600 km que es 
fa al desert del Marroc en sis 
etapes, amb un projecte soli-
dari SEP Titan a favor del Club 
Ciclista de l’Associació Alba.

Cicle Brots
El dissabte 8 de febrer s’in-

augurà la programació del 
2n cicle d’arts escèniques i 
musicals Brots amb la repre-
sentació al teatre Casal Agra-
muntí de  l’espectacle infantil 
“La Nena dels Pardals” de la 
companyia Teatre al Detall 
amb música en directe de La 
Tresca i la Verdesca.

Quan el Gran Timoner orde-
na exterminar els pardals del 
país perquè es mengen el gra, 
una nena, la Ming Li, deci-
deix portar-li la contrària i se-
guir les directrius del seu cor.

Es tracta d’un espectacle, 
basat en un episodi històric 
real a la Xina de Mao Zedong, 
que mostra el respecte per la 
vida, les llibertats individuals 
i la saviesa innata dels in-
fants.

El cicle d’arts escèniques i 
musicals Brots, impulsat per 
la regidoria de Cultura, va néi-
xer l’any passat amb l’objec-
tiu d’apropar al públic agra-
muntí propostes professionals ▼

Els guardonats amb els premis 
Pyme 2019.

Jaume Rovira durant la xerrada 
a l’Espai Cívic.

FO
N

T:
 T

O
R

R
O

N
S

 V
IC

E
N

S

JO
A

N
 P

IJ
U

A
N

En la xerrada, 
Rovira destacà 
que fent una bona 
planifi cació de 
base millorem la 
nostra formació 
física i el rendi-
ment.
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i de qualitat de diferents dis-
ciplines artístiques, com la 
música, el teatre i la dansa. 
Fins al mes de maig es podrà 
gaudir de sis espectacles per 
a tots els públics.

Xerrada farmacèutica
La farmàcia Gilbert Esteve 

i la farmàcia Simona organit-
zaren el dimecres 12 de fe-
brer a l’Espai Cívic la xerrada 
“Un probiòtic a la infància, 
una inversió de futur” a càr-
rec del farmacèutic i forma-
dor de PiLeJe Laboratoire, 
Aleix Pérez.

Aleix Pérez va explicar la 
importància de tenir una 
bona fl ora intestinal, de com 
es forma i com condicionem 
els primers anys de la nostra 
vida, i com això ens ajuda en 
el nostre sistema immunitari 
a tenir una bona salut tant 
intestinal com de cara les 
defenses del nostre organis-
me. També va explicar els di-
ferents productes que elabo-
ra el laboratori per a tractar 
els trastorns funcionals. 

Xerrada sobre repressió 
i dissidència

Els col·lectius CDR d’Agra-
munt i la Ribera, el d’Artesa 
de Segre, Òmnium Cultural 
i l’ANC impulsen el primer 
cicle documental “Records 
del present. Mig segle de 
dissidència i repressió espa-
nyola”, que compta de sis 
xerrades que es faran entre 
Artesa de Segre i Agramunt.

El diumenge 16 de febrer 
es va fer a la sala de confe-
rències del Casal, la primera 
de les tres xerrades que es 
faran a la nostra vila. L’acte 
començà amb la projecció 
del documental “Alerta Torà” 
realitzat per Dan Ortínez, 
que recull els fets ocorreguts 
a Jordi Vilaseca, un jove de 
Torà que va ser detingut, tor-
turat i aïllat l’any 2003 sota 
la legislació antiterrorista, 
actes que han quedat arxi-
vats per la justícia. La his-
tòria de la primera actuació 
dels Mossos d’Esquadra en 
aplicació de la llei antiterro-
rista. Els fets, les narracions 
de familiars, amics, grup de 
suport, la querella per tortu-
res i el judici a l’Audiència 
Nacional. Posteriorment hi 
va haver una taula rodona 
amb el propi Jordi Vilaseca 

ACTUALITAT FETS DEL MES

▼

Espectacle infantil de la companyia 
Teatre al Detall al Casal Agramuntí.
L’alcalde, Bernat Solé, i la regidora de 
Cultura, Amanda Cardona, durant l’ac-
te de presentació de la 2a edició del 
Cicle Brots al bar del Casal Agramuntí 
el divendres 24 de gener.

A baix, xerrada sobre els probiòtics a 
l’Espai Cívic.

A la dreta, Jordi Vilaseca a la Sala de 
Conferències del Casal.
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que va explicar la seva pròpia 
vivència d’aquests fets.

Dia Mundial de la Ràdio
El dijous 13 de febrer va 

ser el Dia Mundial de la Rà-
dio, Ràdio Sió el va celebrar 
el dissabte dia 15 al matí re-
alitzant l’emissió en directe 
del programa “La ràdio, ara i 
sempre” des de l’Espai Cívic.

El programa comptà amb 
la col·laboració dels perio-
distes i locutors Maria Sher-
man, de Catalunya Ràdio, i 
Jordi Sebastià, d’UA1 Ràdio, 
i l’actuació en directe del Mag 
Reivax. El programa també 
va ser solidari amb el Repte 
Stargardt Go!

El tsunami repressiu
no s’atura

Veïns d’Agramunt, de la 
Ribera del Sió i d’altres po-
blacions de Ponent estan 

encausats pel tall de la Jon-
quera organitzat per Tsunami 
Democràtic.

El dimarts 28 de gener di-
verses persones de la Ribera 
del Sió –i d’altres poblacions 
de la província de Lleida– van 
ser citades a la comandància 
de la Guàrdia Civil situada al 
Secà de Sant Pere de Lleida, 
per declarar en relació amb la 
causa penal oberta pel tall de 
l’autopista AP-7 a la Jonque-
ra (Girona). Aquesta mobilit-
zació va ser organitzada per 
Tsunami Democràtic durant 
els dies 11 i 12 de novembre 
de l’any passat.

Durant la seva comparei-
xença, les persones investi-
gades van ser informades que 
se’ls obria expedient adminis-
tratiu pels delictes de desor-
dres públics, danys i contra la 
seguretat en el trànsit; segons 
les tipifi cacions recollides en 
la Llei de Seguretat Ciutada-
na –popularment coneguda 
com a llei Mordassa–. Aquest 
expedient, però, resta en sus-
pens fi ns que no es resolgui 
el procés penal obert que in-
vestiga un jutjat de Figueres, i 
que roman, a data d’avui, sota 
secret de sumari. Si fi nalment 
la causa fos arxivada, la Guàr-
dia Civil seguiria amb el cas 
per la via administrativa. 

Les diferents persones en-
causades es van acollir al seu 
dret a no declarar, en espera 
de conèixer com avança la in-

vestigació judicial. A pregun-
tes de la Revista Sió, els ad-
vocats que representen la ma-
joria de les investigades i els 
investigats –i que formen part 
d’Advocacia per la Democrà-
cia de Lleida– ens expliquen 
que veuen poc probable –amb 
totes les cauteles, perquè no 
disposen de la informació 
continguda en el sumari– una 
sentència condemnatòria per 
via penal. No descarten, però, 
també amb totes les reserves, 
la imposició de multes per 
via administrativa. La Guàr-
dia Civil els podria considerar 
autors d’una infracció greu, la 
qual cosa comporta un barem 
de sancions que van dels 601 
als 30.000 euros.

Les iniciatives promogudes 
per Tsunami Democràtic es 
caracteritzen per l’ús de la 
desobediència i l’acció no vio-
lenta com a eines d’interven-
ció política i pel seu caràcter 
deliberadament pacífi c. Les 
presents accions judicials i 
administratives posades en 
marxa semblen emmarcar-se, 
novament, en el context de 
repressió promogut pels apa-
rells de l’Estat Espanyol per 
perseguir i criminalitzar la 
protesta i la dissidència so-
cial i política. Recentment, 
Òmnium Cultural en la pre-
sentació de la seva campanya 
“Amnistia ara” estimava que 
la repressió afecta ja més de 
dues mil persones.   ■

Conversant amb els periodistes 
i locutors Maria Sherman i Jordi 
Sebastià.

A la dreta, el Mag Reivax realitzant 
un número de màgia.

Concentració davant la Guàrdia 
Civil al Secà de Sant Pere de 
Lleida.
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DE TU A TU AMB JAUME ROVIRA

Dos projectes units pels pedals

En Jaume Rovira, pro-
fessor d’educació física 
de l’institu t Ribera del 

Sió, és un bon company amb 
qui no solament he compar-
tit moltes hores de feina sinó 
també una colla d’anys en la 
direcció del centre. Avui em 
rep al seu despatx del gimnàs 
que, a part d’una taula i dues 
cadires, està ple de prestat-
ges amb pilotes de tot tipus 
i altres estris de gimnàstica. 
Avui, hi vinc a fer-li una entre-
vista sobre un projecte que ha 
endegat amb el Club Ciclista 
de l’Escola Alba.

– Encara que molts agramun-
tins ja et coneixen, parla’m de 
tu.

– Soc de Sant Guim, però 
ja fa tants anys que visc a 
Tàrrega com al meu poble 
natal; n’he estat vint-i-cinc, 

més o menys, a cada lloc. Fa 
vint cursos que sóc professor 
d’educació física de l’Insti-
tut d’Agramunt. O sigui que 
es pot dir que sóc tant de 
Sant Guim, com de Tàrrega i 
d’Agramunt.

– Potser ets el professor més 
antic en aquests moments?

– Del centre no, però pro-
bablement soc el professor 
d’Educació Física que més 
anys hi he impartit classes.

– Tu ets un bon esportista. 
De quan ve la teva relació amb 
l’esport?

– De tota la vida. A part de 
la meva dedicació com a do-
cent, he fet de tot: he jugat 
a bàsquet, futbol, tennis... 
El que he practicat més du-
rant anys ha estat el trial amb 
moto. He competit a nivell 
nacional i he fet moltes cur-
ses. Però fa quatre anys que 
em vaig passar al món de la 
bicicleta i vaig deixar la moto. 
Ara ja no puc deixar de peda-
lar.

– Ets molt competitiu?
– M’agraden els reptes com 

va ser, per exemple, la partici-
pació a l’ultramarató de llarga 
distància anomenada “Pedals 
de Foc” que és una prova que 
es fa en un sol dia i que impli-
ca una bona preparació.

– Ara t’estàs preparant per 
participar a una altra cursa, 
no?

– Ja fa temps que m’esta-
va mirant la “Titan Desert”, 
a la vegada que volia lligar-la 
amb alguna acció solidària. 

Llavors vaig pensar amb el 
Club Ciclista Alba, que és un 
grup ciclista de nois i noies 
que van amb bicicleta. Fan 
una ruta adaptada cada estiu. 
Volten per tot Espanya. Vaig 
veure que no tenien fons per 
fer-la, i vaig creure que podí-
em ajuntar els dos projectes: 
el seu i el meu.

– O sigui, l’Escola Alba ja té 
un grup ciclista...

– Sí. Entrenen un o dos 
cops per setmana. A l’estiu 
fan rutes més llargues. Han 
fet trossos del Camí de San-
tiago, del Canal de Midi...  Et 
quedes parat que persones 
amb alguna discapacitat pu-
guin aguantar aquestes eta-
pes. Els encanta i els moni-
tors diuen que els va molt bé 
per al seu desenvolupament.

– O sigui que has lligat dos 
projectes en un ...

– Sí. El meu projecte, ano-
menat “SEP Titan”, consis-
teix en aprofi tar la meva parti-
cipació a la Titan Desert com 
a mitjà per recaptar fons per 
a una causa solidària i alhora 
fer difusió educativa dels va-
lors de l’esport. La sigla SEP 
correspon a “solidari, educa-
tiu i personal”.

– Explica’m els tres concep-
tes.

– És un projecte “solida-
ri” perquè els diners que es 
puguin recaptar d’empreses 
i activitats aniran destinats 
al Club Esportiu Alba, format 
per persones amb discapaci-
tat de l’Urgell i la Segarra. Els 
fons serviran perquè els inte-

Amb la seva esposa i els dos fi lls.

▼

M’agraden els 
reptes com va 
ser, per exemple, 
la participació a 
l’ultramarató de 
llarga distància 
anomenada “Pe-
dals de Foc” que 
és una prova que 
es fa en un sol dia 
i que implica una 
bona preparació.
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grants d’aquest grup ciclista 
puguin fer una ruta durant 
aquest estiu amb les bicicle-
tes i tricicles adaptats. De 
ben segur que l’experiència 
els servirà per millorar el seu 
estat físic, la salut, l’autono-
mia i l’autoestima.

També és un projecte “edu-
catiu” perquè l’experiència 
sobre motivació i esforç arri-
barà a escoles i instituts de 
l’Urgell a través de xerrades 
sobre els valors de la moti-
vació i l’esforç en els reptes 
esportius. Es farà una tasca 
de difusió i a l’institut d’Agra-
munt hi destinarem algunes 
unitats didàctiques.

I fi nalment, és un projecte 
“personal” perquè crec que a 
nivell esportiu serà el més im-
portant de la meva vida.

– En què consisteix la Titan 
Desert?

– És la prova més medià-
tica del món de bicicleta de 
muntanya. És una cursa al 
desert del Marroc en sis eta-
pes. Aquest any es recorren 
uns 650 quilòmetres i hi ha 
en total més de 7.600 metres 
de desnivell. És una cursa 
molt dura per les condicions: 

la calor, i el terreny pedregós, 
amb dunes... És el quinzè any 
que es fa i serà del 19 al 24 
d’abril. Hi participem corre-
dors de més de 25 països i en 
total hi ha més de 600 ciclis-
tes inscrits.

 
– Déu n’hi do!
– Realment és tot un repte 

participar-hi. M’he de prepa-
rar molt bé per poder-la aca-
bar. Només arribar al fi nal ja 
és un èxit, encara que alguns 
hi van a competir. És molt 
dura!

– A la Titan tu hi aniràs sol?
– Sí i sense suport. La Titan 

és un negoci i quan t’inscrius 
ja et pregunten si vols mecà-
nic, físio, reportatge fotogrà-
fi c, acompanyants, etc.; però 
tot això suma. Jo solament 
m’he apuntat a allò que és 
bàsic. El menjar de cursa (o 
sigui des que arrenques en 
una etapa fi ns que s’arriba) 
se l’ha de portar cadascú.

– Has dit que són sis etapes?
– Sí. D’una mitjana de 100 

km al dia. Unes vegades amb 
més muntanya i altres, no 
tant. Els dos factors que difi -

culten la pedalada són el ter-
reny i la calor. En les etapes 
de dunes hi ha moments que 
s’ha d’anar a peu. Jo hi vaig 
amb la meva mountain bike 
amb els pneumàtics una mica 
més amples per a l’arena.

– I si tens un problema tèc-
nic?

– M’he d’espavilar pel meu 
compte. En fi nalitzar cada 
etapa aquest any hi haurà 
una furgoneta amb eines per 
si necessitem arreglar alguna 
cosa; però ens ho hem de fer 
nosaltres mateixos. També 
portem obligatòriament tots 
un geolocalitzador que de-
tecta si a algú li passa alguna 
cosa. Per exemple, si s’ado-
nen que algú fa un quart que 
no es mou, envien de seguida 
un helicòpter per ajudar-lo.

– Qui organitza la cursa?
– Crec que és una empre-

sa catalana. Ha anat agafant 
nom i hi ha ciclistes de tot el 
món que s’hi apunten. Aquest 
any, per exemple hi ve l’Indu-
rain i el seu fi ll, el Melcior 
Mauri, entre altres exciclistes 
i gent jove que hi van a gua-
nyar.

– I el grup ciclista de l’Escola 
Alba?

– Ells també es preparen 
per fer la seva ruta adaptada, 
que no té res a veure amb la 
Titan, és clar. La fan a l’estiu 
amb monitors i furgonetes i 
tot el que calgui. L’any passat 
van fer la part del Camí de 
Santiago de Portugal i va anar 
molt bé. Van arribar a fer més 
de tres-cents quilòmetres en 
diferents dies.

– Has anat a veure’ls?
– Sí. Ells ara entrenen en 

un gimnàs perquè fa fred. Fan 

DE TU A TU AMB JAUME ROVIRA

Des de fa quatre anys el Jaume 
Rovira va deixar la moto per la 
bicicleta.

Buf solidari.

Hi ha empreses 
que ens han donat 
suport econòmic 
tant a mi com 
al grup Alba. La 
Titan és una cursa 
solidària envers 
el territori; per 
allà on passa la 
ruta deixen coses 
i ajuden a la gent 
dels pobles.
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spinning. Hi vaig anar l’altre 
dia a fer-los una classe, un 
altre cop vam fer un recorre-
gut junts i van estar molt con-
tents. De cara al bon temps 
hi penso tornar més vegades.

– Com tens tot el projecte?
– Hi ha empreses que ens 

han donat suport econòmic 
tant a mi com al grup Alba. 
La Titan és una cursa soli-
dària envers el territori; per 
allà on passa la ruta deixen 
coses i ajuden a la gent dels 
pobles. També és una cursa 
de residu zero fi ns al punt 
que a mi m’etiquetaran totes 
les barretes de menjar amb 
el meu número i, si després 
troben un embolcall a terra 
amb el meu número, em pe-
nalitzaran. També és solidària 
perquè premien dos projectes 
solidaris. Aquest any ens hi 
hem presentat 14 projectes 
a nivell estatal; d’aquests, 
cinc hem passat per votació 
popular a la segona fase; i 
nosaltres hem sigut els se-
gons; hem aconseguit passar 
amb 1.652 vots. Tot un èxit 
increïble. Després, dels cinc 
projectes fi nalistes, aquest 
mes de febrer n’han escollit 
els dos guanyadors entre els 
quals hi ha el nostre. El premi 
consisteix amb el retorn dels 
diners de la inscripció.

– Quan t’ha costat la inscrip-
ció?

– Uns 2.000 euros sense 
comptar els vols.

– I si el vostre projecte no ha-
gués quedat dels dos primers?

– Bé, jo hi hauria anat igual, 
perquè ara ja estava tot pagat 
i concertat. Respecte l’As-
sociació Alba tenim el repte 
d’arribar a recollir 2.500 eu-
ros, perquè hi ha famílies que 
no es poden permetre pagar 
diners per a la sortida que fan 
cada estiu. Ells tenen en la 
seva WEB un marcador titulat 
“Pedalem per a la inclusió” 
on apareix la xifra dels diners 
que es van arreplegant; i de 
moment ja passem dels mil 
euros.

– Hi ha persones i entitats 
que us ajuden?

– Sí, tenim una colla de 
patrocinadors: Ros Roca, Tor-
rons Vicens, Pastoret, Bici 
3.0, Centre Esportiu Sant 
Jordi, materials 9MAG, Oli 
Cal Tonet de Rocafort de Vall-
bona, Pintures Torres; a més 
també hi col·laboren les Ins-
titucions: Consell Esportiu de 
l’Urgell, Ajuntament de Sant 
Guim de Freixenet, Ajunta-
ment de Tàrrega, Ajuntament 
de Sant Martí de Riucorb, 
Ajuntament d’Agramunt. A 
més estem acabant de tancar 
l’ajuda amb altres entitats i 
empreses. També, per tal de 
fer diners, venem uns bufs 
dissenyats per membres de 
l’Escola Alba.

– I pel que fa a la part educa-
tiva del projecte?

– Aquí a l’Institut també 
farem coses abans i paral-
lelament a la cursa Titan De-
sert. La part educativa la cen-

trarem a quart d’ESO. Estem 
preparant materials dins les 
diferents matèries, per aprofi -
tar les dades com: distàncies, 
perfi ls...; a socials: cultura, 
geografi a, poblament...; a 
llengua seguiran els reportat-
ges en diferents idiomes que 
es faran per Sport3, Telede-
porte i emissores estrangeres. 
Ells aquí cada dia tindran in-
formació i jo intentaré enviar 
diàriament alguna coseta per-
què puguin fer el seguiment.

Quan torni, m’he compro-
mès a explicar el projecte en 
centres educatius de l’Urgell. 
Treballarem el tema de la mo-
tivació, de l’ONG, del ciclisme 
i d’una cursa com aquesta.

– Per acabar, vols afegir al-
guna cosa.

– Vull donar les gràcies a 
les 1.652 persones que han 
cregut en el projecte i ens 
han votat. També gràcies als 
companys de l’institut i a to-
tes les entitats que ens donen 
suport. I per acabar, gràcies a 
la meva esposa i família sen-
se el suport i els ànims dels 
quals jo no hauria pogut tirar 
el projecte endavant.

Acabem l’entrevista al mo-
ment que toca el timbre i els 
alumnes canvien de classe.
És tot un enrenou de veus i 
sorolls que em porten càlids 
records. Veig el Jaume molt 
entusiasmat. M’explica, mentre 
anem marxant, la manera com 
s’entrena i tots els preparatius 
fi ns al més mínim detall. Em 
diu que no es tracta de ser el 
primer en la Titan Desert, sinó 
d’arribar al fi nal de l’etapa del 
darrer dia. Jo estic segur que, 
si algú ho pot aconseguir, 
aquest és ell.

Joan Puig

Amb ciclistes de l’Associació Alba.

Aquí a l’Institut 
també farem 
coses abans i 
paral·lelament a la 
cursa Titan Desert. 
La part educati-
va la centrarem 
a quart d’ESO. 
Estem preparant 
materials dins les 
diferents matèries, 
per aprofi tar les 
dades...
Quan torni, m’he 
compromès a 
explicar el pro-
jecte en centres 
educatius de 
l’Urgell. Treballa-
rem el tema de 
la motivació, de 
l’ONG, del ciclisme 
i d’una cursa com 
aquesta.



40 [FEBRER 2020]sió 672

ENTITATS AEUA
Aula
d’Extensió
Universitària
AGRAMUNT

A E
U A

Conferències gener i febrer

FO
N

T:
 A

E
U

A

La primera classe va tenir 
lloc el divendres 17 de 
gener de 2020, a la sala 

del Casal Agramuntí. Abans de 
presentar el conferenciant, la 
presidenta de l’AEUA, comentà 
que la resposta dels interessats 
pel curs monogràfi c havia estat 
tot un èxit i que quan acabi el 
termini de preinscripció ja es 
donaran les instruccions sobre 
el curs als matriculats.

Tot seguit presentà el Sr. Joan 
Vives, músic, fl autista de bec 
i divulgador musical. Ha rebut 
molts premis per la seva tasca 
divulgativa. Ha estat professor 
de fl auta de bec a l’Escola de 
Música de Mataró i al Curs In-
ternacional de música antiga 
de Solsona. Ha realitzat una 
important activitat concertista 
des de 1980. És locutor-redac-
tor de Catalunya Música i pro-
fessor d’Història de la Música 
a l’Escola Superior de Cinema
i Audiovisuals de Catalunya a
la UB. Amb el títol “Retrat
musical en el 250è aniversari 

del naixement del compositor 
BEETHOVEN”, el conferenciant 
destacà el gran ressò d’aquest 
esdeveniment a molts paï-
sos: tot un reconeixement a 
la transcendència de l’obra 
d’aquest gran mestre de la mú-
sica. Nascut a Bonn (Renània), 
en el si d’una família fl amen-
ca, Beethoven, des d’una sor-
desa creixent i amenaçadora 
que afectà el seu caràcter, va 
empènyer un estil que va con-
solidar la defi nició d’una nova 
estètica musical: el Romanti-
cisme. D’aquesta manera va 
esdevenir un dels més grans 
visionaris de la Història de la 
Música. Les simfonies, sonates 
i quartets són l’essència de la 
seva obra i un referent per a la 
posteritat. Com a reconeixe-
ment, l’any 1980, la UNESCO 
va declarar la 9a simfonia de 
Beethoven, “Oda a l’alegria” 
(que en realitat és un cant de 
llibertat), patrimoni immaterial 
de la Humanitat. Com en els 
dos cursos anteriors, el con-
ferenciant va saber transme-
tre els continguts i contagiar 
el seu entusiasme als oients, 
fent-nos gaudir amb fragments 
musicals d’aquest gran compo-
sitor.

La segona classe va tenir lloc 
el dimecres 22 de gener i va 
anar a càrrec del Sr. Francesc 
Canosa, amb el títol: “Sixena, 
la història de Catalunya i Espa-
nya a través d’un monestir”. El 
ponent és professor associat de 
la Facultat de Comunicació de 
Blanquerna, periodista, guio-
nista i escriptor

Enfocà la seva explicació, tal 
com diu el títol, en la fricció 

existent entre Catalunya i Ara-
gó (Espanya), on darrere del va-
lor artístic, s’amaga un intent 
per fer oblidar la nostra història 
comuna de més de vuit-cents 
anys. Destacà l’assalt de la 
guàrdia civil al Museu Diocesà 
de Lleida l’any 2017, complint 
una sentència judicial, no fer-
ma, emesa pel Jutjat d’Osca, i 
com es van endur les 97 obres 
originàries del Monestir de Si-
xena, comprades legalment a 
les seves propietàries per la 
Generalitat. Aquest monestir, 
de l’orde de Sant Joan de Je-
rusalem, el van construir en 
un punt estratègic entre els 
territoris de la Corona d’Aragó i 
Castella i fou fundat per acollir 
les dones, monges, de la no-
blesa catalana i aragonesa. La 
caixa d’Isabel d’Urgell, germa-
na del comte Jaume d’Urgell, 
el Dissortat, que havia de ser 
l’hereu del rei Martí l’Humà, 
és la peça clau on queda de 
manifest el seu origen (català). 
Sixena demostra que aquestes 
obres pertanyien a Catalunya i 
aquest espoli del Museu Dioce-
sà, sacsejà l’orgull de la gent 
de les Terres de Lleida, que es 
van manifestar per defensar la 
seva cultura i la seva història i 
les seves arrels ilergetes. Aca-
bà dient que la memòria és 
l’obra més valuosa de la vida 
per continuar vivint.

 La tercera classe va tenir 
lloc el dimecres 5 de febrer i va 
anar a càrrec de la Dra. Es ther 
Amorós, amb el títol: “La me-
dicina forense entre la realitat i
la fi cció”. La ponent és llicenci-
ada en Medicina i c irurgia per 
la UB, especialista en Medici-

Joan Vives.

Com en els dos 
cursos anteri-
ors, el confe-
renciant Joan 
Vives va saber 
transmetre 
els continguts 
i contagiar el 
seu entusias-
me als oients, 
fent-nos gaudir 
amb fragments 
musicals 
d’aquest gran 
compositor que 
és Beethoven.
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na Legal i Forense, Metge Fo-
rense de l’Institut de Medicina 
Legal i Ciències Forenses de 
Catalunya, doctora per la UdL, 
màster en Valoració del Dany 
Corporal per la URV i mare 
de família nombrosa (el més 
important). La conferenciant 
comentà que era la segona 
classe que feia, una situació 
excepcional, ja que no s’hi de-
dica. El seu dia a dia l’omplen 
la seva família i la feina, cosa 
que li hem d’agrair. Va dir que 
la visió que tenim del metge 
forense tal com ens la mostren 
a les sèries, no s’ajusta a la
realitat perquè la seva tasca és 
molt més àmplia, sols el 15% 
es dedica a les autòpsies, el 
85% restant ho fa a les per-
sones vives: reconeixements, 
violència de gènere, agressi-

ons sexuals, maltractaments a 
la gent gran, dependències... 
El metge forense sempre tre-
balla a les ordres de jutges i 
fi scals i els seus informes són 
determinants en els judicis. 
Va explicar com al llarg de la 
seva experiència professional 
hi ha hagut millores en els 
procediments i va remarcar de 
manera especial el greu perill 
de la nostra societat davant 
el progressiu augment de les 
dependències i les addiccions 
que afecten els adolescents, 
sense ser conscients del perill 
que els comporta ja que els 
marcarà per sempre. Per això 
remarcà la importància de la 
família en l’educació dels fi lls.

En acabar la classe, els 
preinscrits al curs monogràfi c 
van ser informats de com es 

desenvoluparia i se’ls va infor-
mar que ja podien fer l’ingrés 
de la matrícula. Finalment es 
va informar que els interes-
sats a participar a la sortida a 
Barcelona del dia 11 de març: 
“Monet, l’experiència immersi-
va”, podien passar a pagar-lo 
per l’agència de viatges. 

Properes activitats:

- Dimecres 4 de març, clas-
se a càrrec del Sr. Antoni Diez 
Noguera. Tema: “Cronobiolo-
gia. Com afecten els horaris a 
la nostra salut”.

- Dimecres 18 de març, 
classe a càrrec del Sr. Vicens 
Lozano. Tema: “El confl icte als 
Balcans”.

La Junta Directiva

Francesc Canosa.

A la dreta, Esther Amorós.

Francesc Canosa 
enfocà la seva 
explicació en la 
fricció existent 
entre Catalunya 
i Aragó.

Esther Amorós 
ens relatà la feina 
del metge forense 
que no s’ajusta 
a la realitat del 
que veiem a les 
sèries.
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ACTIVITATS BIBLIOTECA

Dissabte 7 de març, a les 11.30 h

“Atrapacontes”
a càrrec de la Policia Local

Aprofi tant que el 
21 març es com-
memora el Dia 
Mundial de la 
Poesia, durant el 

mes, hi haurà diferents activitats: presentació de llibres, 
conferències, tallers, lectures, exposició de llibres de po-
esia per a adults i infants...

Del 2 al 14 de març
Poemes al balcó (Taller per a infants)

Del 16 al 28 de març
Il·lustració de poemes (Taller per a infants)

Dissabte 14 de març, a les 11.30 h.

Presentació de llibre
Biografi a de un poeta perdido d’Enric Kahn
Explica la història, en forma de vers, d’una persona jove 

que entra verge en aquest món contami-
nat, ple de prejudicis, falses aparences 
i amors tòxics. El protagonista intenta 
trobar el seu lloc enmig d’aquesta so-
cietat, criticant tot allò que l’envolta i 
no donant res per suposat sense abans 
haver-s’ho plantejat. 
Com deia Walt Whitman: “Qui toca 
aquest llibre, toca un home”. Aquest 
home, en aquest cas, és l’Enric Kahn.

Dijous 19 de març, a les 20.00 h.

Conferència-recital

“La poesia de GV” a càrrec de
Xavier Garcia (crític literari)

Dissabte 21 de març (Dia Mundial de la Poesia),
a les 11.30 h.

Ruta presentació Els tòtems de Viladot
Punt de trobada: Ofi cina de Turisme 

ENTITATS LA CUP

Assemblea constituent
El proper dissabte dia 7 de març 

tindrà lloc al Centre Cívic d’Agra-
munt una Assemblea constituent de 
la CUP sota el títol “Des dels pobles, 
construïm l’Alternativa a la Ribera del 
Sió? L’horari de la mateixa serà de 10h 
a 13h i està oberta a tothom.

En aquesta assemblea oberta es 
debatrà sobre la necessitat d’impul-
sar una assemblea local de la Cup a 
Agramunt i a la Ribera del Sió. Un 
espai compartit entre els diferents 
pobles de la Ribera per tal de donar 

respostes polítiques des del moviment 
de l’esquerra independentista. Com 
a pas previ, es farà una anàlisi de les 
polítiques que es podrien impulsar als 
diferents municipis i de les propostes i 
mesures que, en els diferents àmbits, 
s’haurien d’implementar per fer-les 
possibles.

L’acte comptarà amb la participació 
d’un membre de la CUP de Tàrrega, un 
membre del Secretariat Nacional de la 
CUP i alguna altra convidada sorpresa , 
que obriran l’assemblea constituent.
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Recull d’imatges 
seleccionades 
entre les que els 
nostres lectors 
han penjat 
a Instagram 
amb l’etiqueta 
#revistasio
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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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OPINIÓ LA BOTERA

Ulls blaus

per JOAN PUIG i RIBERA

El meu padrí d’ulls 
blaus que jo vaig 
conèixer era cec. 
S’havia quedat 
sense veure-hi
de cap ull. Mai no 
se’n va queixar.
De gran es va 
adonar que co-
mençava a perdre 
la visió, sobre-
tot d’un ull, i va 
decidir anar a 
l’oculista que li va 
diagnosticar unes 
cataractes.

El meu padrí tenia els 
ulls blaus. Estic parlant 
del pare del meu pare, 

perquè a l’altre padrí, el padrí 
Joan, no li vaig poder veure 
mai els ulls; el van matar en 
emprendre el camí de l’exili i 
encara no se sap on jeu enter-
rat. El color dels ulls del padrí 
Joan, doncs, no sé quin era. 
Degut a aquest fet, la vida va 
fer que jo solament tingués 
un padrí, el padrí Josep, que 
la gent coneixia amb el renom 
de Padret.

Sempre havia sentit a dir 
que havia tingut molta sort 
de néixer el 1886, el mateix 
any que ho feu Alfons XIII, 
ja que aquella circumstància 
li va suposar no haver de fer 
la mili, perquè tots els de la 
seva lleva se’n lliuraren per 
prescripció reial. Tota una de-
ferència per part de la monar-
quia! El padrí sempre va fer 
de pagès. Era treballador de 
mena, potser com la majoria 
de pagesos que van viure en 
aquells temps en què llaurar 
la terra permetia viure discre-
tament. Prenia el carro i la 
mula, encara de fosc, i enfi -
lava el camí de la Serra per 
anar a treballar al tros que ha-
via comprat a l’altre vessant 
del Pilar d’Almenara a banda 
de migdia. Un terreny mun-
tanyós ple de pedres, argela-
gues i garrics que anava des-
brossant i despedregant per 
convertir-lo en camp de cul-
tiu. Deien que a les alforges 
només s’emportava un ou, un 
tros de pa d’aquell que du-
rava tota la setmana i potser 
un parell de fi gues seques. 
Segurament aquí caldria afe-

gir-hi una bota, encara que de 
gran mai no bevia vi. De sol 
a sol, amb l’aixada o, quan 
calia, amb la reu estirada per 
la mula, anava apariant el tros 
erm i ple de desnivells consi-
derables.

Tot això que dic, h o havia 
sentit explicar, perquè al pa-
drí Josep, mai no el vaig veu-
re fora de casa. Durant tot el 
dia romania assegut en una 
cadira de braços a la cuina. 
De tant en tant es llevava per 
anar al lavabo o per caminar 
fi ns a l’altra punta de casa on 
es posava darrere d’una per-
siana de la fi nestra que do-
nava al carrer i escoltava les 
converses dels passavolants. 
Per moure’s feia servir una 
mangala i també el tacte de 
les mans amb les parets. Els 
topants de casa se’ls sabia 
d’esma i no calia que l’acom-
panyéssim enlloc.

El meu padrí d’ulls blaus 
que jo vaig conèixer era cec. 
S’havia quedat sense veure-
hi de cap ull. Mai no se’n va 
queixar. De gran es va adonar 
que començava a perdre la 
visió, sobretot d’un ull, i va 
decidir anar a l’oculista que 
li va diagnosticar unes cata-
ractes. Ell i l’esposa, sense 
dir-ho al pare, van marxar 
uns dies a Barcelona a casa 
d’uns parents. Anaren a la clí-
nica Barraquer on l’operaren 
alhora dels dos ulls. Però les 
coses no van sortir bé i, quan 
al cap d’uns dies tornà a casa, 
ell anava de bracet amb la 
seva esposa que li apuntava el 
camí. Els seus ulls blaus ha-
vien deixat de veure-hi. Mai, 
però, no va manifestar la seva 

ceguesa.
Aquests records m’han vin-

gut a la ment perquè fa uns 
anys a mi, que tinc els ulls 
blaus com el padrí, l’oculis-
ta em va diagnosticar que se 
m’estaven fent cataractes. 
I com que la cosa va anar a 
més, ha arribat el moment 
d’operar-les. El doctor em 
va dir que actualment ja no 
s’operen el dos ulls a la vega-
da, sinó que es fan per sepa-
rat per tal d’evitar una infec-
ció que, en cas de produir-se, 
podria afectar ambdós ulls. 
Amb la seixantena d’anys que 
separen l’operació del padrí 
de la meva, la medicina ha 
millorat notablement. Avui en 
dia hi ha molta gent gran que 
és operada de cataractes i en 
poques ocasions se sent a dir 
que la intervenció no hagi es-
tat un èxit. És més, l’operació 
dura una estona i amb l’ull 
intervingut degudament tapat 
t’envien a casa com si res i al 
cap de pocs dies pots tornar a 
fer vida normal i amb la visió 
millorada.

El padrí d’ulls blaus era fe-
liç quan plovia. Se n’anava 
a la fi nestra del davant i per 
sota de la persiana treia la mà 
per sentir el contacte de les 
gotes; llavors feia una rialla 
de satisfacció perquè sabia 
que l’aigua era bona per a la 
terra. Les seves mans plenes 
de durícies esdevingueren 
amb els anys fi nes i suaus al 
tacte. De petit, m’asseia a la 
seva falda i, donant-me les 
mans, m’explicava històries 
de temps remots mentre jo li 
mirava els ulls blaus apagats 
a la Serra d’Almenara.   ■
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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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En perill d’extinció

OPINIÓ ESCUDELLA BARREJADA per ANTONI PONSA

La pagesia, com altres 
col·lectius o altres ofi -
cis, també està en perill 

d’extinció. En aquest món tot 
acaba globalitzant-se. Per un 
motiu o altre les grans em-
preses es fan amb tot allò que 
se’ls posa al davant sense mi-
raments de cap mena. 

Ja fa anys que estem veient 
la gent del camp amb aquella 
expressió tan nostra de l’aigua 
al coll, per motius molt evi-
dents. En primer lloc, els seus 
productes els estan venent a 
preus irrisoris i que, per con-
tra, els tractors i la resta de 
màquines s’han elevat succes-
sivament fi ns a nivells inabas-
tables per a la major part dels 
camperols.

De moment encara no està 
del tot defi nit com acabarà la 
propietat dels camps de con-
reu, però pot molt ben ser que 
es vegin obligats a cedir-los 
mitjançant condicions més o 
menys respectables o si hau-
ran d’acceptar la venda com a 
últim remei. En tot cas, la res-
posta no serà per avui ni demà; 
hi haurà un marge de temps 
raonable per fer-se a la idea.

Els mercats dels pobles com 
el nostre ja fa molt de temps 
que van desaparèixer, van te-
nir una mort dolça perquè ho 
van fer sense grans dolors ni 
estridències. Eren uns mercats 
petitons en què els pagesos 
exposaven els productes en 
parades minúscules servides 
per un únic individu, home o 
dona que feia mans i mànigues 
per servir-te bé. Això feia que 
el client hi posés tota la confi -
ança del món. I no només això. 
La gent tenia mol bona relació 
i es feien intercanvis i donaci-
ons entre ells amb l’única fi na-
litat d’ajudar-se mútuament.

Als mercats actuals s’hi ve-
nen fruites i hortalisses del 
país i també d’altres indrets 
propers o llunyans, vull dir de 
tot el món. Uns productes que, 
de fet, no havíem sentit nom-
brar mai i que, sigui com sigui, 
s’han anat fent lloc en les die-
tes d’arreu per bé o per mal. 
Això potser no ho sabrem mai.

Les botigues de tota la vida 
van desapareixent dia a dia i 
en sobreviuen molt poques. 
Els supermercats se les han 
anat engolin sense compas-

sió i han tallat de soca-rel la 
confi ança que existia entre 
venedor i client. La qual cosa 
no vol pas dir que la gent s’hi 
trobin enganyats ni malament, 
ans al contrari, els treballadors 
i treballadores d’aquests esta-
bliments crec que s’esforcen, 
i se’n surten prou bé, de ser 
amables amb tothom, malgrat 
que, per altra banda, segueixo 
pensant que no hi ha un senti-
ment tan veritable com el del 
botiguer.

Tampoc no tenim sastres 
ni modistes en actiu, i no fa 
pas tants anys que n’estàvem 
ben servits i, a més, eren bons 
professionals. Tot acaba i la re-
acció de la gent sempre és la 
mateixa: què hi farem? Les ge-
neracions properes no sabran, 
ni els interessarà saber què era 
un didal ni una agulla perquè 
tampoc no els farà falta saber 
per a què servien. La roba de 
vestir ja ve feta de la fàbrica, i 
les talles s’estiren i s’arronsen 
a voluntat, no hi fa res si són 
més estretes o folgades, ni si 
pengen més d’un costat o de 
l’altre, allò que agrada és que 
siguin diferents.   ■

De moment 
encara no està 
del tot defi nit 
com acabarà la 
propietat dels 
camps de con-
reu, però pot 
molt ben ser 
que es vegin 
obligats a ce-
dir-los mitjan-
çant condicions 
més o menys 
respectables 
o si hauran 
d’acceptar la 
venda com a 
últim remei.
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Fa 10 anys de la primera consulta

OPINIÓ ELS LECTORS ESCRIUEN

El 13 de setembre de 2009, els impulsors de la 
consulta sobre la independència de Catalunya 
d’Arenys de Munt estaven encetant una nova 

etapa per al nostre país i de ben segur ni s’imagina-
ven l’efecte que tindria. L’onada de consultes es va 
anar estenent arreu del territori en diferents etapes 
fi ns culminar a Barcelona el 10 d’abril de 2011.

A casa nostra va tenir lloc el 28 de febrer de 2010, 
juntament amb 79 municipis més. Val a dir que Agra-
munt va ser la població més gran de les comarques 
de Lleida en organitzar la consulta en aquella data; 
l’anterior 13 de desembre ja s’havia  pogut  votar en 
un total de 167 municipis. Aquest fet va propiciar 
que tinguéssim una certa presència als mitjans de 
comunicació i visites mediàtiques com la de l’eu-
rodiputat Oriol Junqueras, a dia d’avui pres polític 
injustament empresonat.

La votació va ser el punt culminant de mesos de 
preparatius per part de persones molt diverses amb 
ganes de conèixer l’opinió de la gent. Per tal de fer 
bullir l’olla i autofi nançar les despeses, es van orga-
nitzar un seguit d’actes, alguns dels quals van ser 
un autocar per anar a veure la selecció catalana de 
futbol contra la d’Argentina o una xocolatada amb 
una ballada de sardanes interpretades per cobles 
agramuntines.

Després d’una bona campanya de recollida de vot 
anticipat, amb 289 votants, la xifra de participació 
es va enfi lar fi ns als 995 electors. Val a dir que no es 
disposava del cens electoral i la xifra de potencials 
votants es va extreure de l’Idescat. Degut al fet que 
es va permetre el vot a partir dels 16 anys i a tots els 
empadronats al municipi, independentment del país 
d’origen, el cens era de 4.719. Es va obtenir una 
participació del 21,08% pràcticament idèntica a la 
mitjana del conjunt de Catalunya. El SÍ es va impo-
sar clarament amb 925 vots (93,15%). El NO va ob-
tenir 31 vots (3,12%). També es van comptabilitzar 
37 vots en blanc (3,73%) i 2 de nuls. La votació es 
va celebrar a la plaça de l’església, en un local cedit 
per la família Huguet-Puig, ja que no es va permetre 
als ajuntaments cedir equipaments.

Un cop celebrada la votació, la Plataforma Agra-
munt Decideix va quedar dissolta i va deixar pas a 
noves entitats, tot i que el 5 de novembre del ma-
teix any va organitzar un debat entre Reagrupament, 
Solidaritat Catalana per la Independència i Esquerra 
Republicana de Catalunya en vista a les eleccions al 
Parlament de Catalunya del 28 de novembre. D’ales-
hores ençà la inestabilitat política s’ha apoderat de 
l’Estat amb eleccions pràcticament anuals tant a 
Madrid com a casa nostra i s’han celebrat dues con-
sultes més d’autodeterminació. Una, el 9 de novem-
bre de 2014, i l’altra, l’1 d’octubre de 2017, amb la 
violència policial com a protagonista en la darrera i 
una repressió político-judicial en els mesos posteri-
ors que ha portat a membres del govern i líders soci-
als a la presó o a l’exili.

Ara, deu anys després de la seva celebració, amb la 
col·laboració de l’ANC i la participació de membres 
d’Òmnium i el CDR, hem cregut convenient organit-
zar una vetllada de record que permeti fer memòria 
i, sobretot, que recordi que la voluntat d’autodeter-
minació del nostre poble ve de lluny. L’acte tindrà 
lloc el divendres 28 de febrer i començarà amb el 
descobriment d’una placa commemorativa al mateix 
punt de votació a les 20.30. Seguidament, a les nou 
del vespre a la sala del teatre del Casal Agramuntí, 
la Coral Joia de Maig d’Anglesola oferirà un concert 
amb les cançons que han cantat a les presons de 
Mas d’Enric, Lledoners i Puig de les Basses. Us hi 
esperem!

Plataforma Agramunt Decideix 
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Persistir per guanyar

Trista notícia

OPINIÓ ELS LECTORS ESCRIUEN

Sempre havia estat optimista amb 
tot allò referent al procés d’in-

dependència de Catalunya. En mol-
tes converses amb amics, familiars, 
companys i, fi ns i tot, detractors, la 
meva posició era sempre clara: els 
nostres representants polítics, en la 
mesura que servidors públics,  teni-
en l’obligació moral de fer-ho efec-
tiu. Era el “mantra” que jo mateixa, 
en un moment d’ingenuïtat, havia 
interioritzat i anava repetint. No, no 
seran capaços de trair-nos; ells no.

Finalment va arribar el Primer 
d’octubre, jornada que, juntament 
amb el 3 d’octubre, formarà part 
de la història del segle XXI. Durant 
aquells dies ens sabíem forts i ens 
vèiem vencedors, amos de la raó. Al-
gunes veus parlen de traïcions, ab-
sències destacades en reunions, mi-
rades de reüll, soledat del President 
Puigdemont. Parlo, naturalment, de 
la declaració d’Independència que 

va durar només uns segons; d’uns 
fets que, pel que sembla, encara no 
toca parlar-ne, però que algun dia 
haurem de fer “cau i neta”.

A partir d’aquí van venir mesos 
d’exili, presó, repressió i un llarg 
etcètera. Els independentistes hem 
sortit al carrer a protestar, a les nits 
a enganxar cartells, hem cantat, to-
cat, caminat, xiulat... Fins ara. Cada 
dia és més feixuc veure les notícies, 
escoltar les tertúlies radiofòniques i, 
fi ns i tot, repassar el Twitter. Aquells 
dels que no n’esperàvem la traïció 
ho han fet.

El passat mes de gener es publi-
cava una carta al diari Segre amb el 
títol de “La fotografi a de la vergo-
nya”. En aquesta carta el seu autor, 
Ricard Bertran, feia referència a la 
imatge, altrament vergonyosa com 
indica el títol, que va esdevenir-se 
al Parlament de Catalunya quan els 
diputats d’ERC, socis de govern de 

JxCat, es quedaven asseguts sense 
aplaudir al President de Catalunya. 
Em reafi rmo en les seves paraules 
i, des d’aquí, també li dic al meu 
alcalde que no em representa.

Ara ens toca viure un moment 
dur, amb una manca de confi ança 
envers els nostres líders polítics que 
anteposen els interessos de partit 
als del país. Ens diuen que hi haurà 
diàleg amb l’Estat espanyol; dei-
xeu-me dir que el crec estèril i, fi ns 
i tot (la història ens ho reafi rma), 
inútil. Aprenem-ne i tinguem-ho 
present per a les properes comtes-
ses electorals.

Malgrat tot, segueixo ingènua-
ment optimist a. És bo repassar d’on 
venim i, sobretot, saber on anem. 
Persistir i guanyar, malgrat ells i 
elles.

Salut i independència!

Anna Bertran

Una colla de sardanistes del Va-
llès, junt amb la Cobla Jove-

nívola de Sabadell, vàrem decidir 
participar a l’Aplec Internacional de 
Sardanes que va tenir lloc a Zürich 
l’agost de 1990.

El dia de la concentració i men-
tre ballàvem, tot d’una una noia 
habillada amb el vestit tradicional 
català em va agafar la mà i va po-
sar-se a ballar amb nosaltres. Em va 
sobtar perquè era l’única que anava 
vestida així i no era coneguda per 
cap de nosaltres, però mirant-me-la 
més detingudament vaig adonar-me 
que jo sí la coneixia. Podia ser qui 

jo pensava que era? Tot i que creia 
que m’estava equivocant, que no 
ho seria i que ni tan sols parlaria la 
mateixa llengua que jo, vaig decidir 
preguntar-li si es deia Ramona i si 
era d’Agramunt.

No va articular cap mot, però les 
mans li van començar a tremolar. Va 
deixar de ballar  i se’n va anar. Quan 
va acabar la Sardana, vaig veure que 
havia anat a buscar el seu marit i 
vàrem passar unes hores juntes que 
no oblidaré. Li vaig dir que jo també 
era d’Agramunt i que recordava que 
ella era la Ramona de Cal Missoia. 
Crec que va ser molt especial per a 

ella que algú del seu mateix poble 
la recordés d’aquella manera tan es-
pontània, tan lluny del poble natal 
i després de tant de temps. Fins i 
tot em va regalar un mocador que 
encara conservo i em recorda aquell 
dia. L’Aplec va acabar i no ens và-
rem tornar a veure mai més.

Fa pocs dies vaig llegir a Sió la 
trista notícia de la seva mort i he vol-
gut fer aquest escrit per fer arribar a 
la  família el meu condol més sincer 
i compartir amb tots vosaltres aquell 
dia tan bonic que vàrem gaudir.

Gabina Diaz Canosa
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Un agramuntí al Dakar

ENTREVISTA RAMON Mª INVERNON per ANNA SANTACREU

▼

El motiu bàsic d’aquesta 
entrevista és que Ra-
mon Mª Invernon i Bar-

dia a principis d’any va par-
ticipar al gran esdeveniment 
esportiu Dakar 2020 a l’Arà-
bia Saudita juntament amb 
altres pilots de fama interna-
cional. Volem, doncs, que ens 
expliqui la seva experiència 
per les arenes del desert.

 
– Abans que res, recorda’ns 

la teva infantesa i joventut a 
Agramunt.

– Vaig néixer el 24 de no-
vembre de 1961. Vaig ser el 
tercer de quatre germans, tots 
nois. A Agramunt vaig passar 
la infantesa i joventut. Hi vaig 
cursar els estudis de primària 
a les Escoles (EGB) i, poste-
riorment, a l’Institut (B UP i 
COU). 

– Tu tenies ganes de continu-
ar estudiant?

– Efectivament; els mestres 
que vaig tenir a les Escoles 

d’Agramunt –recordo, entre 
altres, el Sr. Ginestà i el Sr. 
Gasó– havien fet saber als 
meus pares que jo era un nen 
que tenia possibilitats per es-
tudiar; però la meva família 
era una família com tantes 
altres de l’època... humil, tre-
balladora i amb pocs recursos 
econòmics.

– Cronològicament parlant, hi 
ha un primer agramuntí que ha 
marcat de manera signifi cativa 
la teva vida?

– Doncs sí, el Jaume Brils 
Fauria el “Jaume de Cal 
Nyego”. Ell va ser el primer 
“mentor” intel·lectual. Jo era 
molt jovenet i en sortir de l’es-
cola i després de berenar ana-
va a seure’m a les escales de 
la llibreria per llegir gratis el 
TBO, el Patufet i tot el que fes 
falta… Un dia, el Jaume Brils 
em va dir si volia anar a re-
partir diaris, cobrar factures, 
despatxar a la llibreria amb la 
seva fi lla Remei Brils… Tot i 
que jo era molt jovenet, con-
siderava al Jaume Brils un 
home molt informat i culte i, 
sobretot, una bona persona. 

En aquell espai de la llibre-
ria La Cultural hi passaven 
moltes persones i es produïen 
grans debats sobre qualsevol 
tema. El Jaume els dominava 
tots: esportius, polítics, cultu-
rals, socials, locals…

– Hi ha algun altre agramuntí 
que hagi marcat la teva vida?

– Sí, i ara és el moment de 
fer un record a una persona 
que, amb tota seguretat, ha 
marcat signifi cativament el 
camí que he seguit en els 

estudis universitaris i la vida. 
L’atzar i les coses que té la 
vida van fer que un dia, men-
tre estudiava a l’Institut, tin-
gués l’oportunitat de mostrar 
a Guillem Viladot uns treballs 
que havia fet. Ell els va lle-
gir i em va donar el seu parer. 
Donada la meva joventut, el 
Guillem Viladot es va sorpren-
dre dels escrits que li vaig 
ensenyar. Fou així com va co-
mençar a teixir-se una relació 
personal i intel·lectual molt 
estreta. Ens vèiem periòdica-
ment una vegada a la setma-
na i fèiem conjuntament una 
anàlisi de la feina feta per ca-
dascú al llarg de la setmana. 
Fèiem feina de lectura de tex-
tos literaris (novel·la, poesia, 
art) en general, i lectura de 
textos de psicologia i psico-
anàlisi, en particular. Fèiem 
aquesta feina de lectura per-
que en aquell moment vital, 
el Guillem tenia un especial 
interès en aquest tema donat 
què era un dels fi ls conduc-
tors de la seva obra de poesia 
experimental i poesia visual.

A partir d’aquesta estreta re-
lació intel·lectual establerta, 
un dia em va proposar que, si 
jo volia seguir estudiant pos-
teriorment a la Universitat, 
ell em faria de “mentor”. El 
Guillem Viladot va parlar amb 
els meus pares per fer-los la 
proposta i ells van deixar que 
fos jo qui prengués la decisió.

– I com va acabar la cosa?
– A mi em va semblar bé la 

proposta i el Guillem Viladot 
i la seva esposa Montserrat 
Felip em varen oferir la seva 
amistat, consells, idees i con-

Foto ofi cial del Dakar.

El Ramon Mª amb Carlos Sainz.
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tactes... a canvi de res. I així 
va ser. En aquests moments 
recordo amb molta il·lusió i 
gratitud que el Guillem i la 
Montserrat uns anys després 
em van regalar una obra de 
poesia visual que, posterior-
ment, a causa de la mort de 
Guillem Viladot i amb el vist 
i plau de la seva esposa, vaig 
cedir al museu Lo Pardal per-
què crec que és el millor lloc 
on pot estar.

– Després vas anar a la uni-
versitat?

– Doncs sí, vaig anar a Bar-
celona per estudiar psicologia 
a la Universitat de Barcelona 
(UB). El Guillem Viladot va 
tenir molt a veure en aquella 
decisió. Cada curs que pas-
sava no sabia amb certesa si 
el proper el podria realitzar. 
Havia de buscar feinetes per 
assegurar la continuïtat dels 
meus estudis. Feia de ma-
nobra a l’estiu; anava a collir 
fruita –recordo que hi anava 
amb el Josep Núñez, cadas-
cú amb la seva moto de gas–; 
jugava a futbol –recordo amb 
molt afecte, el president del 
C.F. Butsènit, Joan Creus, i la 
seva esposa, Josefi na Verni–; 
donava classes de repàs a 
nens i nenes; i els diumenges 
a la tarda feia de cambrer a 
Cal Crich. De llavors recordo 
el Petera... quina gran perso-
na!

Per tal d’estalviar com més 
millor, molt cops anava a Bar-
celona, de matinada, amb 
Ramon Penella de Cal Batis-
tet que portava un camió, i jo 
tornava els divendres o dis-
sabtes amb la Carmina Ma-
teu, que anava cada setmana 
a treballar a la carnisseria que 
ella i el seu marit, el Vicent 

Castellà –de la Carnisseria 
Castellà–, tenien al mercat 
de Cerdanyola. Estaré sem-
pre molt agraït al Ramon, la 
Carmina i el Vicent. De fet, hi 
va haver molta gent que, a la 
seva manera, em van ajudar i 
que no esmento per qüestions 
d’espai… A tots, gràcies per 
sempre!

– Recordes alguna anècdota 
de llavors?

– Com era el més normal 
del món, la meva mare, quan 
vaig acabar 8è d’EGB, em va 
buscar feina. Vaig anar treba-
llar al taller IPSSA. Hi vaig 
treballar de juny a setembre. 
El pare i la mare em varen dir 
que els diners que guanyaria 
els tres primers mesos serien 
per a mi amb l’objectiu de fer 
una mica de bosseta, i que 
més endavant ja col·laboraria 
en les despeses de casa. Així 
doncs, un dia de setembre, 
durant la mitja hora que te-
níem per esmorzar al taller i, 
d’una manera gairebé instinti-
va, vaig anar a l’institut i amb 
els estalvis que havia fet em 
vaig matricular per estudiar 
BUP. De fet, aquí va comen-
çar tot, i el més greu és que 

El camió durant el recorregut per 
la sorra.
A la dreta, encallat en una duna. 
Per tirar endavant és qüestió de 
fer anar la pala.

També amb Carlos Sainz prepa-
rant-se l’avituallament.
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no sabia com dir-ho a casa, 
però ho vaig haver de fer. En 
aquell moment, la veritat si-
gui dita, la pell no em toca-
va als ossos. La meva mare, 
sense pensar-s’ho gaire, em 
va dir: “Ramon, no sé com ho 
farem, però ho farem”. Anys 
després recordem tots dos 
aquell moment i ens en fem 
un tip de riure.

Recordo també com una 
anècdota les moltes tardes 
que anava a estudiar i fer 
deures a casa del Joan Brils 
Rovira. Dono les gràcies al 
seu pare, el Peret, la seva 
mare, la Montserrat, i la seva 
germana, la Magda, per la cà-
lida acollida que sempre em 
van fer.

– Quines feines has fet?
– Vaig començar com as-

sistent en pràctiques –sense 
remuneració– de psicòleg a 
l’Hospital San Joan de Déu 
de Barcelona. Més tard, em 
va sortir feina en una consul-
toria de recursos humans per 
fer selecció de personal a les 
empreses clients i, per qües-
tions de supervivència, hi vaig 

anar. A partir d’aquí, ja em 
vaig posar en el món de l’em-
presa privada, principalment 
química i farmacèutica... En 
aquest període vaig fer una 
diplomatura en direcció de 
màrqueting.

– Continues estudiant?
– Sí, estic matriculat del 

Grau de Sociologia a la UNED 
de Barbastre. Em vaig de-
cantar per aquesta disciplina 
perquè ja que he pogut estu-
diar el comportament de l’és-
ser humà a nivell individual, 
vaig creure que seria un bon 
complement poder estudiar 
el comportament de l’ésser 
humà a nivell grupal i col-
lectiu. Després, si la salut i la 
força em són favorables, vull 
estudiar ciències polítiques i 
continuar amb antropologia; 
és a dir… que tinc feina per 
dies!

– Com és que vas anar a pa-
rar a la competició del Dakar?

– A mi m’agrada l’esport 
i, m’agrada molt anar amb 
moto. Així he anat coneixent 
gent i, entre ells, dos grans 

dakarians: Jordi Esteve Oró 
de Lleida i Enric Martí Flix de 
Sudanell. El Jordi Esteve em 
va presentar el farmacèutic 
Rafael Tibau Maynou, que és 
director i l’ànima d’un equip 
que participa al Dakar. Entre 
tots tres em van proposar par-
ticipar al Dakar 2020 a l’Arà-
bia Saudita com un dels tres 
membres de la tripulació en 
la cabina del camió 6x6 pilo-
tat per Rafael Tibau.

– I per què necessiten un psi-
còleg?

– De fet, no és que neces-
sitessin un psicòleg, però el 
meu perfi l personal i formatiu, 
s’ajustava al que volia Rafael 
Tibau. Ell fa vint-i-set anys 
que participa al Dakar en di-
ferents modalitats i els últims 
anys ho ha fet pilotant un ca-
mió. Després de les crisis per-
sonals viscudes durant aquest 
llarg període, va considerar 
interessant introduir una fi -
gura nova a l’equip que podia 
ajudar en el control emocio-
nal dins la cabina del camió. 
Es tracta d’una situació de 
convivència de tres persones 
durant moltes hores diàries 
amb unes condicions extre-
mes: ruptures mecàniques, 
assistències a altres cotxes 
competidors, cansament fí-
sic, altes temperatures… Tot 
plegat fa que sigui un còctel 
amb uns ingredients que faci-
liten entrar en crisi.

– Quins vehicles participen 
al Dakar?

– Hi prenen part vehicles a 
motor de 2, 4 o 6 rodes: mo-
tos amb un pilot; quads amb 
un pilot; side by side amb un 
pilot i un copilot; cotxes amb 
un pilot i un copilot, i cami-
ons amb un pilot, un copilot i 
un mecànic.

Amb l’equip de l’Agramunt l’any 
1977. D’esquerra a dreta, drets: 
Jaume Figuera, Fernando Saiz, 
Joan Farré, Paco Barbero, Toni 
Porta, Àngel Jubete, Josep Ortiz, 
Magí Galceran. Ajupits: Manel 
París, Joaquín López, Josep 
Núñez, Ramon Mª Invernon, 
Manel Martínez, Andreu Penella, 
Joan Fitó.

En el Dakar es pro-
dueix una situació 
de convivència 
de tres persones 
durant moltes 
hores diàries amb 
unes condicions 
extremes: ruptures 
mecàniques, as-
sistències a altres 
cotxes competi-
dors, cansament 
físic, altes tem-
peratures… Tot 
plegat fa que sigui 
un còctel amb uns 
ingredients que 
faciliten entrar
en crisi. ▼
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– Com va ser la participació 
a la cursa?

– El nostre equip estava 
format per tres camions T4 

de competició, dos camions 
T5 d’assistència, logística i 
transport de material del nos-
tre equip, tres autocaravanes 
i un cotxe tot terreny d’assis-
tència que feia les funcions, 
entre altres, de coordinar la 
comunicació i el contacte en-
tre els membres de l’equip de 
competició, l’equip logístic i 
l’equip mecànic.

En un primer camió T4.1, 
que participava en la moda-
litat de competició, hi havia 
de pilot Alberto Herrero (Bur-
gos), de copilot Julio Romero 
(Madrid) i de mecànic Matthi-
as Vetiska (Àustria).

En el segon camió T4.3, 
que participava en la modali-
tat de competició i assistèn-
cia ràpida, el pilot era Rafael 
Tibau (Caldes de Montbui), el 
copilot era jo mateix, Ramon 
Mª Invernon (Agramunt), i el 
mecànic Philipp Beier (Ale-
manya). El nostre camió do-
nava assistència al tres cotxes 
Mini: el primer conduït per 
Carlos Sainz i Lucas Cruz, que 
van ser els campions del Da-
kar 2020; el segon portat per 
Stéphane Peterhansel i Paulo 
Fiuza,; i el tercer, per Jakub 
Przygonsky i Timo Gottschalk.

El tercer camió T4.3, que 
participava en la modalitat 
de competició i assistència 
ràpida, anava pilotat per Jordi 
Esteve (Lleida), copilot Enric 
Martí (Sudanell) i mecànic 
Yue Ning (Xina). Aquest ca-
mió donava assistència als 
tres cotxes xinesos (Wei Han/
Min Liao, Aidong Li/Zhaoyang 
Shen, Jianyun Gin/Wenke 
Ma).

Els tres camions T4 eren 
assistits pels set mecànics de 
l’equip que, a les nits, treba-
llaven al campament (bivo-
uac) per fer les reparacions i 
la posada a punt dels vehicles 

per a l’endemà al matí.

– Tenies assignades altres 
feines?

– Tenia com a principals 
tasques l’avituallament i 
provisió d’aliments (sòlids 
i líquids) dels membres de 
cabina, els primers auxilis 
sanitaris, custodia de la do-
cumentació del vehicle, el 
control dels paràmetres del 
camió (pressió d’oli, tempera-
tura, pressió de les rodes), or-
dre, neteja i organització de la 
cabina, control de les caixes 
i material que portàvem a la 
carrossa per assistir als cotxes 
Mini que ho necessitessin. A 
més de col·laborar en tot allò 
que fes falta… com ara fer 
anar la pala per treure la sorra 
un dia que ens vam quedar 
clavats dalt d’una duna. En-
cara me’n recordo ara, perquè 
tota la sorra que trèiem tor-
nava a entrar com per art de 
màgia; jo no donava crèdit al 
que estava veient.

– Els camions del vostre 
equip van acabar la cursa?

– El camió de competició 
pilotat per Alberto Herrero va 
fer una cursa molt brillant i la 
va poder fi nalitzar. El camió 
de competició i assistència 
ràpida pilotat per Rafael Ti-
bau, també. Lamentable-
ment, no va poder ser així per 
part del camió de competició 
i assistència ràpida pilotat 
per Jordi Esteve, donat que, 
per mala sort, en una de les 
dunes va fer tres tombs de 
campana i, més enllà de l’en-
surt, afortunadament, ningú 
de l’equip no va prendre mal; 
però el camió va quedar molt 
danyat en la seva estructura; 
tot i que l’equip de mecànics 
el va arreglar, a la penúltima 
etapa el camió va dir prou...

Foto escolar del 1967.

Diada de Reis amb la seva mare 
Teresa. Any 1964.
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– Tens alguna anècdota del 
Dakar?

– Anècdotes tantes com 
vulguis. En aquests tipus de 
curses sempre es treballa en 
situacions molt extremes. Per 
exemple, només els camions 
que participen al Dakar tenen 
un sistema d’infl ació i defl a-
ció de rodes que es coman-
da des de la cabina. En una 
ocasió vaig cometre un error 
en aplicar la pressió pel tipus 
de via on passàvem en aquell 
moment i com a conseqüèn-
cia vam punxar la roda. He 
de reconèixer que per uns 
instants vaig entrar en crisi; 
em volia fondre en una de les 
dunes; però, ràpidament em 
vaig refer i a partir de llavors 
ja no em vaig equivocar més!

– Alguna particularitat que et 
cridés l’atenció?

– Per nosaltres, les hores 
de dia eren una competició 
constant. Els companys me-
cànics i de manteniment du-
rant les hores de nit feien la 
seva competició particular, 
sota crono, per deixar els ve-
hicles enllestits per a l’ende-
mà. Per altra banda, durant 
el dia els equips logístics i 
de manteniment formaven 
una població entre 2.500 i 
3.000 persones. Aquesta po-
blació era ambulant i s’anava 
traslladant paral·lelament per 
rutes diferents, convencionals 
i asfaltades fi ns a la ubicació 
del següent campament amb 
els centenars de vehicles que 
això representa. Tot plegat 
mentre nosaltres fèiem la ruta 
en competició establerta per 
l’organització.

En aquests campaments 
tan nombrosos, l’endemà no 
es notava que hi hagués ha-
gut cap activitat. L’espai que 
ocupava el campament que-
dava net com una patena. 
Perquè sinó s’haurien aplicat 
sancions econòmiques, pena-
litzacions en temps i possible 
expulsió a l’equip que no dei-
xés l’espai completament net. 
De sobte apareixia al mig del 

desert una petita ciutat i des-
prés, tot d’una, tornava a de-
saparèixer. Semblava increï-
ble, però era així!

– A quines temperatures và-
reu arribar?

– Als països àrabs ara és 
hivern i les temperatures no 
són tan extremes. Durant el 
dia la temperatura era de 25 
a 30 graus i de nit de 0 a -10. 
Sembla sorprenent que al
desert les temperatures sota 
zero puguin existir, doncs sí 
que existeixen i cal portar la 
roba correcta per a cada si-
tuació.

En acabar, el Ramon Mª ma-
nifesta que ha estat una experi-
ència de les que no s’obliden; 
s’hi presenten situacions límit, 
intenses i perilloses que et fan 
refl exionar. Després afegeix 
que a la vida hi ha dos tipus de 
dakars: el que ell va viure com 
una activitat esportiva molt 
dura donades les condicions, 
i el dakar de la vida que els 
nostres pares, mares, padrins i 
padrines, donades les circum-
stàncies que es van produir a 
partir de 1936, van haver de 
viure involuntàriament… Per a 
ell, aquest darrer és el vertader 
i autèntic dakar!   ■

Inauguració de les Jornades de 
la Facultat de Psicologia, amb 
Miquel Roca i companys de 
carrera. Al darrere es veu un 
programa de teatre de l’obra 
Mort accidental d’un anarquista, 
representada pel grup Escènic 
Agramuntí l’any 1983.

L’espai que ocupa-
va el campament 
quedava net com 
una patena. Per-
què sinó s’haurien 
aplicat sancions 
econòmiques, 
penalitzacions en 
temps i possible ex-
pulsió a l’equip que 
no deixés l’espai 
completament net.
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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

Activitats de cicle mitjà
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Projecte “L’ajuntament”.
L’alumnat de 3r de primària de l’escola es troba immers 

en un engrescador projecte sobre l’ajuntament, emmarcat en 
l’àrea de Coneixement del Medi Social. L’objectiu principal 
és que els nens i les nenes aprenguin el funcionament d’un 
consistori, partint sempre del més proper com és el propi de 
la nostra vila.

Després de la teoria, comença la recerca de les regidores i 
dels regidors del nostre ajuntament, realitzant una petita en-
trevista amb preguntes sobre les tasques que desenvolupen. 
Més tard, es formen diferents grups polítics, els quals han 
d’elaborar tot un seguit d’activitats: triar el nom del partit, 
crear una llista, escollir un eslògan i un emblema i desen-
volupar quatre propostes per l’escola i quatre propostes més 
per Agramunt. La propera fase són els cartells electorals i 
els mítings a l’escola, complementant-ho amb una visita a 
l’ajuntament. El procés culmina amb una jornada de votaci-
ons el dia 14 de març, jornada de  Portes Obertes, la compo-
sició del nou Consistori i la celebració d’un Ple.

Donat que es tracta d’un projecte obert i molt participatiu, 
estem segurs que aniran sorgint altres activitats proposades 
pels mateixos alumnes. Apostem per una educació vivencial, 
sent el propi alumnat el constructor del seu propi aprenen-
tatge.

Anuncis radiofònics i els nostres invents
Referent a les activitats que l’alumnat de 4t de primària 

porta a terme en destacarem  dues força signifi catives. 
Durant tot el curs realitzem anuncis radiofònics sobre te-

mes diversos. Entre tots i totes preparem un anunci que vo-
lem emetre per la ràdio, en aquest cas a Ràdio Sió. Fem un 
treball d’expressió escrita i, un cop redactat, ens posem en 
contacte amb la Meritxell Bernaus de Ràdio Sió i l’anem 

a gravar, treballant d’aquesta manera l’expressió oral de 
l’alumnat. Agraïm molt la col·laboració de la Meritxell que 
fa possible que aquest projecte es pugui fer realitat. Uns 
quants dies més tard surt per antena l’anunci. Depenent del 
que volem transmetre a l’anunci s’emet un sol dia o, si ho 
fem tipus falca, s’emet durant més dies. 

L’altra activitat que volem ressaltar és la de les presenta-
cions de: “Els nostres invents”. Els nens i nenes confeccionen 
un treball dels diferents invents que s’han creat al llarg de 
la història i després, convertint-se en inventors i inventores, 
creen el seu propi invent. D’aquesta manera família i escola 
treballem junts per aprendre més i millor. Cada dimarts a la 
tarda ens expliquen els seus invents amb la participació de 
les famílies com oients.

 
Les mestres de cicle mitjà de l’Escola Macià-Companys
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ENSENYAMENT FINESTRA EDUCATIVA

Dia escolar de la no violència i la pau

El  dia 30 de gener, a l’Era, vam celebrar el Dia Esco-
lar de la No-violència i la Pau (DENIP) adherint-nos 
a la commemoració de l’aniversari de la mort de 

Mahatma Ghandi. 
Els espais de l’escola van agafar el color blanc com a fi l 

conductor i abans d’entrar als ambients es  van presentar 
als infants les activitats que hi hauria durant el matí i que 
el color blanc és el color del colom de la Pau i que hem 
d’estimar-nos i ajudar-nos  els uns als altres.   

Vam explicar el conte de L’arbre del món on es treballa 
el respecte, la diversitat i la cooperació. Primer ho va fer 
l’educadora i després ho van anar fent els infants.

Les famílies hi van col·laborar aportant els seus desitjos 
de Pau que van poder penjar a l’a rbre dels desitjos.

Esperem que totes aquestes propostes no siguin només 
per un dia sinó que ho siguin per tots els dies de l’any.

Educadores Llar d’Infants Municipal l’Era
FONT: LLAR D’INFANTS L’ERA
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Setmana de les Missions

Acabem de celebrar amb intensitat una set-
mana dedicada a les Missions en motiu 
del 135è aniversari de l’arribada de les 

primeres germanes de la nostra congregació a 
Guinea Equatorial. Les Missioneres de la Imma-
culada Concepció (MIC) han tingut com a objec-
tiu des de la seva fundació guarir les necessitats 
bàsiques de la població, tant pel que fa a la sa-
nitat com a l’educació i la promoció integral de 
la dona.

Així doncs, el dijous 23 de gener, vam iniciar 
el programa “Missió i DENIP” sota el lema “El 
meu compromís millora el món”. Entre les acti-
vitats més destacades que vàrem realitzar desta-
quen el testimoni de Marta Aguilà, voluntària en 

un camp de refugiats sahrauí que va exposar-nos 
un seguit de vivències i que ens va permetre co-
nèixer com és el dia a dia en aquests espais. 
Dissabte 25, se celebrà a Barcelona una trobada 
en què les missioneres van participar-nos la mis-
sió que s’ha dut a terme recentment al continent 
africà i que va servir a la vegada com a presenta-
ció de la nova campanya solidària que es portarà 
a terme a Veneçuela.

Dilluns, 27 de gener, vam comptar amb el 
testimoni de dues germanes del nostre centre: 
Justina Moreno i María Paz de Lama. Aquestes 
van presentar-nos la congregació i vam poder 
conèixer la seva història a través d’experiències 
viscudes durant dècades a l’Amèrica Llatina.

Dos dies més tard, l’educador i coordinador
del Centre de Càritas “Sant Domènec” de Ba-
laguer, Juanjo Tenorio, va ser l’encarregat de 
portar a terme un taller de solidaritat dirigit als 
alumnes de cicle mitjà i superior. Amb dinàmi-
ques de joc, de ball, de refl exió i de diàleg, es 
va treballar i es va conscienciar l’alumnat de la 
importància de valors com la solidaritat per a la 
seva educació i el seu creixement com a perso-
nes que han de voler construir un món millor per 
a tothom.

Finalment, vam tancar la setmana amb el DE-
NIP (Dia Escolar de la No violència i Pau) rea-
litzant un quadre plàstic al pati, llegint diversos 
manifestos –posant èmfasi en l’estat d’emer-
gència climàtica en què ens trobem– i cantant 
conjuntament la cançó: “Per fer un món millor”.

Col·legi Mare de Déu del Socors

Les Missioneres 
de la Immacu-
lada Concep-
ció han tingut 
com a objectiu 
des de la seva 
fundació guarir 
les necessitats 
bàsiques de la 
població.
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ferreteria@molinet.cat
Ctra. d’Artesa, 1
A G R A M U N T

Tel. 973 390 458
Fax 973 390 662

www.molinet.cat
Obert 24 hores
Entra, tria, compra
i t’ho portem a casa!
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MÚSICA ÒPERA EN CATALÀ

La princesa Margarida

Jaume Pahissa (Barcelona 
1880–Buenos Aires 1969) va 
compondre l’òpera La prince-

sa Margarida a partir d’un llibret 
en català d’Adrià Gual. L’autor es 
pot catalogar com a compositor, 
musicòleg, assagista i crític. És un 
dels musics catalans més impor-
tants del s. XX, i el més interna-
cional. Una demostració és l’obra 
Canigó (1905), exemple claríssim 
de wagnerisme amb la seva inter-
tonalitat basada en les dissonàn-
cies. Pahissa és el compositor 
català que més obres ha estrenat 
al Teatre del Liceu de Barcelona. 
L’Associació Musical de Mestres 
Directors de Barcelona, que reivin-
dica els compositors catalans, té 
arxivades milers de partitures del 
mestre Pahissa, com també 1.400 
articles, 15 assajos i altres produc-
cions. La seva obra se centra en 
el gènere simfònic i el teatre líric, 
sense menystenir la seva aporta-
ció a la música coral, de cambra 
i popular. La seva obra va evolu-
cionar des del Modernisme català 
cap a tendències més renovadores 
i universals. Fou una de les últi-
mes fi gures de la Renaixença i un 
avançat del Noucentisme musical. 
Després d’estudiar uns anys arqui-
tectura a la Universitat de Barcelo-
na, el seu interès va derivar cap a 
la música. Va estudiar amb Enric 
Morera i aviat es convertí en una 
jove promesa. L’Ajuntament de 
Barcelona li va atorgar una beca 
per ampliar els estudis a Europa.

Les primeres obres simfòniques 
de Jaume Pahissa, les va estrenar 
i dirigir l’any 1906 a l’edat de 26 
anys al Teatre Novetats de Barcelo-
na. Aviat s’integrà en el moviment 
modernista Barceloní i en els lo-
cals que freqüentaven els artistes 
amics del seu pare (un gran pintor 

paisatgista, contemporani d’Anto-
ni Gaudí, Santiago Russinyol, Ra-
mon Casas) com Els Quatre Gats o 
la Punyalada. També freqüentava 
l’Ateneu Barcelonès on jugava als 
escacs i compartia tertúlies amb 
Manuel de Falla, Adrià Gual, Pau 
Casals, Rafel Moragues, Eugeni 
d’Ors, Margarida Xirgu, Conxita 
Badia i Enric Morera, entre altres. 
També hi escrivia els seus articles 
i hi concedia entrevistes als perio-
distes. Els seus amics i col·legues 
eren els artistes i pensadors de 
l’època.

Als 49 anys es casà amb Mont-
se Campà molt més jove que ell. 
D’aquesta unió van néixer tres 
fi lls. La seva vida bohèmia va fer 
un canvi radical. La necessitat de 
mantenir la família el va portar a 
acceptar, el 1933, la Càtedra de 
Cultura General i Estètica Musical 
del Conservatori del Liceu i, més 
tard, la de l’Escola Municipal de 
Música de Barcelona. El 1937 es 
va exiliar junt amb tota la família 
a Buenos Aires, per escapar de la 
Guerra Civil, amb l’excusa d’apro-
fi tar un contracte per dirigir una 
orquestra. Allí va continuar exer-
cint la docència, la direcció d’or-
questra i escrivint articles i estudis 
de música, fi ns que en aquesta 
mateixa ciutat va morir el 1969.

La princesa Margarida està am-
bientada a Catalunya al s. XV. Fou 
escrita en tres actes i cinc qua-
dres i s’estrenà al Teatre del Liceu 
de Barcelona el 1928. Uns anys 
abans, el 1906, Jaume Pahissa 
i Adrià Gual havien estrenat amb 
molt d’èxit el drama líric La presó 
de Lleida, basat en la cançó po-
pular. Temps més tard, Pahissa i 
Gual, a suggeriment del compo-
sitor, van fer l’òpera La princesa 
Margarida basada en l’obra an-

terior. La música de La Presó de 
Lleida forma part de l’òpera, però 
reorquestrada i adaptada als estils 
musicals de l’època i amb la in-
corporació de nous personatges. 
És una obra d’una gran infl uència 
Wagneriana i més simfònica que 
teatral.

Pahissa va escriure quatre òpe-
res: el 1913, Gala Placídia; el 
1919, La morisca; el 1923, Maria-
nela, i el 1926, La Princesa Mar-
garida. Per tal de celebrar l’estrena 
al Liceu de La princesa Margarida, 
òpera que també es va difondre 
per Ràdio Barcelona, es va fer un 
banquet en el qual van assistir Igor 
Stravinsky, Arthur Rubinstein i Pío 
Baroja. Ningú no sap com sonen 
aquestes òperes fonamentals de 
l’obra de Pahissa, ja que no es van 
enregistrar, i que en les programa-
cions que es realitzen, sembla te-
nir més interès per allò que ve de 
fora, que pel que tenim a casa.  En-
tre les obres importants de Pahissa 
que avui es poden escoltar tenim: 
la Suite Intertonal i la Monodia, 
enregistrades fa poc per Xavier 
Brotons amb l’Orquestra Simfòni-
ca de Barcelona.

L’argument està plenament ba-
sat en la cançó “La presó de Llei-
da”. La trama gira al voltant de 
l’amor entre una princesa i un pas-
tor. El pastor és empresonat equi-
vocadament junt amb uns lladres. 
La princesa demana clemència al 
seu pare perquè absolgui el pastor; 
però el baró no li fa cas i el sen-
tencia a mort juntament amb tots 
els altres. Al fi nal, la princesa es 
vesteix d’home i es barreja amb els 
condemnats, sent una condemna-
da més. En descobrir-la, el seu 
pare es desespera.

Montserrat Cots
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ESPORTS CLUB FUTBOL AGRAMUNT «ESCOLA GERARD GATELL»

www.cfagramunt.cat

Resultats i classifi cacions R. Mendoza

Tercera Catalana
Jornada 16 a 18

Torà 0 - Agramunt G. Gatell 0
Agramunt G. Gatell 4 - Vilanova Aguda 0
Agramunt G. Gatell 2 - La Seu d’Urgell 0

Classifi cació Punts PJ PG PE PP GF GC

Agramunt G. Gatell 36 18 11 3 4 49 27

Acabada la primera volta, l’Agramunt 
ocupa la tercera posició a quatre punts 
del primer, l’Organyà. Tenim opcions 
per pujar, però no de deixar escapar 
més punts.

Juvenil
Jornada 12 a 14

Tremp 2 - Agramunt G. Gatell 2
Agramunt G. Gatell 6 - Ponts 1
Mollerussa 0 - Agramunt G. Gatell 4

Classifi cació Punts PJ PG PE PP GF GC

Agramunt G. Gatell 28 11 9 1 1 51 13

Segona posició per a un juvenil que 
fi ns al moment està fent una gran tem-
porada.

Cadet
Jornada 11 a 13

Tremp 5 - Agramunt G. Gatell 0
Agramunt G. Gatell 11 - Guissona 0
Ponts 1 - Agramunt G. Gatell 6

Classifi cació Punts PJ PG PE PP GF GC

Agramunt G. Gatell 27 13 8 3 2 45 15

Contundent el líder, el Tremp, que no 
va donar cap opció a casa seva. L’equip 
cadet continua al quart lloc de la clas-
sifi cació.

Infantil
Jornada 11 a 13

Agramunt G. Gatell 8 - Tremp 2
Guissona 0 - Agramunt G. Gatell 7
Agramunt G. Gatell 4 - FIF Lleida 2

Classifi cació Punts PJ PG PE PP GF GC

Agramunt G. Gatell 30 13 10 0 3 65 32

L’infantil ocupa la tercera posició, 
però amb la temporada que està fent 
té moltes opcions de millorar a la clas-
sifi cació.

Aleví A
Jornada 11 a 13

Agramunt G. Gatell 0 - At. Segre 3
Pardinyes 0 - Agramunt G. Gatell 1
Agramunt G. Gatell 5 - Baix-Segrià 2

Classifi cació Punts PJ PG PE PP GF GC

Agramunt G. Gatell 28 13 9 1 3 66 33

Dues bones victòries contra equips 
de Lleida.

Aleví B
Jornada 11 a 13

Agramunt G. Gatell 9 - Balàfi a 2
Baix-Segrià 4 - Agramunt G. Gatell 7
Agramunt G. Gatell 5 - FIF Lleida 3

Classifi cació Punts PJ PG PE PP GF GC

Agramunt G. Gatell 25 11 8 1 2 76 42

Tres partits, tres victòries. Estem en 
cinquena posició.

Aleví C
Jornada 12 a 14

Agramunt G. Gatell 1 - AEM 3
Intercomarcal 8 - Agramunt G. Gatell 3
Agramunt G. Gatell 1 - FIF Lleida 13

Classifi cació Punts PJ PG PE PP GF GC

Agramunt G. Gatell 1 12 0 1 11 25 70

L’aleví fa el que pot, i els seus rivals, 
coneixedors de les seves mancances, 
els pressionen des del primer minut.

Benjamí A
Jornada 11 a 14

Agramunt G. Gatell 2 - Les Garrigues 2
Bordeta 4 - Agramunt G. Gatell 2
Mollerussa 0 - Agramunt G. Gatell 4

Classifi cació Punts PJ PG PE PP GF GC

Agramunt G. Gatell 25 13 8 1 5 60 42

Malgrat guanyar a Mollerussa, hem 
baixat a la sisena posició.
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Equip Aleví B. Jugadors: A. Bobet, E. Esteve, D. Nogales, O. Areny, S. Armengol, D. Lluch, Ch. Diallo, Y. Arghal, S. Castaño.
Equip tècnic. Entrenador: X. Pedrol.

Benjamí B
Jornada 11 a 14

Alpicat 3 - Agramunt G. Gatell 6
Agramunt G. Gatell 3 - FIF Lleida 1
Tàrrega 0 - Agramunt G. Gatell 8

Classifi cació Punts PJ PG PE PP GF GC

Agramunt G. Gatell 25 13 8 1 4 44 27

Amb les seves victòries, el benjamí 
dona un salt qualifi catiu i se situa en 
tercera posició.

Prebenjamí
Jornada 11 a 14

Agramunt G. Gatell 5 - Tàrrega 1
Les Garrigues 1 - Agramunt G. Gatell 11
Agramunt G. Gatell 13 - Pardinyes 0

Classifi cació Punts PJ PG PE PP GF GC

Agramunt G. Gatell 39 13 13 0 0 127 8

El prebenjamí continua amb la seva 
línia i és líder indiscutible.   ■

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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ESPORTS ESCATXICS

Escatxics a pista coberta
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Cros Agramunt
(diumenge 12 de gener)

Després de les festes nadalenques i 
amb les glaçades d’inici d’any i força 
fred, el diumenge 12 de gener va tenir 
lloc el cros de la nostra vila, enguany 
també puntuable pel Trofeu Diputació 
de Lleida i del qual en som co-organit-
zadors.

Amb una alta representació a casa, 
aquests varen ser els resultats:

Categoria Atleta Posició

Veterà masculí Joan Fitó
David Serra

10è
13è

Veterà femení Imma Coberó 4a

Cadet masculí Arnau Jou
Miquel Anguera
Guillem Canosa

1r
4t
5è

Cadet femení Maria Vilanova 7a

Infantil masculí Pol Carrera
Nil Farré
Genís Gimbert
Gerard Fitó
Gerard Garriga

3r
7è
8è
10è
11è

Infantil femení Núria Argelich
Queralt Solé

2a
5a

Aleví masculí Mehdi Bouharou
Martí Lluch
Sergi Armengol
Oriol Areny
Pol Jou
Roger Pijuan
Martí Romeu
Quim Pellicer
Guifré Porta
Lluc Bergadà
Jan Figuera
Josep Fitó
Marcel Talavera

1r
2n
11è
14è
15è
16è
17è
18è
21è
25è
28è
29è
32è

Aleví femení Sió Ribalta
Firdaws Mrizak
Martina Ibarz
Laia Boix
Laia Hernández
Nora Serra
Maria Aguza
Raquel Carrasco

4a
6a
9a
13a
18a
20a
27a
28a

Benjamí masculí Isaac Vila
Ot Serra
Mohamed Mizab
Adam Mrizak
Biel Pla
Enric Serra
Aniol Solé
Sergi Fitó
Rayan Souilah
Youssaf Satou

5è
6è
9è
12è
14è
20è
22è
23è
26è
28è

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

5a
6a
11a
12a
15a
17a
20a
22a
24a

Prebenjamí masculí Marc Bosch
Gerard Lluch
Gerard Gassó
Hatim Mrizak
Genís Gilabert
Adrià Castells
Èric Vila
Èric Serra
Martí Mateu
Roc Caus
Lluc Figuera
Jan Vila
Esteve Areny
Gerard Grau
Pol Cases
Rosen Stefanov

1r
2n
4t
7è
10è
11è
12è
14è
19è
22è
23è
25è
26è
32è
33è
35è

Prebenjamí femení Annabel Carrasco
Olga Serra
Carla Gassó
Emma Roset

9a
10a
11a
15a

En les curses no competitives dels 
cursos de pàrvuls varen córrer: Anis i 
Anas Hriz, Júlia Gilabert, Neus Pelli-
cer, Marià Vila, Oriol Balagueró i Mario-
na Serra. Tots ells varen ser obsequiats 
amb una medalla.

LXXVIII Cros Internacional Juan 
Muguerza (Elgoibar, diumenge 
12 de gener)

El mateix diumenge, el Roger Súria 
participava amb la selecció de Catalu-
nya d’atletisme al cros Internacional 
d’Elgoibar, al País Basc. En categoria 
Sub18 masculí, aconseguia una molt 
meritòria quarta posició general. Una 
gran cursa per aquest jove atleta!

3a Jornada Sub16 en Pista 
Coberta (Sabadell, diumenge 12 
de gener)

I encara el mateix diumenge, l’agra-Foto de club al Cros d’Agramunt.
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muntí Cesc Boix participava en un con-
trol en pista coberta a Sabadell. En la 
categoria Sub16, el Cesc va disputar 
els 3.000 metres lliures amb un temps 
total de 9:51:31minuts. Rebaixava així 
el temps aconseguit en la jornada an-
terior, però tot i així segurament encara 
pot obtenir millor temps. 

5a Jornada Absolut en Pista 
Coberta (Sabadell, divendres 17 
de gener)

El mes de gener està força ple d’ac-
tivitat en pista coberta. És així com el 
divendres 17 de gener, el Roger Súria, 
sota les llistes del Club Atlètic Igualada 
disputava els 3.000 m llisos (15 vol-
tes) en categoria absoluta. Una cursa 
un tant accidentada, amb alguna anèc-
dota graciosa per explicar, que comple-
tava però amb una marca de 9:02:62 
minuts, que li serveix per aconseguir la 

marca mínima per participar al Cam-
pionat d’Espanya.

Trofeu Sabadell de Promoció en 
PC, Memorial Natàlia Amiel (Sa-
badell, diumenge 19 de gener)

I el diumenge de la mateixa setma-
na, el Pol Carrera s’estrenava en la 
competició en pista coberta. Altre cop 
a Sabadell, en categoria Sub14 (equi-
valent a Infantil), disputava els 2.000 
m llisos, essent l’atleta més ràpid de 
la seva sèrie i el tercer millor temps de 
la categoria amb un temps de 7:12:89 
minuts. Un altre jove atleta debutant i 
prometedor. 

Campionat de Catalunya de 
Clubs Sub14 en pista coberta 
(Sabadell, dissabte 25 de gener)

I fi nalment, aquest mes, el Club 

està de satisfacció, doncs l’atleta local 
Núria Argelich, que aquesta tempora-
da correrà sota la llista del nou Club 
Atlètic Terres de Ponent en categoria 
federada, també va debutar l’últim dis-
sabte de mes en les competicions en 
pista coberta. 

La seva estrena ha estat en la mo-
dalitat de Campionat de Catalunya de 
Clubs. La Núria va disputar individu-
alment els 60 m llisos amb un temps 
ràpid de 8:38 segons i en equip als 
relleus 4x200 amb un temps total de 
1:57:04 minuts. El seu equip, format 
per atletes del l’AA Xafatolls, Lleida UA 
i Escatxics varen aconseguir l’or i ser 
campiones d’aquesta competició.

Hem de lamentar que s’han suspès 
dues competicions de cros: Bellvís i 
Arbeca aquest mes de gener a conse-
qüència de les inclemències meteoro-
lògiques.   ■
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Roger Súria a Elgoibar. Núria Argelich, campiona amb la resta d’equip al Campionat Sub14 en pista coberta.

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

Vítor M. Cabral
Tel. 672 684 719
secretaria@revistasio.cat
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ESPORTS CLUB HANDBOL AGRAMUNT

Presentació equips del club Jaume Espinal

Passades les merescudes vacances nadalenques, tot torna 
a la normalitat, es reprenen les competicions, la majoria 

entrant a la segona volta, i en nova competició per al cadet 
femení. A més, s’ha aprofi tat per fer la presentació ofi cial 
dels equips d’aquesta temporada.

Sènior Masculí 4ª Catalana grup B
Bon mes de gener per als nois sèniors. S’han recuperat bo-

nes sensacions, i amb només una derrota en quatre partits, 
l’equip ha escalat posicions i demostra la millora que ja va 
apuntar abans de les vacances.
12/01 CH GAVÀ C 23 TORRÓ D’AGRAMUNT ACLE-CHA 24
19/01 TORRÓ D’AGRAMUNT ACLE-CHA 23 CH SANT ANDREU DE LA BARCA B 19
26/01 HANDBOL CARDEDEU B 29 TORRÓ D’AGRAMUNT ACLE-CHA 18
01/02 TORRÓ D’AGRAMUNT ACLE-CHA 27 HANDBOL BERGA B 22

Sènior Femení 2ª Catalana grup A
Altre cop ensopegada amb el mateix equip. El líder de 

la competició es va endur els dos punts en la visita a Agra-
munt. Bona primera part, però en la segona les coses no 
varen sortir tan bé, i les noies sèniors deixaren escapar els 
dos punts. A pat d’això, continua la bona ratxa de resultats 
mantenint l’equip en el tercer lloc de la classifi cació general.
12/01 CLUB HANDBOL JOVENTUT RIPOLLET 8 TORRÓ D’AGRAMUNT ACLE-CHA 42
19/01 TORRÓ D’AGRAMUNT ACLE-CHA 20 HANDBOL SANTPEDOR 24
25/01 TORRÓ D’AGRAMUNT ACLE-CHA 32 HB SANT FOST 22
02/02 CH CERDANYOLA SALA DRESDEN B 17 TORRÓ D’AGRAMUNT ACLE-CHA 33

Cadet Masculí  2ª Catalana grup C
No han anat massa bé les coses en la represa de la com-

petició per als nois cadets. S’han enfrontat un darrere l’altre 
als tres primers classifi cats, cosa que ha deixat l’equip sense 
premi tot i l’esforç. Només la visita del Berga va permetre 
una mica d’alegria.
11/01 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 25 HC VALLAG 31
19/01 CH VILANOVA I LA GELTRÚ 38 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 28

25/01 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 30 HANDBOL BERGA 25
01/02 HANDBOL SANTPEDOR NEGRE 31 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 20

Cadet Femení 1a Catalana gr A-3 2a fase
Nova competició per a les noies cadets, amb alguna ale-

gria més que en la competició anterior tot i el problema de 
lesions i baixes que arrossega l’equip, que s’ajunten als ja 
comentats d’enfrontar-se a equips amb jugadores més grans 
que la majoria de les noies del CHA. Només una derrota, 
cosa que dóna moral a les noies per a futurs enfrontaments.
11/01 CLUB HANDBOL AMPOSTA 24 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 17
18/0 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 32 HANDBOL BERGA 13
25/01 HANDBOL SANT JOAN DESPÍ C 26 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 26
01/02 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 28 CH JOVENTUT RIPOLLET 4

Equips de base
Ara sí, els menuts del club ja han pogut tastar el que és 

la competició participant a la Copa Valors, que consta d’un 
seguit de trobades organitzades pels diferents clubs de Llei-
da. Començàrem el 19 de gener a Guissona, a continuació 
Tàrrega, i la propera, el 14 de març, a Agramunt.

Altres notícies
Després de petits contratemps amb les noves samarretes i 

problemes d’agenda que ho havia anat ajornant, per fi  el dia 
19 de gener, aprofi tant la coincidència que els dos equips 
sèniors jugaven a Agramunt, realitzàrem la presentació ofi -
cial de tots els equips del club d’aquesta temporada amb la 
presència de la colla infantil dels Tabalers l’Espetec, que va-
ren animar l’acte. També es va aprofi tar l’ocasió per retre un 
petit homenatge a l’Antonio Figuera, que fi ns la temporada 
passada va ser president del club. 

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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Foto a Berga de l’últim encontre del sènior femení abans de les vacances nadalenques.

Foto ofi cial de la presentació dels equips del club.
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ESPORTS FUTBOL SALA

Campions!

L’equip prebenjamí A es va proclamar fl amant campió 
de lliga després de 14 jornades sense conèixer la der-
rota. Durant tota la temporada els jugadors de Marc 

Serra han demostrat una gran organització, talent i esperit 
de superació. Des del club volem felicitar la feina ben feta 
per part de tots els a gents implicats en el procés d’aprenen-
tatge de l’esport que practiquem. Esperem seguir gaudint 
molts anys d’aquests jugadors. Enhorabona!

Pel que fa a la resta d’equips, segueixen les competicions 
després de l’aturada nadalenca i algun partit disputat durant 
el mes de gener. Els resultats de tots els equips del club han 
estat els següents.

Prebenjamí B 2 – 5 CFS Almacelles B
C.F.S. Tàrrega A 1 – 2 Prebenjamí B

 CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS B
Punts PJ G E P GF GC

15 12 5 0 7 34 80

Prebenjamí A 5 – 3 Balaguer Vedruna Club Futbol Sala B
CFS Almacelles A 1 – 9 Prebenjamí A
Prebenjamí A 11 – 1 Ponent Futsal Alcarràs A

CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS A
Punts PJ G E P GF GC

42 14 14 0 0 145 17

C.F.S. Tàrrega A 7 – 2 Benjamí B
Benjamí B 4 – 1 Fs Solsona Escola Idiomes Sara Malè A

CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS B
Punts PJ G E P GF GC

9 12 3 0 9 47 59

Escola Futb. Sala Cervera B 1 – 12 Benjamí A

CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS A
Punts PJ G E P GF GC

22 12 7 1 4 75 39

Aleví 2 – 13 Escola Futb. Sala Cervera A
Efs Balaguer Comtat d’Urgell A 14 – 0 Aleví
Alcoletge Club Futbol Sala A 7 – 1 Aleví

CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS
Punts PJ G E P GF GC

0 13 0 0 13 19 127

Infantil B 2 – 5 Escola Futb. Sala Cervera A
Infantil B 4 – 2 Maristes Montserrat Lleida Ce. B

CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS B
Punts PJ G E P GF GC

15 12 5 0 7 31 43

Infantil A 2 – 6 Tàrrega F.S. A
Encamp Club Futbol Sala A 4 – 1 Infantil A
Fs Solsona Solsona Motor A 7 – 8 Infantil A

CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS A
Punts PJ G E P GF GC

8 12 2 2 8 41 68

Juvenil 6 – 0 Anglesola C.F. Sala A 
Tàrrega F.S. B 2 – 1 Juvenil

CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS
Punts PJ G E P GF GC

19 9 6 1 2 44 12

JGD Torredembarra Futsal A 3 – 2 Sènior Mascuí
Sènior Masculí 5 – 2 Novadmin Futsal Lleida B 
Sènior Masculí 10 – 2 CFS Tortosa Germans Gelida A

CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS
Punts PJ G E P GF GC

24 14 8 0 6 69 54

Sènior Femení 2 – 5 CFS Roquetes A 
Sènior Femení 1 – 2 Amposta FS A 

CFS AGRAMUNT TORRONS VICENS
Punts PJ G E P GF GC

4 11 0 4 7 15 38

L’equip prebenjamí A proclamant-se campió de lliga.
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ESPORTS BÀSQUET AGRAMUNT CLUB

Rècord participatiu a la Macro-Trobada
d’Escoles de bàsquet

El diumenge 19 de gener Agra-
munt va acollir la Macro-Trobada 
d’Hivern d’Escoles de bàsquet. 

Quart any consecutiu en aquest for-
mat i que va donar la benvinguda a les 
activitats federatives de formació del 
2020. La valoració que es pot fer de 
l’esdeveniment és excel·lent en tots el 
sentits, quant a participació, implica-
ció de la gent del Bàsquet Agramunt i 
actuació dels nois i noies millorant en 
els fonaments bàsics del basquetbol.

Rècord de participació. Unes 2.500 
persones vingudes d’arreu de la provín-
cia de Lleida varen visitar Agramunt en 

motiu de la trobada: 71 equips inscrits 
procedents de 28 clubs, que de mane-
ra ininterrompuda usant deu pistes de 
joc varen disputar partidets no compe-
titius en format de cinc períodes de set 
minuts a temps corregut.

La percepció general dels assistents 
va ser molt positiva valorant el treball 
d’organització de la mateixa, del servei 
de bar ofert i agraint les diverses activi-
tats complementàries.

Gran implicació de la gent del Bàs-
quet Agramunt. Gràcies al compromís, 
esforç i dedicació dels socis i col-
laboradors del BAC es va poder complir 

amb tots els requisits exigits per tirar 
endavant la Trobada. Es va poder oferir 
tres torns de servei de bar amb entre-
pans, coca, xocolata, refrescos i cafès i 
es va poder gaudir d’un speaker de luxe 
que va amenitzar la jornada.

Notable millora en les prestacions 
dels equips. Els dos equips que varen 
participar en representació del BAC, un 
baby i un pre-mini mixt van demostrar 
progressió en el joc col·lectiu i en les 
prestacions individuals de botar, pas-
sar i tirar a cistella. Gran constatació 
que seguint així el futur del club està 
en molt bones mans tant en nois i
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noies com en entrenadors-monitors 
que els dirigeixin.

Molt bona tasca que han realitzat fi ns 
a dia d’avui el Salvador Coma i la Ju-
dit Repilado amb els babys i l’Estanis 
Farré, el Jordi Capitan i l’Àurea Setó, 
amb els pre-minis, combinant diversió, 
aprenentatge i valors als més menuts 
de la nostra entitat, fent-los créixer de 

manera global.
Tanmateix el Bàsquet Agramunt vol-

dria agrair a tots els que amb el seu 
temps han fet possible la celebració 
d’aquesta trobada, espectacular re-
ferent a la província de Lleida. Agraï-
ments a:

- A la Representació Territorial de 
Lleida de la Federació Catalana de 
Basquetbol per un any més renovar la 
confi ança en el club per tirar endavant 
la macro- trobada.

- A l’excel·lentíssim Ajuntament 
d’Agramunt pel seu suport logístic i 
material, clau per a poder-la materia-
litzar.

- Al CN Tàrrega, al CB Mollerussa, al 
CB Gerb, al CB Cervera, al CB Torà i 
al CENG Artesa de Segre per haver-nos 
cedit altruistament els set jocs de cis-
telles necessàries.

- Al Xavi Fitó, que un cop més va de-
mostrar la seva versatilitat fent la foto 
ofi cial de la Trobada.

- A l’Àngel Pellicer, speaker i dina-
mitzador de la trobada demostrant els 

seus dots radiofònics i de narració.
- A la Lurdes, conserge del pavelló 

pel seu saber gran fer, actuant com un 
membre més de l’organització del BAC.

- A la Laia Torres i la Sandra Bernaus 
pels seus dots de cuina en l’elaboració 
de la xocolata desfeta que es va repartir 
en el servei de bar.

- A l’empresa Torrons Vicens per la 
seva col·laboració de manera altruista 
cedint la xocolata pertinent per a la 
seva elaboració.

- A tots aquells socis de l’entitat i 
col·laboradors que van participar a títol 
col·laboratiu en el muntatge i desmun-
tatge de pistes de joc i barres, en el 
torn del servei de bar i en allò que va 
convenir per a fer-la possible.

A tots ells, moltes gràcies... La troba-
da ha estat un èxit per la vostra ajuda i 
implicació. L’any vinent tornarem amb 
més força i il·lusió que mai per tornar 
a superar totes les previsions en aques-
ta jornada que se rveix per a reivindicar 
també el bàsquet a nivell local... Tot 
està fet, tot està per fer!   ■

Èxit inqüestionable de la Macro-Trobada a Agramunt.

Els babys van demostrar una gran millora i aprenentatge 
en els dos mini-partidets

FO
N

T:
 B

A
C



70 [FEBRER 2020]sió 672

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

T. 973 39 27 24

LLUNANOVAAGRAMUNT

AV. JAUME MESTRES, 27 - 25310 AGRAMUNT (LLEIDA)
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GRUPS POLÍTICS
MUNICIPALS ACORD D’ESQUERRA

Via verda del Sió

Els esforços en trobar 
projectes que reafi rmin 
la realitat social i terri-

torial de la Ribera del Sió han 
estat sempre una constant al 
llarg dels anys, malgrat que la 
divisió comarcal, merament 
administrativa, hagi establert 
unes relacions més o menys 
estables entre els municipis 
que conformem l’Urgell. I en 
aquest sentit, obviar aquest 
sentiment de pertinença a 
una realitat geogràfi ca seria 
contra natura, ja que el vincle 
que ens uneix a través del riu 
Sió és més fort del que sovint 
imaginem.

L’any 2016, fruit de les 
fortes inundacions del 2015, 
bona part dels municipis de la 
Ribera ens vam unir per treba-
llar en la implementació d’un 
sistema de sensors que a dia 
d’avui ens permet conèixer en 
tot moment l’estat del riu i co-
ordinar-nos davant d’episodis 
com el que vam viure el pas-
sat 23 de gener. I fou precisa-
ment llavors quan va tornar a 

posar-se sobre la taula la pos-
sibilitat de dur a terme altres 
projectes compartits.

De ben segur, la complexi-
tat d’aquest tipus de projec-
tes que sobrepassen l’àmbit 
comarcal fa que no avancin 
amb la celeritat que tots vol-
dríem, però el que està clar és 
que aquesta realitat que ens 
uneix ens empeny a posar-hi 
tots els esforços per fer-ho 
possible.

Si fa tres anys ja van inici-
ar-se a Agramunt les primeres 
reunions entre els diferents 
municipis de la Ribera per 
començar a treballar en una 

via verda que recorregués tot 
el riu Sió, ha estat ara quan 
aquesta voluntat s’ha compar-
tit i s’ha consolidat a través 
d’una proposta que es farà 
extensiva a les administraci-
ons supramunicipals perquè 
hi donin suport. Una via verda 
plantejada des de Sant Guim 
de Freixenet fi ns a Balaguer, 
per tal de fer-ne possible l’ac-
cés amb tren i l’enllaç amb el 

tren dels llacs, amb la idea 
que Agramunt esdevingui un 
punt de parada, de visita i de 
pernoctació. Els atractius que 
ens ofereix aquesta petita part 
de país i l’orografi a d’una ri-
bera plana i ben comunicada, 
són motius importants i sufi -
cients per creure en aquest 
projecte. Un projecte que ha 
de servir per dinamitzar el 
territori i posar en valor tot 
el patrimoni natural, artístic 
i humà que tenim als nostres 
municipis.

De ben segur, encara hau-
rà de passar temps per veure 
aquest projecte fet realitat, 
ja que la magnitud i la com-
plexitat de la iniciativa així 
ho requereixen, però si no 
posem les bases ara, passa-
ran més anys sense fer pos-
sible aquesta interconnexió 
entre tots els municipis que 
compartim la Ribera del Sió. 
Des d’Agramunt ja hem fet 
els primers passos impulsant 
durant aquests darrers anys el 
tram verd urbà que avui ens 
permet disposar d’aquest qui-
lòmetre i mig de recorregut 
per a vianants i bicicletes i 
enguany, incorporant al nou 
Pla de Dinamització territorial 
el projecte d’allargar el nostre 
tram de via verda a banda i 
banda fi ns al límit del  muni-
cipi. Ara cal, doncs, que totes 
les administracions es con-
jurin per fer realitat aquest 
gran projecte de territori i de 
país i no deixar passar aques-
ta oportunitat. En tot cas, pel 
que pugui ser i pel que hagi 
de venir, els agramuntins ja 
estem a punt!   ■

VIA VERDA DEL SIÓ:

Una via verda plan-
tejada des de Sant 
Guim de Freixenet 
fi ns a Balaguer, per 
tal de fer-ne pos-
sible l’accés amb 
tren i l’enllaç amb 
el tren dels llacs, 
amb la idea que 
Agramunt esde-
vingui un punt de 
parada, de visita i 
de pernoctació.

Ara cal, doncs, que 
totes les adminis-
tracions es conju-
rin per fer realitat 
aquest gran pro-
jecte de territori i 
de país i no deixar 
passar aquesta 
oportunitat.
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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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L'AJUNTAMENT
INFORMA

 AMPLIACIÓ DE LA VIA VERDA QUE VA PARAL·LELA
AL RIU SIÓ

L’Ajuntament d’Agramunt ha presentat a la nova convo-
catòria del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya 2020-
2024 un projecte per donar continuïtat a l’actual via verda 
que travessa el nucli urbà, paral·lela al riu Sió. En aquests 
moments, la zona verda del Passeig del riu Sió té una exten-
sió de 30.000 m2, amb la creació del Parc de Riella i del 
Passeig Mercè Ros durant els darrers anys i el pas habilitat 
que comunica ambdues bandes per sota el pont romànic.

El nou projecte preveu habilitar un nou tram aigües amunt, 
des del pont de la carretera de Cervera fi ns al límit de ter-
me amb Puigverd d’Agramunt, i un altre nou tram a partir 
del Pont de Ferro fi ns al límit amb el terme de Preixens. El 
pressupost total del projecte ascendeix a 118.918€ i està
previst que pugui fi nançar-se amb la concessió de l’ajut 
PUOSC en l’anualitat que aquest programa fi xi en la seva 
resolució.

BONS RESULTATS DEL CARNET JOVE LOCAL

La implantació del Carnet Jove Local a Agramunt ha estat 
un èxit. En només un any, el nombre de titulars ha aug-
mentat un 21,14%, molt per sobre de la mitjana catalana, 
que ha estat d’1,91%, i de les set poblacions del projecte 
pilot, que ha estat d’un 4,14%. Davant d’aquests resultats, 
el projecte passarà a implementar-se de forma defi nitiva a 
Agramunt i a la resta de municipis pilot.

En el cas concret d’Agramunt, els avantatges s’han incre-
mentat un 287,5%, passant de 8 inicials a 31. Això ha estat 
gràcies a la implicació de comerços i empreses de serveis 
que han apostat pel carnet com una eina per apropar-se i 
fi delitzar els joves que viuen al municipi. En aquest sentit, 
l’Ajuntament també s’ha sumat a la iniciativa oferint des-
comptes en diferents serveis i activitats com per exemple 
cursos de formació i taller, entrades al teatre o descomptes 
a les piscines municipals.

CANVI PRIORITAT DEL PAS
DE VEHICLES AL PONT ROMÀNIC

Canviada la prio-
ritat de pas a l’Avinguda Catalunya, a 
l’altura del pont romànic. 

Fins ara, els vehicles que venien de 
la plaça del Pou havien de cedir el pas 
per creuar el riu als vehicles que ve-
nien de l’altra banda. A partir d’ara, 
els que hauran de cedir el pas seran 
els vehicles que venen de l’avingu-
da Catalunya cap a la plaça del Pou. 
D’aquesta manera s’agilitza l’accés 
dels vehicles a l’aparcament s’evita 
que s’hagin d’aturar a l’espera que el 
vehicle del davant creui el riu.

TRE BALLS D’ARRANJAMENT A MONTCLAR I MAFET

L’Ajuntament d’Agra-
munt i la junta admi-
nistrativa de Montclar 
han acordat dur a terme 
les obres d’arranjament 
del carrer Amargura per 
tal de resoldre el mal 
estat en què es troba 
actualment el ferm. El 
projecte, amb un pres-
supost de 35.720€, 
està inclòs al pressu-
post municipal i està 
previst que es dugui a 
terme durant els pro-
pers mesos. Es tracta 
d’una actuació necessària en un dels carrers que té més 
pendent de Montclar i que presenta deteriorament del ferm 
i un risc per als vianants.

D’altra banda, l’Ajuntament també ha habilitat una parti-
da de 52.000€ en el pressupost per aquest any 2020 per 
arranjar l’actual plaça Germandat de Mafet i el carrer que la 
comunica amb la plaça de l’Església. Una actuació que ha 
estat consensuada amb la junta administrativa de Mafet. A 
més, l’Ajuntament té previst presentar a la nova convocatò-
ria Leader un projecte de recuperació de l’antic forn de pa 
situat a la planta baixa de les antigues escoles així com una 
actuació per garantir l’estructura de l’edifi ci. El projecte té 
un pressupost de 69.861€. 

AGRAMUNT DISPOSARÀ D’UN ROCÒDROM
ABANS QUE ACABI L’ANY 2020

L’Ajuntament d’Agramunt i el Centre Excursionista d’Agra-
munt signaran un conveni a través del qual el consistori ha- ▼
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L'AJUNTAMENT
INFORMA

bilitarà l’accés i cedirà un antic dipòsit d’aigua municipal 
ubicat a l’antiga potabilitzadora municipal, actualment en 
desús, per tal que el Centre Excursionista d’Agramunt dugui 
a terme la instal·lació del nou rocòdrom. Els pressupostos 
municipals aprovats a fi nals d’any contemplen una partida 
pressupostària per a l’adequació de l’accés. D’aquesta ma-
nera, es dóna llum verda a un projecte proposat per l’entitat 
i pel qual s’ha treballat durant aquests darrers mesos per tro-
bar la ubicació més òptima, al mateix temps que es dinamit-
za una nova zona d’Agramunt que ha quedat en desús per la 
construcció de la nova estació potabilitzadora. L’acord entre 
ambdues parts preveu que l’Ajuntament cedeixi l’espai, de 
titularitat municipal, i n’habiliti l’accés, i que el Centre Ex-
cursionista sigui qui instal·li i fi nanci els plafons d’escalada. 
El projecte de construcció d’un rocòdrom és una aposta que 
va fer en el seu moment el Centre Excursionista d’Agramunt 

▼

APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL
DE LA CORPORACIÓ 2020

S’acordà aprovar inicialment el Pressupost Municipal con-
solidat per a l’exercici econòmic de l’any 2020, juntament 
amb les bases d’execució, restant fi xats els estats d’Ingres-
sos i Despeses i en els termes que s’expressa a continuació:

ESTAT D’INGRESSOS

CAP DENOMINACIÓ
PRESSUPOST
MUNICIPAL

PATRONAT
RESIDÈNCIA
MAS VELL

TOTAL
CONSOLIDAT

1 Impostos directes 2.547.000,00 0,00 2.547.000,00

2 Impostos indirectes 61.920,00 0,00 61.920,00

3 Taxes, preus públics 888.050,00 551.000,00 1.439.050,00

4 Transferències corrents 1.297.685,90 0,00 1.297.685,90

5 Ingressos patrimonials 66.400,00 0,00 66.400,00

7 Transferències de capital 494.144,22 0,00 494.144,22

9 Passius fi nancers 364.576,81 0,00 364.576,81

TOTAL INGRESSOS 5.719.776,93 551.000,00 6.270.776,93

ESTAT DE DESPESES

CAP DENOMINACIÓ
PRESSUPOST
MUNICIPAL

PATRONAT 
RESIDÈNCIA 
MAS VELL

TOTAL CONSO-
LIDAT

1 Despeses de personal 2.164.672,01 411.000,00 2.575.672,01

2 Despeses corrents i serveis 2.186.480,00 121.500,00 2.307.980,00

3 Despeses fi nanceres 11.000,00 600,00 11.600,00

4 Transferències corrents 128.973,89 0,00 128.973,89

5 Fons de contingència 50.000,00 0,00 50.000,00

6 Inversions reals 880.651,03 17.900,00 898.551,03

7 Transferències de capital 0,00 0,00 0,00

9 Passius fi nancers 298.000,00 0,00 298.000,00

TOTAL DESPESES 5.719.776,93 551.000,00 6.270.776,93

i per aquest motiu, l’entitat va sol·licitar a l’Ajuntament 
d’Agramunt la concessió de les barres de la Festa Major 
de l’any 2018 amb les quals va generar el recursos eco-
nòmics necessaris per tirar endavant el projecte. Tot i que 
l’espai serà utilitzat i gestionat gairebé en la seva totalitat 
pel Centre, serà necessari ser membre de l’entitat per fer-ne 
ús. El conveni també preveu que l’Ajuntament d’Agramunt 
en pugui fer ús per realitzar-hi algunes de les activitats que 
organitza. Està previst que en els propers mesos comencin 
les obres d’adequació de l’espai i s’espera que l’equipament 
entri en funcionament abans que s’acabi l’any 2020.

Foto conjunta entre membres del CEA i representants de l’Ajuntament.

DADES DEL SERVEI D’ESCOMBRARIES

Les dades mostren que durant el mes de desembre s’ha 
generat unes 183 tn de residus, 13 tn més que el mes de 
novembre. De totes maneres és una bona dada ja que res-
pecte al desembre del 2018 s’han genera cinc tones menys. 

Pel que fa al triatge, es retrocedeix en l’orgànica, que 
mostra una clara caiguda els darrers mesos, però millora el 
triatge de vidre i paper. Aquesta és una situació nova en un 
mes d’alt consum com és el mes de desembre que a trets 
generals és un mes que el triatge es descuida un mica i 
per tant creix el residu general. Respecte als resultats en el 
mateix període de l’any passat (mitjana acumulada gener a 
desembre de 2019-2018) les dades mostren que en total el 
2019 s’ha generat 79,70 tn menys de residus, un 3,57% 
menys, la qual cosa marca un estancament del consum. 

En el triatge general, es millora només un 1,3% passant 
de les 677 tn a les 685,50 tn el 2019. En rebuig, el 2019 
s’ha generat 1.472 tn (122,70 tn/mes,) 88 tones menys que 
el 2018. El que representa un -5,7% un bon resultat que 
s’hauria de mantenir.

En orgànica el 2019 s’ha destriat unes 266,50 tn (22,20 
tn/mes), 22 tn mes que el 2018. En aquest tipus de residu 
s’ha millorat el triatge un 8,9% més.

En vidre el 2019 s’ha generat 108,6 tn, (9,1 tn/mes), 
dues tones menys que el 2018. Aquest resultat assenyala 
també un estancament/retrocés en el consum.

En envasos el 2019 s’ha destriat 126 tn (10,5 tn/mes). 
En aquest tipus de residu s’ha millorat el triatge en un 9,4% 
respecte 2018. És un molt bon resultat. 
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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

Fracció / Tipus
de residu

MITJANA 
2018 

en tones
gener/desbre.

GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST

SE
TE

M
BR

E

OCTUBRE

NO
VE

M
BR

E

DE
SE

M
BR

E

Acumulat
2019

Mitjana 
mensual 
acumulat 
(tones)

% 2019 
 respecte 

2018

previsió
2020

Rebuig 130,04 121,3 110,7 119,6 125,8 124,3 115,5 131,4 129,1 125,9 130,1 115,6 123 1.472,2 122,65 -5,7%

Matèria orgànica 20,4 17,90 18,24 21,01 21,00 21,65 21,63 23,12 26,44 23,34 27,83 23,11 21,19 266,5 22,3 8,9%

Vidre 9,2 14,00 6,04 7,42 7,80 12,26 7,58 8,61 8,80 11,89 8,27 6,54 9,43 108,6 9,0 -1,7%

Envasos 9,6 8,24 9,55 8,07 11,83 10,20 12,10 12,65 8,63 9,81 13,25 9,90 11,84 126,1 10,4 9,4%

Paper 17,22 13,9 12,0 14,0 15,64 15,06 15,74 17,07 14,93 15,79 18,04 14,56 17,60 184,4 15,16 -10,8%

TOTAL SELECCIONAT 56,42 54 46 51 56 59 57 61 58,8 61 67,4 54,1 60,1 685,5 56,86 1,3%

TONES TOTAL
DE RESIDUS 186,46 175 157 170 182 183 173 193 188 186,69 197,53 169,75 183,1 2.157,8 179,5 -3,6%

% DE TRIATGE 30,15% 30,8% 29,3% 29,7% 30,9% 32,3% 33,1% 31,9% 31,29% 32,58% 34,12% 31,88% 32,80% 31,72% 31,72% 5,4% 50%

En paper el 2019 hem destriat 184 tn, 15,4 tn/mes, són 
22,2 tones menys que 2018. Tot i que pot semblar un mal 
resultat, gran part del retrocés es deu al fet que industrials 
del municipi han contractat el triatge a un reciclador especi-
alitzat, tal i com marca la normativa.

La valoració general és que Agramunt ha reduït unes 80 
tones de residus de la recollida “de carrer”. És una bona 
notícia. El triatge en general ha millorat en 8,54 tones l’any, 
que representa una millora del 5,39% respecte el 2018. És 
bon resultat, però ha de representar la tendència.

Es mantenen bones progressions en orgànica millorant un 
8,9% i envasos, +9,4% respecte el 2018, la resta de residus 

però estan per sota del resultats de 2018.
Es poden fer dues lectures simultànies d’aquestes dades. 

Per una banda, es mostra un estancament del consum en 
termes generals i, per l’altra, una lleugera millora del triatge. 
Un resultat que es dóna per l’esforç en posar mitjans i de la 
implicació dels industrials i comerços del municipi.

Des de l’Ajuntament s’és conscient que en certs punts del 
municipi no hi han hagut els mitjans necessaris per facilitar 
el triatge. Per aquest motiu es revisaran els mitjans i pro-
cediments per seguir impulsant i facilitant la millora dels 
resultats que necessita la població, la comarca i el país per 
a aquest any 2020.   ■
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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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Temps

PLUJA CAIGUDA DURANT EL GENER

Dia   2 ............................... (boira) 0,5 l./m2

Dia   3 ............................... (boira) 0,2 l./m2

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

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

Dia 12 ............................... (boira) 0,2 l./m2

Dia 18 .............................(plugim) 0,3 l./m2

Dia 20 ......................................... 0,8 l./m2

Dia 21 ......................................... 30,0 l./m2

Dia 22 ......................................... 49,5 l./m2

Dia 23 ......................................... 3,0 l./m2

TOTAL ......................................... 85,2 l./m2

TEMPERATURES EXTREMES DE GENER

Màxima del mes .........................  16,2°, dia 31
Mínima del mes .....................  -3°, dies 13 i 14
Oscil·lació extrema mensual .................... 19,2°
Mitjana de les màximes ............................  9,0°
Mitjana de les mínimes .............................  2,0°
Mitjana de les mitjanes ..............................5,5°

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

ALMANAC

Demografi a

(Mes de gener de 2020)

NAIXEMENTS
Martí Pinós Poch dia   2
Yousra Hamdani dia   4
Boubacar Camara dia 15
Àssua Solé Figuera dia 27
Oriol Mendoza Ginés dia 29

DEFUNCIONS
Carme Roset París 92 anys, dia   4
Josep M. Santesmases Balasch 88 anys, dia   4
Aurora Martínez Pérez 85 anys, dia 17
Nativitat Tarragona Potrony 90 anys, dia 24
Adela Santamaria Pujol 89 anys, dia 28
Pau Samarra Isanta 90 anys, dia 30
Antoni Nadal Ortiz 91 anys, dia 31

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 2, a les 20:57 h

el dia 9, a les 18:47 h

el dia 16, a les 10:34 h

el dia 24, a les 10:28 h

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

MARÇ 2020

Mes de 31 dies, tercer del nostre calendari.
El dia 1 el sol surt a les 7h 26m, i es pon 

a les 18h 42m. El dia 31 el sol surt a les 7h 
37m, i es pon a les 20h 15m.

El dia 20, equinocci de PRIMAVERA a les 
4h 49m. El dia i la nit tenen la mateixa du-
rada. El sol entra a la constel·lació d’ÀRIES.

Canvi d’horari: Si no es produeix cap esdeve-
niment contrari, el diumenge 29 de març entra-
rem a l’horari d’estiu i s’avançarà una hora el 
rellotge a les 2 de la matinada.

DATES ASSENYALADES
El març i la vella. Conta la tradició que hi ha-

via una vella que guardava uns ramats, la qual 
en veure que cap a les darreries d’aquest mes el 
mal temps no li havia mort ni un cap de bestiar, 
es reia del març amb aquestes paraules:

Març marcell,
no m’has mort cap vaca ni vedell,
verra ni porcell,
cabra ni cabrit;
mal haja ara que has fi nit.
Dos-cents borrecs tinc a muntanya,
tots amb un pam de banya;
dues-centes ovelles a l’Urgell,
totes amb son anyell.

El març es va enutjar pel fet que la vella en 
lloc d’agrair-li la seva bondat, es rigués d’ell i 
en fes burla. Desitjós de venjar-se’n va anar a 

trobar el seu germà, l’abril, i li digué:
Abril gentil, deixame’n un,
dixame’n dos, deixame’n tres,
i un que jo en tinc, faran quatre;
que la mala vella vull pernabatre.

L’abril accedí al prec del germà i li deixà tres 
dies, que van ser de bonança, sol i bon temps, 
els quals van fer revifar la vella, qui, satisfeta 
d’haver superat la marçada sencera, refi ada va 
engegar el bestiar. Però en començar l’abril van 
sortir els tres dies de març, furients i esbojarrats 
i amb ganes de fer mal, que no sols van fer neu-
lir el bestiar de la vella, sinó que les ventades 
se la van emportar a ella i tot. Per això el març, 
satisfet de la seva venjança, feia burla tot dient:

No soc l’abril gentil,
sinó el març marçot
que em revenjo de tot
i et mato les ovelles i els ovellots
i, si et descuides, a tu i tot
a la vora del foc.

Dia 19: Sant Josep. Pare putatiu de Crist.

Ramon Bernaus i Santacreu

Temperatura màxima: Temperatura mínima: Precipitacions:Temperatura mitjana:
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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

Restaurant 687 861 219
973 391 086

pintura i decoració

Roman Serra
695 558 383
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AMENITATS

per Ricard Bertran

Muntatge amb 
què el dipòsit del 
castell també es fa 
protagonista del 
carnaval agramuntí 
que tant d’èxit 
té a les terres de 
ponent.

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.

4 1

9 1 2 4

8 7 2

9 3 5 7

2 5 4

6 7 4 3

9 4 2

5 2 8 1

1 7

❚ Coordina Rosa Maria Sera

SOPA DE LLETRES

Busqueu els següents onze noms:
CAPCINAL, CIRCULAR, COMODITAT,

DORMIR, ESTORMIA, GALTER, OBJECTE, 
OCUPA, POSA, TOU, TRAVESSER

F Q E A R I Z I E Q U X Z Y X

Z J T H I L O J W W N X Ç E U

L L C O T M Q A P G Q A M L R

B V E G U K R S D D W G Y E K

L Z J H M C C O M O D I T A T

U Z B K V L R P T S Ç L G F P

R D O R M I R N V S A J K D T

O O T H Y Ç A J Z G E F Z R X

C V Ç L A N I C P A C W X G S

U R E S S E V A R T I T F M Y

P R A L U C R I C N O E I P M

A W Q P Y B O L P U N Ç X J V

Solució a les
7 diferències:

Solució al
SUDOKU:

524691873

913278546

867543129

489316257

231857694

675924318

198765432

756432981

342189765

Solució a la
Sopa de Lletres:

FQEARIZIEQUXZYX

ZJTHILOJWWNXÇEU

LLCOTMQAPGQAMLR

BVEGUKRSDDWGYEK

LZJHMCCOMODITAT

UZBKVLRPTSÇLGFP

RDORMIRNVSAJKDT

OOTHYÇAJZGEFZRX

CVÇLANICPACWXGS

URESSEVARTITFMY

PRALUCRICNOEIPM

AWQPYBOLPUNÇXJV
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Francesc (Paquito)
Cifuentes Fernández

+ 14-2-2019

Fa un any que vas morir per néixer en Crist; fa un any que no et tenim
amb nosaltres, però segueixes estant en el cor de la teva família

i en el record de tots els qui van gaudir de la teva amistat.

Preguem per tu; intercedeix per nosaltres.

Agramunt, febrer de 2020

CFPS Projectes d’Obra Civil
- Encarregat sobreestant

- Topografia

- BIM

Formació d’alta capacitació BIM

Escola de Sobreestants  
d’Obres Públiques

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

CFPS Projectes d’Obra Civil
- Encarregat sobreestant

- TopografiaTT

- BIM

Formació d’alta capacitació BIM

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

Escola de Sobreestants
d’Obres Públiques
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L’OBJECTIU
DEL ROBERT

LA CALAISERA per SERAFINA BALASCH

 L’astor 
(Accipiter gentilis) 
és un rapinyaire molt 
àgil capaç de 
desplaçar-se a gran 
velocitat enmig de 
zones arbrades, uns 
ambients on hi ha 
multitud d’obstacles, 
i en aquestes 
condicions donar caça 
a les seves preses, 
en llocs on altres no 
poden.
Serra d’Almenara
29-9-2019
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Trobem a faltar
       el teu somriure...

Joan Ramon Gallart i Huguet
A. C. S.

Vint-i-tresè Aniversari
(22 de febrer de 1997)
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La imatge d’aquest mes és del 17 de maig de 1981 i correspon a la festa que es va fer per commemorar 
el Primer Centenari del Col·legi de les Religioses Concepcionistes (1880-1980). Tot i que d’aquesta 

efemèrides ja n’havíem publicat alguna altra, l’actual és inèdita i hi podem veure un grup d’ex-alumnes que 
van voler posar amb la madre Josefa com a record de la celebració.

Pel que fa a la foto del mes passat, ens han confi rmat el nom de la número 8 que no sabíem. Es tracta de 
Rosita Riera. També sabem que és de l’any 1956 i molt possiblement correspon a la festivitat de Corpus.

  1) Rosa Amanós
  2) M. Teresa Escolà
  3) M. Teresa Riera
  4) M. Carme Sangrà
  5) M. Carme Barril
  6) Montserrat Cots
  7) Rosa M. Torres
  8) Lídia Boixadós
  9) Felisa Pintó
10) Carme Súria
11) M. Teresa Selva
12) Angelina Roig
13) Rosa Sendrós
14) Immaculada Osés
15) Ramona Soldevila
16) M. Alba Alterachs
17) Madre Josefa Ferrer

���� ����L’àlbumL’àlbum

1 2 3 4 7
65

8

9 10

11 12

13 14

15
16

17
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IMATGES  D ’AH IR  i  D ’AVU I
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Aquest mes publiquem aquestes tres 
imatges comparatives del campanar 
de l’església parroquial. Les dues 
antigues no sabem qui les va fer. Es van 
comprar per internet com fem moltes 
vegades des de la redacció de la revista 
amb coses que tenen relació amb la 
nostra vila per poder-les publicar i 
fer-ne partícips als nostres lectors. La 
primera, evidentment, és la més antiga 
ja que és la que es veu tot més malmès 
i encara no hi ha el rellotge col·locat. 
Recordem que el van fer instal·lar des 
de l’Ajuntament durant l’any 1959. 
La segona, per tant, ja ha de ser com 
a mínim de la dècada dels anys 1960.
A la imatge actual el campanar ja brilla 
amb tot el seu esplendor, després de 
les diverses restauracions que s’hi han 
anat fent.


