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Una multitudinària rua de comparses va
representar el tret de sortida de les festes
artesenques de Carnaval. L’endemà, més
d’un centenar de disfresses en el concurs
infantil. I el dimarts, la Matança del Porc.
Malgrat la crisi, la gent vol passar-ho bé.

PUBLICACIÓ DELS MUNICIPIS D’ARTESA DE SEGRE,
VILANOVA DE MEIÀ, CUBELLS, ALÒS DE BALAGUER,
FORADADA I DEL POBLE DE MONTCLAR
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L’AGENDA

Agenda ciutadana

Actes que sabem que es faran

Fonts: Registre Civil d’Artesa de Segre, Arxiprestat
d’Artesa de Segre i Ajuntaments de Foradada i de
Vilanova de Meià.

Fins al 17 de març:
23è Premi de Narrativa Breu d’Artesa de Segre.
Es poden recollir les bases a l’Ajuntament o a la
Biblioteca Municipal, o consultar-les a
www.artesadesegre.cat

PENDENT DE PUBLICAR
Municipi d’Artesa de Segre
Defuncions:
30 de desembre: Jaume Boixadera i Roca (87 anys),
natural de Tudela de Segre
GENER
Municipi d’Artesa de Segre
Naixements:
dia 11: Rania Zerouali, filla d’Abderrazak i de Wafae
dia 31: Martina Solé i Solanes, filla d’Agustí i d’Eva
Matrimonis:
dia 21: Xavier Arbizu i Arbonés amb Júlia Blasco i
Garcés (veïns de Clua)
Defuncions:
dia 4: Antoni Call i Mora (22 anys), natural d’Artesa
de Segre
dia 7: Francisco Baella i Verdié (84 anys), natural
d’Artesa de Segre
dia 21: Josep Marsà i Caelles (89 anys), natural de
Montargull
Municipi de Vilanova de Meià
Defuncions:
dia 13: Anna Casanoves i Ferré (83 anys), natural
de Vilanova de Meià
dia 27: Concepció Feliu i Llorens (84 anys), natural
de Vilanova de Meià

5 de març:
A les 15:30h, a la sala de les Artesenques Actives
(Centre d’Entitats Les Monges), Conferència “Flors
de Bach”, dirigida per Montse Vall, terapeuta floral.
Organitza: Artesenques Actives
7 de març:
A les 17:30h, a la Biblioteca Municipal d’Artesa, L’hora del conte per a nens i nenes de P3 (veure pàg.
19)

METEOROLOGIA
Fonts: Ajuntaments d’Artesa de Segre, de Foradada i de Vilanova de Meià, i Servei Meteorològic de Catalunya.
GENER

Municipi de Vilanova de Meià
Temperatura mitjana:
3,3°
Temperatura màxima:
15,1° (dia 6)
Temperatura mínima:
-6,5º (dia 30)
Precipitació màxima:
0,7 mm (dia 28)
Total precipitacions:
1,1 mm

Municipi d’Artesa de Segre
a) Observatori Pl. Ajuntament
Temperatura mitjana:
4,5°
Temperatura màxima:
14° (dies 4i 6)
Temperatura mínima:
-5º (dia 30)
Dies amb precipitacions:
0

Municipi de Foradada
Manquen dades

b) Observatori Baldomar
Manquen dades
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Una nova cultura de l’oci?
La recent festa de Carnestoltes ens ha deixat un bon regust de
boca i és que, amb tot el que ens està caient amb la inacabable
crisi econòmica, sembla que la gent no ha perdut l’humor i ha
participat de forma notable en els diferents actes. Almenys a
Artesa.
Quin bé de Déu de comparses i carrosses en la rua del dissabte! I això que hi havia gent malalta per la passa de grip. Pel
que fa a les disfresses infantils del diumenge, hi ha opinions per
a tots els gustos, però hi havia més d’un centenar de participants! Si parlem del dimarts, dia de la Matança del Porc, la cosa
sembla més clara: no hi havia tanta gent. El que canta, però, són
els números; i el nombre de tiquets venuts a les botigues d’Artesa
en els dies anteriors va ser similar a altres anys. En canvi, la
venda de tiquets del mateix dimarts va ser menor. O sigui, que la
gent del país hi va participar igualment, però els que compren el
tiquet el dimarts, no.
Així doncs, la valoració global és positiva, tot i les retallades
que a poc a poc van arribant a tots els àmbits. I és que el sopar
del dissabte ja no era de franc, sinó que valia 2 euros. I en lloc
d’orquestra, hi va haver música de llauna. Els premis del diumenge van ser menys esplèndids i, a més, no hi havia berenar
per a la canalla. Finalment, el preu dels tiquets de la Matança del
Porc era el doble. Val a dir que feia molts anys que valien el
mateix.
Tot i això... tot i l’efecte que la crisi pot haver tingut en cada
una de les economies familiars... la festa va ser participativa en
els seus diferents actes. La conclusió és clara: estem tocats però
no enfonsats.
Per altra banda, n’haurem de treure alguna cosa de profit de
tot plegat. I és que, ben mirat, amb una gran dosi de bon humor
i rascant-nos la butxaca una mica, podem continuar celebrant
les festes de sempre sense gaires problemes. Que la vida són
dos dies i hem de gaudir dels bons moments.
Arreu sentim o llegim notícies de municipis on es redueix la
despesa cultural i festiva de forma important i potser ens espera
una nova cultura de l’oci. Durant molt de temps hem pogut gaudir de franc de moltes festes gràcies als recursos econòmics
municipals. Ara que l’economia està estrangulant també els ajuntaments, potser ens toca ser menys exigents i, a més, col·laborarhi econòmicament.
Amb el temps veurem on ens porta aquesta situació. Mentrestant, ja hem entrat a la Quaresma, època per excel·lència de
restriccions. Recordeu allò del dejuni i de l’abstinència?... Per
tant, enguany ens hi trobarem com peix a l’aigua, no?

Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, l’IEI de la Diputació de
Lleida, el Consell Comarcal de la Noguera i l’Ajuntament d’Artesa de Segre.
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NOTICIARI

Augment de preus a l’Escola de Música
La mesura s’ha hagut de prendre a mig curs i també s’ha hagut d’acomiadar personal
a retallada en la subvenció
per alumne de la Generalitat a les escoles municipals
de música, sumada al retard en el
pagament d’aquesta ajuda corresponent al curs passat, ha obligat
l’Ajuntament a reestructurar, a mig
curs, el funcionament de l’Escola de
Música per garantir que pugui romandre oberta. El deute que té pendent el govern català amb l’Ajuntament pel que fa a les ajudes del
curs passat és de 51.980 euros.
La primera de les mesures ha
estat prescindir de part del professorat que hi donava classes a

L

temps parcial i augmentar les hores de la resta, de manera que s’ha
mantingut els horaris i l’oferta educativa. Així, de les 12 persones que
impartien algun tipus de formació
al centre s’ha passat a 8, que hi
dediquen més hores. La reestructuració comporta també la supressió de la figura de la direcció del
centre, unes tasques que assumeix
una altra persona, i s’aplica des del
passat 1 de gener, tot i que es va
començar a negociar amb el professorat a principis de curs.
L’Ajuntament també va aprovar
al ple, amb el vot en contra de l’opo-

sició, un augment de les taxes que
serà diferent en funció de cada
matèria però que se situa, de mitjana, en un 16 per cent. En aquest
sentit, el consistori ha lamentat
haver d’arribar a aquest punt però
ha comunicat prèviament la situació a l’AMPA del centre, que està
al cas de les circumstàncies que
l’han motivat.
Les dificultats en la gestió de l’escola han fet que el consistori prepari una reestructuració definitiva
del centre de cara al curs vinent,
que podria passar per externalitzar
el servei.

Les Artesenques fan un taller d’infusions
25 sòcies van participar en la primera edició d’aquest curs, que va tenir molt bona acollida
associació de dones
Artesenques Actives va organitzar a principis de mes
el primer taller d’infusions, una activitat que va durar tres hores i va
reunir 25 sòcies. El curs, guiat per
dues enginyeres agrònomes, oferia informació sobre els gustos i la
manera com es poden combinar les
plantes, i també constava d’una degustació. Les assistents van aprendre que una infusió no ha de combinar més de tres varietats de plantes i que la de sabor més intens s’ha
de posar en menor quantitat.

L’

La primera edició d’aquest taller va tenir molt bona acollida

Artesa convoca el 23è Premi de Narrativa Breu
a Biblioteca Joan Maluquer i
Viladot i l’Ajuntament d’Artesa
de Segre han convocat la 23a
edició del Premi de Narrativa Breu.
Com cada any, les obres han de ser
originals, inèdites i en català, i hi
ha diferents requisits en funció de
les categories en què es divideixen
els participants. Aquestes catego-

L

ries, vuit en total, comencen al cicle inicial d’educació primària i van
fins als majors de 60 anys.
Les obres es poden escriure a
mà en la primera i segona categories, és a dir, als participants que
cursen els cicles inicial i mitjà de
primària. A més, en la primera categoria també es poden acompa-

nyar amb un dibuix. Per la resta de
categories, les normes estableixen
que les obres s’han de presentar
escrites a ordinador i amb una extensió màxima de cinc pàgines amb
tipografia Times New Roman, mida
12. Les obres es poden lliurar fins
al 17 de març i tots els detalls es
poden consultar a la Biblioteca.
la
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Roben la campana d’obús de la Vall d’Ariet
Els lladres la van despenjar i la van deixar caure a terra, on fins i tot ha quedat un forat
La campana d’obús de
l’església de Sant Bartomeu
de la Vall d’Ariet va
desaparèixer a principis de mes. Un
veí de Baldomar va acudir a l’ermita
i va veure que no hi havia la peça i
que, a més, a terra hi havia un forat.
És per això que tot apunta que la
peça va ser despenjada i es va
deixar caure de cop a terra.
L’Ajuntament ja ho ha denunciat la
desaparició als Mossos d’Esquadra,
que han obert una investigació, i ha
facilitat informació i imatges sobre
la peça, que està feta amb les
restes d’una bomba de la Guerra
Civil, procedència que li val el nom
de campana d’obús.
La campana desapareguda es va
fer amb el cap d’un obús que va

E
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trobar un pastor l’any 1942, que en
veure’l va pensar que podria cobrir

les funcions de la campana, que
havia estat espoliada per la guerra.

NOTICIARI

El primer Birraplec respon a les expectatives
El tast de cerveses esgota les places abans de termini i el sopar reuneix 100 persones
l primer Birraplec d’Artesa
de Segre va tenir molt bona
rebuda per part del públic,
que es va traduir en un ple absolut
al tast de cerveses, que va esgotar
les 40 places a les quals estava limitat, i en més d’un centenar de
persones al sopar de germanor. La
jornada, organitzada pel col·lectiu
Alternativa, va culminar amb un
concert fins a la matinada amb els
grups The Good People Band, Los
Pistoleros de la Paz, Arrels, Indigna i dos DJ.
El tast de cerveses estava limitat a 40 persones i els tiquets, que
es venien anticipadament, es van
esgotar dies abans de la data.

E

El tast de cervesa i el sopar van ser la part gastronòmica, i el concert hi va donar el to festiu

La màquina de netejar passarà 2 cops setmanals
Amb la reducció de la freqüència d’ús, l’Ajuntament vol estalviar en gasoil i raspalls
a reducció de la freqüència
de pas de la màquina que
neteja els carrers d’Artesa
ha estat una de les primeres mesures adoptades per l’Ajuntament
per estalviar en despesa corrent.
Per compensar-ho, s’ha incrementat la neteja manual. Així, fins ara la
màquina sortia de dilluns a divendres,
i es complementava amb la neteja
manual, amb l’escombra i el cabàs.

L

A partir d’ara, el sistema manual s’utilitzarà cada dia i la màquina passarà dos cops per setmana. La mesura s’aplica des de finals de gener i
pretén estalviar en gasoil com en recanvis de raspalls per l’aparell.
Una altra de les vies que l’Ajuntament estudia per reduir la despesa corrent és canviar l’enllumenat
dels carrers amb lluminàries de baix
consum, aplicant el sistema de fi-

nançament pel qual l’obra es paga
a partir de l’estalvi que genera.
El que ja s’aplica en aquest sentit és l’apagada de llums alterns en
alguns carrers a partir de les 12 de
la nit. La despesa en telèfons, fixos
i mòbils, és un altre dels punts del
pla d’estalvi. Per ara s’ha canviat
la tarifa dels mòbils i s’està negociant el servei de fixos amb diferents
operadores.
la
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NOTICIARI

Les Artesenques celebren Santa Àgueda
La festa va començar amb un dinar de germanor i va continuar amb ball i regals
associació de dones
Artesenques Actives va
celebrar el dia 5 de febrer
la festa de Santa Àgueda amb un
dinar de germanor que va reunir
una setantena de persones. El dinar estava obert a persones de fora
de l’associació. La festa va continuar durant la tarda amb el repartiment d’un obsequi per a cadascuna de les dones assistents al dinar,
que enguany consistia en una cullera de fusta, mentre que els homes també van tenir l’oportunitat
d’endur-se un record de la jornada
gràcies al sorteig de dues ampolles de licor. Així mateix, durant la
tarda es va fer una animada sessió
de ball a la mateixa sala.

L’

El dinar de germanor va reunir una setantena de persones

Absolta la veïna d’Anya acusada d’injuriar l’alcalde
El Tribunal Suprem considera que la llibertat d’expressió preval per sobre el dret a l’honor
l Tribunal Suprem ha estimat el recurs de cassació
interposat per una veïna
d’Anya, Margarita Labera, acusada d’un delicte d’intromissió a l’honor de l’alcalde del poble, Ferran
Salvat, en una carta publicada al
número 296 d’aquesta revista. La
dona va ser condemnada pel jutjat
de Balaguer i l’Audiència de Lleida
va desestimar el seu recurs, tot i
que el Suprem, instància superior,
l’ha estimat i ha revocat la condemna. El cas va començar arran d’una

E

carta en què la denunciada acusava Salvat de mentir i actuar amb
demagògia.
L’escrit va motivar una denúncia
de Salvat al jutjat de primera instància de Balaguer, que al desembre de 2008 la va estimar parcialment i va dictaminar que la carta
constituïa “una intromissió illegítima al dret a l’honor i la intimitat del demandant”, per la qual cosa
la condemnava a indemnitzar-lo
amb 5.000 euros en concepte de
perjudicis i danys morals. L’acusa-

da va recórrer aquesta sentència a
l’Audiència de Lleida, que la va desestimar considerant que sobrepassava els límits de la llibertat d’expressió perquè feia afirmacions i
imputacions més enllà de la simple
crítica política i afectaven el terreny
personal.
El Suprem adverteix que hi ha
un conflicte entre el dret a la llibertat d’expressió de la dona i el dret
a l’honor de l’alcalde, però considera que, en aquest cas, preval el
primer.

la
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Tòrrec inaugura l’asfaltat d’un camí
l director dels
litats que havien fet
Serveis Terrifalta per part de tots
torials del
ells.
Departament de GoDurant l’acte,
vernació i Relacions
Souto va destacar
Institucionals
a
la importància i el
Lleida, Jordi Souto,
valor de les poblava ser l’encarregat
cions rurals, així
d’inaugurar el pascom de tota la seva
sat 27 de gener l’asgent, i els comunicà
faltat amb triple reg
que per part de la
de les masies de
Generalitat s’aposta
Tòrrec, obra inclosa
per continuar inveral Pla Únic d’Obres
tint a les zones rui
Serveis
de
rals, realitzant obres
Catalunya (PUOSC) L’acte oficial va ser presidit responsable de Governació a Lleida, Jordi Souto
bàsiques i millores
de l’any 2010.
importants perquè
de
la
població,
Antonio
Bertran,
i
Souto va arribar a l’Ajuntament
la qualitat de vida de les persones
de Vilanova de Meià cap a les 10 pels veïns.
sigui similar a tot el país.
En nom de tots els veïns, Bertran
del matí, on va ser rebut per l’alcalDesprés de l’acte, al local social
de de vila, Xavier Terré, i els regi- va dirigir unes paraules d’agraïment de la població, els veïns van oferir
dors. Després d’una breu reunió de al Departament de Governació de un refrigeri per a tothom.
treball i de signar al llibre d’honor de la Generalitat de Catalunya, que ha
Pel que fa a temes econòmics,
l’entitat, es varen desplaçar cap a subvencionat l’obra, així com tam- l’obra ha tingut un pressupost
Gàrzola, on varen visitar un tram de bé envers l’Ajuntament de Vilanova 147.507,28 euros, dels quals
les noves obres que s’estan duent a de Meià i el seu alcalde, per l’inte- 140.131,92 han estat finançats pel
terme en el marc del PUOSC 2011, rès, l’esforç i el treball dut a terme Departament de Governació i Adper fer realitat aquest projecte.
d’arranjament del Camí del Siscar.
ministracions Públiques i la resta,
Per la seva part, Souto i l’alcalde amb recursos propis de l’AjuntaTot seguit, les autoritats es varen desplaçar cap a Tòrrec, on va varen fer palesa la seva gratitud als ment de Vilanova de Meià.
tenir lloc l’acte inaugural del dia, veïns per haver fet possible que l’obra
l’obra del camí de les masies. Allí, en qüestió s’executés sense cap enAjuntament de Vilanova de Meià
Souto va ser rebut pel representant trebanc i amb totes les ajudes i faciFoto: Mar Eroles

E
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LA NOGUERA
Tres incendis en una setmana
Tres incendis van cremar en diferents punts de la Noguera en menys d’una setmana, entre el 6 i el 9 de
febrer. El primer es va declarar el dia 6 a la tarda al
terme municipal d’Àger i va arrasar una quarantena
d’hectàrees. El següent va ser d’afectació menor i va
començar aquella mateixa nit, tot i que els bombers el
van extingir en poques hores. Finalment, el dijous de
la mateixa setmana es va declarar un nou incendi al
terme de les Avellanes i Santa Linya. En aquest cas,
el foc va cremar una desena d’hectàrees i, tot i que al
principi es temia que costés extingir-lo per haver-se
declarat en una zona de difícil accés, finalment no va
ser així. En cap dels casos hi va haver víctimes personals. Entre les causes del foc domina el fet que la zona
acumula més de quatre mesos de sequera. Aquesta
circumstància, sumada a les fortes gelades seques
d’aquelles dates i a la intensitat del vent que va bufar
durant tota aquella setmana, va fer el risc d’incendi
fos molt més elevat. Tot i això, en cap moment va ser
necessari arribar a activar plans d’alerta o emergència específics per a la situació.

arribada a Balaguer amb l’objectiu de reivindicar el
respecte pels ciclistes a la carretera. Sota el lema “Nosaltres també hi circulem” els ciclistes van sortir del
pavelló Inpacsa i van recórrer uns 15 quilòmetres. La
ruta va acabar a la plaça del Mercadal, on van llegir
un manifest.

El COU d’Àger comença nova temporada
El Centre d’Observació de l’Univers va estrenar la
quarta temporada el 17 de febrer. Les instal·lacions
acumulen 90.000 visites al llarg de les tres campanyes que han estat obertes i afronten aquesta quarta
amb novetats al programa del planetari i a les projeccions, així com en els materials didàctics i divulgatius.
Entre els projectes més destacats destaquen els progressos en la candidatura per ser declarat reserva
Starlight de la Unesco, un distintiu que reconeix la
qualitat del cel i que per ara només gaudeixen quatre
indrets de tot el món. La Unesco pretén limitar el total
d’aquestes distincions a 15, per la qual cosa, si el
Montsec ho aconsegueix, aconseguiria una gran rellevància a nivell mundial.

Jornada tràgica per al ciclisme
Dos ciclistes van morir atropellats al terme municipal
de Vallfogona de Balaguer el diumenge dia 12 de febrer. L’accident va tenir lloc cap a la una del migdia
quan els dos homes, veïns de Balaguer i ciclistes experimentats, van ser envestits per un turisme a la C13. Les víctimes viatjaven en un grup amb més ciclistes, dels quals un va patir ferides lleus i al tancament
d’aquesta edició continuava ingressat a l’Hospital
Arnau de Vilanova. Els companys del club al qual pertanyien les víctimes i desenes de ciclistes d’arreu de
la província es van reunir el diumenge següent, dia 19
de febrer, per fer una ruta reivindicativa amb sortida i

Els responsables del COU van presentar la quarta temporada

la
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EL CAP INFORMA

Préstec d’aparells ortopèdics
l CAP d’Artesa de Segre
ofereix des dels seus inicis
el servei de préstec d’aparells ortopèdics, d’una manera voluntària. Tenim en estoc cadires de
rodes, caminadors i crosses.
L’activitat consisteix en recaptar
aparells ortopèdics d’usuaris/famílies que ja no en fan ús, per deixarho a d’altres que ho requereixen.
Els beneficis que aporta són:
- Estalvi de visites de l’usuari cap
el metge especialista.
- Estalvi econòmic per l’administració i els beneficiaris.
- Estalvis intangibles (angoixa i
malestar del malalt pel desplaçament, les molèsties i el temps dels
familiars).

E

- Una entrega immediata de l’aparell (si hi és en estoc).
- La satisfacció de donar quelcom
que no necessito perquè algú ho
pot necessitar.
Durant l’any 2011 s’han fet 75
cessions de préstec.
Aquesta activitat comporta un
desgast de la vida útil dels aparells
ortopèdics. Per això, fem una crida
a totes aquelles famílies que tenen
aparells ortopèdics i no en fan ús,
que els portin al CAP d’Artesa de
Segre. En farem una bona utilitat.
Apostem per la solidaritat de tots
plegats.

Institut Català de la Salut
ABS Artesa de Segre
C. Guimerà, 6
25730 Artesa de Segre
Telèfon 973 40 21 96
Telefax 973 40 00 27

ATENCIÓ
Horari CAP Artesa de Segre: de
8 h a 15 h de dilluns a divendres

Per urgències o emergències, truqueu al 061

ABS Artesa de Segre

PER QUÈ DIEM...

... que algú passa per l’adreçador?
utilitza aquesta dita per a
significar que a la persona en qüestió se li farà
seguir una vida molt recta i d’acord
amb els costums establerts i que,
per tant, no li seran permesos cap
mena de vicis ni de mals costums.
Tal com diu el diccionari, equival a
“sotmetre’s a una imposició”.
Això se sol aplicar al fills, al treballadors, etc.; és a dir, a qui, per
la seva condició, està sotmès a una
determinada obediència.
Lògicament, la frase s’aplica
sempre en sentit figurat, ja que no
existeix cap aparell capaç d’adreçar persones i, molt menys, de
manera moral.
Malgrat això, hi havia, anys ha,
una eina que era molt utilitzada per
fusters i ebanistes i que servia per
adreçar la fusta que tenia tendència a corbar-se per efectes de la humitat o per qualsevol altre motiu, i que
rebia, justament, el nom d’adreçador.
També és una màquina per a

S’
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adreçar peces o barres metàl·liques
i encara hi ha un altre estri que serveix per a adreçar o rectificar moles.
Probablement, el modisme fa
referència a aquestes eines, usant,
en el llenguatge col·loquial, aquesta paraula en sentit figurat.
També se’n
deia ‘adreçador’ a
l’operari tèxtil que
allisava i ‘adreçava’ robes de seda
de tota mena i
també peces de lli
per a la confecció
de les valones i
les gorgeres, és a
dir, els adorns per
al coll fets amb
roba replegada
que s’usaven antigament, tal com
es poden veure
en retrats de personatges dels se-

gles XVII i XVIII (per exemple, en
qualsevol retrat de Cervantes). La
‘gorgera’ també era la peça de l‘armadura que protegia la gola.
Albert Vidal

la
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PUBLICACIÓ D’ARTESA DE SEGRE I COMARCA
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NOTÍCIES DE LA BIBLIOTECA

Novetats de febrer
ADULTS
Els castellans. Jordi Puntí. Ed.
l’Avenç
L’impacte de la immigració peninsular en una vila industrial catalana dels anys setanta, vista a través
de la mirada retrospectiva de l’aclamat autor de “Maletes perdudes”.
Un relat construït sobre la memòria d’un passat recent, i una reflexió implícita sobre el present.
No obris els ulls. John Verdon. Ed.
Proa
Dave Gurney, que va protagonitzar
la primera novel·la de John Verdon,
Sé el que estàs pensant, no troba
l’ocasió de retirar-se tranquil·lament
amb la seva dona...
Empremtes que mai s’esborren.
Camilla läckberg. Ed. Amsterdam
Si parlem de la novel·la negra sueca actual, hem de parlar d’aquesta autora.

Activitats d’informàtica
Curs de Facebook
Dimecres 7 i 14 de març.
Curs Twitter
Divendres 2 i 9 de març.
Es faran de 3 a 5 de la tarda a
la biblioteca. Places limitades.
Per a més informació i inscripció, passeu per la biblioteca.

Crònica de l’ocell que dona corda al món. Haruki Murakami. Ed.
Labutxaca
El jove Toru Okada acaba de deixar la seva feina en un bufet d’advocats. Un dia rep la trucada anònima d’una dona. A partir d’aquell
moment, l’existència de Tooru pateix una estranya transformació.

Wikileaks per dins, la meva vida
a la web més perillosa del món.
Daniel Domscheit-Berg. Ed. La
campana
Daniel Domscheit-Berg va ser durant dos anys el portaveu de
WikiLeaks, quan sota la batuta
d’Assange van posar en marxa una
organització revolucionària. Els dos
joves compartien la passió per una
feina que aviat va alarmar els governs i les empreses més poderoses del món. Per això el Pentàgon
va dedicar un equip de 120 persones a investigar el perill de la seva
influència.

INFANTIL
Banyetes i l’esport .Ed.Fonoll
En aquest segon volum de la collecció Banyetes, el famós caragol i
la seva colla participen en una cursa de relleu. La història es desenvolupa al bell mig de la ciutat de
Lleida i té com a escenari d’actuació llocs tan coneguts com els
Camps Elisis.

L’estrany cas de la maquina de
llibres. Geronimo Stilton. Ed.Comic
Què passaria amb els llibres de
Geronimo Stilton i el seu diari si ningú hagués inventat la impremta?
Seria un drama de bigotis! Justament per evitar un daltabaix com
aquest, Geronimo, amb Benjamí,
Martin Gala, Patty i Pandora, tornen enrere en el temps, fins a l’Alemanya del segle XV, per impedir
que els Gats Pirates sabotegin la
feina de Gutenberg, l’inventor de la
impremta!
Préstec de llibres, revistes i
audiovisuals
Servei d’internet i multimèdia
Connexió Wi-Fi

Biblioteca Joan Maluquer i Viladot

ACTIVITATS DE LA BIBLIOTECA
- L’Hora del conte
Dimecres 7 de març a 2/4 de 6 de la tarda per a nens i nenes de P3.
Explicarem dos contes:

C/ Escoles, 6
25730 ARTESA DE SEGRE
biblioteca.artesadesegre@gencat.cat
Tel: 973400754
http://bibliotecaartesadesegre.
blogspot.com

En Quimet i la Martina
Els tres porquets

la
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Prevenció de drogues i conductes de risc (I)
arta Capdevila ens va fer un
taller sobre drogues el 19 de
gener, en el marc de les xerrades que el Departament de Benestar Social i Família ofereix a les
famílies des de les Ampes. La xerrada anava destinada tant a pares
de nens petits com grans. Ella més
aviat ens va guiar, perquè la quinzena de pares que hi vam assistir
vam estar tan participatius que gairebé vam fer el taller sols i ella, amb
la seva expertesa en aquest àmbit,
ens va fer treure suc de totes les
nostres informacions i actituds.
Vam parlar de què és una droga, una substància que pot alterar
el nostre comportament, que pot
crear dependència i que és nociva
per la salut.
El fet de no estar “enganxat” o
de no haver arribat a adquirir una
addició no vol dir que no es pugui
tenir problemes amb les drogues:
els accidents, el sexe insegur, les
baralles, les sobredosis, els comes
etílics, la manca de concentració,
la disminució de rendiment escolar
i/o laboral, les ressaques... I tants
més que en podríem enumerar.
Com podem detectar que un fill
nostre està consumint? Bàsicament, pels canvis de comportament, el canvi d’amics, el descens
en el rendiment escolar... Caldrà
estar, sense atabalar, “presents i
atents en tot moment” i molt especialment quan el noi/a viu canvis:
els estius, vacances fora del poble,
universitat...
Si bé és veritat que la droga sempre ha estat en el nostre entorn, i
que fins i tot està incorporada dins
la nostra cultura (com és el cas de
l’alcohol), en l’actualitat sembla que
el seu consum/abús està més de
“moda”, i s’ha “normalitzat” als ulls
de tota la societat (inclosos els pares). Una altra preocupació és pel
canvi del tipus de droga d’avui, més
sintètica i menys “controlada”.
El comentari d’una mare ens va
fer pensar. Va dir: “És que ara la
droga arriba tan aviat que no ens

M
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dóna temps de preparar els fills”.
I pensant en els motius del jove
per consumir, vam coincidir que
molts cops es busca aquest canvi
de conducta, la sensació, la desinhibició, la curiositat, l’evasió (en no
sentir-se bé amb un mateix), la
pressió del grup, el “ritual”, la moda,
el model anglosaxó de consum
abusiu el cap de setmana...

Com podem detectar
que un fill nostre està
consumint?
I què podem fer?
Als pares se’ns planteja una doble tasca: per un costat, l’educació
dels propis fills (que no és poc!:
potenciar que siguin crítics, que
sàpiguen dir “no”, l’autoestima...), i
per l’altre, la responsabilitat d’actuar socialment i des d’altres vessants: l’horari, els diners, el temps
lliure... No com a factors repressius,
sinó com factors protectors.
I aquí se’ns va parlar de la
novedosa “prevenció ambiental”
com una eina potent per poder incidir. Seria el cas de les lleis vers el
tabac de l’últim any que han estat
un èxit: 600.000 persones ho han
deixat. També caldria pensar en els
propis condicionaments (per què
em fa mal que el meu fill no faci el
que jo vull...), i saber separar les
nostres angoixes personals de la
realitat del nostre fill.
Mentre anàvem parlant, coincidíem que és difícil la implicació dels
pares: el nou model social on ambdós pares treballem i on els fills
passen moltes hores sols; el voler
evitar els enfrontaments amb ells i
amb altres pares; el tenir por de
tantes diferents directrius; que el
model educatiu actual no sigui autoritari (que és el que ens van ensenyar a nosaltres) sinó més democràtic, més difícil de dur a terme, i a vegades som una mica massa tous...
I per altra banda, no enteníem
com en un món on tots tenim tanta

informació, el jovent (que la té) no
ens fa cas. I vam arribar a la conclusió que tot és culpa de l’hormona. L’hormona, aquella que tots
vam conèixer quan vam ser adolescents i que ens descontrolava
sense poder-hi gairebé posar fre.
Els estudis diuen que la part de la
consciència es desenvolupa més
tard que la part instintiva, i que
aquesta, en l’adolescència està
molt present. L’hormona: per ella
podem entendre moltes de les seves conductes i de les seves transgressions. És justament per aquest
motiu que la informació que tenen
no “l’acaben d’entendre”, i és per
això que no hi podem acabar de
confiar del tot, no els podem deixar
totes les portes obertes i les decisions al “seu” criteri, perquè l’adolescent necessita límits per poder
controlar la “seva hormona”.
Bé és veritat que si els límits són
pactats i el fill participa en el seu establiment, seran més efectius i el noi
s’implicarà més, però en canvi, si no
hi hagués límits, què hi hauria?
Hi hauria l’abisme.
A més, també caldria reflexionar
sobre la informació: es treballa molt
des dels conceptes, i molt poc des
de les emocions i des de les actituds. Però no hem de desesperar, i
hem de tenir confiança en tota la
feina que hem anat fent, els nens
són esponges i a la llarga amortitzen allò que hem aplicat: no podem
protegir-los tota la vida, han
d’aprendre a volar...
I per posar límits, no cal sempre
ser “ogres”, sinó que podem aprofitar per generar experiències positives millorant la nostra relació i oferint-los noves oportunitats: fer activitats conjuntament amb ells (jocs,
sortides, cinema...), parlar-los des
dels nostres propis sentiments i
experiències, participar en activitats
del poble, l’esport...
I entre els pares, ens fem prou
costat? A mesura que els nens es
fan grans, ens anem veient menys
i en parlem menys: tenim por de
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mostrar que ens sentim fracassats?
Por de fer sentir malament als altres?
Però no és veritat que si un fill
nostre tingués un problema ens
agradaria que ens ho diguessin?
Potser caldria dir-ho, donar-nos
permís, buscar còmplices que ens
ajudin a “contenir” tot aquest seguiment d’aquests anys...
Un noi deia: “si el teu fill un dia
té un coma etílic no t’ho diré pas a
tu que ets els seu pare”, i li vam
suplicar, però resulta que a ell li faríem trencar el “codi ètic del jovent”.
Quan anàvem acabant la sessió,
se’ns va demanar una ronda per
opinar del que ens emportàvem

cadascú, i van sortir conclusions.
Confiança.
Hem d’estar molt a sobre i amb
molta paciència.
Si hi ha base, ja hi ha molt de
guanyat.
Potser estaria be no amagar la
“cara oculta” de la realitat i que veure/conèixer situacions impactants a
vegades és efectiu.
Cal fomentar la comunicació entre la parella i els fills, buscant punts
de connexió i de complicitat.
Que cal acompanyar, donar seguretat, “estar-hi” quan ells ens
necessitin.
Que valdria la pena conèixer

com funcionen els neurotransmissors (endorfines, dopamina...) que
molts cops es generen de forma
natural amb l’esport, l’enamorament... Per conèixer millor per què
agraden les drogues, ja que aquestes utilitzen els mateixos neurotransmissors que els naturals.
Que cal que els joves aprenguin
a resoldre conflictes i a gestionar
els seus riscos.
Per saber-ne més
Un llibre per llegir pares i fills, i poder-ne
parlar: El llibre groc de la Carlota, de
Gemma Lienas,
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Baldomar participa a l’Assemblea d’EMD
osep Puig, president de
l’EMD de Valldoreix, va ser
escollit el dia 21 de gener nou
president de l’Agrupació d’Entitats
Municipals Descentralitzades de
Catalunya (Aemdec). La designació
es va fer en el transcurs de l’Assemblea General de l’Aemdec al Talladell
(Tàrrega). Puig va ser escollit per
unanimitat.
Durant l’assemblea, a la qual va
participar una representació de la
nova EMD de Baldomar, es va posar de manifest la necessitat que
les EMD sumin sinergies per aconseguir tenir pes en els avantprojectes de les Lleis de Governs Locals
i d’Hisendes Locals, creades per la
Generalitat amb l’objectiu de palliar els dèficits reguladors que l’actual llei té respecte les EMD. Per
aconseguir-ho, la nova junta va proposar la creació dels delegats comarcals de l’Aemdec, perquè representin les sensibilitats de cada comarca en què hi ha EMD. A la reunió també es van abordar altres temàtiques, com regular els sous dels
presidents de les EMD més petites
i millorar el reconeixement dels presidents i càrrecs de les EMD com a
representants legítims dels ciutadans davant d’organismes com el
SEM, 112, Policia Local i Mossos
d’Esquadra, entre d’altres.

J

L’assamblea es va reunir el 21 de gener al Talladell

Igualment, i segons es desprèn
de l’assemblea, la junta treballarà
per avançar en el reconeixement
dels drets de les EMD davant organismes nacionals i supramunicipals a l’hora de demanar subvencions i ajudes al nivell d’altres organismes municipals i locals.
A més del càrrec de Puig, la jornada va servir per votar la nova junta de l’Aemdec. En aquest sentit,
el president de l’EMD Jesús, Pere
Panisello, en serà el vicepresident;
el president de l’EMD Talladell, Pere
Domingo, el secretari; el president

de l’EMD Bellaterra, Ramon
Andreu, el tresorer; mentre que les
vocalies s’han repartit entre Antonio
Pardos, de l’EMD Pla de la Font;
Miquel Guiu, de l’EMD Gerb; Josep
Cugat, de l’EMD Bítem; Lourdes
Pena, de l’EMD Serra d’Almos;
Rosa Ramoneda, de l’EMD
Tornafort, i Josep Miret, de l’EMD
Vilamitjana. La figura del secretari
general de l’associació va recaure
en el representant de Valldoreix
Juanjo Cortés.
Junta Veïnal de Baldomar
la
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Rua de comparses multitudinària
Més de mig miler de persones repartides en una trentena de grups van recórrer Artesa
n dels actes destacats de
les festes de Carnestoltes
d’aquest any a Artesa ha
estat la gran participació a la rua
de comparses del dissabte a la tarda. En total s’hi van inscriure 30
grups disfressats amb les més variades temàtiques que integraven
en total més de 560 persones.
A banda, el diumenge a la tarda
més d’un centenar de nens i nenes
van participar a la desfilada infantil
de disfresses del pavelló. Finalment, la jornada més tradicional del
carnestoltes artesenc, el dimarts de
Carnaval, es va mantenir fidel al
seu caràcter multitudinari gràcies a
la matança de porc i la visita de
centenars de persones d’arreu de
Catalunya.
El relat de l’arrencada de les festes no pot passar per alt el discurs
del rei del carnestoltes, el temut
Saltasekles, que enguany complia
el vintè aniversari. El seu repàs
agut, satíric i humorístic no va passar per alt cap de les notícies que
ha generat el nostre poble els últims dotze mesos.
Com podeu llegir a les properes
pàgines, on recollim el contingut de
les seves paraules, el Saltasekles
va partir de la inauguració de la
variant per parlar del malestar dels

U

Entre les comparses de la rua hi havia temàtiques de tot tipus, des de les clàssiques fins a les
més iròniques i satíriques, com la del mateix Saltasekles, inspirada en la variant.

comerciants, de l’actuació de l’Ajuntament durant aquest darrer any i
d’altres notícies més o menys “serioses” que han estat objecte de
comentaris.
La rua va sortir de la plaça de
l’Ajuntament poc abans de les vuit
del vespre i va anar fins al pavelló,
on hi havia el sopar de germanor i
gresca fins a la matinada amb el
DJ Tete Productions. Al pavelló tam-

bé es va lliurar el premi a la comparsa més original, que enguany
consistia d’un lot de productes.
El diumenge més de 160 infants
van ser els protagonistes de la tarda, en una desfilada en què tots van
tenir un obsequi però només tres,
dels 50 participants en la categoria
de disfresses fetes a mà van obtenir premi. Enguany la dotació era
de 10, 20 i 30 euros.

la
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Després dels dos dies de disfresses i disbauxa i d’una jornada de
descans, el dimarts va arribar el
moment de posar el toc gastronòmic a la festa de carnestoltes i, a la
vegada, el més tradicional, amb la
matança del porc. La trentena de
voluntaris que any rera any fan possible una de les festes més conegudes d’Artesa van començar a treballar a primera hora del matí per
elaborar les llangonisses i botifarres a partir dels cinc porcs que es
van matar.
La preparació es va allargar fins
a migdia i a partir de mitja tarda es
va començar a preparar la cocció
per poder repartir els entrepans a
partir de quarts de sis. L’autoritat
convidada en aquesta edició va ser
el conseller d’Agricultura, Josep
Maria Pelegrí.
Tot i que les festes s’han desenvolupat amb molta participació, les
dificultats econòmiques han estat
presents en tots els actes, des dels
canvis de preus, com ara els 2
euros del sopar de dissabte o l’encariment dels tiquets dels entrepans de dimarts, fins a la supressió dels obsequis a les comparses.
De fet, el pressupost s’ha reduït en
uns 5.000 euros respecte 2011.

La matança del porc atrau cada any centenars de persones que volen participar d’aquesta festa gastronòmica

Nota de la Redacció: Lamentem no poder-vos oferir en aquest número les imatges del concurs infantil de disfresses, que va ser un èxit de participació. Ho deixem pel mes vinent.
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Pregó de sa majestat Saltasekles XX
Bona nit, artesencs!!!
Amb el “puro” entre les dents i les senyores de companyia
us vinc a fer lo discurs carregat d’ironia.
La veritat que a mi la variant me la porta fluixa,
perquè la gent ha de passar igual pel Pont
per veure una mica de cuixa.
Així que soc el més indicat,
perquè no n’he sortit gens perjudicat.
Per tant, he decidit tirar del carro,
perquè no m’he hagut de trencar el “tarro”.
La tàctica de venda, la mateixa que la Palmira:
unes bones mosses i no tindràs buida cap cadira.
A més, el tema dels mossos també el tinc controlat,
perquè algun dels peixos grossos s’hi passa el dia “assentat”.
Amb tot de cara, Saltasekles m’he coronat
i vinc a fer un repasset a tot despistat.
Així doncs, la variant s’ha posat en funcionament,
un problema que sembla no importar a l’Ajuntament.
S’inventen la “patranya” del Rebost del Montsec;
això sí, el cartell a la gasolinera, a veure si algú té collons de
passar el “desvio” i tornar enrera.
Potser amb un parell de pancartes i uns quants dinerets;
si no, l’únic que salvarà el poble
és que algun “listo” hi foti una casa de barrets.
Amb una recta llarga ja anava bé, però algú devia sucar caler.
Qui la va dissenyar, una bona galeta devia portar.
No sabien quantes corbes “col·locai”,
perquè allò sembla la carretera de Cubells a Montgai.
El disseny interior deixa bastant que desitjar
amb tanta rotonda que has d’empalmar.
Però on s’hi llueixen més és en la decoració.
A Ponts, festes i fira, i aquí, rodades de camió.
En fi, que això és lo superficial,
lo maco serà quan mirem tot lo que ha portat de subreal.
Entre la crisi i la variant,
han canviat la vida a més d’un comerciant.
Tot plegat ha estat tan ferotge,
que algun barman s’ha hagut de treure el carnet de cotxe.
Al setembre el bar tancat... Que faran els seus comensals per
a jugar-se part dels seus jornals?

cap als WC se’n va anar, perquè de pixera s’estava morint.
Amb tal descuit i poca vista es deixà la porta oberta
i el gos sortí a atacar el nostre protagonista.
Sense temps per pensar,
tragué la “manguera” del forat i el comença a ruixar.
Així que mentre tornava la “mamuasel”,
el gos ja fugia camí del Ros ben sucat de fuel.
La francesa sortí esperitada buscant el seu pobre animal,
quan de sobte se’l va trobar estirat prop del canal.
Doncs, al pobre gos, què li succeí?
No fa falta un detectiu ni parlar-ho amb la veïna
per veure que al gos se li acabà la gasolina.
Conte contat, lo conte per a la història ja ha quedat.
Veieu com no és tan difícil reinventar-se?
Als “ratos” perduts us poseu a imaginar.
Total, temps us en sobra per a treballar!
Com per exemple el Forcaire, que cansats de viure de l’aire
entren en el món de la pizza
esperant que ningú més els faci la guitza.
Si les féssiu a domicili, èxit assegurat,
perquè l’animal més gos del món és l’artesenc al sofà “assentat”.
Això sí, els repartidors que no vagin al ritme del Capell,
Perquè aconseguireu que la clientela agafi algun rampell.
Seguim amb lo tema estrella i les manifestacions,
ja que alguns amb lo negoci van cap a Ponts.
El Frankfurt s’emporta els fregits
veient que aquí s’hi enganxarà els dits,
Mentre que el Serra se’n va a vendre les coques i els croissants.
Suposo que s’enduran les manyoples i els guants
amb els que t’escalfen el clatell
quan et diuen el preu des de darrera el taulell.
Al Jack’s, la variant abans d’hora li va arribar,
ja que la gent cap a darrera de l’Ariet’s es va desviar.
El poble revolucionat amb l’obertura del Lips,
Ja que a l’hivern m’han dit que anàveu escassos de pits.
Però, per on en volten més, al Lips, és a la sala dels vips.
Ni que fóssim al Luz de Gas, potser que no en fotem ni cas.
Per això, sempre et pots quedar per baix tirant al “dardo”,
tot esperant clavar-li a algun “cardo”.
Així doncs que els Simonets,
cansats de canviar a la granja els xumets,
han passat de donar menjar i beure als porcs de granja
a fer-ho als del poble, amb els que fan més caixa.

Va, va que m’he disparat i amb els “cotilleos” ja he començat...
Anem per parts i sigueu pacients,
que entre tots potser trobem la solució per a nous clients.
Ja que parlem de paciència,
potser que comencem per la punta de la carretera
i provem d’ajudar la gasolinera.
Perquè això sí que em fa patir,
que els “currantes” es quedin sense la ronyonera
cobrant per “enxufar” als cotxes la “manguera”.
A algun treballador potser li trobarem un altre aparador,
sempre li quedarà la Biblioteca Municipal
per anar a explicar algun faula animal.

Per fer contents als “jefes” dels bars
a l’Ajuntament se’ls va acudir una idea amb els cigars:
una terrassa per a cada establiment,
igual de gran que una plaça d’aparcament.
Potser el Pistolo hi va anar amb l’autocar del Calsilla
perquè allò és “ancha es Castilla!”
Així doncs, tot preparat per reviure un estiu rere l’altre,
el Serradell SummerErasmusMontmagastre,
sort en tindran els marranots del poble
per canviar la rutina nocturna del no-fer-res,
per veure alguna mossa tot practicant un refinat anglès.

Petits i grans, obriu bé les orelles i escolteu aquest relat,
que no hi ha escrit un conte més sensat:
Conta la història... que una francesa amb el seu petit petaner,
va parar a “repostar” a la gasolinera del Farré,
quan de dins la botigueta en va sortir un gentil cavaller.
Era el més trempat de la gasolinera, amb el “puro” per bandera.
Mentre el cotxe s’anava omplint,
la senyora confiant en qui l’estava servint

Seguint amb les terrasses, assenyalant amb el dit,
anem a parar a la del David.
Encara queda algun padrí eixerit
a qui se li’n va la vista per sota algun vestit.
Tot i que quan no fan rebombori, allò sembla un tanatori.
El Torné quan va a fer un servei,
passa al “relentir”, per veure quin serà el pròxim vell.
Una terrassa que sempre dóna que parlar
la
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és la de l’Eixida, que un “toldo” hi té per desplegar.
Després d’haver rebut alguna visita clandestina,
només atrauran la clientela amb lo culet de la Sorina.
Potser seria millor que hi posessin un bon sofà;
dissimulat, poc, però... i lo bé que s’hi pot fumar!?!
Un nou basar català ha obert a la carretera
a càrrec de la filla de la “floristera”.
La Caracal·la ven les picardies a les Artesenques Actives,
robes, penjolls i cobrellits, amb un somriure i un parell de pits.
És que en aquella zona no treballa ni “tu tia”,
entre el Salud, el Trèbol, el Badia...
no hi ha paquet de tabac que acabi el dia.
Amb tot plegat, n’hi ha algun que s’intenta passar de llest,
fins que algun artesenc acabi molest;
ja que si un dia et decideixes a fer una carnada,
“Al loro!!”, que algun super potser t’endinya la carn caducada!
Queda parlar del Mariano.
Sort en va tenir de TV3 i l’EspartacPeran...
I més ara, que la família es fa gran!
Mentre a la Puigredona, la seva feina no corre perill,
perquè ja en té prou amb la colla del seu fill.
Ja veieu que dóna molt per parlar
i no sabeu els que m’he arribat a deixar...
Ara tots els que l’heu feta grossa comenceu a patir.
Seguireu pensant tot el discurs... ara van a per mi.
No us preocupeu, que tindré compassió.
Això sí, potser que els comerciants feu una mica de reflexió,
perquè tota excusa us sembla bona,
que a més de fer gasto al poble,
aneu després a comprar al Mercadona!!!
Arriba l’hora de tocar als dirigents del poble escollits,
que després de les eleccions han quedat ben protegits.
Durant les eleccions, el Mingo va despenjar les botes
i, com un bon central, les “despejava” totes.
L’Artigues, convençut que “algo” feia pudor,
acusava Esquerra de tots els desastres d’una mala gestió;
fins que va aparèixer Aramis Fuster en forma d’advocat,
tot anunciant un desastre natural que els va dur a l’estrellat.
El PeSeCé i el PePé, “visto lo visto”, no hi van pintar res.
Només el PP defensava que tenia molts “amiguets” a Madrid.
Una mica de cas li havíem de fer, perquè ara... bona l’hem parit!
La marea Azul... “Mos” donarà pel cul!!!
Això sí, amb els “excel·lents” resultats amb es van trobar,
les ganes de guanyar devots no se’ls van passar.
Amb els escrits del PePé a La Palanca,
es veu que porten un bon rotllo que no s’aguanta.
Suposo que van ensabonant per si algú els vota algun any.
Així doncs, Esquerra es va alçar amb la majoria.
El poble espera que no foteu mania!!!
Però per començar, ens vau delectar amb un augment de sou.
D’aquí res, el Mingo amb cotxe nou.
Per arrodonir tal iniciativa,
faltaria un xalet allà amb los de la Cooperativa!
Els pressupostos ja no hi ha que els veti,
perquè ara els aproven peti qui peti.
Ara demanem un crèdit, tot per acabar aquest “armatoste”.
Convergència, encara teniu ganes de negar lo que és vostre?
Potser que no us queixeu tant,
que quatre anys us han estat aguantant.
A més, que per demostrar el bon “talant”,
us han fet unes sales per la oposició a l’edifici,
tot fent un gran sacrifici.
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Que l’estelada al balcó onegés
és l’únic que interessava al Moisés.
No contents amb lo radicalisme i per fer consciència,
s’apunten als Municipis per la Independència.
Lo sector padrí Pepero del poble deu estar ben esgarrifat;
aquests dies s’hauran tret l’espina deixant al Garzón engarjolat.
Perquè amb lo tema judicis,
sempre es poden fer passar els capricis.
Els “domingueros” se us han rebotat
i Baldomar ha quedat emancipat.
Ja era hora, si és que amb tanta gent de fora...
Amb lo que no contèveu Esquerra era amb lo del Mayora!
Tant de bona fe vau anar,
que el flotador aquest cop no us va funcionar.
Així que ara a les piscines d’Artesa a nedar,
i així podràs comprovar
que a buscar molsa per fer el pessebre no cal anar fins a Salgar.
L’Escola de Música també ha rebut.
Almenys hi tindreu feina pel fill del Mingo
si algun dia fa falta un substitut.
Sort que ens queda riure amb la tropa que volta per l’Ajuntament.
I si no us ho creieu, algun dia feu-ne un seguiment!
Del funcionariat municipal,
cal parlar d’algun de l’equip principal.
Toni del Belchi: tant currar,
alguna cosa has de cobrar per sota mà!
Si no, no hi ha collons d’aguantar!!!
De la brigada municipal, tan “assentats” al camió,
cada dia necessiten un forat més del cinturó.
Conta la història que un dia que es van posar a treballar,
unes quantes baranes van pintar;
amb tal infortuni, que acte seguit va començar a diluviar.
L’Ajuntament podria muntar una autoescola ben distreta,
si fos professor el paleta que dóna tombs amb la furgoneta.
Ara vaig a buscar un totxo... i ara m’he deixat lo ciment!
I de mentre anar pensant: se me’n fot lo que digui la gent!
Per acabar, problemes amb la nova màquina escombradora,
perquè qui la porta no toca vora.
Cotxe aparcat... corba al costat.
Stop que no he fet... perdona, que estava distret!
Ja veieu la fauna que ens dirigeix.
Qui més qui menys, d’algun cargol fluix pateix!
Canviant de tema i anant cap a l’oci,
les festes semblen no ser un bon negoci
Fira del Meló, cada dia va a pitjor.
Enguany una exhibició de flamenca,
pròpia de la cultura artesenca.
Si més no, alguna cosa nova es fa,
perquè cada any fot més cagar.
A la carpa de l’Exposició, ni els “pivons” de la Diputació,
que acontentaven al turista jove i vell.
Ara... ja ens conformem amb la Maria Jovell.
Fins i tot la Cooperativa es va esborrar i no es va ni presentar.
Devien estar asseguts a la cadira, que això si que els tira.
Aquest “pastel” no el cura ni l’Actel!
En un any de protestes, ha aparegut la Festa Major Alternativa,
que no dic que no fos una bona iniciativa,
però amb tot muntat, abans us podíeu haver despertat.
Des de l’Ajuntament, algú els pantalons es va abaixar
i tot es va desencadenar,
tot fent “contenta” la Comissió de Festes,
que en va dir mil pestes!
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Com a novetat, un Correbarimprovitzat,
que sense estar gaire planejat
no en va deixar cap que no anés ben torrat.
Munteu una festa Flash per fer una mica de “Cash”;
però sense publicitat, no hi ha qui en surti beneficiat.
Sort dels padrins del bàsquet que, un dia que surten de “farra”,
ho deixen tot a la barra!
Les festes del pavelló han passat a una vida millor.
Per fi hi ha alguna associació
que intenta no enganyar el consumidor!
Ja veieu que la festa no dóna per més,
deu ser que anem sobrats de calés.
Perquè un xollo resulten els artesencs “fiesteros”,
és que es beuen fins l’aigua dels “floreros”.
Per acabar, anem als temes que us fan trempar.
Cal anar amb ulls al darrera quan fem alguna cosa malament,
que tinc els mateixos poders que els Reis d’Orient!
Però, en lloc de portar regals, us poso en més “percals”.
Enguany, el que ha destacat més ha estat la visita de TV3.
Els personatges entrevistats van ser “camacus” rematats.
Potser hagués estat més interessant
veure el dia a dia d’algun personatge més representant.
El vell David semblava ser un ferm candidat,
lo que se n’anava per les “rames”, potser ho fa l’edat.
Així que el seguit d’historietes que ara us narraré
per fer el guió del programa haguessin anat prou bé.
Començant amb la piloteta i l’esport, enguany l’Artesa va fort.
Això sí, mentre el Fede ha arribat a l’elit del futbol,
els davanters de l’Artesa
s’han d’inflar a cubates per marcar un gol.
Ara que al camp no hi ha pedres per tirar,
els educats “hooligans” artesencs
fan punteria amb els gargalls contra els assistents.
Ja som grandets i si em poso a dir noms no acabo.
Potser que posem seny i els tirem al lavabo!
Sense marxar del camp de futbol,
per allà darrera, el dels Mobles l’imperi van ampliant
i a base de recollir pilotes embarcades es van “forrant”.
Per pilotes, les que s’han de tenir
per quan un s’està pixant, no deixar-lo sortir!
El pòquer ha passat de moda
i les “tragaperres” són la nova droga.
Dignes d’admirar són el jovent que els diners hi va a tirar.
Gent intel·ligent és la nova fornada
que porten la closca rapada.
Normal que passin el temps al bar tot fent un “cuba libre”
abans que anar a la Biblioteca per agafar un bon llibre.
I si vols un ordinador per fer alguna consulta
o mirar alguna pàgina per gent adulta,
ja t’hi pots florir, perquè el temps d’espera fa que un s’esgarrifi
amb tant “buitre” xupant del wi-fi.
El Govern espanyol va canviar la llei de jubilació:
es podrà passar l’edat i continuar amb la prestació.
Al qui li va de perles és a l’amo de les patates de Vernet,
que podrà seguir contractant el Rufino per treure’s un jornalet.
Les ambulàncies ja tenen un nou espai
per passar el temps amagats jugant a la Play.
Podien haver anat uns metres més avall
on es trobarien amb els viciats del Lokal,
els que munten la setmana de la ciència,
un “lavado de cara” per fer oblidar la seva demència.

Competència dura els va sortir a l’Eleonor i la Purina,
que a Alòs també feien planter, però d’una altra doctrina.
Quin marró pels mossos del poble,
amb lo bé que et saben parlar, ara els ho fan dir en castellà.
Ja m’imagino la confusió
que li poden crear al mosso més pluriempleat de la comarca i
plantilla amb tal transfusió:
“Buenas noches, enséñeme los papeles de la lavadora, que el
olor sube de la alcantarilla y tengo que enseñarle una targeta
amarilla”.
Si el gremi dels mecànics estàveu d’acord amb l’Ajuntament,
ho havíeu de fer saber abans a la gent.
S’han posat de moda els “baches” emprenyadors
que foten malbé els esmorteïdors.
D’Artesa a Montsonís ple de “dubbies” per tocar els collons,
I als únics que els agrada és als Mirasons!
El mestre Carlos es jubila i fa les maletes
deixant les coses ben dretes:
“Todo atado y bien atado”. Qui no va patir d’ell un bon “enfado”
que d’una estirada d’orella en feia un “traslado”.
Quins temps aquells, on la raó la tenien els vells!
Com si res més no tinguessin a fer,
alguns sonats van a córrer pel carrer a veure qui queda primer.
La Sant Silvestre artesenca s’han inventat,
però aquí hi ha gat amagat.
Així doncs, per Nadal es van inventar una nova prova.
Però, el que fan, es donar tombs al camp de futbol
per veure la secretària dels mobles Vilanova.
La Champions el Barça va guanyar
després d’un camí difícil de sortejar.
Però per sorteig, el de la Penya Barça,
que segons diuen va ser una farsa.
Els familiars dels dirigents
van ser els que van acabar més contents.
Al Castell de Montsonís fan trobades en anglès.
La gent d’Artesa, amb lo que en sabem, no hi pintem res!
Los de Montsonís se les saben totes;
van començar amb una mà al davant i una al darrera
i ara es fiquen les botes.
I per acabar, però no menys importants,
us guardo per a vosaltres l’últim dels meus refranys.
Artesenques Actives, cada cop menys formatives,
heu deixat de fer els cursets de punta de coixí
per altres cosetes que no us faran patir.
Ara fan reunions clandestines a casa als menjadors,
i enlloc de comprar “tuppers”
surten amb les bosses carregades de vibradors.
Artesencs, amb això em “despedeixo”
i espero que ningú em “maleeixo”
No és la meva intenció crear cap mena de tensió,
sinó que l’objectiu pel qual de tot me “n’enric”
és perquè tots ens mirem una mica el melic!
Doncs, ja sabeu el què diu la dita:
cuida’t de casa del veí, que de la teva ja ho faran els altres!!!

Molt bon Carnaval a tothom!!!
la
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L’Artesa acaba la primera volta en 2a posició
El Club està jugant una de les seves millors temporades i podria pujar de categoria
l Club Esportiu Artesa va
tancar la primera volta de la
lliga en segona posició, una
situació que manté de moment a la
segona volta. Per davant té el
Cervera i el segueixen l’Andorra, el
Borges i l’Alpicat. El president del
club, Joan Macià, ha explicat a La
Palanca que aquests bons resultats
esportius són especialment rellevants tenint en compte que tots els
jugadors “són de casa” i que no hi
ha ningú que cobri a part de l’entrenador.
Segons Macià, una de les possibles explicacions també seria que
l’any passat hi havia diversos jugadors de primer any, mentre que ara
la majoria ja han jugat amb l’equip i
això també fa que les coses surtin
millor.
Així, els jugadors, que tenen entre 19 anys, el més jove, i 35, els
més veterans, procedeixen tots de
la comarca o rodalies, la majoria
d’Artesa mateix i altres de Ponts,
Àger, Balaguer o Isona. Macià ha
destacat la tasca de l’entrenador,
Josep Sanuy, d’Almenar, i el seu

E

segon, Pere Gasó, que havia estat
jugador de l’Artesa.
Si el club acaba la lliga en aquesta posició podria disputar el play off
d’ascens, i si acaba primer, pujaria
directament a primera catalana, on
juguen equips de Lleida, Barcelona
i Tarragona. No obstant, aquesta
situació obligaria a plantejar els termes econòmics del club, ja que

suposa moltes més despeses a nivell de desplaçaments o arbitratges, uns costos que, per ara, no
sembla que es puguin compensar
amb ajudes públiques ni
espònsors.
Tot i això, de moment el club vol
gaudir d’aquesta bona temporada i
continuar amb el bon nivell de joc
que ha demostrat fins ara.

la
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Trobada de les promeses del bàsquet lleidatà
El CENG fa d’amfitrió d’uns 270 nens i nenes procedents de 10 clubs diferents
l pavelló poliesportiu
d’Artesa de Segre va acollir
la cinquena trobada provincial d’escoles de bàsquet d’aquesta temporada, que va reunir 270
jugadors de 4 a 9 anys procedents
de 10 clubs diferents de la Noguera, la Segarra, el Segrià i l’Urgell.
En total es van disputar 27 partits.
La principal funció d’aquestes
trobades és fer que els nens i nenes d’aquestes categories s’acostumin a jugar i agafin l’hàbit dels
partits, ja que encara no participen
en una lliga regular. Les categories
són Babys, Escola i Pre-mini.
La trobada es va organitzar dividint les dues pistes del pavelló per
poder acollir quatre partits simultàniament. Els partits d’aquestes trobades no són competitius i no es
tenen en compte els resultats ni es
fa cap classificació final.
Els enfrontaments duraven 35

E

La trobada va tenir lloc al pavelló poliesportiu

minuts dividits en cinc
temps de set minuts
cadascun, amb descansos de mig minut.
Aquesta era la primera vegada que la trobada d’escoles de bàsquet tenia lloc a Artesa.

El CUDOS puja el pessebre a Sant Mamet
n any més, el CUDOS va
tornar a pujar el pessebre a
Sant Mamet. Tothom va pujar des del lloc on va creure convenient, amb el seu nivell físic i el seu
mitjà de transport: caminant, corrent, en bicicleta o altres. A les 11
del mati vam esmorzar plegats, alguns amb una mica de pressa per
anar a veure la final del Barça. Tot
va sortir com s’havia previst i ningú
va tenir cap problema amb la baixada.
Aprofitem per donar les gràcies
als ajuntaments d’Artesa i Alòs i a
tots els que van participar o ajudar
en la diada, i us animem a pujar
l’any que ve, que serà el quinzè
aniversari de la tradicional “Pujada
del Pessebre”.
Fins la propera!
CUDOS

U
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L’any vinent es complirà el quinzè aniversari de la pujada

FILATÈLIA

Què i com col·leccionar en la filatèlia
a des dels seus inicis, els
segells van despertar la curiositat de la gent arreu del
món. Ben aviat es van formar clubs
de col·leccionistes i van aparèixer
els primers catàlegs. Els segells
emesos anualment a cada país
eren més aviat pocs, pel que fa a
diferents valors, no tirades. A Espanya, per exemple, fins l’any 1870
el màxim van ser set segells i el normal eren de quatre a sis, depenent
de les necessitats, deixant a part el
correu oficial. Això propicià que les
col·leccions fossin de caràcter mundial, és a dir, es buscaven tots els
segells emesos al món. D’això en
van ser també pioners els angle-

i fets malbé, una pena. Això passa perquè durant molt temps es
pensava que col·leccionar segells
era una inversió, i la gent els comprava sense que els agradés gens
ni mica. Si una cosa no agrada,
cap al calaix, que es vagin covant
els euros. Però no creixen, tu, que
n’és d’estrany...
La filatèlia ha de ser una diversió, i si es té poder adquisitiu, es
pot convertir en inversió, però no
comprant novetats o peces de tirades milionàries, per quantitat.
És com si comprem un quadre
barat, que n’hi ha molts. Rarament
pot acabar valent molts diners,
però si comprem un Picasso, se-

sos, i es van formar importants colleccions, conegudes fins i tot avui
dia.
A l’actualitat, és gairebé impossible fer una col·lecció universal,
degut a la gran quantitat de països pertanyents a la Unió Postal
Universal (UPU) i, a més, a la
quantitat de valors i tipus de segells diferents que emeten.
A Espanya, l’any 2005 se’n va
emetre més de 100 diferents, entre segells, fulletes, proves, etc. I
a més, amb uns valors que en
molts casos són massa elevats i
que en realitat no circulen, tret
d’algun certificat de pes elevat.
Això propicia que molta gent acabi avorrint el col-leccionisme de
novetats i es decanti per altres
vies més enriquidores i barates,
perquè col·leccionar segells no és
comprar les novetats i guardar-les
en un calaix esperant que es classifiquin soles. Amb una mica de
sort, quan tornin a pensar en ells,
ja estaran enganxats els uns als
altres per culpa d’alguna humitat

gur que es revaloritzarà. La mentalitat d’inversionista no va lligada a la diversió filatèlica.
Podem col·leccionar segells
nous o usats. Un segell nou és això
i ja està. Un d’usat, a part que és
més barat -normalment-, dóna molt
mes de si. Té diferents marques o
mata-segells (per províncies, èpoques, tipus, com certificats, aeri,
ambulants, etc.). Això crea un colleccionisme que amb un sol model
de segell en pots tenir centenars de
diferents. Hi ha persones que s’especialitzen en un segell i sols en recullen d’aquell.
També podem col·leccionar de
forma temàtica, és a dir, peixos, de
tots els països, trens, avions, flors,
etc.
Hi ha qui col·lecciona enters i targetes postals, vinyetes de propaganda, segells locals emesos durant la Guerra Civil, tant d’un bàndol com de l’altre, timbres fiscals,
emissions separatistes, series bàsiques d’arreu del món (les de
Franco i el rei serien bàsiques d’Es-

J

El col·leccionisme de segells usats, com el
de la sèrie, té moltes varietats

panya). És qüestió de mirar què és
el que més t’agrada... I endavant,
poc a poc es va formant la col·lecció.
També es pot col·leccionar
prefilatèlia, que és, tal com indica
el nom, el que circulava abans
d’aparèixer els segells. Molt interessant i enriquidora degut a la gran
quantitat de marques que es van
fer servir.
Com col·leccionar és la part que
més m’agrada explicar. A part d’algun punt relacionat amb la conservació, que és interessant tenir en
compte, tota la resta ho pots fer
com et doni la “real” gana, cada persona és diferent i no té per què seguir cap norma dictada.
En posteriors escrits analitzarem més detingudament els diferents tipus de col·leccionisme i
podrem veure exemples de què i
com, que egur que serà més entretingut.

Bernardí Mota
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CARTES A LA REDACCIÓ

TV3 amb les activitats en anglès de Montsonís
l dilluns 30 de gener el
Telenotícies Comarques i el
3/24 van emetre un reportatge enregistrat el divendres dia 27
de gener a Montsonís, centrat en
les visites en anglès al castell i en
els sopars en anglès a “La Botiga”
de Montsonís. Aquestes iniciatives
es fan per dinamitzar turísticament
la zona, ja que els visitants normalment es queden a dormir i fan altres
activitats (visita al mercat, compres
a Artesa...), i a la vegada serveixen
per practicar l’anglès, ja que el fet
de parlar en un ambient distès i
entre amics permet practicar “sen-

E

se tallar-se” i reforçar l’idioma. Els
assistents provenen tant de la zona
com d’altres punts de Catalunya, ja

que hi ha pocs llocs que ofereixin
aquest tipus d’activitats.
Esther Rufat

Manifest per l’Educació Pública de Qualitat
l 18 de gener els/les mestres de l’Escola Els Planells
ens vam manifestar per expressar públicament la nostra oposició a la política de retallades del
nou Govern. Vam llegir un manifest
reivindicant la nostra indignació, en
defensa de les condicions laborals
i per la qualitat de l’ensenyament
públic. També ens vam solidaritzar
amb els professionals d’altres serveis públics reclamant que les administracions assumeixin la seva
responsabilitat envers la societat.

E

Professorat de l’Escola els Planells
Artesa de Segre

El professorat va llegir el manifest en sortir de l’escola

Agraïment per la participació al Birraplec
l col·lectiu Alternativa, un
grup de persones amb l’objectiu comú d’organitzar activitats innovadores i fer d’Artesa un
poble viu amb propostes culturals i
lúdiques per a joves i grans, vam
fer el primer Birraplec el 4 de febrer. Era la nostra segona proposta, després de la nit alternativa de
concerts que vam organitzar per la
Festa Major, donat que crèiem que
no es responia a les demandes d’un

E

públic jove cansat de veure grups
de versions estiuenques. Des d’alguns sectors se’ns ha vinculat amb els
Indignats, però tot i que alguns hi tenim
certa simpatia, no en formem part.
Donem les gràcies a totes les
persones que han col·laborat i participat i animem aquelles que ho
vulguin a afegir-s’hi. Especialment,
donem les gràcies a la Comissió
300, al Pub Jack’s, a l’Hostal Muntanya i a la Marta Serret pel seu

suport, i recalquem la feina dels
grups de música i de l’empresa
Audio-art. L’Alternativa ha nascut
per sumar i complementar, mai per
restar. Ara cal demostrar que tot i
aquesta crisi que haurien de pagar
els rics, un poble unit pot fer grans
coses amb petits pressupostos i amb
l’ajuda desinteressada de moltes
persones. Moltes gràcies a tots/es!
Alternativa
la
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LA PÀGINA DE L’ESCOLA ELS PLANELLS

L’Escola Els Planells per la Pau
l’Escola Els
Planells hem
celebrat novament el Dia Escolar de la No-violència
i la Pau (DENIP),
que és el 30 de gener.
Enguany, aquest
dia ha estat el punt
de partida d’una setmana sencera dedicada a activitats de
caràcter intercultural,
atesa la diversitat de
procedències d’una
part important del
nostre alumnat. Al voltant d’un 27% dels Una de les activitats per celebrar el dia de la pau
nens i nenes de l’escola són de famílies nouvingudes, en el qual es recordava el 40è anitot i que alguns ja han nascut a versari del lliurament de la Medalla
Catalunya.
de la Pau de l’ONU al músic català
En l’acte pròpiament del DENIP, Pau Casals i vam escoltar “El cant
la totalitat dels gairebé 350 nenes i dels ocells”.
nenes de l’escola es van col·locar
Les activitats interculturals es
formant el símbol de la pau, van van iniciar aquell mateix matí amb
enlairar unes mans blanques de la visita de Joan Camats, en reprecartolina elaborades prèviament i sentació de l’Associació Artesa de
van cantar la melodia “El món se- Segre Solidària, que va consistir en
ria”. També es va llegir un manifest la projecció d’un reportatge sobre

A
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la vida a l’Índia i la
tasca que hi fa
aquesta entitat, seguida d’un fòrum.
Durant la setmana,
diversos pares, mares i germans de
l’alumnat van anar
passant per les diferents aules per tal
d’ensenyar-nos
costums dels seus
països de procedència.
Per a completar
l’activitat, cada dia de
la setmana, a les hores d’entrada, es va
posar música típica
de diferents procedències del món, amb l’única condició que tinguéssim alumnes
d’allà.
L’escola va organitzar unes jornades interculturals fa dos cursos
i, vist l’èxit de la iniciativa, s’ha volgut repetir l’experiència aquest any.
Altre cop ha estat molt enriquidora
per a totes les parts.
Escola Els Planells

la
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LA PÀGINA DE L’INSTITUT

Els alumnes de Batxillerat visiten la UAB
l passat dimarts dia 8 de febrer, els alumnes de 1r i 2n
de Batxillerat vam protagonitzar una interessant excursió a la
Universitat
Autònoma
de
Barcelona, tota una ciutat feta a
mida pels estudiants universitaris.
Molts de nosaltres vam quedar bocabadats en veure les dimensions
del recinte, ja que gairebé s’ajustava a les dimensions de la pròpia
Artesa.
Durant la visita, cadascú va poder assistir a dues xerrades informatives sobre les diverses carreres i serveis que ofereix la universitat. Un cop finalitzades les reunions, vam dedicar una considerable
estona a silenciar els nostres estómacs (que ja rugien d’impaciència)
i a fer-la petar amb els companys
tot comentant les experiències i
impressions que ens havíem emportat d’aquell matí.
Quan ja teníem la panxa contenta i havent buidat el pap, ens vam
reunir de nou tots plegats. El viatge tenia una segona part programada per a la tarda. Així doncs,
vam abandonar la UAB per dirigirnos a Barcelona capital. Un cop allí,

E

Foto de grup dels alumnes que van participar a la visita

gaudírem plàcidament d’un passeig
pel nucli antic de la ciutat, on la
nostra professora de llatí ens va
mostrar i comentar certes curiositats sobre algunes restes arquitectòniques de l’època romana que
encara es poden observar en el que
fou la Bàrcino romana. També vam
tenir ocasió de mirar aparadors de

tot tipus i satisfer els nostres petits
capricis.
Finalment, vam pujar de nou a
l’autocar en un llarg viatge per retornar, ara sí, cap a casa nostra, la
petita Artesa.
Text: Jordi Badia
Foto: Eric Recio

la
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PARTITS POLÍTICS

Moisès Martí, president d’ERC a la Noguera
l diumenge 12 de febrer, a
Vilanova de Meià, la Federació Comarcal d’ERC a la
Noguera va celebrar el Congrés
Comarcal anual, en el qual va ser
elegit Moisès Martí (militant de la
Secció Local d’Artesa de Segre)
com a president comarcal del partit, sense que hi hagués cap altra
candidatura.
L’elecció a la Presidència es va
realitzar de forma conjunta a la proposta de Permanent Comarcal que
va fer el candidat. Dels 13 membres de la nova Permanent, 9 ja
formaven part de l’anterior, la qual
cosa indica una línia de continuïtat
de la tasca desenvolupada en els
darrers anys i que tan bon resultat
ha donat pels avenços del partit a
la Noguera. A més del president, hi
ha 2 persones més de la Secció
Local d’Artesa.
En el Congrés també es va escollir els dos consellers nacionals
que representaran la Noguera en
el Consell Nacional d’ERC: Jaume
Montfort (Bellcaire) i Laia Pérez

E

Foto de grup de la nova Permanent Comarcal d’ERC a la Noguera, que presideix Moisès Martí

(Torrelameu). És important remarcar que la nostra Federació Comarcal ha guanyat representació dins
del partit, passant d’un conseller a
dos.
També cal destacar la unitat de
la militància de la comarca, ja que
tant l’elecció del president comarcal (amb la seua Permanent) com
la dels consellers nacionals van tenir el suport unànime dels assis-

tents en les respectives votacions.
Felicitem el company Moisès i li
desitgem molta sort en aquest difícil camí que ha de portar el nostre
país a la independència. De feina
no li’n faltarà, però de suport tampoc.

palanca . cat
revista @ la
lapalanca
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Artesa de Segre

PARTITS POLÍTICS

Pilotes fora
quest nou any ens està portant moltes notícies que,
gràcies al flamant nou servei de premsa de l’Ajuntament, es
publiquen sovint en els mitjans escrits de Lleida. Però, anem a pams:
en el darrer Ple del mes de gener,
es va aprovar l’actuació sobre la
muntanya de Clua, per prevenir
nous accidents i evitar desgràcies
personals. Fins aquí la intenció és
correcta, però hi ha algunes irregularitats que ens preocupen.
Primer de tot, la muntanya en
qüestió és de titularitat privada i, pel
que es va dir en plenari, el propietari (responsable de la mateixa) no
tan sols no aportarà diners per
l’obra, sinó que rebrà per part de
l’Ajuntament uns terrenys comunals
en compensació. L’altra cosa que
ens neguiteja és el cost.
Inicialment, hi havia un pressupost
d’uns 700.000 euros (IVA a part)
que “màgicament” es van transformar en un nou pressupost de
234.000 euros (IVA inclòs). Realment creieu que es podrà realitzar
per aquest últim preu? Us sona la
dita “allò barat sempre surt car”?
El cas de Clua és un exemple
d’austeritat municipal, però no és
l’únic, n’hi ha més:
- La màquina d’escombrar treballa en
dies alternatius (els ciutadans només
embrutarem en dies alternatius).

A

- El fanal que il·lumina la zona
d’abocament de la deixalleria no
funciona (anem-hi abans de l’ocàs).
- A l’escola de música sembla que
també “sonen” les retallades a nivell de professors i augment de
quotes.
Estem parlant de serveis i/o
instal·lacions públiques. És indiferent a qui correspongui la gestió
dels mateixos, l’important és que
les mancances s’han de solucionar.
Quan en els plenaris o al carrer s’ha
dit que les finances municipals tenien greus problemes, sempre hem
rebut les mateixes respostes per
part del consistori: “això és fals”, “no
és tant com es diu” o “en altres
municipis estan pitjor”. De moment
el temps ens està donant la raó i
no sols això no és fals, sinó que
sembla que hi ha més del que es
diu. Quant als altres municipis, i
sense voler menysprear-los, no és
el nostre problema. El que ens
importa a nosaltres és el que passa en el nostre municipi.
Ara hem trobat l’excusa perfecta: “La Generalitat no ens paga”.
Però la Generalitat té la mateixa
excusa: “Madrid no ens paga”. I així
anem fent. Ningú no assumeix les
seves responsabilitats i els problemes no es solucionen perquè, com
tots sabem, la culpa és negra i no
la vol ningú. Aquesta actitud de “pi-

lotes fora” no és el que el poble
espera dels seus governants. El
problema econòmic és generalitzat.
La ciutadania vol solucions.
Tant a Barcelona com a Madrid
els que han entrat no eren els mateixos que sortien i, encara que això
no els dispensa de les seves obligacions, sí que explica la indignació que mostren pel que han trobat. En canvi, en aquest consistori,
el llegat que s’han trobat l’han deixat
ells mateixos, perquè hi ha hagut una
continuïtat del grup governant.
Ens sembla recordar que –ja ens
ho temíem des de fa temps– la tendència a nedar contra corrent
d’Artesa ens provocaria problemes
financers. També ens ho van negar al·ludint que tothom rebria el
mateix, tingués o no el mateix color que les administracions catalana o central. Nosaltres no ens ho
creiem, i vosaltres?
En fi, queden algunes cosetes
més que dir, però “queden més dies
que llonganisses” i així els donem
temps als nostres governants a
solucionar el que hem dit, el que
no hem dit i el que vindrà.

Junta Local del Partit Popular
d’Artesa de Segre

Si vols rebre cada mes la revista a casa,

Subscriu-te a La Palanca,
truca’ns i deixa el missatge al contestador (973 40 11 58)
o bé envia’ns un correu electrònic (revista@lapalanca.cat)
la publicació d’Artesa de Segre i Comarca
i nosaltres ja ens posarem en contacte.
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FA 25 ANYS

Febrer de 1987
embla que les modificacions
introduïdes en la revista en
començar l’any tenen continuïtat. Hi trobo a faltar, però, el
Noticiari Local que ens permetia
estar al corrent del que havia passat durant el mes anterior en forma
de notícies breus. Per altra banda,
destaco la notícia dels regants, les 2
entrevistes i els 2 articles d’opinió.
PORTADA. La major part està
ocupada per la fotografia on veiem
els estudiants artesencs darrere la
seua pancarta en la manifestació
contra la política universitària
(Tàrrega, desembre de 1986). La
portada també ens anuncia altres
temes d’interès.
EDITORIAL. Amb el títol Males
noves d’hivern, un llarg editorial ens
presenta un panorama força negre,
però si mirem el moment actual no
hi ha comparació. Una bona part del
text està dedicat també a la desaparició recent del poeta català J.V. Foix.
LOCAL. Dues pàgines recullen
abastament la Informació Municipal. En destaco l’aprovació d’una
normativa sobre l’ús del català a
l’Ajuntament, el projecte de pressupost per al 1987 amb 117,5 milions
de ptes. i l’anunci de supressió de
3 meses electorals amb menys de
500 votants. Com a nota curiosa hi
trobem la donació d’un piano a l’Escola Municipal de Música.
COMARCA. Ferran Sánchez
Agustí, en la seua secció Des del
Mirador del Montsec, ens ofereix
una poètica descripció de l’església de Sant Salvador de Vilanova
de Meià (s. XII-XIII), on es combinen acuradament els arts romànics
i gòtic, tot recordant-nos que feia 2
anys de la seua declaració com a
monument històrico-artístic per part
de la Generalitat.
La Palanca informa en aquesta
secció sobre l’estimació d’uns 200
recursos presentats per la Comunitat de Regants del Tossal,
Collfred, Vilves, Artesa i Montsonís
a la Confederació Hidrogràfica de
l’Ebre contra l’exigència del Canal

S
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d’Urgell de reclamar uns pagaments als quals els es negaven
emparant-se en un document de data
20-04-1876. Aquest és un tema,
però, que encara avui no està resolt.
CAMP. Hi trobem la tercera i última part dels articles dedicats als
objectius generals del Pla de Desenvolupament Agrari de la comarca de la Noguera, que fa referència als recursos hídrics.
COMARCA. Es tracta ara de
notícies de diferents poblacions de

la rodalia, de la mà dels respectius
“corresponsals”. Per exemple: a
Baldomar, l’ampliació de nínxols; a
Montsonís, la futura celebració de
la Festa de l’Arbre; a Alòs,
l’entubament de la secla dels Arcs;
i a Foradada, un emotiu recordatori de la desaparició del collet de
Sant Pere, deguda a les obres del
carrer de Sant Urbà.
El Segre Mitjà o l’Urgell Mitjà, de
Josep M. Mata i Perelló, és una
descripció –principalment des del put

FA 25 ANYS
de vista geològic– d’aquesta comarca natural que inclou 8 municipis de
la Noguera i 3 de l’Alt Urgell. L’autor
situa Ponts com a centre i capital
comarcal, però especifica que això
també ho reivindica Artesa.
TAULA RODONA AMB ELS ESTUDIANTS. Les 2 pàgines centrals,
amb el títol Sobre la vaga dels estudiants, estan dedicades a l’entrevista que la revista va fer a 3 estudiants artesencs: Núria Ribes, estudiant de COU a l’Institut
d’Agramunt; i Montserrat Puig i
Josep Vilella, estudiants de la branca administrativa i elèctrica respectivament de l’Institut de Formació
Professional d’Artesa. El motiu és
l’ambient de mobilització estudiantil en contra de les polítiques educatives, especialment el sistema
d’accés a la universitat i les taxes.
PLÀSTICA. Neus Baiget entrevista Judith Themistanjoglius, professora de l’Aula Municipal de Plàstica. Es tracta d’una jove badalonina que va venir a viure a Clua. Em
quedo amb aquesta definició: “Si la
plàstica fos una persona, seria una
tastaolletes...”
ASSOCIACIONS. La Dàlia Blanca informa de la reunió general ordinària del 7 de febrer, en què es
va passar comptes de 1986 i es va
decidir suprimir una pel·lícula de la
programació setmanal per tal de fer
viable el cinema.

OPINIÓ. Ciència i ensenyament,
una estratègia per a la pau és un
altre article d’opinió de Joan Aranès i Clua. En aquesta ocasió ens
parla dels nous horitzons de la ciència, que l’allunyen d’una concepció
determinista de la realitat. Conclou:
“Aquest nou paradigma ofereix millors perspectives per a la comunicació, la tolerància i la solidaritat”.
Com cuinar i menjar la crítica
sense fer-se mal, de Jesús Martí i
Fernàndez, ens presenta unes interessants reflexions sobre un dels
“esports nacionals” més practicat:
la crítica. Martí ens parla sobre què
és i què no és la crítica, sobre la
crítica constructiva i sobre les coses que es poden criticar. I l’article
acaba curiosament així: “esperem
les vostres crítiques”.
INFORMACIÓ MUNICIPAL. Evidentment desplaçada del seu lloc,
apareix la informació sobre les factures i les llicències d’obra (només
una!) del mes de desembre.
DE LA VELLA ARTESA. Després
de no haver-ne
parlat en la revista anterior, el Brunet d’Artesa reprèn la seua Auca
del nostre poble.
1900-1936 amb
nous personatges i
amb el seu característic estil, inte-

ressant però difícil a vegades d’entendre.
ESPORTS. Modest Jou es mostra molt crític amb el Club de Futbol d’Artesa en el seu article Fem
poble!!! A partir d’una situació de
crisi general del futbol regional,
després se centra en un dels objectius que s’havia proposat el club:
la creació d’un equip format per jugadors de la pedrera. Crítica l’única preocupació pel primer equip i
la manca de suport al futbol base.
HUMOR. Tres acudits dels populars personatges Quimet i Cosme,
amb temàtiques diverses, omplen la
penúltima pàgina de la revista.
IMATGES D’AHIR. Amb el títol
Això era Carnaval, en la contraportada hi trobem 3 imatges d’antics
carnavals artesencs. Llàstima que
no hi hagi cap referència sobre les
dates i els personatges, però deuen ser d’abans de la Guerra Civil.
Sembla lògic, no?
Ramon Giribet i Boneta
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INFORMACIÓ MUNICIPAL D’ARTESA

Mes de gener
SESSIONS DEL PLE
Ple ordinari (16 de gener)
S’aproven, per unanimitat, les següents certificacions d’obra:
- Certificació núm. 2 i última, per un
import de 22.960,94 euros, corresponent a l’obra “Ampliació i nova
captació del dipòsit de distribució
d’aigua del nucli del Pont
d’Alentorn”, realitzada per l’empresa Construccions Montsec
SCCL.
- Certificació núm. 9, per un import
de 121.722,78 euros, corresponent
a l’obra “Ampliació i reforma del
Centre d’Atenció Primària”, realitzada per l’empresa Carrers i Obres
SL. Import pendent d’executar
54.505,14 euros.
- Certificació de liquidació, per un
import de 54.504,84 euros, corresponent a l’obra “Ampliació i reforma del Centre d’Atenció Primària”,
realitzada per l’empresa Carrers i
Obres SL. Import pendent d’executar 0,00 euros.

pal de Ràdio, majors de 150,26
euros, pendents d’aprovació, corresponents a l’any 2011, que pugen
la quantitat de 3.328,72 euros.
S’aproven les següents llicències
d’obra:
- Per fer un altell amb estructura de
ferro i formigó del local situat en els
baixos de l’immoble del carrer del
Senill, 9-11, d’Artesa de Segre.
- Per les obres d’instal·lació de la
calefacció als habitatges situats a
la carretera d’Agramunt, 2, d’Artesa
de Segre.
- Per realitzar les obres per a col·locar una porta d’accés d’alumini i
modificar ubicació de porter automàtic en l’immoble situat a la carretera d’Agramunt, 92, d’Artesa de
Segre.

APROVACIONS DEL GENER
S’aproven les relacions de factures
del Patronat de l’Emissora Munici42 la Palanca

S’aproven les següents llicències
d’instal·lació de gual:
- Per a la concessió d’un gual de
2,4 metres lineals a l’edifici situat a
la carretera de Ponts, 46, d’Artesa
de Segre.
- Per la concessió d’un gual de 2,5
metres lineals a l’edifici situat al
carrer Bisbe Bernaus, 21, d’Artesa
de Segre.
S’aproven les següents llicències
de primera ocupació:
- Per l’habitatge unifamiliar, ubicat
a la carretera de Tremp, 27,
d’Artesa de Segre.
- Per l’habitatge unifamiliar en planta primera entre mitgeres, ubicat al
carrer Camp de Futbol, 13, d’Artesa
de Segre.
-Per l’habitatge en primera planta
de l’immoble situat a la plaça
Catalunya,1, d’Alentorn.

S’aprova, inicialment i per unanimitat, el projecte constructiu de l’obra
“Estabilització del front rocós de
Clua”, amb un pressupost d’execució per contracte (PEC) de
232.937,26 euros.
S’acorda
desestimar
les
al.legacions presentades pel Grup
Municipal de Convergència i Unió
en relació a l’aprovació inicial de la
modificació de crèdit número 1/
2011 del Pressupost Municipal,
d’acord amb l’informe emès al respecte per Secretària-Intervenció i
que s’adopta com a motivació de
la resolució.
A favor: 7 vots (ERC)
En contra: 4 vots (CIU)

cles, situada al carrer Sitges, 15,
d’Artesa de Segre.
- Per les obres per reforma bany
de l’habitatge situat al carrer Bisbe
Bernaus, 21, d’Artesa de Segre.
- Per les obres de treure mig envà
i pavimentar els baixos de l’immoble situat al carrer Forn, 10, de
Seró.

- Per les obres d’arrebossar la façana de l’immoble situat al carrer
Sants Cosme i Damià, 22, d’Artesa
de Segre.
- Per les obres per a sanejar i
desaiguar pati i rejuntar les parets
de pedra, del pati de l’immoble situat en la carretera de Tremp, 22,
d’Artesa de Segre.
- Per les obres per a netejar canals
i teulada, i canviar teules trencades
per noves, de l’immoble situat en
el carrer Nou, 46, d’Artesa de
Segre.
- Per les obres d’adequació d’una
nau existent sense ús específic per
a una activitat destinada a la neteja de vehicles i venda de productes i accessoris de neteja de vehi-

S’aprova la concessió de les següents subvencions per rehabilitació de façanes:
- Un ajut de 346,08 euros, per la
façana de l’edifici situat a la plaça
Major, 1, d’Artesa de Segre.
- Un ajut de 115,50 euros, per la
façana de l’edifici situat a la plaça
Major, 3, d’Artesa de Segre.
- Un ajut de 165,90 euros, per a
façana de l’edifici situat al carrer les
Monges, 19, d’Artesa de Segre.
- Un ajut de 462,00 euros, per la
façana de l’edifici situat a la carretera de Tremp a Vall-llebrera.
- Un ajut de 84,00 euros, per la façana de l’edifici situat a la carretera d’Agramunt, 119, d’Artesa de
Segre.
- Un ajut de 462,00 euros, per la

INFORMACIÓ MUNICIPAL D’ARTESA
façana de l’edifici situat al carrer la
Font, 6 de Baldomar.
S’aprova definitivament l’expedient
de modificació de crèdit núm. 1/
2011 del pressupost municipal per
un import de 5.318.682,62 euros.

INFORMES D’ALCALDIA
Es concedeix un ajut de 100 euros
a l’Associació de Pessebristes de
la parròquia d’Artesa de Segre, per

a la concessió dels premis de 56è
concurs de pessebres.
La Diputació de Lleida ha concedit
un ajut de 3.000 euros per a la Fira
de Sant Bartomeu 2011.
Des de l’oficina del SOC de
Balaguer han informat que l’Ajuntament no ha estat beneficiari de la
subvenció per a la contractació de
persones aturades que hagin exhaurit la prestació per desocupació
o el subsidi d’atur, mitjançant plans
d’ocupació a entitats locals.

S’informa que s’han començat les
negociacions per fer una proposta
de prestació de serveis per al funcionament de l’Escola de Música
per a què la despesa d’aquesta sigui més assumible per l’Ajuntament.
S’informa del robatori de la campana d’obús de l’església de la Vall
d’Ariet.

Eva Maza i Batlle

Dates a
recordar
Renovació del DNI
Per renovar-vos el DNI a les dependències de l’Ajuntament d’Artesa de Segre, els dies 6 i 7 de març
(cal anar-hi els dos dies), podeu demanar hora a
les oficines municipals personalment o per telèfon
(973 40 00 13) a partir del 20 de febrer.
Recollida d’objectes voluminosos
Pobles agregats: dimecres 21 de març
Artesa de Segre: dimecres 21 de març (només en
casos molt justificats, que no puguin anar directament a la deixalleria)
Cal trucar per informar del lloc de recollida i dels
objectes (tel. 973 40 00 13).

Ajuntament d’Artesa de Segre
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Jeroglífics

Humor

per David Fusté

univers
T

muntanya
J. Galceran

T
Nom de dona
Montserrat (món, t, serra, t).

Solucions als jeroglífics
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DÈRIA GASTRONÒMICA

Els embotits de Cal Morera
Cal Morera, hi elaboren derivats del porc des
de fa 4 dècades (llonganissa, botifarra negra i
blanca, salsitxa, bull de la llengua, etc.), amb
molta acceptació entre la clientela artesenca i també
forana.
Jaume Morera i Gabriel fa uns embotits inspirats en
les receptes de la tradicional matança del porc. L’èxit,
segons ens confessa, està en elaborar un producte
senzill però que conservi els gustos i aromes dels
embotits casolans. Això s’aconsegueix utilitzant carns
seleccionades i donant el punt just de sal i pebre. Es
diferencien de les produccions industrials en el fet que
no afegeixen greixos de baixa qualitat als embotits.
Junt a la seva esposa Montserrat Serentill i Ponsa,
varen iniciar-se en el negoci l’any 1975, quan varen
agafar els traspàs de la botiga de Cal Caballol. Venien
d’oficis que res tenien a veure amb el de tocinaire/
botiguer: ell feia de serraller al Taller Campabadal i
ella de secretària a la Bòvila del Mallol.
La botiga en els seus inicis estava ubicada a la carretera d’Agramunt, 14 i l’any 1984 varen traslladar-la
al cantó, núm. 12, on continuen actualment. Es tracta
d’un negoci que ha anat evolucionant amb el pas dels
anys. Primer només venien porc i pollastre, al taulell, i
queviures en general. Ampliaren l’oferta de carns incorporant el corder, el conill i la vedella. Durant els
anys 80 i 90 fou també un supermercat sota l’empara
de la cadena Preko/Dia.
L’any 1999, per iniciativa del seu fill gran Albert, iniciaren un projecte d’expansió amb la construcció d’una
sala d’especejament a Agramunt i amb l’obertura de 4
botigues a Tàrrega, Agramunt, Cervera i Linyola. El
negoci no va reeixir, però els va deixar clients de les

A

poblacions esmentades que encara avui dia pugen fins
a Artesa a comprar els seus embotits.
El Jaume va ser reconegut com a “mestre xarcuter”
l’any 2000 per la Generalitat de Catalunya. L’any 2007
abandonaren la venda de queviures empaquetats i se
centraren exclusivament en el taulell: elaboració i venda de derivats del porc i plats cuinats (pollastre farcit,
a l’ast, fideuà, ensaladilla, pasta, etc.), venda de carns
variades i secció de congelats.
El Jaume i la Montse fan un balanç molt positiu dels
anys que porten al davant de la botiga. La feina és
sacrificada, però han aconseguit guanyar-se bé la vida
i han sabut fidelitzar una clientela que valora la qualitat del producte que ofereixen.
Text i fotos: Miquel Regué i Gili

La recepta: Llonganissa (Per Jaume Morera)
Ingredients: 1 kg d’espatlla de porc seleccionada (millor de femella, així evitarem el possible tuf del mascle), 4 g de pebre i 18 g de
sal, un budell de porc net.
Passem la carn per la màquina de trinxar fins que quedi granulosa. Hi afegim la sal i el pebre i ho remenem bé. Embotim la carn
al budell amb la màquina d’embotir. Lliguem un fil als extrems. Ja
està a punt per coure i consumir. Per fer llonganissa seca fem el
mateix procés però utilitzant un budell més gran i aplanant l’embotit
amb les mans. La deixem assecar uns dies en un lloc fresc i sec.

El porc
El porc és una subespècie del senglar, que apareix associada a l’home fa uns 13.000 anys. La seva domesticació es produí a la conca del riu Tigris, al Pròxim Orient, i la seva condició d’animal omnívor en facilità el
procés. Com aliment aporta proteïnes, greixos i minerals. Diuen que del porc tot s’aprofita i d’ell en surten
centenars de productes alimentaris (pernil, embotits, llom, costella, peus, morro, etc.)
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IMATGES D’AHIR

Festa familiar. 1970

a ser una reunió familiar. Per
Nadal, com és normal, la
gent fa la festa a dins la llar.
Aquí hi havia gent de quatre cases,
de la mateixa família, i va ser el dia
de Reis. Amb motiu de recollir les
joguines i els regals de la casa de
l’àvia es van reunir tots en una sola
festa i es va fer la foto.
Estem parlant d’un temps, els
anys 70, en què a Artesa es feien
unes festes de Corpus molt lluïdes.
En molts carrers sorgien altars
guarnits de flors. Aquella dècada va
començar una època daurada de
la construcció: es feien pisos per a
llogar i uns altres per vendre. Amb
tot plegat els paletes, fusters, electricistes, pintors... semblava que no
tenien aturador. Encara no havia
començat la immigració i Artesa
estava en plena efervescència de

V
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treball; era temps de molta feina.
Es respirava que estàvem a les
acaballes del franquisme i a les
capitals, els estudiants, els universitaris, protestaven i corrien davant
dels “grisos”. El 1970 el Serrat grava a Milà “Mediterráneo”. Els
Beatles graven “Let it be” i es separarien pocs anys després. La
selecció de Brasil de Pelé es proclama campiona del món de futbol
a Mèxic.
Es notava arreu que érem a
temps de fort canvi, de millores en
molts aspectes. La gent veia que
hi havia un futur ple de possibilitats.
La majoria de gent de la foto era
de la Impremta Nogués: Josep Nogués Sirvan i M. Carme Aymerich
Llop, la seva esposa; Ferran
Galceran Cuders i el seu pare
Ferran Galceran Rocaspana, fon-

taners; Joan Nogués Sirvan i la
seva esposa Mercè Galceran
Rocaspana; Montserrat Cuders
Parramon;
Mercè
Nogués
Galceran, avui del Gimnàs Altis;
Montserrat Nogués Sirvan i la seva
filla Montse Macià Nogués, que treballa a l’Ajuntament.
A sota, Joan Nogués Galceran,
el fill continuador de la impremta;
Antònia Sirvan Pallarés, l’àvia;
Carol Macià Nogués, que treballa
a la notaria; i els germans Jordi i
Xavier Aymerich.
Encara que hagin passat 42
anys, en ser gent molt coneguda i
benvolguda a la població, els lectors podran fàcilment seguir el fill
familiar.

Bartomeu Jové i Serra

LA FOTO

Les fortes gelades d’aquestes darreres setmanes han estat en boca de tots i han deixat imatges com
aquesta, amb mínimes que han arribat a baixar sovint dels 10 graus negatius. (Foto: La Palanca)

