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L’AGENDA

Agenda ciutadana

Actes que sabem que es faran

GENER

Fins al 27 febrer:

Inscripcions al Torneig de primavera futbol 7. Veure
pàg.37

Municipi de Foradada
Defuncions:
dia 14: Mercè Inglavaga i Vidal (96 anys), natural
d’Artesa de Segre
Municipi d’Artesa de Segre
Defuncions:
dia 16: Ramon Balagueró i Vendrell (78 anys), natural
d’Artesa de Segre
dia 16: Benjamí Riart i París (89 anys), natural de
Montargull
dia 19: Francisco Guàrdia i Veciana (87 anys), natural
de Barcelona
Municipi de Vilanova de Meià
Defuncions:
dia 13: Xavier Trepat i Costa (79 anys), natural de
Vilanova de Meià
dia 17: Concepció Trepat i Fernández (92 anys),
natural de Vilanova de Meià
dia 27: M. Castells Sala i Ariaca (89 anys), natural
de Cubells
dia 29: Jaume Camarasa i Segon (90 anys), natural
de Vilanova de Meià
Fonts: Registre Civil d’Artesa de Segre, Arxiprestat
d’Artesa de Segre i Ajuntaments de Foradada i de
Vilanova de Meià.

Fins al 20 març:

Termini de presentació d’obres al 26è Premi de
Narrativa Breu d’Artesa de Segre. Lloc: Biblioteca
Joan Maluquer i Viladot. Consultar les bases a la
mateixa biblioteca o a la seva pàgina web. Organitza:
Ajuntament d’Artesa de Segre. Veure pàg. 8
28 de febrer:

A Baldomar, 33a edició de la Matança del porc. Inici:
9 h a la plaça de la Font. Preu tiquet dinar: 12 euros
Del 2 de març al 6 abril:

A l’Àrea d’Activitats de la Biblioteca Joan Maluquer i
Viladot, Exposició “Catalans a l’Orinoco, 100 anys
d’aventura científica”. Veure pàg. 23
14 març:

A Vilanova de Meià, II Vertical de les Ànimes i I
Sprint Vertical. Veure pàg.13
25 març:

A les 17:30h, a l’Àrea Infantil de la Biblioteca Joan
Maluquer i Viladot, Hora del conte

NOTA DE LA REDACCIÓ

En l’apartat AGENDA CIUTADANA d’aquesta secció hi publiquem els naixements i les defuncions dels municipis d’Alòs de
Balaguer, Artesa de Segre, Foradada i Vilanova de Meià dels
quals en tenim coneixement, excepte quan les persones interessades ens facin saber de manera explícita que no ho volen.

METEOROLOGIA
Fonts: Ajuntaments d’Artesa de Segre, de Foradada i de Vilanova de Meià, i Servei Meteorològic de Catalunya.
DESEMBRE
Municipi de Vilanova de Meià
Temperatura mitjana:		
3,1°
Temperatura màxima:		
14,8° (dia 13)
Temperatura mínima:		
-4,9º (dia 23)
Dies amb precipitacions: 4
Precipitació màxima:		
3,7mm (dia 16)
Total precipitacions:		
5,2 mm
Municipi de Foradada
Dies amb precipitacions: 4
Precipitació màxima:
5 mm (dia 16)
Total precipitacions:
13 mm
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Municipi d’Artesa de Segre
a) Observatori Pl. Ajuntament
Temperatura mitjana:		
4,5°
Temperatura màxima:		
13° (dies 29 i 31)
Temperatura mínima:		
-6º (dia 1)
Dies amb precipitacions: 4
Precipitació màxima:		
3 mm (dia 19)
Total precipitacions:		
8,5 mm
b) Observatori Baldomar
Temperatura mitjana:		
2,9°
Temperatura màxima:		
13,7° (dia 29)
Temperatura mínima:		
-7,1º (dia 1)
Dies amb precipitacions: 6
Precipitació màxima:		
3,6 mm (dia 16)
Total precipitacions:		
6,7 mm
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EDITORIAL

De cap a l’infern
Amb el canvi de dates d’última hora en els actes de Carnaval
que la Comissió de la festa i l’Ajuntament d’Artesa han proposat
enguany, el municipi ha passat a formar part del grup de
“pecadors” que celebren Carnaval durant la Quaresma. Aquest
fet que el Saltasekles justifica perquè li passa pels dallonses ens
porta directes “de cap a l’infern” i seran les nostres ànimes que
en patiran les conseqüències.
Bromes carnavalesques a part, el canvi sobtat de dates, amb
excepció de la Matança del Porc, creiem que no ha deixat ningú
indiferent. I és que, com tot, té els seus pros i contres.
En general, no creiem que hagi caigut gaire bé el fet d’assabentarnos del canvi només unes setmanes abans de la festa. Qui més qui
menys fa els seus plans i no sempre resulta fàcil de canviar-los.
Som conscients que avui dia, en l’època del Facebook, el Twitter
i el WhatsApp, els canvis són constants i immediats. Ara bé,
modificacions en l’organització dels esdeveniments que afecten
tota una població haurien d’anunciar-se amb un marge de temps
més ampli.
Ens consta que l’Ajuntament ha rebut fins i tot queixes escrites
d’algunes entitats, tot i que en desconeixem el contingut. Pel que
fa als centres educatius, es veu que han quedat descol·locats
davant la decisió del canvi, ja que en les seves programacions
anuals havien previst com a festa de lliure disposició el dilluns 16
de febrer, posterior al cap de setmana propi de Carnaval. Tampoc
s’ha tingut en compte que la major part de competicions esportives
s’aturen aquests dies en les categories inferiors.
Per acabar-ho d’adobar, l’itinerari de la rua de dissabte va
ser una autèntica disbauxa carnavalesca. Diferent del circuit
anunciat i plena de canvis sobre la marxa. “Coses del Saltasekles”,
suposem. A més, sembla que a la nit el pavelló va comptar amb
una concurrència semblant a la d’altres anys.
No tot són inconvenients, però. Molta gent ha pogut gaudir
d’actes de Carnaval d’altres localitats, properes o llunyanes, prou
interessants. A més, les comparses han tingut una setmana més
per a organitzar-se, confeccionar les disfresses i engalanar les
carrosses.
No dubtem de les bones intencions de la decisió del canvi. Ens
consta que s’ha volgut potenciar la festa i evitar l’èxode d’artesencs
i artesenques cap a viles veïnes. També hi ha la qüestió del diferent
cost de les orquestres en una data o altra, un tema econòmic que
no es pot obviar. En fi, caldrà valorar si el canvi ha valgut la pena.
Tinguem en compte, però, que “de bones intencions, l’infern en
va ple”.

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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NOTICIARI

Poca neu però molt fred
a nevada que va emblanquinar pobles i paisatges de
tot Catalunya entre la nit del
3 de febrer i la matinada i matí de
l’endemà es va notar poc al nostre
municipi. Els pobles agregats van
ser les zones on la blancor es va fer
més visible, mentre que al mateix
nucli d’Artesa la neu va ser només
per als més matiners i pels qui es van
allunyar una mica del centre urbà,
com per exemple pujant al Castellot.
Ara bé, tot i que el nostre municipi
no va ser notícia pel que fa a la neu,
que no va passar d’anècdota, sí que
ho va ser els dies següents, amb
motiu del fred.
Així, aquella setmana i la posterior
al nostre municipi s’hi van registrar
mínimes de fins a 7 i 8 graus negatius, que van fer sortir Artesa de
Segre als registres de temperatures
mínimes a nivell de tot Catalunya.
Tot i la duresa d’aquestes temperatures no es van registrar incidents i
no es van haver de prendre mesures
extraordinàries. Així, a diferència
d’altres indrets del país, on es van
col·lapsar carreteres i es van prendre
mesures extraordinàries, aquí no es
va suspendre el transport escolar ni
hi va haver altres alteracions a la vida
quotidiana.
A Artesa, la neu haurà quedat
com un capítol més en el record dels
artesencs i artesenques, poc acostumats a gaudir d’aquest paisatge a
les nostres contrades i que, per tant,
majoritàriament és rebut com una
anècdota positiva i, sovint, especialment pels més petits, emocionant.

Ramon Giribet

L

La neu es va deixar veure poc a dins del centre urbà d’Artesa
Eduard Serradell

Jordi Farré

Montserrat Coma

De dalt a baix i d’esquerra a dreta, Montmagastre, Tudela i Montsonís
Ramon Giribet

JM Gili

El Montsec emblanquinat i Artesa, també amb una fina capa de neu, vista des del Castellot

la
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NOTICIARI

Acaben la part pendent del Cubtural
empresa adjudicatària del
bloc corresponent a la
instal·lació de l’escenografia
i demés material relacionat amb
l’àmbit de la llum i el so al Cubtural
ha finalitzat els treballs aquest mes
de gener. Aquesta fase de l’obra és la
que s’ha vist més retardada respecte
l’evolució dels treballs a la resta de
l’edifici, perquè és la que ha patit
més incidents, sobretot pel fet que
l’empresa a la qual aquestes tasques
s’havien adjudicat en un principi va
fer fallida.Això va obligar a repetir
el concurs i a tornar a adjudicar
aquestes feines, un tràmit que es va
completar a finals d’any passat. Això
va provocar que, durant mesos, tot
l’edifici estigués acabat i fins i tot en
funcionament, però sense aquests
equipaments tècnics. Ara, l’empresa
adjudicatària, Escenogràfic, ha
completat els treballs i el Cubtural
disposa ja de tot el material.
En concret, s’han invertit
més de 250.000 euros que han
permès enllestir l’escenari de la
sala polivalent, on encara faltava
instal·lar-hi un projector de cinema,
una pantalla, l’equip de so i la
il·luminació definitiva. A més, ara
ja hi ha les bambolines, el teló
i les cortines, que fins ara no hi

ESCENOTÈCNIC

L’

Els treballs es van fer durant el mes de gener

mancaven. També s’ha instal·lat
material a l’espai reservat per la
ràdio municipal, tot i que encara no
s’hi han traslladat les dependències.
Amb aquesta darrera obra ja es dóna

Narrativa Breu
Ajuntament d’Artesa i la biblioteca municipal
organitzen el 26è Premi de Narrativa Breu, un
certamen més que consolidat que enguany té
com a data de termini per al lliurament d’obres el 20
de març. Com sempre, el premi literari està dividit en
vuit categories, que corresponen al Cicle Inicial de
Primària, al Cicle Mitjà de Primària, al Cicle Superior
de Primària, al Primer Cicle d’ESO, al Segon Cicle
d’ESO, als nascuts els anys 1997 i 1998, als nascuts
entre 1955 i 1996 i als majors de 60 anys. Els premis
són, de la primera a tercera categoria, lots de llibres.
A la quarta i la cinquena són 100 euros, a la sisena
150 i a la setena i la vuitena, 300.
Les obres han de ser inèdites, originals i en català, i
cada persona n’hi pot presentar fins a tres. A la primera
categoria els treballs es presenten acompanyats d’un
dibuix, i a la resta de categories l’extensió màxima dels
textos és de cinc fulls per una cara a doble espai.

L’
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per acabat el Cubtural, un edifici que
també allotja sales per a algunes
entitats, com l’associació que edita
LA PALANCA, l’escola de música i
la biblioteca Joan Maluquer i Viladot.

NOTICIARI

La Biblioteca d’Artesa combina llibres i vi
l projecte Biblioteques amb
DO (Denominació d’Origen)
és una iniciativa del Servei de
Biblioteques de la Generalitat i té per
objectiu dinamitzar les biblioteques
del país convertint-les en escenaris
d’activitats que, al mateix temps,
donen resposta a les necessitats del
territori. Així, Biblioteques amb DO
proposa unir allò que per a molts ja
són dos plaers, la lectura i els vins.
En concret, el projecte s’estructura
per mesos. Cada mes es treballa en
les biblioteques d’una DO diferent,
i aquest mes de febrer han estat,
precisament, les de la DO Costers
del Segre.
A banda de la d’Artesa, inclou les
biblioteques d’Alguaire, Cervera,
Juneda, Mollerussa i Tremp. En el
cas concret d’Artesa, en el marc del
certamen s’han convidat els vins del
Celler del Montsec de la Cooperativa
d’Artesa, que han estat presents en
diverses activitats.
A més, com a símbol identificatiu
del projecte s’ha elaborat una producció limitada d’ampolles de vi amb
l’etiqueta de la biblioteca i del projecte, unes ampolles que es poden
adquirir a la mateixa biblioteca.
El tret de sortida del projecte es
va donar el dia 2 de febrer amb
l’exposició sobre llibres de vi, que es
pot visitar durant tot el mes al primer
pis de la biblioteca. A continuació,

Dolors Bella

E

Biblioteca d’Artesa de Segre

A dalt, concert de Carles Belda i, a baix, l’hora del conte i el berenar

el dia 6 va tenir lloc el concert de
l’acordionista diatònic Carles Belda,
que va interpretar un ampli repertori
amb cançons populars catalanes i de
la cultura del vi, havaneres, rumba,
glosa i cançons de taverna.
El públic va gaudir amb l’acte i hi
va participar, animat per l’artista.
La setmana següent va servir per
demostrar que les tradicions tenen la
seva raó de ser i que si sobreviuen

és perquè agraden.
Així, l’edició mensual de l’Hora
del Conte també es va tenyir de vi.
Primer, en Blai Castell va escollir
contes relacio mb el vi a l’hora de fer
les narracions.
I després, els assistents van
poder degustar un dels berenars més
genuïnament catalans, el pa amb vi i
sucre, sempre i quan anessin acompanyats d’un adult.

Les Artesenques celebren Santa Àgueda
Dolors Bella

L’

associació de dones
Artesenques Actives va
celebrar la festa de la patrona
de les dones, Santa Àgueda. 		
Enguany, a diferència d’anteriors
ocasions, es va escollir la mateixa
data del sant, el dia 5 de febrer,
per organitzar el sopar. En altres
edicions s’havia desplaçat al cap de
setmana més proper. Tot i ser en un
dia laborable, el sopar va tenir molt
bona resposta de participants i va
reunir a una setantena de sòcies.

El sopar va reunir una setantena de dones

la
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Ctra. d’Agramunt, 71

25730 Artesa de Segre (Lleida)

Tel.: 973 400 291

NOTICIARI

L’Ajuntament prepara el nou pressupost
equip de govern de
l’Ajuntament d’Artesa de
Segre ja ha elaborat una
proposta de pressupost municipal
per l’any 2015, que ascendeix a 3,68
milions d’euros i que s’ajusta als requisits del Govern central pel que fa
a austeritat, que enguany són menys
estrictes que els darrers anys. Així, el
pressupost municipal ha pogut augmentar respecte l’exercici anterior, el
2014, quan els comptes no arribaven
a 3,6 milions. En concret, l’increment
que es proposa és de 104.535,31
euros, i passa dels 3.576.995,17
euros de l’any passat a un total de
3.681.530,48, enguany.
Segons ha explicat l’alcalde, Mingo Sabanés, aquesta proposta es fa
després d’escoltar les aportacions
fetes l’oposició, CiU, en el marc
de dues reunions de la comissió

L’

informativa. Val a dir que si s’acaba
aprovant aquest pressupost, serà el
primer increment des que s’aplicava
el sostre de despesa. En concret,
l’any 2012 el pressupost va baixar
un 28 per cent respecte el 2011, l’any
2013 va ser molt similar a l’anterior
i l’any passat, el 2014, va tornar a
baixar prop d’un 10 per cent respecte
el 2013.
Entre les obres més importants
incloses en aquesta proposta de
pressupost pel 2015 hi ha una partida
d’uns 200.000 euros per executar
l’obra del carrer Roc del Cudòs i una
altra d’uns 30.000 euros per urbanitzar una plaça a l’encreuament entre
els carrers Mare de Déu de Salgar i
Jesús Santacreu, una que obra està
previst que s’acabi a l’estiu. També
es destinen 60.000 euros per solucionar el problema de clavegueram

Una de les obres previstes és executar una
plaça en aquest punt

i absorció d’aigua de pluja al carrer
Balmes, que s’havia sol·licitat al
PUOSC però que no va tirar endavant. Finalment, s’obre una partida
simbòlica per entubar la Secla.

la
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BALDOMAR

Informacions del Ple
n la sessió ordinària del Ple
de l’EMD de Baldomar celebrada el passat dia 2 de
febrer es van prendre, entre d’altres,
els següents acords:
- Aprovació dels padrons per a
l’exercici 2015.

E

- Aprovació de la modificació de crèdit número 1/14 dels pressupostos
de 2014, amb un romanent líquid de
tresoreria no afectat i disponible de
8.561,95 euros.
- Acceptació de l’ajut per a la senyalització de l’itinerari naturalístic

de Baldomar, la muntanya de Sant
Mamet i el riu Boix concedit per la
Direcció General de Medi Natural i
Biodiversitat de la Generalitat, per
un import de 9.526,78 euros sobre
un pressupost de 13.609,68 euros
(IVA no inclòs).

Informacions de la Junta de Govern
l mateix dia del Ple es va
reunir la Junta de Govern,
on es va donar compte de les
informacions que detallem a continuació. En primer lloc, es va informar
de l’acord per concórrer a la convocatòria d’ajuts de l’Institut d’Estudis
Ilerdencs (IEI), en l’apartat de Béns
Mobles, per a la reorganització dels
diferents espais de l’edifici municipal.
En concret, es vol potenciar el museu

E
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amb la senyalització de totes les peces, la millora de l’enllumenat interior
i el canvi de tancaments; pel que fa
a la Sala de la Casa de la Vila, es
vol endegar el museu contemporani;
per a la Casa de la Vila, es destinaria
l’ajut a canviar les portes i, finalment,
per a la Sala del Ball es vol adquirir
un projector amb pantalla.
També es va donar informació
sobre l’ajut del Fons de Cooperació

que ha fet efectiu el Departament de
Governació de la Generalitat, per un
total de 10.300 euros, que correspon
a dues anualitats. Des d’aquí volem
agrair al Director dels Serveis Territorials de Lleida, Jordi Curcó, la seva
defensa de les EMD en el conveni
fet amb la Diputació que ha permès
avançar aquests diners.
EMD Baldomar

MUNICIPIS

Guardó per l’Ajuntament de Foradada
n el marc del Congrés de Govern Digital, celebrat els dies
21 i 22 de gener a Barcelona
i que va reunir els principals actors
implicats en la reorganització de les
administracions públiques en administracions obertes, innovadores i
adequades als canvis tecnològics,
es va celebrar la gala d’entrega de
la primera edició dels Premis de
l’Administració Oberta.
El Congrés, organitzat per la
Genera-litat i el Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC),
va aplegar més de 1.000 participants
provinents de més de 300 institucions entre ajuntaments, consells
comarcals, universitats i empreses.
El secretari general del Departament de Governació i Relacions
Institucionals, Lluís Bertran, va
ser l’encarregat de lliurar els guardons que reconeixen l’esforç dut
a terme pels ajuntaments catalans
en la implantació i ús dels serveis
d’administració oberta entre la ciutadania i les empreses.
Els guardons es van concedir
en base a l’avaluació realitzada
en el 14è informe sobre administració electrònica elaborat per
l’Administració Oberta de Catalunya.
Aquest informe recull, entre d’altres,

Ajuntament de Foradada

E

La gala d’entrega de premis es va fer a Barcelona

aspectes com ara si el web municipal ofereix tramitació electrònica, si
té seu electrònica i tauler electrònic
d’edictes, si els proveïdors hi poden
dipositar factures electròniques o
rebre notificacions electròniques o
bé si l’ajuntament intercanvia dades
telemàticament amb altres administracions.
Els ajuntaments lleidatans de Foradada i Preixens van ser premiats i
van compartir la primera posició en la

categoria d’ajuntaments de menys de
1.000 habitants. També van ser mencionats els ajuntaments lleidatans de
Lladurs, en la categoria de menys
de 1.000 habitants, i l’ajuntament de
Tremp, en la categoria entre 5.001 i
20.000 habitants.

Detinguts per
robar en cases
ls Mossos d’Esquadra i la
Guàrdia Civil van desmantellar a mitjan febrer un grup de
lladres que entrava a robar en cases
i xalets, una de les quals ubicada a
Foradada
En total van detenir 15 membres
que formaven part del mateix grup
criminal, radicat a Castelló de la
Plana, que va assaltar un total de 27
domicilis, en horari diürn i sense els
inquilins dins.
Els lladres haurien actuat en
poblacions properes com Bellcaire,
Vallfogona, Castellserà i Tornabous.

E
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Ctra. Agramunt, 12

Tel. 973 400 081

25730 Artesa de Segre (Lleida)

Pots venir a informar-te o a inscriure’t
a la Ctra. de Tremp, 16
de dilluns a divendres
de les 17:00 a 20:00
Telèfon: 660 621 742
Correu: manetes16@hotmail.com
Horaris:
De dilluns a divendres de 16:30 a 20:15
-1r torn d’activitats: de 17:00 a 18:15
-2n torn d’activitats: de 18:30 a 19:45

NOGUERA
Millores a la C-53 i la C-26
El secretari d’Infraestructures i Mobilitat, Ricard Font,
va presentar el 16 de gener a Balaguer un programa
d’actuacions de millora al corredor que formen les
carreteres C-53 i C-26 entre Tàrrega i Alfarràs, per
afavorir la seguretat viària a les travesseres i avançar
en els projectes de condicionament i construcció de
variants.		
Pel que fa a les travesseres, reforçarà l’efecte “porta
d’entrada” al nucli urbà, s’instal·larà semàfors regulats
mitjançat radars de velocitat, s’implantarà passos de
vianants i ressalts i es modificarà la secció de la calçada.
Pel que fa a les variants, en l’àmbit de la C-53 es
redactaran els projectes d’Anglesola, Tornabous - la
Fuliola i Bellcaire d’Urgell i es condicionarà el tram
entre variants i la ronda de Balaguer. A la C-26, el
programa inclou les variants de Castelló de Farfanya,
Algerri i Alfarràs i el condicionament de la carretera en
els trams interurbans

de les multes als propietaris dels gossos que no recullin
els excrements.

Nous comptadors d’aigua a Bellcaire
L’ajuntament de Bellcaire d’Urgell ha iniciat la renovació
dels comptadors d’aigua de les cases i dels equipaments públics, per tal de reduir al màxim les deficiències
i agilitzar la lectura dels consums i la facturació. Amb
la instal·lació de més de 600 comptadors telemàtics,
s’evitaran les pèrdues d’aigua i la lectura de comptadors es farà en una hora en comptes de la setmana
que s’ocupava fins ara.

FITUR 2015
Del 28 de gener a l’1 de febrer la Noguera va tornar a
ser present a la fira de turisme FITUR. Sota la marca
turística Montsec, hi són representats tots els municipis
i les empreses turístiques de la comarca, per mitjà d’una
guia turística, a més del Parc Astronòmic del Montsec,
l’oferta de la zona Segre-Rialb i els paquets turístics
confeccionats per les agències de viatges de la zona.
Enguany, la Diputació de Lleida ha presentat quatre
paquets nous, anomenats En busca d’or i les estrelles;
La Baronia de Rialb, refugi formidable; Una finestra a
l’Univers i Terra i cel: ho tens tot a la Noguera.

“Pipicans” a Balaguer
L’Ajuntament de Balaguer preveu instal·lar dues àrees
on els gossos puguin defecar i així intentar reduir la
problemàtica a la via pública i ha aprovat un augment

Borsa de mediació per al lloguer social
Durant l’any 2014 la Borsa de mediació per al lloguer
social de la Noguera va augmentar significativament el
nombre d’assessoraments i gestions. D’un total de 500
gestions, es van tramitar 86 ajuts d’uns 73.000 euros en
total. Aquest servei gratuït que ofereix l’administració fa
de mitjancer entre propietari i llogater, i inclou informar
les persones interessades, tant llogaters com propietaris,
sobre la normativa dels contractes de lloguer; facilitar la
signatura de contractes; visitar els habitatges oferts per
comprovar-ne l’estat de conservació; gestionar i supervisar els contractes; mediar en els conflictes entre les
parts (reparacions, canvis de nom de subministraments,
etc.); aconseguir habitatges per oferir-los a llogaters i
tramitar i el seguir les sol·licituds d’ajuts i subvencions
per al lloguer.

Anna Maria Vilanova i Alentorn
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ENTREVISTA

La gent de Correus

A

vui parlem amb Rosa Mari
Roma, que és la directora de
l’oficina de Correus d’Artesa.
La gent del poble té tracte directe
sols amb noies, les de l’oficina i les
que reparteixen el correu. La cap de
l’oficina reconeix que “tenim molta
responsabilitat, de vegades no reconeguda, però m’agrada la feina i
el tracte amb la gent és molt agraït”.
Quanta gent treballa a Artesa i
comarca?
Som sis persones: una a l’oficina i
cinc que cobreixen tot el poble. A
més, hi ha una noia que fa atenció
al client tres hores al dia.
Quants aneu als pobles?
Sols dues persones, fan el repartiment dos carters.
Quin àmbit geogràfic abasteu?
Per dalt, Folquer i Comiols, a baix,
Cubells i la Torre de Fluvià, des de
Vilves i Collfred a Santa Maria de
Meià, amb un total de més de 30
pobles.
Quins altres serveis oferiu, a més
del correu?
Banc, venda de sobres i segells,
embalatges, girs nacionals i internacionals amb la Western Union,
burofax, fax, paqueteria, admissió de
paqueteria, fotocòpies, enviaments
en general, venda de loteria de Creu

Roja i venda de postals de Nadal i
bolígrafs per Unicef. I també recollida
d’Aliments i Joguines pels infants.
Us sentiu valorades per la gent
d’Artesa?
Ens sentim molt valorades i integrades a la població d’Artesa, encara
que algunes venim de fora.
En general, el que menys us agrada...
Pot passar que alguna vegada, degut
a la confiança i a la coneixença que
tenim amb els clients, en demanarlos la identificació per les normes i
el protocol de Correus, queden una
mica sorpresos.
De qui depeneu de fora, qui és el
vostre cap?
La xarxa de Correus està organitzada per sectors i tenim dos caps que
ens coordinen: el cap d’oficines és
Jordi Molins Marqués, i el de distribució el Sergi Asna Àguila.
Quins serveis bancaris oferiu?
Préstecs personals, hipoteques, domiciliació de nòmines i rebuts, transferències bancaries, fons d’inversió,
dipòsits, ingressos i reintegraments,
obertura de llibretes, plans de pensions. Això és
Bancorreos, filial del Deutsche Bank.
Digueu un servei innovador que
potser la gent no coneix...
El Correu Exprés (d’urgència), la Tar-

Rosa Mari Roma, directora de l´oficina

geta “más Cerca” (interna), la venda
anticipada d’entrades, paqueteria
Exprés (ràpida).
Com us arriba el correu?
Amb una furgoneta, a les 7.30 del
matí ja és aquí. Des de Lleida arriba
a Agramunt, Artesa, Ponts i Solsona.
En tornar a baixar, arriba a Artesa
a les 2 de la tarda i segueix cap a
Agramunt i Barcelona.
Com ha canviat Correus des de
començaments del segle passat
fins avui?
Abans els carters repartien tots els
dies, fins i tot dissabte, i molts ho
feien a peu. Ara ha canviat, cada

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)
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Foto de grup de l´equip de l´oficina de Correus d´Artesa

carter porta un ordinador, una PDA.
A l’era d’Internet, encara podeu
evolucionar més?
Segurament que sí. A partir de 1980,
abans d’ahir, la dona es va incorporar
com a cartera. Sols feien de telefonistes. La dona, abans, en general,
cobrava menys que l’home i ara a
Correus tots cobren igual.

Whatsapp, Facebook i el correu
electrònic, us fan la competència?
Sí. La competència és bona, perquè així ens dóna l’oportunitat
d’evolucionar. A la ràdio, la tele, la
premsa i les revistes, s’hi pot accedir
per internet. Aquesta competència és
un estímul per a tots.
Per acabar, ens pot dir el personal

del planter?
Entre eventuals i plantilla som la Carme Carrera, la Maria Jesús Novau,
en Joan Castany, la Joana Calveres,
la Núria Salmerón, la Marta Mases,
la Núria Aranés, la Pilar Solanes i jo,
Rosa Mari Roma.
Bartomeu Jové Serra

la
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EL CAP INFORMA

Envelliment actiu
esperança de vida a Catalunya és de les més elevades
del món. El nombre de
persones grans augmenta progressivament i es preveu que aquest
increment es mantingui en el futur.
L’any 2012, a Catalunya el 19,75%
de les dones i el 15,06% dels homes
tenien més de 65 anys.
A l’Àrea Bàsica de Salut (ABS)
d’Artesa de Segre el nombre de
persones de 65 anys o més és de
880, un 22% de la població, amb la
següent distribució:

L’

Seguint les orientacions de
l’Organització Mundial de la Salut
(OMS) i la Unió Europea, Catalunya
està desenvolupant una estratègia
pròpia per fomentar l’envelliment
actiu i saludable que pretén fomentar
la seguretat i la participació activa
en la societat així com promoure
la salut física i mental de totes les
persones. L’objectiu final és que,
a mesura que vagin fent anys, les
persones puguin mantenir al màxim
la seva autonomia i qualitat de vida.
Una de les activitats que ha dut a
terme l’Agència de Salut
Pública del Departament
de Salut ha estat publicar
un document que ens
pot ajudar, titulat Idees
per viure millor i per fer
salut. Aporta un seguit
d’idees per tal de viure
més i millor i per fer salut
a mesura que ens anem
fent grans.
La publicació s’or-dena
segons els fac-tors que influeixen sobre l’envelliment
i fa recomanacions per a
cada un.
1.-Suport social i participació. Activeu la vostra
vida social. Mantingueu
les relacions socials.
Tracteu amb persones de
totes les edats. Participeu
en activitat de voluntariat.
Compartiu el que sabeu.

Font: Sistema d´Informació dels SISAP de l´Institut Català
de la Salut (desembre de 2014)
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2.-Entorn. Seguiu els
consells
bàsics
per
moure-us amb seguretat

tant a l’interior com a l’exterior dels
edificis.
3.-Ocupació. Comenceu a plantejarvos nous objectius i projectes durant
els anys previs a la jubilació pròpia
o de la parella. Mantingueu-vos
ocupats per tal de sentir-vos útils.
4.-Aprenentatge. Amplieu coneixements i aprengueu coses noves
durant tota la vida
5.-Alimentació, activitat física i
salut mental. Alimenteu-vos adequadament i feu activitat física de
forma regular per mantenir la salut,
prevenir malalties i conservar un
bon nivell d’autonomia personal.
Mantingueu una actitud positiva
davant la vida.
6.-Prevenció de lesions no intencionades. Seguiu els consells i les
recomanacions per prevenir lesions
no intencionades en tots els àmbits
de la vida quotidiana.
7.-Prevenció de riscos. Estigueu
informats sobre els tipus de maltractaments que poden patir les
persones grans. Eviteu el consum
de tabac i l’excés d’alcohol.
8.-Serveis de salut. Utilitzeu els
serveis de salut per millorar la salut i
prevenir malalties, i no només quan
s’està malalt.
Podeu consultar el document al
web del Departament de Salut de la
Generalitat.
					CAP

PARLEN LES ENTITATS

L’ACS lliura els premis de Nadal
urant la campanya de Nadal,
l’Associació de Comerç i
Serveis (ACS) d’Artesa de
Segre vam portar a terme el sorteig
de vals de compra entre els clients
dels establiments associats. El
sorteig consistia en comprar als
establiments i omplir una butlleta,
posant el nom i el telèfon del client/a.
El dia 9 de gener, alguns
membres de la Junta de l’ACS,
juntament amb l’alcalde d’Artesa
de Segre, Mingo Sabanés, al qual
li agraïm la seva col·laboració, vam

D

fer el sorteig del vals de compra;
n’hi havia 10 valorats en 10 euros i
10 més valorats en 20 euros, que es
podien bescanviar als comerços i
serveis de l’associació. Els premiats
van ser:
Neus Roqué, Dolors Arias, Lola
Seroles, Maite Jusmet, Ramon Vidal,
Inma Raich, Rosa Camats, Cristina
Miret, Eugènia, Ma. Àngels, Montse
Vall, Marta, Montse Camats, Eva Ribó,
Rita, Naila, Pepita Vidal, Joan Gobern,
Gerard Ros i Josep Ma Joval.
També es va fer el sorteig del

concurs “Què hi ha fora de lloc?”, la
guanyadora del qual va ser Emèrita
Torres Domingo, premiada amb
un val de compra valorat en 100
euros per bescanviar als comerços i
serveis de l’Associació.
Moltes felicitats a tots i totes!
Des d’aquí us volem animar a
seguir comprant a Artesa de
Segre. I sempre, recordeu: Atura’t i
gaudeix...

POESIA

Dictat
Parèntesi
Un paper ran de carretera
coma
una bossa de plàstic
una altra coma
dues llaunes
punt i apart
Milers de papers
coma
milions de bosses de plàstic
una altra coma
centenars de milers de llaunes
etcètera
etcètera

Fred

Punts
suspensius

Calor
Llum
Aigua

Parèntesi final

Descalcificadors

Paisatge

Osmosi
Fontaneria

Francesc Porta

LLUÍS CASES VIDAL
c/ Segre, 8
fredartesa@gmail.com

Electrodomèstics

Artesa de Segre Tel. 696 145 650
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ESCOLA ELS PLANELLS

Malala Yousafzai, protagonista del DENIP
nguany, amb motiu de la
celebració del Dia Escolar
de la No-violència i la Pau
(DENIP), a l’Escola Els Planells hem
volgut representar un llapis gegant,
acompanyat de la paraula PAU, com
a símbol del dret a rebre educació.
La diada d’aquest curs ha estat
un homenatge a la Malala Yousafzai
(Premi Nobel de la Pau 2014), una
activista que lluita pels drets de les
nenes a rebre educació en els llocs
del món on això no és possible. La
seva defensa li va costar gairebé
la vida en rebre un tret al cap quan
volia anar a l’escola perquè se li va
prohibir. L’activitat concreta de la
tarda del 30 de gener té relació amb
la seva cèlebre frase “Un infant, un
mestre, un bolígraf (llapis) i un llibre
poden canviar el món”, el sentit de
la qual havíem treballat prèviament
a les aules. En aquest acte, a més,
vam cantar les cançons La festa de
la Pau i El swing de la Pau.
Tant a educació infantil com a primària s’ha representat la frase de la
Malala en un mural. En el d’infantil,

E

Un dels murals que es van elaborar amb motiu de la jornada

hi ha un llibre fet amb la participació
de tots els nens i nenes. Per la seva
part, les famílies han pogut donar
l’opinió sobre aquesta frase tot dipositant una minienquesta en una urna
a l’entrada del centre.
Durant els dies propers al DENIP,
l’Escola va realitzar altres actes a

favor de la solidaritat, com enviar
missatges d’esperança als nens
amb càncer mitjançant l’associació
AFANOC i ajudar els alumnes de 3r
d’ESO a recollir aliments per als més
necessitats.
Escola Els Planells

Taller sobre energies renovables
l matí del 13 de febrer, un
educador d’Endesa Educa va
impartir el taller Play-Energy
a l’alumnat de cicle mitjà de l’Escola
Els Planells.
Els alumnes van entrar en el món
de l’energia mitjançant una sèrie
d’experiments de manera directa
i tangible. Lúdicament, van provar
com funcionen una cuina solar, un
aerogenerador, un plafó fotovoltaic i
una turbina hidràulica, entre d’altres.
L’objectiu d’aquesta activitat era
donar una visió completa del valor i
l’ús de l’energia, amb especial èmfasi
en les energies renovables.

E

Endesa educa
Aquesta activitat s’emmarca
en el programa Endesa Educa, el
programa educatiu d’Endesa que
dóna a conèixer el món de l’electricitat
20 la Palanca

Gulium se

Alumnes de 3r amb un petit aerogenerador i alumnes de 4t comprovant els efectes de l’energia solar

i en fomenta l’ús eficient.
La iniciativa es fa a tot Catalunya
i el 2014 se’n van beneficiar 21.000
alumnes, un 19% més que l’any anterior.
L’augment és deu, en bona part,
a la diversitat d’oferta per a tots els
cursos, des d’educació infantil fins a
batxillerat.
El programa s’ofereix als centres

de manera gratuïta per impulsar
hàbits i actituds vers l’eficiència
energètica i la sostenibilitat i ha
promogut durant el darrer any
837 activitats, la major part de les
quals s’han portat a terme al centre
d’exposició permanent i interactiu
sobre el món de l’energia ubicat a la
seu de la companyia a Barcelona.

AMPA ESCOLA ELS PLANELLS

L’atletisme, esport universal
atletisme és, segurament,
l’esport per excel·lència: la
mesura del propi rendiment i
la superació de l’adversari; a més de
les curses, combina disciplines com
els salts, la marxa o els llançaments.
Es té constància de la seva pràctica
des de temps immemorials i totes les
cultures s’han rendit al seus beneficis. És un esport que aglutina des de
la pràctica més bàsica o aficionada
fins a les esferes més elevades,
essent el màxim exponent dels Jocs
Olímpics.
Podríem dir que la pràctica de
l’atletisme és universal: existeix a
tot el món i en tots els seus nivells;
a l’atractiu de l’esport, a més, cal
afegir-hi la seva simplicitat i la possibilitat de practicar-lo sense grans
mitjans. La millor disciplina esportiva,
“low cost”.
És per això que, quan a les
acaballes del curs passat, el Jordi
Aumedes ens va proposar inclourela com a activitat extraescolar per
als nostres nens i nenes, no vam
dubtar-ho ni un segon. El Jordi
ens transmetia la seva passió per
l’atletisme i la necessitat d’apropar-lo
a l’escola. La seva principal motivació és endinsar els nens en un esport
no tan multitudinari com el futbol o el
bàsquet, però igualment interessant
i satisfactori. La seva intenció és no

L’

tant convertir els
nens en petits
campions, sinó
que, a través de
l’atletisme, puguin reforçar valors com l’auto
superació, la
persistència, el
treball en equip...
T’hi apuntes?
En aquests
moments, al
grup de cros hi
ha 10 alumnes
inscrits, d’edats
variades,que
van des de primer curs fins
a cinquè. Tot i
que van iniciar l’activitat a
l’octubre, ja han
participat en algunes compe- Fins ara, al grup de cros hi ha 10 alumnes inscrits
ticions: 1r Cros
de Balaguer, el Cros d’Agramunt o cursa i han defensat les seves cael 40è Cros Vila d’Arbeca Memorial tegories respectives. Des d’aquí els
Ramon Bellmunt; allà coincideixen volem felicitar per aquests resultats
amb nens i nenes d’altres municipis excel·lents! I tu, encara no ho t’has
que, com ells, practiquen el cros i decidit?
l’atletisme. A pesar del fred hivernal, els nens i les nenes han donat
el millor d’ells mateixos en cada

Fins ara, al grup de cros hi ha 10 alumnes inscrits
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VIDA SOCIAL

Festa dels 70 anys

E

l 8 de desembre hi va haver
la trobada dels nats d’Artesa
i comarca en l’any 1944
i de totes i tots els que hi viuen
actualment.
La festa va començar al Túmul de
Seró, on el regidor de l’Ajuntament
Josep Ma Mayora ens va explicar,
molt amablement i amb tota mena de
detalls, la procedència i el significat
de tot el conjunt i en acabar ens van
convidar a un aperitiu, ben regat
amb els vins de la nostra terra.
Després vam dinar al Celler
de l’Arnau i vam fer memòria dels
records d’aquests anys, records
de tots colors, d’uns anys que
aparentment
semblaven
molt
bonics, però la crua realitat i la
distància en el temps, ens han fet
veure que la dictadura del Caudillo
va ser nefasta per Catalunya i per la
majoria dels catalans.
Va ser un pas enrere que ens
va portar no més que misèries,
calamitats i privacions de tota
mena, la primera de les quals va
ser l’obligació de l’ensenyament en
castellà i la prohibició d’aprendre el
nostre català, amb l’agreujant de la
rentada de “coco” que suposava la
“formación del espíritu nacional”.
Encara que la guerra interna
fratricida i la guerra mundial van

influir molt en la nostra infantesa,
no podem pas estar contents del
racionament, de les comunicacions
d’aquell temps, dels mitjans de
transport, dels serveis sanitaris, de
la informació retallada i teledirigida
ni de la pèrdua de l’església
parroquial i de l’edifici de la Granja,
entre moltes altres privacions que
vam tenir durant massa anys.
Per sort, i això segurament que
és degut als anys viscuts, hem
pogut veure que la democràcia i
uns anys de pau han millorat la
qualitat de vida i amb ella, la llibertat
d’expressió i d’opinió, i els nostres
fills han pogut fer l’ensenyament en
la nostra llengua, el català.
No hi ha dubte que s’ha fet un gran
pas en les comunicacions, sobretot
amb les televisions de diferents
cadenes i tendències i amb la
llibertat dels mitjans informatius de
tots colors; les telecomunicacions,
internet i la informàtica han jugat
un paper molt important en la
informació.
També hi ha hagut una gran
transformació
dels
serveis
sanitaris, amb l’aportació de la
investigació; un canvi extraordinari
en les facilitats pels desplaçaments,
carreteres, trens, vaixells i avions,
i el gran canvi que ha suposat la

Josep Regué

millora del paper de la dona dins
del treball remunerat i de l’espai
social, entre altres avantatges dels
temps actuals, que sens dubte han
produït una gran transformació de la
societat.
Sí que es veritat que aquesta
transformació ens ha fet perdre
una sèrie d’activitats que van
omplir part de la nostra infantesa i
joventut, com ara la canalla jugant
pels carrers, els partits de futbol
del migdia, els cosidors, les quatre
fires, les sessions de ball, algunes
al mig de la carretera i per altres
carrers, les pel·lícules del Coliseu,
del Catalunya i del Coro,...
I s’han perdut molts oficis: basters,
matalassers,boters, xolladors, ferrers,
cadiraires, espardenyers, etc.
Totes aquestes vivències són un
petit resum dels temps viscuts, que
esperem que cada nou any siguin
millors per a tots.
Per acabar la festa hi va haver
una sessió de ball a càrrec del
mestre Carbonell, i amb el desig de
que ens hi puguem trobar de nou
per molts anys, ens vam acomiadar
felicitant als que han passat al
davant en les feines d'organització
per dur a terme aquesta trobada.
Josep Regué
la
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La festa de la disbauxa també reivindica

El rei carnestoltes, el Saltasekles, i el seu seguici, anaven caracteritzats d’escocesos

T

ot i ser la festa de la disbauxa per excel·lència, el
carnestoltes es va sumar a
les nombroses ocasions festives que
els darrers mesos s’aprofiten per fer
memòria de les reivindicacions catalanistes i no hi van faltar comparses
inspirades en el procés nacionalista i
la consulta, com la del mateix rei del
carnestoltes, el Saltasekles. En total
van ser 25 comparses i comparsites
que van reunir més de mig miler de
persones.
A banda d’escocesos, en clara
al·lusió al referèndum celebrat en
aquesta regió de les illes britàniques,
s’hi van poder veure pintors, emoticones, animals i personatges de ficció
de tota mena, pagesos i moltes altres
propostes que van acabar creant una

amalgama de color, ironia i, sobretot,
bon humor.
La cita era el dissabte dia 21 de
febrer a les set del vespre a la plaça
de l’Ajuntament, on les carrosses, les
comparses i les comparsites van exposar les seves disfresses i ambientacions mentre esperaven la sortida
del rei de la festa, el Saltasekles, que
enguany viatjava en una carrossa
en forma d’urna de la consulta del 9
de novembre i que, precisament, va
començar el discurs (vegeu pàgines
següents) fent referència a aquest
esdeveniment.
Després del parlament la rua es
va desplaçar fins al pavelló, on 419
persones van gaudir del sopar popular i on es va donar a conèixer la
comparsa guanyadora del premi a la

Jordi Farré

Jordi Farré

Ajuntament d’Artesa de Segre

Més de mig miler de persones van participar a la rua, disfressades de tot tipus de personatges i temàtiques
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La festa dels petits, amb el segon i tercer premis (dalt, esquerra) i el primer (dalt, dreta)
Josep Ma Espinal

més original, que va ser l’anomenada
“Petits Grans Artistes”, dels alumnes
i famílies de P3.
Les altres dues dates assenyalades del carnaval van ser la matança,
el dimarts dia 17, i la festa dels petits,
el diumenge dia 22. El dimarts es van
repartir més de mil entrepans, tots
els que hi havia disponibles. Es van
matar tres porcs, un menys que l’any
passat, i com és habitual, desenes
de voluntaris van treballar des de
primera hora del matí.
La darrera cita va ser al pavelló,
on més de 150 nens i nenes van
desfilar amb les seves disfresses, en
concret 43 duien vestits fets a mà i
114, comprats. Tots els participants
van gaudir del berenar i van ser obsequiats amb un diploma i una bossa
de llaminadures. A més, després de
la desfilada es van anunciar els tres
guanyadors (vegeu fotografies) i hi
va haver un grup d’animació.

Dolors Bella

Josep Ma Espinal

El dimarts de carnestoltes es van repartir un miler d’entrepans

la
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(Aparició del Saltasekles vestit de Sir William Wallace,
heroi d’Escòcia, amb música èpica de fons i acompanyat
del seu seguici)
Goooooood night Aartesaaaaa!!!!!
M’han convidat aquest Carnaval per tal d’ensenyar-vos
A fer un referèndum com cal
Això sí, lo primer que us he de dir és
Que a l’hora de canviar de dia la festivitat
Lo de consultar, pels collons m’ho he passat
Escòcia i Catalunya
han estat de moda pel tema de la consulta
I perquè a algun que altre li caurà una multa
Giribet i Ramona... potser en sortireu escaldats
I alguns exalumnes n’estarien encantats!
Per poder votar
fins al col·legi ens vam haver de desplaçar
Una mica més i acabem a Salgar.
Una llarga caminada per tirar els famosos papers
I l’únic content el nostre amic Andrés.
Tot plegat va ser una bona farsa
Més que el fixatge del Douglas pel Barça
Això sí, si al final us en sortiu
Una cosa heu de saber,
Si surt el no
Fareu contents als del PP!
Anem per feina
que més d’un vol treure l’eina
Però no us equivoqueu, que això no és Salou
per allà s’hi passegen alguns que van ensenyant l’ou.
Amb personatges, som un poble capdavanter
Aviat s’hi presentarà el foraster!
Només per començar:
a la punta de la carretera
Entrem a la gasolinera
Els preus baixen a tot arreu...
Menos al Farré, mecagundeu!!
Amb ja més d’un retirat,
només li queda el seu millor soldat
El que porta més trempera,
I la grenya a la pitrera,
El Pere, o rei de la gasolinera
26 la Palanca

Per mi, els bars són el tema més recurrent
Perquè sempre els teniu plens de gent.
El Segre, perd força amb el nou Salut
Tot sigui per veure algun “daixonsis” que no vagi pelut
Sort del Cabrero que segueix sent el seu amulet
Si s’ho gasta després de vendre algun bolet.
Si no, sempre hi podeu veure algun treballador
municipal
Com disfruta a les cadires xumant-se el seu jornal.
Per aquella zona tant estreta
És on hi fa vida gent ben distreta
Tant és així, que aquest any el dia de la loteria
Algú es va equivocar i va acabar a la pizzeria
(Sona la música de l’anunci de de la loteria de Nadal i
comença el diàleg entre José Luis Torrente i cambrera)
- Hola José Luis, que te pongo??
- Un café.
- Qué... ¿Después de esto cerrarás, no?
- Como voy a cerrar ahora... Estos me dejarán
propina... Mira qué alegres...
- Camarera, chinita... cóbrame...
- Serán 31 euros, 31 euros por un café?
- 1 por el café y los otros 30 no te lo diré, te lo
demostraré...
- Chavales, ya sabéis, el mayor premio es compartirlo.
El restaurant més car d’Artesa....
ja ho diu la gent entesa.
Però amb el que si que tremolo
És amb el casino que té muntat el Pistolo
Matí, migdia i nit, hi van a apostar,
Sempre supervisats pel Pere de Montclar,
Sota la camisa una bona regatera
Allà s’hi podria fotre fins i tot la cartera.
Però almenys hi ha bones notícies per algun tamboret
Amb la reducció de panxa del Baqueret
Al Muntanya,
Sempre amb el seu bon rollo i ambient,
però el client no hi surt gaire content.
Amanida, sopa i macarrons
I si vols algo més, no li toquis els collons.
Al Jubete,
Galceran, Guàrdia i Massana

TEMA DEL MES
Caixa de quintos per fer entrar la gana
Aneu al tanto que ja us fotrà l’Anna
I si no la Pepita,
que porta mala hòstia tot i ser petita.
La que no s’està de tonteria és la Palmira,
que segueix apostant per l’estrangeria
Però sembla que es va deixar aconsellar pel
Zubizarreta
A l’hora de contractar aquella russa tan simpatiqueta.
El Lokito deixa el bombo del futbol per posar música
amb els dits,
Parlant de bombos...anem cap al Lips...
A més, la Formula 1 hi fa acte de presència
Amb unes carreres de gran potència.
Per fer unes bones carreres,
Contracteu la Janet per pintar les voreres.
Com una parrilla de sortida
Deixen la plaça tot l’any beneïda
Després d’acabar la Fira deslluïda.
La Fira del Meló va perdent pistonada,
Que ni el fill del Pere Vidal surt a la portada,
El més guerxo van portar
perquè no veiés els disbarats que van muntar
Tots amb trajes de grans marques,
i el gordo del Junqueres es presenta amb abarques.
Però tot això ve condicionat,
Pel pressupost tant escurat,
Imagineu-vos... ni el Betriu anava ben pintat
Que semblava un negre descafeïnat.
Al lorooo, que és any d’eleccions,
A veure on aniran a parar les votacions.
Els qui ho van donar tot al pavelló,
Van ser la Colla del Vilella per cap d’any,
Lo que no sé, és com després van fotre la clau al pany.
A més, el concurs de Miss Artesa es va fer,
I la Dolors del Bertran va guanyar de carrer.
Abans de tot això, als que van sopar al celler de l’Arnau
Els hi va semblar un bon frau,
Una bona castanya a la cartera
I el raïm, després de la borratxera.

Més entitats del poble
Fan alguna acció d’allò més noble
Els Bombers, el calendari fan pagar
Però “homaaaaaa”, una mica de panxa i manguera
podríeu ensenyar.
L’Artesa de futbol s’ha convertit en ONG
Per acollir tots els petardos de Balaguer
Si és que ni als veteranos hi té lloc el pobre Calderé.
Feu una pancarta al Pros perquè es quedés,
Però millor haver-la fet perquè l’entrenador marxés.
Els corredors d’Artesa
Teníeu la cigala ben encesa
Des que la Daiany us fotia ben calents,
Per conquistar-la haguéssiu fet una Marató
Però al final, se l’ha emportat el Peretó
(Discurs èpic final)
Fills d’Artesa!!!
Jo soc el Saltasekles i vinc a animar-vos les festes!!!
N’estic cansat que us fixeu amb els altres pobles
Sobretot amb el dels torrons
Sabeu que us dic...
Que me’l passo pels collons!!!
Aquí baix veig un exèrcit d’artesencs
I com us tremolen les dents
El fred i la boira
També fan la nostra història!!!
Beveu, balleu i disfruteu
I ja us dic una cosa
Demà no veurem el sol de la castanya que portarem
Però... segur que ens aixecarem!!!
I recordeu…
Ens poden canviar la data
Però no ens treuran
EL CARNAVAAAAAAAAAAAAAAAAL

El comerç fa els diumenges al carrer
A veure si algú toca caler,
Però, sort n’hi ha d’aquest Ajuntament,
Que posa pancartes que no veu la gent
Només les veuen les velles i quan camina la Caelles.
La jefa del Caracal·la es veu que va anar a pixar
i barranc avall se’n va anar
Tenia la cama trencada,
però la pregunta més qüestionada
és si anava vestida o despullada.
Però per tal que algú li fes companyia
Va contractar de dependenta, a Miss Simpatia.
la
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Descobriment de l’impossible
Estudis d’aigües
Control de corrents subterranies sota casa
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MARCOVAU - ARTESA DE SEGRE

REFLEXIONEM

El cor

U

n jove era al centre de la
ciutat, proclamant tenir el
cor més bell de la regió. Una
multitud el va envoltar i tots van
admirar el seu cor. No hi havia marques ni qualsevol altre defecte. Tots
van estar d’acord en què aquell era
el cor més bell que haguessin vist
mai. El jove estava molt orgullós del
seu bell cor.
De sobte, un ancià va aparèixer
davant de la multitud i va dir: “per
què el cor del jove no és tan bonic
com el meu?”
La multitud i el jove van mirar cap
al cor de l’ancià, que estava bategant amb vigor, però tenia moltes
cicatrius. Hi havia llocs d’on s’havien
tret trossos i se n’hi havien col·locat
d’altres que no hi encaixaven bé, fet
que causava moltes irregularitats. A
més, hi faltaven trossos.
El jove, en veure el cor de l’ancià,
va dir: “Vostè ha d’estar fent broma!
Compari els nostres cors. El meu
està perfecte, i el seu és una barreja
de cicatrius i forats!”
“Així és!”, va dir l’ancià. “Veient el
teu cor, sembla perfecte, però jo no
canviaria de cap manera el meu pel
teu”, va afegir.
“Mira, cada cicatriu representa una
persona a la qual li vaig donar el

meu amor. Vaig prendre un tros del
meu cor i li vaig donar a cadascuna
d’aquestes persones. Moltes d’elles
em van donar un tros del seu propi
cor perquè el posés dins del meu,
però com que els trossos no eren
exactament iguals, ara té totes
aquestes irregularitats”, prosseguí
l’ancià.“Però jo els vull, perquè em
porten records de l’amor que compartim. Algunes vegades vaig donar
trossos del meu cor a qui no em va

“té forats, i fan
molt mal,
romanen oberts,
recordant l’amor
que vaig sentir”
retribuir. Per això té forats. I fan molt
mal. Romanen oberts, recordant
l’amor que vaig sentir per aquestes
persones. Espero que un dia elles
em corresponguin, omplint aquest
buit. Què et sembla jove? Ara entens
en què consisteix la veritable bellesa?”, va preguntar.
El jove es va quedar callat i les
llàgrimes van rodolar per la seva
cara. Es va aproximar a l’ancià, va

arrencar un tros del seu cor perfecte i
jove i li va oferir. L’ancià va retribuir el
gest. El jove va mirar el seu propi cor,
que ja no era perfecte com abans,
sinó més bell que mai. Els dos es
van abraçar i se’n van anar junts.
Reflexió
Com ha de ser de trist passar la
vida amb el cor intacte!!! El meu cor
està així per que l’he compartit. I tu,
lector d’aquestes línies, rep un tros
del meu cor...
“La felicitat no consisteix sempre
en fer el que volem sinó en voler tot
el que fem, és un estat d’ànim. No
serem feliços mentre no decidim
ser-ho”.
Mercè Nogués

la
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Nota d’agraïment
La família Balagueró - Bertran vol
agrair a tothom les nombroses mostres d’afecte i condol rebudes amb
motiu de la pèrdua del nostre estimat
pare, espòs i padrí, el passat 16 de
gener.
Especial agraïment a totes aquelles persones que durant la seva
llarga malaltia el varen acompanyar
en tot moment.
Gràcies a tots, Paco, Emilia,
Ramon, Mercé, Asensio, Mª Rosa,
Maria, companys dels seus viatges
a Lourdes i demés amics i família, a

tots vosaltres fem extensiu aquest
gran record.
Tota pèrdua és trista i diem que
mai podrem omplir aquest buit, la
tristor se’ns aferra en aquests moments, però hem de deixar pas a
l’alegria del record de tots aquells
que malauradament ens deixen i donar gràcies a la vida que hem pogut
viure i compartir al seu costat.
A tots moltes gràcies pel vostre
suport i la vostra companyonia.
		

Família Balagueró - Bertran

Una porta oberta pel cor
ense donar-nos-en compte,
travessem el llindar que
separa la vida de la mort, la
fina línia entre viure i morir.
Com les gotes d’aigua, que cauen
des de la distància, amb força i,
fràgils, travessen l’herba i la terra
dels camps, l’arena de les platges,
per així, passar al subsòl, la part que
creiem més fosca del planeta, ja que
allà, la llum dels raigs solars no hi
arriba.
Però allà és on trobem tots els
elements vitals i més importants per
poder donar vida al planeta. De la

S

mateixa forma que l’aigua, ho fan les
persones, els ésser estimats que ens
“abandonen” del bullici continu de la
vida diària, però passen a formar part
d’un lloc més important en nosaltres:
el cor i, així, el perdurable record.
Potser creiem que han traspassat
aquest llindar, que ens han deixat,
però no han fet. Com la pluja fa
brotar l’aigua per donar vida als rius,
mars i oceans, ells faran brotar de
nosaltres els millors dels sentiments
i dels records que puguem haver
tingut en vida junts. D’aquesta
forma, ens donaran forces quan més

ho necessitem i ens ajudaran en les
pitjors situacions, recordant, que no
estem perduts, que no estem sols.
El llindar que ara ell, el meu padrí,
ha travessat, la porta que creurem
tancada durant un temps, sempre
restarà oberta per les persones
que l’estimàvem. Tan sols farà falta
buscar la clau en el més profund
del nostre cos, allà on no hi arriba la
llum, però sí el record, el cor.
Sempre et recordarem i et durem
al cor.

I aquelles “cuetes” que et feia al
teu cabell blanc i els “pitagols” que
menjàvem d’amagat de la pia.
Ahir ens vas deixar, no has pogut
lluitar més, però només ens deixes
físicament perquè tots i cadascun
de nosaltres et fem un lloc molt
gran al cor. Ara ens toca ser forts,
superar l’absència i fer molt costat
a la Pia, perquè ella t’enyorarà més
que ningú, la dona de la teva vida.
Estic molt contenta, perquè m’has

acompanyat en els meus 18 anys i
hem entrat junts en aquest nou any.
Estic més que orgullosa del padrí
que he tingut i tindré sempre. Moltes
gràcies per tot padrí, per tots els
teus consells.
Que allà on estiguis, lluitis igual
que has fet aquí. Que la mare
de Déu de Lourdes t’acompanyi.
T’estimem molt.

jugar, pintar, anar a les gallines, a
l’hort… Records que ompliran la
meva vida. Ara continuaré buscantte cada nit en els estels que brillen

al cel i allí estaràs tu, padrí, en el
fons del meu cor. El teu petit nét que
t’estima molt.
Bernat

El teu nét Ivan i tots els que t’estimen

Per tu, padrí
er tu, padrí. Per la teva
grandesa, valentia i valor
que has tingut fins l’últim
moment. Per la teva sinceritat, pel
teu amor, pel padrí que has estat.
Per tots aquells dies, presents avui
i sempre, en què em donaves la
mà i m’acompanyaves a l’escola, a
la plaça, a qualsevol lloc i, encara
a l’arribar a casa, feies d’alumne
mentre jo, en una pissarra de paper,
t’escrivia sumes i et feia dictats.

P

Nina

Del Bernat al padrí

P

adrí, encara que ara sóc
petit, quan sigui gran els
meus pares i la meva família m’explicaran el que fèiem junts:
30 la Palanca
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Agraïment i comiat

E

ns ha deixat la nostra
mare, la Concepció de
Cal Farrús, bona persona,
creient, afable,
acollidora,
agraïda, amiga de tothom,
sempre disposada a ajudar i
col·laborar en tot el que estigués
al seu abast.
Ha gaudit d’una llarga vida i
d’un comiat al costat dels seus,
als que tant estimava, dels
familiars i també dels amics que
ha fet al llarg dels anys i que
ens han volgut acompanyar en
aquests moments tan tristos per
nosaltres.
Ella estaria molt contenta i

segur que li hagués agradat agrairvos a cada un de vosaltres el caliu
i les mostres d’estima que heu
demostrat.
Nosaltres, les seves filles, ens en
fem ressò i ho fem en nom seu:
Moltes gràcies a tots els que l’heu
ajudat i estimat, a la Sra. Maria, a les
companyes de la Llar dels Jubilats,
on havia passat tantes tardes en un
ambient de companyonia i on tothom
es preocupa per ajudar tothom.
D’una forma molt particular moltes
gràcies als metges i infermeres
del CAP d’Artesa que han estat al
nostre costat i ens han ajudat amb
total entrega en tot moment.

Tinguem una pregària per ella.
Moltes gràcies.
Germanes Valls-Farrús

En record de Francisco Guardia

E

l 19 de gener ens va deixar
el nostre pare Francisco
Guardia Veciana. Tota la
família agraïm profundament
totes les mostres de condol
rebudes per part de tothom. Així
mateix, volem donar les gràcies
per l’atenció rebuda pels metges

i els professionals del CAP d’Artesa
i de tot el personal de la Residència
Verge del Castell de Cubells. Un
record especial al doctor Joan
Bargés de Cubells, per la seva
amistat i atenció rebuda.
Família Guardia - Veciana

CARTES A LA REDACCIÓ

Agraïment a la Glòria Farré

B

envolguda i distingida Glòria
Farré,
Tots vam estar contents que
tinguessis paraules d’elogi per tots
els que t’ajuden i et donen suport
per fer possible una diada de la Germandat de Sant Sebastià francament
agradable.
Però nosaltres i tothom vam trobar

a faltar que algú digués alguna cosa
d’elogi per a tu Glòria, que de veritat
t’ho mereixies. És per això que hem
decidit dir alguna cosa d’elogi per a
tu.
Tots sabem que ets una persona treballadora, amable, sincera,
intel·ligent, que saps treure temps
d’on no n’hi ha per poder ajudar

a qualsevol que ho necessiti, per
poder-li fer la vida més agradable.
Gràcies Glòria per inspirar aquestes paraules, per sempre seràs més
del que puguem dir. Per molts anys
que ho puguem celebrar.
Virgili i Faustina
la
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EQUIPS DE NETEJA GIDAR
REPARACIONS MECÀNIQUES

NOTÍCIES DE LA BIBLIOTECA

Novetats febrer 2015
NOVEL·LA
·El guardià invisible. Dolores
Redondo. Columna.
·La inspectora d’homicidis dirigirà
una investigació que la portarà als
escenaris on va néixer, d’on sempre
havia volgut escapar, i haurà de
lluitar en dos fronts: trobar l’assassí
que està espantant tot el poble i
resoldre els seus temors personals
i familiars.

·Primavera, estiu, etcètera. Marta
Rojals. La Magrana.
Com cada any per Tots Sants,
l’Èlia de cal Pedró torna al poble
per fer la visita de rigor al cementiri
i passar uns dies amb son pare i sa
tieta. Amb 34 anys fets, la parella
l’acaba de deixar i la crisi fa estralls
al despatx d’arquitectura on treballa
a Barcelona. Ara es disposa a
aprofitar el pont per posar ordre, si
més no, als pensaments.

· El maestro del prado. Javier Sierra.
Planeta.
Apassionant recorregut per les
històries més desconegudes i
secretes d’una de les pinacoteques
més importants del món, el Museu
del Prado.
Una història fascinant de com un
aprenent d’escriptor va aprendre
a mirar quadres i a entendre uns
missatges ocults
·Bloody
Miami.
Tom
Wolfe.
Columna.
El dia a dia de Nestor Camacho,
crescut en la comunitat cubana de
Hialeah i policia a Miami, ens acosta
a un calidoscopi de personatges
que retraten la ciutat i, sobretot, la
gent que l’habita.
Una ciutat que als americans
blancs i protestants com l’autor,
els que es creuen “americans de
tota la vida”, els sembla alienígena,
envaïda, un tros de Cuba als Estats
Units.
Una novel·la satírica que reflexiona sobre les identitats col·lectives
i individuals.
CONEIXEMENTS ADULTS
· Las gafas de la felicidad. Descubre
tu fortaleza emocional. Rafael
Santandreu. Grijalbo.
·Felip V contra Catalunya. Josep M.
Torras. Rafael Dalmau

INFANTIL
·El gran llibre del regne de la
fantasia. Geronimo Stilton. Destino.

·Els contes de sempre. Pilarín
Bayés. Estrella Polar.
ADREÇA
València, 1
Telèfon: 973400754
biblioteca.artesadesegre@gencat.cat

http://bibliotecaartesadesegre.blogspot.com

SERVEIS
-Consulta sala, informació i orientació bibliogràfica.
-Consulta del catàleg de la biblioteca i
del col·lectiu de la Lectura Pública de
Catalunya.
-Préstec de llibres, revistes i audiovisuals i préstec interbibliotecari.
-Accés ordinadors i multimèdia i zona
wi-fi.
-Informació cultural i de lleure de les
activitats del municipi.

ACTIVITATS BIBLIOTECA
- Exposició Catalans a l’Orinoco,
100 anys d’aventura científica
Reconeixement a la tasca de
Fèlix Cardona i Puig, Joan Maria
Mundó, Josep Maria Cruxent,
Pau Vila i Marc Aureli Vila, que a
principis del segle XX van explorar
diverses zones de Veneçuela des
de vessants com la cartografia,
l’etnografia, la botànica i la
geologia, tenint en compte els
ideals aventurers de l’època.
Catalans que tenen un paper
important a la història científica

de Veneçuela, Catalunya i altres
països americans. Del 2 de març al
6 d’abril, Àrea Activitats
- Hora del conte
Dimecres 25 de març a les 17.30.
Àrea Infantil
- Club de lectura
Parlarem del llibre Un estiu a
l’Empordà de Màrius Carol. Si hi
esteu interessats, a la biblioteca us
informarem. Dimecres 25 de març a
les 20.30.
- Commemoració Tricentenari
1714-2014

Exposició del fons bibliogràfic de
la biblioteca en relació amb la
Commemoració del Tricentenari
1714-2014.
- Premi de Narrativa Breu
Divendres 20 de març, data límit
per presentar les obres.
HORARI
De dilluns a divendres
de 16:00 a 20:00 h
Dimarts matí
de 11:00 a 13:00 h
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PARTITS POLÍTICS

Centrem-nos
ola a tothom!
Vivim una època de canvis
constants a tots els nivells
de la nostra societat.
Actualment, sembla que ens
preocupa únicament el conflicte
en la gestió entre la Generalitat i
el Govern Central i ens oblidem de
la feina que tenim a casa.
Centrem-nos.
La casa s’ha de començar pels
fonaments, no per la teulada. El
primer pilar de qualsevol batlle és
el progrés i benestar de tots els
seus veïns, als quals en el nostre
cas afegiríem els nuclis agregats,
que a vegades a casa nostra sembla que ens n’oblidem.
Podem dir que som el municipi
amb més nuclis agregats i amb
més extensió de Catalunya, però
l’atenció a tots ells no és la millor.

H
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Amb tot això, no volem dir que no
tinguem present tota la situació
econòmica difícil que ens envolta.
Simplement, creiem que cal
centrar-nos en fer bé el que toca,
optimitzar els recursos pel que
de veritat importa i evitar que ens
marquin més gols, com per exemple va passar amb les obres per
assegurar la pedra de la muntanya
de Clua.

Bombers voluntaris

Canviant de tema, i per finalitzar,
voldríem posar en relleu un tema
que ens preocupa. Tal i com veiem
en la premsa, la tensa situació en
la cobertura sanitària i jurídica
dels bombers voluntaris a la nostra província s'ha convertit en un
conflicte directe amb el govern de

la Generalitat.
Des d’aquestes línies, volem
donar tot el suport als nostres bombers voluntaris, sobretot a l’equip
que hi ha al nostre poble.
És un equip que sempre i en tot
moment està al servei de la nostra
ciutadania, com per exemple van
fer el dia de la recent nevada, que
van estar pendents en tot moment
dels possibles problemes que
poguessin arribar a transcendir al
poble.

Junta Local del Partit Popular
d’Artesa de Segre

ESPORTS

Tot esforç té una recompensa
l dilluns 2 febrer, els membres
del CUDOS guanyadors del
“Desafiaments inscripcions.
cat Comarques de Lleida” del 2013
i 2014 varen anar a recollir els corresponents premis, que consten de
material esportiu, en les respectives
categories.
El Desafiaments consta de diferents curses de cinc modalitats, els
cinc desafiaments, que són curses
atlètiques, pedalades BTT, curses de
muntanya, duatlons i la prova combinada, que inclou totes les anteriors.
Per entrar al Desafiament prova
combinada cal haver disputat un
mínim de sis curses durant l’any i,
com a mínim, una de cada modalitat
(atlètiques, BTT, muntanya i duatló).
Tots aquests desafiaments tenen
lloc a les comarques de Lleida, tot i
que per invitació es poden fer extensives a comarques veïnes. Ara bé,
la participació és oberta a atletes
d’arreu.
Les proves et donen uns punts en
funció del lloc obtingut en la classifi-

E

“el CUDOS va
copar el podi
sènior masculí
en prova
combinada”
cació i el temps emprat per completar
la cursa, en unes formules matemàtiques preestablertes. Cada modalitat
estableix el mínim de curses en les
quals s’ha d’haver participat per poder entrar a la classificació. Pel que

Els atletes del CUDOS van recollir premis en diverses modalitats

fa al 2013, els atletes del CUDOS
que van pujar al podi van ser els
següents:
En prova combinada, Francesc
Camats (tercer en la categoria veterà
masculí), Xavier Solsona (primer en
la categoria sènior masculí), Ferran
Domingo (segon en la categoria
sènior masculí) i Josep Roca (tercer
en la categoria sènior masculí). En
duatlons, Domenec Aldavó (tercer en
la categoria veterà masculí) i Ferran
Domingo (tercer en sènior masculí).
En Curses de Muntanya, Xavier Solsona (primer en la categoria sènior
masculí).
L’any 2014, en curses de muntanya van pujar al podi Jordi Solé
Benach (segon en veterà masculí) i
Xavier Solsona, que va repetir com

a campió en sènior masculí. En
prova combinada, Domènec Aldavó
va quedar segon en veterà masculí
i el CUDOS va copar el podi de la
categoria sènior masculí, amb Xavier
Solsona en primer lloc, Josep Roca
en segon i Ferran Domingo en tercera posició.
Cal destacar també la magnífica
tercera posició de Xavier Solsona
en el XII Circuit Català de Curses
de Muntanya 2014, un circuit a nivell
de tota Catalunya organitzat per la
Federació d’Entitats Excursionistes
de Catalunya (FEEC). En el mateix
circuit, CUDOS va quedar quart en
la classificació per equips.
		

CUDOS
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ESPORTS

Artesa acull la Copa Federació de Bàsquet
ls passats 15, 16, 17 i 18 de
gener el pavelló de la nostra
ciutat va acollir la V Copa
Federació de Bàsquet.
Aquest torneig va enfrontar els vuit
millors equips de bàsquet de categoria provincial i es va disputar amb
el sistema d’eliminatòries (quarts de
final, semifinal i final).
Per segon any consecutiu Artesa
va acollir aquesta competició, i a
diferència de la temporada passada,
el CENG aquest cop sí que hi va
classificar el seu equip sènior masculí CENG ARTESA SEGREVEST.
Els homes entrenats per Gerard
Font van disputar la seva eliminatòria de quarts contra la Penya
Fragatina i, malauradament, van
perdre-la.
La resta d’equips participants van
ser Maristes, Torres de Segre, Belllloc, Alpicat, Bellpuig i Sedis la Seu.
Després de les pertinents eliminatòries, van arribar a la final el Sedis
i l’Alpicat, en un apassionant duel on
els equips arribaven molt cansats per
les intenses eliminatòries disputades
els dos dies anteriors.
La final es va decidir a favor de
l’equip del Segrià, amb un resultat molt
ajustat de 45 punts a 41.

CENG

E
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El CENG Artesa Segrevest va perdre els
quarts de final contra Fraga

Trobada d’Escoles de Bàsquet

El diumenge 18 de gener durant
tot el matí, al nostre pavelló s’hi va
celebrar la Trobada d’Escoles de
Bàsquet, on hi prengueren part més
d’una vintena d’equips de babys,
escola i pre-minis provinents de diferents clubs de la província. El CENG
hi participà amb 6 equips de la seva
base. Així doncs, la nostra localitat
es convertí en la capital del bàsquet
lleidatà durant el mes de gener.
CENG

CENG

ESPORTS

Torneig de primavera de futbol 7
l camp d’esports d’Artesa
acollirà a partir del dilluns
30 de març el Torneig
de Futbol 7 de Primavera, una
competició oberta a equips de
fins a 10 jugadors de més de 16
anys.
També s’accepten inscripcions
individuals, en aquest cas els
organitzadors
formaran
els
equips.
En funció del nombre de
participants, el torneig s’allargarà
un o dos mesos i els partits es
disputaran
principalment
en
dilluns, tot i que també algun
dimecres, de 20.30 a 22.30
hores.
El preu de la inscripció és de
15 euros per jugador, i inclou la
samarreta del torneig, begudes
a cada partit, arbitratges, la
parti-cipació en sortejos de
regals, els trofeus i demés
material.
Les inscripcions es poden
fer fins al 27 de febrer via
Whatsapp (David, 650578437) o
Facebook(Futbolset Artesa).
A més, al sopar de final de
torneig es sortejarà una samarreta
del FC Barcelona.

E
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PER QUÈ DIEM...

...que cal posar els punts sobre les is?
aplica aquesta dita quan
cal concretar algun tema de
forma rigorosa i estricta, de
manera que no puguin haver-hi errors ni falses interpretacions sobre
el mateix. El significat és semblant
al que ja vam explicar referit a la dita
“amb tots els ets i uts” (LA PALANCA, juliol 2013), encara que l’origen
és del tot diferent.
Quan en el segle XII, a Europa,
es va anar imposant l’escriptura
gòtica (1) en substitució de la romana o llatina (2) i la carolíngia o carolina (3), es va veure la necessitat
de distingir clarament la lletra “i”, ja
que en escriure aquestes dues lletres juntes, per exemple, semblava
més aviat una “u”, ni tampoc no es
diferenciava de la lletra “l”, donada
l’especial ornamentació i característiques d’aquest tipus d’alfabet.
Així, en un començament, va optar-se per col·locar una titlla sobre
la lletra, com ara el signe diacrític
(4) que hi ha per a distingir la “n” de
la “ñ” en l’alfabet castellà, però amb
el temps va adoptar-se el punt com
element diferenciador i definitiu.

ndre’s per tot Europa a partir de les
àrees germàniques.
El seu grafisme característic va
ser possible pel tall en diagonal de
les plomes, en lloc d’horitzontal, la
qual cosa va permetre escriure lletres amb parts de gruix diferent. No
es pot parlar, però, d’una escriptura
gòtica en general, ja que cada grup
social la configurà de manera diferent i personal.
Va quedar superada per l’escriptura anomenada humanística, importada d’Itàlia com retorn a la grafia llatina, en el segle XV, i que ha
arribat fins avui.

(1) Malgrat tenir molts detractors, en
el seu inici, per la seva complexitat, i
ser considerada “bàrbara”, va este-

(3) Es va desenvolupar a Europa
entre els segles VIII i XII, impulsada
per l’emperador Carlemany i empra-

S’

(2) Cap a la meitat del segle VII aC,
els romans van partir de l’alfabet
etrusc per a escriure la seva llengua
d’origen indoeuropeu, encara que
només a l’abast d’una minoria fins
entrat el segle III aC. Només tenia
lletres que ara anomenem majúscules, amb formes més o menys
geomètriques. Entre el segles I aC
i I dC comencen a utilitzar-se algunes lletres minúscules, que van
imposar-se en el segle III dC.

da com element de difusió cultural,
sobretot en la còpia dels còdex
(llibres escrits a mà durant l’Edat
Mitjana), que van posar-se, així, a
l’abast d’un major nombre de persones al clarificar l’escriptura separant les lletres dintre de la paraula i
també les paraules entre elles.
Van eliminar-se també les abreviatures de tipus taquigràfic, només
conegudes pels experts, la reducció de lligams i les formes gràfiques
particulars de les diverses comunitats geogràfiques -semblant amb
el que va fer Mao Zedong amb el
xinès segles més tard.
L’expansió va ser, en gran
manera, obra de l’Escola Palatina
d’Aquisgrà (una mena d’universitat
de l’època) de la mà del seu director
Alcuí de Iork.
(4) Signe diacrític és el que s’afegeix
a una lletra per a modificar-ne la
seva pronunciació i/o el seu ús dins
un escrit. Per exemple la cua de la
“ç”, les dièresis sobre la “ï” i la “ü”,
o en altres idiomes la titlla de la “ñ”,
en castellà, els accents circumflexos en francès, etc.
Albert Vidal

Podòloga
Infermera
Reflexòloga

DP. Goretti Miralles Vilanova
Podòloga col. nº 1046

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
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RECORDS DE LA VELLA ARTESA

Un greu error
orria l’any 1943, era plena
post-guerra i la gana rondava
per tot arreu. Nosaltres, com
ja he dit alguna vegada als meus
articles anteriors, érem una família
bastant nombrosa i teníem poques
entrades de diners. El meu pare era a
França, exiliat. De solter havia treballat de mosso a Alentorn durant força
temps, així que allà el coneixia tothom.
Un diumenge que era mercat a
Artesa, la meva mare es va trobar
l’antic amo del meu pare i li va dir si
necessitava algun xiquet per donar-li
feina, pensant en mi. L’home es va
quedar una mica pensatiu i va dir-li
a la meva mare: “Mira, si vols, el puc
tenir quasi una setmana, ja que he
d’anar a Lleida a vendre forques amb
el carro i em faria companyia, i a més
a més m’ajudaria”.
La meva mare va dir-li que sí, i ja
van quedar pel dia, l’hora i el lloc on
m’arreplegaria per fer el viatge, ja que
ell sortiria d’Alentorn.
El dia concretat, jo ja l’esperava
a la carretera, i ell va arribar ben
puntual i carregat de forques. Vaig
pujar al carro i ja ens tens cap a Lleida. El viatge va durar dos dies, i al
tercer ja estàvem al mercat exposat
la mercaderia, les forques, perquè
era el temps de batre. L’amo, quan

C
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va tenir les forques ben exposades,
em va dir si podia ajudar-lo a vendre
i jo vaig dir-li que sí.
Aleshores em va dir els preus dels
diferents tipus de forques, i tots dos
junts varem començar a vendre. No
hi havia massa pressa, però s’anava
venent.
Allà a les 10 del matí, aquell home
va veure que em desenvolupava bé

“Per arribar als
vàters s’havia de
passar per molts
carrers, així que
vaig entrar a
un portal”
i em va dir: “Veig que en saps, de
vendre, i com que jo he de fer algun
encàrrec per la capital, et deixaré un
ratet sol, jo ja tornaré aviat”.
Jo vaig anar venent i l’amo no es
va presentar fins a la 1 del migdia.
Jo vaig dir-li: “Gràcies a Déu que heu
vingut, perquè m’estic orinant i gairebé no puc aguantar més”. L’home
ho va comprendre i em va explicar
on hi havia uns vàters públics. Per

arribar als vàters s’havia de passar
per una colla de carrers, i com que
m’empenyien les ganes d’orinar,
vaig entrar a un portal on hi havia
una casa amb una porta per entrar
a l’habitatge i, a més, una porteta
petita al costat, com un armariet.
Vaig tocar el timbre per demanar
si podia orinar, i es va obrir la porteta
petita. Em van entregar una lletera.
Vaig pensar: “quins “adelantos” que
hi ha, a la capital”. Vaig orinar a dintre la lletera, que va quedar gairebé
plena, la vaig tapar i la vaig posar
a la finestreta. La noia va rebre el
pot i em va donar 25 cèntims. Jo
vaig quedar parat, vaig esperar un
moment i vaig sentir que la minyona
li deia a la mestressa: “Han portat la
llet, que se la vol veure?”
Vaig sentir que la mestressa responia: “Si és calenta, sí”. Aleshores
vaig comprendre el meu error i vaig
“apretar” a córrer cap a les forques,
perquè segurament que em va buscar fins i tot la Guàrdia Civil. Allà
acabàrem de vendre la mercaderia
i varem “arrear” cap a casa.
Mai vaig fer cap comentari a ningú
de l’incident.
Josep Nogués i Sirvan

MEDICINA NATURAL

Auriculoteràpia
s la ciència de la medicina
complementaria que es
troba dintre de la medicina
xinesa i que s’ocupa del diagnòstic i
tractament de les malalties a través
de l’estimulació energètica. 		
Encara que els seus orígens
són de la medicina xinesa, va ser
el doctor Paul Nogier, neuròleg de
Lió (França) amb coneixements
d’acupuntura, qui va començar
a treballar amb la tècnica de
l’auriculopuntura i va estudiar la
representació de les diferents parts
del cos humà en l’orella o cartografia
auricular.
Va relacionar diverses patologies
amb diferents llocs de l’aurícula i va
desenvolupar un mapa de l’orella

É

“la persona està
relaxada i se li
col·loquen les
agulles de manera
estratètigica en
punts de l’orella”
basat en el concepte de l’orientació
invertida del fetus humà dins de
l’úter matern dibuixat en el pavelló
auricular. Per tant, a l’orella hi
trobem les àrees reflexes del nostre
cos.
A partir dels estudis perfeccionats i
modificats, l’any 1990 l’Organització
Mundial de la Salut (OMS) va
organitzar un seminari per unificar
la nomenclatura dels punts auri-

culars. Així doncs, es reconeix
l’auriculoteràpia con una tècnica
de tractament basat en diverses
manipulacions del pavelló de
l’orella amb l’objectiu d’aconseguir
un efecte homeostàtic o curatiu de
l’organisme.
Hi ha relació entre l’orella, els
dotze meridians principals i els
òrgans interns. Es diu que l’auriculoteràpia és part integrant de
l’acupuntura i que és a les orelles
el lloc on conflueixen tots els
meridians. L’orella està més a prop
del cervell i, per tant, permet obtenir
molt bons resultats. A cada orella
s’hi activen més de 120 zones del
cos. La funció de l’auriculoteràpia és
procurar dur la seva acció a l’òrgan
o la regió malalta. En estimular els
punts, aquests envien informació
als centres nerviosos del cervell a
través de les vies reflexes de curt
recorregut, activant els mecanismes
naturals del cos per tractar el
problema i autocurar-se.
El procediment que segueix el
terapeuta professional d’auriculopuntura és la col·locació d’agulles
a la consulta, i la sessió dura
aproximadament entre 20 i 40
minuts. La persona està relaxada
i se li col·loquen les agulles de
manera estratègica en diferents
punts de l’orella. També es poden
col·locar diminutes llavors fixades
amb una mena d’esparadrap que
haurà de dur durant uns quatre o
cinc dies a l’orella, aconseguint
per estimulació nerviosa equilibrar
diverses funcions corporals i tractar
de manera efectiva els trastorns i

malalties.
Aquesta tècnica es pot utilitzar
tant en patologies cròniques com
agudes. En el mecanisme d’acció
de l’auriculoteràpia en general hi
intervenen diverses substàncies,
hormones i enzims.
És una tècnica que no té riscos
ni efectes secundaris. El ventall de
patologies a tractar és molt ampli i el
resultat, eficaç.
Destaquen sobretot els casos
de dolor crònic o agut com
ciàtica, migranya, dolor articular
o lumbàlgies, a més d’estats
d’ansietat en general o alimentària,
estrès, insomni o depressió. També
és efectiu per aprimar-se o deixar
de fumar, entre molts d’altres.
Consell de la secció: Coneix-te,
accepta’t i cuida’t.
Montse Vall
Naturòpata-Terapeuta Floral

El dibuix del fetus i el pavelló
auricular
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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)

ÒPTICA M. ROSA ALDAVÓ
Ctra. d’Agramunt, 17 - Tel. 973 40 00 64
ARTESA DE SEGRE

ES VEN o ES LLOGA
pis nou a Artesa
amb o sense aparcament
3 hab. i ascensor
Tel. 617 410 668

INFORMACIÓ MUNICIPAL

Mes de gener
PLE ORDINARI (19 de gener)
Absències: Elisabet Camats (ERC)
		
S’aprova per unanimitat adjudicar
a l’empresa Escenotècnic SCP el
contracte d’obres del Modificat del
Projecte mobiliari biblioteca, sala
polivalent i dependències annexes al
Casal Cultural, lot 3: escenografia i
equipaments, per un import amb IVA
inclòs de 254.657,76 euros.
S’aprova, per unanimitat, el reconeixement dels següents triennis:
- Dolors Quesada Jiménez, una
antiguitat corresponent a 6 triennis,
amb efectes des del dia 1 d’octubre
de 2015.
- Marta Blanch Serralta, una antiguitat corresponent a 5 triennis,
amb efectes des del dia 1 de juliol
de 2015.
- Josep Samarra Jovell, una antiguitat corresponent a 5 triennis, amb
efectes des del dia 1 d’octubre de
2015.
- Dolors Puig Bergalló, una antiguitat corresponent a 2 triennis, amb
efectes des del dia 1 de setembre
de 2015.
- Susana Collado Molina, una an-

tiguitat corresponent a 2 triennis,
amb efectes des del dia 1 d’octubre
de 2015.
- Miquel Mota Pérez, una antiguitat
corresponent a 2 triennis, amb efectes des del dia 1 d’octubre de 2015.
APROVACIONS FETES DURANT
EL MES DE GENER
S’aprova la relació de factures
majors de 120,20 euros pendents d’aprovació corresponents a
l’exercici comptable 2013 que pugen
la quantitat de 161.425,02 euros, i les
corresponents a 2014, que sumen
149.431,99 euros.
S’aproven les següents llicències
d’obra:
- Reconstrucció de la coberta de
l’immoble situat al carrer Major, 1, de
Vall-llebrerola.
- Retirar terra vegetal de la parcel·la
18 del polígon industrial el Pla i portar-la a la parcel·la 135 del polígon
10, reobrint l‘antic camí d’accés amb
una amplada de 2,5 metres, i aportació de terra de la planta d’extracció
d’àrids i de la parcel·la 25 del polígon industrial el Pla per terraplenar
i compactar la parcel·la 18, dins del

Terme Municipal d’Artesa.
- Ampliació de magatzem agrícola
existent a la parcel·la del carrer Sant
Miquel, 18, a Seró.
- Obres menors de col·locació de sòcol de pedra tipus “Vinaixa”, arrebossat amb morter i pintat de la façana
de l’immoble del carrer Escoles, 32,
d’Artesa.
- Repassar la teulada traient teules
trencades i col·locant-ne de noves,
de poliuretà, a la Masia Malús de
Montmagastre, situada en sòl no
urbanitzable.
- Obrir una rasa aproximadament de
29 metres de llarg per 0,40 metres
d’ample i un metre de profunditat per
instal·lar una canonada per subministrar gas natural canalitzat a nous
clients al carrer Enric Granados, 2,
d’Artesa.
S’aprova l’autorització de connexió
a la xarxa d’aigua per la instal·lació
d’una escomesa d’aigua potable
per dotació d’aquest servei general
d’abastament a les zones comunes
de l’edifici situat al carrer Sants Cosme i Damià, 1-3, d’Artesa.
Eva Maza i Batlle

Dates a recordar
Renovació del DNI
Per renovar-vos el DNI a les dependències de l’Ajuntament
d’Artesa de Segre, els dies 27 de febrer de 2015 (presa
de dades) i 6 de març de 2015 (lliurament nou DNI), podeu
demanar hora a les oficines municipals personalment o per
telèfon (973 40 00 13) a partir del 9 de febrer de 2015.
Per a més informació, podeu adreçar-vos a l'oficina de tramitació del DNI a Lleida (C/ JaumeII, 15. Tel.973 21 42 7.
Horari: dilluns a dijous, 9h a 17h; divendres, 9h a 14h).
També podeu demanar cita prèvia trucant al 902 24 73 64 o
a www.citapreviadnie.es
Recollida d´objectes voluminosos
Pobles agregats: dilluns 23 de març
Artesa de Segre: dilluns 23 de març (nomès en casos molt
justificats, que no puguin anar directament a la deixalleria)
Cal trucar per informar del lloc de recollida i dels objectes
(tel. 973 40 00 13)
		

			 Ajuntament d´Artesa de Segre
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HUMOR

Nova nomenclatura dels carrers d’Artesa segons el Saltasekles
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J.Galceran

PALANC-OCI

Jeroglífics
per David Fusté

Per obra
DAVALL (-S)
500
A

Com és aquesta samarreta?

RIU
NOTA
negació

Solucions als jeroglífics
- Calçotada (calç, ota, D, a)
- Tèrmica (Ter, mi, ca)

Menjar de temporada

la
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IMATGES D´AHIR

Artesa i l’automoció (i III). 1908-1936
l començament de tot, a les
ciutats circulaven més cotxes
de cavalls, més tartanes que
automòbils, anaven barrejats. Els
pagesos i els lleters distribuïen les
seves mercaderies amb carros, les
repartien per les poblacions grans i als
clients fixes els ho pujaven als pisos.
Per a distribuir fato també hi havia el
Tren-Renard (1908). Ben aviat els cotxes i els omnibus van anar guanyant
terreny fins imposar-se.

A

Carreteres o rutes?

Tot era camins i a Espanya els hi
van dir carreteres, de “lloc per on
passen les carretes”, a Artesa en
tenim una bona mostra d’aquesta
paraula. A França en deien “routes”
i a Anglaterra “roads”. Tres paraules
per la mateixa funcionalitat.

Els oficis artesans

Com a molts pobles petits, Artesa
era un viver d’oficis artesans, tots
tenien gent per a treballar i eren
ensenyants. Als anys 30, un fuster
important era el Calsilla, feia mobles,
portes i tota classe de treballs de
fusta. Més endavant, als anys 50,

Ramon Pla , de peu a la dreta, el Francès, amb elàstics, el Canes, assegut a la dreta, el Montsonís,
el Guàrdia i altres treballadors

vindrien el Tonet del Sord, el Giribet...
Pel que fa als paletes, al principi era
el Bonadona, després el Bepeta, el
Baltasar, El Pepito el Sord, entre altres.

Els mecànics

Amb l’evolució de l’automoció, el
més important que es va dedicar al
mestratge de la mecànica va ser el
Ramon Pla (1918-1936), a la postguerra el tindrien més de sis anys
tancat a les presons franquistes.
Tenia el local a la carretera, a tocar
de ca la Bepa del Calderer, avui la
Immaculada. Es dedicava a reparar
cotxes, camionetes de 3 a 4000 quilos, no més grans, i a fabricar xassís
d’omnibus. Més endavant, un mestre
de mecànics important va ser el Peret del Flores, qui va ser mestre de
més de 16 aprenents d’Artesa i comarca, la major part van obrir tallers
i encara algun el té avui obert avui.

L’avioneta que només va volar tres metres

Saint-Exupéry, autor d’El Petit Príncep, sempre
envoltat d’avionetes
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Ja assumit que circulaven cotxes,
el jovent somniava en volar. Els
germans Montgolfier havien inventat el Globus Aerostàtic i els diaris
portaven notícies els anys 20 i 30
d’avionetes que feien vols en dife-

rents distàncies. Un dels pioners va
ser Saint Exupéry, l’autor d’El Petit
Princep i de Vol de Nuit (1931). Amb
un avió feia de correu de Paris a
Nova York. També hi havia notícies
de la primera noia que va creuar
l’Atlàntic en solitari.
Amb aquest ambient entre els joves, el Ramon Pla va decidir fer una
avioneta al seu taller. El jovent, cada
dia en plegar anava a veure el “seu”
avió, era de tots, cada dia anaven a
veure com evolucionava. Hi havia
al taller un aprenent de 18 anys de
Vilanova, el Josep Guàrdia Porta, qui
deia que de gran volia ser aviador. Va
ser ferrer. El 36 va esclatar la guerra
i no estava acabat del tot.
El van lligar amb cordes als baixos
de cal metge Serralta, qui també
participava en el projecte. Amb
canyissos i guix el van tapar. Amb
tot l’aldarull que va passar, l’havien
oblidat. Un dia es van trencar les cordes i va caure. Va ser l’avioneta que
sols va volar tres metres. Li deien “La
puce du ciel”.

Bartomeu Jové Serra
Fotos Sisquet
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LA FOTO

Una de les activitats amb les quals l’Escola Els Planells va celebrar el Dia Escolar de la No-violència
i la Pau (DENIP), el 30 de gener, va ser fer la figura d’un llapis al pati. FOTO: Ramon Giribet

