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PORTADA:
La Volta a Catalunya és la prova ciclista
per etapes més antiga de l’Estat espanyol
i la quarta de tot el món. Després de bastants anys de no fer-ho, enguany va tornar
a passar per la nostra vila. Concretament
va ser el divendres 25 de març en el decurs de la 5a etapa d’aquesta 101a edició. Recordem que el 9 de setembre de
1953 Agramunt va acollir el final d’etapa
del sector contrarellotge de 47 km.
(Foto: Josep Rovira)
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Editorial
Acollim els refugiats
Està bé que Agra
munt, com Cata
lunya, sigui terra
d’acollida, terra que
rebi amb els braços
oberts aquelles per
sones que s’allunyen
de la barbàrie. Avui
com ahir, la nostra
vila es solidaritza
amb els febles, amb
els que pateixen,
amb els que fugen
de les bombes i la
destrucció.

L

a revista Juliol de 26 de
desembre de 1936 donava com a notícia de darrera
hora l’arribada a la nostra
vila de vuitanta-cinc refugiats procedents de Còrdova i
Madrid. La guerra fratricida
que van engegar Franco i els
militars amb l’alçament feixista del 18 de juliol, va provocar que moltes persones
haguessin de fugir de la seva
terra i anessin nord enllà on
les línies del front de batalla
eren encara lluny. Agramunt,
una població que no arribava
als tres mil habitants, va ser
poble d’acollida d’aquells
refugiats i, més endavant,
d’altres que van anar venint
durant la Guerra Civil.
Ara la història es torna
a repetir. Una història que
mesos enllà hauria semblat
increïble. La guerra provo-

cada per Putin i les forces
militars de Rússia està suposant la mort, la destrucció i
la devastació d’Ucraïna. No
és estrany que una part de
la població hagi fugit fronteres enllà per tal de salvar la
vida. S’està parlant de més
de cinc milions de refugiats
ucraïnesos mentre la desgràcia continua.
Els estats europeus s’estan
abocant en l’ajuda humanitària d’aquests refugiats.
Catalunya també. I la nostra
vila no ha volgut ser menys.
Molts agramuntins, amb
les autoritats al capdavant,
s’han unit amb la intenció
d’ajudar i d’acollir. A hores
d’ara ja tenim instal·lats a la
població vint-i-sis ucraïnesos
la major part dels quals són
infants i dones. I la xifra ben
segur que creixerà.

Està bé que Agramunt,
com Catalunya, sigui terra d’acollida, terra que rebi
amb els braços oberts aquelles persones que s’allunyen
de la barbàrie. Avui com ahir,
la nostra vila se solidaritza
amb els febles, amb els que
pateixen, amb els que fugen
de les bombes i la destrucció. Per això acabem amb les
mateixes paraules de la notícia que el setmanari Juliol
va publicar fa vuitanta-sis
anys: “Esperem que Agramunt serà digne dels actuals moments i es disposarà
per a tota classe de sacrifici
davant el cas d’aquests ciutadans als quals la vesània
feixista ha destruït les seves
llars”.
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Lídia Martorell Soldevila
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Francesc Miret Badia

Horari: de dilluns a dijous, de 8 a 20
divendres, de 8 a 14

Núm. Col. 7266

ODONTOLOGIA

I N T E G R A D A

Sistemes informàtics

CENTRE DE LA RIBERA DEL SIÓ

Oferim els tractaments d’oclusió i articulació, estètica i
cosmètica dental, cirurgia bucal i implants dentals,
odontologia conservadora i preventiva, odontopediatria,
ortodòncia, pròtesis dental i periodòncia.
Av. d’Agustí Ros, 5, 1r, 2a - Tel./Fax 973 39 01 40 - AGRAMUNT
clinicariberadelsio@infomed.es

Networking

Seguretat

www.centresodontologiaintegrada.com

Telefonia

servei
integral

Serveis

Distribuïdor

Venda

Internet

72dpi :: C/Clos, 21 - 25310 - Agramunt - Lleida :: Tel.: 973 390 660 :: Email: info@72dpi.cat

www.vicensmaquinaria.com

FONDARELLA · MANRESA · TERMENS · TORRES DE SEGRE
VALLS · VILAFRANCA DEL PENEDES · AMPOSTA

info@vicensmaquinaria.com · 973 60 04 50
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A C T UALITAT F ETS DEL MES

JOAN PIJUAN

Vista general del pavelló firal
amb els cotxes exposats.

E

ls dies 2 i 3 d’abril es
va celebrar la XXa edició
de la Fira Agr’auto dedicada als vehicles d’ocasió.
El certamen comptà amb la
participació de cinc concessionaris i tallers locals: Auto
Corbella, Castro Motor, Autoserveis del Sió, Rubèn Auto-

JOAN PIJUAN

Autoritats i concessionaris des·
prés de la inauguració oficial.

moció i Tallers Bertran, que
van exposar més d’un centenar de vehicles repartits entre
el pavelló firal, el pavelló esportiu i una carpa exterior.
La inauguració oficial es va
fer el dissabte a les 11 del
matí al pavelló firal. L’acte
va comptar amb la presència
del delegat del Govern de la
Generalitat a Lleida, Bernat
Solé, que va inaugurar la
mostra acompanyat dels representants municipals i els
responsables dels concessionaris participants a la fira.
En els parlaments va intervenir en primer lloc l’alcaldessa, Sílvia Fernàndez, que
va agrair als concessionaris el
seu esforç per tirar endavant
el certamen en un moment
d’incertesa del sector automobilístic. També va assegurar l’alcaldessa que arribar a
la 20a edició de la Fira “suposa que hem sigut capaços
de reinventar-nos”, ja que “si

mirem el recorregut d’aquesta fira, podrem veure els tipus
de vehicles que arribaven al
principi i el tipus de vehicles
que tenim ara, i a més a més
ara amb el repte que els vehicles comencen a substituir-se
per vehicles elèctrics”.
Per la seva part, la regidora
de Fires, Tamara Lombardo,
va ressaltar que l’any passat
es va haver de suspendre la
Fira pels problemes de subministrament en el sector
automobilístic i que enguany
s’ha pogut tornar a fer gràcies
a la implicació dels concessionaris. També va destacar la
continuïtat de l’espai de mobilitat sostenible amb l’ampliació del recinte firal al pavelló
esportiu dedicant-lo als vehicles elèctrics i híbrids.
Finalment el delegat del
Govern, Bernat Solé, va destacar que aquests 20 anys
d’Agr’auto han estat possibles gràcies a la feina d’uns
ajuntaments que han apostat
per aquest model de Fira de
proximitat. També va ressaltar
l’evolució del sector automobilístic en aquests vint anys
amb la incorporació del vehicle elèctric. En aquest sentit,
Solé, va puntualitzar que el
vehicle elèctric ha arribat per
quedar-se i aquest increment
suposarà la necessitat de generar molta més energia amb
la instal·lació de més parcs
solars i eòlics, que s’haurà de
fer intentant trobar l’equilibri
entre la transició energètica i
la preservació del territori.
Durant el dissabte es van
organitzar diverses activitats
[ABRIL 2022]
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A baix, els motards vinguts
d’arreu van omplir la plaça de
la Fondandana de motos. A la
dreta, els Motorrons d’Agramunt
preparant l’esmorzar.

al pavelló esportiu dedicat als
vehicles elèctrics. A les 12
del migdia va tenir lloc la xerrada “Instal·lacions fotovoltaiques d’autoconsum” a càrrec de Becquel, empresa especialitzada en instal·lacions
fotovoltaiques. A la tarda, entre les 5 i les 8, els nens van
poder jugar en família al joc
Hola Watty!, a través del qual
els participants van prendre
consciència de bones i males
pràctiques sobre l’eficiència

6
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energètica. A les 6 de la tarda, es va fer la xerrada “Cap a
una mobilitat sostenible. L’ús
del vehicle elèctric” a càrrec
de Volt Tour-Associació Promotora del vehicle elèctric.
El certamen es va completar el diumenge al matí amb
la 13a Trobada Motera organitzada pel Club Motorrons
d’Agramunt que va reunir
425 aficionats a les motos. La
jornada va començar amb un
esmorzar solidari a benefici

de l’Associació Dilper. La recaptació va ser de 1.703,47
euros que es destinarà a la
Fundació Hospital Universitari Vall d’Ebron-Institut de recerca per a la investigació de
les paraplegies espàstiques.
La trobada va acabar amb un
sorteig de diversos regals entre tots els participants.
Com en edicions passades,
l’organització continuà amb la
iniciativa de sortejar un viatge
entre tots els compradors.

JOAN PIJUAN

Xerrades sobre les instal·lacions
elèctriques d’autoconsum i
sobre vehicles elèctrics.

JOSEP ROVIRA

Grup d’ucraïneses assistents a l’acte mostrant la bandera del seu país.

E

JOSEP ROVIRA

L’alcaldessa, Sílvia Fernàndez;
la regidora de Cultura, Amanda
Cardona, i el representant de
l’entitat Acció pels Pobles, Aleix
Morell, van fer l’ofrena floral al
monument en record de totes
les víctimes de la Guerra Civil.

l dimarts 5 d’abril es va
commemorar amb diferents actes el 84è aniversari
del primer bombardeig que
va partir Agramunt durant la
Guerra Civil per part de l’aviació feixista, que va tenir lloc
aquest mateix dia de 1938.
A dos quarts de 10 del
matí, a la mateixa hora que
van començar a caure les

primeres bombes sobre Agramunt, va sonar de nou la sirena col·locada al campanar
de l’Església que avisava la
població de l’arribada dels
avions enemics.
Durant el matí, de les 11
a dos quarts d’1 del migdia,
hi va haver visites guiades al
refugi antiaeri de l’església de
Santa Maria, en què van participar grups escolars i usuaris de Cal Carreter del Grup
Alba.
A la tarda, a tres quarts de
7, es va fer l’ofrena floral al
monument que recorda totes
les víctimes de la Guerra Civil situat en un lateral de la
placeta davant de la portalada
nord de Santa Maria.
Després, a les 7, es va fer
a la plaça de l’Església la
presentació oficial de la nova
entitat Acció pels Pobles, que
neix per fomentar i defensar
una cultura de pau, els drets
humans, i la cooperació del
desenvolupament i ajuda
dels refugiats o desplaçats

per qualsevol motiu. L’acte va
aplegar força gent, entre els
quals membres de la comunitat ucraïnesa recentment
acollides a casa nostra.
L’alcaldessa, Sílvia Fernàndez, va destacar que “aquest
any tenim més present que
mai aquells fets de fa 84 anys
que van horroritzar el poble
d’Agramunt, perquè avui es
tornen a repetir en les persones ucraïneses que tenim
entre nosaltres, que estan
vivint en primera persona i
en la seva pròpia pell l’horror de la guerra i dels bombardejos als seus pobles”.
Per tant, “permeteu-nos que
aquest any, aquest acte que
avui commemorem, el volem
dedicar a més dels supervivents d’aquells bombardejos
a aquelles famílies que avui
es troben acollides aquí a
Agramunt, que tot just van
arribar fa unes setmanes”, va
recalcar.
A continuació, dos components de l’entitat, l’Aleix
[ABRIL 2022]
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Visites guiades al refugi antiaeri
de l’església.

Durant l’acte
també va inter
venir una de les
ucraïneses que
ha arribat
a Agramunt.

8

llengua una carta que havia
fet relatant la seva experiència
personal en aquesta guerra. La
carta es va llegir després en
català. En reproduïm alguns
fragments:
“Feia dies que sentíem comentaris però tots continuàvem amb la nostra vida. De
sobte, i sense esperar-ho hem
van fer saber la notícia: ja estem en guerra...
Tothom intentava fugir de
la ciutat, cadascú com podia:
deixar les seves cases, les seves pertinences i, sobretot,
els records de tota una vida,
només amb l’objectiu d’estar

segurs i salvar la vida dels nostres fills...
L’infern havia començat: sirenes, explosions, el soterrani,
i tot a un ritme descontrolat,
sense parar. El meu cor es partia al veure els infants plorant
desconsoladament de por al
soterrani, a les fosques, sense
llum i passant fred; atemorits
pel soroll de les explosions que
feien tremolar la terra...
Finalment, i amb molt dolor
i una gran pena vam decidir
abandonar Kíiv i Ucraïna, el
nostre país, amb l’únic objectiu de salvar la vida dels nostres fills. Vam arribar a la fron-

JOSEP ROVIRA

JOSEP ROVIRA

A baix, dues imatges dels
parlaments que es realitzaren
a la plaça de l’Església.

Morell i la Marta Eroles, van
explicar com s’havia creat
l’entitat, el seu funcionament i
el seu objectiu. “Molts indrets
del món estan en guerra que
es cobra víctimes civils a diari,
hi ha una vulneració de drets
humans. Des de la nova associació Acció pels Pobles volem
actuar per satisfer les necessitats de les persones que ho
necessitin, vinguin d’on vinguin, i fomentar una cultura
de pau”.
Durant l’acte també va intervenir una de les ucraïneses
que ha arribat a Agramunt, la
Irina, que va llegir en la seva

sió 698
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D’esquerra a dreta i de dalt a baix: Plantada de gegants i capgrossos a la plaça a càrrec de l’Associació TradiSió. Actuació de la coral infantil
Bon Cant. Tast de productes catalans i ucraïnesos. Actuació de la Coral d’Avui. I actuació del Grup Sardanista Estol.

tera i una amiga ens va oferir
l’oportunitat de venir aquí...
Així és com vam arribar fins a
Agramunt.
Estan sent els pitjors moments de les nostres vides i
per això m’agradaria, en nom
de totes les persones ucraïneses que estem aquí, donar-vos les gràcies de tot cor
per l’acolliment. Gràcies”.
L’acte va comptar amb la
col·laboració de les entitats:
TradiSió, amb una plantada
dels gegants i capgrossos a
la plaça; l’Associació de Dones de l’Esbarjo, amb un tast
gastronòmic de productes catalans i ucraïnesos, la Coral
d’Avui i Bon Cant van realitzar
una cantada a les escales de
l’església i, per últim, el Grup
Sardanista Estol va ballar una
sardana que va cloure l’acte.
[ABRIL 2022]
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Tannhäuser 6, una de les dues
peces de Josep Guinovart amb
les quals col·labora l’Espai en el
projecte Museus i Liceu.

FONT: GENERALITAT

Bernat Solé visita el municipi
d’Ossó de Sió.

L’Espai Guinovart
amb el Liceu

Enguany el Gran Teatre del
Liceu celebra el 175è aniversari de la seva fundació, que
va tenir lloc el 4 d’abril de
1847. Amb motiu d’aquesta efemèride la institució ha
impulsat Museus i Liceu:
una història compartida, un
projecte en xarxa entre els
museus de Catalunya i el Liceu. El Liceu ha convidat els
museus, col·leccions i centres d’exposicions a dialogar

amb el teatre a partir de les
seves col·leccions: cercant
una obra, peça o material que
reconstrueixi i documenti la
seva història.
Més d’un centenar de centres culturals han seleccionat
una o diverses obres de les seves col·leccions relacionades
amb la història del Liceu, que
s’exposaran durant uns mesos
–entre el 15 de març de 2022
i el 31 de juliol de 2023– a
les seves seus. Al voltant de
145 obres composen aquesta
eclèctica mostra, des de pintures, fotografies, esbossos
escenogràfics, diorames, documents, escultures, instruments o objectes personals
de personalitats vinculades al
Teatre, entre d’altres.
La Fundació Espai Guinovart s’ha sumat a aquesta
celebració amb la selecció
de dues obres: Tannhäuser 6
i Aida 5, dues peces que Josep Guinovart va realitzar per
als programes del Liceu l’any
2007.
Al costat de la peces exposades hi ha una cartel·la

amb un QR des del qual es
pot consultar totes les obres
d’aquesta acció.

Bernat Solé visita
Ossó de Sió

El delegat del Govern de la
Generalitat a Lleida, Bernat
Solé, va visitar, el dimecres
16 de març, el municipi d’Ossó de Sió, on es va reunir amb
l’alcalde, Antoni Gilabert, i regidors i regidores del consistori. En el transcurs de la trobada, Gilabert, va transmetre
al delegat la preocupació del
municipi per l’impacte ambiental i paisatgístic que pot
ocasionar el projecte d’una
planta fotovoltaica que pretén
instal·lar-se prop del poble
de Bellver d’Ossó i contra el
qual l’Ajuntament i desenes
de veïns hi estan acabant de
presentar al·legacions.
Durant la reunió també es
va tractar el tema de la torre
circular romana de Castellnou
d’Ossó. L’alcalde ha plantejat la necessitat d’endegar-hi
una segona fase de les obres
de recuperació per fer la torre
visitable al públic i afegir-la
al patrimoni turístic del municipi. La primer fase de les
obres, duta a terme l’any passat, va consistir en les excavacions arqueològiques preliminars per poder consolidar l’estructura de la torre. Aquesta
actuació va comptar amb un
pressupost de 127.000 euros, aportats pel departament
de Cultura de la Generalitat,
fons FEDER, la Diputació de
Lleida i el propi Ajuntament
d’Ossó de Sió.
Un altre tema tractat a la
trobada va ser la preocupació
del municipi pels efectes de
la plaga de conills en els conreus.
[ABRIL 2022]
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▼
Presentació del núm. 53 de
la Revista Arts a Agramunt.

Pau Minguet va
explicar que els
múltiples llen
guatges que va
treballar Viladot
han servit com
a pretext per
confeccionar
aquest dossier.

Dins dels actes commemoratius de l’any Viladot, el
dijous 17 de març es va fer
a la sala de plens de l’Ajuntament, la presentació del
número 53 de la Revista Arts,
una revista sociocultural que
es fa des del Centre de Belles
Arts de Lleida, que dedica en
aquest número un dosssier al
centenari de Guillem Viladot.
L’acte va estar presidit per
l’alcaldessa d’Agramunt, Sílvia Fernàndez; el director de
Lo Pardal, Pau Minguet; el director de la Revista Sió, Joan
Puig; el director de la Revista
Arts, Francesc Català, i la pre-

JOAN PIJUAN

Representació de la comè·
dia Ovelles al Casal.

Presentació del núm. 53
de la Revista Arts
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sidenta del Cercle de Belles
Arts, Divina Drudis.
L’alcaldessa en la seva intervenció va destacar que “amb
aquests actes que es fan rei
vindiquem Guillem Viladot i
el seu llegat, que no només
és una manera de reivindicar
Riella i Agramunt, sinó també
és un forma de reivindicar les
Terres de Ponent”.
Per la seva part Pau Minguet
va explicar que els múltiples
llenguatges que va treballar Viladot han servit com a pretext
per confeccionar aquest dossier, on hem volgut abordar Viladot des de disciplines i veus
del tot variades: hi trobem una
entrevista de la periodista Meritxell Bernaus a l’alcaldessa
Sílvia Fernàndez que ens situa
el personatge de Viladot dins
Agramunt; un escrit de l’arquitecte Jaume Farreny que proposa un lligam visual entre diferents poemes experimentals
de Viladot i el material propi
dels arquitectes, els plànols;
un escrit de la Dolors Ricart
que ens parla del Viladot melòman; un altre de la professora de la Universitat de Lleida,
Glòria Jové, que ens explica

com fer apropar Guillem VilaLECTURA DEL
dot no només TESTAMENT
al jovent, sinó
també als mestres; i un cinquè article de la dissenyadora
gràfica, Alba Font, que aborda
Viladot des del camp del disseny, especialment el de la
composició tipogràfica, a partir de tres projectes: Poemes
de la incomunicació (1970) i
Home llum llim zero home I
D’un en un (1972), dos llibres
de la col·lecció Lo Pardal, i
Lais 77, una sèrie de collages
de 1977, que serveixen per
veure tres formes d’utilitzar
un mateix llenguatge però des
d’una perspectiva diferent en
cada cas.
Per últim Joan Puig va parlar de la relació de Guillem
Viladot amb Lleida, amb Ponent. “El lligam de Lleida i
Agramunt, amb el territori ponentí, és molt fort i penso que
ara que fem el centenari ens
hem d’alegrar que també els
lleidatans i els ponentins Guillem Viladot se’l sentin seu i
participin en aquest centenari, no només llegint les seves
obres, sinó que a més a més
organitzin actes, com aquest,
o organitzin publicacions,
com aquesta revista, en què
es dona més a conèixer i a
difondre qui era Guillem Viladot”.
L’acte es va completar amb
la lectura de diversos textos
de Viladot a càrrec de l’arxivera i historiadora Teresa Ibars.

Cicle Brots
La programació del 4t cicle
d’arts escèniques i musicals
Brots va continuar el mes de
març amb dos espectacles
més al Casal Agramuntí.
El divendres dia 18 es va
realitzar el segon espectacle
del cicle, l’obra de teatre Ove-

A la dreta, actuació de Quim
Masferrer al Casal amb
l’espectacle “Bona gent”.

Els participants a
la Ruta Viladotia
na, d’una durada
d’unes tres
hores, van sortir
de Cal Viladot, al
carrer Sió, a les
9 del matí en di
recció a la Masia
de Ca l’Isidori.

Els participants a la ruta vi·
ladotiana davant de Cal Viladot.

lles, de Flyhard Produccions,
escrita i dirigida per Carmen
Marfà i Yago Alonso, i interpretada per Sara Espígol, Biel
Duran i Albert Triola.
L’obra és un comèdia que
tracta de tres germans de
Barcelona que es troben per
decidir què fer amb una insòlita herència de 512 ovelles.
Aviat s’adonaran que el que
semblava un regal caigut del
cel pot capgirar la seva realitat. Aferrats a unes vides que
no els satisfan, s’enfronten a
una decisió que posarà a prova la seva relació de germans.
Ovelles reflexiona, en clau
d’humor, sobre la frustració
d’una generació molt marcada per la crisi, de com fer
front a la decepció i de la
permanent necessitat de reinventar-nos.

JOSEP ROVIRA

JOAN PIJUAN

Espectacle de titelles Núvol
Núvol a càrrec de Periferia
Teatro.

El dissabte dia 26 de març
es va fer el tercer espectacle,
l’espectacle de titelles Núvol
Núvol, de Periferia Teatro.
Núvol Núvol és un joc poè
tic sobre la idea de l’amor
romàntic que se’ns transmet
des de la més tendra infància.
Inspirat en el conte de la Sireneta, aquest espectacle ens
parla, des de l’humor i l’amor,
de tot allò que som capaços
de fer per a estimar i que ens
estimin.
Núvol Núvol és un espectacle d’actrius i titelles dirigit a
públic familiar que ha estat
premiat amb el Premi millor
espectacle de titelles i objectes Fetén 2020, el Premi
jurat infantil al millor espectacle 33 Festitíteres Alacant
2020 i el Premi Drac d’Or
al millor espectacle infantil-

familiar de la Fira de Titelles
de Lleida 2021.
El dissabte 9 d’abril es va
fer el quart espectacle del cicle, l’espectacle Bona Gent
de Quim Masferrer. En principi sols estava programada una
sessió a les 9 del vespre, però
de seguida es van exhaurir les
entrades. Hi va haver tanta
demanda que van programar
una segona sessió a les 6 de
la tarda, que també va omplir
el Casal.
Aquest espectacle és un homenatge al públic, als espectadors, perquè sense el públic
no hi ha espectacle, explica
Masferrer.
Després d’un monòleg on
explica algunes vivències,
Masferrer baixa de l’escenari
per fer participar el públic que
n’és el protagonista. Una pantalla gegant fa que la resta de
públic, puguin veure en detall,
una persona en concret explicant la seva història. No es veuen càmeres ni ningú que filmi, però a la pantalla tan aviat
es veu l’espai de butaques en
general, com un primer pla
d’una persona en concret que
adquireix el protagonisme.
Un espectacle únic i impossible de repetir perquè el
públic n’és el protagonista.
Durant tota la sessió l’actor va
aconseguir la complicitat i els
riures dels espectadors.

El Centre Excursionista
Agramunt es va sumar als
actes de commemoració del
centenari del naixement de
Guillem Viladot organitzant
el diumenge 20 de març una
caminada per diferents espais
que commemoren l’obra de
Viladot.
El recorregut va ser d’entre
[ABRIL 2022]
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Ruta Viladotiana
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ALBERT MALET / AMM

▼
A dalt, Núria Costa presentant el
projecte #soccugula.
I, a la dreta, foto de família dels
participants als safareigs un cop
finalitzat el taller.
Sobre aquestes línies, Alba
Torres anotant els diferents
significats que té l’arbre per als
participants.
I, a la dreta, peça col·lectiva
amb serradures realitzada
durant el taller.

14
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12 i 14 km. Els participants
a la caminada, d’una durada
d’unes tres hores, van sortir de
Cal Viladot, al carrer Sió, a les
9 del matí en direcció a la Masia de Ca l’Isidori, passant per
la banda del canal, on van esmorzar. Després van reprendre
la ruta baixant pel camí de Cal
Tallador fins al Parc de Riella
on es va donar per finalitzada
la caminada. Durant el recorregut van fer diferents parades
per llegir fragments de textos
del llibre Itineraris Interiors de
Guillem Viladot.

Espai Guinovart. Cicle
Espai Comú

El divendres 25 i el dissabte
26 de març, l’Espai Guinovart
va realitzar la segona activitat vinculada amb el projecte “Espai Comú”, el taller la
Dona#soccugula, impartit per
la llicenciada en Belles Arts i
Economia, Núria Costa.
En la sessió del divendres, a
partir de la presentació del projecte #soccugula, amb el qual
Costa cerca dignificar el paper
de la dona pagesa i també les
males herbes, i el visionat de

“Veus Cugules”, els participants van experimentar el procés d’estampació per l’endemà
dissabte realitzar una intervenció col·lectiva als safareigs, on
van crear estampes a partir
dels rastres de les plantes silvestres recollides a l’entorn del
municipi sobre diferents mides
i suports (tela i paper).
Per finalitzar, van crear una
“Plant-A-cció” amb llavors de
plantes de marge que va formular la paraula #soccugula
al terraplè del voltant dels safareigs.

JOAN PIJUAN

L’autora, Teresa Ibars, al costat
del comissari de l’Any Viladot,
Pau Minguet, i l’editor Josep
Gelonch, durant la presentació
del llibre El silenci de l’angle.

El divendres 8 d’abril es va
realitzar la tercera activitat
del cicle, el taller “L’Arbre,
com a realitat i símbol”, que
va ser impartit per l’artista
performer i art-terapeuta intermodal, Alba Torres.
Torres va oferir un taller de
creació artística en el qual
el concepte de l’arbre va ser
l’eix central i d’expressió. El
taller va començar amb una
conversa amb els participants
en la qual van exposar la relació que tenen amb l’arbre:
què significa per a ells i quin
vincle tenen amb ell. A partir

d’aquí van respondre de manera artística aquestes qüestions, des de l’expressió del
cos, creant una peça efímera
col·lectiva amb serradures
cercant el moviment des de la
força rítmica de la natura.

La Garba

El col·lectiu local de la
Garba organitzà el divendres
25 de març a l’Espai Cívic la
xerrada “Hi ha vida fora de la
Terra?” a càrrec de l’enginyer,
divulgador i socialitzador de
la ciència astronòmica, Ramon Drudis.
En la conferència Drudis va
parlar de com es va formar la
vida al nostre planeta i quines
possibilitats de vida hi ha a la
resta del nostre sistema solar i també a la resta d’altres
planetes que s’han pogut descobrir fora del nostre sistema
solar.

Volta Ciclista

La 101a Volta Ciclista a
Catalunya va passar per Agramunt el divendres 25 de març
en el decurs de la 5a etapa.
L’etapa havia començat a la
Pobla de Segur i finalitzava
a Vilanova i la Geltrú amb un
recorregut de més de 206

quilòmetres. Van travessar
les comarques lleidatanes
passant pel Coll de Comiols
i Artesa de Segre. Quan van
ser a Agramunt van enfilar
l’avinguda Marià Jolonch en
direcció a Cervera. El pas
pel centre de la vila va aplegar força expectació que va
animar amb entusiasme els
participants de la competició.
Va ser espectacular veure la
moguda de personal i de vehicles que comporta aquesta
prova ciclista.

Presentació del llibre
El silenci de l’angle

Dins la programació del
centenari del naixement de
Guillem Viladot, la Biblioteca Municipal Guillem Viladot
va acollir el dissabte 26 de
març la presentació del llibre
El silenci de l’angle. Guillem
Viladot o el desfici pel jo, de
l’arxivera i historiadora Teresa
Ibars publicat per l’Editorial
Fonoll.
L’acte, conduït per la periodista Meritxell Bernaus,
comptà amb la participació
de l’autora, Teresa Ibars, el
director de Lo Pardal, Pau
Minguet, i de l’editor, Josep
Gelonch.
[ABRIL 2022]
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A la dreta, els ciclistes partici·
pants a la Volta al seu pas pel
centre de la vila.

JOAN PIJUAN

JOAN PIJUAN

Ramon Drudis va parlar de
l’univers que ens envolta, en
la xerrada organitzada pel col·
lectiu Garba.
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▼

dència, els originals de narrativa i de poesia, els articles
de premsa, les gravacions
d’entrevistes, les fotografies i
molts altres retalls de la vida
de Viladot que estan recollits
en el seu arxiu personal, i el
d’un planter de personatges
viladotians i dels propis records que ens permeten passejar per més de quaranta
anys de cultura i contracultura del país.
El llibre es complementa
amb fotografies, un llistat de
personatges, la descripció de
les localitzacions i, fins i tot
una banda sonora per acompanyar-ne la lectura, a més
a més d’uns relats que Ibars
anomena “Distopies viladotianes”, que neixen de la necessitat de posar-se dins la pell
de Viladot.

Exposició “Terres”
de Josep Guinovart.

A baix, taller de manualitats.

16

Nova exposició
de Josep Guinovart

L’Espai Guinovart va inaugurar el diumenge 27 de març
l’exposició “Terres” de Josep
Guinovart. La mostra, comissariada per la presidenta de
la Fundació, Maria Guinovart,
i Eva Rodríguez, es podrà visitar fins al 25 de setembre.

FONT: BIBLIOTECA MUNICIPAL
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A la dreta, quatre dones parti·
cipants a l’Activigran van fer la
sessió de l’Atrapacontes.

En aquest llibre Teresa Ibars
ens ofereix un retrat de Guillem Viladot des del seu vessant més psicològic i des del
descobriment de l’home que,
des de Temps d’Estrena fins
al seu darrer alè, va centrar-se, de manera un mica
obsessiva, en la recerca del Jo
i en la pacificació dels que ell
considerava els seus fantas
mes. A partir de la correspon-
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L’exposició presenta una
sèrie d’obres de grans dimensions, però plenes de petits
detalls, que s’exhibeixen per
primera vegada. Les peces
van ser creades per Guinovart
després d’un viatge amb la
família a Algèria el Nadal de
1976, un any després de la
mort de la seva mare. Aquest
fet va marcar un abans i un
després en la seva obra artística.
“Potser va ser la fragilitat
anímica del moment, potser
va se perquè la terra el va
interpel·lar directament, però
el cas és que Guinovart, en
arribar a terres algerianes, es
va sentir a casa. La sorra, els
paisatges, els colors, l’arquitectura dels pobles... tot el
va emocionar, el va sacsejar
i el va transportar de nou a
la terra àrida, al sol de juny
i als seus records d’infantesa
estretament lligats a la terra
agramuntina. Aquestes obres
ens parlen del nord de l’Àfrica, però alhora d’Agramunt,
de l’Urgell, de Ponent, d’on
l’artista se sentia i se sabia
a prop de la mare. Com si
d’un cordó umbilical es tractés, Alger va nodrir Agramunt

JOAN PIJUAN
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i Agramunt va nodrir Alger, i
ambdós van nodrir Guinovart.
Terra, terres, mare, vivències
i emocions es tradueixen en
aquestes obres que es poden
veure per primera vegada a
l’Espai”, explica la filla de
l’artista, Maria Guinovart.

Atrapacontes

Dia sense cotxes

JOAN PIJUAN

Una altra de les activitats pro·
gramades va ser per als alumnes
del cicle superior, que van realit·
zar un sortida en bicicleta.

El dissabte 2 d’abril la Biblioteca Municipal Guillem Viladot va oferir una nova sessió
del cicle Atrapacontes que va
anar a càrrec de quatre dones
que participen de l’activitat
dirigida “Activigran” organit-

zada per la regidoria d’Esports
de l’Ajuntament, les quals van
explicar la història de quatre
dones que han estat importants per la seva trajectòria:
Amelia Earhart, aviadora;
Méry Shelley, escriptora creadora de Frankenstein; Alicia
Alonso, ballarina amb moltes
dificultats visuals; i Jacquotte Delahaye, pirata. Després
els nens van participar d’un
taller de manualitats, on va
poder construir un avió de
paper, pintar una màscara del
Frankenstein, pintar un tutú
de ballarina o fer un barret de
pirata amb paper.

El dijous 7 d’abril es va
celebrar a la vila el Dia Sense Cotxes, una jornada per
conscienciar els infants sobre
la necessitat de fomentar la
mobilitat sostenible i segura.
Tot i que el Dia sense Cotxes
forma part de la Setmana
Europea de la Mobilitat que
se celebra durant el mes de
setembre, a la vila se celebra
durant el mes de d’abril a petició dels centres escolars.
Per celebrar aquesta jornada es van organitzar un seguit
d’activitats als carrers Àngel
Guimerà i Agustí Ros que van

quedar tancats al trànsit de
vehicles durant l’horari escolar. Entre aquestes activitats
es va organitzar un joc de
pistes al matí per als alumnes
de cicle inicial i mitjà i una
sortida amb bicicleta per als
alumnes de cicle superior a la
tarda.

Incendi

El dijous 7 d’abril, cap a les
11 del matí, es va declarar un
incendi en un quadre elèctric
del número 50 de l’avinguda
Marià Jolonch que va afectar
un dels passadissos de l’edifici de tres plantes. Fins al
lloc dels fets es van desplaçar
quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat, a més
d’una ambulància del SEM
i efectius dels Mossos d’Esquadra i de la Policia Local.
El foc va obligar a desallotjar
els veïns de la primera i segona planta, i al confinament
als seus habitatges dels de la
tercera planta. Cap a les 12
del migdia va quedar extingit.
A resultes del foc, dos veïns
va ser atesos pel SEM in situ.
Agents de la Policia Local, en
col·laboració amb la ciutadania, van detenir un dels veïns
del bloc per un presumpte
delicte d’incendi i també de
[ABRIL 2022]
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En el Dia Sense Cotxes, es van
programar diverses activitats.
Els alumnes de cicle inicial havi·
en de dibuixar un vaixell pirata.
I els de cicle mitjà (dreta) van
realitzar un joc de pistes.
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defraudació de fluid elèctric.
Segons les primeres investigacions, aquest veí hauria
manipulat, presumptament,
el quadre elèctric per punxar
la llum, fet que hauria provocat la deflagració que hauria
originat l’incendi.

Exposició Òmnium
Segarra-Urgell

la desfeta i el redreç, organitzada pel Museu Comarcal de
Cervera i Òmnium SegarraUrgell.
L’acte va anar a càrrec de
l’historiador i comissari de
l’exposició, Jordi Oliva; acompanyat de l’alcaldessa, Sílvia Fernàndez, i el president
d’Òmnium Segarra-Urgell, Juli
Lago.
L’exposició mostra la vida
de Josep Benet i Morell
(Cervera, 1920-Sant Cugat,

JOAN PIJUAN

Presentació de l’exposició Josep
Benet, en la desfeta i el redreç.

El divendres 8 d’abril es
va inaugurar a l’Espai Cívic
l’exposició Josep Benet, en

JOAN PIJUAN

RICARD BERTRAN

▼
El fum de l’incendi de l’edifici de
l’avinguda de Marià Jolonch va
ser ben visible.
A la dreta, els bombers treba·
llant en les tasques d’extinció.

JOAN PIJUAN
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2008), historiador, advocat,
editor, activista i polític, que
ha esdevingut una figura cabdal per entendre la història de
Catalunya de la segona meitat
del s. XX.
Jordi Oliva explicà que l’exposició està plantejada en
tres àmbits. Un primer àmbit de presentació, a partir
d’una línia vital que aplega
una petita part de la seva
trajectòria. Un segon àmbit
expositiu que el que pretén

JOAN PIJUAN
JOAN PIJUAN

Imatges de la benedicció
de palmes i palmons.

és fer una mirada al personatge seguint els quatre àmbits
d’actuació que va tenir com

a historiador, activista, advocat i com a polític; establint
un diàleg entre Josep Benet
i diferents personalitats, que
en algun moment havien coincidit, que opinen sobre ell
en aquests quatre àmbits, a
la vegada que Benet també
dona la seva opinió. Cadascun d’aquests àmbits s’inicia
amb un mena d’introducció
que intenta explicar què és
el que va ser la seva vida en
aquesta disciplina concreta,
com es va desenvolupar la
seva trajectòria. El tercer àmbit, que no és aquí, va dir Oliva, el plantejàvem com una
mirada a la seva trajectòria a

partir de la seva pròpia veu,
a partir de quatre entrevistes
que li fan fer Montserrat Roig,
Josep Maria Espinàs, Mònica
Terribas i Ramon Palou.
L’exposició es podrà visitar
fins al 29 d’abril.

Diumenge de Rams

Després de dos anys sense
poder-se realitzar a causa de
la pandèmia, aquest any s’ha
pogut tornar a fer la benedicció de palmes i rams d’olivera
a la plaça de l’Església que
dona inici a la Setmana Santa
i Pasqua. L’acte va comptar
amb una nombrosa participació de grans i petits. ■

BIBLIOTECA MUNICIPAL
Del 3 al 31 de maig

‘TU TENS LA CLAU’
Exposició itinerant, elaborada i impulsada
per Projecte Home Catalunya i coorganitzada
pel Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya - Central de Biblioteques de Lleida.
L’exposició ensenya com és d’important conèixer-nos i enfortir-nos per
reduir l’abús de les drogues i altres adicions, oferint claus per obrir cinc
portes de l’apoderament personal: les emocions, els pensaments, els valors, els plaers i la comunicació.

Dissabte 7 de maig,
a les 11.30h

ATRAPACONTES,

a càrrec de
Jovent Republicà d’Agramunt

[ABRIL 2022]
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Viladot i la poesia concreta
i experimental

Josep Bertran Mitjavila

E

n Guillem Viladot fou un autor que va ampliar
els límits de la poesia fins a incorporar-hi
tota mena de tècniques, materials, suports
i temàtiques. Podríem dir que fou un poeta
“total”, fins al punt de fer-nos oblidar que l’obra que
tenim davant és, en primer lloc, un poema. Viladot
va ser capaç de crear poesies des de tècniques tan
clàssiques com és la composició de sonets, fins
a la producció d’obres tridimensionals utilitzant
materials on no hi trobem cap lletra o paraula escrita.
Sempre, però, fent poesia. Avui us volem parlar
d’una de les branques poètiques on l’autor de Riella
més va excel·lir i on va ser un pioner destacat en
l’àmbit català, estatal i internacional: el de la poesia
concreta.
La poesia concreta és una variant de la poesia
experimental que té els seus inicis a l’Alemanya i
Brasil de finals dels anys 50 del s. XX. I la raó per
la qual s’anomena així és pel fet que es trasllada el
protagonisme del sentit del text o del seu contingut,
cap als elements que el constitueixen, que són les
paraules, les síl·labes, els fonemes i les lletres de
l’alfabet. Un tipus de poesia on s’intenta penetrar

dins la matèria primera del llenguatge i on l’obra que
es crea destaca per la seva part visual o sonora. És
dins aquest context que Guillem Viladot converteix
Agramunt en un dels epicentres de la creació i
publicació de poesia concreta experimentant amb
les formes i els formats; amb els materials; amb les
imatges, les paraules i les lletres; amb la tipografia i
les icones.1 I ho fa amb la col·laboració i complicitat
de l’impressor Gaspar Vicens.

1
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Immergit en els llenguatges visuals i plàstics que
generaven les noves maneres d’enfrontar-se a la
poesia, Viladot va començar a treballar amb les
publicacions com un format on poder traslladar-hi les
seves experimentacions. El primer exemple el trobem
en la col·laboració amb l’artista Leandre Cristòfol
per tal de publicar el llibre Nou plast poemes (1965),
considerat el primer llibre de poesia experimental
publicat a l’estat espanyol. I va continuar durant
la segona part dels anys seixanta amb un seguit
de publicacions radicalment experimentals com
són: Sopes amb pa torrat (1969), 5+1 Lais concrets
d’homenatge a Antoni Tàpies (1969) i Cinc cantates a
un silenci i repicó (1970).
A partir d’aquí, i en col·laboració amb el poeta
Josep Iglésias del Marquet, crea Lo Pardal, una
col·lecció de llibres de poesia visual que serviria
per continuar publicant les seves obres pròpies en
l’àmbit més experimental (el primer fou Poemes de la
incomunicació, 1970), però també per publicar treballs
d’altres autors com el propi Iglésias del Marquet, Joan
Brossa o Josep Vallverdú.
Amb Lo Pardal, nom que després utilitzaria per
batejar els espais dedicats a la poesia visual que
tenim a Agramunt, Viladot va publicar bona part de la
seva poesia concreta i va convertir-se en un referent
de l’experimentació literària catalana. És aquesta part
de la seva obra i la seva editorial, el que va convertir
Agramunt en epicentre creatiu de l’avantguarda
literària del nostre país.

Minguet, Pau. Lo Pardal. Una col·lecció de llibres de poesia experimental. Fundació Joan Brossa, 2018.
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El meu Diós
El periodisme de Guillem Viladot,
de la gimnàstica a la quotidianitat com a la bellesa transcendent

Q

uan amb Ramon Badia vam idear l’última pàgina
de Viladot a l’Obra eren furibundes, fins al punt que
de la nova etapa de La Mañana vam pensar
Frederic Armengol va anar a visitar personalment
de fer el joc entre dos escriptors ben distints: Josep
Viladot a Agramunt. Van ser amics íntims fins a
Vallverdú, que representaria el seny, i Guillem Viladot, l’últim sospir.
que seria la rauxa. La fórmula
Les víctimes més castigades per la
va durar un temps fins que Josep
ploma del Diós de Riella acabaven
Vallverdú va decidir que donava
rendides a la seva sensibilitat tan
l’experiència per acabada. El mal
bon punt podien apropar-s’hi.
de cap per substituir-lo no va durar
Com va escriure Josep Vallverdú,
gaire. Guillem Viladot es va oferir
company de finestra de Viladot
per fer l’article diari.
durant molt temps, “Viladot es
En aquella època no recordo cap
dedicava a omplir de perfum la seva
articulista que s’atrevís a fer una
finestra, només obrir-la. El pretext
columna els set dies de la setmana.
podia ser qualsevol cosa, actual,
“Per a mi –em va dir Viladot– fer la
passada, recollida per experiència
columna de La Mañana és com una
o inventada”. I rematava Vallverdú:
gimnàstica”. Una gimnàstica que
“El gruix d’articles de premsa
va esdevenir un referent del diari
de l’agramuntí constitueix en ell
Caricatura de Josep Ramon Correal feta per
mentre va durar la vida de l’autor
mateix un corpus considerable, tant
Guillem Viladot en un tovalló de paper un
d’Agramunt.
en continguts com en continent,
dia que vam anar a sopar plegats en un
No va ser fàcil defensar la llibertat restaurant als afores d’Agramunt.
una prosa sempre creativa, en la
de Viladot com a creador del gènere
frontera de la quotidianitat amb la
periodístic d’opinió per excel·lència, però vaig tenir
bellesa transcendent”.
clar que defensar la llibertat de Viladot era defensar la
La gimnàstica diària de Viladot, personalment, em
llibertat del diari. Ho va reconèixer. Més d’una vegada
va servir per créixer en el periodisme i madurar en la
va dir i va escriure que mai li van censurar res a La
humanitat. Vaig començar admirant Viladot com a
Mañana. I van ser moltes les pressions. Curiosament,
creador periodístic i vaig acabar estimant-lo com a un
alguns dels seus més fanàtics enemics van acabar
Diós.
sent els seus més grans amics. Recordo de manera
Josep Ramon Correal.
especial el cas de Frederic Armengol, director de
Periodista. Exdirector de La Mañana,
comunicació de l’Opus Dei a Catalunya. Les crítiques
Diari de Lleida i Diari de Tarragona.

Guillem Viladot

H

i havia una relació de veritable amistat entre
Guillem Viladot i Josep Vallverdú.
Eren molt diferents de caràcter, però Viladot (enemic
del protocol i amant de la sorpresa com a joc) sabia
tractar amb alegre naturalitat l’Eloi (fill de Vallverdú) i
li contava acudits que el feien riure de debò.
Fa molts anys, una vegada que amb la Maria (la
meva esposa) vaig entrar a la farmàcia per saludarlo, ens va ensenyar uns plànols que eren el primer
disseny del futur “Pardal”.
Guillem Viladot era un gran viatger. Però més d’un

cop havia explicat la forta decepció que li va produir el
llarguíssim viatge de Moscú a Vladivostok (a l’extrem
oriental de Sibèria). Deia que els espessos boscos del
paisatge eren d’una monotonia insuportable.
Va morir un dia de novembre del 1999. I jo pensava
que, per poc temps, no havia pogut veure l’arribada
de l’any 2000: un aniversari que tothom esperava amb
impaciència –i, fins i tot, amb una mica de neguit,
per part d’aquells qui anunciaven un col·lapse dels
ordinadors...
Jordi Pàmias
[ABRIL 2022]
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Un vol de pardals
n vol de pardals volteja les
teves obres: els teus llibres
de poesies, novel·les, poemes
visuals o concrets i una muntanya
d’articles...
D’altres guaiten encuriosits
entranyables i lírics “objectes de
companyia”. Uns altres canten,
volen, i reposen damunt de grans
escultures de ferro palplantades a
l’aire lliure.
Enmig de tota aquesta quantitat
i varietat d’obres tan creatives,
enginyoses i brillants, un dels
pardals de posat i perfil seriós els
fa de guia i presideix el número 5
d’una plaça del poble d’Agramunt
on hi ha fet niu!

ARXIU SIÓ / JOSEP BERTRAN

U

Guillem Viladot i Carme Riera en una exposició
d’aquarel·les de l’artista a Lo Pardal. Setembre
de 1995.

Un vol de pardals / fan el dol
de la teva absència / un vol
de pardals / celebren la teva
naixença!
Carme Riera Domènech

Didàctiques sobre Guillem Viladot (1)

L

a primavera de 1999 Guillem
Viladot va demanar a un grup
de treball format per professores
i professors d’Agramunt, dels
quals era el coordinador, si
podíem preparar unes propostes
didàctiques per a alumnes de
centres escolars que visitessin Lo
Pardal, igual com durant aquell
curs havíem fet per a l’Espai
Guinovart.
Amb el patrocini de l’Institut de
Ciències de l’Educació (ICE) de la
Universitat de Lleida (UdL) i del
Centre de Recursos de l’Urgell,
el curs 1999-2000 es va posar en
marxa un grup de treball amb el
títol: Propostes didàctiques sobre
la poesia de Guillem Viladot. S’hi
van matricular 16 participants
que s’agruparen en cinc grups de
treball segons els alumnes a qui
volien dirigir les activitats. Com
que la poesia experimental de
Guillem Viladot i l’art conceptual
ens eren molt desconeguts, vam
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demanar el suport a l’IEI de Lleida
que ens va facilitar com a assessor
l’escultor i professor Àngel Ros.
Enfilada l’activitat, en Guillem
ens havia d’ensenyar l’obra de
Lo Pardal, però no va poder ser
degut a una malura sobtada de la
qual no es va refer. La seva mort
suposà l’aturada de les nostres
activitats unes setmanes, després
de les quals vam continuar el
projecte amb el suport de la seva
esposa, Montserrat Felip. A finals
de novembre vam poder fer dues
visites a Lo Pardal acompanyats
d’Àngel Ros.
Un grup va estar elaborant
una guia sobre l’art conceptual
i la poesia visual, centrant-se
en Guillem Viladot i Lo Pardal.
Aquesta guia, anomenada Llibre
del Mestre. Guia per a Lo Pardal,
volíem que fos clara i entenedora
per al professorat que portés
alumnes a la casa de la poesia
visual; volíem que ajudés a entrar

en el món poètic de Viladot per
descobrir-lo i gaudir-lo. L’objectiu
era desmitificar l’art contemporani
i convertir-lo en una cosa propera,
fàcil d’entendre i alhora divertida.
Els altres grups de treball van
programar fins a nou propostes
didàctiques diferents destinades
a alumnes dels cicles inicial i
superior de primària, i un quadern
amb una activitat molt complerta
a mode de descoberta de Lo Pardal
per al cicle mitjà. Per a l’ESO i 1r
de batxillerat vam elaborar un
quadern d’activitats sobre el Joc de
les macarulles verdes i El poema de
l’home. Per últim, per als alumnes
de filosofia i art de 2n de batxillerat,
vam fer un quadern amb activitats
relacionades amb l’exposició Self
de 1998.
El curs 2000-2001 es va
continuar el treball amb una
matrícula de 15 participants,
alguns dels quals van refer i acabar
les propostes didàctiques del curs

Pròxims actes del Centenari
20 d’abril
• 7 tarda. Acció poètica dedicada a
l’escriptor agramuntí: Viladot ens
porta a l’hort. Hort de Santa Clara,
Lleida.
• 9 vespre. Recorregut nocturn per
Riella amb lectures d’Itineraris
Interiors. Organitzat per la Biblio
teca municipal Guillem Viladot
d’Agramunt. La sortida serà a Cal
Viladot, carrer Sió, d’Agramunt.

23 d’abril
• Diada de Sant Jordi. Diferents accions i parades de llibres entorn
la figura de Guillem Viladot. Plaça
del Pou d’Agramunt.
• Distribució d’Escata de drac. Relats
de Sant Jordi (núm. 18) amb contracoberta i punt de llibre dedicats
al centenari de Viladot. Lleida.
24 d’abril
• 11 a 14 h. Espectacle Lliríada en
homenatge a Guillem Viladot per
la Companyia Teatredetics. Parc
de Riella, Agramunt.
26 d’abril
• 7 tarda. Inauguració de l’exposició
“Guillem Viladot, polièdric” prepa-

rada per Joan Puig Ribera. Plaça
de l’Església d’Agramunt.
28 d’abril
• 7 tarda. Instal·lació del “Poema de
l’home” de Guillem Viladot concebut per l’arquitecte Jaume Farreny
i la col·laboració de Mas Blanch i
Jové. Claustre de la Seu Vella de
Lleida.
18 de maig
• 7 tarda. Exposició Guillem Viladot.
Experimentació incessant, comissariada per Pau Minguet. Espais
Volart de la Fundació Vila Casas.
Barcelona.
21 de maig
• De 10 a 14 matí. Jornada de portes
obertes a cal Viladot convertida en
casa rural.

JOSEP ROVIRA

22 d’abril
• 6 tarda. Estrena de l’obra de teatre Beatriu inclosa a Orgànic de
Guillem Viladot. Peça produïda
per l’Ajuntament de Lleida. Teatre
Municipal de l’Escorxador, Lleida.
• 2/4 de 8 tarda. Segon passi de
l’obra Beatriu. Teatre Municipal de
l’Escorxador, Lleida.
• 9 vespre. Estrena de l’espectacle M’estreno sota la pluja per la

companyia Cassigalls i el patrocini
d’Òmnium Cultural. Teatre Casal
d’Agramunt.

anterior, mentre altres en van
començar de noves. Aquell any,
Àngel Ros va impartir-nos dues
classes sobre art contemporani i
les últimes avantguardes, perquè
poguéssim treballar amb més
coneixement de causa. Es va
acabar i retocar el Llibre del Mestre,
al qual s’afegí una col·lecció de
diapositives comentades; un segon

grup va dissenyar una pàgina web
per donar a conèixer Lo Pardal;
un altre va elaborar un tríptic
divulgatiu; i el grup que havia
fet propostes per als tres cicles
de primària i primer d’ESO, va
elaborar quatre quaderns amb un
total de 12 propostes didàctiques.
Per últim, els companys que
preparaven materials didàctics

sobre Self van centrar les activitats
en La venus lacaniana o la teoria
dels miralls.
Malauradament, com que encara no s’havia creat la Fundació, el
material elaborat no es va fer públic, no s’ha utilitzat mai i ha restat
fins ara en l’oblit dins unes caixes.
Ramon Bernaus i Santacreu
[ABRIL 2022]
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EXPOSICIÓ A L’ESPAI

Guinovart: Terres
27 març 2022 / 25 setembre 2022
EXPOSICIÓ AL PETIT ESPAI

JOSE BONELL
“El gran banquet”
20 febrer 2022 / 26 juny 2022
Fes-te Amic de l’Espai per només 30€ l’any
El vostre suport és clau
per preservar l’obra de Guinovart
Protectors Fundació:
MAS BLANCH I JOVÉ

@revistasio

@materesa7817

@xfm95

@solanees.photos

@bernatsole
@jpuig123

@montserrat_munt

@jofiguerafi

@anna.bertran

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

[ABRIL 2022]
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Aula
d’Extensió
Universitària
AGRAMUNT

E

i la nostra connexió amb elles. Ens va
parlar de l’àtom primordial que hauria explotat (el big-bang) i que a partir
d’aquest punt primigeni l’espai es va
començar a dilatar i ho va fer d’una
manera gegantina i sobtada i a partir
d’aquí, l’energia que contenia va servir
per a crear tota la matèria i l’energia
de l’univers. 150 milions d’anys després, van néixer les primers estrelles i
uns centenars de milions d’anys més
tard és van formar les galàxies que van
anar evolucionant fins a formar l’univers proper amb l’aspecte que veiem
avui dia. Des del seu naixement l’univers s’ha continuat expandint arrossegant tot el que conté fins arribar a
la mida actual. A les estrelles, com el
nostre Sol, es van formar al seu entorn
els sistemes planetaris amb la matèria
que arrossegaven en la seva òrbita i en
un d’aquest planetes (la Terra), amb
les condicions adients va aparèixer la
vida. Les estrelles, a la llarga, s’aniran
apagant a mesura que s’acabi el seu
combustible, però en naixeran de noves, i el nostre sistema planetari desapareixerà absorbit pel Sol essent potser
la lluna de Júpiter, Europa, l’únic astre
del sistema solar amb aigua que podria
resistir més temps la vida. Però podem
estar tranquils que això no passarà fins
d’aquí a molts milions d’anys. El que
sí que podem estar convençuts és que
tots nosaltres som pols d’estrelles de
quan es va formar l’univers.

FONT: AEUA

l dimecres 16 de març del 2022
a les 5 de la tarda, va tenir lloc
una nova sessió de l’Aula, a la
Sala del Teatre del Casal. Complia totes les mesures de prevenció i seguretat que estableix l’Ajuntament d’Agramunt. La classe va anar a càrrec del Sr.
Xavier Palau Molins amb el tema: “Què
en sabem de les estrelles”.
El conferenciant és natural de Tremp,
però domiciliat a Barcelona. Llicenciat
en Farmàcia per la Universitat de Barcelona. Especialista en Farmàcia Industrial i Galènica. Màster en Astronomia i Astrofísica per la Universitat Internacional de València (VIU). Ha estat
Director d’Operacions farmacèutiques
dels Laboratoris Almirall, des dels anys
70 fins a la jubilació, l’any 2013. President de l’Agrupació Astronòmica de
Barcelona (ASTER), 1990-94. Patró i
Director científic de la Fundació Joan
Oró, 1994-2016. Ideòleg i promotor
del Parc Astronòmic del Montsec. Soci
fundador de Celístia Pirineus, 2013.
Ens va explicar de forma entenedora però molt científica el coneixement
que avui tenim sobre les estrelles: què
són i com funcionen, la seva diversitat,
la seva vida (con neixen, viuen i moren)

Xavier Palau durant la seva conferència.
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El dimecres 6 d’abril del 2022 a les
5 de la tarda, va tenir lloc una nova
sessió de l’Aula. La classe va anar a
càrrec Sr. Serafí Cambray Carner amb el
tema: “Cèl·lules Mare i Medicina Regenerativa. Fets i futur”.
El conferenciant és llicenciat en Biologia per la Universitat de Barcelona,
Diploma d’Estudis Avançats en Ciències Biomèdiques, Doctorat en Biologia
Molecular amb menció cum laude per

FONT: AEUA

Dues sessions i sortida cultural

Serafí Cambray va parlar sobre cèl·lules mare i medicina
regenerativa.

la Universitat de Lleida. Quatre anys
d’estada postdoctoral al MRC London
Institut of Clinical Sciences. Vint-i-cinc
publicacions en revistes científiques
internacionals que han estat citades
més de 400 cops. El Dr. Cambray és
professor associat de la Universitat de
Lleida (UdL). Cap de la Unitats de Projectes i de la Unitat d’Innovació i Internacionalització de l’Institut de Recerca
Biomèdica Lleida, vicepresident del
Comitè d’Ètica d’Experimentació Animal del CREBA de Lleida, secretari de
la Comissió Interna d’Avaluació Científica del IRBLleida, membre del Comitè
Científic Intern de l’IRBLleida.
El ponent ens va explicar que en els
darrers anys la recerca biomèdica amb
cèl·lules mare s’ha incrementat de manera notòria, i en paral·lel ho ha fet
l’interès del públic en conèixer les seves capacitats i limitacions i es va mostrar molt satisfet de tenir la possibilitat
de fer difusió d’aquests estudis sobre
les Cèl·lules Mare i la Medicina Rege-

FONT: AEUA

Grup de l’Aula que va participar a la sortida cultural a les terres de l’Ebre guiats per Assumpta Montellà.

nerativa. Durant la classe va mirar de
donar resposta a aquest interès repassant els principals avenços en aquest
camp, tant en el seu vessant clínic com
en el de recerca, i ens va donar una visió completa i actualitzada dels darrers
models establerts i dels que es proposen per a un futur immediat. Al final va
explicar que totes les recerques que es
duen a terme en aquest camp de la biomèdica han de recórrer un llarg camí
d’experimentació amb grans inversions
econòmiques abans de poder-se fer
servir amb les malalties dels éssers humans. Tot i així, el futur a la llarga és
esperançador.
El dissabte 9 d’abril de 2022 vam
realitzar una sortida cultural a les
terres de l’Ebre guiats per la Sra. Assumpta Montellà, com a complement
de la classe que ens va impartir el
proppassat 9 de febrer amb el tema:
“115 dies a l’Ebre, el sacrifici d’una lleva”. Cinquanta-set alumnes vam sortir
puntuals a tres quarts de 8 de la plaça
de la Fondandana en direcció a l’Ebre.
Després de la parada tècnica a Maials,
vam arribar fins a Flix on se’ns va unir
com a guia la Sra. Montellà, que ha
escrit un llibre molt ben documentat
sobre aquesta batalla. Només pujar al
bus ens feu una explicació magnífica
sobre els antecedents, els preparatius

i la Batalla de l’Ebre pròpiament dita,
que va tenir lloc en els indrets on visitaríem, des del juliol al novembre de
1938. Parlant-nos molt especialment
també dels caps militars republicans,
Juan Modesto Guilloto “Modesto”, Enrique Lister i Manuel Tagüenya, que
la van dirigir. Ens vam apropar fins a
l’Ebre i ens vam passejar per sobre del
corrent del riu amb la barca de Miravet
per copsar in situ les dificultats que va
tenir l’exèrcit republicà per a travessar-lo en un començament, però també
al final quan es van haver de retirar.
Després ens vam arribar fins a Corbera
d’Ebre, on el poble vell va ser arrasat
del tot durant aquesta batalla i la gent
es va construir un poble de nova planta al peu de la carretera. El poble vell,
abandonat, és ara un espai de memòria
històrica, on l’Assumpta ens va fer la
visita guiada molt ben documentada,
especialment interessants van ser les
explicacions molt didàctiques fetes a
l’interior de l’església. Després ens vam
apropar fins al museu amb la visita al
“Centre d’Interpretació. Espais de la
Batalla de l’Ebre a Corbera”. A les dues
i amb puntualitat britànica, ja estàvem
dinant al Casal de Corbera d’Ebre. A la
tarda vam continuar visitant espais històrics de la batalla i vam anar en primer
lloc fins a les trinxeres republicanes de
la Fatarella on, per fer-nos apropar a

la vida quotidiana dels soldats, la guia
ens va recitar de memòria dues cartes
que aquests enviaven a casa seva o a
la seva madrina. Vam acabar el nostre
recorregut visitant el Memorial de les
Camposines on reposen les restes òssies de molts soldats que van perdre
la vida en aquesta batalla de la Guerra
Civil, tan absurda i sense sentit com
totes les batalles i les guerres que hem
patit i que actualment estem patit. Va
ser molt emotiva l’explicació final de
l’Assumpta relatant-nos fets verídics
que es troben al seu llibre i que li havia
explicat un supervivent de la Lleva del
Biberó. Puntuals a les 8 vam arribar a
Agramunt amb el cor encongit per les
explicacions de l’Assumpta i amb l’esperança que mai més no tornin a passar a casa nostra uns fets semblants.
Properes activitats:
– Dimecres 27 d’abril. Classe a càrrec
del Sr. Antoni Lacasa Ruiz (Conseller i
cap de la Secció de GEO paleontologia
de l’IEI). Tema: “La Pedrera de Meià.
Un llac de fa 130 milions d’anys”.
– Dimecres 4 de maig. Classe a càrrec del Sr. Ignasi Aldomà (Professor
de la UdL, departament de Geografia
i Sociologia). Tema: “L’ignot oest. Una
geografia viscuda”.
La Junta Directiva
[ABRIL 2022]
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E N TITATS C EN TRE EX C U R SIONISTA

Anem reprenent les activitats

FONT: CENTRE EXCURSIONISTA

La ruta Viladotiana
va recórrer des de
l’antiga farmàcia
fins a la masia
l’Isidori per aca
bar al Parc Riella.

A

quest any 2022 sembla
que les activitats es van
reprenent. L’any passat
ja se n’havia fet alguna però
sense massa aglomeració:
sortida a buscar bolets, algunes escalades, algun barranc…

El passat mes de gener es
va fer l’assemblea general a
l’Espai Cívic per “poder posar
fil a l’agulla” i presentar als
socis tots els temes d’interès.
Durant el mes de febrer ja
es van realitzar dues sortides.
El diumenge dia 6 es va fer

la ruta d’Almenara i visita a la
Necròpolis on assistiren també els arqueòlegs Òscar Escala i Andreu Boya per regalar-nos totes les explicacions
dels treballs i troballes fins
al moment. Fou molt interessant!
El diumenge 27 la ruta va
ser cap al castell de Llordà,
una ruta circular molt agradable que ens va atansar a l’ermita de la Posa i fins i tot a
l’església de Covet.
El diumenge 20 de març la
ruta Viladotiana que, coincidint amb el centenari Viladot,
es va recórrer des de l’antiga
farmàcia fins a la masia l’Isidori per acabar al Parc Riella.
Durant el recorregut els mateixos participants varen llegir petits fragments de l’obra
d’en Guillem Viladot.
Algunes de les activitats
que estaven proposades s’han
hagut de cancel·lar per climatologia o altres motius,
però el calendari d’aquest
any està força ple i en breu
presentarem la resta d’any.
Salut i muntanya! ■
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E N TITATS F ES TA, G A S TRONOMIA I CULT UR A

Torna el DVins
amb més força que mai
Us animem a venir
a visitarnos al
passeig del Sió, i
també a participar
de la ruta turística
i cultural.

D

es de l’entitat Festa, gastronomia i cultura ja estem treballant per una nova
edició del DVins, després de l’aturada
forçosa per culpa de la pandèmia de Covid-19.
Una nova edició, i ja n’aniran vuit, de la Mostra
de vins i caves de proximitat que tindrà lloc el
proper dia 28 de maig. I és que la pandèmia,
i totes les seves conseqüències, no han estat
suficients per fer-nos perdre les ganes de con-

tinuar treballant per la nostra cultura gastronòmica. Ho comprovareu en aquesta nova mostra
que comptarà amb la participació de les principals bodegues de la DO Costers del Segre i
productes gastronòmics de qualitat.
Des de l’organització us animem a venir a
visitar-nos al passeig del Sió, i també a participar de la ruta turística i cultural que tindrà
lloc durant el matí del dissabte. No us perdeu
la ruta que tindrà la figura de Guillem Viladot
com a fil conductor dels tasts de vi i les degustacions que farem a cada lloc.
A continuació trobareu els horaris i dades a
tenir en compte de la VIII Mostra de vins i caves de proximitat d’Agramunt 2022.
Us hi esperem!
Dissabte 28 de maig, a les 11.00 h.
VI ruta turística i cultural pel centre d’Agramunt
amb tast de vi i degustacions de productes locals. Acte en col·laboració amb l’Any Viladot
Inscripcions a l’Oficina de Turisme (a partir
del 14 de maig)
Preu: 10 € (places limitades)
Dissabte 28 de maig, a partir de les 17.30 h.
VIII Mostra de vins i caves de proximitat al Passeig del Sió (a partir del pont romànic)

L’última edició de DVins, al 2019, va aplegar molta gent al Passeig.
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Més informació a www.dvins.cat

■

E N TITATS LA C O RAL

Concert de Rams

Actuació de la Coral Bon Cant.
A baix, actuació de la Coral d’Avui.

48è Aplec Juguem
Cantant a Agramunt

JOANA TOLMOS

JOAN PIJUAN

D

sentit els nens i nenes van
lluir en el concert uns bonics davantals amb aquesta
temàtica.
Per la seva part la Coral
d’Avui, dirigida per Bernat
Giribet, va oferir sis cançons.
Les actuacions van comptar amb l’acompanyament de
la Dolors Ricart al piano.
El concert va acabar tenint
present la situació que viu en
aquests moments Ucraïna.
En record a totes les persones que pateixen d’una manera o altra aquesta situació,
es van interpretar dues cançons: Sense vent, popular
nòrdica, i Cànon de la pau,
de Francis Terral amb adaptació catalana de M. Teresa
Giménez.

esprés de dos anys
sense poder fer concerts per la pandèmia,
el Diumenge de Rams, 10
d’abril a la tarda, les corals
d’Avui i Bon Cant vam reprendre els concerts. Tot i
les restriccions que hem tingut, no hem deixat de fer allò
que més ens agrada: cantar.
Per aquest motiu, després de
tant de temps ens ha fet molta il·lusió poder tornar a oferir al poble el nostre Concert
de Pasqua.
Encetà el concert la Coral
Bon Cant sota la direcció de
l’Anna Baltral. Van interpretar sis cançons dedicades
al món culinari, i en aquest

La coral infantil Bon Cant
ha fet 50 anys. Fundada
l’any 1971 per en Ramon
Casals, l’any 2021 va assolir la fita dels 50 anys. Per
celebrar aquesta efemèrides,
la Coral Bon Cant ha pres el
repte d’acollir el diumenge
8 de maig a la nostra vila
el 48è Aplec Juguem Cantant del grup de petits de les
corals infantils de Terres de
Ponent del SCIC amb la participació de sis corals i una
assistència de més d’un centenar de cantaires.
L’acte principal de la diada
se centrarà en el concert que
faran al Casal Agramuntí, a
2/4 d’1 del migdia, on totes
les corals participants en un
cant comú, ens mostraran el
treball realitzat. ■
[ABRIL 2022]
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DILLUNS a DIVENDRES
9,30 a 13 i 15,30 a 20,30
DIMARTS
9,30 a 14,30

MONTSE CORRALES GOMÀ (núm. COL.: 2612)
JORDI FREIXES GIL (núm. COL.: 2792)
TEL. 973 391 749
AV. AGUSTÍ ROS, 2 BX. 25310 AGRAMUNT (LLEIDA)
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E N TITATS

FONT: AJUNTAMENT D’AGRAMUNT

Acció pels Pobles

Primer dia de classes de català
amb les voluntàries de l’entitat
Acció pels Pobles a l’Espai
Cívic.

És una entitat que
posa en valor el
treball comuni
tari i en xarxa,
i treballa con
juntament amb
l’administració i
altres entitats del
territori per tal de
donar resposta a
les necessitats de
les persones que
arriben al nostre
municipi, duent a
terme, alhora, una
tasca de sensi
bilització social i
donant a conèixer
la realitat del pro
cés migratori.

E

l recent conflicte bèl·lic entre Rússia
i Ucraïna, a banda de les més de cinquanta guerres que hi ha actualment al
món, han propiciat a casa nostra l’arribada de
persones que fugen de la barbàrie, persones
que ho han perdut tot, que no tenen res, que
han de començar de nou, amb totes les conseqüències emocionals que això comporta. Com
a terra d’acollida que som, creiem en la necessitat de donar resposta a l’arribada d’aquestes
persones i garantir-los els mitjans necessaris
per viure.
Així neix Acció pels Pobles, una associació
sense ànim de lucre que pretén fomentar la
pau, la justícia social i la igualtat d’oportunitats entre persones, alhora que té com a objectiu oferir suport a les necessitats de totes
les persones refugiades, desplaçades o que,
pel motiu que sigui, han hagut d’abandonar la
seva terra a la recerca d’un futur millor. Acció
pels Pobles es crea també per la inquietud de
persones compromeses socialment que creuen
en la necessitat d’implicar-se en l’acollida dels
que arriben i en la importància d’establir una
xarxa de suport per fer real i possible la seva
integració a la nostra societat.
L’entitat s’organitza en comissions de treball,
creades per atendre les possibles necessitats
que les persones nouvingudes puguin tenir.
Així, i de manera prioritària, es crea el rober,

situat a l’espai Cívic, que ofereix productes de
primera necessitat, roba i accessoris; també
una comissió que s’encarrega de la logística
i equipament dels habitatges (parament de la
llar, mobiliari, equipament d’espais, manteniment); hi ha un grup de treball d’educació format per voluntàries que ofereixen eines per a
l’aprenentatge de la llengua catalana, un altre
de suport emocional on s’ofereix a les persones acompanyament psicològic, i una comissió
que s’encarrega dels temes de comunicació i
difusió de l’associació. No obstant, esperem
ampliar els grups de treball amb noves propostes.
Acció pels Pobles és una entitat que posa en
valor el treball comunitari i en xarxa, i treballa conjuntament amb l’administració i altres
entitats del territori per tal de donar resposta
a les necessitats de les persones que arriben
al nostre municipi, duent a terme, alhora, una
tasca de sensibilització social i donant a conèixer la realitat del procés migratori.
L’entitat estableix diferents maneres de col·
laboració: ser soci/a, fet que comporta l’aportació de 30€ anuals i el dret a implicar-se en les
decisions de l’associació, ser col·laborador/a
habitual, si es disposen d’unes hores fixes de
dedicació, o ser col·laborador/a esporàdic/a,
quan hi hagi la crida d’alguna acció concreta.
Igualment, es poden fer donacions econòmiques al número de compte ES04 2100 0124
2902 0046 7731.
Les persones interessades en establir vincle
amb Acció pels Pobles poden omplir online el
formulari, anunciat a la notícia de Ràdio Sió, o
bé en paper a l’Espai Cívic i deixar constància
de les seves aportacions, la seva disponibilitat
i el seu interès.
En aquest curt temps de vida de l’entitat
hem comprovat com la solidaritat, la voluntat
de suport i la força de les persones té un poder
inimaginable. Fem un agraïment a tothom que
d’una o altra manera s’ha implicat en aquesta
tasca, a les entitats i a l’Ajuntament d’Agramunt per la seva voluntat de col·laboració i la
bona acollida. La teva aportació és necessària,
hi ha molt per fer. Entre totes i tots podem ferho possible. ■
[ABRIL 2022]
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MyHome
MyHome

Per ﬁ, tot el que casa teva necessita,
en un mateix lloc
CaixaBank llança MyHome. Gaudeix de més tranquil·litat amb les assegurances de vida i
de llar i estrena televisor. I, a més, si contractes dos productes o més d’aquesta promoció,
t’emportes 50 € per cadascun en una TARGETA REGAL de ﬁns a

Per ﬁ, a casa. Per ﬁ, MyHome.
Informa-te’n a l’oﬁcina o a CaixaBank.cat

34

L’oferta de venda de MyBox Alarma i MyBox Protecció Senior és exclusiva de Securitas Direct, SAU, inscrita en el Registre Nacional de Seguretat Privada amb el núm. 2737 amb la intermediació de Wivai Select Place, SAU, Gran Via de les
Corts Catalanes, 159, 08014 Barcelona. NIF A-58481730. Per a informació més detallada, consulta wivai.com. Informació subjecta a les condicions generals, particulars i especials de cada pòlissa, com també a les condicions de subscripció
i contractació. Assegurances de vida de VidaCaixa, SAU d’Assegurances i Reassegurances, i assegurances no de vida de SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances. Mediador: CaixaBank, SA, operador de
bancassegurances exclusiu de VidaCaixa, SAU d’SAssegurances i Reassegurances, i autoritzat de SegurCaixa Adeslas, SA, amb NIF A08663619 i amb domicili al carrer del Pintor Sorolla, 2-4, 46002 València. Inscrit en el
Registre de Distribuïdors d’Assegurances i Reassegurances de la DGAFP amb el codi C0611A08663619. Té contractada l’assegurança de responsabilitat civil professional corresponent per cobrir les responsabilitats que puguin sorgir
per negligència professional, d’acord amb la legislació vigent. En pots obtenir més informació a la seva pàgina web. Els productes que inclou la promoció són: qualsevol producte ﬁnançat de televisors (s’exclouen de la promoció els productes
publicats com a recondicionats o d’outlet), portàtils, grans electrodomèstics, microones, puriﬁcadors d’aire, plafons fotovoltaics, vehicles d’ocasió o motos comercialitzats per Wivai Selectplace, SAU, o contractant les assegurances MyBox
Alarma Llar o MyBox Protecció Sènior, o les assegurances MyBox Llar o MyBox Auto, o les assegurances de vida MyBox Vida o Seviam Obert/Seviam Plus amb cobertura d’un préstec hipotecari. L’import de la prima se les assegurances MyBox
ha de ser d’almenys 20 € mensuals per als tres primers anys (36 mesos); és a dir, 720 € de prima per al primer període de l’assegurança. Tots els productes que inclou la promoció es contracten per separat i són independents entre si. Vàlid
exclusivament per a noves contractacions dels productes inclosos a la promoció que es facin entre el 4-4-2022 i l’1-7-2022. L’import de la promoció s’abonarà en una targeta regal per a persona física. El client obtindrà 50 € en una targeta
regal per cada nou producte contractat que compleixi les condicions de la promoció i amb una contractació mínima de dos productes. L’import de la promoció està subjecte als impostos, les retencions o altres recàrrecs vigents en la data
698
d’abonament
de l’incentiu,
com
també a les limitacions i penalitzacions en cas d’incompliment de les condicions de la promoció. Promoció no compatible amb altres promocions. Consulta la resta de les condicions de la promoció, subscripció
ABRIL
2022
i contractació dels productes en qualsevol oﬁcina de CaixaBank o a www.CaixaBank.cat. NRI: 5179-2022/09681

sió

[

]

OP IN IÓ LA BOTERA

per JOAN PUIG i RIBERA

Les mateixes mentides

Quan es va tenir
coneixement de
les atrocitats
de Butxa, les
forces russes
van assegurar
que no van
atacar civils.
Rússia va negar
categòricament
les acusaci
ons sobre llur
autoria, va dir
que ho havien
fet els propis
ucraïnesos i va
demanar una
reunió urgent
del Consell de
Seguretat de
les Nacions Uni
des sobre els
suposats crims
de guerra.

A

dos quarts de cinc de la
tarda del 26 d’abril de
1937, un repic de campanes va avisar als set mil habitants de Gernika que un estol
d’avions feixistes s’aproximava a la població. Pocs minuts
després van començar a caure
bombes i més bombes llençades per quaranta-tres avions
alemanys de la Legió Còndor que actuaven al servei de
l’exèrcit de Franco. Els avions
s’anaren tornant i passaren fent
diferents onades. Llençaren
bombes incendiàries i bombes
de gran tonatge que provocaren
la devastació total de la població. El bombardeig va durar tres
hores i quart. Hi va morir un miler de persones i moltes altres
van quedar mutilades o ferides.
Gernika va ser la primera ciutat
en la història del món que va
quedar totalment destruïda per
un bombardeig aeri.
El servei de premsa franquista va dir, en un principi, que
el bombardeig no s’havia produït. Després, quan ja no van
poder evitar l’evidència dels
fets, els propagandistes de

Franco van defensar la tesi que
Gernika havia estat destruïda
pels mateixos bascos, per tal
d’intentar, d’aquesta manera,
endossar als enemics una acusació fabricada amb finalitat
propagandística. Bolín, cap de
departament de premsa dels
Nacionals a Salamanca, va manifestar l’endemà mateix dels
fets que els bascos havien volat el seu propi poble. El 7 de
maig els britànics van demanar
una inspecció a Franco sobre
els successos de Gernika. Tot
i que en aquells moments la
Legió Còndor havia enviat un
equip especial a treure les carcasses de les bombes, les bombes que no havien explotat i altres indicis de l’atac aeri, Franco va respondre en un telegrama que no era possible portar a
terme una investigació perquè
els avions només havien anat a
bombardejar un encreuament
de camins i que, per manca
de visibilitat a causa del fum,
algunes bombes havien caigut
a la ciutat: “Por tanto, no es
posible acceder investigación,
rojos aprovecharon bombardeo
para incendiar población. Investigación constituye maniobra propaganda y desprestigio
a España nacional”. Malgrat
els testimonis i moltes evidències, alguns historiadors van
defensar aquesta tesi fins als
anys setanta.
Butxa, ciutat ucraïnesa
pròxima a Kíiv, tenia poc
més de 30.000 habitants. El
3 de març, els tancs russos
van entrar i s’hi van quedar.
Durant aquell mes els soldats
russos es van moure per Butxa
fins que es van retirar. Quan les

forces ucraïneses van entrar a
la ciutat l’1 d’abril, hi trobaren centenars de cadàvers pels
carrers i en fosses comunes. La
fiscal general d’Ucraïna, Irina
Venediktova, ha assegurat que
s’han recuperat 1.222 cossos
sense vida a la regió de Kíiv, on
les tropes russes han perpetrat
autèntiques massacres abans
de marxar.
Quan es va tenir coneixement de les atrocitats de
Butxa, les forces russes van
assegurar que no van atacar
civils. Rússia va negar categòricament les acusacions sobre
llur autoria, va dir que ho havien fet els propis ucraïnesos i
va demanar una reunió urgent
del Consell de Seguretat de
les Nacions Unides sobre els
suposats crims de guerra. En
paraules de la ministra d’exteriors russa Maria Zajarova “El
significat del crim del règim de
Kíiv és interrompre les negociacions de pau i l’augment de la
violència”.
L’atac amb bombes a l’estació de trens de Kramatorsk
mentre una colla d’avis, dones i nens estaven esperant
per pujar al tren que els havia
d’allunyar de la zona de guerra, fou un altre crim de guerra.
També la resposta de l’exèrcit
rus va ser que les bombes les
havien llençat el propi exèrcit
ucraïnès.
Lamentablement aquest article es podria anar allargant:
Buzova, Makariv, Mariúpol... i
sempre hi trobaríem la mateixa
mentida. El qui comet la barbàrie no vol que se sàpiga i,
quan no es pot amagar, n’atribueix l’autoria a l’adversari. ■
[ABRIL 2022]
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Av. Generalitat, 10 · AGRAMUNT · Tel./Fax 973 392 311 · Mòbil 630 053 450

jardinsdesecà
Jordi Lluch Sarnago
jardiner

• Poda d’arbrat agrícola

Tel. 658 921 335
jardinsdesecar@gmail.com

• Col·locació sistemes de reg
• Poda d’arbrat urbà i ornamental
• Manteniment de jardins existents
• Aplicació de tractaments fitosanitaris
• Disseny manual i digital

FUNERÀRIA i SALES DE VETLLA

SERVEI

24h

PERMANENT

973 39 08 62 • 620 90 50 20
jtorne1@hotmail.com
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OP IN IÓ ES C U DELLA BAR R EJADA

per ANTONI PONSA

Escarabats
La vida dels esca
rabats sol passar
desapercebuda
per la majoria de
nosaltres, posat
que passen tot el
dia amagats i que
només surten a
fer activitat durant
les hores noctur
nes. No obstant
això n’hi ha prou
aixecant una
pedra o remenar
la fullaraca que
cobreix el sòl dels
boscos caducifolis
per observar-los
en el seu ambient.

L

’aspecte general dels escarabats permet
reconèixer-los amb facilitat, sobretot a
la major part de les espècies. Per tant,
es tracta d’escarabats més o menys allargats,
de colors apagats que, a més, solen tenir el
cos lleugerament aplanat com a conseqüència dels seus hàbits terrestres perquè així els
resulta més fàcil desplaçar-se per sota dels
materials del sòl en busca d’aliment. El cap
d’aquestes criatures sol ser allargat i es troba
una mica aplanat en la seva part superior. Les
seves mandíbules estan perfectament desenvolupades i s’accionen gràcies a una poderosa
musculatura, la qual cosa els permet mossegar amb gran força les seves preses, impedint
d’aquesta manera que s’escampin. A cadascun
dels costats del cap, just al darrere d’on naixen
les antenes, s’hi troben els ulls compostos perfectament visibles i un xic massa grossos, la
qual cosa proporciona als membres d’aquesta
família un camp visual excel·lent. Les antenes
mai no superen la longitud del cos de l’animal.
Al darrere del cap s’hi situa el protòrax que forma un gran escut protector dels tres segments
toràcics i la forma del qual varia en funció de
les espècies; en funció de les espècies sol ser
molt fort, la qual cosa és fonamental pels hàbits de la majoria d’elles. Els tres parells de
potes naixen a la part inferior dels esmentats

segments: es tracta d’extremitats més o menys
llargues i poc modificades que resulten molt
útils per a la carrera en forma de locomoció
habitual sobretot d’aquests escarabats. És corrent la presència d’una forma d’espina a l’extrem de la tíbia.
La major part de les espècies d’escarabats
són molt poc exigents respecte del lloc on
viuen. Per a ells l’únic requisit és que existeixi
la suficient humitat, sobretot en determinades
zones del seu hàbitat i que l’abundància de
preses sigui suficient. Per això, les zones en
què existeixen majors possibilitats de trobar-hi
els escarabats són als boscos tropicals, llocs
on arriben les majors taxes de diversitat. No
obstant això, hi ha espècies que s’han adaptat
a viure a les platges arenoses on l’aigua dolça
és més aviat escassa, i incloent-hi altres que
canvien estacionalment de lloc, ja que passen
una part de l’any al bosc i una altra entre zones
de praderes.
La vida dels escarabats sol passar desapercebuda per la majoria de nosaltres, posat que
passen tot el dia amagats i que només surten
a fer activitat durant les hores nocturnes. No
obstant això n’hi ha prou aixecant una pedra
o remenar la fullaraca que cobreix el sòl dels
boscos caducifolis per observar-los en el seu
ambient. Allí, tant en l’etapa larvària com en
l’adulta els escarabats gasten bé la major part
del temps en la seva alimentació.
De fet, la majoria de les espècies són capaces de nodrir-se de quasi qualsevol cosa, des
de matèria vegetal fins a preses capturades per
elles mateixes, com carronya de petits invertebrats. La seva voracitat és extraordinària i
únicament deixen de menjar durant les feines
reproductives o en la fase de metamorfosi.
Com sol succeir a la naturalesa, també entre ells, les condicions ambientals determinen
la forma de vida de les diferents espècies, i
això fa que sorgeixin estratègies aparentment
oposades davant d’aquesta gran família. Per
tant, mentre que algunes espècies es reprodueixen a la primavera i passen l’hivern en forma
d’adults, unes altres tenen la seva descendència a la tardor i són les larves les que han de
superar. ■
[ABRIL 2022]
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E N T REVIS TA AN TO N IO FA RRÉ

per ANNA BERTRAN

El cap de l’oposició
alcaldable d’aquesta formació.
– Qui és l’Antonio Farré?
– Soc fill d’uns pagesos
de la Fuliola que van venir
a Agramunt a treballar a cal
Cansalader. El meu pare hi va
treballar fins que, anys més
tard, entrà a treballar al Triginer i vam anar a viure al raval
de Puigverd. De petit pensava que m’agradaria continuar
amb la feina del meu pare i
ser pagès, però en no tenir
terres pròpies per treballar,
vaig acabar estudiant magisteri a Lleida.
Amb el President Carles Puigde·
mont a Brussel·les, l’any 2018.

Amb el president Mas a Bellpuig,
també l’any 2018.

A

quest mes parlem amb
l’Antonio Farré, regidor
de Junts per Catalunya
i cap de l’oposició de l’Ajuntament d’Agramunt. Queda
un any per a les properes
eleccions municipals i volem
conèixer el seu parer sobre la
feina de l’actual govern, així
com els plans de futur com a

–  Molts et coneixem més
per ser el mestre Antonio i no
pas el polític Antonio...
– Vaig començar a fer de
mestre l’any 1977 a l’escola
Magí Morera del barri de la
Mariola de Lleida; després a
Ponts, Camarasa, l’Ametlla de
Mar, fins a establir-me durant
14 a l’escola de Preixens i,
finalment, 15 anys al MaciàCompanys on em vaig jubilar.
També he de dir que potser
m’hauria agradat estar en
més escoles pel meu tarannà
d’aprendre i veure coses noves. Però arriba un moment
que per edat i obligacions ja
no et planteges anar segons a
on i et quedes al poble.
– Em consta que sempre has
estat feliç a l’aula i que et va
costar prendre la decisió de jubilar-te.
– Sempre m’ha agradat
treballar amb nens i he estat molt a gust a l’aula. Però
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en els darrers anys les coses
han canviat molt en el món
de l’educació. Cada vegada
em passava més hores davant
d’un ordinador, la burocràcia
treu moltes hores de contacte amb els alumnes, una burocràcia que des de la meva
perspectiva no aporta res als
nens. Tot això em fa donar el
pas a jubilar-me amb seixanta-un anys.
– Per tant tens un altre concepte diferent sobre l’actual
sistema educatiu.
– No m’agrada aquest sistema en què passen molts
mestres per una mateixa aula.
Soc més partidari que els
alumnes tinguin un parell de
models més mediocres que
no pas 10 models molt bons.
Tot està massa fraccionat en
hores i especialistes i sotmès
a un horari massa estricte que
no et permet flexibilitat. Crec
que falta tranquil·litat per ensenyar en condicions. M’agrada el concepte d’escola rural
d’abans, en la qual un mestre
feia la majoria de les assignatures. A vegades em trobo exalumnes de l’escola de
Preixens que recorden molt
més les vivències que no pas
les assignatures que hi feien.
– Últimament els mestres
som notícia pels canvis proposats pel Departament d’Ensenyament. Què en penses?
– Soc partidari que comenci
el curs el dia 5 de setembre,
sempre que es pugui tenir tot
a punt. En canvi, no soc partidari de la jornada intensiva.

llés l’any 2007 i, després de
reposar una legislatura, torno
a l’oposició a la llista de Domènec Llop, ja que el partit
em va demanar poder confegir una llista sinó no hi havia
cap altra alternativa al poble
que no fos la d’Acord d’Esquerra. I fins ara, que soc el
cap de l’oposició.

Components dels Capgrossos,
l’any 2008.

I t’explicaré el perquè en un
exemple. En un dels viatges
que vaig fer amb el programa
“Escoles viatgeres” vaig anar
a parar a Txèquia. Allà em llevava molt d’hora perquè a les
7 del matí ja hi havia tots els
mestres reunits per preparar
les classes que començaven
una hora més tard. A la tarda, tots els alumnes tornaven

a casa i hi trobaven els pares
que ja havien acabat la seva
jornada laboral. Això, en la
nostra societat, no passa i
crec que encara no està preparada per a la intensiva.
– Parlem de política. Què et
fa entrar en el món de la política municipal?
– El primer que et vull dir
és que si estic en política és
únicament i exclusivament
per servir la gent. És un mitjà
en el qual m’he sentit còmode i m’ha servit per ajudar la
gent, perquè d’aspiració política més enllà de la municipal
no en tinc ni una.
– Quin any entres a l’Ajuntament de regidor?
– L’any 1996 estic a la llista de CiU amb el Josep Huguet al capdavant. Va ser ell
mateix qui em feu la proposta
que vaig acceptar amb les ganes de conèixer i treballar per
al poble. El 2003 també estic
a la llista del Fernández i vaig
estar a l’oposició. Torno a ser
regidor amb l’Amadeu Padu-

– Creus que Agramunt ha tingut algun alcalde millor que un
altre?
– No, crec fermament que
tots els alcaldes que han passat per l’Ajuntament han treballat sota el mateix projecte
que és el de millorar cada dia
Agramunt. Tots hi han posat
les millors eines, amb més o
menys encert, per fer-ho el
millor que han pogut, des de
la seva ideologia o la seva manera de ser.
[ABRIL 2022]
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Entusiasta de la Festa del Car·
naval amb els alumnes Escola
de Preixens, l’any 1994.

– M’imagino que ha estat tot
un aprenentatge formar part del
consistori agramuntí.
– Efectivament he après de
tothom. L’Huguet, per exemple, era una persona que et
deixava molta llibertat d’actuació, diguem que et controlava
des de la distància i només et
renyava si alguna cosa l’havies
fet malament. En canvi, amb
l’Amadeu va ser totalment diferent. En aquella època vaig
haver de treballar molt, portava vuit regidories i sempre volia que estigués al carrer, voltant sobre el terreny; recordo
que em deien el regidor de la
bicicleta perquè sempre anava amunt i avall amb ella. Vaig
acabar molt cansat de tantes
responsabilitats, però també
vaig aprendre moltes interioritats del poble. Encara ara
tinc molt bona relació amb els
membres de la brigada municipal d’aquella època.
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CURRÍCULUM
Estudis

Vida Associativa a Agramunt

Escoles Agramunt... Primària
• Acadèmia Agramunt... Batxillerat
• Institut Lleida... Cou
• Normal Lleida... Magisteri
• Inef Lleida... Educació Física.

•

•

Vida Professional 1977-2016
Mestre de Primària Jubilat
Diplomat en especialitats de: Català-Castellà-Francès-Educació Física.
• Monitor Atletisme.
• Entrenador d’equips infantils de futbol sala,
handbol i atletisme.
• Ha participat i organitzat cursets de formació de caire educatiu, esportiu, d’esplai i
musical.
• Trenta-nou anys en el món de l’ensenyament
a primària i EGB
• Coordinador de Projectes Educatius Europeus.
• Coordinador d’Escoles Viatgeres dins l’Estat
espanyol
• Director d’Escola Rural.
• Ha participat i organitzat Jornades d’Escola Rural com a membre del Secretariat de
Catalunya.
•
•

Hi ha una cosa
que fa molt temps
que hi somnio
però no s’ha
pogut fer efec
tiva mai, que és
un espai per al
jovent d’entre 12
i 18 anys; aquell
jovent que no pot
marxar del poble
però que neces
sita un espai pel
lleure.
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Director, organitzador i col·laborador d’actes
esportius, jocs, actes musicals i d’esplai a la
vila d’Agramunt.
• Col·laborador d’entitats agramuntines de
caire educatiu, cultural, esportiu, musical i
d’esplai.
• Ex-esportista no professional de futbol,
handbol, futbol sala i atletisme.
Vida Política
Quarta legislatura a l’Ajuntament d’Agramunt amb diferents càrrecs a l’equip de
govern i a l’oposició (1995-1999) (20032007) (2007-2011) (2015-2019) (2019...)
• Conseller Comarcal d’Ensenyament de l’Urgell (2015-2019)
• Conseller Comarcal amb el grup JxCAT
(2019-...)
• Conseller nacional per l’Urgell del PDeCAT.
• Cap local del PDeCAT d’Agramunt (20152020)
• Membre del Comitè comarcal de Junts
(2020-...)
• Representant Local de Junts (2020-...)
•

– També has estat una persona molt implicada amb les
entitats agramuntines.
– Sí, la llista és llarga. He
estat en moltes entitats de
caire esportiu, però també en
altres de caire més cultural.
Tinc alguns records molt bons
com per exemple organitzar la
primera cursa del Torró o bé
iniciar l’Actinadal amb l’ajuda
d’un grup d’amics i amigues a
la sala del teatre del Casal.
– Quina és la teva tasca actual com a cap de l’oposició?
– La més important és la de
vetllar perquè les coses que
es facin des de l’Ajuntament
es facin bé i qüestionar-les
quan no sigui així. La nostra
feina com a oposició també
és donar les alternatives que

creiem que són millors per
al poble. I finalment agafar
la veu de la gent del carrer
i traslladar-la al consistori,
intentant solucionar els problemes dels ciutadans en la
mesura que es pugui.
– I com es porta estar a
l’oposició? M’imagino que a vegades no és del tot agradable,
oi?
– Sí, evidentment que costa. Hi ha una dinàmica dels
equips de govern que passa
sempre, sigui el color que
sigui, i és que no acaben de
ser del tot transparents. Per
exemple, pots demanar factures més detallades que
no surten al portal de transparència i tot són bones paraules, però mai no acaben

ensenyant-les. Però ja et dic
que és una manera de fer de
tots els governs i que ha de
començar a canviar. No hi ha
d’haver cap problema per ensenyar una factura concreta
del fuster, per exemple. Ara
mateix tinc una batalla amb
el cost de les obres de la residència Mas Vell. Segons ells,
les despeses no arriben al
milió d’euros; en canvi, crec
que, segons les factures, han
arribat gairebé al milió quatre-cents mil euros. Que vagi
per endavant que no estic pas
en contra d’aquesta despesa,
però sí del fet d’amagar-ho
perquè això no porta enlloc.
– Què hi trobes a faltar a
Agramunt?
– En aquest moment posar
al dia les infraestructures que
tenim i arreglar la via pública. Segons el meu parer, s’ha
invertit en obra pública nova
però no s’ha fet un bon plantejament a l’hora de fer-ne el
manteniment posterior. Pensar que si fas carrers nous
aquests requeriran un manteniment, una despesa que
potser després no es veurà
però que és necessària. Hem
de posar al dia tot el potencial
que tenim. Potser s’està molt
pendent de les subvencions
però a vegades també cal un
crèdit.
Hi ha una cosa que fa molt
temps que hi somnio però no
s’ha pogut fer efectiva mai,
que és un espai per al jovent
d’entre 12 i 18 anys; aquell
jovent que no pot marxar del
poble però que necessita un
espai pel lleure. Un lloc amb
televisors, futbolins, jocs, tenis taula… un lloc de trobada
per a les activitats lúdiques
dirigides a aquest tipus de
jovent.

Amb alumnes del MaciàCompanys, de Sevilla i Aranjuez
a Melilla, el 2001.

Respecte al que li cal a
Agramunt jo afegiria mesures de seguretat respecte a
les crescudes del riu, en la
seva llera, en el pas per Agramunt. No podem estar cada
cert temps amb una crescuda
incontrolada i una afectació
tan important pels veïns. Els
sensors que hi ha al riu avisen
però no solucionen el desastre.
– I pel contrari, creus que
ens sobra alguna cosa?
– Els que som molt d’Agra-

munt ens costa molt acceptar
que hi sobra alguna cosa o
que alguna cosa no està bé,
som una mica de la ceba. Ens
diuen que sempre ens mirem
molt el melic, però si voltes
una mica veus que els altres
també fan coses bones. Ens
hem d’obrir una mica, que tenim molt però també l’hem de
cuidar i fer bé.
– Si et sembla, i com a cap
de l’oposició, fem un repàs per
les diferents regidories del govern actual.

[ABRIL 2022]
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Amb alumnes de Sahalahti
(Finlàndia), el 1998. Acompanyat
de la mestra Nunci Gatnau.

Via pública:
– En general hi ha un dèficit greu de manteniment. A
Agramunt tenim molt vial públic, sobretot a la banda sud
del poble on es va posar molt
ciment i cal un manteniment.
La carretera que passa pel
mig del poble, que va des de
la carretera de Cervera fins
als torrons Vicens ha passat
a titularitat municipal. Crec
que hem de començar a actuar perquè no es malmeti més
sinó la despesa cada vegada
serà més gran.
També caldria donar una
mà de pintura i feines de conservació dels parcs infantils.
Un exemple d’això és la Llar
d’infants municipal. Estem
d’acord que és molt bonica,
però no prou adequada al país
mediterrani que som, cons
truïda cara sud on toca molt el
sol. En el seu moment ja vaig
manifestar que, a part de la
despesa que suposava fer una
llar nova, el manteniment,
sent un edifici majoritàriament de fusta, seria molt car.
Energies renovables sí, però
en els edificis nous que es vagin fent. Els darrers equips de
govern han estat partidaris de
canviar-ho tot i potser moltes
vegades no caldria. Mentre
vaig estar al govern municipal
es va canviar el sistema de calefacció de la sala del Casal
per un d’elèctric que deixava
de funcionar quan s’arribaven
a temperatures de sota zero.
Llavors sí que és necessari
canviar-ho, perquè no fun
ciona.
A la plaça Mercadal li cal
una inversió molt important,
començant per les canonades
que són molt velles. Són actuacions que potser no donen
vots però són igualment necessàries.
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blemes, les arrels fan malbé
l’interior (fils, canonades…),
tot el que passa per sota i aixequen les rajoles. Cal tenir
present que s’han de podar
cada any amb la despesa que
això comporta. Crec que serien adequats en algunes zones
on la vorera és molt ampla o
bé hi toca molt el sol. Els arbres sempre en espais oberts
i parcs.

Entrega de diplomes com a
regidor Esports, l’any 2008.

Trobada Internacional de mes·
tres a Txèquia, el 2008.

– Parcs i jardins
– A Agramunt podem estar
molt satisfets de la feina que
s’ha fet i que encara s’està
fent en aquest aspecte. És un
luxe poder passejar quilòmetre i mig al costat del Sió.
Un altre tema són els arbres
de les voreres. Per mi n’hi
ha massa i són font de pro-

– Urbanisme
– Aquí hi tenen veu els
professionals qualificats, els
polítics són els encarregats
de dir cap a on volen que
creixi Agramunt. L’estiu del
2021 es va aprovar el POUM
que contempla la creació de
carrers amples, una proposta
que jo també havia fet. També contempla que la zona
esportiva estarà ubicada a la
zona de l’hotel Blanc i Negre.
Només penso com quedaran
les instal·lacions que tenim
al poble. Aquí he de fer una
crítica del que es va fer malament a Agramunt en el moment de fer el pavelló, ja que
es van separar la zona de les
piscines i el camp de futbol
del pavelló. De fer-ho junt hi
hauria pogut haver una millora en els recursos.
– Cultura
– Agramunt disposa d’un
potencial cultural molt important, però li manca la figura
d’una persona dinamitzadora
que posi al mapa les diferents
entitats culturals que tenim,
una xarxa que potenciï l’activitat de cadascuna d’elles.
Anys endarrere existia el Consell de Cultura, una iniciativa
que penso que era encertada
ja que es parlava de com es
volia que fos culturalment
Agramunt.
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– Ensenyament
– Els centres d’ensenyament haurien de participar
més en la vida del poble.
No dic pas que no ho facin,
però s’haurien d’integrar més.
Agramunt hauria d’entrar més
a les aules i les aules entrar
més a Agramunt. La regidoria d’Ensenyament hauria de
involucrar-se més als centres,
entrar-hi i fer-hi feina; no pot
ser que un nen de 12 anys no
conegui les places del poble.
També crec que l’Escola de
Música hauria de participar
més en els actes que es fan a
Agramunt.
Una activitat que trobo absurda és el “Dia sense cotxes”, quan es tanquen els
carrers al voltant de les escoles i es fan activitats durant
aquell dia. Per mi és totalment prescindible.
– Medi ambient
– Crec que s’ha de millorar
l’organització. Per una banda
es netegen molt els carrers
però es deixen altres coses
per fer; per exemple, els fanals del casc antic estan molt
bruts i fan pena. Es parla de
l’eficiència energètica, però
al final no fan llum perquè
la mateixa brutícia fa que no
s’hi vegi.
Un dels temes estrelles és
la recollida d’escombraries
del “Porta a porta”. És un
tema que no veig clar perquè
no es fa a nivell més general;
és a dir, mentre no ho facin
a tota la plana de Lleida, la
gent que troba més còmode
llençar les escombraries al
contenidor ho farà igualment
al poble de la vora. Hi ha un
tant per cent elevat de gent,
gent que t’hi podria posar
nom i cognoms, que llença la
brossa fora del poble. Llavors,

Amb la consellera Violant Cerve·
ra i representants de JUNTS.

Organitzant una Marató dels do·
nants de sang amb components
del Grup Escènic Agramuntí.

quan es parla de números,
aquests són molt bons, però
no compten amb els que no
reciclen i ho llancen al poble
veí. A part que la mateixa brigada passa cada dia a recollir
les escombraries que alguns
vilatans deixen al costat dels
contenidors. Mentre fan això
no poden fer una altra cosa i
aquestes hores no es compten
dins dels números del “Porta
a porta”.
Una de les instal·lacions
que funciona molt bé és la
deixalleria, crec que en po-

dem estar molt contents.
– Serveis socials
– Des del consistori s’està
fent una bona feina, encara
que penso que seria necessari
més control a l’hora de donar
les ajudes i que les persones
involucrades compleixin amb
els acords. Em molesta que
una persona vagi a l’Ajuntament a demanar una ajuda
perquè realment la necessita
i al cap d’una estona estigui
asseguda al bar consumint
begudes. Potser amb un millor seguiment això no hauria de passar. També he de
dir que gran culpa d’això la
tenim nosaltres mateixos que
potser no fem prou per fer
desaparèixer l’economia submergida.
– Comerç i turisme
– Cal posar en una taula
representants del sector comercial, Ajuntament i tècnics
experts en la matèria i que
cadascú exposi les seves
opinions. Després només cal
redactar unes conclusions i tirar-les endavant en la mesura
del possible.
– Després d’aquest repàs a
la tasca del govern actual, una
pregunta important. Tornaràs a

presentar-te com a alcaldable
en les properes eleccions municipals?
– La veritat és que no em
veig estirant el carro una altra
vegada. Vol molta dedicació i
jo, en aquests moments, no
la tinc. La nostra idea és trobar un grup de persones que
puguin formar un nou equip i
tirar endavant un projecte per
Agramunt. Si fos el cas que
aquestes persones creguessin
que els puc ajudar d’alguna
manera i m’he de posar a la
llista, ho faria, però no d’alcalde. Des del partit de Junts
per Catalunya potser em pressionaran una mica per trobar
aquest equip, però també et
puc dir que cada vegada costa més trobar gent que vulgui
deixar la feina, tota o en part,
per entrar a l’Ajuntament. Sigui com sigui, si finalment es
pot fer un equip, tindran tot
el meu suport perquè resulti
guanyador.
Conec a l’Antonio des de la
seva etapa com a mestre a Preixens (de fet li deia el mestre de
Preixens). Més tard vam ser
companys al Macià-Companys
fins a la seva jubilació. Treballador incansable, enamorat del
seu poble i mestre vocacional,
no respon al prototip de polític agressiu i calculador. De la
conversa se’n desprèn la idea
que seria incapaç d’enemistar-se amb ningú per política i
els fets l’avalen.
En els seus gairebé 67 anys,
l’Antonio ha anat fent el seu
camí, incansable i determinat,
tal vegada hi ha trobat alguna
pedra però l’ha sabut vorejar
amb el seu caràcter sempre
afable. Tal com deia el seu estimadíssim Antonio Machado
“Caminante no hay camino, se
hace camino al andar”. ■
[ABRIL 2022]
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Xavier Junyent Sangrà
Tel. 625 119 990
xavie_reformes@hotmail.com
25310 AGRAMUNT

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

C/ Sant Pol, 13 - 25210 GUISSONA
Tel. 973 55 16 98
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El francès a l’Escola
Macià-Companys

S

FONT: ESCOLA MACIÀ-COMPANYS

ón molts els beneficis d’apren- còfons. També és la llengua oficial de
dre una segona llengua es- diferents organismes internacionals
trangera, no només a nivell tan importants com l’ONU, la UNESd’oportunitats laborals sinó també a CO, el FMI, la Creu Roja i el Comitè
nivell cognitiu. Està científicament Olímpic Internacional entre altres.
comprovat que l’aprenentatge d’una segona llengua
estrangera millora la flexibilitat, memòria i habilitat
del cervell. És per això que
a l’Escola Macià-Companys
tenim la gran sort d’oferir
l’aprenentatge d’una segona llengua estrangera a cicle superior de primària: el
francès.
I, per què el francès?
Fa temps que l’anglès és
la llengua estrangera per
excel·lència de les escoles,
instituts i universitats. És
per aquest motiu que l’estudi de la llengua francesa pot Diàleg teatralitzat a la classe de francès sobre Le poisson d’avril.
convertir-se en una oportunitat per diferenciar-se en l’àmbit
A més, en un principi, es tracta
professional. No podem oblidar que d’una llengua fàcil d’aprendre, ja que
el francès és llengua vehicular als com el català, l’origen del francès
cinc continents, llengua oficial a 29 també és el llatí. Els nens i nenes de
països i 68 països es declaren fran- l’escola comencen a conèixer la llen-

gua dels germans Lumière a cinquè
molt il·lusionats perquè veuen que
és fàcil d’entendre i l’evolució del
seu aprenentatge és bastant ràpida.
Per altra part, no només ens centrem
en el francès de França sinó
que tractem aquesta llengua
a través de les diferents cultures que ens ofereix.
Un altre avantatge amb
el que comptem és la continuació de l’aprenentatge
d’aquesta llengua a l’Institut
Ribera del Sió d’Agramunt;
coneixement el qual també
ens pot obrir les portes a les
prestigioses universitats del
nostre país veí.
A l’Escola Macià-Companys fem una introducció
a la llengua i cultura francòfona amb l’objectiu que els
nens i nenes gaudeixen del
seu aprenentatge i vulguin
continuar amb la seva pràctica, parlant-la i estimant-la.
Grup de mestres de cicle superior.
Escola Macià-Companys

Marta Joval Solé
Agent de viatges
Carrer Sió, 23 baixos
25310 AGRAMUNT
973 044 150 - 675 052 415
vintivintours@gmail.com
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Irish Week 2022

H

em celebrat com és
tradicional a l’escola una nova edició
de l’English Week. Es tracta
d’una setmana en què l’escola intensifica l’aprenentatge
de la llengua anglesa potenciant, especialment, l’expressió oral i el coneixement de la
cultura d’un altre país a tra-

vés d’activitats extraordinàries ben diverses.
Les activitats realitzades
giren al voltant d’un centre
d’interès. Enguany hem viatjat fins a Irlanda, un país atlàntic que, a banda de l’irlandès, té l’anglès com a llengua
oficial. En aquestes jornades,
els alumnes han participat en

FONT: COL. M. D. SOCORS

Es tracta d’una
setmana en què
l’escola intensifica
l’aprenentatge de
la llengua anglesa.

46

sió 698

[ABRIL 2022]

representacions de contes per
part de diversos storytellers;
han guarnit diferents espais
del centre amb treballs artístics relacionats amb les tradicions i els colors de la nació;
han realitzat jocs virtuals de
coneixement com el Kahhot i
el joc Simon says a l’educació
infantil. Aquests també van
participar en una cantada de
cançons populars i tradicionals infantils; una activitat
que també van portar a terme
els alumnes de la llar.
Si bé vam encetar la setmana amb la visita d’en Krishna,
un professor de llengua irlandès amb qui vàrem aprendre
curiositats sobre el seu país,
vam cloure els actes celebrant el dia de Sant Patrici
(Saint Patrick’s Day) portant
un motiu verd tal com marca
el costumari del país.
Ha estat una setmana de
treball transversal en diverses
matèries. Així, a l’àrea d’educació física han pogut practicar futbol irlandès mentre
que a l’aula de música han
après la cançó Beautiful Day
dels irlandesos U2. A Arts &
Craft i plàstica també s’han
confeccionat treballs ben diversos mentre que a religió
han descobert el seu patró,
Sant Patrici. Valorem molt
positivament aquesta engrescadora iniciativa i agraïm haver comptat amb diverses col·
laboracions externes que ens
han compartit coneixements
i experiències al llarg d’una
intensa setmana.
Col·legi Mare de
Déu del Socors

ENSENYAMENT F IN ES TRA EDUCAT IVA

Dia de les famílies i activitats
de Pasqua
Va ser un matí intens
de treball però també
d’intercanvis i expe
riències compartides,
durant el qual els nens
i nenes van poder viure
la implicació de les
famílies i la comunitat
educativa en la trans
formació d’un espai
que se’l consideren
seu, i en van poder
participar tot estrenant
les noves estructures
lúdiques.

E

l passat diumenge 3 d’abril vam celebrar a l’Era el dia de les famílies, un
matí ple d’activitats. Ens vam reunir
tots plegats, famílies, educadores i infants
de la llar, per compartir amb ells l’espai on
creixen, juguen, aprenen i evolucionen a
diari.
El dia va començar amb un bon esmorzar
a càrrec de l’AFA, i seguidament les famílies van organitzar-se en grups de treball per
a desenvolupar les activitats previstes. Entre d’altres, es va adequar el pati amb noves
estructures de joc, com un circuit amb tubs
per fer trasvassaments de sorra, un panell
de sons i un xilòfon. També es van arreglar
algunes joguines malmeses per donar-los
continuïtat i es va adequar material del
jardí.
Va ser un matí intens de treball però també d’intercanvis i experiències compartides,
durant el qual els nens i nenes van poder
viure la implicació de les famílies i la co-

munitat educativa en la transformació d’un
espai que se’l consideren seu, i en van poder participar tot estrenant les noves estructures lúdiques.
També la setmana prèvia a la Pasqua,
com és tradicional, l’AFA obsequia els infants amb un petit detall. Enguany, hem
volgut que aquest fos participatiu amb el
que els nens i nenes poguessin implicar-se i
sentir-se’n partícips. Per aquest motiu s’ha
optat per oferir un ous de fusta perquè els
infants els poguessin decorar lliurement a la
llar i endur-se’ls a casa.
Aprofitem l’escrit per agrair la col·
laboració de la comunitat educativa de l’Era
i de l’Ajuntament d’Agramunt per a fer possible la festa, i en especial donem les gràcies a les famílies per la seva participació
i implicació en la celebració de la jornada.
AFA de la Llar d’Infants
Municipal l’Era d’Agramunt

FONT: AFA LLAR D’INFANTS L’ERA
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COL·LABORACIONS
LITERÀRIES EL C ON TE

Setmana Santa
–Quan érem jove
nets, embolicaven
les imatges sagrades
de les esglésies
amb roba de color
morat durant tota
la quaresma, i per
setmana santa feien
“monuments” –li
comento–. Recor
des que construïen
petites escalinates
al peu dels altars i
les guarnien de flors,
ciris i atxes, com
una guàrdia d’honor
del sagrari? Servien
perquè la gent entre
dijous i divendres
es distragués una
mica seguint el ritual
d’anar a “visitar
monuments”...

A

questa tarda de dijous sant el meu
amic i jo hem pujat plegats al campanar de l’església. Una talaia privilegiada des de la qual esbarriem pensaments i
records per l’estenall de teulades que tenim
a un cantó i altre.
–Quan érem jovenets, embolicaven les
imatges sagrades de les esglésies amb roba
de color morat durant tota la quaresma, i
per setmana santa feien “monuments” –li
comento–. Recordes que construïen petites
escalinates al peu dels altars i les guarnien de flors, ciris i atxes, com una guàrdia
d’honor del sagrari? Servien perquè la gent
entre dijous i divendres es distragués una
mica seguint el ritual d’anar a “visitar monuments”, tot comentant la traça dels decoradors: una mena de viacrucis informal des
de l’església parroquial fins a la capella de
les monges i viceversa; si feia bon temps,
alguns s’arribaven fins i tot a veure el de
Puigverd. No hi havies anat mai amb els
teus pares?
Ell, abocat a la barana, es redreça i com si
no m’hagués sentit diu:
–Guaitant la plaça des d’aquí dalt, m’he
vist a baix “matant jueus”. Tal dia com avui,
no sé pas quants anys enrere.
–Òndia, tu... I tant!

–A casa em van donar una maceta de fusta i tu portaves un carrau, me’n recordo com
si fos ara. No sé si ja havíem fet la comunió
o no. Jo picava fort a terra, com si volgués
partir les lloses, i tu feies giravoltar el carrau
amb aquell rac-rac tan desagradable: era la
manera com ens havien alliçonat de “matar
jueus”. T’imagines algú ensenyant això a la
canalla d’avui?
–Hi devíem ser bona part de la quitxalla
del poble, sense saber què fèiem, és clar,
però contents i cofois. Ho devien organitzar
el rector o el batlle, suposo. –El meu cervell
reculava a tota màquina cap als moments
més oblidats de la infantesa.
–O tots dos alhora, ves a saber. Ja feia dotze o tretze anys de la fi de l’holocaust, però
potser encara no se n’havien adonat –respon
ell, rient per sota el nas.
–Era un càstig simbòlic contra els jueus
que van matar Jesucrist –dic, sabent que,
per descomptat, ell també ho veu així.
–És clar, la llei del Talió. Encara que, ben
mirat, els responsables màxims de la mort
de Jesucrist no van ser pas els jueus sinó els
romans, que eren els que aleshores manaven al territori, no?
–Com han canviat les coses! Els nostres
fills s’ho creuran això si els ho expliquem o
pensaran que els volem alçar la camisa?
–No deixa de ser part de la nostra petita
història, xiquet –diu ell, arrupint les espatlles–. La història gran explica que érem en
plena postguerra i que clero i autoritats eren
cul i merda. Amb honroses excepcions, els
capellans feien la gara-gara al dictador, el
passejaven sota pal·li com si fos la custòdia
i l’Església s’avenia que ell triés els bisbes;
però això ja ho sap molta gent.
–No sé si és per aquests records o no, però
em comença a rodar el cap –li dic, mentre
faig un cop d’ull al rellotge–. Anem baixant,
són a punt de tocar hores, no és pas qüestió
que ens maregem aquí dalt i que de passada
ens eixordin les campanes.
Lo navegant del Sió
[ABRIL 2022]
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E S PORTS C LU B F U TBO L AGR AMUNT « ESCOLA GER AR D GAT EL L»
www.cfagramunt.cat

Resultats i classificacions

R. Mendoza

Tercera Catalana
Jornada 19 a 22

Agramunt G. Gatell 3 - Vallfogona 2
Torà 1 - Agramunt G. Gatell 4
Agramunt G. Gatell 0 - Ponts 0
Pobla Segur 3 - Agramunt G. Gatell 1
Classificació

Punts

Agramunt G. Gatell

51

PJ PG PE PP GF GC

22 16 3

3 56 22

Amb aquests resultats ens allunyem
més del líder i sembla que només podem mantenir la segona posició a la
classificació.

Juvenil
Pla d’Urgell 0 - Agramunt G. Gatell 4
Intercomarcal 5 - Agramunt G. Gatell 6
Agramunt G. Gatell 4 - Mig Segrià 4
Classificació

Punts

Agramunt G. Gatell

34

PJ PG PE PP GF GC

19 11 1

7 64 45

Trepidant partit jugat a Juneda amb
l’Intercomarcal. Continuem a la sisena
posició.

Cadet

Classificació

Garrigues 5 - Agramunt G. Gatell 2
Agramunt G. Gatell 4 - AEM 1
Bellpuig 2 - Agramunt G. Gatell 7
Agramunt G. Gatell 3 - Balàfia 2
Classificació

Punts

Agramunt G. Gatell

36

52

PJ PG PE PP GF GC

21 17 1

3 120 23

Quatre partits i quatre victòries que
ens col·loquen en la tercera posició.

Infantil B
Jornada 18 a 21

21 11 3

Alpicat 3 - Agramunt G. Gatell 0
Agramunt G. Gatell 3 - La Noguera 2
Lleida 5 - Agramunt G. Gatell 1
Agramunt G. Gatell 1 - Rialp 8

7 55 50

Infantil A
Jornada 18 a 21

Agramunt G. Gatell 0 - Balaguer 4
Pardinyes 0 - Agramunt G. Gatell 1
Agramunt G. Gatell 3 - At. Segre 0
Pla d’Urgell 1 - Agramunt G. Gatell 14
[ABRIL 2022]

Punts

PJ PG PE PP GF GC

El cadet porta una bona ratxa de resultats i és capaç de remuntar partits
complicats com el partit amb el Balàfia.

sió 698

Equip cadet: G. Garriga, M. Huguet, J. Hernández, M. Rovira, L. Briscan, P. Vilanova, J. Ginés, G. Gimbert, G. Caralps, O. Gil,
M. Timoneda, G. Martí, Y. Torra. Entrenador: M. Baiget. P. Gimbert.

Agramunt G. Gatell

Jornada 18 a 21

50

FONT: CF AGRAMUNT

Jornada 18 a 21

Classificació

Agramunt G. Gatell

Punts

9

PJ PG PE PP GF GC

20 2

3 15 28 82

Només una victòria que ens situa a la
tretzena posició.

Aleví A
Jornada 19 a 22

Mig Segrià 3 - Agramunt G. Gatell 6

Agramunt G. Gatell 8 - Balàfia 0
Les Garrigues 4 - Agramunt G. Gatell 7
Orgel·lia 1 - Agramunt G. Gatell 8
Classificació

Agramunt G. Gatell

Punts

39

PJ PG PE PP GF GC

22 13 0

9 105 89

L’aleví ha golejat els seus rivals en
els darrers partits, la qual cosa el fa pujar a la quarta posició.

Aleví B
Jornada 19 a 22

Agramunt G. Gatell 3 - Bordeta 2
Lleida Esportiu 5 - Agramunt G. Gatell 3
Agramunt G. Gatell 8 - Almacelles 3
Agramunt G. Gatell 2 - Cervera 1
Classificació

Agramunt G. Gatell

Punts

44

PJ PG PE PP GF GC

22 14 2

6 83 55

El partit jugat contra el líder van poder empatar tres vegades tot i que es

va perdre al final. Ens col·loquem a la
cinquena posició.

Aleví C
Agramunt G. Gatell 3 - AEM 2
Artesa Segre 8 - Agramunt G. Gatell 0
Agramunt G. Gatell 0 - Intercomarcal 6
EF Urgell 10 - Agramunt G. Gatell 1
Agramunt G. Gatell

Punts

54

PJ PG PE PP GF GC

18 18 0

0 118 7

El benjamí està a una victòria de proclamar-se campió del seu grup.

Jornada 18 a 21

Classificació

Classificació

Agramunt G. Gatell

Punts

21

PJ PG PE PP GF GC

20 7

0 13 49 90

A Penelles l’EFU no va donar cap
opció. L’equip aleví està a la desena
posició.

Benjamí A
Jornada 18 a 21

Ponts 0 - Agramunt G. Gatell 10
Agramunt G. Gatell 7 - Artesa Segre 1
Balàfia 0 - Agramunt G. Gatell 5
Agramunt G. Gatell 5 - AEM 2

Benjamí B
Jornada 19 a 21

La Noguera 2 - Agramunt G. Gatell 2
Agramunt G. Gatell 3 - Pla d’Urgell 3
Bordeta 3 - Agramunt G. Gatell 12
Agramunt G. Gatell 7 - Intercomarcal 0
Classificació

Agramunt G. Gatell

Punts

42

PJ PG PE PP GF GC

21 13 3

5 97 53

Aquest mes els partits més complicats han acabat amb dos empats, cinquè lloc per al benjamí.

Prebenjamí
Jornada 18 a 21

Agramunt G. Gatell 6 - Vilanovenca 1

Pla d’Urgell 0 - Agramunt G. Urgell 4
Agramunt G. Urgell 2 - Miralcamp 0
FIF Lleida 0 - Agramunt G. Gatell 4
Classificació

Agramunt G. Gatell

Punts

50

PJ PG PE PP GF GC

18 16 2

0 89 13

El prebenjamí després de guanyar al
segon classificat, Miralcamp, és més
líder del seu grup.

Femení amateur
Jornada 18 a 21

Agramunt G. Gatell 1 - Les Garrigues 5
Pinyana 3 - Agramunt G. Gatell 1
Agramunt G. Gatell 3 - Pla d’Urgell 5
Classificació

Agramunt G. Gatell

Punts

10

PJ PG PE PP GF GC

19 3

1 15 36 107

L’equip femení a Almenar, quan millor jugaven per empatar el partit, el
Pinyana va fer el 3-1. Ocupen el vuitè
lloc de la classificació. ■
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ílvia Balagueró

CENTRE PODOLÒGIC
Podòloga col. 1170

Fes un pas enda
endavant... cuida els teus peus!
Atenció primària dels peus
durícies, ungles, ulls de poll, berrugues
Estudi de la marxa
exploracions biomecàniques
PlanƟlles personalitzades, esporƟves i infanƟls
Atenció del peu diabèƟc
Servei a domicili
C/ del Clos, 23 A baixos
Tel. 973 392 704
info@podologosagramunt.com
www.podologosagramunt.com
AGRAMUNT

Xavier Infante Màrquez
PALETA

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

MUI I
Josep Anton Muixí

c/ Indústria, 15 - 25310 AGRAMUNT
Tel. 973 390 363 - Mòbil 696 458 713
e-mail electromecanicamuixi@gmail.com

E S PO RTS F U TBO L S ALA

Campus de Setmana Santa

A continuació trobareu tots els resultats del mes:
Debutants
Els debutants es van desplaçar fins
a Almacelles per disputar una nova
trobada. Els més petits del club van
tornar a gaudir d’un bon matí de futbol sala en què van poder posar en
pràctica els coneixements que es van
assolint en els entrenaments. Els agramuntins van disputar dos partits contra
el Comtat d’Urgell i l’Almacelles.
Prebenjamí
Futbol Club Seròs Esportiu Prebenjamí
Futsal A 9 - 2 Prebenjamí
PrebenjamÍ 7 - 4 Escola Futb. Sala Cervera B
Prebenjamí 11 - 1 CFS Corbins
Prebenjamí 6 - 4 CFS Almacelles B
EFS Balaguer Comtat d’Urgell A 6 - 3
Prebenjamí
Punts Partits
3

PREBENJAMÍ

18

9

GF

GC

54

36

Benjamí
EFS Balaguer Comtat d’Urgell B 3 - 5
Benjamí

FONT: FUTBOL SALA

E

ncarem l’últim tram de la temporada amb objectius ben diversos pels equips del club. Per una
banda, l’equip benjamí està liderant el
grup de Lleida del Campionat de Catalunya, i els dos equips Alevins es troben en la segona posició de les seves
lligues. Per altra banda, alguns equips
del club estan lluitant per mantenir la
categoria en unes últimes jornades que
es preveuen molt ajustades.
A part de les competicions regulars,
durant la Setmana Santa hem realitzat
el Campus de Futbol Sala amb un gran
èxit de participació. A més, pròximament anunciarem el disseny guanyador
del concurs que hem dut a terme per
escollir l’equipament del club per als
propers anys.

Equip Debutants.

Col·legi Episcopal Mare de Déu de l’Acadèmia A 2 - 7 Benjamí
Benjamí 9 - 1 Alcoletge Club Futbol Sala A
CFS Almacelles B 1 - 8 Benjamí
Punts Partits
1

BENJAMÍ

21

7

ALEVÍ B

34

15

Punts Partits
29

16

19

GF

GC

16

108

Cadet

8

Cadet 1 - 5 Escola de Futbol Sala Comtat
d’Urgell A
Ponent Futsal Alcarràs A 1 - 4 Cadet
Cadet 3 - 1 Tàrrega F.S. A
Balaguer Vedruna Club Futbol Sala A 7
- 1 Cadet
Punts Partits
7

CADET

25

16

GF

GC

38

65

GF

GC

Juvenil

56

27

CFS Creix By Ressolució Linyola B 0 - 1
Juvenil
Escola F Pont Ribagorça, C A 9 - 0 Juvenil
Sícoris Club B 4 - 3 Juvenil

Foment Agrícola de les Garrigues FS Maials A 3 - 1 Aleví A
Aleví A 8 - 2 Escola Futb. Sala Cervera A
Tremp C.F. Sala A 3 - 5 Aleví A
ALEVÍ A

4

GC

Aleví A

2

INFANTIL

GF

Aleví B 5 - 4 Art i Guix CFS Encamp A
Escola Futb. Sala Cervera B 3 - 3 Aleví B
Aleví B 3 - 0 Futbol Club Seròs Esportiu
Aleví Futsal A
Maristes Montserrat Lleida CE. B 2 - 2
Aleví B
2

Punts Partits
12

59

Aleví B

Punts Partits

F.S. A 2 - 0 Infantil

Punts Partits
11

JUVENIL

3

16

GF

GC

26

75

GF

GC

Sènior

67

43

Domser FS Mollerussa A 4 - 1 Sènior
Zero39-Gastrobar Almacelles A 2 - 7 Sènior
Escola De Futbol Sala Comtat d’Urgell B
6 - 1 Sènior
Ponent Futsal Alcarràs A 6 - 3 Sènior

Infantil
CFS Almacelles A 1 - 0 Infantil
Infantil 0 - 4 Escola Futb. Sala Cervera A
Balaguer Vedruna Club Futbol Sala B 2
- 2 Infantil
Infantil 1 - 2 Ponent Futsal Alcarràs A
Foment Agrícola de les Garrigues Maials

Punts Partits
14

SÈNIOR

15

19
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felix 87x111.pdf
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Comtessa Aurembiaix, 5
25310 Agramunt
tel.: 973 390 319
info@torronsfelix.com
www.torronsfelix.com
Comandes i consultes via whatsapp: 627 69 38 72
(enviament de comandes a domicili)

pintura i decoració

Restaurant

687 861 219
973 391 086

Roman Serra

695 558 383
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E S PORTS C LU B HA N DBOL AGR AMUNT

Noves competicions

Jaume Espinal

D

FONT: ESCATXICS

esprés d’una petita absència per un error nostre en
el Sió del mes passat, continuem amb la crònica de
les diferents competicions. Les lligues regulars han
finalitzat sense massa canvis en els resultats que es venien
donant. El sènior masculí passa a jugar la copa; el femení,
com era de preveure, disputarà la fase de permanència, i
el cadet femení continua la competició que va iniciar ja fa
algunes jornades.
Comença la competició de copa sense més objectiu que
continuar aprenent, i la veritat que no ha estat gens malament. Derrota a Castelldefels, on la falta de punteria va condemnar l’equip, però en els següents encontres una victòria
i un empat, que deixen molt bones sensacions.
03-04 TORRÓ D’AGRAMUNT ACLE CHA 28 - 28 CH LA SALLE
MONTCADA JÚNIOR
27-03 TORRÓ D’AGRAMUNT ACLE CHA 24 - 22 HANDBOL VILANOVA TARONJA
19-03 ESPORTIU CASTELLDEFELS B 32 - 23 TORRÓ D’AGRAMUNT ACLE CHA

Sènior Femení 1ª Catalana permanència
Finalment les males sensacions es varen confirmar i
l’equip s’ha de conformar en jugar la fase de permanència,
on tindrà una nova oportunitat de salvar la categoria. No
varen començar massa bé les coses. Per sort, en la segona
jornada s’aconseguiren uns dos punts molt importants.
02/04 HANDBOL BANYOLES 21 - 16 TORRÓ D’AGRAMUNT ACLE
CHA
27/03 TORRÓ D’AGRAMUNT ACLE CHA 19 - 18 HANDBOL COOPERATIVA SANT BOI B
13/03 TORRÓ D’AGRAMUNT ACLE CHA 21 - 28 UNIÓ ESPORTIVA
SARRIÀ

·Serveis per a empreses, professionals i particulars
·Equipament informàtic
·Software empresarial de gestió ERP
·Videovigilància
·Disseny pàgines web
·Social Media · Màrqueting Digital
·Assessors en RGPD Protecció de Dades
·Control Horari i de Presència

FONT: CHA

Sènior Masculí Copa Federació

Cadet femení.

Cadet femení
Inicis dubitatius contra equips desconeguts, però sembla
que a poc a poc s’està agafant el to a la competició i les dues
últimes jornades s’han aconseguit victòries importants per
recuperar la moral de l’equip.
03/04 ACLE GUISSONA 27 - 34 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA
20/03 CH CANOVELLES 18 - 32 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA
19/03 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 24 - 26 CADET FEMENÍ B
12/03 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 18 - 25 FINESTRELLES SC H
ESPLUGUES
05/03 CH SANT ESTEVE SESROVIRES-B 28 - 19 TORRÓ
D’AGRAMUNT CHA

Tota la informació al web www.handbolagramunt.org i també a la nostra pàgina de facebook http://www.facebook.com/
Club.Handbol.Agramunt ■

A Ona som Distribuïdors Certificats:

Distribuïdors - Partners
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E S PORTS ES C ATX IC S

Mes de març molt intens

E

l Club Atlètic Escatxics d’Agramunt hem tingut un
març molt intens. Estem molt contents de la gran participació dels nostres atletes a tots els esdeveniments
i volem destacar que, per primera vegada en la història del
club, un escatxic ha obtingut les marques que li han permès competir a nivell estatal, de la qual cosa ens enorgullim
enormement.

Campionat d’Espanya sub18 de pista coberta. València,
5 de març
El 5 de març el nostre atleta Cesc Boix obtingué una 11ª
posició al Campionat d’Espanya de 3.000 metres llisos que es
va celebrar a València amb una MMP de 8’52”63. És la primera vegada que un atleta lluint la samarreta dels Escatxics
arriba a aquesta fita.

Cros de les Borges Blanques. 6 de març
El 6 de març una gran representació d’Escatxics vam participar al Cros de les Borges Blanques, del qual us detallem
la classificació.
Veterà masculí: Martí Pallàs (8è), Marià Vila (9è), Joan Fitó
(12è).
Veterà femení: Imma Coberó (2a).
Juvenil masculí: Guillem Canosa (3r).
Cadet masculí: Gerard Fitó (5è).
Infantil masculí: Martí Lluch (2n), Roger Pijuan (4), Pol Jou
(6è), Quim Pellicer (8è), Guifré Porta (9è), Josep Fitó (10è).
Infantil femení: Sió Ribalta (3a), Firdaws Mrizak (6a).
Aleví masculí: Mohamed Mizab (9è), Isaac Vila (10è), Biel
Pla (11è), Adam Mrizak (18è), Enric Serra (23è).
Aleví femení: Marina Balagueró (7a), Anna Pellicer (11a),
Clàudia Pérez (12a), Isolda Porta (13a), Anna Galceran
(22a).				
Benjamí masculí: Marc Bosch (3r), Hatim Mrizak (5è), Walid Oufkir (6è), Gerard Lluch (10è), Eric Vila (17è), Martí
Mateu (18è), Younes Nakhli (34è), Pol Cases (39è).
Prebenjamí masculí: Marià Vila (5è), Lluc Ribalta (14è).
Prebenjamí femení: Ivet Mir (8a), Neus Pellicer (9a), Iris
Pallàs (18a), Clàudia Martí (25a), Elna Muntané (27a).

Campionat d’Espanya de Cros. Getafe, 13 de març
Dos atletes del nostre club van tenir l’honor de ser convocats amb la selecció catalana per disputar el campionat
d’Espanya per autonomies celebrat al Cerro de los Angeles
de Getafe el passat 13 de març.
La selecció catalana obtingué la medalla de bronze en les
dues categories en què participaven els nostres atletes
Sub18M
Cesc Boix
6ª posició individual
Sub16M
Pol Carrera
54ª posició individual
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Cursa de la Dona. Agramunt 13 de març
Nombrosa participació d’atletes del nostre club tot i les
inclemències meteorològiques

Campionat de Catalunya de 5.000 metres llisos. Gavà,
20 de març
Sub20M
Marca
Posició			
Roger Súria 15.25.11 1ª
Campió de Catalunya
Sub18M
Cesc Boix 15.40.80 2ª
Subcampió de Catalunya
Els dos atletes aconseguiren la classificació per al campionat d’Espanya que es disputarà a Faro (Portugal).

Campionat de Catalunya Sub-16 de pista coberta. Sabadell, 20 de març
L’atleta agramuntina Núria Argelich Bernaus, competint
amb la samarreta del CA Terres de Ponent, obtingué:
Prova
Marca Posició
60 metres llisos 8.00
1ª Campiona de Catalunya
300 metres llisos 41.55 2ª Subcampiona de Catalunya
Amb aquests resultats la Núria Argelich es reafirma un
cop més com una de les velocistes més prometedores del
nostre país.

Cros de Bellpuig. 20 de març
Gran participació dels Escatxics al cros de Bellpuig.
Categoria
Temps
Nom
Posició
Juvenil M 0:10:46 Guillem Canosa Muntó
1
Infantil M 0:06:24 Sergi Armengol Gallart
2
Infantil M 0:06:29 Pol Jou Gardenyes
3
Infantil M 0:06:58 Lluc Magrinyà Torres
6
Infantil F
0:04:45 Firdaws Mrizak Mellah
1
Infantil F
0:05:02 Martina Ibarz Torra
3
Infantil F
0:05:23 Nora Serra Figuera
6
Aleví M
0:04:45 Ot Serra Figuera
2
Aleví M
0:04:49 Biel Pla Burgueño
3
Aleví M
0:04:56 Mohamed Mizab Mizab
6
Aleví M
0:05:06 Adam Mrizak Mellah
9
Aleví M
0:05:36 Dídac Fernàndez Casals
11
Aleví F
0:03:20 Marina Balagueró Querol
3
Aleví F
0:03:36 Clàudia Pérez Rubinat
5
Aleví F
0:03:39 Aina Armengol Gallart
6
Aleví F
0:03:43 Aran Bonillo Puebla
8
Aleví F
0:03:47 Anna Balagueró Fontelles
10
Aleví F
0:03:53 Gal·la Magrinyà Torres
11
Benjamí M 0:03:10 Hatim Mrizak Mellah
1
Benjamí M 0:03:17 Marc Bosch Cuartero
2
Benjamí M 0:03:22 Arnau Vilaró Farré
3
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Benjamí M
Benjamí M
Benjamí M
Benjamí M
Benjamí M
Benjamí M
Benjamí M
Benjamí F
Benjamí F
Prebenjamí M
Prebenjamí M
Prebenjamí F
Prebenjamí F
Prebenjamí F
Prebenjamí F
Prebenjamí F
Prebenjamí F

0:03:30
0:03:32
0:03:56
0:03:57
0:04:09
0:04:12
0:04:51
0:04:12
0:04:21
0:01:34
0:01:37
0:01:36
0:01:43
0:01:55
0:01:56
0:02:01
0:02:06

Martí Mateu Muntaner
Eric Serra Viladrich
Genís Gilabert Mitjavila
Roc Caus Viladrich
Guifré Garcia Soler
Pep Pedró Puebla
Pol Cases Roig
Annabel Carrasco Cunillera
Alba Padullés Campà
Pol Barbero Serra
Ovidi Escudé Belenguer
Ivet Mir Villalba
Elna Mateu Muntaner
Iris Pallàs Rovira
Júlia Gilabert Mitjavila
Claudia Martí Martorell
Camí Pedró Puebla

6
7
17
18
20
22
29
8
11
5
7
6
8
13
14
17
21

Campionat d’Espanya Sub16 de pista coberta. Sabadell,
26 de març
Núria Argelich amb la samarreta del CA Terres de Ponent
obtingué una molt meritòria 7ª posició en la prova dels 300
metres llisos.

Cros del Palau d’Anglesola. 27 de març
Veterà masculí: Joan Fitó (7è).
Veterà femení: Imma Coberó (3a).

Juvenil masculí: Miquel Anguera (4t), Guillem Canosa
(5è).				
Cadet masculí: Gerard Fitó (3r).
Infantil masculí: Sergi Armengol (4t), Pol Jou (5è), Roger
Pijuan (7è), Josep Fitó (10è), Quim Pellicer (11è), Lluc Bergadà (12è).				
Infantil femení: Sió Ribalta (3a), Firdaws Mrizak (7a), Martina Ibarz (9a).				
Aleví masculí: Isaac Vila (9è), Biel Pla (10è), Mohamed
Mizab (11è), Adam Mrizak (14è), Dídac Fernàndez (21è),
Sergi Fitó (22è), Enric Serra (26è).
Aleví femení: Ona Carrera (7a), Anna Pellicer (14a), Anna
Balagueró (17a), Aina Armengol (18a), Aran Bonillo (19a),
Aina Areny (22a), Marina Balagueró (25a), Iris Santacreu
(30a), Anna Galceran (31a).
Benjamí masculí: Marc Bosch (1r), Hatim Mrizak (2n), Walid Oufkir (6è), Gerard Lluch (7è), Eric Vila (10è), Eric Serra
(17è), Younes Nakhli (30è), Cesc Santacreu (36è), Pol Cases (43è).				
Benjamí femení: Núria Esteve (12a), Annabel Carrasco
(17a), Olga Serra (19a), Carla Gassó (26a), Abril Torné
(29a).
Prebenjamí masculí: Marià Vila (4t), Pol Barbero (10è), Ovidi Escudé (19è), Lluc Ribalta (21è), Guim Barbero (34è).
Prebenjamí femení: Ivet Mir (11a), Iris Pallàs (15a), Elna
Mateu (26a), Ares Delgado (27a), Blau Santacreu (40a). ■
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E S PORTS BÀ S Q U ET A G R AMUNT CL UB

Competició i promoció del basquetbol,
eixos del club

S

’han iniciat les segones fases
de la competició per als quatre
equips federats del club. Per
rendiment i resultats obtinguts en el
primer tram de temporada, han estat
enquadrats en grups que ens exigeixen el màxim d’esforç i lluita, doncs
es competeix contra els millors equips
de la província de Lleida per obtenir el
campionat territorial. Una victòria en
si mateixa haver arribat a aquest nivell
competitiu. Però s’ha de seguir creixent
des de l’aprenentatge en fonaments
tècnics i tàctics, la millora de la condició física per mantenir un ritme de joc
elèctric i vibrant els 40 minuts de joc i
sobretot la percepció que els nois i noies gaudeixen damunt la pista i a cada
entrenament i a cada partit són millors
jugadors del que eren a principi de
temporada. Una tasca complexa, però
davant la qual els entrenadors hi estan
posant tot el seu temps i determinació.
I també s’ha seguit amb la tasca de
realitzar activitats de promoció i difusió
del basquetbol en general,
del nostre club creant sinergia positiva amb els centres
educatius de la nostra vila,
així com organitzar activitats
de club que potencien la cohesió dels grups, fan pinya i
ens serveixen per enfortir el
sentiment de pertanyença a
la nostra entitat. Activitats
en les quals sempre el més
important és el grup, el col·
lectiu.

i progrés a cistella, buscant la millor
línia de passada amb el company/a millor posicionat i treballant millors concrecions en les finalitzacions a cistella
posant molt èmfasi en les parades en
un temps i tir i les entrades a cistella,
procurant no cometre ni passes ni dobles com a violacions.
Tot i així la diferència de complexió i alçada amb la resta d’equips de
la categoria no ens ha permès obtenir
millors resultats, tot i que l’esforç i coratge de tots els nens i nenes és digne
d’elogi. Destacar els partits en què tot i
no sortir reeixits es va oferir jugant com
un autèntic equip en atac corrent per
davant la pilota i no tenint por a carregar el rebot. Les derrotes contra el CEP
Vallfogona (23-57 i 54-20), davant el
CB Ponts (29-39) o el CB Tremp (2047) en son una gran mostra. Equip que
progressa adequadament!

Infantil Femení
Les agramuntines han demostrat un

cop més que quan juguen en equip
de manera ofensiva i són solidàries en
defensa, qui les vulgui guanyar, haurà
de ser per demostrar ser millors no perquè hi posin més ganes. El bagatge de
l’equip en la segona fase quant a resultats està essent irregular, però quant a
rendiment és un grup que ha anat de
menys a més al llarg de la temporada i ha demostrat amb escreix el seu
bon to físic, la seva intensitat ofensiva i la millora en fonaments defensius
aplicant el triangle i obstaculitzant al
màxim els talls de les jugadores rivals.
Tres victòries davant el CENG Artesa de
Segre (73-55 i 53-54), el CN Tàrrega
(50-45) o la derrota a casa davant el
CB Calaf (62-73) en què per moments
es guanyava de 14 punts, fa palès que
les noies han realitzat un esforç titànic
en el debut en la categoria i que encaren el tram decisiu de la temporada
amb totes les opcions per classificar-se
per la final a quatre. S’ho mereixen per
l’esforç i il·lusió mostrats.

L’equip segueix creixent
en fonaments bàsics de l’esport, en tot allò relacionat
amb la triple amenaça millorant el bot de conducció
58
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Mini Mixt

Equip Cadet Femení, un grup en què tothom aporta el seu gra de sorra en pro del col·lectiu.

Cadet Femení
Les noies del BAC van superar amb gran maduresa el
sotrac de resultats del gener
i des de llavors han tret tota
la seva qualitat i talent oferint bon joc d’atac sabent
llegir en tot moment quina
era la millor opció ofensiva,
si tenir paciència per executar un 1x1 amb avantatge o
buscar penetrar per la línia
de fons i doblar la pilota o
bé un tir obert convertit amb
èxit. En la segona fase s’ha
augmentat les prestacions
col·lectives en què totes les
jugadores han estat conscients del seu rol i han aportat

FONT: BAC

Pilota enlaire i tot per fer... Les Infantils agramuntines estan realitzant una temporada fantàstica!

el seu gra de sorra per obtenir la màxima fita en la classificació. Els triomfs
assolits davant el CB Borges (57-37),
el CENG Artesa de Segre (60-43), o el
CB Lleida (36-72) demostren que el
grup té fam de triomf i no es conforma
amb el que ha assolit fins ara. Inconformisme i determinació són les claus
per assolir l’excel·lència, per exigir-se
el màxim rendiment. La derrota contra
el AE Sedis (68-52) pot suposar un
però quant a resultat, però no quant a
lluita i determinació, doncs es va caure
lluitant cada pilota fins la botzina final.
Bravo noies, sou tot un exemple!

Cadet Masculí
Grup molt exigent en el qual estan
enquadrats els agramuntins en aquesta
segona fase. Però si per una cosa es
caracteritza aquest grup és per la seva

capacitat de resiliència, d’esperit de
superació, de sacrifici per no donar-se
per vençuts en cap moment i de treure forces d’on no n’hi ha. La capacitat
per adaptar els mecanismes defensius
als rivals així com treure la pilota jugada des del darrere per jugar bloqueig
directe o situació de posteig amb talls
des del costat feble de l’atac, ha donat
un nou aire a l’equip, nous mecanismes per construir l’atac i defensar de
manera més ordenada. Així es va assolir la gesta del triomf a la pista del CB
Pardinyes (37-40) o jugar una pròrroga
davant el CB Mollerussa Blau (56-63)
en què es va tenir la darrera possessió per guanyar el partit o l’excel·lent
imatge col·lectiva en la derrota contra
el CB Bellpuig (71-43) en què es va
començar guanyant 12-14. Equip que
no llença mai la tovallola, que té un es-

perit i orgull competitiu espectacular!
I pel que fa a l’activitat de promoció i
difusió del basquetbol als centres educatius d’Agramunt, èxit de participació
al col·legi Macià-Companys amb els
alumnes de tercer A i B de primària.
Una experiència molt enriquidora per
part nostra, que va tenir la presència
i direcció del Sisco Farràs, un dels
socis fundadors del BAC i entrenador
del club amb més de 40 anys d’experiència formant en fonaments i valors.
Dona gust tractar amb nens i nenes
d’aquestes edats, veure les seves inquietuds i sobretot copsar in situ les
ganes que tenen d’aprendre i conèixer
aspectes del basquetbol. Agrair al Sisco la tasca que va dur a terme en representació del BAC en les dues sessions
realitzades, així com també agrair la
confiança que varen dipositar en nosaltres el centre educatiu personalitzat
en el David Vendrell. A tots ells, gràcies
per fer-ho possible, una experiència enriquidora de principi a fi.
Desitjar a tothom molta salut i ànim,
que ben aviat ens puguem retrobar de
nou a les pistes de joc... i si voleu iniciar el vostre fill/a en el mon del basquetbol, passar una molt bona estona
gaudint d’activitat física de forma segura, passeu pel pavelló en horari d’entrenament. Al BAC no hi sobra ningú,
tothom és benvingut i de ben segur que
hi tindreu cabuda! Per a més informació adreceu-vos a <www.basquetagramunt.wordpress.com> ■
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PINTORS GERMANS CAPITAN
Antoni i Josep Mª Capitan Gallardo

SERVEI I LLOGUER DE PLATAFORMES

Calçats Mary
des de l’any 2000

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

i moltes més

C. Fontanilles, 17 - AGRAMUNT
Tel. 973 390 403 - Mòb. 667 639 258 - Fax 973 391 124
Mòb. Josep M. 605 851 798

C/ Àngel Guimerà, 5
Agramunt
973 39 20 55 - 686 27 29 27

Queviures
L’Estoneta

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

Agramunt (Lleida)
C/ Pau Casals, 20

973.390.468

T. 973 39 27 24
LLUNANOVAAGRAMUNT
AV. JAUME MESTRES, 27 - 25310 AGRAMUNT (LLEIDA)
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G RU P S P OLÍTIC S
MU N I C IPA LS J UN TS X AG RAMUNT

Menys munició i menys prejudicis

E

ls esdeveniments dels darrers mesos no ens fan ser
massa optimistes sobre el
camí que segueix la humanitat.
Un camí marcat per les guerres properes on el nostre confort
representa l’anhel de molta gent. Per
sort estem en un país on la solidaritat
es demostra amb fets i a casa nostra
una sèrie de persones intenten fer d’aixopluc dels que fugen de l’horror i la
barbàrie on els seus noms no importen
i el que compta és ser allà quan se’ls
necessita.
Per altra banda sentim notícies decebedores relacionades amb la gran
quantitat d’armament i diners destinats a continuar amb la paranoia militar, utilitzats per manllevar la vida a la
gent i la destrucció de l’entorn natural
i artificial. També tenim les mesures
de boicot. En un món global que hem
construït entre totes i tots, ens afecten negativament de retruc. No podem
perjudicar el veí sense sortir escaldats.
Ens espera un avenir incert els propers
anys.
Les ajudes econòmiques han d’estar
adreçades a la cultura, ensenyament,
investigació, sanitat, ajudes socials... a
resoldre els problemes de base abans
que surti el conflicte.
Hem de ser capaços d’aprendre dels

errors i canviar les coses que no es fan
prou bé.
Parlant d’aquestes coses que no fem
prou bé, tenim les noves taxes sobre
la llar d’infants, escola de música, servei de piscines, pavellons... Ens dona
la sensació que deixem les coses igual
que molts anys enrere i només canviem el preu segons l’IPC anual i no ens
fixem si és absurda, no existeix o no
tenim un criteri clar del perquè s’aplica d’una manera o altra. Posem alguns
exemples:
Preu pavelló firal:
Per particulars del poble per us esportiu amb servei de dutxes: 15,84
euros al dia.
Per particulars de fora per us esportiu (suposem que amb dutxes) 71,21
euros hora multiplicat per 24 hores:
1.705,04 euros al dia.
No ho trobeu una exageració, estimats lectors, la diferència de les quantitats. Com volem que la gent de fora
vingui i porti gent per donar vida al
poble. Segurament algú dirà que això
és un error però és una normativa fixada pel Ple i cal esmenar-les abans no
s’aproven.
Llar d’infants, escola de música, servei de piscines:
A les dues primeres els usuaris de
fora els apliquem un tres per cent més

que als de casa mentre que al servei
de piscines tothom és igual. Quins són
els criteris clars per fer això? Cap o
almenys no els sabem veure. Per cert
volem exercir la capitalitat del Sió i
enlloc d’acollir els usuaris de fora vila
els assenyalem amb algunes taxes més
altes.
Parlant de capitalitat, l’altre dia és va
inaugurar la ruta del riu Sió i un mitjà
de comunicació va fer un gran reportatge per sortir a les notícies en hora
de màxima audiència. Molt bé pel reportatge i la feina dels voluntaris que
van fer possible l’esdeveniment, però si
el riu té 77 km de llarg se suposa que
aquest no només passa per Agramunt.
I els altres municipis, per què no surten a les imatges que ens serveixen?
Pensem que no anem bé sinó tenim
l’empatia necessària perquè tothom se
senti important en el projecte i més si
volem ser el punt comercial i cultural
del nostre entorn geogràfic. No tenim
la culpa d’això, però sí la responsabilitat de no figurar més que els altres
quan volem capitanejar el vaixell.
Només la solidaritat amb els veïns i
veïnes ens portarà a la felicitat que tots
desitgem. Menys armament i menys
prejudicis.
Bona Pasqua i feliç Sant Jordi. ■
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G RU P S P OLÍTIC S
MU N I C IPA LS A C O RD D’ES QUER R A

Última fase de l’ETAP d’Agramunt:
aigua potable de qualitat
a tot el municipi
Una obra molt
necessària
per al municipi
i que fins al
moment cap
equip de go
vern s’atrevia a
dur a terme per
l’increment del
preu de l’aigua
que suposaria.
Finalment,
però, l’abril
del 2018 es va
aprovar poder
tirar endavant
aquesta obra
majestuosa,
amb els vots
a favor dels
regidors del
grup municipal
d’Esquerra i els
vots en contra
dels regidors
de Convergèn
cia i Unió.
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L

’any 2002 l’Ajuntament
d’Agramunt va signar un
conveni de vint-i-cinc
anys amb l’empresa CASSA.
En aquest contracte, entre altres, s’estableix que l’empresa
ha de realitzar una sèrie d’inversions i obres necessàries per
establir el servei. Per aquest
motiu, l’any 2018, en sessió
plenària, es va aprovar un conveni amb CASSA per dur a terme la construcció d’una nova
estació de tractament d’aigua
potable (ETAP) que abastís
tots els pobles del municipi
d’Agramunt i es garantís així
l’aigua de boca de qualitat a
tots els ciutadans.
Una obra molt necessària
per al municipi i que fins al
moment cap equip de govern
s’atrevia a dur a terme per
l’increment del preu de l’aigua que suposaria. Finalment,
però, l’abril del 2018 es va
aprovar poder tirar endavant
aquesta obra majestuosa, amb
els vots a favor dels regidors
del grup municipal d’Esquerra
i els vots en contra dels regidors de Convergència i Unió.
Un conveni que per fi permetria tirar endavant les obres.
Les dues primeres fases del
projecte ETAP d’Agramunt han
permès construir una nova potabilitzadora a Agramunt (que
abasteix els pobles d’Agramunt, les Puelles i Mafet), el
condicionament de la bassa

i de la caseta de Mafet, i la
construcció d’una ETAP més
petita Almenara, i han suposat
un cost de 721.753,46€.
El passat mes de març, es
va aprovar la tercera fase del
projecte que permetrà que
l’aigua de boca de qualitat arribi als pobles de la Donzell i
Montclar. La fase 3A i 3B tenen un cost de 704.247,47€.
Concretament, la fase 3A
que és la canonada de Mafet a la Donzell, té un cost de
235.181,45€ dels quals s’ha
rebut una part de finançament
de 170.469,89€. Per la seva
part, la fase 3B, és la canonada que va de la Donzell a
Montclar i que també inclou
la construcció d’un dipòsit nou
a Montclar. Aquesta part té
un cost de 483.981,69€ dels
quals hi ha una subvenció de
l’Agència Catalana de l’Aigua
de 238.787€ i 245.194,69€
que es pagaran amb un augment de la tarifa de l’aigua.
Per poder dur a terme la tercera fase d’aquesta gran obra,
hi havia dues opcions possibles: allargar més anys la concessió amb l’empresa o incrementar el preu de l’aigua, un
fet que ja quedava contemplat
en una clàusula del contracte
signat el 2002. Segurament, el
més fàcil seria no incrementar
el preu de l’aigua, allargar més
anys la concessió amb CASSA
o demanar un crèdit per assu-

mir aquesta part del cost. La
nostra decisió davant la responsabilitat com a equip de
govern davant aquest projecte
i per preservar la gestió econòmica actual del consistori,
va ser no allargar més aquesta
concessió. Per això, en sessió
plenària es va aprovar una quota d’inversió d’1,20€/mes per
abonat que s’aplicarà a partir
de l’1 de juliol de 2022.
Amb el finançament obtingut i aquest augment de les
tarifes de 14,40€/any per abonat, s’aconseguirà finalment
fer possible tot el projecte de
l’ETAP i, el més important,
que tots els pobles del municipi d’Agramunt tindran aigua
de boca potable i de qualitat
per molt temps. És una obra
necessària, urgent i que d’una
vegada resoldrà les incidències de terbolesa existents als
pobles. A més, amb aquesta
mesura s’evitarà el despoblament dels pobles més petits
i es millorarà notablement la
gestió de residus, disminuint
els envasos per la compra d’aigua envasada.

Ruta cicloturística
de la Vall del Sió
Aquest mes d’abril s’ha presentat la Ruta Cicloturística
de la Vall del Sió. La ruta és
un itinerari de més de 70 km
pensats per poder fer amb bicicleta o a peu que posa en valor

Aquesta ruta ha
estat possible
gràcies a la
suma de siner
gies dels quinze
municipis que
la formen, que
des d’un primer
moment han
cregut en la
iniciativa com
una oportuni
tat per posar
en valor tot el
potencial del
nostre territori.

una quinzena de municipis de
tres comarques lleidatanes: la
Segarra, l’Urgell i la Noguera.
Aquesta ruta ha estat possible
gràcies a la suma de sinergies dels quinze municipis que
la formen, que des d’un primer moment han cregut en la
iniciativa com una oportunitat
per posar en valor tot el potencial del nostre territori.
La ruta surt de Sant Guim de
Freixenet i transcorre pels municipis d’Estaràs, les Oluges,
Cervera, Tarroja, Torrefeta i Florejacs, els Plans de Sió, Ossó
de Sió, Puigverd d’Agramunt,
Agramunt, Preixens, Montgai,
Cubells, la Sentiu de Sió fins a
arribar a Balaguer. Des d’Agramunt hem estat al capdavant
d’aquesta iniciativa que té per

objectiu fomentar el turisme de
totes aquestes poblacions i reivindicar el seu patrimoni cultural, històric i gastronòmic. Dins
el projecte s’ha creat una pàgina web www.rutadelsio.cat
on es pot trobar tota la informació.

Creació entitat Acció pels
Pobles
Un altre fet que volem remarcar i felicitar és la creació
de l’entitat Acció pels Pobles
sorgida des de l’associacionisme d’Agramunt per tal de
donar suport a l’acollida de
refugiats ucraïnesos. L’entitat
s’ha creat per fomentar i defensar una cultura de pau, els
drets humans, i la cooperació
del desenvolupament i ajuda

dels refugiats o desplaçats per
qualsevol motiu, i ara la seva
tasca està centralitzada en ajudar el poble d’Ucraïna.

Any Viladot
Al mes d’abril, concretament
el dia 26 d’abril de l’any 1922
naixia a Agramunt Guillem Viladot. Ara fa cent anys. En el
nostre petit homenatge dins
l’Any Viladot, aquest mes els
versos escrits al seu epitafi:
“Busqueu i trobareu.
Quan trobeu, doneu.
Quan doneu, que sigui sense
límit.
Si no és així,
tot allò que és en la mesura,
a qui aprofita?”
Guillem Viladot
■

Tens terres que vols arrendar?
Som una empresa familiar, agrícola i ramadera
amb disponibilitat per arrendar terres
Molt bones condicions
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Endesa ha fet treballs a la xarxa de mitjana i baixa tensió
del municipi d’Agramunt amb l’objectiu de dotar la xarxa de
major resiliència, millorar el servei als clients i preparar-la
per als usos energètics del futur. La companyia ha invertit
630.000 euros en obres que han implicat entre altres actuacions, la retirada d’instal·lacions antigues, la construcció de noves instal·lacions, l’ampliació i reforma de centres
de transformació,
l’estesa de noves
línies i la creació
de noves connexions a la xarxa per
fer-la més robusta.
Unes actuacions
que s’han fet de
manera coordinada
i amb el suport de
l’Ajuntament. Les
converses amb Endesa continuen per
reforçar i ampliar
la connexió a la xarxa elèctrica al polígon industrial. Una
de les actuacions més destacades que s’han dut a terme
és la retirada del que va ser el primer transformador que
va portar la llum a Agramunt ubicat fins ara a l’avinguda
Jaume Mestres que ara s’ha substituït per un nou centre de
transformació que ocupa molt menys espai físic i té major
capacitat. També s’ha retirat l’antic transformador i l’edifici
que estava ubicat al carrer de la Costa de la Fassina per un
nou centre de transformació amb un nou transformador de
1.000 KVA que duplica la potència de l’anterior i que s’ha
dotat amb un sistema de telecomandament. En el cas de la
instal·lació ubicada al carrer dels Horts, aquesta s’ha mantingut, però s’hi ha fet una reforma integral amb cabines
de nova tecnologia, encapsulades, i un transformador que
duplica la capacitat de l’anterior.

van localitzar les restes d’un forn de pa
de finals del segle XVIII. Per aquest motiu des de l’Ajuntament d’Agramunt es
va encarregar a l’empresa Iltirta Arqueologia l’excavació de
l’estructura per veure quin era l’estat d’aquesta troballa. Un
equip d’arqueòlegs hi va estar treballant fins a descobrir una
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ENDESA REFORMA LA XARXA ELÈCTRICA DE MITJANA
TENSIÓ D’AGRAMUNT

cambra simple de planta circular i d’uns 3,50 metres de
llargada màxima bastida amb pedra sorrenca. La base es
va fer amb lloses de mida força gran i molt ben treballades
i escairades d’entre 120x80 cm. La volta, en canvi, estava
construïda amb pedra sorrenca de mida mitjana amb aproximació de filades. Part de la volta va caure durant les obres
del carrer. No obstant això, també s’ha procedit a la restauració de la part enderrocada. Està previst que sigui un espai
visitable.
PROJECTE D’AMPLIACIÓ DEL POLÍGON INDUSTRIAL

L’equip de govern continua fent reunions de treball amb
els tècnics i comercials d’INCASÒL per poder fer realitat el
projecte d’ampliació del polígon industrial. Des de la trobada amb empresaris a la sala de plens de l’ajuntament al
mes de febrer, s’han repetit les trobades per consolidar la
proposta d’ampliació en uns terrenys propietat d’INCASÒL.

L’empresa concessionària del servei d’aigua a Agramunt,
CASSA, i l’Ajuntament han instal·lat un scape-room educatiu. Es tracta de “Missió Planeta” una activitat educativa
que integra la gamificació amb un objectiu clar: entendre la
necessitat urgent de frenar el canvi climàtic i cuidar la Terra.
La proposta forma part del projecte Biotop de CASSA i ha estat instal·lat a l’Espai Cívic. Durant els dies de funcionament
hi ha participat gairebé un centenar de persones que han
sigut capaços de superar les set missions que proposa el joc.
REHABILITACIÓ FORN DE MONTCLAR

Durant unes obres en el carrer Amargura de Montclar és
64
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SCAPE-ROOM “MISSIÓ PLANETA”

A més, el seu equip tècnic ja ha començat a reunir-se de
forma individual amb els empresaris interessats per recollir
les seves demandes i oferir-los una proposta adaptada a les
seves necessitats.

L’Ajuntament ha homenatjat el Sr. Miquel Vilamajó,
sericultor de la Residència
Mas Vell amb motiu de la
seva jubilació.
Des de l’Ajuntament es vol
mostrar l’agraïment pel seu
compromís i responsabilitat
al servei dels residents i familiars durant tots aquests
anys.
PROJECTE MODERNITZACIÓ CONNEXIÓ DE LLUM

Representants de l’Ajuntament d’Agramunt, del dels Plans
de Sió i del d’Ossó de Sió han mantingut una reunió amb Endesa per revisar el projecte de millora de la línia de connexió
que s’alimenta de l’estació transformadora de Mont-roig.
L’objectiu d’aquestes reunions de treball és modernitzar la
connexió que va de Mont-roig fins a Agramunt que ha quedat
obsoleta en alguns trams i això fa que no arribi amb la seva
màxima potència a Agramunt. Amb la modernització de la
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JUBILACIÓ

l’aigua de boca de qualitat també arribi als pobles de la Donzell i Montclar. L’any 2018 en sessió plenària es va aprovar
un conveni amb l’empresa concessionària de l’aigua a Agramunt, Cassa Aigües i Depuració SL, que formalitzava que
l’empresa podia fer l’execució i finançament de les obres
del Projecte ETAP d’Agramunt, Montclar, la Donzell i Mafet.
El projecte, amb un pressupost de gairebé un milió i mig
d’euros, és una de les obres més importants que s’han fet
els darrers anys a Agramunt. En aquests moments ja estan
finalitzades i en funcionament les dues primeres fases del
projecte (Fase 1 i Fase 2) que han permès construir una
nova potabilitzadora a Agramunt que abasteix els pobles
d’Agramunt, les Puelles i Mafet, el condicionament de la
bassa i de la caseta a Mafet i la construcció d’una petita
ETAP a Almenara.
Concretament, la Fase 3A, és la canonada de Mafet a la
Donzell, i té un cost de 235.181,45€ dels quals s’ha rebut
un finançament de 170.469,890 €. Per la Fase 3B, que és
la canonada de la Donzell a Montclar més el dipòsit d’aigua
de Montclar, té un cost de 483.381,69€ dels quals es rebrà
un ajut de l’ACA de 283.787€ i la resta es pagarà amb les
tarifes dels contribuents. Concretament a partir del mes de
juliol, s’augmentarà 1,20€ al mes la taxa de l’aigua. Els dos
grups municipals que formen part de l’Ajuntament d’Agramunt van votar favorablement l’aprovació inicial de la fase
3 del projecte i el conveni entre l’Ajuntament d’Agramunt i
l’empresa Cassa per a la seva realització.

línia s’ampliarà notablement la capacitat elèctrica d’aquesta
i s’acabaran els microtalls que pateixen actualment les empreses situades al polígon industrial d’Agramunt.
APROVADA LA FASE 3 DEL PROJECTE ETAP D’AGRAMUNT

L’Ajuntament ple va aprovar, el passat 31 de març, per
unanimitat la fase 3A i la fase 3B del projecte de l’ETAP
d’Agramunt. Concretament, aquestes fases permetran que

L’Ajuntament ha creat un comitè d’igualtat, format per representants de l’equip de govern i representants sindicals,
que han dut a terme diferents reunions per recollir propostes
per redactar el Pla d’Igualtat intern. Un pla que permetrà
a l’administració garantir la igualtat efectiva entre dones i
homes en l’àmbit laboral.
A més, també s’ha elaborat un protocol intern per la prevenció, detecció i abordatge de l’assetjament sexual i/o
d’identitat de gènere a l’Ajuntament d’Agramunt amb l’objectiu que sigui una eina per a la prevenció i detecció de
possibles assetjaments.
Per redactar aquest pla l’Ajuntament ha rebut una subvenció de 2.413,68€ de la línia de subvencions per als ajuntaments de la demarcació de Lleida en l’àmbit de la promoció
de les polítiques d’igualtat i la incorporació de la perspectiva
de gènere i dels drets de no discriminació de les persones
LGTBI de la Diputació de Lleida.
PRÒXIMA EDICIÓ DEL MERCAT DEL TRASTO

L’Ajuntament ha tirat endavant una nova edició del Mercat
del Trasto que tindrà lloc el dissabte 14 de maig. La novena
edició del mercat recuperarà el seu format habitual, sense
la limitació de dos metres per parada, amb esmorzar per als
[ABRIL 2022]
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RUTA CICLOTURÍSTICA DE LA VALL DEL SIÓ

El 9 d’abril es va presentar a la font de Gàver la Ruta Cicloturística de la Vall del Sió amb els alcaldes i alcaldesses
dels quinze municipis per on passa la ruta.
La presentació va anar a càrrec del delegat del Govern de
la Generalitat a Lleida, Bernat Solé; el president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, i el secretari d’Infraestructures
i Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya, Isidre Gavín.
La ruta té un recorregut de més de 70 quilometres i comença a Sant Guim de Freixenet i acaba a Balaguer. Està
ideada per fer amb bicicleta o a peu i l’objectiu d’aquesta
proposta és fomentar el turisme sostenible i familiar de les
poblacions que formen la ruta i posa en valor el seu patrimoni cultural, històric i gastronòmic.
AGRAMUNT ÉS UN DELS MUNICIPIS CREADORS DE LA RUTA

La ruta surt de Sant Guim de Freixenet i transcorre pels
municipis d’Estaràs, les Oluges, Cervera, Tarroja, Torrefeta
i Florejacs, els Plans de Sió, Ossó de Sió, Puigverd d’Agra-
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participants i amb una inscripció de 5€ (que inclou dret a
posar parada i esmorzar per a dues persones). Les inscripcions es poden fer a través d’un formulari online a la pàgina
web www.agramunt.cat fins al 2 de maig.

munt, Agramunt, Preixens, Montgai, Cubells, la Sentiu de
Sió fins a arribar a Balaguer.
Durant l’acte també es va presentar el web oficial de la
ruta i es va donar a conèixer un concurs de fotografies relacionat amb aquesta ruta.
CONÈIXER LA NOVA RUTA EL DIA 1 DE MAIG

El dia 1 de maig s’ha organitzat un acte per donar a
conèixer la ruta cicloturística de la Vall del Sió. El punt
d’arribada serà Agramunt a les 12h del migdia, i s’organitzarà dues rutes: una riu amunt i una altra riu avall.
La ruta des dels pobles de la Segarra es farà a peu, i la
ruta en bicicleta es farà des dels pobles de la Noguera. Les
persones que vulguin participar podran escollir on començar
la ruta i com volen fer-la. Tota la informació es pot trobar al
web www.rutadelsio.cat i www.agramunt.cat ■

Accions d’Agramunt per a Ucraïna

H

eus ací una breu cronologia dels
fets esdevinguts per la guerra
d’Ucraïna i l’èxode d’una part dels
habitants d’aquella nació repartits
per tota Europa.
• 1 de març. Concentració i manifestació en defensa de la pau i en
solidaritat amb el poble ucraïnès. A
Agramunt diem “No a la guerra” i
condemnem l’atac de Rússia a Ucraï
na. Fem una crida per a una solució
pacífica.
• Durant 15 dies s’inicia la recollida d’aliments, roba d’abric, mantes,
sacs de dormir, estores... en diferents
espais municipals: Ajuntament, Espai Cívic i Pavelló. El material recollit
per al poble d’Ucraïna es fa arribar,
mitjançant l’ONG “És per Tu”, i la
comunitat ucraïnesa de Guissona.
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11 de març. Manifestació i concentració a la plaça de l’Església per
part de l’alumnat de l’institut Ribera
del Sió d’Agramunt, on es fa la lectura d’un manifest. També col·laboren
en la recollida d’aliments i productes.
• Diferents persones i empreses
agramuntines ofereixen habitatges,
recursos humans i llocs de treball,
per a les persones refugiades que
arribin a Agramunt; per això, des de
l’Ajuntament es creu oportú fer partícips i informar tota la població de
quina situació i previsió hi ha al municipi.
• 14 de març. L’Ajuntament convoca una reunió per donar resposta
a la crisi de refugiats causada pel
conflicte d’Ucraïna. La trobada és
oberta a totes les persones que volen
•

col·laborar en tasques de coordinació
i entrega del material recollit, en la
gestió d’ajuda, voluntariat, acollida i
la creació d’un banc de recursos per
l’arribada de famílies ucraïneses al
municipi. Es dona coneixement de la
previsió a curt termini de les famílies
refugiades que arribaran a Agramunt
i es diuen quines necessitats es tenen per poder acollir en condicions
aquestes famílies. A partir d’aquesta
reunió sorgeixen més oferiments per
tal de cobrir aquestes necessitats
tant les humanes com les materials.
També s’explica com s’ha de procedir
per acollir en condicions i per protegir
les persones acollides. Arrel d’aquesta reunió i a proposta de diferents
assistents actius en diverses entitats
de la vila, es proposa la creació d’una

res persones refugiades sense cap
referent a la Vila; s’atenen al CAP,
i s’allotgen en habitatges oferts per
particulars.
• 18 de març. Es formalitza el tràmit de constitució de l’entitat Acció
pels Pobles.
• 19 de març. Acció pels Pobles
constitueix diferents comissions:
educativa, logística de roba, logística
de pisos, tallers de suport emocional,
comunicació, referents de famílies.
• Setmana del 21 de març. Els
menors amb edat escolar comencen
a assistir als centres educatius de la
vila. També es posa en marxa el rober
i la logística de mobiliari a l’Espai Cívic, d’on proveir a famílies ucraïneses
de roba i paraments de la llar.
• 25 de març. Sessió de benvinguda a l’Ajuntament d’Agramunt i
presentació dels referents de les diferents comissions de l’entitat Acció
pels Pobles a les famílies acollides i
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entitat per tal de donar suport tant logístic com econòmic coordinadament
amb l’Ajuntament d’Agramunt.
• 15 de març. Arriben les primeres
persones refugiades a la vila i s’hi
empadronen. Aquestes tenen família
de referència a Agramunt.
• Del 15 al 17 de març. S’organitzen diferents grups de voluntaris per
ordenar i encapsar el material recollit; també es transporta en furgonetes de voluntaris fins a Guissona.
• 16 de març. L’agent d’acollida
del Consell Comarcal fa les primeres
atencions de les primeres famílies refugiades.
• 16 de març. Els membres de
l’entitat Acció pels Pobles, més els
representants de Càritas i Creu Roja
d’Agramunt es reuneixen amb membres de la comunitat ucraïnesa a
Guissona per organitzar-se de cara a
l’acollida de famílies.
• 18 de març. Arriben les prime-

Grup de refugiats que tenim actualment acollits a Agramunt, el dia 5 d’abril, quan van fer el viatge a Lleida per sol·licitar
la protecció social, que contempla el permís de residència i treball.

també al col·lectiu ucraïnès d’Agramunt.
• 30 de març. Inici de cursos pel
coneixement de la llengua i de l’entorn amb els refugiats ucraïnesos per
part de la comissió educativa d’Acció
pels Pobles.
• 5 d’abril. L’Ajuntament organitza un autocar per anar a tramitar la
protecció temporal a estrangeria, que
els dona permís de residència i treball, de totes les persones refugiades
a Agramunt. Fins al moment hi ha
26 persones refugiades empadronades. També aquest dia es presenta
l’entitat Acció pels Pobles a la plaça
de l’Església durant l’acció de record
del 84è aniversari del primer bombardeig d’Agramunt.
Des d’un primer moment l’alcaldia
ha realitzat diferents reunions amb
el delegat del Govern de Catalunya,
el delegat del Govern espanyol i diferents alcaldes i alcaldesses de la
demarcació de Lleida per tal de tenir
informació i seguir el procediment
adient per acollir en condicions les
persones refugiades que arriben als
municipis.
També des d’un primer moment
s’han fet reunions amb el col·lectiu
ucraïnès d’Agramunt per conèixer la
qüestió de primera mà i poder atendre les necessitats sorgides des de
l’esclat de la guerra a Ucraïna; sobretot, per poder acollir amb les millors
condicions les persones refugiades
ucraïneses que arribin.
Sílvia

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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TAXIS AGRAMUNT
24 hores

Vehicles de 4, 6 i 8 places
Demanar per Josep Mª

600 446 600 - 973 390 331
lotaxiagramunt@hotmail.com
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DATES ASSENYALADES I COSTUMARI
La parèmia canta algunes virtuts del mes de
maig com és ara que hi ha moltes festes, però
que encara és fredorenc:
Pel maig,
Pel maig no deixis ton gipó
festes a raig. per si ve el fred de trascantó.
Dia 1: Sant Josep Obrer. Festa del Treball.
Dia 3 de maig: Invenció de la Santa Creu. L’Església commemora la troballa de la Santa Creu,
perduda durant els primers temps del cristianisme, i recuperada gràcies a Santa Elena. Avui
té lloc la benedicció del terme des de les creus
termenals. El dia d’avui és molt ric en refranys
Per Santa Creu
faves i pèsols pertot arreu.
Dia 15: Sant Isidre Llaurador. A principis del segle XVI els pagesos catalans van adoptar com a
patró el sant pagès madrileny en substitució dels
sants que per aquí s’havien venerat: sant Galderic, al Rosselló; sant Medir, al Vallès i comarques
de Barcelona; sant Faust, al pla de Lleida, i els
sants Abdó i Senent, a molts indrets del Principat.
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Quart creixent

el dia 9, a les 2:21 h

Lluna plena

el dia 16, a les 6:14 h

Quart minvant

el dia 22, a les 20:43 h

Lluna nova

el dia 30, a les 13:30 h

Maig de 1856: Inici de les obres del túnel de
Montclar del Canal d’Urgell. Aquest té la boca
d’entrada a la vall de Foradada i la sortida als
Coscolls, a la part de llevant de la serra de Montclar, amb una longitud de 4.917,60 metres. El
túnel té una amplada de 5,15 metres i una alçada de 5,47. Les obres es van iniciar al mes
de maig de 1856 i es van acabar al setembre
de 1860. Per poder-lo construir van perforar 13
pous, el més gran de 130 metres de profunditat.
El terreny per on passa és de marges, roca arenosa i guix, i una bona part de la seva longitud
hi ha afloracions d’aigua, la qual cosa va dificultar molt la seva construcció. Per a la execució d’aquesta obra es van utilitzar de molta mà
d’obra local, presoners procedents dels penals
de Tarragona i de Burgos, que estaven instal·lats
en un campament a prop de la perforació. Les
obres van ser dirigides per l’enginyer del canal,
Domingo Cardenal.
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Temperatura màxima:

8
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7,5
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9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Dies
Temperatura mínima:

MATRIMONIS
David Fuentes, i
Verònica Castells

dia 1
dia 4
dia 10
dia 11
dia 16

dia 25

DEFUNCIONS
Francisco Javier
de la Vega Martín
Jaume Farreny Castellà
Rosa Figuera Farré

56 anys, dia 6
93 anys, dia 13
91 anys, dia 22

Informació facilitada pel Registre Civil amb les dades convenientment autoritzades.

Ramon Bernaus i Santacreu
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28
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17,4
17,3 18
16,8 16,9
16,8 17,3
16,7
16,7
16,3
16,2
15,5
15,5
16
14,8 14,5 14,8
14,2 13,9
14,1
16,4
14,9
13,5
13,5
13,5
13,4
14
12,8 13,2 12,9
12,5
12,2 11,9
12,2
11,8
11,5
11,5 11,6
11,5
10,9
10,9
11
12
10,9
10,8
10,6
10,4
10,3
9,9
9,7
9,5
9,5 9,3
11,5
9 8,8 9
10
8,7
8,5
8,5 8,6
10,4
8,2
8
9,2
7 6,8
6,9 6,7
6,8
8
6,9 7
6,3
6,3
6,2
5
5
4,8
6
4,3
6,8
4,2 4
6,5 3,8
4
3,5
4
2,5
2
2,2
1,5
1
2
0,5
0,8
0

1

NAIXEMENTS
Assane Gueye
Bianca López Duran
Ona Sin Rosa
Sitan Coulibaly
Binta Sow
(+1 naixement sense autorització)

Dia 29: L’Ascensió del Senyor.

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

2,5

(Mes de març de 2022)

Temperatura mitjana:

Precipitacions:

JOSEP ROVIRA

Mes de 31 dies, cinquè del nostre calendari.
El dia 1 el sol surt a les 6h 52m i es pon a
les 20h 46m.
El dia 31 el sol surt a les 6h 22m i es pon a
les 21h 16m.
El dia 21 el sol entra a la constel·lació de GÈMINIS.

°C

Demografia

Les fases de la lluna:

MAIG 2022

Temps
PLUJA CAIGUDA DURANT EL MARÇ
Dia 8 .........................................
Dia 11.........................................
Dia 12.........................................
Dia 17.........................................
Dia 26.........................................
Dia 29.........................................
Dia 30.........................................
Dia 31.........................................

2,5 l./m2
20,5 l./m2
3,0 l./m2
1,5 l./m2
7,5 l./m2
1,0 l./m2
5,0 l./m2
3,0 l./m2

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

44,0 l./m2

TEMPERATURES EXTREMES DE MARÇ
Màxima del mes ......................... 20,1°, dia 28
Mínima del mes ............................. 0,5°, dia 8
Oscil·lació extrema mensual .................... 19,6°
Mitjana de les màximes .......................... 15,7°
Mitjana de les mínimes ............................. 5,4°
Mitjana de les mitjanes ............................10,5°
L’observador: Ramon Coll
(Des de cal Tallador)
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www.molinet.cat
Obert 24 hores
Entra, tria, compra
i t’ho portem a casa!
Ctra. d’Artesa, 1
AGRAMUNT

ferreteria@molinet.cat

Tel. 973 390 458
Fax 973 390 662

“Jo us espero. Jo no sóc pas lluny,
just a l’altre costat del camí”.
(Charles Peguy)

Desè Aniversari

Josep Rubies Fontanet
Que morí el 17 d’abril de 2012, als 48 anys.

Fa 10 anys que ens vas deixar i l’escalfor que ens transmeties es glaçà en els cors
dels qui encara t’estimem.
Fa 10 anys que vas marxar, deixant un gran buit que mai no podrem tapar, alegries
i somriures que no podrem oblidar. Te’n vas anar en pau i amb la calma ens vàrem
quedar, respirant la noblesa que en el teu cos regnà.
Fins sempre i per sempre als nostres cors.
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L LEURE A MEN ITATS

Les 7
diferències
per Ricard Bertran

S’ha editat el segon
conte de la col·lecció
“Contarrons”
dedicat a l’Angelina
Comadrona, que
es presentarà
oficialment per la
Diada de Sant Jordi.
La imatge de
l’esquerra és l’ori
ginal, mentre
que a la de la
dreta s’han fet set
modificacions.
A veure si les
trobeu!

J L Y P T Y Q W O L E D D K K
B X A I T C T N U R R Ç L K J
S W P E C N E T I T M U Q H D
E V C C S G S K E E L F L T C
P L N E N B F G N S P E D H S
T L I N I D M S D O E H Z O Y
N U R T Z I T X E S U G Y V V
E N P O G X Z H I P S P A D G
C Y Ç G U G D C X B W N T B W

C Y Ç G U G D C X B W N T B W

U B I H E C E N T R I C Ç M H

Busqueu les paraules corresponents:
CENTO, CENTPEUS, CENTRAL, CENTRE,
CENTRIC, INSECTE, LLUNY, MIG,
MILPEUS, PRINCIPAL, TENDEIX

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

E I M K U D T D A R M X T U Ç

SOPA DE LLETRES

Solució a la
Sopa de Lletres:
K E L K E Q H R T C V D S P M

❚ Coordina Rosa Maria Sera

2

Solució a les
7 diferències:

8

N U R T Z I T X E S U G Y V V
T L I N I D M S D O E H Z O Y
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J L Y P T Y Q W O L E D D K K

7
5

E I M K U D T D A R M X T U Ç

Solució al
SUDOKU:
8

K E L K E Q H R T C V D S P M

3

5

E V C C S G S K E E L F L T C

B X A I T C T N U R R Ç L K J

8

3
2

4

6
7

4

5

2
5

5

1

6

2

P L N E N B F G N S P E D H S

S W P E C N E T I T M U Q H D

5

9

E N P O G X Z H I P S P A D G

U B I H E C E N T R I C Ç M H

4

9

7

6
1

4
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Ni que només fos
pel suau lliscar d’un
temps perdut al teu
costat.
Ni que només fos
recórrer junts el vell
jardí del teu passat.
Ni que només fos
perquè sentissis com
t’enyoro.

Ha pujat a la casa del Pare

Montserrat Ribera Valls
que morí cristianament el dia 2 d’abril de 2022, a d’edat de 94 anys,
havent rebut els S.S. i la B.A.
E. P. D.

Tots els qui l’hem conegut i estimat us agraïm les mostres de condol rebudes
i el vostre record pel seu descans etern.

Agramunt, abril de 2022
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L’O B J EC TIU
DE L RO BERT

Gratapalles
(Emberiza cirlus)

ROBERT PENELLA

Aquest cop ens endinsarem
al món dels petits ocells i
ho farem amb el gratapalles.
És com un pardal, però prefereix especialment els llocs
amb alternança de petits
boscos i zones obertes. La
seva dieta es basa en petits
fruits, llavors i alguns invertebrats. A la imatge podem
veure una femella amb uns
tons més suaus i, a la dreta,
amb tons molt més marcats,
el mascle.
Font de Coscó,
juny 2020

L A C A L AIS ERA

per SERAFINA BALASCH PUIG
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Primer Aniversario
11 de abril de 2021

Rosario Dieste Garcés
(Viuda de Antonio Escartín)

Aquí tu familia te extraña, te tiene en su pensamiento
y en un día como hoy te echa de menos...

Agramunt, abril 2022
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a foto de l’Àlbum d’aquest mes correspon a un grup nombrós d’alumnes del Col·legi Mare de Déu del Socors.
Aleshores feien els cursos de cicle mitjà (tercer i quart de primària) i es van aplegar a la classe de cant coral, amb
el professor de música Ricard Bertran, autor de la foto. Era la primavera de l’any 1999 i estaven junts per gravar un
parell de cançons per a un disc compacte (CD). Enguany aquests nois i noies han complert o compliran 32 i 33 anys
respectivament.
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1) Aleix Solé. 2) Olga Gené. 3)
Natalie Roig. 4) Jèssica Vilella. 5)
Guillem Pla. 6) Marina Terré. 7) Carla
Robredo. 8) Marina Solé. 9) Bob
Paelink. 10) Magí Josa. 11) Josep R.
Mateu. 12) Josep Rovira. 13) Marta
Roig. 14) Anaïs Donisa. 15) Josep M.
Coll. 16) Rut Pérez. 17) Sergi Ripoll.
18) Toni Sin. 19) Víctor Fornells.
20) Thais López. 21) Bernat Calvet.
22) Guillem Terré. 23) Jaume Bonet.
24) Sara Esteban. 25) Pere Gili. 26)
Cheris Junyent. 27) Àlex Valls. 28)
Sergi Pijuan. 29) Janet Martínez. 30)
Anna Reig. 31) Meritxell Galan. 32)
Ester Ricart. 33) M. Carme Minero.
34) Joan Almodóvar. 35) Sandra
Bernaus. 36) Jordi Gili. 37) Ramon
Eroles. 38) Sergi Bertran.
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FOTO: JOAN PUIG

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

Més de trenta anys separen les imatges d’ahir i d’avui del carrer de Pompeu Fabra, ubicat dins de la zona del Clos. La imatge d’ahir es
va poder fer des de dins d’un solar encara per edificar. Amb totes les construccions que s’hi han anat fent, poques són les referències
significatives entre ambdues imatges. Una d’elles poden ser les sitges del fons de “La Campanera”. El projecte tècnic de tota la zona del
Clos es va acabar de redactar l’octubre de 1986 amb un pressupost de 107 milions de pessetes. Es preveia resoldre el greu problema
urbanístic que comportà l’edificació, a partir dels anys setanta, de nombrosos habitatges sense cap mena de planificació.

