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L’AGENDA

Agenda ciutadana

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

Municipi d’Alòs de Balaguer
Defuncions:
dia 12: Antoni Durany i Durany (90 anys), natural
d’Alòs de Balaguer
Municipi d’Artesa de Segre
Naixements:
Pendent de publicar (7 de novembre):
Juan Victor Oliveira i Freitas, fill d’Ademiro J. i de
Dania
dia 1: Laia Orejas i Díaz, filla de David i d’Ángeles
dia 16: Eloi Martínez i Ros, fill de Pedro i de Marta
Defuncions:
dia 3: Josep M. Gili i Vilella (69 anys), natural de
Montsonís
dia 5: Montserrat Sala i Capdevila (91 anys), natural
de Baronia de Rialb
dia 13: Teresa Rovira i Armengol (88 anys), natural
de Puigverd d’Agramunt
dia 16: Anton M. Brescó i Viladrich (69 anys), natural
d’Alentorn
dia 19: Narciso Repilado i Tenorio (89 anys), natural
de Higuera la Real (Badajoz)
Municipi de Vilanova de Meià
Naixements:
dia 23: Jan Vellvé i Urbano, fill de Víctor i d’Elisabet
Defuncions:
dia 16: Àngela Puigpinós i Farrando (77 anys), natural
de Tòrrec.

Actes que sabem que es faran
Fins al 27 febrer:
A l’Àrea d’Activitats de la Biblioteca Joan Maluquer i
Viladot, Exposició “Artesa de Segre 1931-1951. De la II
República a la fi del racionament”
Activitats del projecte “Biblioteques amb Denominació
d’Origen”:
Activitats de la Biblioteca Joan Maluquer i Viladot: veure
pàg. 23
Programa de Carnaval a Artesa:
Veure pàg. 43
5 de febrer:
Festivitat de Santa Àgueda
15 de febrer:
A les 9:45, Visita a l’espai històric de la línia de
defensa L2. Trobada: esplanada de l’aparcament
de l’institut. Visita als espais de la Guerra Civil: Los
Comellars - Serrat de la Torre de l’Àliga, excavats i
recuperats, i l’escola militar republicana de Tudela.
Durada: 4 h. Cal dur calçat per caminar. Organitza: Club
de Lectures Artesenc i Biblioteca d’Artesa
17 de febrer:
A Foradada, Dinar popular de Carnaval
21 de febrer:
A les 11h, al pati de les Escoles de Vilanova de Meià,
Rua de Carnestoltes i xocolatada
28 de febrer:
A les 20h, a l’Ajuntament de Vilanova de Meià,
Presentació associacions culturals i Conferència
“Geologia del Montsec i la Coma de Meià”

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:		
3,3°
Temperatura màxima:		
14,9° (dia 24)
Temperatura mínima:		
-6,2º (dia 30)
Dies amb precipitacions: 5
Precipitació màxima:		
2,2 mm (dia 15)
Total precipitacions:		
3,9 mm
Municipi de Foradada
Dies amb precipitacions:
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1 (dia 15,5 mm)

Municipi d’Artesa de Segre
a) Observatori Pl. Ajuntament
Temperatura mitjana:		
5,2°
Temperatura màxima:		
13° (dies 1 i 14)
Temperatura mínima:		
-6º (dia 31)
Dies amb precipitacions: 3
Precipitació màxima:		
2 mm (dia 14)
Total precipitacions:		
4 mm
b) Observatori Baldomar
Temperatura mitjana:		
3,8°
Temperatura màxima:		
13,8° (dia 14)
Temperatura mínima:		
-8,2º (dia 31)
Dies amb precipitacions: 6
Precipitació màxima:		
2,2 mm (dia 15)
Total precipitacions:		
4,6 mm
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EDITORIAL

2015, any per a l’esperança?
Sempre que comença un any nou acostumem a afrontar-lo amb
esperances renovades, tot confiant en canvis que ens permetin
millorar. El 2015 no podia ser una excepció, i de motius no en falta.
Per qüestió d’espai però també per sintetitzar, ens centrarem
en tres motius per a l’esperança: la superació de la crisi, el futur
del país i les eleccions municipals.
Primer motiu. Des del 2007, any en què comença aquesta llarga i
dura crisi econòmica que estem patint, hem anat perdent pistonada
en pràcticament tots els àmbits relacionats amb l’economia. En
acabar el 2014, si bé la situació no està per tirar coets, sembla
que ja hem tocat fons i que poc a poc comencem a remuntar.
Almenys així ho assenyalen els indicadors macroeconòmics. El
problema és que potser tardarem en notar la repercussió en les
nostres butxaques i, sobretot, en un tema de gran relleu: l’atur.
Segon motiu. Pel que fa al país, passat el 9N i després de dos
mesos d’incertesa, per fi tenim la data (27S) d’unes eleccions
que ens permetran saber del cert si el poble català vol assolir la
independència o no. Segur que l’Estat encara ens depara moltes
sorpreses, però tractant-se d’unes eleccions que, vulguin o no,
tindran caràcter plebiscitari, els vots de la ciutadania ens donaran
el veredicte. I tots els partits polítics que es presentin, junts o en
coalició, s’hauran de mullar, perquè els votants volem saber si, a
més d’escollir una tendència política, també triem el camí de la
independència o no. Enrere queden setmanes d’estira-i-arronsa
entre Mas i Junqueras, o entre CiU i ERC, però l’important és
l’acord per acabar allò que s’ha començat. I en un acord entre
dues parts que no defensen exactament el mateix, sempre hi
ha concessions mútues. Això és el que ha passat i així ho hem
d’entendre i acceptar. La nit del diumenge de la Festa Major
d’Artesa sabrem per fi què pensa el poble català. Les persones
que tinguin la “sort” d’estar en les meses electorals potser viuran
un dia històric, però se’n perdran un de la festa.
Tercer i últim motiu. A nivell municipal, uns mesos abans,
concretament el 24 de maig, ens trobarem que cal renovar els
regidors i regidores electes. Els nostres municipis són petits i, tret
d’Artesa que compta amb 11 regidors, ens trobem que a Cubells
i Vilanova n’hi ha 7, mentre que a Alòs i Foradada només són 5.
Es presentaran els mateixos grups? Hi haurà gaire renovació en
les candidatures que es presentin? Repetiran els candidats a les
alcaldies? Què ens proposaran? Tindrem sorpreses? Aquestes
són algunes preguntes que ens fem les persones que ens mirem
el futur dels nostres municipis amb esperança de millora.

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

questes festes de Nadal han
vingut carregades d’activitats
de tots els tipus, des de solidàries, religioses, esportives fins a
les més pròpiament, lúdico-festives.
En les següents línies hi trobarem un
resum d’aquestes.
Ja a principi de desembre, des de
l’Agrupament Escolta i Guia, Mare de
Déu del Pla, es va organitzar una recollida de joguines en favor de Càritas.
El complex del Cubtural va tenir
molt protagonisme durant aquells
dies, ja que s’hi van fer les audicions
de final de trimestre a càrrec dels
alumnes de l’Escola Municipal de
Musica. La biblioteca, com veurem
més endavant, va prendre també un
paper important, amb la
organització
de l’Hora del
Conte amb la
col·laboració
de l’Escola
Els Planells
i l’activitat
Contes a cabassos amb
Biel Castell.
També, s’hi va
poder veure l’exposició “Artesa, de la
II República a la fi del racionament”.
La pujada a Sant Mamet, la cursa
de Sant Silvestre, el 3x3 nadalenc
del CENG i les Olimpíades, omplien
l’agenda de l’apartat esportiu per a
tots els públics.
El Parc de Nadal va omplir la pista
del Poliesportiu els dos dies amb un
gran nombre d’activitats organitzades per diferents associacions del
municipi, consolidant-se un any més
amb una gran acceptació.
El Pavelló doncs, esdevé un punt
de trobada importantíssim en aquestes dates, ja que també s’hi van programar dues jornades de cinema amb
pel·lícules de diferents temàtiques.
Les festes al Pavelló també han estat
molt concorregudes amb la tripleta de
Nadal, Cap d’Any i reis.
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Foto: Jordi Farré

Activitats de Nadal

L’apartat religiós també hi va tenir
presència amb les diferents misses
de Nadal i la tradicional Missa del
Gall al santuari de Salgar. A l’església
d’Artesa també hi va tenir lloc el multitudinari Concert de Nadal i l’entrega
de premis dels pessebres.

Finalment, l’Associació de Comerciants d’Artesa va coordinar un seguit
d’accions per promocionar-se amb
l’ornamentació de carrers i arbres
de nadal, amb el sorteig de vals de
compra i amb el concurs “Què hi ha
fora de lloc”.

NOTICIARI

Els Reis Mags ens visiten
es Majestats els Reis Mags
d’Orient i els seus patges van
tenir una agenda molt carregada tant Artesa com als nostres
municipis veïns.
El divendres 2 de gener el Patge
Reial va passar per la residència
municipal d’Artesa i acte seguit, es
dirigí al Cubtural per tal d’escoltar i
recollir les cartes amb els desitjos
dels més petits.
El dilluns 5 de gener arribava el
gran dia, amb l’entrada de Ses Majestats per la carretera d’Agramunt.
Amb la carretera plena van repartir
caramels a la multitud i es van desplaçar fins a l’Ajuntament i a l’Església, on van fer els parlaments. Acte
seguit, al Cubtural van fer les delícies
dels petits tot repartint-los els regals
i a algú que altre una mica de carbó.
Als municipis i pobles veïns també
se celebraren les tradicionals cavalcades del seguici reial amb una gran
afluència de públic.

Alentorn

Vilanova de Meià

Fotos: Jordi Farré

S

Baldomar

Montclar
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NOTICIARI

Hisenda torna a reclamar les ajudes del 2010
l Ministeri d’Hisenda va tornar
a reclamar a l’Ajuntament
d’Artesa de Segre la devolució
dels 118.000 euros de les ajudes del
Fons Estatal d’Inversió Local (FEIL),
més conegudes com a “pla Zapatero”
de 2010, en considerar que van existir
deficiències en el procés d’adjudicació de les obres a les que es destinarien aquestes ajudes. L’alcalde, Mingo
Sabanés, explicava que el consistori
ja va presentar un contenciós contra
aquesta reclamació i que de moment,

E

resten a l’espera de la resolució de
la mateixa. Afegia que no s’ha tornat
res, ja que no hi va haver cap irregularitat en la contractació de les obres
del centre d’entitats local i que quan
el contenciós estimi o desestimi el
recurs ja es prendran les mesures
pertinents per tal d’afrontar la suposada devolució dels diners a l’Estat.
Si més no, no es retornaran de la
manera com es reclamen ara, és a
dir, sense un veredicte final.

El Carnestoltes, una setmana més tard
l consistori i la comissió de
Carnestoltes, per tal de potenciar aquesta festa popular
a la ciutat, decideixen endarrerir-lo
enguany una setmana. Així doncs,
la tradicional rua, discurs i sopar de
germanor se celebraran el dissabte
21 i la desfilada infantil, el diumenge
22. No obstant, la matança del porc,
seguirà a les mateixes dates marcades d’un bon principi, és a dir, el
dimarts 17 de febrer. (Podeu veure
el programa complet a la pàgina 43)

E
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NOTICIARI

L’AMPA de l’EMMA al musical El Petit Príncep
l dia 10 de gener l’AMPA de
l’Escola de Música d’Artesa
va organitzar una sortida per
anar a veure un teatre musical a
Barcelona: El petit Príncep.
Va ser un espectacle meravellós
dirigit per Àngel Llàcer i Manu Guix
(direcció musical i composició). La
interpretació va anar a càrrec del
Petit Príncep, Àngel Llàcer, Elena
Gadel, Marc Pociello i Xavi Duch.
El petit príncep és una història
d’abast universal amb un missatge clar,
no oblidar-se mai del nen que cadascú
porta dins. Va entusiasmar i emocionar
als més petits i als més grans.
Després de la visió de l’obra, els
més petits van poder conèixer de prop
a la Rosa i a la Guineu. Els hi van
firmar autògrafs i van poder adquirir
totes les cançons recollides en un CD.
Serà difícil oblidar les melodies
d’aquestes cançons i el seu missatge: Només s’hi veu bé amb el cor.

E
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NOTICIARI

Biblioteques amb D.O.
De lletres i vi

Les biblioteques han apostat per reduir la distància entre els bons llibres
i el bon vi. La combinació d’ambdós
plaers és la raó de ser del projecte
“Biblioteques amb DO”, una iniciativa del Servei de Biblioteques que
té com a objectiu dinamitzar l’espai
bibliotecari amb activitats i propostes
que volen respondre a les diferents
necessitats del territori i, com els
bons vins, crear-se la seva pròpia
denominació d’origen.
Amb el suport dels serveis bibliotecaris regionals i dels cellers de cada
territori, les biblioteques són les encarregades de programar un seguit
d’activitats que s’acompanyen amb

la producció d’una edició limitada de
vi, com a símbol identificatiu del projecte. El mes de febrer de 2015 està
dedicat a la DO Costers del Segre i
les biblioteques participants oferirem
un ampli ventall de propostes que
comptaran amb la col·laboració de
diverses entitats.
Per dur a terme aquest seguit d’activitats i perquè assoleixin les fites desitjades, es compta amb la col·laboració
d’institucions de renom literari o vinícola
com ara la Institució de les Lletres Catalanes, del Centre Quim Soler, de l’Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI),
i de VINSEUM, Museu de les Cultures
del Vi de Catalunya.

Contes a cabassos a la Biblioteca
ota el títol Contes a cabassos, Blai Castell
va protagonitzar una de les activitats nadalenques organitzades per la Biblioteca Joan
Maluquer i Viladot el dia 2 de gener. Va tenir una
gran acollida, amb més de 120 assistents. Va tenir
una molt bona posta en escena, amb espectacle
molt entretingut i treballat. En Blai va explicar uns
quants contes i per acabar va improvisar-ne un.
Amb la col·laboració dels assitents va fer una llista
de personatges, tant reals com del món de la ficció i a partir d’aquí va crear una historia al voltant
d’ells. En Blai Castell tornarà a la biblioteca l’11 de
febrer i ens explicarà contes relacionats amb el vi.

S
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NOTICIARI

Tornen les visites al Túnel de Montclar
astells de Lleida organitza
de nou un seguit de sortides
al Túnel de Montclar (que és
un dels trams per on passa l’actual
Canal d’Urgell) de cara al 2015, concretament, als mesos de gener, febrer i març. El túnel de 5 quilòmetres
de llargada fou una autèntica obra
d’enginyeria, al seu temps de les
més importants d’Europa per la seva

C
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llargada, envergadura i mà d’obra
necessària (va comptar amb més de
6.000 empleats.
Les dates previstes per realitzar
les sortida seran durant els mesos
de gener i febrer perquè és quan no
baixa aigua pel Canal.
Els dies programats són:
Diumenge, 25 de gener de 2015
Diumenge, 1 de febrer de 2015

Diumenge, 22 de febrer de 2015
Diumenge, 1 de març de 2015

MUNICIPIS

Cubells amb la Marató de TV3

L’

Ajuntament de Cubells, com
ha fet els darrers anys, es va
solidaritzar amb La Marató
de TV3, dedicada a les malalties
del cor, organitzant, juntament amb
l’Associació de Joves “Jo Qblls” i
l’Associació de Dones Mareselva, un
seguit d’activitats el diumenge 14 de
desembre.
En suport a aquesta iniciativa, el
consistori dugué a terme a les 5 de
la tarda, a la Sala d’actes de l’Ajuntament, una conferència a càrrec del
Dr. Joan Bargés, sobre les malalties
del cor. Més tard, al local de Sant Miquel, tingué lloc un berenar de coca
amb xocolata i, tot seguit, un bingo
solidari. Juntament a tots aquests
actes, L’Associació de Dones Mareselva, com cada any, va fer entrega
dels fons recollits amb la venta de
loteria de Nadal a La Marató de TV3.

Activitats per la Marató a Montclar

P

er sisè any, el poble de Montclar es va bolcar en l’activitat
organitzada en favor de La
Marató de TV3 que es va realitzar
el passat dia 20 de desembre. La
jornada solidaria va començar amb
la projecció del reportatge divulgatiu
sobre les malalties del cor produït per
la Fundació de La Marató de TV3. A
continuació es va fer el berenar de
germanor amb xocolata i coca de
sucre i per tancar la jornada solidaria, un bingo amb productes de la
comarca donats pels comerços col·
laboradors. L’activitat com cada any
va ser un èxit i es van poder recaptar
615 euros que aniran destinats a la
investigació mèdica.
Els organitzadors volem agrair un
cop més a tots els que van participar
en les activitats, la Junta Administrativa de Montclar, per fer-se càrrec de
les despeses del berenar i a l’Ajuntament d’Agramunt per proporcionar
els mitjans per la projecció i per la
nova pancarta que hem estrenat

enguany. Finalment, fer un
agraïment especial als comerços que un cop més han
decidit col·laborar amb la
nostra activitat: Supermercat Disbo Tiberi, Restaurant
Blanc i Negre II, Torrons
Roig, Torrons Fèlix i Cal
Peroches.

Reis Mags a Montclar
Fidels un any més a la seva cita
anual amb els nens i nenes de
Montclar, Ses Majestats van arribar
poc després de les 8 de la tarda,
acompanyats com és habitual dels
seus patges que els il·luminaven
el camí amb unes grans torxes. Els
Reis Mags van ser rebuts amb aplaudiments a la plaça de l’Ajuntament,
on com cada any una munió de gent
els esperava mentre barrinaven si
durant l’any s’havien portat prou bé.
Les autoritats els van guiar cap a la

sala d’actes de l’Ajuntament, on un
cop més van obrar la seva màgia i
van repartir un bon grapat de regals
i caramels entre els assistents. Tot
i que ens consta que algun paquet
contenia carbó, aquests van ser l’excepció. Ses Majestats van ser benèvoles i els assistents van quedar molt
satisfets amb els presents rebuts.

David Hernández Galceran
la

Palanca 13

Fred
Calor
Llum
Aigua
Descalcificadors
Osmosi
Fontaneria

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

Ctra. d’Agramunt, 71

25730 Artesa de Segre (Lleida)

Tel.: 973 400 291

Electrodomèstics

Artesa de Segre Tel. 696 145 650

MUNICIPIS

n any més la solidaritat ha bategat al Lokal VDM. El passat
14 de desembre, l’Associació
de Joves de la Vall de Meià vam organitzar una jornada solidària que va
aconseguir superar totes les xifres.
Més activitats, més participació i sobretot, més recaptació que mai per
la Marató de TV3. Junts vam aconseguir 670 euros per a la investigació
de les malalties del cor.
Els actes van començar a la tarda
amb la primera edició del Lokal Kids,
una iniciativa  que té com a objectiu
obrir i apropar el Lokal a les famílies
joves del nostre municipi i compartir
activitats amb valor afegit.  Pares, fills
i un equip de voluntàries de l’entitat
van omplir la tarda de tallers. Petits i
grans també van participar en la creació del mural de la Marató. Els més
intrèpids van poder posar a prova les
seves habilitats al taller d’escalada al
rocòdrom de l’entitat que altres joves
del Lokal varen organitzar.
Una altra de les novetats d’aquesta edició va ser la cata de cerveses
artesanes que elabora Cerveses
Ponent de Seró, una activitat que
va oferir de forma gratuïta amb col·
laboració amb la Marató; l’èxit va ser
immens i les places es van exhaurir
molt ràpidament amb participants

Anna Audet

Els Joves de la Vall de Meià amb la Marató

d’arreu de la Noguera (Alentorn,
Artesa de Segre, Baldomar, Vilanova
de l’Aguda i gent de totes les edats
del nostre municipi). Cal destacar que
Cerveses Ponent va permetre gaudir
als assistents de la presentació de la
seva nova cervesa negra, la Dolmen.
Paral·lelament a la cata es van
realitzar tornejos de tennis taula, pòquer i futbolí i la rifa d’un pernil amb
el tradicional joc de la Llumineta.
La jornada solidària es va tancar amb
una barbacoa a preus populars i la primera edició dels Lokalímpics, on els més
grans van disputar-se al joc de les cadi-

retes els lots dels nostres col·laboradors.
Des del Lokal de Joves volem agrair la feina feta pels voluntaris i voluntàries i la col·laboració de l’Ajuntament
de Vilanova de Meià i de tots els bars
- restaurants i establiments del nostre
poble: Queviures Sala, Queviures
Susana, Cal Marcó, Bar restaurant
el Racó del Montsec, Cafè del poble
el Sindicat i Casa Cirera. 	
Entre tots i totes hem aconseguit 670
euros per a la investigació de les malalties del cor! L’any que ve, més i millor!
Associació de Joves
de la Vall de Meià
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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
Nou president del Consell Comarcal
Durant la celebració del Ple Extraordinari del 16 de
desembre del 2014 es va elegir el nou president del
Consell Comarcal de la Noguera, la Sra. Concepció
Cañadell i Salvía per majoria absoluta. Recordem que
l’anterior president el Sr. Pere Prat, va dimitir a finals
del mes de novembre, després que el jutjat de Solsona
l’imputés per un suposat delicte urbanístic a la Baronia de
Rialb (d’on és alcalde actualment). Se l’acusa, juntament
amb l’arquitecte i promotor de l’obra, de la construcció
d’un habitatge enmig del bosc de la Serra del Palau.
Conveni entre Creu Roja i “La Caixa”
Creu Roja la Noguera i “La Caixa” van firmar el mes
de desembre un conveni per impulsar un programa de
reforç escolar per a joves amb dificultats econòmiques i
socials. L’Obra Social de l’entitat destinarà 5.560 euros al
projecte, seleccionat dins la convocatòria d’Acció Social
i Interculturalitat. Els destinataris del servei són joves de
la comarca d’edats compreses entre els 12 i els 14 anys,
que cursen 1r i 2n d’ESO, a través d’una metodologia
participativa que pretén donar les eines als joves perquè
assumeixin responsabilitats en el seu desenvolupament i
s’impliquin en el procés d’aprenentatge. Al mateix temps,
pretén ser un espai de lleure saludable i creatiu, on els
joves es relacionin entre ells.
Baixen els sous a l’Escola de Música de Ponts
L’Ajuntament de Ponts aplicarà a partir d’aquest mes
de gener la rebaixa d’entre un 5 i un 20% del sou de la
plantilla de l’Escola Municipal de Ponts, en funció de la
categoria professional, després d’arribar a un acord amb
els docents per adequar el sou a les hores lectives. Es
pretén un estalvi necessari conservant la mateixa qualitat
de servei, ja que l’Escola de Música arrossega un dèficit
anual de més de 110.000 euros. No s’ha establert si la
reducció afectarà només un any o s’ampliarà al 2016.
Servei d’Atenció a l’Immigrant
L’Àrea dels Serveis Socials del Consell Comarcal
posarà en marxa durant aquest any un nou projecte:
el Servei d’Atenció a l’Immigrant (SAI). Fins ara ja
s’ofereix assessorament en matèria d’estrangeria a tots
els municipis de la comarca a través del Pla Comarcal
d’Immigració, però amb la intensificació i la diversificació
ocorreguda en els últims anys en temes d’immigració,

es vol treballar de forma transversal aquesta realitat, a
través de les següents línies: Servei d’acollida a persones
nouvingudes, Atenció i assessorament burocràtic,
Suport a entitats de col·lectius d’immigrants establerts
a la comarca per fomentar la col·laboració, Atenció als
temporers de la campanya de la fruita, Projecte Espai
Cultures, amb tallers d’intercanvi cultural, recursos per a
les escoles, campanyes de sensibilització, etc.
Balaguer recupera el cinema
A partir del passat 27 de desembre, amb la visualització
de la pel·lícula Exodus, Balaguer ha recuperat el
cinema, després de 10 anys sense aquesta possibilitat.
S’ha pogut aconseguir gràcies a l’adquisició d’un
projector digital que s’ha instal·lat a la Sala d’Actes de
l’Ajuntament. De moment, la sala d’actes es converteix
en cinema els dissabtes i diumenges, a un preu per
sessió de 7,5 euros, existint la possibilitat d’oferir un dia
de l’espectador, que en aquest cas seria els dilluns, a
un preu per sessió de 4 euros.
Sandro Rosell inverteix a Àger
La firma Iniciatives de la Vall d’Àger, de la qual
l’expresident del FC Barcelona n’és soci, invertirà al
Càmping de la Vall d’Àger més d’un milió d’euros en
la construcció de deu suites de luxe. Se sumaran als
bungalows ja existents i a La cova d’en Rosell, propietat
de la família. L’espai s’anomenarà Els Estels i cada suite
serà batejada amb el nom d’una de les estrelles que es
poden veure des del Montsec.
Anna M. Vilanova i Alentorn

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.
Recollida d´objectes voluminosos
Pobles agregats: dilluns 16 de febrer
Artesa de Segre: dilluns 16 de febrer (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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L’ACS fa poble!!!
esprés de l’èxit del 2n Mercat
de Botigues al Carrer del 14
de desembre, l’Associació de
Comerç i Serveis vol donar les gràcies
a tots/es els que el vàreu fer possible.
Especialment a l’Ajuntament d’Artesa de Segre, a Protecció Civil, al
grup de Batukada i a l’Agrupament
Escolta i Guia Mare de Déu del Pla
per participar en la xocolatada en
benefici de la Marató de TV3. Agrair
també l’ajut dels Ajuntaments d’Alentorn, Alòs de Balaguer i Collfred per
la cessió de taules.
Pel que fa a les activitats de la
Campanya de Nadal, també volem donar les gràcies a tots/es els
participants del concurs: “Què hi
ha fora de lloc?”, la guanyadora del
qual va ser Emèrita Torres Domingo,

D

sent premiada amb un val de compra
valorat amb 100€, per bescanviar als
Comerços i Serveis de l’Associació.
Referent al sorteig de vals de compra
entre els clients dels establiments associats s’ha repartit vals per valor de 300€.

Viu el teu poble, la teva ciutat,
connecta amb les persones.
El teu poble es viu
si el seu comerç es viu.

EL CAP INFORMA

Recorda, per la teva seguretat!

Per qualsevol gestió al centre sanitari cal portar sempre la Targeta Sanitaria Individual (TSI)
Segons la instrucció del Servei Català de la Salut 01/93 que s’empara a la llei 15/1990 es necessari identificar-se
amb la Targeta Sanitària Individual sempre que es sol·liciti assistència sanitària.
La targeta sanitària individual és el
document que us facilita l'accés als
centres i serveis sanitaris públics.
Porteu-la sempre que vingueu al
centre de salut o us adreceu a qualsevol altre equipament sanitari.

* A l´hora de trucar, tingues sempre a mà la targeta sanitària i un lloc on
anotar el dia de la visita.
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AMPA ESCOLA ELS PLANELLS

Un Nadal congelat... i ple d’activitats!

L

es Festes de Nadal són, sens
dubte, els millors dies de l’any
per gaudir amb els nostres
fills i filles. La il·lusió i l’entusiasme
dels més petits de casa s’encomanen
arreu. Enguany, a l’entorn del nostre
municipi i de la nostra escola, s’han
organitzat moltes activitats nadalenques i l’AMPA no hi podia faltar!
El dimecres 17 de desembre els
alumnes que participen a l’activitat
extraescolar Un món de contes (amb
la coordinació de l’Alba Alàs) ens van
obsequiar amb una representació
de l’Hora del Conte a la Bibilioteca
Municipal.		
El dilluns 22 de desembre els
nens i nenes de l’escola van rebre la
visita més esperada de l’any: la del
Patge Reial. Els alumnes van poder
entregar les cartes fetes a l’Escola a
l’emissari reial i segur que van arribar
a bon port, ja que Ses Magestats, al
seu pas per Artesa, van omplir de
jocs les classes d’Educació Infantil i
Primària.
A més, durant aquests darrers
dies de l’any, l’AMPA va encarregarse d’atipar de valent els tions de
l’Escola i així, el darrer dia de classe
abans de les vacances nadalenques,
els alumnes d’Educació Infantil van
picar-los amb totes les seves forces
i van endur-se cap a casa unes manualitats molt divertides.
Ja en plenes vacances escolars,
el 29 i 30 de desembre va tenir lloc
el Parc de Nadal i, com de costum,
l’AMPA va col·laborar amb diversos
tallers i manualitats. Enguany, els
nens i nenes s’ho van passar pipa
fent imants de nevera i mòbils per
decorar l’arbre de Nadal; a més, alguns van tornar a casa ben guarnits,
després de passar pel concorregut
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taller de maquillatge.
Per acabar, volem agrair la
col·laboració dels delegats de curs
en totes aquestes activitats. Aquest
any, a més, al Parc de Nadal vam
comptar amb la col·laboració dels
alumnes de 4t d’ESO. Mil gràcies,

sense vosaltres hauria estat impossible. També volem enviar un agraïment especial per al Patge Reial, per
fer arribar a l’Escola la màgia dels
Reis de l’Orient.
I per acabar, desitjar-vos a tots una
molt bona entrada d’any!

Escacs i mat
En el marc de les activitats extraescolars que organitza l’AMPA,
enguany ha tingut una gran acceptació el taller d’escacs, impartit per
l’Acadèmia d’Escacs Josep Oms.
El 13 de desembre es va celebrar el
2n Torneig d’Escacs de Nadal “Tots
Juguem”, organitzat per l’Acadèmia
d’Escacs Josep Oms i el Col·legi
Sagrada Família de Lleida. L’objectiu
final de la trobada era la recollida
solidària de joguines per a nens desfavorits, impulsada per la Parròquia

del Carme de Lleida.
Hi participaren una setantena de
jugadors. A més a més dels alumnes
de l’Escola Els Planells, hi van acudir
nens d’escoles de Lleida, Balaguer,
Soses, Gerb i Bellvís. Disputades
les 6 rondes, a un ritme de joc de
7 minuts per jugador, el guanyador
absolut fou Daniel Cano, de Lleida.
Per part de la nostra escola, hi participaren: Marc Ros, Sergi Petrov,
Guillem Lluch, Xavier Brescó i Arnau
Vidal. Fou el primer torneig dels nostres alumnes i tots van gaudir molt.
Cal destacar els resultats obtinguts
pel Marc Ros, que va finalitzar en
primer lloc en la categoria sub-6, i
l’Arnau Vidal, que va aconseguir el
primer lloc en la categoria sub-12.
Enhorabona a tots els jugadors!

ESCOLA ELS PLANELLS

Pastorets solidaris
a tarda del 22 de desembre,
dins del conjunt d’activitats
de caire nadalenc que
s’organitzen a l’escola, l’alumnat
de 5è ens va oferir una magnífica
representació de l’obra “Els Pastorets
del f erre r Ma g í” , d ’ En r i q u e ta
Capellades.
De fet, es tracta d’un projecte que
s’ha desenvolupat durant el primer
trimestre i en què han intervingut
diferents àrees i mestres. A més,
hi ha col·laborat tota la comunitat
escolar, especialment les famílies
dels alumnes de 5è.
A primera hora de la tarda es va fer
una representació per a tot l’alumnat
de primària del centre. Després,

Escola Els Planells

L

fora de l’horari escolar, una segona
representació estava oberta al públic
en general i unes 250 persones més
van poder gaudir de l’obra.
Per altra banda, es va recaptar prop
de 330 euros amb les aportacions
econòmiques voluntàries dels
assistents, destinades a Càritas

Artesa, entitat que col·labora sovint
amb famílies de l’escola.
El dia 23, abans de l’inici de les
vacances escolars de Nadal, van
tenir lloc les tradicionals activitats
d’aquestes dates: cagatió, amic
invisible, cantada de nadales...
Escola Els Planells

PARLEN LES ENTITATS

Calendari Solidari dels Bombers Voluntaris

E

ls Bombers Voluntaris d’Artesa posen a la venda un calendari solidari per tal de sumar
i col·laborar amb La Marató de TV3.
El calendari es pot aconseguir al
següents punts de venda: Ajuntaments d’Artesa de Segre, d’Alos de
Balaguer, de Foradada i de Vilanova
de Meià. De la mateixa manera, es
poden adquirir als comerços d’Artesa: Only Moda, Cal Rellotger, L’Hortet, Cal Massana, Ca l’Artigues, Car-

nisseria Pijuan i Pastisseria Serra.
A Vilanova de Meià, al Supermecat
Gemma, al Bar Racó del Montsec i al
Bar La Penya de Vilanova. També a
la Pastisseria del Pont d’Alentorn, al
Bar de Baldomar i al Bar d'Alentorn.
Esperem que la venda d’aquests
calendaris sigui tot un èxit i puguem
contribuir amb el nostre granet de
sorra a la solidaritat catalana col·
laborant amb La Marató.
Bombers Voluntaris d’Artesa
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Cants i rialles
adales i abraçades” aquest
és el contracte sinal·lagmàtic
que cada vint-i-cinc de desembre s’estipula fidelment entre
el poble d’Artesa i l’Orfeó artesenc.
Els cantaires, carregats d’il.lusió
per l’inici de temporada amb el nostre primer concert, ens esmercem
a interpretar les cançons pròpies
d’aquest data amb les veus ben afinades. I el públic, amb generositat i
entrega, ens obsequia amb els seus
aplaudiments més fervorosos.
Amb aquesta manifestació d’obligacions mútues i recíproques que
màgicament es reprodueix cada any
entre les parts esmentades, no hi ha
excusa per encarar les festes nadalenques amb el millor dels nostres
propòsits envers tots aquells que
ens envolten, cofois com restem amb
l’intercanvi de complicitats.
De fet, el cant coral es nodreix
d’aquesta màxima, una unió de
voluntats diverses aplegades en
un tot per tal d’atrapar un únic impuls melòdic ple de sentit musical.
Aquesta podria considerar-se que és
la reivindicació que hom fa quan canta: excel·lir en dolçor i suavitat per
aconseguir una successió de sons
agradable a l’oïda. Capacitat que
fóra bona traslladar a tots els àmbits
del nostre trànsit vital cercant, així,
l’harmonia i la conciliació de criteris
que tant demanda eixe món atribolat.
Com ja és tradició, en el concert
d’aquest Nadal, el grup pioner de
cantaires vam comptar amb la col·
laboració dels cors infantils de l’escola
de música i val a dir que els refilets dels
“Brots d’il·lusió” del grup de xics, vailets
i minyons foren d’allò més afinats.

N
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En aquesta tasca de modulació
de la veu de la mainada cal destacar
l’entusiasme i bon fer del seu mestre
i director, en Bernat Giribet i Sellart,
un jove músic i intèrpret sempre disposat a remoure consciències i estereotips en el seu intent d’anar més
enllà i no donar-se mai per satisfet.
Havent escoltat l’aplicada tropa
dels petits, entrarem en escena
l’Orfeó Artesenc en ple per tal d’oferir
un repertori de nadales sota l’experimentada i exigent batuta del nostre
benvolgut director artístic, en Lluís
Guzmán i Antich.
Enmig de l’actuació, algun que
altre apunt poètic, un deliciós acompanyament de violoncel de l’Arnau
Farràs (un altre virtuós a qui no convé perdre el rastre dels seus acords)
i, al final de l’acte, sorpresa per a tots
els congregats.
Un espontani rapsode, el Gabaldon de Gàrzola, ens recità de memòria una composició poètica de collita
pròpia aconseguint del “respectable”
(públic) un sorollós batre de mans en
reconeixement a la seva destresa i

desimboltura. Tanta fou la soltesa
demostrada que talment semblà
que s’hi hagués dedicat tota la vida,
sense complexos ni vergonyes. Des
d’aquí la nostra felicitació per la seva
rauxa.
Ja fora d’escena i com a colofó de
la vesprada musical, arribà el que
realment importava un cop els cants
quedaren desats en el record: les
abraçades i mostres d’estima entre
els amics de sempre i els retrobats
que feia temps que s’enyoraven.
Tot plegat, en un espai sadollat de
bons desitjos i proclames de benaurances fins la propera trobada.
Com destaquem al títol de la
nostra crònica, i de part de tots els
cantaires de l’Orfeó Artesenc, us
confiem el lema que sempre ens
acompanya:
“Cants i rialles” durant aquest
2015 per a tots els irreductibles a
qui malgrat els avatars puguin anarlos-hi en contra, mai no es deixaran
vèncer per l’infortuni!!!
Orfeó Artesenc

NOTÍCIES DE LA BIBLIOTECA

Novetats gener 2015
NOVEL·LA
· Un estiu a l’Empordà. Màrius Carol. Ed.
Columna.
Una història en què es troben periodisme,
Empordà i glamur.
En Marc és un experimentat periodista que es
veu obligat a deixar la corresponsalia a Londres
per incorporar-se a la redacció amb un càrrec.
· Mort entre línies. Donna Leon. Ed. Edicions
62.
Donna Leon s’ha inspirat en un cas real per
escriure Mort entre línies: la desaparició de milers
de llibres antics de la biblioteca napolitana de
Girolamini, un dels escàndols més grans de la
història pel que fa a robatori de llibres.
· Les dones de la principal. Lluís Llach. Ed.
Empúries.
La nissaga de tres dones coratjoses marcada
per un misteriós crim. Tres dones que, al llarg de
quasi un segle, han regentat la Principal, el casal
més assenyalat del poblet de Pous.
· Underground. Haruki Murakami. Ed. Empúries.
Un document necessari i commovedor de l’atac
terrorista que va sacsejar Tokio el 1995.

· Elles 2. Katherine Pancol. Ed. Empúries
Endinsa’t en el món d’Elles, amb Katherine
Pancol. Elles són valentes i no demanen res als
altres. S’ho maneguen elles soles. Amaguen
les seves pors darrere d’un somriure.
CONEIXEMENTS ADULTS
· Cómo ganar amigos e influir sobre las
personas. Dale Carnegie. Ed. Elipse.
· Presumeix de vins en 7 dies. Meritxell
Falgueras. Ed. Columna.
· El viatge a la vida. Eduard Punset. Ed.
Destino.
INFANTIL
· Contes de malalties. Premi Pilarín Bayés.
Varis autors. Ed. Mediterrània.
· L’últim violí. Anna Manso. Ed. Arcadia.
relacionats amb el vi.

ACTIVITATS BIBLIOTECA
· EXPOSICIÓ Artesa de Segre
1931-1951 De la II República a la fi
del racionament.
Programa d’activitats complementàries
amb motiu del 75è aniversari de
l’ofensiva de l’exèrcit franquista a
Catalunya (1938-1939/2014) Fins al
27 de febrer de 2015
· MÚSICA A LA VI-BIBLIOTECA
amb en Carles Belda. Acordionista
diatònic. Divendres, 6 de febrer de
2015 a les 20:00 h.
· HORA DEL CONTE amb DO. En
Blai Castell ens explicarà contes
relacionats amb el vi.
Dimecres, 11 de febrer de 2015 a 2/4
de 6 de la tarda.
· BERENAR AMB DO. En acabar
l’hora del conte podreu gaudir d’un
berenar amb “Pa, vi i sucre”
*Els menors d’edat han d’anar
acompanyats d’un adult. Dimecres,
11 de febrer de 2015 .
· VISITA GUIADA A L’ESCOLA

MILITAR DE TUDELA DE SEGRE
Dins els actes relacionats amb
l’exposició “Artesa de Segre 19311951, de la Segona república a
la fi del racionament” Programa
d’activitats complementàries amb
motiu del 75è aniversari de l’ofensiva
de l’exèrcit franquista a Catalunya
(1938-1939/2014). Diumenge, 15 de
febrer de 2015 . Tudela de Segre

de febrer de 2015 a les 20:00 hores
·EXPOSICIÓ LLIBRES REACIONATS
AMB EL VI. Durant tot el mes de
febrer. 1r pis biblioteca.

· CLUB DE LECTURA AMB DO.
Parlarem del llibre “No se sap mai”
d’Imma Monsó.
Dimecres, 17 de febrer a les 20:30
hores.

A més, el Celler de la Cooperativa
d’Artesa de Segre ha etiquetat les
primeres ampolles del vi amb la
imatge del projecte “Biblioteques
amb DO de la Biblioteca Joan
Maluquer i Viladot”. Les podeu
comprar a la biblioteca.

· VISITA GUIADA AL CELLER
DE LA COOPERATIVA D’Artesa de
Segre. A càrrec de Jordi París,
enòleg. Dissabte, 21 de febrer de
2015 a les 11:00hores
· ESCOLTEM: Maridatge poemes
i vi. Recital de poemes relacionats
amb el vi i cata de vins.
A càrrec d’Albert Vidal ( rapsoda) i
Jordi París (enòleg). Divendres, 27

· Commemoració Tricentenari
1714-2014. Exposició del fons
bibliogràfic de la biblioteca en relació
amb la Commemoració del Tricentenari
1714-2014. Replà de l’escala

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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TEMA DEL MES

El CENG presenta el seu creixement

E

l passat 21 de desembre, el
CENG va presentar els seus
166 jugadors i 25 entrenadors
repartits en 14 equips. Aquestes xifres corroboren l’inici exitós del nou
projecte emprès l’any passat amb la
incorporació de la nova junta directiva
liderada per Enric Ros, i que ha portat
al club 36 nous jugadors i 4 equips

respecte la passada temporada.
L’acte d’enguany va seguir les
mateixes línies que el de l’any
passat, on cada equip, després de
la presentació dels jugadors i cos
tècnic, executava un exercici o una
jugada davant de tota l’afició. La
novetat d’aquesta edició va ser la
incorporació d’una actuació final on,

al ritme de la música, representants
de tots els equips tenien la missió de
passar una pilota des dels nens més
petits fins als més grans, finalitzant
amb un ball sincronitzat de l’equip mini
femení al ritme de la banda sonora de
Pirates del Carib.
Al final de l’acte van tenir lloc els
parlaments, on l’Enric Ros, president

P3. Entrenats per Noemí Aumedes

Babies (Cal Manel). Entrenats per Maria Cusola i
Neus Bertola

Escola (Disbo). Entrenats per
mats i Marta Morros

Premini Femení (IndependentSoft). Entrenats per
Pere Solans i Laia Valero

Mini Femení 1r any (Autoxami). Entrenats per Miquel
Regué i Arnau Buñol

Mini Femení 2n any (Radio M
Aureli Garcia i Izan Fernández

Cadet Femení (Mobles Jesús). Entrenats per Gerard
Font

Cadet Masculí (Mobles Llobet). Entrenats per Marc
Vilanova

Júnior Femení (Pub Lip's). Entr
i Joan R. Estrada
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del club, va enumerar les diferents
activitats de caire lúdic i formatiu que
s’han realitzat aquest any, des de
l’stage de principi de temporada fins
a les activitats formatives adreçades
als entrenadors del club, i va presentar el nou director tècnic, el Marc
Galceran, que s’encarregarà de guiar
les línies esportives del CENG.

Després va ser el torn de l’alcalde,
que va destacar la importància de
tenir un club com el CENG a Artesa
de Segre i es va comprometre a la
millora del pavelló, arreglant el sostre
i instal·lant parquet, abans de l’inici
de la propera temporada.
Per finalitzar, tots els jugadors,
pares, socis, patrocinadors i tothom

que va voler, va poder gaudir d’un
piscolabis, que va servir, també, per
intercanviar opinions entre els diferents col·lectius que formen el club.

r Enric Ros, Júlia Ca-

Escola (Disbo). Entrenats per Aureli Hervàs, Aïda
López, Júlia Cusola i Naila Palacios

Premini Mixt (L'Essència). Entrenats per Roser Belchi,
Jordi Maluquer i Josep Cases

Mateu). Entrenats per
z

Infantil Femení (Que Bé). Entrenats per Josep Farràs
i Ivan Balagueró

Infantil Masculí (Watershop). Entrenats per Jordi
Regué

renats per Pere Jubete

Sènior Masculí (Segrevest). Entrenats per Gerard Font

Centre Excursionista Nova Gent 2014-2015
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PARLEN LES ENTITATS

Artesa, de la II República a la fi del racionament

26 la Palanca

tot donant pas a una postguerra
caracteritzada per la sistematització
de la repressió dels vencedors, la
construcció d’una llarga dictadura i
l’escenificació de la fam i les penúries
quotidianes, que són representades
en l’exposició pels salconduits i la
cartilla de racionament, suprimida a
principis de l’any 1952.
L’ e x p o s i c i ó c o n j u g a d o n c s
els aspectes generals amb les
aportacions locals al període
històric, tot incloent premsa original,
documentació diversa, i objectes que
ens contextualitzen aquella època,
cedits majoritàriament pels propis
artesencs. L’objectiu pedagògic
de la mostra es complementa amb

els audiovisuals que s’hi poden
visionar i amb els dossiers i materials
consultables a la pròpia àrea
d’activitats de la Biblioteca.
L’ e x p o s i c i ó q u e h a e s t a t
comissariada per l’historiador
Xavier Reñé i ha comptat amb
la col·laboració de Catpatrimoni,
l’Associació Cultural La Palanca
i l’Ajuntament d’Artesa de Segre.
S’ha previst també un programa
d’activitats complementàries durant
el període que s’exhibeix.

Comissariat, 22.12.2014

Josep M. Espinal

E

l Club de Lectures Artesenc i
la Biblioteca Joan Maluquer i
Viladot, d’Artesa de Segre, han
organitzat conjuntament l’exposició,
Artesa de Segre 1931 – 1951, de la
II República a la fi del racionament, i
s’exhibeix a la pròpia Biblioteca fins
al 27 de febrer de 2015.
La mostra efectua un recorregut
pels principals fets històrics del segon
terç del segle passat, sense oblidar
el context internacional i els motius
de la proclamació de la II República,
així com l’evolució dels fets polítics i
els aspectes socials que abocaren
al triomf del Front Popular a les
eleccions a corts de febrer de 1936.
La situació política a Catalunya
i, concretament els esdeveniments
d’octubre del 34, hi apareixen com
un exemple de materialització de
conceptes antagònics, alhora que
s’albira el discurs ideològic d’un
enfrontament definitiu entre dos
móns oposats. El cop d’Estat del
36, convertit en una guerra civil, que
durarà prop de tres anys té un bloc
propi a l’exposició, on es repassen
els fets més importants d’aquest
període juntament amb la cronologia
i successos ressenyables al Front
del Segre, en el qual Artesa tingué
un paper estratègic fora de dubtes.
Prenent com a referència el 4 de
gener de 1939, data que l’exèrcit
franquista conquereix aquesta
localitat, s’enceta el darrer itinerari
de l’exposició, on s’entreveu la
derrota de Catalunya i l’inici d’un
llarg exili per a mig milió de persones
entre civils i combatents republicans,

Xavier Reñe fent la visita guiada a l’exposició

POESIA

Establishment
La banca triplicà beneficis;
aquells adolescents
es guanyaven la vida,
més ben dit,
s’escolava a poc a poc la seua vida,
enmig de la cruel avinguda,
netejant parabrises;
a l’aguait del vermell
d’un semàfor...
Més pobres els pobres.
Per molts anys.
Amén!

			

Francesc Porta

PER QUÈ DIEM...

...que algú viu com un paixà?

L

a dita s'aplica per a referir-se
a aquell qui viu còmodament,
amb luxe i opulència, encara
que, força vegades, es refereix més
a qui "sembla" que visqui, aparent
ment, d’aquesta manera.
El nom de paixà s'aplicava als
homes que ostentaven algun tipus de
càrrec dins l’Imperi Otomà, l’actual
Turquia (1). Equivaldria a governador
d'un territori, general de l’exèrcit o,
simplement, a ajudant de confiança,
una mena de secretari privat, del
sultà. Així, aquest el consultava en
assumptes de govern, militars, etc.
Si errava en les seves apreciacions,
o bé si aquestes no eren del grat
del sultà o, simplement, queia en
desgràcia pel motiu que fos... sense
pensar-s'ho un moment era decapitat
i un altre paixà ocupava el seu lloc.
Ja de molt jovenets eren escollits
els futurs paixàs, sobretot en funció
del seu agradable aspecte físic.
Després de sotmetre'ls a algunes
proves els antics paixàs o el mateix

sultà decidien qui era mereixedor
del títol i així se l’ensinistrava cara
al futur. En contrapartida, els rebutjats solien ser castrats, per tant
convertits en eunucs, i posats al
servei de l'harem (2), utilitzats com
a simples objectes sexuals per part
dels homes de la cort. Cal esmentar
que l'homosexualitat, tant masculina
com femenina, i la bisexualitat, eren
plenament acceptades i formaven
part de la praxi habitual.
Tornant a l’Imperi Otomà, això que
avui anomenem "corrupció política"
era freqüent i fins i tot "normal", de
manera que els paixàs s’enriquien fàcilment i de manera ràpida, d'aquí el
sentit de la dita, i si sabien complaure
al seu monarca, acceptar totes les
seves excentricitats i capricis, complir les seves ordres sense el mínim
dubte, etc., podien viure força anys
amb tota mena de luxes. El càrrec,
però, no era hereditari.

1299 de la mà del rei Osman, quan es
va independitzar de l’imperi seljúcida
(en un començament format per tribus
procedents de l'Àsia Central que van
ocupar els actuals territoris d’Iran
i Irak, a més de gairebé sotmetre
l’Imperi Bizantí). El 29 d’octubre de
1923 va desaparèixer l’Imperi i es va
fundar la República de Turquia de la
mà de Mustafà Kemal, conegut amb
el nom d'Atatürk, que significa "pare
dels turcs" , qui va abolir el sultanat.

(1) L’imperi Otomà va néixer l’any

Albert Vidal

(2) L’harem era el conjunt d’esposes
que tenia un potentat, aristòcrata,
rei en certes cultures (Al-Andalus
i Imperi Otomà en el món islàmic,
Egipte, alguns emperadors xinesos,
prínceps i reis de Rajasthan i Gujarat
a l’India, etc.) També s’anomena així
l’ala separada del palau que ocupen
les dones i en la qual està prohibida
la presència masculina, a excepció
de l’espòs i dels fills.
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EQUITACIÓ

Què és un cavall?

P

ersonalment, la meva resposta se simplificaria amb
que el cavall és un autèntic
supervivent.
El primer que sento en veure’ls és
un infinit respecte cap a ells, ja que
tenen una capacitat d’adaptació que
els converteix en uns éssers capaços
de viure i sobreviure en moltíssimes
condicions diferents, i no sempre en
aquelles que els hi són favorables.
Si parlem de les necessitats bàsiques d’un cavall, aquestes es redueixen a viure dins d’un grup -ja que és
un animal social-, disposar d’un espai
suficientment gran com per moure’s
amb llibertat i trobar pastura variada i
aigua a lliure disposició. Sabent això,
podem valorar la infinitat de cavalls,
que han hagut d'adaptar-se tant física com psicològicament a diferents
espais i situacions.
Un dels primers canvis que ha patit
el cavall a causa de la seva relació
amb els humans és el canvi del seu
espai vital. De cop, el cavall ha de
resultar funcional i amb ell tot el que
l’envolta. Així que es limita el seu
espai per pròpia comoditat humana,
ja que sempre és més pràctic tenir-lo
a mà. Això comporta que molts ja
no poden viure en grup perquè són
massa cavalls per un espai tan petit, o perquè s’ha d’evitar el risc que
pateixin una lesió a causa d’un joc o
una disputa entre ells i hagin de deixar de treballar. Per tant, molts s'han
de conformar amb veure's a través
d’un tancat o de quadra a quadra,
fet que els causa situacions d'estrès
perjudicials per a ells.
Un altre canvi, és el fet d’haver de
carregar pes al seu dors. El cavall no
està fet per ser muntat. Si ho pensem

bé, l’anatomia del cavall està perfectament dissenyada per recórrer molts
quilòmetres buscant aigua i menjar,
per fugir si apareix una amenaça, per
carregar el pes d’un poltre dins del

ventre en el cas de les eugues, etc.,
però no per carregar un pes sobre
l’esquena i que a més, es mou de
forma independent i no sempre al
seu favor. Per això, és feina nostre
preparar físicament al cavall, canviar
la resistència de la seva musculatura
i adaptar-la a allò que necessitarà de
cara al treball. Molts cavalls, molts
més dels que ens pensem, pateixen
dolors d'esquena i tenen lesions
derivades de males compensacions
provocades per aquest dolor.
I què passa amb el llenguatge? Els
cavalls tenen el seu propi idioma, un
idioma gestual, subtil i molt clar que
els serveix per comunicar-se entre
ells i per marcar i cobrir les seves ne-

cessitats. Mirades, canvi de posició
de les orelles, moviment i postures
corporals, respiració, emissió de
sons, etc. I nosaltres, els humans, no
només no els entenem, sinó que ens
inventem un llenguatge nou per arribar a ells i pretenem que ens entenguin. Els cavalls tenen una capacitat
gegant de captar allò que nosaltres
estem a punt de fer, allò que nosaltres sentim, allò que nosaltres volem
i sempre reaccionen i ens donen una
resposta a allò que nosaltres els hi
hem dit, encara que molts cops ni
ens n’haguem adonat. El problema
és que no sabem comunicar-ho i
normalment acabem demanant-los
coses que en realitat no volem. Aquí
és quan apareix el problema per a
ells i per a nosaltres. Per això hem
d’intentar ser molt justos i molt clars
amb allò que els volem ensenyar i
amb allò que no.
És molt important que les persones
prenguem consciència dels mínims
que necessita un cavall per viure
en bones condicions, ja que no són
lògiques situacions de cavalls tancats en quadres sense opció a sortir
a un espai obert, ni alimentacions
basades en pinsos i concentrats, ni
privar-los d’interactuar amb els seus
iguals o exposar-los a treballs forçats
en males condicions (sigui en treballs
d’escola, de camp, festivitats, etc).
Si tenim cavalls, tenim la responsabilitat de tenir cura de la seva salut
física, mental i emocional, intentant
respectar la seva naturalesa.
Són cavalls, no humans.
Júlia Calcagno
Professora, treballadora
i gestió de centre eqüestre

ANTONI AMIGÓ I PONS

Descobriment de l’impossible
Estudis d’aigües
Control de corrents subterranies sota casa
Ctra. d’Agramunt, 117 - Tel. 973 40 01 27 Mòbil 660 349 648

MARCOVAU - ARTESA DE SEGRE
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UN RACÓ PER PENSAR I CRÈIXER

Muntanyes...

30 la Palanca

Laia París Rivas

L’

aire impactava a la meva
cara i em tallava la pell i
els llavis, em feia sentir
dèbil davant la muntanya i em
despullava de qualsevol força que
em quedés per continuar el meu
camí cap al cim. A més a més, la
pluja queia amb força i penetrava la
meva roba i em deixava moll, fent
que el fred calés dins meu, fins als
ossos. Mentrestant, però, el meu cap
estava ocupat localitzant un lloc on
refugiar-me de les inclemències que
em fuetejaven.
Finalment, observo, que a poca
distància, unes roques formen el
que podria ser, la meva salvació.
Tot i estar moll, tenir fred i sentir
com el vent havia deixat marques
en la meva pell, un cop assegut
entre grans blocs de pedra, mig
arraulit entre el meu gos i la roca,
observo una imatge digna de ser
plasmada en qualsevol portada
d’una revista de muntanya: cabirols i
isards corrent muntanya avall, fugint
dels despreniments ocasionats en
el terreny abrupte de la muntanya
que s’alça davant meu, de casa
seva. Mentre, darrere seu, grans
gegants s’alcen en l’horitzó, allà on,
cortines d’aigua, el Sol i la blanca i
relluent neu formen colors que fins
llavors desconeixia. A tot això, s’hi
afegeix el més gran dels sentiments:
l’amor. Sento com el cor em batega
amb força, amb un pols elevat i
constantment en auge, dient-me:
què és tot això que s’estén davant
nostre? Què és aquesta sensació,
aquesta emoció tan gran?
No es pot controlar, surt de

dins, del més profund del teu cos.
Aquella sensació no es pot descriure
en paraules però, ho intentaré:
et sents lliure, sents que tots els
mals se’n van, desapareixen. Pots
estar en la pitjor de les condicions,
que ho farà desaparèixer tot!
Tots els mals marxaran per uns
instants, s’esborraran de la teva
ment. Sentiràs una unió amb un
element més gran que tu, amb un
element que ets incapaç de vèncer
ni controlar i, aquesta sensació, el
sentir-te petit, però, a la vegada,
tan gran. Sentir-te lligat amb el més
gran dels plaers, et farà sentir viu, et
farà sentir! Farà que els teus instints
es despertin, rugeixin, i et cridin a
voler-ne més! I, per d’altra banda, els
sentits... et transportaran a emocions
inimaginables.
La muntanya és increïble! Ens
ofereix el més gran dels plaers, el

més gran dels regals que se’ns pot
donar, atorgar i que podem rebre: la
felicitat i el sentir-nos vius!
Sé els riscos que hi ha, conec els
perills als quals ens enfrontem quan
hi anem, però... el risc més gran que
correm és no anar-hi, perquè, llavors,
deixem de viure experiències que
ens permetran conèixer-nos millor,
posar-nos a prova, conèixer els
extrems i, sobretot, ens permetran
veure que a la vida som capaços de
poder escollir el camí que nosaltres
preferim, d’escollir els nostres
camins i, així, forjar-ne un en el
qual, les nostres passes, quedaran
plasmades i, amb el temps, potser
oblidades. Però, ningú ens podrà
robar, per molts anys que passin,
les experiències i l’amor que hem
compartit amb elles.
Ivan Balagueró Masanés

REFLEXIONEM

Fer cafè

U

na filla es queixava al seu
pare sobre la seva vida i de
com les coses li resultaven
tan difícils. No sabia com fer-ho
per seguir endavant i creia que
es donaria per vençuda. Estava
cansada de lluitar. Semblava que
quan solucionava un problema,
n’apareixia un altre.
El seu pare, un xef de cuina, la va
portar al seu lloc de treball. Allà va
omplir tres olles amb aigua i les va
col·locar sobre el foc. En una hi va
tirar pastanagues, en una altra va
col·locar-hi ous i en l’última hi va tirar
grans de cafè. Les va deixar bullir,
sense dir paraula.
La filla va esperar impacientment,
preguntant-se què estaria fent el
seu pare. Als vint minuts el pare
va apagar el foc. Va treure les
pastanagues i les va col·locar en un
bol. Va treure els ous i els va col·locar
en un altre plat. Finalment, va colar
el cafè i el va posar en un tercer
recipient.
Mirant a la se va fi l la li va
dir: “Estimada, què veus?”.
“Pastanagues, ous i cafè” va ser
la seva resposta. La va fer acostar
i li va demanar que toqués les
pastanagues, ella ho va fer i va
notar que estaven toves. Després
li va demanar que prengués un ou

i el trenqués. Després de treure-li la
closca, va observar l’ou dur. Després
li va demanar que provés el cafè. Ella
va somriure mentre gaudia del seu
ric aroma.
Humilment la filla va preguntar:
“Què significa això, pare?” Ell li
va explicar que els tres elements
s’havien enfrontat en la mateixa
adversitat: aigua bullint, però havien
reaccionat de forma diferent. La
pastanaga va arribar a l’aigua forta,
dura; però després de passar per
l’aigua bullint s’havia posat dèbil, fàcil
de desfer. L’ou havia arribat a l’aigua
fràgil, la seva closca fina protegia
el seu interior líquid; però després
d’estar en aigua bullint, el seu interior
s’havia endurit. Els grans de cafè,
però eren únics: després d’estar en
aigua bullint, havien canviat l’aigua.
“Quin ets tu, filla? Quan l’adversitat
truca a la teva porta, com respons?”,
li va preguntar a la seva filla.
Ets una pastanaga que sembla
forta però quan l’adversitat i el dolor
et toquen, et tornes dèbil i perds
la teva fortalesa? Ets un ou, que
comença amb un cor mal·leable,
posseïes un esperit fluid, però
després d’una pèrdua, una crisi, o
un problema t’has tornat dur i rígid?
Per fora et veus igual, però ets
amargada i aspra, amb un esperit i

un cor endurit? O ets com un gra de
cafè? El cafè canvia a l’aigua bullint,
l’element que li causa dolor. Quan
l’aigua arriba al punt d’ebullició el
cafè aconsegueix el seu millor sabor.
REFLEXIONEM:
Si ets com el gra de cafè, quan les
coses es posen pitjor tu reacciones
de forma positiva, sense deixarte vèncer i fas que les coses al
teu voltant millorin, que davant
l’adversitat existeixi sempre una llum
que il·lumina el teu camí i el de la
gent que t’envolta. Escampa amb la
teva força i positivisme el “dolç aroma
del cafè”.
I tu?: Quin dels tres ets? Quina és
la teva reacció davant les adversitats,
els obstacles...
Mercè Nogués
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EQUIPS DE NETEJA GIDAR
REPARACIONS MECÀNIQUES

MEDICINA NATURAL

Oligoteràpia

E

ls oligoelements són aquells
minerals necessaris per a
desenvolupar les activitats
corporals i que es necessiten en
molt baixes concentracions. Són
elements químics que es troben presents en l’organisme i són indispensables pel seu bon funcionament.
Jacques Ménétrier, metge francès,
va descobrir el valor terapèutic dels
oligoelements i és considerat el
pare de l’oligoteràpia. Ménétrier va
verificar clínicament i biològicament
el paper d’aquests oligoelements en
la salut i la seva aplicació en els trastorns de la persona. Va fer diversos
estudis clínics a principis del segle
XX que avui es coneixen amb el nom
de medicina funcional. 		
El concepte d’ oligoteràpia és
refereix a la utilització de minerals i
metalls com el Coure, Manganès, Or,
Plata, Zinc, Níquel, Cobalt o Liti, els
quals ajuden a reactivar la immunitat
de la persona davant un problema
de salut. Són imprescindibles per la
majora de reaccions bioquímiques
de l’organisme, intervenen en l’assimilació i metabolisme dels aliments,
en la renovació dels teixits, reforçant
les defenses contra les infeccions, la
les síntesis d’hormones, en la reproducció cel·lular i en la disminució de
reaccions al·lèrgiques. 		
Per tant, tenen una paper important en el manteniment de l’equilibri
metabòlic i la seva carència pot
donar lloc a transtorns de tipus funcional. Els trastorns de tipus funcional
fan referència a un estat entremig
de l’estat de salut i la malaltia patològica. Els oligoelements no s’admi-

nistren tots junts sinó que dependrà
del trastorn diagnosticat. Només el
naturòpata o terapeuta professional
pot assessorar correctament de quin
oligoelement és el que manca a la
persona. No estan contraindicats
amb cap altra teràpia al·lòpata o naturista, ni tampoc en cas de prendre
algun altre fàrmac i són compatibles
amb la homeopatia, acupuntura,
fitoteràpia. 				
Els poden prendre els bebès des
de que neixen, les embarassades
o les persones molt medicades. La
carència pot ser causada per una
alimentació incomplerta, poc variada o per problemes d’assimilació
per factors patològics per situacions
d’estrès.
L’oligoteràpia classifica a la població en Diàtesis “terreny” la predisposició orgànica a contraure una
determinada malaltia. Diàtesis 1:
apareix més en joves hiperactius,
optimistes, amb problemes per agafar el son, amb memòria selectiva,
astènia matutina i amb cansament
que desapareix a mesura que passa
el dia, al·lèrgies dermatològiques i
respiratòries, menstruacions doloroses. Diàtesis 2: en nens, adolescents
i adults dèbils. Persones que tenen
poca memòria amb dificultat de concentració, pessimistes, persones que
a mesura que avança el dia es troben
cansats tot i que al matí al llevar-se
es trobin amb energia. Sensació
d’avorriment, no suportant la rutina,
perdent l’energia fàcilment, nens
amb otitis, sinusitis, trastorns gastroduodenals. Diàtesis 3: generalment
apareix en persones més grans de

40 anys, amb ansietat, impaciència,
angoixa psicològica, astènia global,
dolor a les cames, sensació d’envelliment prematur. Trastorns al·lèrgics,
varius, hemorroides, edemes, gastritis. Diàtesis 4: és la d’estat avançat
de la malaltia. Persones adultes,
pessimistes, desinterès pel present,
depressió, cansament durant tot el
dia, indiferència sexual, infeccions
intestinals, colitis, fístules anals,
artritis, artrosis, anèmia. Diàtesis 5:
coneguda com la del síndrome de
desadaptació. Representa la dificultat d’adaptació de les glàndules
endocrines. Hi ha un desequilibri de
producció d’hormones conseqüència
d’una disfunció neurològica i endocrina provocada per una situació
mantinguda d’estrès. Persones amb
disminució de facultats intel·lectuals,
depressió, astènia, disfunció ovàrica
i menstrual.
Consell de la secció: menja variat
i sense excès, descansa bé i sigues
feliç!

Montse Vall
Naturòpata-Terapeuta Floral
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RECORDS DE LA VELLA ARTESA

La bicicleta
orria l’any 1941 i nosaltres
ho passàvem molt malament,
però en guardo un record
especial d’aquella època: la bicicleta
que teníem, de la qual, als primers
articles que escrivia en aquesta revista ja n’havia parlat i que la vàrem
anar a buscar a Alentorn, ja que ens
l’havien robada.
Com deia aleshores, era una bicicleta de mida mitjana, pròpia d’un
noi d’uns 13 o 14 anys. Com que era
l’únic joguet del qual disposàvem, la
fèiem anar molt, tant el meu germà
com jo. Jo no arribava encara als
pedals des del seient i vaig aprendre
a anar-hi posant una cama al quadre
i, malgrat tenir 9 anys, era dels més
joves que passejava amb ella pel poble. De tant usar-la, es gastaven les
cobertes i quan hi havia una punxada
de roda, nosaltres mateixos l’arreglàvem, tot fent sortir la coberta amb els
mànecs de les culleres o forquilles de
menjar i trèiem la coberta i la càmera.
Llavors, era qüestió de buscar amb
una galleda d’aigua on hi havia la
punxada i arreglar-la. Ja teníem pegats i la dissolució per enganxar-ho
millor. Recordo que de tant posar-hi
pegats, quasi no es veia el color del
pneumàtic i el problema gran era que

C

la manxa,d’inflar, estava molt gastada i
per posar aire ens
costava força estona
i treballs, però al final
ens en sortíem i a
córrer.
Parlant de la
manxa d’inflar, cada
vegada anava més
malament i jo vaig
optar per anar a una
casa d’Artesa on venien i arreglaven
bicicletes i vaig dir a l’amo si me la
volia inflar.
Aquell home, quan va acabar la
feina que tenia començada va agafar
la seva manxa d’inflar, que ja era "tipus professional". S’aguantava amb
els peus i en un moment ja estaven
les rodes llestes. Quan va acabar, jo,
tot content, vaig donar-li les gràcies,
però ell em va dir: Això val 25 cèntims
(de pesseta). Jo vaig quedar parat
i li digué: No tinc ni cinc cèntims (i
era la veritat). Aleshores l’home va
agafar la bicicleta i va treure l’aire de
les dues rodes i em va dir: Ja pots
marxar cap a casa i quan tinguis
diners ja te l’inflaré. Jo amb el cap
ben baix, vaig agafar la bicicleta i
cap a casa ben disgustat. Amb molta

paciència vàrem arreglar la nostra
manxa vella i, al final, vàrem inflar-la
i a córrer pels carrers d’Artesa o anar
on convingués.
Passat el temps, el meu germà
va trobar feina a Camarasa, on hi
havia d’anar amb el Salvador Camats. Aleshores com vàrem poder,
compràrem i pagàrem una bicicleta
nova. Però, al mateix temps a Artesa,
una empresa anomenada "Regiones
Devastadas" li va oferir treball de
manobre per fer la caserna de la
Guàrdia Civil i com que ell tenia 16
anys i ja podia treballar, no la va necessitar per anar a Camarasa cada
dia i la bicicleta nova ens la vàrem
quedar per nosaltres.
Josep Nogués i Sirvan

Auto Taller Gardela
Planxa - Pintura
Mecànica - Servei grua
Ctra. d’Agramunt, 98
25730 Artesa de Segre
(Lleida)

Tel. 973 400 198
Nit 973 415 119
Mòbil 630 247 659
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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)

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

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

ESPORTS

7a Olimpíada Rossi Delight

U

n any més durant les festes
nadalenques, el Lokal va tornar a organitzar les Olimpíades Rossi Delight. Un torneig que es
disputa en equips de 4 jugadors/es
i on es juguen partits a cinc esports
diferents: futbol, bàsquet, volley,
bàdminton i bitlles.
En aquesta edició, s’ha repetit la
tònica participativa, sumant-hi més
de 70 jugadors i havent-hi equips
formats per jugadors de Balaguer,
Lleida, Ponts, Agramunt i rodalies
d’Artesa. A destacar els 4 equips
femenins que hi van prendre part.
Tot un èxit de participació, i el que és
més important, d’inscripció puntual,
ja que resulta importantíssim tenir
aquest aspecte ben lligat per tal
d’una bona organització.
L’apartat esportiu, com era d’esperar en un torneig d’aquestes
característiques, va resultar força
igualtat tant en la fase de grups com
en el PlayOff. Com a novetat, es va
celebrar la final femenina, resultant
guanyadores Alícia Team. En l’apartat masculí, dos equips d’Artesa van
disputar una final inèdita fins el dia,
on Purre Team es va imposar a Lokal
Team en superar-los en bàsquet,
bàdminton i volley.
Finalment, queda agrair la pre-

sència de tots els jugadors i espectadors
a l’esdeveniment, així
com la col·laboració de
l’Ajuntament d’Artesa
de Segre, del Josep M.
Farré, de Segrevest i
de Mobles Ros. Moltes
gràcies a tots!
Associació d’Activitats
Lúdiques i Culturals
d’Artesa de Segre,
El Lokal.
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ESPORTS

E

l passat 30 de desembre,
quan el número 2014 encara
era vigent, la Laia París i l’Ivan
Balagueró van decidir passar el dia a
les pistes de Port del Comte. El dia
abans, havien estat buscant pistes
d’esquí de fons i, tot i que el sol
s’imposava en tot el mapa català, el
vent també ho feia en molta part del
territori. A Port del Comte, però, la
potència de les ràfegues de vent no
eren tan elevada. A més a més, al
web de les pistes, s’informava que les
d’esquí de fons eren noves d’aquesta
temporada i eren gratuïtes, ja que,
els interessava que els esquiadors/
eres nòrdics/ques les provessin per,
així, poder millorar-les a base de
l’experiència d’aquests.
“El problema va començar un cop
vam poder veure les pistes, però,
sobretot, quan vam ser al peu mateix:
no hi havia gens de neu. Les úniques
pistes que estaven obertes eren un
parell o tres de les d’esquí alpí i les
de fons estaven tancades, a causa
de la falta de neu.
D’aquesta forma, veient que no
podríem treure els esquís del cotxe,
vam haver de pensar alguna altra
activitat. La possibilitat d’esquiar a les
alpines, també havia estat refusada
pels treballadors de l’oficina, ja
que em van informar de la dificultat
d’esquiar en esquí nòrdic, ja que
tots els esquiadors d’esquí alpí
es concentraven en les 3 pistes
que estaven obertes i, aquest fet,
provocava una acumulació important
de gent en un mateix punt. Per tant,
aquell dia ens havíem de treure la
idea d’esquiar del cap. A més a més,
tampoc havia portat la taula d’snow,
amb la que, almenys, hagués pogut
fer un parell de baixades.
L’únic que podíem fer era anar
a caminar una mica per aquelles
muntanyes que, tant la Laia com jo,
desconeixíem totalment. Doncs, els
únics cops que havíem estat allà
havia estat a l’hivern, per practicar
l’esquí o el surf de neu.
Així, doncs, vam agafar el cotxe i
vam pujar fins el pàrquing d’Estivella.
38 la Palanca

Un cop aparcat
el vehicle, vam
agafar les motxilles
amb la roba i
material necessari
i vam començar a
caminar. Abans de
marxar muntanya
amunt, però,
havíem observat
un mapa de pistes
i de la zona que es
trobava allà mateix,
per tenir una mica
d’idea del que podríem fer.
Després de pujar 4 quilòmetres
per una pista força ampla i amb un
pendent suau, però molt constant,
vam arribar al punt més alt de les
pistes, on et deixen els telecadires:
el Clot Rodó. Allà, vam trobar una
senyalització que ens indicava
la direcció, el quilometratge que
havíem de seguir i quant faltava per
arribar als tres cims més importants i
propers d’aquella zona: l’Estivella, el
Pedró dels Quatre Batlles i la Tossa
Pelada.
Primer de tot, vam decidir pujar
el més proper a nosaltres: la Tossa
d’Estivella (2338m). Vam arribar al
cim i el meu rellotge em deia que
portàvem dues hores caminant i que
ja eren les 3 del migdia. Tot i ser una
mica tard, ens vam arriscar a anar
pels següents cims, que quedaven
relativament a prop. El vent no havia
fet molt acte de presència en tota la
sortida i començàvem a pensar que
tindríem un dia rodó, ja que, feia sol
i s’estava la mar de bé. Però, tot va
canviar quan vam començar a pujar
el següent cim, el Pedró dels Quatre
Batlles, el cim més alt del Port del
Comte i el Solsonès (2384 m). El vent
bufava amb força i, arribats a dalt del
cim, em vaig haver de posar la jaqueta.
La temperatura devia rondar els 6-7ºC
sota zero i, amb el vent, la sensació
tèrmica devia ser d’uns -15ºC. Podies
notar com el vent et tallava la cara i els
llavis, com el fred penetrava en tot el
cos. L’únic que no devia sentir fred era
el nostre gos, el Nuc.

Laia París Rivas

Formes d’acabar l’any: a 2000 m d’alçada

Tot i el fred, ens vam quedar una
bona estona observant les vistes que
teníem des d’allà, aprofitant les imatges
dels mapes que es disposaven en
cercle, mostrant tots els cims que es
podien veure a la llunyania. Per tant,
a més a més de ser un cim, també era
un mirador excel·lent.
Després d’unes quantes
fotografies, vam decidir baixar de nou
al coll i anar a fer el següent i últim
cim del dia: la Tossa Pelada (2375m).
Quan vam arribar a dalt, vam tornar a
sentir com el vent bufava en força i de
nord. En aquest cim, però, no ens hi
vam estar molta estona i vam començar
a baixar força ràpid fins al Prat de l’Orri,
on vam tornar a agafar la pista ampla
que havíem seguit de pujada.
Durant la baixada, vam poder veure
uns quants isards que es movien
amb una facilitat impressionant. El
Nuc, com no, sense molt d’èxit, va
mirar de seguir-los.
Finalment, vam arribar al cotxe
que encara s’hi veia i amb el GPS
marcant: 14 quilòmetres, 1100 metres
de desnivell i 4hores i 15 minuts. En
definitiva, una bona caminada!
La veritat és que va ser una
magnífica forma d’acomiadar el
2014, un any que va estar carregat
de muntanya i grans experiències.
Esperem que aquest any, que ara
comença, també ho sigui”.
Bon any nou a tothom!
Ivan Balagueró Masanés

ESPORTS

3x3 nadalenc

E

Durant els dies 28, 29 i 30
de desembre el CENG va
organitzar un 3x3 al Pavelló
Poliesportiu.
Uns 80 participants hi van prendre part amb un total de 16 equips
mixtes. Es van dividir els equips en
categories segons l’edat, fent un grup
entre els jugadors de l’Escola, PreMinis i Minis i un altre amb els Infantils,
Cadets i Juniors. Cal destacar l’es-

portivitat i el caràcter lúdic i festiu en
el que es va realitzar aquesta activitat

que va resultar tot un èxit en el seu
primer any d’organització.

Pujada del pessebre a Sant Mamet

E

l passat 14 de desembre es
va fer la tradicional pujada
del pessebre a Sant Mamet.
Es van aplegar fins a 77 persones a
dalt del cim, que van gaudir d’un dia
fred, però molt clar i amb sol.
Com cada any el CUDOS organitza un esmorzar al cim de Sant

Mamet, amb la col·laboració dels
Ajuntaments d’Artesa de Segre i
Alòs de Balaguer i d’alguns veïns
que van portar el menjar i van fer
la major part de la feina. Els socis i
amics del CUDOS van gaudir d’una
bona sardinada.
En aquest cas per poder esmorzar

els participants havien de complir dos
requisits, pujar amb qualsevol mitjà
no mecànic: caminant, corrent o en
BTT, i fer una aportació voluntària
d’un mínim de 5 € per col·laborar a
La Marató de TV3.
CUDOS
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Gener i febrer de 1990

T

al com es pot comprovar en la
portada i també en una nota
de la redacció a la pàgina 5,
es veu que aquest número engloba
dos mesos, gener i febrer. La conseqüència és que el mes vinent no hi
haurà secció. També m’he trobat que
hi ha poques fotos i cap que m’hagi
semblat prou interessant per reproduir. Destaquen diverses referències
a l’autodeterminació de Catalunya.
PORTADA. Una imatge del Sisquet ens recorda que els nostres
hiverns poden ser molts durs, com
es pot veure en aquest paisatge tan
gebrat.
EDITORIAL. Amb el títol de
L’autodeterminació es critica l’acord
de l’Ajuntament d’Artesa, governat
per CiU, en què s’aprova per majoria
simple una moció alternativa sobre
l’autodeterminació de Catalunya,
en contra, segons la redacció, de
l’opinió de la majoria de la població.
L’editorial destaca que feia pocs dies
el grup de CiU havia votat a favor
de l’autodeterminació en el ple de la
Diputació de Lleida.
CAMP. El redactor Bartomeu escriu Recuperar la vella afecció a cultivar els arbres. Es tracta d’un extens
article que comença fent referència al
protagonisme dels arbres en l’època
nadalenca, en contradicció amb la
davallada del seu conreu, especialment a la dècada de 1960. Després,
explica les principals característiques
dels tres conreus més tradicionals a
les nostres contrades: olivera, ametller i vinya.
CONCURS DE PESSEBRES.
En la 34a edició d’aquest concurs,
hi van participar 19 pessebres. El
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jurat, encapçalat per
Mn. Roc Salvia en el
seu primer any com a
rector, estava format
per 12 persones. Els
guanyadors en les 2
categories, que no
s’especifiquen, foren
Antonio Pérez Payans i els germans
Estrada respectivament.
FESTA DE SANT
SEBASTIÀ. Una breu
nota de la junta de la
Germandat de Sant
Sebastià ens informa
dels actes de la festa,
que caigué en dissabte. Al matí, trobada
de germans, missa,
assemblea i aperitiu.
A la nit, ball amb el
Duo del Segre i Joan
Carbonell, i sorteig
d’una panera i un pernil.
OPINIÓ. Rossend Marsol i Clua
“Sícoris” signa l’article Els quadres
del baró. En un to gens mancat
d’ironia, critica l’afirmació del baró
Von Tyssen, casat amb la catalana
Carme “Tita” Cervera, de retirar el
seu llegat artístic de Catalunya si
aquesta assolís la independència.
I és que el Parlament de Catalunya
havia aprovat una moció a favor del
dret a l’autodeterminació.
VELLS RECORDS DE L’ARTESA
ANTIGA. Els jocs d’infants dels anys
1915 al 1920 és un interessant article
de Josep Puigpinós, que ens explica
com la canalla d’aquella època “no

es pot dir si eren més bons o més
dolents, però jo crec que eren més
entremaliats”. En una de les anècdotes, exposa també l’extrema duresa
dels mestres, personalitzada en el
Sr. Marcelo (l’escola era on avui hi
ha el Museu del Montsec). Aquests
eren els principals entreteniments:
tirar pedres als gats i gossos, tirar
pedres a les teulades amb les fones,
agafar fruita dels arbres dels horts,
nedar a la secla i al riu, esguerrar
nius i barallar-se per fer-se passar
el fred.
LA TELEVISIÓ A ARTESA. Malgrat el que pugui sembla pel títol,
Veure la tele des de casa, tot un
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luxe, la redacció ens explica els problemes de recepció de les diferents
cadenes de televisió a Artesa, en un
moment que TV3 havia canviat de
freqüència, que TVE-1 i TVE-2 no
es veien massa bé perquè també
calia resintonitzar-les i que encara no
podíem veure les recent estrenades
Antena-3 i Telecinco.
CINEMA. A les pàgines centrals, el
prolífic Bartomeu Jové ens presenta
l’article Quan el que es mor és el
cinema. A partir de la mort recent de
tres grans estrelles del cinema, Ava
Gardner i Barbara Stanwyck (gener
de 1990, amb 5 dies de diferència) i
Bette Davis (octubre de 1989), Jové
parla del tancament del darrer local
d’Artesa dedicat al setè art, el Cinema Catalunya (1989), i recorda altres
locals que havíem tingut i com era el
ritual d’anar al cinema els diumenges.
CULTURA. La cap de l’oficina de
premsa del Departament de Cultura,
M. Àngels Llinàs, ens informa de la
posada en funcionament del programa de difusió audiovisual; és a dir,
un sistema de préstec de material
videogràfic en algunes biblioteques
de la Xarxa de la Generalitat i de la
Fundació “la Caixa”.
NOTÍCIES DE PREMSA. A més
de la referència de la festa de Sant
Sebastià d’Artesa, destaco la notícia
de la inauguració de la Biblioteca
d’Alguaire amb el nom de l’historiador
Josep Lladonosa i Pujol.
POESIA. El robatori del Camp Nou
és el títol del poema signat pel Bruixot
de Coll d’Orenga. Si algú recorda el
polèmic penal que l’àrbitre Brito Arceo va xiular contra el Barça en el seu
partit a casa contra el Sevilla (tem-

porada 1989-1990), amb el resultat
finals de 3-4, sabrà de quin robatori
parla en to irònic el poema, que acaba defensant l’autodeterminació.
IMPOSTOS. Una nota informativa explica que les exempcions de
l’impost de circulació dels tractors
i vehicles agrícoles que fins llavors
eren automàtiques, a partir de
l’aplicació de la nova Llei d’Hisendes
Locals calia sol·licitar-ho explícitament.
PREMI DE NARRATIVA. L’Àrea
de Cultura de l’Ajuntament d’Artesa
fa públiques les bases del 1r Premi
de Narrativa Breu, que estableix 3
categories, només per a EGB.
Dins la mateixa secció, es publica
el text guanyador del segon premi
de prosa del Certamen Literari Sant
Jordi, de l’alumna Esther Campíñez
Victorio del Col·legi Ntra. Sra. Del
Carme. El títol és Nit d’alegria.
INFORMACIÓ MUNICIPAL LOCAL. La secció informa, en primer
lloc, de la creació i el funcionament
dels Serveis Socials d’Atenció Primària, en col·laboració entre el
Consell Comarcal i l’Ajuntament.
També s’anuncia el nou canal per
on sintonitzar TV3. De la resta de temes, destaco l’encàrrec d’un projecte
tècnic per al soterrani de l’edifici de la
Residència i l’aprovació d’una moció
sobre l’autodeterminació. Pel que fa
a la moció, primer es va rebutjar la
proposada pel grup d’ERC, de suport
a la proposició no de llei aprovada pel
Parlament, que només va comptar
amb el suport dels 2 regidors d’aquest
grup, amb els vots en contra de CiU i
PP, i l’abstenció d’un regidor socialista
(l’altre no hi era). Després, CiU va

aprovar una moció alternativa amb
el suport dels seus 5 regidors, els 2
vots en contra d’ERC i 3 abstencions
(2 del PP i una del PSC).
FILOSOFAR. Gemma Solé i Baella signa un article amb un títol molt
llarg que gairebé ho resumeix tot: “La
diferència que hi ha entre el teòric de
la fe i el creient és tan gran com la
que hi ha entre el psiquiatre i el boig”.
CARTES A LA REDACCIÓ. Benet
Tugues i Boliart, com a president de la
Federació Regional d’ERC a Lleida,
publica la carta Autoindeterminació?,
adreçada a Jaume Cardona, alcalde
d’Artesa i senador. Tugues expressa
la seua perplexitat pel fet que Cardona no donés suport a la moció d’ERC
sobre l’autodeterminació en el ple
municipal, quan el seu partit (UDC)
hi havia votat a favor en el Parlament.
ÚLTIMA HORA. La revista informa de la mort, el dia 2 de febrer,
de l’historiador Josep Lladonosa i
Pujol, autor de la Història d’Artesa de
Segre i la seva comarca. Es publica
el recordatori, que inclou un poema
de Màrius Torres, i s’anuncia més
informació en un proper número.
IMATGES D’AHIR. Novament un
article de l’Àlbum de la vella Artesa
tanca la revista. En aquesta ocasió
es parla de La Fàbrica. El text narra
l’experiència d’una noia de 12 anys
d’Artesa que hi treballava i de la qual
no en sabem el nom. Resulta molt
interessant comprovar com han canviat les coses amb el pas del temps.
Hi anava a peu cada dia amb altres
noies i la primera quinzena de treball
va cobrar 18 pessetes en monedes
de plata.
Ramon Giribet i Boneta
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INFORMACIÓ MUNICIPAL

Mes de desembre
Ple ordinari (15-12-2014) i
Ple extraordinari (19-12-2014)
Absències: Elisabet Camats i
Gonzàlez (ERC)
· La senyora Divina Mateo Pastoret
pren possessió del càrrec de regidora.
· S’acorda, per unanimitat, aprovar
definitivament la modificació puntual
del Pla parcial urbanístic SUD8.
· S’aprova, per unanimitat, adjudicar a
l’empresa Àrids Romà, SAU el contracte
de les obres de condicionament i
millora de camins rurals amb àrid
reciclat dels residus de la construcció
amb marcatge CE, per un import de
121.669,98 euros, IVA inclòs.
· S’aprova, per unanimitat de tots
els membres presents, adjudicar
a l’empresa M i J Gruas, SA el
contracte d’obres Modificat del
projecte equipament sociocultural a
Alentorn, per un import de 184.359,01
euros, IVA inclòs.
· S’aprova, per unanimitat, adjudicar
a l’empresa Geobrugg Ibérica, SAU
el contracte d’obres del Projecte
constructiu per l’estabilització del
front rocós de Clua, per un import de
167.611,70 euros, IVA inclòs.
· S’acorda, per unanimitat, aprovar
la certificació núm. 1 i única, per un
import de 52.635,00 euros IVA inclòs,
corresponent a l’obra Reforma i ampliació
de la bàscula municipal soterrada
del nucli de Colldelrat, realitzada per
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l’empresa Ribalta i Fills, SA.
· S’acorda, per unanimitat, aprovar
la certificació núm. 1 i única, per un
import de 24.805,00 euros IVA inclòs,
corresponent a l’obra Pavimentació
de l’accés a les masies de
Vall·llebrera, realitzada per l’empresa
Construccions Montsec, SCCL.
· S’aprova, per unanimitat, la
formalització d’una nova operació
d’endeutament per cancel·lar
totalment el deute pendent amb
el fons per al finançament dels
pagaments a proveïdors, d’acord
amb l’art. 3 de la Llei 18/2014
de 15 d’octubre d’aprovació de
mesures urgents per el creixement,
la competitivitat i l’eficàcia.
· S’aprova, per unanimitat de tots
els membres presents, la Moció de
Declaració de responsabilitat pel 9N.
Aprovacions de desembre
· S’aprova la relació de factures del
Patronat de l’Emissora Municipal
de Ràdio, majors de 150,26 euros,
pendents d’aprovació corresponents
a l’exercici comptable 2014 que
pugen la quantitat de 1.241,27 euros.
· S’aproven les següents llicències
d’obra:
- Per obrir una rasa d’aproximadament
43 metres de llarg per 0,40 metres
d’ample i 1,00 de profunditat, per
a la instal·lació d’una canonada de

gas per subministrar gas natural
canalitzat a nous clients, a l’immoble
situat en el carrer Bisbe Bernaus, 21
d’Artesa de Segre.
- Per les obres menors per reformar
bany canviant banyera per plat de
dutxa i treure goteres en terrat,
de l’immoble situat en la carretera
d’Agramunt, 78, planta segona,
d’Artesa de Segre.
- Per la construcció d’una tanca del
solar situat al carrer Sant Ponç, s/n,
Masia Cal Damaso, situada en sòl no
urbanitzable de Vall·llebrera
Informes d’alcaldia
- S’ha concedit ajut econòmic al club
CUDOS per cobrir les despeses de
l’esmorzar de l’activitat de pujada del
pessebre a Sant Mamet.
- S’ha concedit ajut econòmic de
1.800,00 euros al Futbol Sala d’Artesa
de Segre-CENG, per cobrir les despeses
de la temporada 2014-2015.
- S’ha concedit ajut econòmic de
100,00 euros a l’Associació de
Pessebristes de la parròquia d’Artesa
de Segre per la concessió de premis
del 59è concurs de pessebres.
- S’informa que a les escoles velles
de Seró, en col·laboració amb el COU
d’Àger, s’ha instal·lat un mesurador
de contaminació lumínica.
Eva Maza i Batlle

2015

PROGRAMA D’ACTES CARNESTOLTES 2015

Dimarts 17 de febrer
►MATANÇA DEL PORC
Durant el matí, elaboració de llonganisses
i botifarres a les Sitges.
►A partir de 17.30h berenar de
Germanor, a les Sitges, amb derivats
del porc, cuits a la brasa i acompanyats
amb pa i vi del país.
Dissabte 21 de febrer
►19h concentració de comparses i
comparsites a la Pl. Ajuntament.
INSCRIPCIÓ: 10 al 17 de febrer, a
l’Ajuntament (de 9 a 14h) o al 973 40 00 13.
Caldrà confirmar l’assistència al sopar
i en el moment d’inscriure’s s’haurà de
pagar 5€ per persona.
►Trasllat cap a la Pl. Ajuntament on
Sa Majestat SALTASEKLES XXIIIè ens
farà el tradicional pregó.
►A continuació,rua de comparses i
comparsites.
►Sopar de Carnestoltes al Pavelló per
a totes les Comparses i Comparsites
inscrites (per poder assistir al sopar cal
anar disfressat i estar apuntat)
►Després del Sopar de Carnestoltes,
nit de marxa.
Diumenge 22 de febrer
►17h Trobada de disfresses al Pavelló
►17.30h Gran Desfilada de Disfresses.
Apunta’t a l’Ajuntament fins al 17 de
febrer (en horari d’oficina)		
►A continuació, Festa Infantil amb
Grup d´Animació al pavelló.
INFORMACIONS D’INTERÈS
COMPARSES i COMPARSITES
■ La Rua de Carnestoltes estarà formada
per COMPARSES (grups de més de 20
persones) i COMPARSITES (grups de
2 a 19 persones). *** Es considerarà
comparsa el grup de 20 o més persones
que vagin disfressats amb una mateixa
disfressa, per tant, si es vol fer més

d’una comparsa, caldrà que el tema de la
disfressa sigui diferent. Caldrà confirmar
l’assistència al sopar i en el moment
d’inscriure’s caldrà pagar 5 € per persona
■ Durant els matins podeu recollir un full
informatiu a les oficines de l’Ajuntament
i apuntar-vos.
■ Itinerari de la rua: Pl. Ajuntament,
Marcel·lí Farré, Eduard Maluquer, Av.
Maria Anzizu, Prat de la Riba, Ctra.
Agramunt, Escoles, Ctra. Montsonís i
Pavelló. (Es prega la col·laboració dels
veïns en no deixar vehicles ni obstacles
en aquests carrers).
■ LesCOMPARSES i COMPARSITES es
concentraran a la Pl. Ajuntament.
■ Els vehicles de les COMPARSES
s’hauran d’aparcar a voltant de la Pl.
Ajuntament . Els vehicles es col·locaran,
per ordre d’arribada, des de davant del
Disbo, continuant per l’Av. Maria Anzizu,
fins el rentador.
■ A continuació, SALTASEKLES XXIIIè
realitzarà el seu tradicional discurs des del
balcó de l’Ajuntament.
■ Recordar-vos que mentre el
SALTASEKLES XXIIIè realitzi el seu
discurs caldrà que els vehicles tinguin el
motor apagat i la música també.
■ Tant les COMPARSES, com les
COMPARSITES podran assistir al SOPAR
de CARNESTOLTES, que tindrà lloc,
després de la Rua, al Pavelló (per poder
assistir al sopar caldrà anar disfressat,
i haver pagat 5€ en el moment de la
inscripció).
■ Obsequiarem a la carrossa més
original amb productes de la terra.
■ En cas de pluja, no es farà el
recorregut. Les COMPARSES i
COMPARSITES aniran directament al
pavelló, on es farà el tradicional pregó i
el SOPAR DE CARNESTOLTES.
■ No es podrà tirar confetti al pavelló.
DESFILADA INFANTIL

■ La desfilada té caràcter local
■ Cal apuntar-se a l’Ajuntament fins al
17 de febrer (en horari d’oficina)
■ Les disfresses que concursaran
han d’estar confeccionades a mà. No
podran entrar a concurs les disfresses
llogades o comprades, però si que
podran participar a la desfilada.
■ Es premiarà a les tres millors
disfresses.
■ Hi haurà berenar.
■ Primer desfilaran els nens/nenes amb
la disfressa confeccionada a mà, per
això, demanem molta puntualitat.
■ Els números per la desfilada es
recolliran a la guixeta del pavelló, abans
de la desfilada (a partir de les 16.45)
■ El concurs començarà puntualment,
i una vegada començat el concurs, ja
no es repartiran més números.
■ Podran participar tots els nens/nenes
fins als 14 anys.
■ Tots els participants rebran un petit
obsequi.
BERENAR DE GERMANOR –
DIMARTS DE CARNESTOLTESMATANÇA DEL PORC
■ Venda anticipada de tiquets a 1€,
fins al 3 de març als següents llocs:
Frankfurt Balmes, Cal Cristòfol, Estanc
Massana i Detalls.
■ La venda de tiquets el dimarts de la
Matança serà al mateix recinte i al preu
de 2 € en horari de 4 a 7 de la tarda.
L’organització es reserva el dret d’alterar
el programa.

Organitza: Ajuntament d’Artesa de Segre
- Comissió de Carnestoltes - Comissió de
Matança del Porc.
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PARTITS POLÍTICS

2015, un any de canvis
rimer de tot bony a tothom!
Esperem que hagin estat
unes festes nadalenques molt
entranyables per a tots, envoltats
de la família i els amics. Com
és tradicional al nostre municipi,
durant aquestes dates s’han anat
realitzant activitats principalment
dirigides a la mainada però també
altres actes per a tots els públics
que han tingut molt bona acollida.
Des d’aquestes línies agrair a la
Comissió de Festes i a totes aquelles
persones ja sigui a nivell particular
o a través d’associacions que han
col·laborat de forma desinteressada
per aconseguir un bon resultat.
Canviant totalment de tema, hem
sabut a través de la premsa, l’interès
de l’Ajuntament per adquirir el solar
del “Kay Kots” per tal de fer-hi un
pàrquing amb 20 places de capacitat
per a vehicles. La idea és encertada
però veiem prioritari fer en primer
lloc un eixamplament de l’entrada

P

del Carrer Balmes i així anivellar-lo
amb la part que hi ha just després
del Carrer Les Monges. Sempre ha
estat una cruïlla conflictiva, sobretot
pel pas entre vehicles pesants i
inclús entre turismes. A més, es
podria aprofitar per posar-hi un pas
de vianants.
Seguint amb els temes de trànsit,
demanaríem posar un pas elevat o
algun esvoranc a l’entrada o sortida
del poble per la Carretera de Tremp.
Són ja moltes queixes i durant molt
de temps que fan els veïns de la
zona a causa de l’excés habitual de
velocitat dels vehicles que hi transiten.
Sabem que la competència és de
Carreteres però no estaria de menys
fer-ne la petició i a través d’algun
conveni es poguessin instal·lar els
passos esmentats. El motiu s’ho val,
guanyem tots en seguretat tant per
adults com infants.
Una altra cosa de la que hem rebut
queixes i ens preocupa, és el fet que

IN MEMORIAM

Enriqueta Joan Sabaté
Vídua de Jaume Ampurdanés Ribera

V

a mori cristianament a Barcelona, a l’edat de 100 anys, el dia 8 de
gener de 2015, confortada amb els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica. (A.C.S.) Els seus fills, Joan, Jaume i Montserrat;
les seves joves, Teresa i Marisa; néts, besnéts i família tota ho fan saber a
llurs amics i coneguts i els preguen de voler-la tenir present en les seves
oracions. La cerimònia va tenir lloc, el dia 10 de gener de 2015, a les 9.30
hores, al Tanatori Sant Gervasi.

Josep M. Gili Vilella

E

l Josep Maria de Cal Giliet de Montsonís ens va deixar el passat 3
de desembre. La teva esposa, filla i fill polític, les teves nétes i tota la
família no oblidarem mai el teu somriure. Des d’aquí volem expressar
el més sentit agraïment a les mostres de condol rebudes durant aquells dies,
així com donar les gràcies al personal del CAP i a tothom que ens va donar
un cop de mà. Moltes gràcies a tots.
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la font petita que hi ha a la plaça del
Ajuntament freqüentment té pèrdues
o no desaigua correctament. En
temps gèlids com els actuals, l’aigua
que vessa es gela i pot ser una zona
molt perillosa per totes les edats,
sobretot pels infants. La solució que
proposem es tancar el pas d’aigua
durant els mesos més gèlids del
hivern i d’aquesta forma evitem tenir
un mal major si es dóna el cas.
Tots ells són un seguit de canvis
que creiem són necessaris fer i
no suposen cap estrall dins dels
comptes municipals. Esperem
que durant els propers mesos en
puguem veure algun. Seria bo
començar per aquestes petites coses
i anar avançant en altres de més
complexes, no menys importants.

Junta Local del Partit Popular
d’Artesa de Segre

HUMOR

Perspectives per al 2015
J.Galceran

BBC*

L’Anna Maria i l’Albert ja han tingut l’Isaac. Des
de La Palanca us donem la nostra més sincera
enhorabona! Moltes felicitats!

Segons Mariano Rajoy: La economía va bien.
Segons les xarxes socials: (sense comentaris)
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IMATGES D´AHIR

Artesa i l’automoció (II). Des del 1906 al 1927
s van fer els primers prototips
i els nous fabricants anaven
tenint èxits. Produïen motors
de poca potència, eren petits en
volums respecte a la força que proporcionaven. Deien que es posaven
en marxa fàcilment, fent senzilla la
seva conducció mentre circulaven.
Encara que no sembli del tot lògic,
aquí hi havia el problema: tenien
moltes panes.
Estaven preocupats per fabricar
motors forts i xassís consistents.
Motiu pel que els fabricants espanyols encara no produïen accessoris.
Radiadors, vidres, tubs d’escapament o rodes. Ho fabricaven altres
empreses subministradores.
A Artesa, el José Feixes de Cal
Freixes, carreter d’ofici, del 1920 al
1925 es va especialitzar en la fabricació de rodes. Els radis d’alumini
d’avui, encara estaven a anys llum.
Els primers cotxes tenien una potència de 1cv a 2cv. En pocs anys es va
passar de 2cv. a 4,8 cv. Va ser del
1900 al 1910 que es van ocupar en
produir disseny. A més de funcionar
i no tenir panes, havia de ser bonic.
El disseny ven, cosa que encara
pontifiquen les empreses avui.

E

Model de cotxe de quatre places de la Hispano-Suiza del 1906

Més que res hem parlat dels
òmnibus, però la gent estava entusiasmada per tenir un cotxe i els
més humils per, simplement, veure’l
passar. Quan se sabia que havia de
passar un cotxe per Artesa, la gent
podia esperar hores a la carretera
per a veure’l circular. Als començaments, a més de conversar i veure
els prototips, la gent volia viatjar amb
òmnibus, era tota una aventura. Els
xofers dels autocars eren uns personatges importants, sempre tenien
alguna anècdota per explicar i la gent
les escoltava fruïnt d´elles. Dels cotxes petits se’n deien cotxes urbans.

"Pobres milionaris"

Anunci del 1927 de la companyia HispanoSuiza
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Aquesta frase la va fer famosa Baden
Powell, el fundador dels Boy Scouts
a principis del segle passat, veient
passar els primers cotxes pels camins que aixecaven molta pols i la
gent anava tapada. Les dones abrigades en ple estiu, amb guardapols,
ulleres i la boca tapada i ell va deixar
anar “Els pobres milionaris”. Això
avui encara pot fer pensar en algú.
Per mitjà de l’escoltisme, educava a la canalla en contacte amb la
natura. Deia que els nens aprenen
dels grans no pel que diuen, sinó

pel que fan. Ensenyava als nois a
valdre’s per ells mateixos, a gaudir
de l’aire lliure, dels arbres, del sol, i
feien llargues caminades.

Els primers cotxes d’Artesa

Segons noticies que ens fan arribar, qui es van comprar els primers
cotxes a Artesa i comarca van ser:
el Plens, el Cunis i un Renault del
Gasset d’Anya. Els tres tenien les
matrícules molt baixes. Més endavant en van tenir el metge Serralta,
el Mallol de la bòbila i el metge Ignasi
Solé. Eren temps en que la gent no
tenia poder adquisitiu per un cotxe,
tenien problemes del dia a dia i
gairebé tothom conreava un hort i
un corral. Una anècdota que ens ha
arribat de primera mà és que el cotxe
del Gasset d’Anya, quan parava a la
carretera d’Agramunt, se li enganxaven 3 ó 4 nens al darrere i li costava
d'arrancar.
Agraïments a la família de
Cal Freixes

Bartomeu Jové Serra
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LA FOTO

Una setantena de participants es van reunir a la plaça de l’Ajuntament el 31 de desembre per realitzar
la cursa de Sant Silvestre organitzada pel CUDOS. FOTO: Jordi Farré

