la Palanca
MARÇ 2013

Núm. 364

Preu 2,50 c

PUBLICACIÓ D’ARTESA DE SEGRE I COMARCA

Ca la Petit,
de botiga a museu

Ca la Petit, de botiga a museu

la

Palanca

Massa sovint, allò que tenim més a prop
ens resulta desconegut. Per això, aquest
mes hem volgut dedicar les pàgines principals de la revista a donar a conèixer un
petit “tresor” que tenim a Artesa, aconseguit per la constància de Vicent Roca.

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.

23 de març:
A les 16:30, al Cubbtural, 3r Campionat de Catalunya
- 3a fase de Body Form Kids. Organitza: Club Altis
30 de març:
Tradicional Cantada de Caramelles del diumenge de
Pasqua pels carrers d’Artesa, a càrrec de l’Agrupació
Coral la Dàlia Blanca. A les 13h, a la Pl. Ajuntament
1 d’abril:
Aplecs de dilluns de Pasqua a l’ermita de Sant Salvador d’Alentorn, al santuari de Salgar i a l’església de
La Vedrenya
Del 8 d’abril al 26 de maig:
A la sala d’exposicions de la Biblioteca Joan Maluquer
i Viladot, Corremón
12 i 19 d’abril:
A la Biblioteca Joan Maluquer i Viladot, de 15h a 17h,
Curs de Twittwr
15 d’abril:
A les 17:30h, a l’Àrea Infantil de la Biblioteca Joan
Maluquer i Viladot, Hora del conte amb l’escriptora
Adelina Palacín
23 d’abril:
- Diada de Sant Jordi
- A les 17:30h, a l’Àrea d’Activitats de la Biblioteca Joan
Maluquer i Viladot, Tallers de Sant Jordi
25 d’abril:
A les 17:30h, a l’Àrea Infantil de la Biblioteca Joan
Maluquer i Viladot, Hora del conte

PENDENT DE PUBLICAR
Municipi de Vilanova de Meià
Naixements:
15 de gener: Biel Estany i Serra, fill de Daniel i de
Pilar
FEBRER
Municipi d’Artesa de Segre
Defuncions:
dia 14: Lina Marsol i Mirmí (52 anys), natural
d’Agramunt
dia 15: Josep Torres i Parramon (77 anys), natural
de Montmagastre
dia 24: M. Magdalena Ariet i Solé (87 anys), natural
d’Artesa de Segre
Matrimonis:
dia 17: Elena Garcés i Valero (veïna d’Artesa)
Jordi Pardo i Ruiz (veí d’Artesa)
dia 26: Eduard Casal i Eroles (veí d’Alentorn)
Eva Foix i Santacreu (veïna d’Alentorn)
Municipi de Foradada
Defuncions:
dia 4: Josep M. Barril i Torres (78 anys), natural de
Foradada

METEOROLOGIA
Fonts: Ajuntaments d’Artesa de Segre, de Foradada i de Vilanova de Meià, i Servei Meteorològic de Catalunya.
PENDENT DE PUBLICAR
DEL GENER
Municipi d’Artesa de Segre
Observatori Pl. Ajuntament
Dies amb precipitacions: 7
Precipitació màxima:
Total precipitacions:

26 mm (dia 19)
38 mm

FEBRER
Municipi de Vilanova de Meià
Temperatura mitjana:
4,6°
Temperatura màxima:
15,8° (dia 14)
Temperatura mínima:
-5,5° (dia 26)
Dies amb precipitacions: 6
Precipitació màxima:
2,5 mm (dia 10)
Total precipitacions:
6,8 mm
4 la Palanca

Municipi de Foradada
Sense dades
Municipi d’Artesa de Segre
a) Observatori Pl. Ajuntament
Temperatura mitjana:
5,6°
Temperatura màxima:
16° (dia 14)
Temperatura mínima:
-7° (dies 26 i 27)
Dies amb precipitacions: 3
Precipitació màxima:
5 mm (dia 22)
Total precipitacions:
7 mm
b) Observatori Baldomar
Temperatura mitjana:
4,6°
Temperatura màxima:
15,1° (dies 15 i 22)
Temperatura mínima:
-7,4° (dia 26)
Dies amb precipitacions: 5
Precipitació màxima:
4,1 mm (dia 23)
Total precipitacions:
6,8 mm
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Estem a la reserva
A les pel·lícules de l’oest, el 7è de Cavalleria del Estats Units
rodejava els indis, els desarmava i després els tancava a la reserva, en condicions de vida molt precàries. De fet, els indis eren
el propietaris del territori i complien el Tractat de Pau, mentre
que els blancs sempre l’incomplien.
L’art de fer política s’ha convertit, darrerament, en un diàleg
enfrontat, en el qual cada partit intenta imposar-se a l’adversari
des de la seva parcel·la de poder per davant de fer un servei a la
ciutadania. O, com a mínim, és el que la gent percebem.
Darrerament ens intoxiquen en els diferents mitjans informatius amb casos de presumpta corruptela com els de Bárcenas i
d’Urdangarín, per citar alguns dels més flagrants. A sotamà, per
distreure l’atenció, ens parlen de les escoltes de l’agència de
detectius Método 3 i de les sovintejades declaracions d’una política catalana que, segons ella, tothom que passa per la seva
boca hauria de dimitir.
Els problemes principals, segons la gent, són la presumpta
corrupció (la justícia té la paraula), l’atur i la maleïda crisi. Sembla que sense resoldre la primera, no es pot enfocar positivament la solució de les altres dues.
Amb tot, la base de tots els problemes és econòmica. Mentre
Catalunya paga els seus impostos, l’Estat deixa de retornar-ne
una bona part. Ens obliguen a fer un crèdit i a pagar interessos
dels diners que ens deuen i dels quals incompleixen l’obligació
de pagament. En no disposar dels diners que ens retallen, tenim
dificultats per ajudar les indústries, pagar les farmàcies, programar inversions...
La idea és: et nego el dret a decidir i, mentrestant, t’ofego amb
les retallades, així seràs més dèbil. Es crea una situació perversa. Des d’allò que aquí en diem Madrid, ens aconsellen “moderació i diàleg”, mentre que els nostres dirigents diuen que Madrid
no vol dialogar. Així les coses, el Gobierno proposa al Tribunal
Constitucional (TC) la suspensió cautelar de la Declaració de
Sobirania del Parlament de Catalunya. Mentre, La Vanguardia
de l’11 de febrer deia que “l’Executiu s’assegura 7 dels 12 llocs
del ple dell TC que es renovarà al juny”.
Tenim la impressió, que no la certesa, que sense la
supermanifestació de la Diada no hi hauria tants atacs. No volen
de cap manera una Catalunya –la joia de la corona– independent. Els interessa que anem pagant i ells seguir retallant quan
ho estimin convenient.
Com als indis que van condemnar a la reserva, si no varia la
situació, pot passar el mateix amb Catalunya. Mentrestant, a
Artesa de Segre i rodalia, estem a la reserva de la reserva.

Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, l’IEI de la Diputació de
Lleida i l’Ajuntament d’Artesa de Segre.
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Ctra. d’Agramunt, 71

25730 Artesa de Segre (Lleida)

Tel.: 973 400 291

NOTICIARI

L’Ajuntament vol acabar el casal d’avis
Ajuntament d’Artesa va
aprovar a finals de febrer
la relació d’obres per presentar a la convocatòria de
subvencons del Pla Únic d’Obres i
Serveis de Catalunya (PUOSC)
pels anys 2013-2016. Demanarà
ajudes per urbanitzar carrers
d’Artesa, Vall-llebrera i Alentorn i
per acabar la planta baixa del casal de gent gran. És només una part
del projecte, però permet posar-lo
en marxa. Les obres van començar el 2010 i es van aturar quan
només se n’havia fet la carcassa
després d’invertir-s’hi 190.000
euros. Acabar-lo en costaria
310.000 més, per això ara es proposa fer només la planta baixa. L’alcalde, Mingo Sabanés, assegura
que “és una pena que després del
que s’hi ha invertit, ara quedi aturat”. Tot i això, reconeix que és difícil que es concedeixi la subvenció.
Entre les propostes també hi ha
instal·lar una caldera de biomassa

L’

Una de les propostes presentades és la planta baixa del casal d’avis

a la planta baixa de les Escoles
Velles per donar servei a la residència, la llar d’infants i el futur casal
d’avis. Segons l’alcalde, “és una
obra cara, d’uns 150.000 euros,
però seria un estalvi molt important
d’energia i s’amortitzaria en tres

anys”. Ara, el gasoil per la calefacció de la residència i la llar d’infants
costa més de 45.000 euros l’any.
L’Ajuntament desconeix la quantitat que rebrà per a fer obres, però
ja té confirmat que rebrà 186.000
euros per cobrir despesa corrent.

Col·loquen cartells al Cubtural
urant el febrer s’han collocat els cartells que senyalitzen els espais i serveis
que acull el casal, que denominat
oficialment Cubtural. Els indicadors
tenen la particularitat de duplicar
una de les lletres del nom, en el cas
de Cubtural, la lletra que es repeteix és la “b”, però passa el mateix
a la Biblioteca, que també repeteix
la “b”, concretament la segona. En
el cas de l’Escola de Música

D

d’Artesa i Ràdio Artesa de Segre,
que se senyalitzen només amb les
inicials, també es repeteixen lletres.
Així, EMA passa a ser “EMMA” i
RAS, es converteix en “RASS”. El
regidor de Cultura, Josep Maria
Mayora, va explicar que l’elecció
del nom “Cubtural” pretén individualitzar aquest equipament, ja que
el terme “casal” és molt genèric i ja
existeix en altres poblacions.
Els cartells dupliquen una lletra

la
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NOTICIARI

La DO Costers del Segre visita Seró
n grup de representants de
diversos cellers de la subzona d’Artesa de la DO Costers del Segre van visitar a mitjans
de febrer l’edifici de l’Espai Transmissor del Túmul de Seró. El motiu
és que, a banda de la importància
arqueològica i arquitectònica de
l’edifici, aquest també té un espai
reservat a la comercialització de
productes de la terra, on el vi serà
el protagonista.
Hi havia vuit cellers convidats,
dels quals sis van enviar representació a la visita. De totes maneres,
els altres dos també s’han mostrat
interessats en el projecte i és previst que participin en properes reunions. La primera presa de contacte va servir per mostrar a aquestes
empreses la importància de l’edifici i les restes que allotja, per tal que
valorin la rellevància que els seus
productes estiguin a la venda a la
botiga. La visita va comptar amb la

U

Representants dels cellers, l’Ajuntament i el Departament, a Seró

presència de l’arquitecte i membres
del Departament de Cultura de la
Generalitat.
Segons el regidor de cultura, Josep
Maria Mayora, la resposta va ser
molt positiva i els representants

dels cellers es van mostrar gratament sorpresos per l’edifici. La presència d’aquests vins a la botiga de
l’edifici, així com les possibles contraprestacions que generi, es concretarà en properes reunions.

Aturem el ‘fracking’
a Plataforma Aturem el Fracking va oferir el
dia 9 de març una xerrada al Cubtural d’Artesa
de Segre. L’acte va reunir una trentena de
persones i va tenir lloc la mateixa setmana que el
consistori havia aprovat per unanimitat al ple municipal una moció en contra d’aquesta tècnica de prospecció del subsòl.
L’acte es va organitzar en dues parts, la primera per
divulgar en què consisteix la tècnica i quins perills
comporta, i la segona més enfocada als aspectes
legals. Artesa és un dels municipis inclosos en l’àrea
en la qual s’han sol·licitat permisos per a fer aquestes prospeccions.

L
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La xerrada va reunir una trentena de persones

NOTICIARI

Nova urbanització al carrer Roc del Cudòs
Ajuntament ha començat
a tramitar una nova urbanització, el Pla Parcial
SUB 8, al carrer Roc del Cudòs,
amb 24 noves cases unifamiliars.
La impulsa la iniciativa privada i un
dels requisits de la Generalitat per
autoritzar-la és que s’eixampli el
carrer d’accés, una obra molt reivindicada però que encara no té
data. L’alcalde, Mingo Sabanés,
assegura que l’Ajuntament la té
prevista i que, si els promotors inicien la urbanització, es començarà
a executar.
El pla parcial es va aprovar al
darrer ple municipal, on també es
van aprovar dues mocions, una de
suport a la declaració sobiranista
del Parlament i l’altra, en contra del
fracking. Així mateix, el ple va aprovar acceptar les subvencions del
Departament d’Ensenyament del
curs 2011-2012 per la llar d’infants,
que és de 78.000 euros, i per l’escola de música, amb una dotació
de 30.820 euros, així com l’aprovació del conveni per al sosteni-

L’

Cal eixamplar l’accés per tal que la Generalitat autoritzi la urbanització

ment del funcionament de l’escola,
també del curs 2011-2012.
El ple també va aprovar modificar el conveni dels treballadors per
adequar-lo a la nova normativa estatal. L’oposició va criticar l’existència d’aquest conveni a l’Ajuntament
d’Artesa, ja que no és obligatori per
llei. En aquest sentit, l’alcalde va
respondre que van ser els representants dels treballadors els qui ho
van demanar i va afirmar que el

conveni dóna garanties tant als treballadors com a l’administració.
Finalment, el ple també va aprovar la millora de camins al nucli de
Collfred, un punt que ja era a l’ordre del dia de l’anterior sessió ordinària i que es va posposar arran de
les queixes dels regidors de l’oposició. Després de consultar els serveis jurídics, l’equip de govern va
tornar a portar l’obra a votació i, en
aquest cas, es va aprovar.

Fe d’errates
A l’anterior número de La Palanca publicàvem una informació sobre el ple del mes de febrer on indicàvem que
s’havien aprovat unes millores als camins de Collfred. Aquest punt de l’ordre del dia no es va aprovar en aquell
ple, sinó al següent, al de març.

la
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Saurí - Radioestesista

ANTONI AMIGÓ I PONS
Descobriment de l’impossible
Estudis d’aigües
Ctra. d’Agramunt, 117 - Tel. 973 40 01 27 Mòbil 660 349 648

MARCOVAU - ARTESA DE SEGRE

BALDOMAR

Festa de la matança del porc
om cada últim dissabte de
febrer, Baldomar ha celebrat
una de les seves festes més
esperades i més populars: la matança del porc, que aquest any ha
assolit la 31a edició. Així, el passat
dia 23 de febrer, els veïns i veïnes
de Baldomar van fer possible la
celebració d’aquest dia.
De bon matí es van començar a
fer els preparatius per a la matança del porc que, com cada any,
dóna la M. Àngels de la granja La
Roureda, a qui volem agrair la seva
col·laboració.
Després de fer “el mandongo” i
preparar els fesols que conformaven l’àpat del migdia, ens vam asseure a taula vora un centenar de
comensals, els quals, desafiant el
fred, vam poder compartir el dinar.
A les vuit del vespre, i amb la presència de l’alcalde d’Artesa, sr. Mingo Sabanés, els veïns i veïnes de
Baldomar, acompanyats d’aquells
qui ens van visitar, vam degustar la
llonganissa i la botifarra, acompanyades de pa amb tomàquet i vi i
tots ben arraulits a la vora del foc,
perquè el fred a aquella hora ja era
intens.
Cal esmentar que s’esperava la
presència del sr. Jordi Souto, Director General d’Administració Local i
que fins ara havia estat el Director
dels Serveis Territorials de Governació, però degut al nou càrrec, tot
i que en principi tenia previst assistir-hi, va haver de renunciar-hi per
motius d’agenda. Esperem, però,
que en altres edicions puguem
comptar amb la seva presència.
Enguany, a més, s’aprofità
aquest dia festiu per a què dues
entitats del poble, l’Associació de

C

Veïns Amics de Baldomar i la Comunitat de Propietaris de la Piscina de Baldomar, fessin les seves
respectives assemblees, ambdues
amb gran assistència dels seus
associats.
Des de l’EMD volem agrair a totes aquelles persones que, amb la

seva feina, han fet possible que un
any més puguem gaudir d’aquesta
tradicional festa. És ben segur que
sense la col·laboració i l’ajut de tots
plegats, no podria haver estat possible. Gràcies a tothom.
Text i fotos: EMD Baldomar

L’ADF Sant Mamet informa
A partir d’ara, en el moment de fer una sol·licitud per a tallar llenya per a ús propi, cal adjuntar una fotocòpia
del DNI del sol.licitant, que caldrà presentar en el moment de fer la sol.licitud. Es recorda que també cal
aportar les dades cadastrals de la parcel.la o parcel.les sol.li-cItades (número de polígon i de parcel.la).

la
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MUNICIPIS

Modesta Batalla fa 100 anys
l passat 22 de febrer va ser
una data molt especial per
la Modesta Batalla Macià i
la seva família, la padrina Modesta
complia 100 anys.
La Modesta va néixer el 22 de
febrer de 1913 i és veïna de Cal
Tatx de Vilanova de Meià i durant
aquests cent anys de vida, com no,
n’ha viscut de tots colors. Anys difícils, la guerra, la post-guerra i poc
a poc fins a dia d’avui. La major part
de la seva vida l’ha passat a l’estanc-botiga que duia aquest mateix
nom i des de la qual ella sempre
ha estat orgullosa de donar els
molts serveis al poble i a tot el municipi. En aquesta petita botiga de
poble hi podies trobar de tot: segells, postals, tabac, revistes, roba,
fils, productes de drogueria, llaminadures... I sobretot, com la Modesta sempre recorda, tenien el telèfon del poble, un important i valuós
servei que en aquelles èpoques
passades era un gran avenç i del
qual ella en guarda mil i una anècdotes. Allí, juntament amb el seu
marit, el Josep Guàrdia (el Pito de
Cal Tatx, a.c.s) i la seva filla, varen
compartir molts anys de servei per
a tothom.
Durant tants i tants anys, qui no
té historietes per explicar i experiències compartides amb el Pito i la
Modesta, qui pogués arribar a
aquestes edats! Una última petita
anècdota que recordo, és que fa
pocs anys vaig estar visitant-la per
tal de recopilar alguna que altra informació de quan en Joan Amades
va passar el juliol de 1930 pel po-

E
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ble de Vilanova de Meià i en concret va fer estada a Cal Tatx, la sorpresa que me’n vaig endur és que
encara que tenia ja una edat avançada, la Modesta encara recordava les cançons que es varen cantar a la vila durant aquells dies tan
llunyans. Petites històries i anècdotes molt particulars, també es varen recopilar en aquella estona de
conversa.
Però tornant al que ens pertoca
i honorant aquest dia tan assenyalat, acompanyada de la seva filla
Assumpció, el seu gendre Ferran
Sànchez Agustí i el seu nét Jordi,
la Modesta va rebre nombroses felicitacions. Per la seva banda,
l’Ajuntament de Vilanova de Meià

va fer-li arribar un ram de flors
acompanyat d’una alegre dedicatòria, per tal de felicitar-la en el seu
100è aniversari. En dies posteriors
i en un petit acte a la residència on
és, a causa del seu delicat estat de
salut, també va rebre un homenatge per part de la Generalitat de
Catalunya en motiu dels avis i àvies centenàries del nostre país.
Així, moltes felicitats Modesta, de
la teva família, amics, veïns i de tot
el teu poble, que t’estima i que encara que sigui a distància, et fem
arribar una dolça abraçada.

Text: Iolanda Masanés
Fotos: Ferran Sànchez Agustí

MUNICIPIS

Carnaval a Vilanova de Meià
n any més, i per continuar
amb la tradició, els nens de
tots els pobles del municipi
de Vilanova de Meià es varen retrobar el passat dissabte 9 de febrer per celebrar el carnaval. Tots
disfressats, varen fer rua pels carrers del poble, cantant les tradicionals cançons de carnaval i arreplegant així uns quants “dinerons” que
els donaven els veïns de les cases.
Tot seguit varen fer un pica-pica per
gaudir del dia i la festa.

U

Text: Iolanda Masanés
Fotos: Montse Prat

Associació de dones la Coma de Meià
n motiu de la celebració del
Dia de la Dona Treballadora, el 9 de març a la tarda
l’associació de dones la Coma de
Meià va organitzar un taller de pastisseria a la sala d’actes de l’Ajuntament de Vilanova de Meià. Al taller, a càrrec del pastisser i confiter
Rossend Bernaus, veí d’Artesa de
Segre, hi vàrem assistir una vintena d’associades, les quals vàrem
passar una estona ben dolça observant els diferents pastissos i
mousses que anava elaborant.
Tot seguit, i per donar cloenda a la
jornada, vam tastar el berenar i les
postres que fetes durant la tarda,
que com ja us podeu imaginar eren
boníssimes.
Aprofitem aquesta petita notícia de
les nostres activitats per agrair plenament al Rossend la seva disposició per fer-nos passar a totes una
tarda ben entretinguda, al mateix
temps que desitjar-li molta sort en
el seu nou negoci que obrirà
properament a Artesa de Segre. I
agraïment també per la Carme
Perals, pel seu ajut ofert durant tot
el taller.
Text: Iolanda Masanés
Fotos: Carme Perals i
Iolanda Masanés

E
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Auto Taller Gardela
Planxa - Pintura
Mecànica - Servei grua
Tel. 973 400 198
Nit 973 415 119
Mòbil 630 247 659

Ctra. d’Agramunt, 98
25730 Artesa de Segre
(Lleida)

Ctra. d’Agramunt, 39
Tel. Fax. 973 40 00 61 - ARTESA DE SEGRE

FARRÉ SERÉS
Coordinació i Gestió immobiliària
compra - venda

AGUSTÍ FARRÉ
Administrador

Artesa de Segre
E-mail: farreseres@terra.es

Telèfon 629 33 80 32
Fax 973 40 07 56

LA NOGUERA
Pla d’Inclusió Social

Sometent a Montgai

El ple del Consell Comarcal de la Noguera ha aprovat el
Pla Local d’Inclusió Social de la comarca de la Noguera
2013-2016. Inclou 42 actuacions en diferents àmbits per
tal d’atendre els diferents col·lectius en risc d’exclusió
social. El document vol ser una guia metodològica i de
treball per eradicar la pobresa i la vulnerabilitat i crear
municipis més inclusius en els quals hi hagi menys desigualtats socials i territorials.

Com en altres poblacions, Montgai també s’està plantejant crear un grup de sometents a causa de l’augment
de robatoris al municipi. Només durant el mes de febrer
se’n van patir una desena, i aquest fet ha creat malestar
a la població, que es planteja imitar altres pobles que ja
ho estan duent a terme.

Consell de joves

La Generalitat de Catalunya ha obert una línia d’ajuts
per les persones que no estan al corrent de pagament
de les quotes de lloguer o d’hipoteca i que els han fet
entrar en un procés de desnonament o execució hipotecària. La Borsa d’Habitatge de la Noguera informa i tramita les sol·licituds d’aquests ajuts (Ctra. de Camarasa,
7, Balaguer; Tel.: 973 44 75 70).

L’1 de febrer es va crear el Consell Local de Joves de la
Noguera, un òrgan consultiu format per joves de diversos municipis. En la primera reunió, a la qual van assistir
una quinzena de joves, es van posar en comú les necessitats i mancances en matèria de joventut: poca oferta
cultural i formativa, la difícil mobilitat entre els municipis
i l’accés a l’habitatge. Es pretén organitzar reunions dues
o tres vegades l’any, per planificar les actuacions i fer-ne
un seguiment per a la posterior avaluació.

Seminari Leader europeu

Sense ball a Balaguer?

Del 25 de febrer fins a l’1 de març, una delegació catalana va participar en un seminari de cooperació europeu
amb grups que gestionen els ajuts Leader. Aquesta reunió
va tenir lloc a Estònia. L’objectiu era donar a conèixer els
projectes Leader que es realitzen i trobar idees i projectes
en comú per promoure la col·laboració entre les regions
participants, Catalunya, Hongria, Estònia i Suècia.

L’ajuntament de Balaguer ha rebut una advertència en
la qual se li informa que podria estar incorrent en “competència deslleial” en organitzar el ball dels diumenges
en col·laboració amb una empresa privada.

Ajuts pel lloguer i la hipoteca

Anna M. Vilanova
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NOTÍCIES DE LA BIBLIOTECA

Novetats març
ADULTS
La cinquena dona. Henning
Mankell. Ed. Tusquets Editores.
La placidesa habitual de la ciutat
sueca d’Ystad es veu trencada
quan, amb un cert interval de
temps, tres homes apareixen salvatgement assassinats. Les víctimes duien una vida assossegada
i tranquil·la, dedicades a l’ornitologia, el cultiu d’orquídies i la poesia, la qual cosa fa encara més
incomprensible el gairebé insuportable sadisme del qual han
estat objecte.

Els templers, guerrers de Déu. Entre
orient i occident. Joan Fuget i Carme
Plaza. Ed. Rafael Dalmau, Editor.
Els templers van deixar importants
testimonis documentals i materials.
L’estudi dels seus monuments -sobretot les fortaleses, tant a Orient
com a Occident- permet aprofundir
en el coneixement de la vocació
militar dels frares guerrers, i en els
vincles entre l’arquitectura, les tècniques de guerra i el poder feudal.
D’altra banda, gràcies als inventaris dels seus béns, coneixem bé la
seva vida quotidiana.
El crac energètic. Xifres i fal·làcies.
Carles Riba i altres. Ed. Octaedro.
El llibre sintetitza de manera didàctica i divulgativa l’escassetat de recursos energètics introduint-nos en
el complex món de l’energia per
entendre’n les claus principals.

procés (estratègies per fer-ho possible) i algunes idees en forma de
receptes per incorporar la fruita als
àpats de manera fàcil i divertida.
NOVEL·LA JUVENIL
Les aventures de Tom Sawyer.
Mark Twain. Ed. Barcanova.
La petita coral de la senyoreta
Collignon. Lluís Prats. Ed. Bambú.
INFANTIL
La biblioteca abandonada. Elena
Bigas i Mayans. Ed. Barcanova.
Ens trobem en un futur proper, dins
la biblioteca d’una escola qualsevol. Els llibres, ben ordenats a les
prestatgeries, estan avorrits...

Les millors rutes per trobar bolets.
Amb tots els mapes i secrets que
necessites.
Marc
Estévez
Casabosch. Ed. Ara Llibres.

Fago. Premi Huertas Claveria.
Carles Porta, autor del best-seller
Tor. Ed. la Campana.
La Marisa Mainar no s’ha cregut
mai que el seu germà sigui l’assassí
de Fago, un poble de 30 habitants
del Pirineu d’Osca. El gener del
2007 apareix mort l’alcalde del poble. Tots els veïns són sospitosos.
L’instint del Llop. Massimo Lugli.
Ed. Edicions de 1984.
La línia que separa les mansions
dels rics dels bivacs dels sense
sostre és prima com la fulla d’un
ganivet...
Males herbes. Guia per conèixer la
vegetació arvense i ruderal. Ramon
Pascual. Ed. Cossetània Edicions.
16 la Palanca

RACÓ DE PARES
Tots els nens poden ser Einstein.
Fernando Alberca. Ed. Angle Editorial.
Albert Einstein no va aprendre a llegir fins als set anys i la seva mestra va dir que era “mortalment babau”. A Tots els nens poden ser
Einstein qualsevol pare pot trobar
les claus que porten els nostres fills
al màxim de la seva capacitat. L’autor del llibre planteja una sèrie de
pautes i exercicis pràctics perquè
els nens i adolescents incrementin
la seva capacitat intel·lectual.
La fruita. Quan, per què, com, qui,
on. Inclou 42 receptes amb fruita.
Montserrat Corderroure, Antonieta
Barahona i Pilar Senpau. Ed. Pagès Editors.
Aquest llibre està estructurat en tres
blocs fonamentals: per què és necessari que els nens mengin fruita,
com podem ajudar-los en aquest

Gol! En camp enemic. Luigi
Garlando. Ed. la Galera.
En tornar de les vacances, una
notícia bomba trasbalsa les
Cebetes: en Champignon haurà de
marxar a l’estranger durant una
temporada i el seu germà Jerome
ja ha arribat de París per substituirlo. Però això no és tot...
Gegants dinosaures prehistòrics.
Amb uns desplegables fabulosos.
Ed. Cruïlla.
Onze embarbussaments. Estel Baldó. Ed. Barcanova.

NOTÍCIES DE LA BIBLIOTECA
ACTIVITATS

ACTIVITATS ACTIVITATS
ACTIVITATSACTIVITATS

-Reunió del Club de Lectura de la Biblioteca
Dimecres 3 d’abril a les 9 de la nit.
Si esteu interessats en participar, passeu per la biblioteca i us informarem.
-Exposició Corremón
Del 8 d’abril al 26 de maig. Àrea Activitats Biblioteca, planta baixa.
Visitaran l’exposició tots els alumnes de primària de l’Escola els Planells.
-Curs Twitter
Durada 4 hores, 12 i 19 d’abril de 3 a 5 de la tarda.
-L’Hora del Conte, amb Adelina Palacín
Dilluns 15 d’abril a 2/4 de 6 de la tarda, Àrea Activitats Biblioteca.
Escriptora de contes infantils, els seus llibres han estat il·lustrats per
Pilarín Bayes
-L’Hora del Conte de la Biblioteca
Dimarts 23 d’abril, 11 matí, nens i nenes de la Llar d’Infants.
-Tallers de Sant Jordi
23 d’abril a 2/4 de 6 de la tarda. Àrea Activitats Biblioteca.
-L’Hora del Conte de la Biblioteca
Dijous 25 d’abril a 2/4 de 6 de la tarda. Àrea Infantil.

Horari
Tardes de dilluns a divendres de 16.00 a 20.00 h.
Matí de dimarts d’11.00 a 13.00 h.

SERVEIS
- Consulta sala, informació i orientació bibliogràfica.
- Consulta en línia del catàleg de la
Biblioteca i del catàleg col·lectiu de
la Lectura Pública de Catalunya.
- Préstec de llibres, revistes i
audiovisuals.
- Préstec interbibliotecari.
- Accés ordinadors i multimèdia.
- Zona Wi-Fi.
- Informació cultural i de lleure de
les activitats del municipi.

NOVA ADREÇA
Biblioteca Joan Maluquer
i Viladot
Pl. de l’Ajuntament, Casal Cultural,
entrada carrer València, 1
25730 ARTESA DE SEGRE
Tel: 973400754
Biblioteca.artesadesegre@gencat.cat
http://bibliotecaartesadesegre.
blogspot.com

Funerària d’Artesa de Segre i Comarca
Fusteria Carles Pellicer
-Sala de Vetlla a Artesa
-Servei a Ocaso, Sta. Lucia, etc...

609 765 146
973 400 715

-Trasllats Nacionals, Incineracions, etc...
-Corones, làpides, etc...

Tels. 24h. 609 765 146 - 973 337 285
c/ Antoni Maria Claret, 37

25730 ARTESA DE SEGRE
la
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ENTREVISTA

Joan Roca, el teatre com a expressió
l Joan és una persona culta, educada, agradable de
tracte i que a Artesa i comarca gaudeix de les simpaties de tothom. Viu a Montsonís, amb el seu
castell i el seu paisatge, un entorn
màgic com el mateix teatre, que és
la afició que l’omple i per on respira la vida per a ell. Sembla que la
mateixa empatia que cerca en el
públic s’encomana de manera natural en la gent que el tracten. El
dia que el vaig anar a veure feia un
matí solejat, esplèndid.

actor i més tard, director. Tot el que
sé de teatre ho he aprés al Cercle.
Per cert, allí vaig conèixer la Dolors, que fa cinquanta anys que és
la meva esposa. A més, he estat
professional a la ràdio, el doblatge
i la televisió.

E

La primera pregunta és gairebé
obligada: Joan, què significa el
teatre per a tu?
Per mi és cultura amb majúscules.
Cinc segles abans de Crist, els primers dramaturgs van ser els grecs
Esquilo, Sòfocles i Eurípides i van
fer representacions populars amb
un actor i varies persones que
l’interpel·laven, per tal que respongués explicant fets històrics per a
posar-los a l’abast del coneixement
de la gent. Un públic que no sabia
ni llegir ni escriure. I el que feien
els grecs, Shakespeare i també
autors francesos set segles després de Crist, era el mateix. Representaven pels assistents drames
històrics reals o inventats, per en
definitiva, transmetre emocions i
coneixements al públic. O sigui, oferir cultura.
Explica’ns els orígens, al barri de
Gràcia de Barcelona.
A mi m’ha agradat sempre el teatre, potser perquè de jovenet un

oncle em portava a veure teatre i
sarsueles i per altra banda, el meu
pare era aficionat a l’òpera. Vol dir
que des de petit ja havia gaudit de
tot tipus de representacions escèniques. A la mili vaig conèixer un
xicot que feia teatre al Cercle Catòlic de Gràcia, al carrer Santa Magdalena cantonada Trilla, amb qui
ens vam fer molt amics. Ell va ser
qui em va portar a veure la primera
comèdia representada per un grup
amateur. Era El zoo de cristal, en
castellà perquè en aquell temps
només era autoritzat fer teatre en
català amb els clàssics: Guimerà,
Pitarra, Segarra... En acabar la representació, em va presentar el director, el senyor Marés, qui després
de parlar amb mi una estona em
va proposar fer teatre. Vaig acceptar de seguida i per la propera obra
ja em van cridar, era La Vida es
sueño. Era l’any 1956 i des de llavors he estat treballant al Cercle
com a meritori, secundari, primer

Com vas arribar a Montsonís?
Una parella d’amics del Cercle, un
d’ells molt bon actor, van marxar de
Barcelona per anar a viure i treballar a un lloc de la Noguera. Un dia
els vam preguntar on havien anat
a parar i ens van informar que era
un lloc anomenat Montsonís, a prop
d’Artesa. ¿I on coi cau això? Ens
van convidar a anar a casa seva
un cap de setmana i ens va semblar la fi del món. Era l’any 1984 i
no hi havia ni l’A2 ni tan sols el túnel del Bruc. Finalment vam arribar
al poble i a mi em va agradar molt,
encara que hi havia un munt de
runes per tot arreu. Em van ensenyar tres cases que es venien per
un preu assequible, encara que no
eren habitables si no es feien reparacions importants. Em vaig decidir
per Cal Ribes que no estava habitada des del 1964. La Dolors em va
dir que no comptés amb ella, i les
dues filles i el fill deien que el papa
s’havia tornat boig. En un principi
teníem una cuina portàtil de butà.
El trull servia de dipòsit d’aigua, que
ens portaven amb cubes del Canal. I
vam anar fent coneixences, sobretot
a Artesa, on des del primer moment
ens van acollir amb gran simpatia i
cordialitat. A Montsonís sols hi vivíem quatre cases.

la
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Parla’ns del teatre a la fresca.
Els caps de setmana, ens reuníem
amb en Carles i en Pere, la família
Orpinell, la Berta Cases i el Sisquet.
Un dia, la Berta, coneixent les nostres activitats teatrals a Barcelona,
va proposar de representar una
obra de teatre a Montsonís. En assajar-la, “ompliríem les llargues nits
d’hivern”, van ser les seves paraules. Ens vam posar mans a l’obra.
Vam escollir la comèdia de
Santiago Rusiñol Gente Bien, que
vam assajar els caps de setmana
a la sala de baix del castell i vam
representar l’agost de 1990 a la
mateixa sala. L’èxit va ser apoteòsic. A petició de la gent que no havia pogut entrar, la vam repetir dues
vegades, cosa mai vista, però la
gent que no podia entrar per manca de seient, s’esperava a fora que
la tornéssim a escenificar. “El teatre és poesia que s’aixeca del llibre
i es fa humana”
La companyia d’Artesa, el Grup de
Teatre d’Artesa (GTA).
El 2004 em vaig establir definitivament a Montsonís, mentre la Dolors encara seguia treballant a
Barcelona i venia els caps de setmana. Una delegació d’Artesenques Actives ens van proposar a la
Dolors i a mi muntar una escola de
teatre. Vam contestar que no ens
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RTVE-RÀDIO4-1977. J.R.,Núria Cugat, Joan Lluch, M.Matilde Almendrós, Joan Borràs.

vèiem capaços de muntar una escola, però sí d’organitzar un grup
de teatre i, d’aquesta manera, fer
la labor didàctica mentre assajàvem. Partíem de zero, cap dels que
es van apuntar per a fer teatre n’havia fet mai a excepció de la Maria
Àngels Gili, la Meritxell Freixes,
l’Agnès Garí, la Janina Borrell i el
Ventura Solé (Sisquet), que havien
format part del Grup de Teatre de
Montsonís. Avui, només continua la
Maria Àngels. Hem mantingut el ritme de dues obres per temporada
des del juny de 2005. Portem fetes
15 representacions i estem preparant la propera pel mes de maig.
Ens hem atrevit a presentar obres
com Vapors, Dotze sense pietat, Els

deu negrets, Descalços pel parc i Terra Baixa, entre altres. Tant la Dolors
com jo, estem molt satisfets de la
resposta que hem rebut tant dels
actors, actrius i equip tècnic com del
públic que ens segueix essent fidel
a cada representació.
Alguns directors que admiris?
El Marsillach, amb Marat-Sade, que
ningú ha superat. Sergi Belbel, ha
estat varis anys director del Teatre
Nacional de Catalunya (TNC), era
un mestre en la “pausa dramàtica”.
Últimament, el Julio Manrique, actor i director novell que funciona
molt bé. Un mestre per a mi va ser
Ricard Palmerola, a la ràdio. Hi ha
tres mitjans d’expressió artística:

ENTREVISTA
teatre, cinema i ràdio. A nivell de
direcció, no tenen res a veure un
amb l’altre. El teatre és gest, moviment i veu, el cinema és expressió
facial i la ràdio és veu, tota la matisació que es pugui fer amb la veu.
El més difícil de dirigir?
Més enllà d’analitzar cada personatge i saber transmetre-ho als actors, entendre el que el públic espera de la representació. Perquè en
essència, el director ha de fer de
públic als assajos, per a valorar si
el resultat final tindrà efectes positius en l’audiència. I això inclou l’escenografia, la música, la interpretació, la
luminotècnia i l’estètica de tot el conjunt. Per això és importantíssim tenir
un equip d’alta categoria, ja que el
director, per sí sol, no aconseguiria
cap resultat positiu.

El lleó a l’hivern, Henry III. 2003.

És enriquidor, pels actors?
Absolutament i en tots aspectes. És
un aprenentatge en cada actuació.
Aprenen a projectar la veu, a moure’s, la gestualitat, l’emfatització. He
conegut actors que en parlar normal no vocalitzen i, en canvi, a
l’escenari, parlen correctament. En
l’aspecte cultural és evident que també és enriquidor’ en haver d’analitzar el comportament i les reaccions
del personatge que interpreten.
Per acabar, digui’ns tres experiències curioses.
En crear el GTA no s’hi havia apuntat cap home. Llavors es van fer uns
cartells pels aparadors de les botigues de la carretera, que deien “Es
necessiten homes pel nou grup de
teatre”. Llavors se’n van apuntar
tres.
Una altra va ser a l’acte final d’una
comèdia, quan havia de matar una

Somni d’una nit....”Oberon” rei de les fades. 1993.

noia d’un tret però va fallar l’arma.
No vaig tenir altre remei que dir: “No
importa! Te mataré con mis propias
manos!” I vaig haver d’estrangularla...I en una caiguda programada
del Satanàs de L’estel de Natzaret,
em vaig trencar el nas. Vaig acabar
l’escena i a l’entrar, al darrere, ja m’esperaven amb una farmaciola. Assegut
davant del mirall de la taula de maqui-

llatge, em vaig posar el nas a lloc, em
van aplicar un esparadrap ample, amb
el maquillatge al damunt i vaig seguir
fent l’obra fins al final.
És un resum de tot lo que és per a ell
el teatre. S’aixeca el teló, i comença
tot un món entre la màgia i la ficció.
Bartomeu Jové i Serra

www.lapalanca.cat
www.lapalanca.cat
www.lapalanca.cat

www.lapalanca.cat
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VIDA SOCIAL

Reunió de col·laboradors a la nova seu
equip de La Palanca va
convocar una trobada
d’amics i col·laboradors el
dia 24 de febrer a la nova seu del
Cubtural. La cita tenia un doble
objectiu, veure’ns cara a cara i
mostrar les dependències des d’on,
des de principis d’any, elaborem la
revista que ara teniu a les mans.
Els assistents van veure la sala
de la redacció i les de reunions,
aquestes compartides amb altres
entitats artesenques. Així mateix,
l’equip de la revista va explicar el
funcionament i va poder recollir les
propostes i demandes dels collaboradors. Finalment, vam gaudir
d’un vermut durant el qual vam seguir parlant, ja de manera més distesa, del present, el passat i el futur de La Palanca.

L’

Confirmacions a l’església d’Artesa
Foto Joan-Promovídeo

El dissabte 9 de març, aquest grup de nois i noies van ser confirmats pel bisbe d’Urgell, Joan Enric Vives:
Andrea Ampurdanés, Quim Armengol, Damià Badia, Eduard Bernaus, Mariona Camats, Xavier Camats, David
Estany, Arnau Fité, Marta Gilabert, Xavier Gonzàlez, Gerard Llena, Oriol Mota, Judit Pallarés, Bruna Pereira,
Guillem Pérez, Núria Plens, Montse Ponsa, Núria Porta, Albert Priego, Albert Puigpinós, Èric Ros i Roger
Tarragona.
la
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TEMA DEL MES

Ca la Petit, història viva
Aquest racó amagat rera un portal del carrer Bisbe Bernaus recrea fil per randa l’històric
establiment que durant anys va ser punt de parada obligat d’artesencs i visitants
o és ciència ficció, ni tan sols
és un viatge en el temps.
Senzillament, Ca la Petit
continua viu. Fins als anys 80 va
ser una botiga de comestibles, bar
i drogueria amb una fama que ultrapassava les fronteres del municipi. Ara ja no és a la ubicació original de la carretera d’Agramunt i
tampoc s’hi pot comprar res, però
el seu propietari, en Vicenç Roca,
en continua obrint les portes. L’establiment està acuradament reconstruït en un local del carrer Bisbe Bernaus i és un dels racons més
peculiars de les nostres contrades.
Coneixíeu la marca “Anís Infernal, el peor del mundo”? Sabíeu
que es fabricava a Artesa? En
Vicenç us ho explicarà i, a més,

N
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veureu un cartell del cèlebre licor.
Ara bé, l’ampolla no, que és “bajo
llave”, bromeja. Quant valien la botifarra i el bull de la llengua 30 anys
enrere? També ho descobrireu, i en
pessetes.
Els més joves no recordaran ni
la botiga, Ca la Petit, ni la pastisseria, La Montserratina, però podran
entrar en un establiment que combina mobiliari, envasos, etiquetes i
fins i tot productes de tots dos. I
manté el botiguer, amb les mateixes ganes d’atendre les persones
que hi entren.
El motiu és que quan va tancar
Ca la Petit “perquè va quedar obsoleta”, en va traslladar el contingut i els mobles aquí “amb la intenció d’obrir una petita cafeteria”. No

obstant, lamenta que no va prosperar perquè la seva família “no
volia feina”, de manera que només
obre els diumenges d’11 a 14 hores.
Una de les novetats respecte la
botiga original és l’ingent arxiu fotogràfic. Es pot dividir en dues
grans temàtiques, la història
d’Artesa, per una banda, i els viatges, per l’altra. I és que en Vicenç,
que es va quedar vidu de jove i
només té una filla, ha recorregut
mig món. Ha trepitjat tots els continents excepte Oceania, “gairebé
sempre sol i sense parlar anglès, i
no m’han pres mai res”.
Primer ens explica que té “més
de cent àlbums”, però després reconeix que no ho sap. No és home

TEMA DEL MES
de xifres, ni de dates. No recorda
quan va tancar la botiga, ni quan
l’havia obert. En canvi, relata amb
detall totes les anècdotes.
L’època daurada de Ca la Petit
es va escaure en plena dictadura,
uns temps convulsos a nivell polític, econòmic i social. “Quan vaig
obrir la pastisseria, a la gent li feia
vergonya entrar”, recorda. “Un tortell valia 12 o 13 pessetes, això era
un dineral i no quedava bé que els
veiessin gastant tant”, afegeix. “Nosaltres mateixos, a casa, ens partíem una arengada entre dos”.
Així les coses, els pocs que gosaven entrar a la pastisseria no tenien hàbit de comprar aquell tipus
de productes: “Un home em va demanar una barra de gelat, em va
dir que anava a un poble d’aquests
d’aquí a la vora, i jo li vaig embolicar
perquè no es desfés. Quan li vaig
donar, se la va amagar a la faixa. No
sé pas com devia arribar...”.
Els anys de postguerra van convertir els militars en clients habituals, i això va acabar en un conflicte
insospitat. “Els oficials venien a
prendre vinet fresc, estaven a gust
a les taules i parlaven de les seves
coses”, recorda. “Va córrer la veu, i
els seus superiors també van acabar venint”. Això no va agradar als
primers, que no volien que els seus
caps escoltessin les seves converses, i el Vicenç els va oferir anar al
pis de dalt, on llavors tenia el domicili. “Quan van marxar em van regalar
fins i tot un disc explicant com de bé

El nom oficial, només als cartells

En Vicenç, ara, al costat d’una foto de quan portava la botiga

havien estat al menjador de casa”.
Els militars i gent forana també
són el motiu de la diferència entre
el nom popular del local, Ca la Petit, i l’oficial, Casa Petit. “Venia molta gent d’Aragó, Madrid i València,
i no entenien això de Ca la..., de
manera que vam dir-li Casa”. L’origen de “Petit”, però, és clar: “la padrina que va fundar la primera botiga, una verdureria a l’altre costat
de la carretera, era molt petita”.
Aquesta botiga va néixer abans de
la guerra i aviat va donar pas a la
cansaladeria, que es va traslladar
al lloc on després aniria creixent fins
a convertir-se en la botiga de comestibles.

Els retrats dels fundadors de la primera Ca la Petit

Unes de les últimes etiquetes de Ca la Petit, encara en pessetes

la
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Al Vicenç li agrada explicar històries, com la “del Rafeques, que
sempre que baixava amb el cotxe
de línia de la Pobla parava a casa”.
“Era de gra fort, demanava un entrepà i moltes vegades n’hi havies
de fer mig més”. En canvi, per saber d’ell mateix li ho hem de preguntar. Llavors, no amaga res i no
té cap problema per narrar com va
compaginar la botiga amb una situació familiar dura i, més tard, amb
la política.
Va ser el primer alcalde de la
democràcia perquè “quan es preparaven les primeres municipals
només hi havia llistes d’esquerres,
em van fer veure que si no es presentava algú altre sortirien els rojos”. Això, sumat al fet que el seu pare
ja era mort, el va fer decidir a presentar-se, “només per una legislatura”. “Amb el pare estava prohibit parlar de política, si ell hagués estat viu
no ho hauria pas fet”, reconeix.
La disciplina que aplicava a la
botiga la va dur a l’Ajuntament. “Jo
tenia molt clar que la meva feina
era a casa, vaig posar un horari
com a alcalde i fora d’allà, deixava
de ser-ho”, explica. Tot això amb

una filla petita i havent-se quedat
vidu poc després de ser pare. “Molt,
molt difícil, val més no parlar-ne”.
Podríem omplir moltes pàgines
amb les seves experiències, però
preferim deixar-ho aquí i recomanar-vos que vosaltres mateixos us
hi acosteu i vegeu el local. Segura-

A dalt, les bótes, algunes d’elles encara plenes de vi ranci, moscatell i altres licors. Sobre aquestes línies, en
Vicenç explica el contingut d’un dels nombrosos àlbums
de l’arxiu fotogràfic. A la dreta, es torna a posar, per un
moment, darrera el taulell
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ment us fixareu en moltes coses
que nosaltres no hem vist i podreu,
si voleu, escoltar la veu tranquil·la i
pausada d’en Vicenç que, sense
proposar-s’ho, ha passat de botiguer a testimoni històric.
Text i fotos: Marta Serret

PARLEN LES ENTITATS

La sort del Sarronet
nguany l’afortunada ha estat la senyora Carme Barril,
en la foto la podem veure en
el moment d’entrega del premi,
acompanyada d’una part dels menuts de la llar, en Paco Camats,
com a president de l’AMPA, la
Marissa i la Montse.
No ens cansarem mai de repetir
la importància que té per tots els
que formem part de la Llar d’infants
“El Bressol”, el fet que la gent hi
col·labori d’una manera tant
altruista. Per una part, els que compren les butlletes, que sempre pels
vols de les festes nadalenques es
rasquen uns “eurets” del moneder.
Per altra part, els comerciants i col·laboradors varis que el fan possible.
A mode de gratitud, detallem a
continuació els comerços i empreses que hi han col·laborat. I animem

E

igualment a tothom a participar en
els futurs Sarronets:
Ramaderies del Dondara,SL
(Cervera), Vinya l’Hereu de Seró,
Aquí Natura, Calçats Maribel, Capri-

cis, Fisart, Dia, Mobles Ros, Modes
Gemma, Condis, Cal Morera, Perruqueria l’Enginy, Cucaina.
AMPA Llar d’infats “El Bressol”

La demarcació Nord-Occidental fa 40 anys
tenció! Atenció! Has estat
escolta o guia de la demarcació
Lleida/Solsona/
Urgell? Doncs, saps una cosa?
Aquest anys fem 40 anys! Sí, sí! 40
tacos! Amb tants anys han passat
moltes coses i moltes persones, i
ara us volem a tots i a totes, junts.
En primer lloc, volem informar-te
que des del 2010 ens diem demarcació Nord Occidental, la demarcació es trobava una mica desorientada i un xic dispersada i vam decidir refer-la, canviar-la, millorar-la…
Entre les bones propostes va aparèixer la de canviar el nom, molt ben
acceptada, amb una dinàmica molt
participativa. Ens fa molta il·lusió i
tenim unes ganes tremendes de
celebrar els 40 anys de la manera
que més ens agrada, amb els que
hi som ara i amb tots els qui heu fet
possible arribar-hi. Hem preparat
aquests actes:
Fem Boom
Què? Un BOOM, no cal dir res més,
oi? El BOOM XLè !
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Qui? Els escoltes i les guies de la
demarcació.
Quan? El cap de setmana del 1314 d’abril de 2013.
On? A Fraga.
Fem memòria i futur
Què? Una trobada per a caps i
excaps, que començarà després de
dinar, amb una tarda plena d’activitats, un fantàstic sopar i una millor
vetllada. Gresca i xerinola per tots!
Qui? Què no ho has llegit...?
Caaaps i excaaaps!
Quan? Dissabte 25 de maig de 2013.
On? Al Castell del Remei.
Fem país
Què? Fem una cosa que a tots ens
agrada molt! A la muntanyaaaa...
Qui?
Obert
a
tothom.
Quan? El cap de setmana del 1415 de setembre de 2013.
On? Cim Montsent de Pallars
(2.883 m), a la Vall Fosca (La Pobla de Segur).
Fem dels 40 anys una gran festa!
Sabem que el fulard sempre l’has
portat al cor, però aquest any toca,

un altre cop, posar-te’l al coll. Obre
aquell calaix de les coses velles i
recupera el teu fulard! Junts, tornarem a sentir la sensació de dur-lo al
coll, a reviure vells temps i a saber
que tot el que ens proposem es pot
fer realitat. Sense tu, no té sentit celebrar els 40, perquè els 40 són de
tots i els volem celebrar plegats!
Si vols estant informat de tot el
farem, que ja sabem que sí, tens
dues opcions: envia un mail a
40anys.nordoccidental@gmail.com indicant l’adreça electrònica on vols rebre la informació i mantenir-te al dia, o
truca’ns al 660 76 16 99 / 660 76 17 01
i t’ho enviarem per correu ordinari.
Necessitem la teva ajuda! Estem
recollint material històric de la demarcació, si en tens, de qualsevol
moment,
contacta’ns
a
nordoccidental@escoltesiguies.cat

Comissió 40è aniversari
la
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FILATÈLIA

Dependències postals d’Espanya
n altre tipus de
col·leccionisme
que és seguit per
molts aficionats és el de
les dependències postals d’Espanya o colònies espanyoles. Com ja
és conegut per tothom,
en altres temps l’afany
imperialista del regne
d’Espanya el va portar a
ser amo i senyor d’altres
terres que van sofrir durant molts anys l’espoli
dels seus recursos naturals, entre
altres coses. A algunes terres encara ens dura la comèdia.
Deixant a part aquests aspectes
de la trista història espanyola, cal
dir que per a nosaltres els filatèlics,
ens ha permès gaudir d’alguns dels
segells mes rars i escassos, pel fet
de tenir poca tirada i per la llunyania del territori, encara que en alguns casos, se’n van fer tants que
gairebé no valen res avui dia. Així
doncs, tenim els dos extrems.
Per situar-nos, citaré les dependències per ordre alfabètic i, si és
el cas, amb un petit comentari:
Àfrica occidental, Antilles, Cabo
Jubi, Cuba (va ser colònia fins al

U

1898), Elobey, Annodón y Corisco
(aquests formen una sola dependència), Fernando Poo, Filipines
(també fins al 1898), Guinea, Ifni,
la Agüera, Islas Marianas,
Marruecos, Puerto Rico, Río de
Oro, Río Muni, Sàhara, Tànger, i
encara lligat amb el correu d’Espanya, Andorra i Guinea Ecuatorial.
Són unes quantes, que a partir
de la guerra de Cuba es van anar
perden poc a poc. Cal dir, referit a
l’anterior comentari, que les colònies d’ultramar, Cuba, Antilles,
Puerto Rico, Filipines i especialment les Marianes, són les
que tenen uns segells més macos
i escassos. A les colònies d’Àfrica,

en canvi, es van fer
unes tirades enormes i
encara avui dia es troben grans quantitats de
segells nous molt poc
apreciats pels col·leccionistes.
Les illes Marianes
són a prop de Filipines i
sols hi ha una sèrie de
sis valors, feta amb
una habilitació sobre
segells de Filipines,
són poc assequibles i
difícils de trobar.
En molts casos, el disseny dels
segells era idèntic al dels emesos
a la península, canviant nomes la
part del valor. Això permet fer col·leccions d’un sol tipus de disseny,
amb gran varietat de colors i valors
diferents.
Com a exemple, us deixo aquesta imatge on es poden veure, a la
fila de sobre, segells de Cuba i
Antilles, amb el valor expressat en
“plata fuerte” i, a sota, segells d’Espanya amb el valor expressat en
“cuartos i reales”.

Bernardí Mota
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IN MEMORIAM

Maria Ariet Solé
Maria Ariet Solé morí cristianament el dia 24 de febrer a l’edat de 87 anys.
La família Ariet Solé volem agrair les mostres de condol rebudes, així com
també el suport donat pels professionals del CAP d’Artesa, especialment en
aquest últims mesos de salut més delicada.
Com una flor, sempre més
el teu record en nostra vida
hi ha deixat una fragància
que ja no en serà esvaïda.
(Joan Maragall)
Família Ariet Solé

A la mare
Perquè l’he estimat, l’estimo i mai deixaré de fer-ho.
Mare, sentir-te farà que si tinc ganes de plorar recordi el teu somriure,
perquè si estic trist tindré la teva força, perquè si tinc dubtes tindré el record
del teu coratge i la teva lluita.
Són moments molt difícils i he de tirar endavant, senzillament sé que sempre et tindré al meu costat.
Nil
Agraïm a tots els qui hem tingut i hem sentit al nostre costat, donant-nos
suport.
Llorenç i Nil

Agraïment
El 30 de gener ens va deixar el nostre estimat Gabriel Serrano Sánchez.
Segur que molts de vosaltres el coneixíeu per “Pichi”, sobrenom que se li va
posar en els seus anys de jugador del Club Esportiu Artesa de Segre.
“Pichi” ha estat una gran persona, fidel als seus i molt proper a tots els
que l’hem estimat. La seva dedicació i implicació amb el poble de MontRoig, on va viure amb la seva esposa Maite i els pares d’ella, es va veure
reflectida en una magnífica missa on grans i joves van poder acomiadar-lo
per última vegada.
Us volem agrair a tots el vostre suport personal en aquest moment de
tristesa i enyorança.
Família Serrano i Sánchez
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IN MEMORIAM

Lo Josep de Cal Donzell
El passat 15 de febrer ens deixà el nostre germà i tiet “Lo Josep de Cal Donzell”, sempre el tindrem al
nostre cor i, per tant, la família Gomà-Torres volem agrair totes les mostres de condol rebudes de la
família, amics, coneguts, veïns... Sobretot, també, expressar el nostre reconeixement i gratitud al personal sanitari del CAP d’Artesa de Segre, que l’ha atès i seguit en el transcurs de la seva malaltia.
El més trist no és acomiadar-se,
el més trist és no saber on anar,
el més trist no és acomiadar al que parteix,
sinó, saber on i perquè et quedes.
Sols aprens a viure quan aprens a acomiadar,
i caminar en llibertat buscant el trobat,
mentre no t’hagis acomiadat
del que has caminat i el que has fet.
Deixa córrer aquell riu de la vida,
per a que davant del teus ulls
corrin les aigües que no vas veure mai
i amb molt d’amor acomiada’t dels teus millors
amics.
(Ferran Montagut)

Família Gomà-Torres

la
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PARTITS POLÍTICS

Jo sóc la llei
om passa el temps, fa quatre dies estàvem obrint regals de reis i ara ja tenim la
primavera aquí mateix. I a la primavera la sang se’ns altera, i hem sortit a fer un volt i observar l’arribada
del bon temps. Ens hem adonat, tot
passejant pel poble, que han retolat els accessos pels minusvàlids a
les voreres. És una acció molt correcta, però hauríem de mirar d’utilitzar una pintura una mica més
bona, perquè ara amb les pluges
sembla que ja es comença a esborrar. Lo barat, a la llarga, sempre surt car.
També veiem molt moviment
d’operaris municipals realitzant tasques per tot arreu. Inclús ens sembla que n’hi ha més. Per cert, no hi
havia una nova llei que prohibia la
contractació de nou personal als
Ajuntaments? L’alcalde diu que sí
que ho sap, però ens fa falta, la feina s’ha de fer. Vista la reacció, nosaltres pensem que un bon gestor
sap treure’s la feina de damunt amb
els recursos dels quals disposa.
Que sapiguem, el municipi en els
darrers anys no ha crescut tant com
per anar contractant cada cop més
personal, en contra de la llei i a càrrec de les butxaques dels
artesencs.
En el darrer ple, també es va
debatre l’adjudicació d’una obra al
nucli agregat de Collfred per arreglar la seva entrada. En principi,
aquesta adjudicació ha estat dintre
de la legalitat, però hi ha la possibi-
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litat que algú presenti un recurs,
cosa que paralitzaria l’obra durant
un temps indeterminat. Sabem que
el consistori no ha actuat de mala
fe, ans el contrari, intenta treure
profit pel poble, però si no fem les
coses com marca la llei algun dia
prendrem mal, i com ja hem comentat abans, sembla que no és el primer cop que es juga amb foc. I tard
o d’hora, tal i com està el pati, ens
cremarem, i no ho pagarà l’equip
de govern sinó que serà tot el poble.
Travessant enfront del consistori arribem al Cubbtural, és diu així
oi? Tot i el seu innovador nom, encara sembla que no se li treu el rendiment que ens poden oferir unes
instal·lacions d’aquesta magnitud.
Ens congratulem del bon inici de la
nova biblioteca, i també ens alegrem que es comencin a fer altres
activitats, com per exemple, el concurs infantil de disfresses per Carnaval. Però pensem que es podrien fer moltes més coses de cara a
tot el poble (indiferentment de la
seva edat), com per exemple, un
ball de tarda regularment a la sala
gran. No es tracta de fer venir grans
orquestres amb l’elevat cost que
això representa, sinó que portant
grups musicals a preus econòmics
es podrien amortitzar amb la gestió d’un bar. Ep! És una idea, com
aquesta, pot haver-ne d’altres de
millors que seria bo que es valoressin. També queda més espai en
aquest local que seria bo d’aprofi-

tar: pel poble corren molts rumors
que si hi anirà la guarderia, que si
hi anirà la llar de jubilats... Tant una
cosa com l’altra és necessària, però
tenint en compte que ja tenim una
obra començada per la nostra gent
gran, potser que l’acabéssim d’una
vegada per totes i així els nostres
avis tindrien la ubicació ideal i
s’acabarien aquests debats que no
duen enlloc.
D’altra banda, sembla que hi
hagi algú que li molesta que cada
mes oferim una veu crítica en
aquesta revista. Però els que no
vam poder entrar al consistori, potser som els únics que donem a conèixer aquesta veu, ja que és la
única manera d’aportar el nostre
gra de sorra pel bé del poble. Siguem realistes, encara que en el
nostre Ajuntament hi hagués una
gestió impecable, cosa que no és
el cas ni de bon tros, en els temps
que corren és impossible que no
sorgeixin problemes greus i no tan
greus, que si fos pel grup municipal que mana no en sabríeu de la
missa la meitat.
Bona Pasqua a tothom!

Junta Local del Partit Popular
d’Artesa de Segre

PARTITS POLÍTICS

El blog del PSC-PM
a començat la primavera i
amb la previsió del bon
temps tothom té ganes de
despertar-se, estirar-se i començar
l’activitat.
L’hivern ens ha deixat un plugim
de diners. Les subvencions del Pla
Únic d’Obres i Serveis (PUOSC) de
fa quatre anys foren molt generoses. Les del 2013 són un terç
d’aquella quantitat. Entenem que
cada govern té uns interessos o bé
uns altres a l’hora de repartir els
diners.
Però parlant del nostre municipi
i pel que fa a les obres que s’han
demanat per aquestes subvencions, hi ha diverses coses que són
incomprensibles per nosaltres:
1.- Si al municipi d’Artesa de Segre
li corresponen aproximadament
350.000 euros en total, perquè el
valor total de les obres proposades
ascendeix a 750.000? És evident
que la major part quedaran fora!
2.- Es demana una subvenció de
56.000 euros pel Casal de la Gent
Gran. Què pensen fer? D’on sortiran la resta de diners fins als més
de 200.000 euros que costa tot
l’edifici? Mentrestant la llar d’infants
es queda sense ampliació perquè
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traslladen el Casal de la Gent Gran
a l’espai de l’antiga biblioteca. Aviat veurem els nens fent classe en
mòduls prefabricats o bé al carrer!
3.- Es demana subvenció per una
obra ja realitzada, la remodelació
de la xarxa informàtica de les oficines municipals. Dubtem que qui
l’hagi feta vulgui esperar dos o tres
anys a cobrar l’import de les factures, comptant, és clar, que la data
d’aquestes sigui posterior a la data
de concessió dels diners, mitjans
del 2013.
4.- La substitució de les calderes
de gasoil (llar d’infants, residència
i futur casal) per una de biomassa
és una inversió, no una obra de
manteniment, que és com s’ha demanat. Té molts números, sinó tots,
de quedar exclosa. Amb això pensem igual que CiU, que així ho va
manifestar al ple del dia 25 de febrer.
Amb tot això només demostrem
que aquest equip de govern no coneix les quatre normes bàsiques de
matemàtiques i que també ha de
millorar la comprensió lectora, perquè és evident que no ha llegit bé ni
entès les bases de la convocatòria.
Potser cal que tornin a l’escola!

Gairebé per acabar, volem felicitar l’equip de govern per la nova
biblioteca, esperem que permeti
treure tot el profit d’un equipament
amb tantes possibilitats. Per cert,
té un ascensor que no està posat
en marxa, aquesta història ens recorda que per anar a l’Escola Municipal de Música cal pujar quatre
trams d’escales i els cotxets cal
deixar-los a baix.
El Cub Cultural alberga també
Ràdio Artesa de Segre, ai, no! que
només hi ha el cartell i una sala
buida!
Finalment, dir només que estem
feliços perquè han declarat el Municipi lliure de fracking, tal com havíem demanat a l’anterior article i
com també ho demanaven moltes
altres persones i entitats. Artesa era
un dels pocs municipis afectats que
encara no s’havia pronunciat.
I encara més contents amb la
moció a favor de la Declaració de
sobirania.

Agrupació Local d’Artesa de Segre
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CÀRNIQUES PIJUAN
C / Únic, s/n - 25739 COLÒNIA LA FÀBRICA
ARTESA DE SEGRE ( LLEIDA )
Tel. 973 40 08 36 - Fax 973 40 09 76

DP. Goretti Miralles Vilanova
Podòloga col. nº 1046

Podòloga
Infermera
Reflexòloga

Ungla encarnada, durícies, ulls de poll,
berrugues plantars, esperons calcanis,
control a diabètics, educació de l’ungla,
especialitat en nens i esportistes

HORES CONVINGUDES
Av. Pere III, 10 - 13, alt. 1er - A
25600 BALAGUER

Ctra. Agramunt, 15 baixos
25730 ARTESA DE SEGRE

Tel. 676 08 33 28

Ctra. Agramunt, 12

Tel. 973 400 081

25730 Artesa de Segre (Lleida)

TALLERS

VILELLA

ARTESA DE SEGRE
Tel. 973 40 02 95

EQUIPS DE NETEJA GIDAR
REPARACIONS MECÀNIQUES

CARTES A LA REDACCIÓ

Mestre d’escola, un ofici sota sospita
“Acude a las escuelas, frecuenta
las bibliotecas” havia dit un soldat
republicà.
- Però com? - va demanar-se la
Rosa Rico, tot veient els llibres escampats per la runa que bloquejava el passadís de l’escola.
Mentre la mestra d’Artesa decidia organitzar la classe a les eres
del Riera, on una pedra grossa faria de taula1, al camp de concentració francès d’Argelers, amb “el
mar de porta, el cel per sostre i la
sorra de sòl2”, també els exiliats improvisaven la seva escola. Hom
l’anomenarà “la universitat de les
sorres”.
Sabem que el juny del 1939, el
80% dels refugiats d’Argelers, nens
i adults, va estudiar castellà, català, francès, matemàtiques, història,
ciències naturals, dibuix, gimnàstica, manualitats o tècniques artesanals3. Vigilats i atapeïts darrere el
reixat de filat espinós, van pintar,
esculpir, escriure i fins i tot van crear una impremta.
Avui dia, a l’escala del castell de
Tudela de Segre, que havia acollit
una escola militar de la República,
encara hom pot llegir: “Soldado,
acude a las escuelas, frecuenta las
bibliotecas,
despójate
del
analfabetismo, combate la
ignorancia que te hizo vivir
esclavo.” La inscripció resistí els rigors del franquisme. Fa poc, en

assabentar-se de la seva existència, Enric Melich va recordar la seva
ressenya4 de Un sens à la vie de
Saint-Exupéry i com, a les trinxeres, l’escriptor va veure uns homes
aprofitant els moments de calma
per a agafar qui un llibre, qui un
quadern. “Vaig assistir a aquesta
elevació de la consciència, semblant
a la pujada de la saba que, nascuda
de la glòria en la nit de la prehistòria,
fou elevant-se a poc a poc, fins a arribar a Descartes, Bach o Pascal,
aquests alts cims”, deia SaintExupéry. “L’un confirma l’altra”, conclogué Melich, pensant en la inscripció del castell.
Fou així com de l’esperit de lluita hom va culpar també els mestres. Acusats de “haber inoculado el
virus revolucionario a la sociedad”,
patiren una depuració que durà oficialment del 1936 al 1942.
I per tal que el lector pugui representar-se com de sospitós va
arribar a ser l’ofici de mestre en
aquells temps, i fins molts anys
després, transcric part de la acusació feta contra un mestre recentment retornat que va ser reconegut en un carrer de la capital. Som
al 1966. El declarant l’acusa d’ésser “responsable directo, como inductor”, dels
assassinats
comesos al
seu poble du-

rant la guerra. “Y digo inductor
porque fue el único de una cuadrilla
de asesinos que tenía una cultura
media: era maestro…”. I prossegueix així: “Y no hago mención de
la quema y saqueos de iglesias,
robos, violaciones, ya que implantó
el amor libre comunista en toda
aquella zona”. Deixant en evidència la confusió mental de la seva
particular i malaltissa visió del món,
el declarant recordava probablement els despropòsits de cert general.
Els mestres d’Artesa de Segre,
la fitxa dels quals porta la menció
“depurado”, foren: Esperança
Colàs i Mateo, Montserrat Minguella i Garsaball, Rosa Rico i Bella, Rossend Vila i Badia,i Marià
Fortuny Cossio i Martínez, per a
qui, parent o no, vulgui investigar
la depuració5 de la que foren objecte.
Homme libre, souviens-toi 6.
Home lliure, recorda-te’n.

Françoise Bonnet, des de la casa
que fou d’Antònia Calvet i Solana,
mestra de Tudela, “depurado”
Traducció: Laura Pardina

1Vegeu Artesa, temps incòmodes de Bartomeu Jové Serra, n. 363 de La Palanca
2Agustí Bartra
3René Grando, Jacques Queralt i Xavier Febrés, Camps
du mépris, des chemins de l’exil à ceux de la résistance
1939-1945, editorial Trabucaire, Canet, 2009
4Ressenya publicada a Nueva Senda, n. 36, maig del
1956, pel maquis anarquista i llibreter Enric Melich
5Expedients de depuració de mestres nacionals, Fondo
del Ministerio de Educación Nacional, Archivo General
de la Administración
6A una inscripció commemorativa de la platja d’Argelers,
França
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CARTES A LA REDACCIÓ

Els horaris són per a complir-los, no?
Al voltant de la plaça, el dia de l’arribada de Sa Majestat Saltasekles, les
veus s’anaven escampant fins a
transformar-se en una clamor general: “Per què s’ha de començar tan
tard, l’acte de concentració de comparses, aquest any? Per què a les
19,30 i no a les 18,30, com l’any passat? Perquè no començar més aviat
i acabar fent un berenar-sopar al pavelló? Perquè ens hem d’esperar tan-

ta estona a la plaça abans de començar la rua, amb el fred que fa? Perquè l’arribada del Saltasekles es retarda fins arribar gairebé una hora
més tard de l’hora anunciada?”
Cada cop es disfressa més gent
el dia de la rua de Carnaval i, si us hi
fixeu, cada cop són més els nens i
nenes que hi participen. És per
aquest motiu que voldríem unir les
veus de moltes mares i pares dels

nens i nenes allà concentrats per a
expressar la nostra queixa a l’organització del carnaval i demanar que
tingui en compte els horaris i respecti
una mica el públic majoritari de l’acte, que són els nens i les nenes
d’Artesa de Segre.

Dolors Puigpinós, en representació de
pares i mares participants a la Rua

UN RACÓ PER PENSAR I CRÉIXER

Realitats amagades
En aquesta ocasió, a diferència de
com he fet fins ara, no pretenc fer un
escrit d’opinió, sinó donar a conèixer
una sèrie de vídeos que poden resultar molt interessants, educatius i,
possiblement, força transcendents;
amb la possibilitat de canviar el pensament i visió que tenim de moltes
coses.
Tot i que m’agradaria ser jo qui,
en aquest escrit o d’altres, parlés
sobre aquests temes, considero que
serà molt millor, més impactant i entenedor i tindrà un major resultat positiu si podeu mirar-los, ja que les
persones que hi surten són professionals del tema i hi han dedicat més

labor i estudi que jo. Els vídeos es
poden veure a través de youtube,
entrant a la pàgina d’internet:
www.youtube.com. Un cop allà, tan
sols cal posar, en el buscador, les
paraules exactes que ens duran i ens
permetran veure aquests vídeos que
he comentat. Així, un cop a la pàgina, cercarem:
“Una verdad incómoda”, “El mejor
discurso que jamás escucharás,
Gary Yourofsky” i “Meat the truth”.
Una verdad incómoda, d’Al Gore,
és el més conegut i difós arreu del
món i el que, possiblement, ja haureu vist o n’haureu sentit a parlar.
Això no treu importància als altres

dos, ja que Meat the truth també
menciona el documental de
l’expresident i hi aporta una vessant
totalment desapercebuda en el famós vídeo sobre l’estat del planeta.
Desitjo que us agradin i que almenys,
ni que sigui una mica, us facin reflexionar sobre moltes coses que ens
influeixen i ens afecten a tots. Per a
mi són uns vídeos que poden produir
grans canvis en la societat actual i et
poden fer obrir la ment i mostrar la
veritat sobre temes que, per a alguns,
és millor que no en sapiguem la veritat.
Ivan Balagueró Masanés

revista@lapalanca.cat

revista@lapalanca.cat
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DE COLLITA PRÒPIA

La maternitat
n primer lloc, que no es preocupi el rei carnestoltes que
encara no he penjat el llapis.
Ja fa molt temps que vull reiniciar les
meves col·laboracions amb La Palanca, però últimament he anat molt de
bòlit, entre biberons, bolquers, i xumets!
I és que en aquest parèntesi sense escriure he estat mare! I les tasques maternals m’han absorbit tant
que he desconnectat una mica de tot.
Avui, que la meva filla fa cinc mesos,
he pensat que era un bon dia per
parlar de la recent estrenada maternitat. Ara sembla que tinc un moment
de calma; l’Ares dorm, les hormones
ja han tornat una mica al seu estat
normal i, per tant, la plorera i els canvis d’humor constant s’han acabat,
poc a poc la talla de pantalons torna
a ser la mateixa, les hores de son es
van recuperant i en general la calma
sembla haver tornat a casa.
Lluny queden els primers dies,
quan el caos semblava haver-se apoderat de nosaltres. I és que no n’hi
havia per menys! De cop i volta vam
passar a ser tres a casa, una
personeta nova i indefensa va aparèixer a les nostres vides i va passar
a dependre exclusivament de nosaltres! Una personeta que no sabia què
era el dia o la nit, que no sabia que

E

al món hi havia gravetat, ni què era
anar vestit, o portar bolquers,... Només sabia que ja no estava en un
lloc segur i protegit com l’úter matern,
i que tenia gana, son, que necessitava molt amor; i la seva única manera de comunicar-se era
plorant.Però el temps passa volant,
l’Ares creix tan ràpid!... Que aquella
“coseta” indefensa ha passat a ser
una criatura moguda, riallera, curiosa, amb ganes d’aprendre i de menjar-se el món! Ara ja tot és més fàcil,
sembla que va rodat,... Ja sabem de
quin peu calcem, i tots respirem amb
més tranquil·litat!
Malgrat tot, sempre hi ha dies que
tornes a perdre els nervis... El primer
biberó, la primera vomitada, la primera nit en blanc, el primer refredat, les
primeres farinetes... I és que ser pares és una aventura constant, de les
més engrescadores! Això sí, només
ho pots explicar a aquells que també
són pares, perquè sinó no es pot
entendre de la mateixa manera.
Aquest matí, al mercat, m’he trobat la mare d’una nena de 7 mesos...
Anava sola. Hem estat parlant i se
m’ha escapat el riure quan he vist que
movia el carro de la compra d’un costat cap a l’altre com si estigués bressant la seva filla! He pensat, “pobra”!... De quina manera canviem

quan tenim fills! Ella no s’ha adonat
que estava bressant la fruita i la verdura. I és que és ben cert, la maternitat et canvia de cap a peus! S’altera totalment l’ordre de les prioritats, i
de quina manera! Les vint primeres
posicions les ocupa el teu fill/a!
A vegades em pregunto com es
pot establir aquest vincle tan fort entre uns pares i una personeta “nova”,
recent arribada, que fins fa dos dies
no existia! I encara no sé la resposta, però el que sí que sé és que quan
la coneixes aprens a estimar bojament i sense condicions (ara penso
que és l’únic amor incondicional). I
el cert és que la pròpia naturalesa
ajuda a posar les coses en el seu
lloc de manera natural i fàcil... Estic
convençuda que tenir un fill et fa millor persona, t’emociones veient com
balbuceja els primers sons, o quan
posa ullets de son... Se’t posa la pell
de gallina quan et regala una simple
rialla. També aprens a riure i a jugar
com un nen, sense vergonyes. En
definitiva, jo sempre havia cregut que
era un tòpic, però ara el puc reafirmar: tenir un fill és la millor experiència que la vida t’ofereix!
Per l’Ares, l’alegria de la casa!

Noemí Farré Cortadelles
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ESPORTS

Partits del CE Artesa
Alcarràs 2 - Artesa 1
Alineació: Tito, Purre (Vallés), Macià, Bota, Alvaro,
Pros, Codina, Lamin (Kevin), Nacho, Rossi, Ropero.
Bon partit dels artesencs, sobretot en la segona part,
però que no es va reflectir en el resultat, ja que es va
acabar amb derrota. El partit començava molt igualat i
amb poques ocasions clares per cap dels equips.
L’Artesa semblava que dominava, però l’Alcarràs en
una ràpida contra va col·locar l’1-0 en el marcador.
Just abans d’arribar al descans, i després d’una igualada primera part, els locals feien el segon gràcies a
un gran gol de falta. 2-0 al descans.
A la segona part, els artesencs van sortir a remuntar
el partit, i això va fer que retallés distàncies als 20 minuts de la represa gràcies al gol de Ropero. La insistència davant de la porteria de l’Alcarràs va continuar,
però sense sort. 2-1 resultat final
Borges 2 - Artesa 0
Alineació: Boben, Vallés (Purre), Javi, Macià, Bota,
Rossi, Codina, Kevin (Sam), Nacho, Alvaro (Joki),
Ropero.
Nova derrota de l’Artesa al sempre difícil camp de les

Deixalleria
Comarcal
Ajuntament d’Artesa de Segre
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Borges. Els artesencs van dominar durant tota la primera part, tenint bones ocasions però sense sort davant la porteria local, i sense patir per part dels atacs
del rival, fet que provocà que s’arribés amb 0-0 al descans.
Els borgencs van sortir amb energies renovades al
segon temps i, en una jugada de picardia, van aconseguir avançar-se en el marcador, aprofitant la badada de la defensa artesenca. L’Artesa no es va rendir i
va intentar en tot moment empatar, però sense sort.
En els últims compassos del partit, una jugada confusa va donar lloc al segon gol local, en la qual ningú
sabia ben bé que havia passat excepte l’àrbitre. 2-0
final.
Linyola 1 - Artesa 0
Alineació: Boben, Javi, Macià, Felix (Priego), Purre,
Bota, Rossi (Folguera), Codina, Alvaro (Kevin), Nacho,
Ropero (Joki), Aleix.
Derrota dels artesencs en un partit en què es va veure
molt poc futbol degut a l’estat lamentable en que es
trobava el terreny de joc. El Linyola va aprofitar la seva
millor adaptació al terreny i es va emportar el partit
gràcies a un gol a mitjans de la segona part.

Es recorda als usuaris de la Deixalleria Comarcal, situada al C/ Onze de Setembre
del Polígon El Pla, que l’horari d’atenció al públic i recepció de residus és el
següent:Dilluns, dimecres, dijous i divendres de 17h a 20h
Dissabte de 10h a 14h
Fora d’aquest horari està totalment prohibit deixar-hi tot tipus de residus, tant a
fora (vorera) com a dins (per damunt de la tanca).
Gràcies per la vostra col·laboració.

ESPORTS

Noemí Aumedes, campiona de lliga
artesenca Noemí Aumedes ha estat la guanyadora de la Lliga Ponent 2012.
Aquesta competició l’organitzen diversos clubs d’atletisme de les Terres de Lleida i puntuen tant els resultats com, especialment, la constància i la participació en el màxim
possible de curses populars que es
fan a la demarcació. De fet, per a
què es tinguin en compte els resultats d’un corredor en concret, cal
que participi, com a mínim, en sis
curses al llarg de l’any.
En el cas de la Noemí, l’any passat va participar en 16 de les 26
curses que estaven incloses al calendari de la lliga. Aquest fet, sumat als bons resultats obtinguts en
la majoria d’elles, algunes de les
quals va acabar fins i tot com a primera classificada, li han valgut la
màxima puntuació.
Val a dir que la Noemí no només
ha estat la guanyadora absoluta de
la categoria femenina, sinó que a
la classificació general, en la qual
es tenen en compte tant homes
com dones, ha quedat en tercera
posició. La seva puntuació total ha
estat de 1472 punts, mentre que el
guanyador n’ha obtingut 1553. Els
trofeus de la lliga es van lliurar el
dia 9 de març a Balaguer en un

L’

La Noemí, amb el segon classificat, Alexandre Tàssies.

sopar amb l’assistència d’una trentena de persones.
A banda guanyar la Lliga Ponent, la Noemí també ha estat
sotscampiona dels Campionats de
Catalunya Universitaris amb la Universitat de Lleida. A més a més, amb
aquesta mateixa universitat, va participar el cap de setmana del 16 i
17 de març al Campionat d’Espanya Universitari de Camp a Través,
popularment conegut com a cros. Tot
i això, les curses de la Lliga Ponent
les ha disputat totes com a membre
dels Fondistes d’Artesa de Segre.

Un moment de la cursa de Balàfia, a Lleida

Comença el campionat d’Slot
a seu de l’Slot Club Artesa
de Segre (SCA) va ser el
punt de partida de l’edició
d’enguany del Camionat Rallyslot
Terres de Lleida, en què participen
diversos clubs de la demarcació. A
la primera cursa hi van prendre part
un total de 16 corredors, procedents d’Artesa de Segre, Cervera i
Lleida. Aquesta temporada, les curses se celebraran a Artesa i a
Cervera, i la competició durarà tot
l’any. Tot i això, durant els tres mesos d’estiu no es disputaran curses.
L’última, a finals de novembre, es
farà a Artesa.

L
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FA 25 ANYS

Març de 1988
a Pasqua i les Caramelles
són les protagonistes
d’aquest mes, ja que la revista hi dedica la portada, l’editorial i la contraportada.
PORTADA. La imatge de les
Caramelles no és una foto, sinó un
quadre del músic artesenc Jaume
Gasset.
EDITORIAL. Crec no equivocarme si dic que per primera vegada
la revista publica un editorial signat. Es tracta del text La Pasqua
eterna, de Sícoris, el qual destaca
la tradició de les Caramelles dins
de la celebració de la Pasqua Florida. Es lamenta que no podrà serhi i acaba amb uns versos força
coneguts:
“Caramellaires d’Artesa,
si no hi sóc canteu igual,
que ha tornat la primavera
i el cel s’ha tenyit de blau”.
NATURA. La secció ens presenta un text signat per Joan Vàzquez,
director de l’Escola de Natura de
Sant Llorenç de Montgai, el qual
informa de l’organització d’una sortida per a conèixer el Parc Natural
del Montseny, activitat que s’inclou
en la promoció de la declaració del
Montsec també com a parc natural.
En un petit requadre a peu de la
secció s’informa que el 12 de maig
l’Institut d’Artesa participarà en un
concurs de TV3, El joc del dissabte.
DES DEL MIRADOR DEL
MONTSEC. Ferran Sánchez Agustí
escriu la primera part d’un assumpte de bandolerisme: L’assalt a la
rectoria de Foradada. 1849 (I). Els
fets van tenir lloc a la tardor d’aquell
any, acabada la II Guerra Carlina.
COMARCA. Jaume Armengol
ens posa al dia d’allò que passa a
Foradada. Cal destacar la celebració d’un dinar de germanor el dimarts de Carnaval i la presència
d’un regidor del municipi en el recent
constituït –per primera vegada– Consell Comarcal, Carles de Montoliu.
CAMP. Notícies de la CEE és un
text de P. Serra on informa de dos
temes: la possibilitat que la Comis-

L
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sió Europea endegui un pla de
retirada de conreu de cereals i
els factors que
porten a l’enfonsament
dels
preus del porcí.
Amb el títol de
Pluviometria, la
secció ens ofereix un gràfic
comparatiu amb
la pluviometria
mensual
de
1986, 1987 i la
mitjana del període 1971-1984.
Aquesta mitjana
és de 539 l/m2,
mentre que les
precipitacions
de 1986 són inferiors i les de
1987 superiors.
OPINIÓ. Recordeu el Cobi,
la mascota dels
Jocs Olímpics
de Barcelona, obra de Xavier Mariscal? Doncs La mascota del 1992
és un article de Sícoris on es mostra molt crític amb les manifestacions de Mariscal envers els catalans. Però es mostra tant o més
crític amb l’elecció de la mascota,
sobretot pel fet que una mena de
llufa dels Sants Innocents –segons
Sícoris– vol representar un gos
d’atura català.
Un segon article d’opinió, signat
per Brauli Tamarit, porta per títol
Atur, burocratisme i llibertat. A partir del primer d’aquests tres conceptes, l’autor va lligant l’un amb l’altre
per afirmar al final que “acabarem
perdent les poques llibertats que
tenim”. En definitiva, un article que
avui dia gairebé podria considerarse d’actualitat.
INFORME. Bartomeu Jové signa l’article S’inaugurà la llum de
Folquer i Montmagastre, que ocupa les pàgines centrals. La inver-

sió total d’aquest projecte, que va
portar la llum a un total de 23 masies d’aquesta zona, va ser de 60
milions de ptes. Jové aprofita l’article per reivindicar l’arribada de
l’electricitat a altres indrets, entre
ells Clua. També fa un repàs d’altres millores recents a Folquer i
Montmagastre.
CARTA DE LLUNY. Aquest original títol de secció és per una llarga carta, signada per Ferran Salvat d’Anya i que porta per títol Amic
Agustí de ca l’Andreu de
Montmagastre, per què tanta pressa? En ella, Salvat ens parla de la
sobtada mort del “petit de ca
l’Andreu” en accident de trànsit i fa
un emotiu record de la seua vida. A
més, reprodueix part de l’homilia
que Mn. Marquilles va fer en l’enterrament, a Sant Marc de Batlliu.
SOCIETAT. Sobre el Congrés de
la Dona és una crònica sense signar que ens explica el desenvolu-

FA 25 ANYS
pament d’aquest esdeveniment que
va tenir lloc a Barcelona, on es va
tractar temes com l’avortament, els
maltractaments, la violació, la prostitució...
Crònica d’una vaga inesperada
és el títol d’una breu referència a
l’adhesió del professorat de l’Institut de FP d’Artesa a la vaga del
sector d’ensenyament.
En un petit requadre es fa públic
el concurs que l’Ajuntament
d’Artesa va convocar per cobrir la
plaça de responsable de la Biblioteca Municipal.
REFRANYS. En mesos anteriors
ja s’havien publicat alguns refranys
d’un treball d’investigació de quatre joves estudiants que va aconseguir un Premi CIRIT de la Generalitat. La revista n’ofereix una pàgina més, amb les respectives procedències i interpretacions. Aquí en
teniu un de mostra: “Vent de Pallars,
si no portes capa, et mullaràs”.
INFORMACIÓ MUNICIPAL.
Dues pàgines ens informen dels
acords de la Comissió de Govern i
del Ple municipal d’Artesa. Destaquen l’aprovació dels projectes de
restauració de l’església de Sant
Marc (4 milions de ptes.) i d’abastament d’aigua a Baldomar (9,6
milions), la proposta de diverses
obres per al Pla d’Obres i Serveis,

les modificacions acceptades en la
proposta del pressupost municipal
i l’adhesió a la resolució del Parlament de Catalunya per la qual s’insta al Govern a commemorar el mil·lenari de la independència dels
comtats catalans.
DE LA VELLA ARTESA. Continua L’auca del nostre poble. Aquest
mes ens parla dels següents personatges: Sr. Jusmet, Dr. Albert, Cal
Sirvan, el Francisquillo, l’Enric Baster, el Miquel Campabadal, Cal
Flaquet i Sr. Garret.
HUMOR. Omplint novament una
pàgina sencera, Les converses

d’en Quimet i Cosme ens presenten un total de cinc acudits de temàtica diversa .
CONTRAPORTADA. Amb el títol de Les Caramelles en el temps,
la darrera pàgina ens ofereix un
parell d’imatges d’aquesta tradició
tan artesenca. Encara que no s’especifiquen els anys, són fotos de
Sícoris i de Gasset anteriors a
1988. Reproduïm la primera, on
podreu reconèixer la majoria dels
que hi apareixen, alguns d’ells traspassats massa d’hora.
Ramon Giribet i Boneta
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INFORMACIÓ MUNICIPAL D’ARTESA

Mes de febrer
PLE ORDINARI (4 DE FEBRER
DE 2013) I EXTRAORDINARI (25
DE FEBRER DE 2013)
Absències: ERC: Elisabet Camats
i Jordi París (ple extraordinari)
Presa de possessió del càrrec de
regidor per part del senyor Jordi
París i Peralba, mitjançant promesa per imperatiu legal.
S’aprova, per unanimitat, l’adhesió
al conveni subscrit entre la SGAE
(Societat General d’Autors i Editors)
i l’ACM (Associació Catalana de
Municipis) per establir programes
coordinats d’actuació que optimitzin la utilització de recursos.
S’aproven, per unanimitat, les següents certificacions d’obra:
- Certificació número 5, per un import de 12.218,24 euros, corresponent a l’obra Xarxa de sanejament
i adequació dels entorns de la carretera d’Alentorn, Fase II, realitzada per l’empresa Promalòs Olsina,
SL. Import pendent d’executar:
71.215,99 euros.
S’aprova, per unanimitat, la Moció
de rebuig a l’avantprojecte de Llei
Orgànica de Millora de la Qualitat
de l’Educació promogut pel govern
espanyol.
S’aprova la concurrència a la convocatòria única del PUOSC del període 2013-2016, adreçada als
municipis i altres entitats locals de
Catalunya, per a la realització de
les següents actuacions:
Programa d’arrendaments i subministraments de la Diputació de Lleida:
- Despeses corrents de subministrament de llum, gas...

Programa d’Inversions Locals de la
Diputació de Lleida:
- Construcció del Casal de la Gent
Gran Separata III.
Línia per a despeses de reparacions, manteniment i conservació del
Departament de Governació i Relacions Institucionals:
- Impermeabilització del dipòsit de
Collfred.
- Substitució de tres calderes gasoil
per una caldera de biomassa i
instal·lacions auxiliars per a tres
edificis municipals.
- Remodelació de la xarxa informàtica de les oficines municipals.
Línia per a inversions del Departament de Governació i Relacions
Institucionals:
- Rehabilitació tram final de la xarxa de sanejament i col·locació de
nous col·lectors pluvials del carrer
Balmes d’Artesa de Segre.
- Urbanització d’un tram del carrer
Sant Sebastià, entre el carrer Camp
de Futbol i el carrer Sant Cosme i
Damià d’Artesa de Segre.
- Urbanització del tram superior del
carrer Sant Jordi i del carrer sense
nom fins el carrer Eres d’Artesa de
Segre.
- Urbanització d’un tram del carrer
Senill fins al carrer sense nom
d’Artesa de Segre.
- Pavimentació del carrer de Dalt
de Montargull.
- Urbanització de la plaça de les
Forques d’Alentorn.
- Millora de la xarxa de sanejament
i incorporació d’una xarxa d’aigües
separativa del nucli de població de
Vall-llebrera.

ES VEN FINCA
A MONTSONÍS DE 5.000 m2
ESTÀ SITUADA A 300 m DEL NUCLI
I TÉ BONES VISTES
S’HI POT FER HORT I BARBACOA
TEL. 654681641
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Vots a favor : 5 vots (ERC)
Vots en contra: 0 vots
Abstencions: 4 vots (CIU)
APROVACIONS FETES DURANT
EL MES DE FEBRER
S’aproven les relacions de factures,
majors de 120,20 euros, pendents
d’aprovació, corresponents a l’exercici comptable 2012, que pugen la
quantitat de 182.335,77 euros.
S’aproven les següents llicències
d’obra:
- Per obrir una rasa d’aproximadament 125 metres de llarg per 0,40
metres d’ample i 1,00 metre de profunditat, per a la instal·lació d’una
canonada de gas per subministrar
gas natural canalitzat a nous clients
al carrer de la Fassina, 2-14
d’Artesa de Segre.
- Per a la dotació de caixa d’ascensor i instal·lació d’ascensor en edifici plurifamiliar existent situat al carrer Balmes, 25, d’Artesa de Segre.
- Per a la legalització de les obres
de construcció d’un cobert que
s’han executat en el pati del solar
situat al carrer de la Fassina, darrera de l’immoble situat a la carretera de Baldomar, 12, d’Artesa de
Segre.
- Per pavimentació d’espais comuns i d’habitatges en planta segona de l’immoble situat a la carretera
de Tremp, 15, d’Artesa de Segre.
- Per canviar dues finestres de l’habitatge situat al carrer Les Afores,
s/n d’Anya.
- Per reforçar l’estructura de la coberta del magatzem situat a la

INFORMACIÓ MUNICIPAL D’ARTESA
parcel·la 40 del polígon 25 a
Colldelrat.
- Per netejar canalera de la façana
de la carretera d’Agramunt, 72,
d’Artesa de Segre.
- Per la reforma de la línia aèriasubterrània 11 kV, preparada per 25
kV, derivació a CT núm. WX224,
Pont d’Alentorn, entre el seu suport
d’entroncament existent núm. 50 i
el CT existent núm. XW224.
- Per la divisió horitzontal d’un local amb ús de restauració i un habitatge en la mateixa planta, situats en la finca de la carretera
d’Agramunt, 92, d’Artesa de Segre,
quedant l’accés de l’habitatge pel
carrer Senill, 71, d’Artesa de Segre.
- Per tapar tres finestres, arrebossar parets i remolinar, fer paviment
de 10 cm. de gruix i passar tub de
la canalera per dins la casa, de l’immoble situat a la carretera de
Tremp, 50, d’Artesa de Segre.
- Per col·locació de terra de gres,

repàs amb guix de finestres i sostre, treure rajoles de les parets i
enguixar les parets de la cuina de
l’habitatge situat al carrer Vescomte d’Àger, 6, 1r, d’Artesa de Segre.
- Per canviar part de la teulada del
cobert de bigues de fusta per biguetes pretesades, previ cèrcol
perimetral i encadellat ceràmic, plaques de fibrociment amb canalons
de planxa pintada al foc, situat a Cal
Finestres d’Anya.
S’aproven les següents autoritzacions d’entrada i sortida de vehicles
a través de la vorera:
- Per un gual de 3,70 metres lineals a l’edifici situat al carrer Mare de
Déu del Pla, 10, d’Artesa de Segre.
- Per un gual de 2,70 metres lineals a l’edifici situat a l’avinguda Maria
Anzizu, 28, d’Artesa de Segre.
S’aproven les següents autoritzacions de connexió a la xarxa d’aigua i clavegueram:
- Per la instal·lació d’una escome-

Dates a
recordar
Renovació del DNI
Fins pròxim avís per part de la Policia, no es tornarà a renovar el DNI a l’Ajuntament d’Artesa de
Segre.
Recollida d’objectes voluminosos
Pobles agregats: dimecres 10 d’abril
Artesa de Segre: divendres 9 d’abril (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

sa d’aigua potable a l’habitatge situat al carrer Cosme i Damià, 1-3
3r 3a, d’Artesa de Segre.
- Per la instal·lació d’una escomesa d’aigua potable a l’habitatge situat al carrer Cosme i Damià, 1-3
1r 4a, d’Artesa de Segre.
- Per la instal·lació d’una escomesa d’aigua potable a l’habitatge situat al carrer Cosme i Damià, 1-3
1r 2a, d’Artesa de Segre.
- Per la instal·lació d’una escomesa d’aigua potable a l’habitatge situat al carrer Cosme i Damià, 1-3
2r 2a, d’Artesa de Segre.
- Per la instal·lació d’una escomesa d’aigua potable a l’habitatge situat al carrer Cosme i Damià, 1-3
3r 2a, d’Artesa de Segre.
- Per la instal·lació d’una escomesa d’aigua potable al carrer Únic,
21, 2n. porta esquerra, de la Colònia la Fàbrica.
Eva Maza i Batlle

Preinscripció a la Llar d’Infants
Atès que el període de preinscripció d’alumnes als centres d’Educació Infantil
de Primer Cicle (Llar Infants), és el comprès entre els dies 6 i 17 de maig, us
informem de la documentació necessària per poder inscriure el vostre fill o filla
a la Llar d’Infants Municipal “El Bressol” per al proper curs 2013/2014. La inscripció s’haurà de formalitzar a les Oficines Municipals aportant la següent
documentació:
-Imprès de sol·licitud de preinscripció degudament complimentat.
-Certificat mèdic segons el qual l’infant no pateix cap malaltia infecto-contagiosa.
-Certificat mèdic o carnet de vacunacions on constin les dosis de les vacunes
rebudes amb les dates corresponents.
-Fotocòpia del Llibre de Família (de totes les pàgines amb anotacions).
-Full de domiciliació bancària degudament complimentat.

EXCAVACIONS I MOVIMENTS DE TERRES

JOAN ROCA ROSELL

Mare de Déu del Pla, 36
Telèfon 973 400 607 - Mòbil 655 893 720
25730 Artesa de Segre (Lleida)

ES VEN o ES LLOGA
pis nou a Artesa
amb o sense aparcament
3 hab. i ascensor
Tel. 617 410 668
la
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ÒPTICA M. ROSA ALDAVÓ
Ctra. d’Agramunt, 17 - Tel. 973 40 00 64
ARTESA DE SEGRE

PALANC-OCI

Humor

Jeroglífic
per David Fusté

Els polítics espanyols no
coneixen la paraula “dimitir”

Quina és la teva mare?

riu
abril

- Jo crec que, en lloc d’un Papa argentí, hauria estat millor
que fos espanyol... Almenys tindria la cadira assegurada!

J. Galceran

ATON
ta
Solució al jeroglífic
És la més alta (Esla, mes, al, ta).

BBC*

Aniversari
Rodonets i alegres són els seus ulls, i la seva rialla cada dia
ens fa ser millors.
Moltes felicitats el dia del teu aniversari, el 29 de març.
Especialment de la tata Naila.
*BBC són les sigles de la secció “Bodes, batejos i altres celebracions”.
Feu-nos arribar una fotografia i un text ben original i, si podem, us ho publicarem

la
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IMATGES D’AHIR

Artesa, temps incòmodes. 1940-1950 (III)

n aquells anys, la vida a pagès era dura, però era el
que hi havia i la gent ho acceptava com a normal. Les feines
eren, amb poques variants, com en
les generacions anteriors. Encara
que les màquines de batre van aparèixer abans de la guerra, les tasques de segar i batre es feien
majoritàriament “a potes”, amb els
animals, i duraven dos mesos ben
llargs. Després de segar amb dalla
o amb falç, venia la feina de portar
amb carros les garbes a les eres.
Allí l’activitat era laboriosa, tenien
tot el temps del món, si no plovia.
S’havien de repartir les garbes i
al matí es tocaven tres tandes, es
girava la batuda amb les forques.
La més dura era la de “tanda de
torrar”, que es feia després de dinar. Calia assecar la batuda. Més
tard, per a separar la palla del gra,
era precís esperar que fes vent, es
canviaven les pues de les forques i
si no feia vent, era més difícil la feina de destriar el gra.
Als pobles petits la gent matava
un porc, o dos, i el confitat el guardaven per les menges de la llarga
temporada de segar i batre. Fins
aquí parlem d’eres particulars on

E
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s’ajudaven veïns o parents. Però
també hi havia eres comunitàries
que gairebé tenien una organització empresarial. Hi havia gent llogada, les feines estaven definides
i hi havia un cap d’era, que era responsable del bon funcionament i
s’encarregava de les feines més
dures. Eren eres grans que es llogaven als particulars.
Era tanta la vida que tenien les
eres, gairebé tres mesos de l’any,
que les dones tot l’estiu duien l’esmorzar, el beure i el dinar als homes, i els diumenges, que no hi
havia tragí, s’emportaven la cadireta a l’era i amb les veïnes amigues, “prenien el sol als recers”, la
feien petar i algunes hi feien ganxet. No hi havia ràdio ni tele, i els
homes anaven a fer la brisca a casa
dels amics o la joca als bars, a parlar amb la gent, tot pel preu mòdic
d’un cafè que costava vint cèntims.
La feina d’aquella gent estava
ben organitzada. Els homes tenien els animals a casa i els havien
de cuidar encara que s’haguessin
d’aixecar a la nit. Els llogaven per
a les feines a lo que sortia i de vegades es cobrava amb serveis, no
amb diners. Conreaven horts i por-

taven el fato a casa amb els animals, i també en venien. Les dones
feien la feina de casa, anaven a
rentar la roba a la secla amb panistres, amb un sabó que es feien elles
mateixes en calders grans, cuidaven
la canalla, tenien cura del corrals,
també feien l’hort i amb les amigues,
anaven a fer herba pels conills.
Amb la canalla a birbar, treure els
llucs dolents de la vinya o les males herbes dels cereals, a espigolar, collir les espigues que han restat al tros després de segar. A la
verema, a collir el raïms, els duien
al trull amb portadores, i allí s’havia
de piar per a fer el vi. En temps de
sementera calia repartir els adobs
pel camps, es tiraven amb plats.A
la tardor hivern, es plegaven les olives amb borrasses per a tenir oli
per tot l’any. També s’endreçaven
les patates al lloc més fresc de la
casa. A les nits d’hivern, calia
esclafollar les ametlles a la vora del
foc després de sopar. Com es pot
comprovar, en aquells anys la vida
a pagès era molt atrafegada.

Bartomeu Jové i Serra
Foto: Arxiu Comarcal de la Noguera
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El Voluntariat per la Llengua, que consisteix converses entre catalans i estrangers per aprendre la
llengua, ha reunit vuit parelles a Artesa. Les trobades duren 10 setmanes. Foto: Ajuntament d’Artesa

