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

Agenda ciutadana Actes

que sabem que es faran

juliol

MUNICIPI DE FORADADA

MUNICIPI D’ARTESA DE SEGRE

Dia 14 d’abril: Ramon Vila i SNrzyniarz, ¿ll
de Gerard i de Malgorzat

NAIXEMENTS:

DEFUNCIONS:

Dia 3: Bernat Giribets i Sabanps, ¿ll d’Albert
i de Montserrat

Dia 22: Cèlia Peralba Peralba (88 anys),
natural de Tudela de Segre

Dia 10: Jordi Pitarque i Janer, ¿ll de Jorge i
d’Isabel

agost

19 de setembre:

NAIXEMENT (pendent de publicar):

Dia 24: Elias Oliva i 'a Silva, ¿ll d’Antoni i
de Priscila A.
Dia 25: Laia Gonzàlez i Camats, ¿lla de
Raúl E. i de Joana
DEFUNCIONS:
Dia 11: Nati Santacreu i Armengol (88 anys),
natural d’Alentorn
Dia 12: Carme Ariet i Vilanova (98 anys),
natural de Cepeda (Argentina)

MUNICIPI D’ARTESA DE SEGRE
NAIXEMENTS:
Dia 23: Sophia Ribeiro i Pedrosa, ¿lla d’Edinaldo i de Zelia
Dia 25: Anaws Quiles i Lascau, ¿lla de Jaime
i de Iulia
DEFUNCIONS:
Dia 3: Jaume Armengol i Armengol (93
anys), natural d’Alentorn

Dia 18: Maria Capell i Solsona (89 anys),
natural d’Artesa de Segre

Dia 14: Josep Castells i Aran (87 anys),
natural d’Artesa

Dia 22: Agustín Cerrillo i Valls (80 anys),
natural d’Arcos de Jalón (Sòria)

MUNICIPI DE VILANOVA DE MEIÀ

Dia 24: Conxita Cortina i Noguerola (69
anys), natural d’Avinyó

Dia 25: Georgi Georgiev i Slavchev, ¿lla de
Georgi i de Snezhana

NAIXEMENTS:

temps

A les 17:30 h, a Montmagastre, Festa de
Sant Miquel. Música celta amb Slàinte i
actuació de la Colla Bastonera del Casal
Pere III de Balaguer. Organitza: Amics del
Castell de Montmagastre

Del 25 al 27 de setembre
A la Sala Parroquial, de 12 a 14 h i de 17
a 19 h, exposició “Artesa en blanc i negre,
1900-1950´, imatge grà¿ca d’Artesa i
rodalies per la família Boldú. Organitza:
Club de Lectures Artesenc

28 d’octubre
A les 17:30 h, a l’àrea infantil de la Biblioteca Joan Maluquer i Viladot, Hora del
conte (veure pàg. 18)

30 d’octubre
A les 20 h, a l’àrea d’activitats de la Biblioteca Joan Maluquer i Viladot, Escoltem
“Serrat 50” (veure pàg. 18)

ANEM DE FESTA MAJOR
Montargull: del 18 al 20 de setembre
Lluçars: 19 i 20 de setembre
Artesa de Segre: del 23 al 27 de setembre
(veure pàg. 46 i 47)

juliol i agost

Fonts: Ajuntaments d’Artesa de Segre, de Foradada i de Vilanova de Meià, i Servei Meteorològic de Catalunya.
ARTESA DE SEGRE

juliol

agost

A) AJUNTAMENT
Temp. mitjana:

27,9º

24,9º

Temp. màx.:

41º (dia 7)

38º (3, 6 i 7)

Temp. mín.:

13º (dia 26)

11º (dia 25)

Dies amb precipitació:

5

5

Precip. màx.: 15 mm (dia 31) 42 mm (17)
Total precip.:

41,5 mm

62 mm

B) BALDOMAR
Temp. mitjana:

4I

26,5º

23,5º

Temp. màx.:

40,9º (dia 7)

37,9° (dia 7)

Precip. màx.: 19,5 mm (21)

21,6 mm ( 18)

Temp. mín.:

11,5º (dia 26)

9,9° (dia 25)

Total precip.:

52,6 mm

Dies amb precipitació:

6

7

Precip. màx.: 12,7 mm (21)

54,2 mm (18)

Total precip.:

79,2 mm

35,7 mm

VILANOVA DE MEIÀ
Temp. mitjana:

juliol

agost

26°

22,8°

Temp. màx.:

41,3° (dia 7) 37,8° (7)

Temp. mín.:

12,7º (dia 9) 10,8° (16)

Dies amb precipitació:

5

54 mm

8

FORADADA
Dies amb precipitacions:
4 (juliol) i 4 (agost)
Precipitació màxima:
14 mm (31 de juliol) i 35 mm (18 d’agost)
Total precipitacions:
31 mm al juliol i 50 mm a l’agost
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Estat nou, comarca nova?
Les eleccions al Parlament de Catalunya
del 27 de setembre es presenten com a
transcendentals per al futur de la nostra
nació. Sí, nació, un terme que molts
polítics i intel·lectuals espanyols encara
neguen per a Catalunya. Per ignorància
o per mala fe, però si no són capaços
ni de reconèixer i respectar quelcom
evident, què podem esperar de l’Estat
espanyol? Lamentablement, poca cosa.
Els temps del peix al cove, de les falses
promeses i dels Estatuts descafeïnats ja
han passat a la història. Alguns partits
que depenen de la Meseta encara intenten convèncer-nos que el diàleg i l’entesa amb l’Estat espanyol és possible,
quan està clar que als catalans només
ens volen per pagar impostos i per imposar-nos la seva cultura i les seves lleis. I
ara, a sobre, ens amenacen d’enviar-nos
al “ejército”, d’empresonar el nostre
president i d’expulsar-nos d’Europa. Si
fent-nos por es pensen que encara ens
poden retenir... Catalunya ha de fer el
seu camí i, en tot cas, si volem aconseguir un tracte just d’Espanya, ha de ser
d’Estat a Estat. Hi ha debats que estan
caducats i no podem mirar enrere. Ara
tenim l’oportunitat de construir un Estat
nou, de desempallegar-nos de tants
anys d’asfíxia econòmica, menyspreus i
imposicions. També és l’hora de canviar
el país en què vivim, exigint polítiques

més socials i perseguint la corrupció. El
camí no és fàcil, però si no tirem endavant, segur que tirarem enrere.
Seguint el ¿l de l’actualitat, i ja en clau
més local, fa pocs dies, l’Ajuntament
de Ponts va desenterrar el tema de la
creació de la comarca del Segre Mitjà.
Aquest estiu ja s’ha aprovat el Moianès,
i sembla que s’ha obert la veda sobre el
fet comarcal. És evident que els consells
comarcals, tal com estan concebuts, no
acaben de funcionar i són una administració que soluciona poques paperetes.
La identitat és una altra qüestió, la Noguera no deixa de ser un calaix de sastre amb municipis tan llunyans i diferents
com Torrelameu o Vilanova de Meià, per
posar un exemple de disparitat. Artesa
i Ponts, i els municipis contigus, han
constituït històricament una subcomarca
amb el riu Segre com a eix vertebrador.
Ara bé, la creació d’una nova comarca
hauria de venir precedida per un debat
profund sobre la utilitat de l’administració comarcal. I el punt difícil d’aclarir
seria la capitalitat, ja que Artesa té més
pes econòmic i demogrà¿c que Ponts,
població que segurament tampoc voldria
renunciar-hi.
En ¿, que si no en teníem prou amb el
procés per crear un nou Estat, ara s’hi
afegeix el de crear una nova comarca.

NOTA: La Palanca està oberta a totes les col·laboracions, però ens reservem el dret
de publicar-les. Només s’admetran els escrits signats amb el nom de l’autor o autors. La
revista no fa seves, necessàriament, les opinions expressades pels seus col·laboradors.
Recepció de textos per a la propera revista: 9 d’octubre

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

PREMI PICA D’ESTATS
al millor reportatge local de
promoció turística 2004.
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noticiari
Ponts planteja de nou la comarca del Segre
Mitjà i ofereix compartir capitalitat amb Artesa
’Ajuntament de Ponts ha tornat
a plantejar la creació de la comarca del Segre Mitjà, que inclouria
municipis de l’Alt Urgell i la Noguera,
entre ells Artesa de Segre. El tema
és de tots conegut, perquè va associat a una vella polèmica, la de quin
municipi seria la capital de la nova
comarca. I en aquest punt radica
la novetat de la darrera proposta,
ja que l’alcalde de Ponts ha ofert la
possibilitat de compartir capitalitat
amb Artesa. De tota manera, com ha

L

explicat l’alcalde d’Artesa, Mingo Sabanés, a La Palanca, ni la proposta
s’ha fet formalment ni, de moment,
és una prioritat del nostre municipi.
“Ara no sé si toca“, assegura.
Sabanés recorda que la situació ha
canviat molt des que el tema es va
començar a plantejar anys enrera,
ara la majoria de serveis i infraestructures associats a una capital de comarca ja s’han repartit i construït, de
manera que poc més es podria guanyar en cas que es creés. En aquest

punt, remarca el que considera un
menysteniment cap a Artesa. “Tenim
un miler d’habitants més, però vam
demanar la comissaria dels Mossos
i va anar a Ponts, i totes les variants
es fan per allunyar Artesa del centre
de comunicacions“, lamenta.
De totes maneres, l’alcalde no
tanca la porta al tema, que condiciona a una negociació prèvia entre tots
els regidors, també els de l’oposició,
i, en tot cas, a una consulta prèvia a
la ciutadania.
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La inauguració i, a la pàgina següent,
GiIerents PRPents Ge la ¿ra

Les novetats donen força a la fira del Meló
rtesa va celebrar la Fira de
Sant Bartomeu el cap de setmana del 22 i 23 d’agost. No és cap
secret que el certamen té lloc en
dates molt difícils per captar públic i
expositors, i de fet aquest any es va
notar una considerable davallada en
l’assistència en molts dels actes. Va
costar d’omplir alguns tasts de vins,
es va repartir menys paella i pel so-

A

8I

par de dissabte, l’aspecte de la plaça
de l’Ajuntament era molt diferent del
d’anys anteriors.
Tot i això, darrerament la ¿ra ha
anat incorporant novetats que es
van consolidant i ajuden a mantenir-ne viu l’atractiu. Un bon exemple
és l’espai de degustació de formatge
i cervesa artesans a l’avinguda Ma
Anzizu, que satisfà tant expositors

com visitants. El mateix es pot dir de
la reubicació d’espais, amb el Cubtural de centre neuràlgic. No són novetats d’aquest any però sí que ha
estat en aquesta edició quan s’ha
constatat que tenen bona resposta
i poden ser garanties de futur d’un
certamen que, a més de la crisi, ha
de fer front al risc de caure en la monotonia.
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La festa va combinar gastronomia i diversió en la justa mesura | Jordi Farré

Creix la participació al 8è Aplec del
Conill, que canvia al 6 de setembre
’Aplec del Conill ha arribat a la
vuitena edició amb un canvi respecte de les anteriors, la data. La
coincidència amb l’Onze de Setembre, un fet inicialment molt favorable
perquè feia possible l’assistència de
comerciants que habitualment treballen en diumenge, es va acabar con-

L

vertint en un inconvenient a mesura
que les manifestacions de la Diada
atreien cada cop més artesencs,
que no podien compaginar ambdues
propostes. Aquest any, la participació va arribar al centenar de persones, que van gaudir de la gastronomia i d’una tarda de ball i disbauxa.

Artesa contracta una app que
envia informació als mòbils
’Ajuntament d’Artesa disposa des de ¿nals de juliol
d’un nou canal de comunicació amb la ciutadania
a través de les noves tecnologies. És l’aplicació per a
dispositius mòbils “eBando”, que permet als consistoris
enviar informació directament als ciutadans, que la reben als seus telèfons. L’aplicació és gratuïta i només cal
descarregar-la des de les fonts habituals i registrar-se
indicant el codi postal. Fins a principis de setembre s’hi
havien registrat 187 persones i el s’han enviat prop de
40 comunicacions. Entre altres informacions, els usuaris
reben els horaris actualitzats de les diferents activitats i
programes d’actes com els de la Fira o la Festa Major.

EXCAVACIONS I MOVIMENTS DE TERRES

JOAN ROCA ROSELL

L

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

Cas de frau en assegurances
a Policía Nacional va destapar a mitjan agost un cas
de frau en assegurances de vehicles amb un taller
mecànic d’Artesa implicat. Una persona va ser detinguda i onze més, imputades. Segons va informar el cos
policial, havien estafat 60.000 euros a l’asseguradora
atribuint danys a accidents quan l’origen era alguna altra
causa, o ¿ns i tot, s’havien fet expressament. El taller
comptava amb la connivència de dues empreses més.

L
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Els concerts pel jovent van ser el plat fort de les nits| foto: David Hernandez

Festa Major de Montclar
l cap de setmana de Sant Jaume
es va realitzar la festa major de
Montclar, amb una agenda repleta
d’activitats que cada any van a més.
Els actes van començar el dijous 23 amb una de les novetats
d’enguany, un monòleg a la fresca a

E

12 I

càrrec de Sergio Marín, que ens va
fer passar una vetllada amb un gran
somriure tocant tots els temes de
l’actualitat i interactuant amb el públic, que va ser nombrós. La nit va
seguir amb la festa “mojito”, amenitzada per DJ ZeRo, amb els temes

del moment.
L’endemà divendres, al vespre,
els actes seguirien amb el pregó des
del balcó de l’ajuntament, on es van
fer els parlaments de la junta administrativa i de l’Associació de Jovent,
que van repassar les novetats de
l’any amb alguna crítica i, com sempre, amb un toc d’humor, seguit del
“txupinazo” d’anunci de la festa i la
pluja de confeti, globus i caramels.
A continuació, es va dur a terme el
sopar de germanor i, amb l’estómac
ben ple, es van apagar els llums per
veure la traca i castell de focs que
anunciaven, un any més, l’arribada
del Fantasma Jaumet i Senglar Massaporc, que van realitzar els seus
balls.
En acabat, els assistents es van
posar drets per cantar junts Els segadors i, tot seguit, la marxa pel jovent va començar amb Ebri Knight i
el seu so enèrgic, agafant l’essència
de la música tradicional catalana rural i combinant-la amb els components moderns del rock i el punk. Va
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seguir amb les versions dels millors
èxits del pop-rock amb Munt-Band,
que actuava per setè any consecutiu, i va ¿nalitzar amb música ¿ns entrada la matinada, un any més, amb
DJ Jordi Balagué.
El dissabte 25, dia de Sant Jaume, es va realitzar al matí la missa
solemne, seguida de la traca, jocs
japonesos i caramels per la mainada. A la tarda, es va fer el torneig de
botifarra amb premis pels primers
classi¿cats i, paral·lelament, un espectacle de màgia solidari a càrrec
del mag Isidor, que va fer petita la sala de l’Ajuntament i que va permetre
recaptar 185 euros per l’AECC. En
acabat, es va fer una sessió llarga
de ball amb l’orquestra Liberty i, ¿nalment, després d’un descans per
sopar, la nit més llarga de Montclar
començava amb Xeic!, amb el seu
ska-roc, sempre amb unes lletres
reivindico-festives. Tot seguit, van
actuar els valencians Atzembla, amb
una barreja de rock, ska i punk i les
seves lletres crítiques i en defensa

L’espectacle de màgia, cita obligada
per als més petits | fotos: D. Hernandez

de la cultura i la terra. La festa va
seguir amb el grup de versions Septimo-A, que tocava per segon cop a
Montclar i un cop més ens va fer saltar i ballar sense parar. La música va
seguir amb DJ Jordi Balagué ¿ns que
va sortir el sol i van fer la seva arribada el Fantasma Jaumet i Senglar
Massaporc per fer la cercavila pels

carrers del poble, cada any amb més
participació, enguany animada amb
la música en directe de Septimo-A.
Durant tot el diumenge 26 la mainada va disfrutar d’un parc d’atraccions aquàtiques. Es va realitzar la
missa amb el cor parroquial d’Agramunt i a la tarda, l’orquestra Vintage va oferir un concert seguit d’una
sessió de ball a la qual no va faltar
el tradicional ball de rams. La nit va
acabar amb el sopar de ¿ de festa.
Finalment, dilluns 27 es va tancar
la festa major amb la pintada de murals, amb la qual es va poder donar
vida la imaginació.
Des de l’Associació de Jovent
volem agrair un any més a tots els
assistents que ens impulseu a seguir
endavant, fent més gran aquesta
festa de la qual ens sentim orgullosos. Apro¿tem també per agrair a la
Junta Administrativa de Montclar i
l’Ajuntament d’Agramunt la col·laboració en la festa. Us esperem de nou
l’any vinent, en què repetirem una
gran festa. | David Hernandez

Cubells salva el parvulari
’Ajuntament de Cubells ha aconseguit mantenir el
parvulari municipal gràcies a la campanya d’aquest
estiu, que oferia allotjament a preu assequible i ajuts a
l’escolarització per famílies amb ¿lls en edat preescolar
que s’instal·lessin al municipi. A la foto, el regidor d’educació davant l’escola. | Ajuntament de Cubells

L
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Fred
Calor
Llum
Aigua
Descalci¿cadors
Osmosi
Fontaneria

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

Electrodomèstics

Artesa de Segre Tel. 696 145 650

TALLERS

VILELLA

ARTESA DE SEGRE
Tel. 973 40 02 95

EQUIPS DE NETEJA GIDAR
REPARACIONS MECÀNIQUES
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la noguera

Anna M. Vilanova i Alentorn

DETENEN TRES LLADRES
l 3 d’agost els Mossos d’Esquadra van detenir tres
homes, de 33, 37 i 41 anys i nacionalitat marroquina, com a presumptes autors de 18 robatoris amb
força en bars i restaurants de diverses comarques, entre elles la Noguera, a Montgai i Menàrguens.

E

POLÈMICA PEL CASTELLÀ A L’ESCOLA
a petició d’una família de Balaguer per què el seu
¿ll tingués més hores de castellà va fer que, temporalment, un curs de l’escola Gaspar de Portolà es
veiés obligat a doblar el nombre de classes en aquesta
llengua. Finalment, la família va retirar la petició arran
de les protestes de l’AMPA i la societat en general.

L

MONTGAI VOL ACOLLIR REFUGIATS
’Ajuntament de Montgai s’ha sumat a l’onada de
solidaritat amb els refugiats sirians i ofereix dos pisos de propietat municipal a dues famílies. Els ofereix
un hort i l’opció d’acollir-los al programa de lloguer gratuït a famílies amb nens en edat escolar.

L

PART D’OLIOLA VOL PERTÀNYER A PONTS
n grup de veïns d’Oliola va proposar al seu ajuntament la fusió dels dos municipis. S’està estudiant
si la sol·licitud requereix només el consentiment del

U

50% dels veïns o si també s’hauria de tenir en compte
els nuclis agregats.

RIALB VOL MÉS COBERTURA
es empreses que es dediquen al turisme a les aigües del pantà de Rialb han demanat millorar la cobertura de la telefonia als municipis de la zona, ja que
no poden oferir un servei òptim pel que fa a reserves
i ofertes i també per a les urgències que poden sorgir.

L

“TORRELAMEU ÉS AQUÍ”
s la campanya que ha iniciat l’Ajuntament de Torrelameu per reclamar més presència als indicadors
de la C-12 i l’autovia A-2, ja que ara només hi ha una
indicació en arribar al poble. Buscarà la col·laboració
de Menàrguens i Corbins i de personatges mediàtics.

É

PROJECTE “D’ARTAGNAN”
stà impulsat per l’O¿cina Jove del Consell Comarcal en col·laboració amb els ajuntaments. Cada
ajuntament proposa als seus joves una activitat per
combinar-la amb activitats de lleure. Per exemple, Tiurana va proposar aquest juliol l’activitat Recuperem el
circuit d’Orientació, on es van fer tasques de manteniment. Els joves van tenir accés a les piscines i van fer
una visita guiada al poble.

E
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entrevista

Miquel Regué i Gili

Àngels Ponsa, diputada

“Estem en un moment històric, apoteòsic,
de màxima il·lusió i de gran responsabilitat.
Catalunya ha de fer el seu camí”

Àngels Roca al Cubtural (dalt) i en una intervenció al Parlament (dreta)

ngels Ponsa i Roca (Artesa de
Segre, 1960), casada, té dos
¿lls i un nét. És Llicenciada en Història de l’Art per la UB i Màster en
Gestió Pública per la UAB. Regidora
de Sant Cugat del Vallès entre 1995
i 2003. Diputada al Parlament de
Catalunya des de 2011 ¿ns a l’actualitat per Convergència Democràtica

À
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de Catalunya.

Com entra en el món de la política?
A casa meva des de sempre s’ha
parlat de política, l’avi Roca era una
persona que llegia molt i a qui li agradava estar informat, sempre havíem
debatut sobre el fet català, els valors

socials, teníem família que es va haver d’exiliar a la postguerra... La consciència política l’he tinguda des de ben
jove, però vaig entrar en aquest món
força tard. Va ser a mitjan anys 1990,
quan treballava de tècnica municipal
a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. El llavors alcalde Aymerich em
va oferir d’anar a la seva llista per a
les municipals de 1995. Vaig acceptar i em van escollir regidora; vaig portar les àrees de cultura, ensenyament
i esports. Vam treballar de valent per
una ciutat que va doblar la població
en menys de 20 anys (vam passar de
40.000 a 87.000 habitants) i on faltaven equipaments i serveis de tot tipus.
El 1999 vaig repetir al consistori, de tinent d’alcalde, amb Lluís Recoder al
capdavant.

Com va ser el salt al Parlament?
A mi m’agradava la política municipal, de proximitat... Em vaig fer militant de Convergència i vaig entrar a la
sectorial de Cultura. Em vaig anar pre-
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ocupant per les necessitats
que tenia el nostre país. Va
ser l’any 2010 quan vaig tenir l’oportunitat d’anar a les
llistes de CiU al Parlament.
No vaig entrar de diputada
en primera instància, però a
principis de 2011 vaig substituir un company que va
deixar l’escó. He treballat
intensament, en les comissions d’Ensenyament, de Cultura i de Mitjans de
Comunicació. En aquesta legislatura he estat la portaveu de Cultura del
grup parlamentari de CiU i he participat en l’elaboració de diferents lleis.

La política mira amb recel el sector cultural i viceversa. Per què?
Històricament ha estat un sector
poc proper als partits polítics, i sempre ha tingut un esperit molt crític amb
el poder. A Catalunya, però, hi ha consens polític amb la majoria de forces
per potenciar el món cultural, que alhora també és un motor econòmic per
al país. Però mesures com les que ha
pres el PP apujant l’IVA cultural del 8%
al 21% no ajuden gens un sector molt
castigat per la crisi econòmica. Al Parlament vam aprovar una llei en defensa del sector audiovisual, dotant-lo de
recursos que havien de sortir d’un nou
impost sobre continguts mòbils, estava pactat amb les operadores i havia
de reportar 20 milions d’euros anuals.
Però el Govern central ha recorregut la

llei i ha quedat aturada.

Avui en dia la política està mal
vista, els casos de corrupció no
cessen... Com es pot digni¿car
aquest treball?
No es poden posar tots els polítics
al mateix sac. Som més els que treballem amb vocació de servei i som
honrats, que els que s’apro¿ten de la
política. La corrupció ens fa molt mal i
el tractament de caire sensacionalista
que en fan alguns mitjans i també alguns partits, no hi ajuda. Però el cert
és que hem de lluitar més i millor contra la corrupció, amb les lleis, amb els
codis ètics dels partits i també limitant
els mandats, perquè la política no ha
de ser una professió per tota la vida.
Com viu i com veu el procés sobiranista de Catalunya? Va a la llista
de Junts pel Sí?
Estem en un moment històric, apoteòsic, de màxima il·lusió i de gran responsabilitat. Catalunya ha de fer el seu
camí, tenim una gran oportunitat per

constituir-nos en Estat propi, per millorar la vida dels
catalans i catalanes. A la
llista del Junts pel Sí (jo vaig
de núm. 37 per Barcelona)
hem aconseguit aglutinar
gent amb diferents sensibilitats, generosa, potent, amb
una força i una energia imparable... A l’altra banda,
en canvi, hi ha gent amb actituds poc
democràtiques, que fan la campanya
de la por. Espero que obtinguem una
majoria incontestable a les urnes, que
ens dugui a una Catalunya independent.

Quina és la visió d’Artesa d’una
artesenca que viu fora?
Quan un viu fora, s’implica al lloc
on resideix. De totes formes, Artesa
de Segre sempre serà el meu poble,
hi vaig viure la meva infància i hi tinc
part de la meva família. Sempre m’ha
interessat el que es fa a Artesa, llegeixo La Palanca sempre que puc i estic connectada per ‘whatsapp’ amb les
meves amigues de joventut. Veig Artesa amb una bona salut i des de l’àmbit on jo tinc responsabilitats, veig que
la cultura té embranzida, teniu unes
magní¿ques instal·lacions culturals,
amb el Cubtural que fa molt de goig,
l’Escola de Música, la Biblioteca... A mi
i als meus ¿lls sempre ens han agradat les Caramelles, una manifestació
cultural molt singular.
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notícies
de la biblioteca
NOVETATS
SETEMBRE
NOVEL·LA
Deu top-models i una boja que
parla sola. Daniel Arbós. RBA.

Novel·la actual i de diàlegs potents,
retrat dels qui són “a la trentena”.
L’Eduard és redactor i solter. O “single”, com se n’hagi de dir. Fa poc
que ha trencat amb la parella i la
germana i els amics el pressionen
perquè en trobi una altra. No pot ser
tan difícil...
Aquesta casa està embruixada.
John Boyne. Empúries.
A l’època victoriana, una jove soltera
tenia poques opcions. Per això, Eliza
contesta l’anunci que busca una institutriu per Gaudlin Hall, una casa amb
¿nestres tancades i cortines darrere
les quals xiula el vent. Però es revolta
contra la por i els misteris.
El capità Carleton. Daniel Defoe. La
Mansarda.
Les falses memòries del capità anglès
George Carleton a la Guerra de Successió serveixen a Defoe per escriure
una novel·la d’aventures ambientada
a la Catalunya de 1713. Narra l’heroïcitat dels catalans i les forces aliades

Activitats
 Sortida a mequinensa
Activitat dels Clubs de Lectura
de les biblioteques de la província de Lleida i de les Terres
de l’Ebre que han participat a
l’activitat “Llegim Moncada”
Dissabte, 3 d’octubre
Mequinensa
 Club de Lectura
La sonrisa etrusca, de José Luís
Sanpedro. Si hi esteu interessats, passeu per la biblioteca
Dimecres, 28 d’octubre, 20.30 h
Àrea d’Activitats
 L’hora del conte
Contes de tardor
Dimecres, 28 d’octubre, 17.30 h
Àrea Infantil
 Escoltem - Serrat 50
Commemorarem que el 18 de
febrer de 1965 en Serrat va cantar per primer cop en públic
Dimecres, 30 d’octubre, 20 h
Àrea d’Activitats
 Exposició ‘Mequinensa, fotogra¿es de Jesús Moncada’
Cedida pel Museu Etnològic de
Barcelona
Fins al 30 d’octubre
Àrea d’Activitats
 Exposició ‘Cavall Fort’
Exposició antològica amb motiu
del 50 aniversari de la revista.
Cedida per la Central de Biblioteques de Lleida
Del 29 de setembre al 16 d’octubre, Àrea d’Activitats
 Exposició ‘10 anys de Club de
Lectura de la Biblioteca’
El Club de Lectura compleix 10
anys i més de 80 llibres llegits!
Recull fotogrà¿c, mostra de
llibres, escriptors convidats...
Fins al 30 desembre, 1r pis

contra l’exèrcit de Felip V, descriu la
presa del castell de Montjuïc i es deixa
impressionar per Montserrat.

Número zero. Umberto Eco. Rosa dels
Vents.
En Colonna i sis col·legues preparen el
Número 0, l’edició anticipada del nou
diari, indaguen en els secrets ocults de
la CIA, del Vaticà i de Mussolini. Tot va
sobre rodes ¿ns que un cadàver en un
carreró de Milà i un amor discret canvien el destí de l’heroi i la manera com
els lectors mirarem la realitat.

NOVEL·LA JUVENIL
Quedeu-vos a la trinxera i després correu. John Boyne. Fanbooks.

CONEIXEMENTS ADULTS
Ser feliç és fàcil. Clemente García Novella. Bromera.
Els herois de 1714. Francesc Serra.
Base.
La diada. Robert Surroca. Base.

INFANTIL
La màquina de les pessigolles.
Elisenda Queralt i Roger Olmos. La Galera.
Almogàvers. Rafael Sospedra. Rafael
Dalmau.
Miquelets. Rafael Sospedra. Rafael Dalmau.

PEL·LÍCULES
Cómo entrenar a tu dragón. Chris
Sanders i Dean DeBlouis.
Kung fu panda. Hohn Stevenson i Mark
Orborne.
Ratatouille. Brad Brid.

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

HORARI Tardes de dilluns a divendres de 16.00 a 20.00 h. · Matí de dimarts d’11.00 a 13.00 h.
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Auto Taller Gardela
Planxa - Pintura
Mecànica - Servei grua
Tel. 973 400 198
Nit 973 415 119
Mòbil 630 247 659
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Ctra. d’Agramunt, 98
25730 Artesa de Segre
(Lleida)

les entitats
Cançons, cava i coca ensucrada.
Crònica d’un concert afectiu
l passat divendres 14
d’agost, dins els actes de
la Festa Major de Montsonís,
una colla d’incondicionals de
la música vam deixar-nos
endur per un concert que
ens encuriosí des del primer
moment.
Sota el lema “Cançons i
vivències” es presentava a
les nostres contrades la parella artística formada per
la cantant Montserrat Seró
i Casals i el compositor i intèrpret Josep Lluís Guzman i
Antich. Sens dubte es tractava d’una proposta que calia
conèixer, ja que en ella conÀuïen dues virtuts, a parer
nostre, que sempre són garantia d’èxit si es mesclen en
la mesura justa: la jovenesa
i la frescor d’una promesa
del cant i el bagatge i la coneixença de les coses d’un músic que
ha decidit reinventar-se.
L’accent del concert era clar, presentar-nos a mode de narració íntima tot un seguit d’imatges d’indrets
d’arreu per tal de traslladar-nos-hi
musicalment, llocs llunyans i altres
de més propers, i amb aquest viatge
experimentar el pessic al cor que provoquen els pensaments nascuts del
sentiment més encès.
Els aires brasilers, el pop folk amb
el seu inessiu caire nostàlgic i reivindicatiu, les tonades de la nostra tradició
musical, els planys del cant andalús i,
com a comiat, un estàndard del cinema americà dels anys seixanta confor-

E

maren el programa de l’acte.
La tria d’harmonies sens dubte fou
del gust del públic, que en alguna ocasió, deixant-se endur per la bona sintonia generada, ¿ns i tot va atrevir-se
a fer de cor inesperat des de la platea,
demostrant que la música “no coneix
més fronteres que les que vulguin
sentir les veus dels homes que canten amb amor (dum, dum, dum, dum,
dum) ...”.
Tot plegat, un plaer per a l’orella i
un estímul per a l’ànima.
La Montserrat, una delícia feta tendresa, va omplir l’escenari amb una
interpretació continguda en els gestos
però del tot escaient amb cada nota

que entonava. Caldrà seguir-li la pista, de segur
que no ens decebrà en
properes audicions ...
I el Lluís, una sorpresa inesperada per a tots
aquells que ja teníem referències de la seva obra.
El convidem que continuï
aprofundint en aquest
vessant més trapella que
ens va deixar gratament
esparverats.
La cirereta del pastís va venir de la mà de
la Mariona Bonet, una
soprano amb un llarg recorregut i amb uns recursos sempre efectius, que,
sumant-se a la parella de
l’escena, va protagonitzar
un bis d’una de les peces
que ja s’havien escoltat.
Per acabar la vetllada,
la golafre companyia d’una copeta de
cava, el mos d’una coca ensucrada i el
goig compartit per tots els assistents
al recital.
Constatat, doncs, el reeiximent de
la cita melòdica, des d’aquí esperonem els promotors de la iniciativa a
convocar-nos per a una propera trobada de música feta en viu i en primera
persona. On sigui que sia, sempre que
no trigui a arribar.
Molta sort en el vostre atreviment,
Montserrat i Lluís, ens heu arribat molt
endins bo i cantant i fent barrila! Traca
i mocador!
| Una colla d’entusiasmats cantaires de l’Orfeó Artesenc
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les entitats
El Club de Lectures presenta un especial de
“Les Estàtues-Menhirs” i postals de 1915
questa ¿ra de Sant Bartomeu, i
gràcies a la inestimable col·laboració dels seus autors, els arqueòlegs Joan B. López Melción i
Andreu Moya i Garra, hem posat a
disposició de socis i simpatitzants
l’especial de la revista Lectures “Les
estàtues-menhirs i el megàlit dels
Reguers de Seró”, així com, per mitjà dels membres de la família Boldú,
un conjunt de 10 postals amb fotogra¿es de 1915.
L’especial són 24 pàgines a color
que ens expliquen la troballa i complexa història de les anomenades
“Pedres de Seró”, que no hauria estat possible realitzar sense el suport

A

L’estand de l’entitat a la Fira de Sant
Bartomeu | foto: Josep M. Espinal

de l’Ajuntament d’Artesa de Segre,
en particular de l’alcalde, Mingo
Sabanes, i la regidora de cultura,
Àfrica Reig, als qui estem profundament agraïts per fer possible que
aquest projecte tirés endavant. Les

Bingo a la Penya Barcelonista d’Alòs
l dia 12 d’agost, coincidint amb
la celebració del partit de Supercopa d’Europa que va enfrontar el
FC Barcelona amb el Sevilla, la Penya Barcelonista d’Alòs de Balaguer,
prèviament al partit, va organitzar
un bingo solidari amb la ¿nalitat de
destinar la recaptació a ‘la Marató’
de TV3.
Hi va haver 4 premiats gràcies a
la gentilesa de FC Barcelona, Vins

E
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de la Vall de Baldomar, Olis Macià i
Cal Rellotger d’Artesa de Segre, que
van oferir els premis als afortunats.
Els premiats van ser els veïns de
la localitat i socis de la Penya Joan
Trepat, Marc Bernat, Francesc Batlle
i Jaume Montraveta.
Els socis van poder gaudir després del partit i de berenar i beguda.
La recaptació del bingo solidari va superar els 800 euros, que es

postals ens mostren 10 vistes d’Artesa i rodalies (Salgar, la Fàbrica,
el Pont d’Alentorn, l’obra nova del
canal, el Pla...). No són desconegudes, però la reproducció facsímil
de les 10 postals, presentades dins
d’un magní¿c sobre, impressiona. A
més, ens serveix com a anunci de la
propera revista Lectures número 17,
dedicada a l’obra fotogrà¿ca de la
família Boldú ¿ns a l’any 1950 i que
posarem a disposició dels artesencs
aquesta Festa Major en l’exposició
“Artesa en blanc i negre 1900-1950”,
que podreu veure els tres dies a la
Sala Parroquial. | Josep M. Espinal, secretari CLAac

destinaran íntegrament a ‘la Marató’.
La Penya Barcelonista d’Alòs,
com a entitat fortament compromesa
amb l’esportivitat, el civisme, la solidaritat i la integració social i altres
valors que reÀecteixen el compromís
de ser Penya del FC Barcelona, ha
volgut amb aquest acte fer d’aquests
valors una realitat.
Una vegada més, agraïm el suport incondicional i el compromís de
l’Ajuntament d’Alòs de Balaguer. |
Penya Barcelonista d’Alòs
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La Penya va participar, un any més,
al torneig de Futbol 7 | foto: Penya
Barcelonista d’Artesa i Comarca

La Penya Barça fa 30 anys
envolguts penyistes, socis i veïns
d’Artesa en general. Sembla que
fos ahir que celebràvem el 25è aniversari amb els sis títols guanyats pel millor equip de la història, que ja hi tornem
a ser. Enguany, la Penya d’Artesa de
Segre i Comarca arribem a la trentena.
Trenta anys es diuen aviat i arribar tan

B

lluny ha estat gràcies a la feina de molta
gent que desinteressadament han mantingut viu l’esperit de ser del Barça al
nostre poble i rodalies. Per tant, abans
que res, a tots ells moltes gràcies.
Durant l’any hem fet diversos actes:
un desplaçament a un partit de lliga
amb els socis més joves, participació un

Salutació per la Festa Major
om cada any per aquestes dates,
arriba la festa gran del nostre poble, que sempre és esperada amb alegria i il·lusió, des dels més petits ¿ns
als més grans. És el cap de setmana
de la gent del poble i per la gent del poble. Aquest cop, però, encara serà molt

C

més especial. Coincideix amb la festa
gran de la democràcia. El diumenge 27
de setembre, els catalans estem convocats per decidir l’esdevenir de la nostra nació, lliurement i sense cap mena
de prohibició. El nostre desig és que
aquesta votació serveixi necessària-

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

any més al Torneig de Penyes de Futbol
7, celebracions de les diferents ¿nals a
què ha arribat el nostre equip i recentment, per la Fira de Sant Bartomeu, un
estand.
Per la Festa Major col·laborarem
amb el patrocini del rom cremat a les
Havaneres. També estem preparant per
l’octubre una xerrada col·loqui amb Sor
Lucia Caram i, per acabar, l’11 d’octubre disfrutarem de la setena Trobada
de Penyes de Ponent Nord i del dinar
del 30 aniversari. Quedeu, doncs, convidats a participar dels actes! Visca el
Barça i visca Catalunya!

ment per endegar una Catalunya lliure,
pròspera i justa.
Així doncs, amigues i amics, des
de la Penya Barça d’Artesa de Segre
i Comarca, us convidem a gaudir de la
nostra Festa Major amb tota la intensitat i a exercir el vostre dret a vot amb tot
el convenciment. Visca el Barça, visca
Catalunya i bona Festa Major!

· Manualitats, tallers, casals...
· Deures.
· Recollim els nens/es a l’Escola.
· Acompanyaments a d’altres activitats extraescolars.
· Festes d’Aniversari.
Per a més informació:
Ctra. de Tremp, nº16 o Tel. 660621742
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La Marxa de Torxes i l’actuació de Toni Albà | ANC

Via lliure a la república catalana
mb la intenció de motivar tothom
pel proper 27S, una data decisiva
pel futur de Catalunya, des de l’assemblea territorial de l’ANC d’Artesa de Segre hem organitzat diversos actes durant l’estiu, que s’han intensi¿cat en les
dates properes a l’Onze de setembre.
Hem fet circular dos llibres on tothom podia escriure els seus desitjos
de cara a la independència. Un anava
de festa major en festa major pels pobles de la rodalia. L’altre ha estat present en diferents esdeveniments i llocs:
sardanes a la fresca, Biblioteca d’Artesa, exposició de cartells per la independència a Cubells, Fira de Sant Bartomeu... La traca ¿nal de tots aquests
actes va començar amb la parada de
la Fira de Sant Bartomeu, molt conco-

A
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rreguda. Posteriorment, el dissabte 29
d’agost a la nit es va fer una marxa de
torxes amb un punter gegant des de la
plaça de l’Ajuntament ¿ns a la plaça
Major, passant per bona part del nucli
antic. La seixantena d’assistents vam
haver d’escoltar –totalment sorpresos–
els insults que un individu llançava als
catalans des de la ¿nestra de casa
seva amb crits de “¡Viva España!” pel
mig. Posteriorment, apagades les torxes pel perill d’incendi, es va pujar ¿ns
al Castellot. El dissabte següent a la
tarda, 5 de setembre, el popular Toni
Albà va oferir una interessant xerrada
al centenar de persones que ens vam
aplegar a la plaça del Ball. Remarquem
una emotiva frase del seu discurs: “La
independència és un acte d’amor de

cara a les generacions futures”. A la nit,
amb el també conegut Fermí Fernandes, ens van fer riure de valent amb
l’obra Histèria Sagrada, al Cubtural.
Per acabar, la vigília de l’Onze de
setembre, a la plaça de la Nació Catalana, el concert reivindicatiu ens va
emocionar d’allò més, de la mà de Nich
i Àlex, el grup Un Quart de Sis i l’Orfeó. L’endemà, després de la tradicional pujada a la Roca del Cudós,... dos
autocars de gent cap a Barcelona per
contribuir amb el nostre granet de sorra
a emplenar la Meridiana i a l’èxit de la
Via Lliure.
Estem convençuts que el 27S també serà un gran èxit i esperem que
aquest sigui l’últim any de les grans
mobilitzacions per l’Onze de setembre.
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les entitats
Comença el curs!
esprés de les merescudíssimes
vacances d’estiu i d’uns mesos
de desori a casa, ha arribat l’hora de
tornar a les rutines i de començar el
curs amb força; des de l’AMPA us
oferim uns quants consells perquè tot
vagi com una seda…
En primer lloc, establiu horaris
i rutines. Marqueu i recupereu de
forma progressiva els horaris dels
àpats, d’anar a dormir, de llevar-se,
de fer els deures… El fet de tenir una
vida ordenada els ajudarà a esdevenir persones madures, independents
i capaces d’organitzar el seu propi
temps.
Prepareu el material escolar conjuntament amb els vostres ¿lls: feu
un llistat del que necessiten per al
nou curs i reviseu tot allò que puguin
apro¿tar del curs anterior. Feu que es
corresponsabilitzin en els preparatius
per tornar a l’escola; us poden ajudar
a folrar els llibres, posar-hi el nom,
preparar la motxilla…

D

Plani¿queu els deures: cal que
els nens i les nenes tinguin un lloc
adequat i ben il·luminat per a fer els
deures, un horari ¿x (que pot variar
en funció de cada alumne) i lluny de
possibles distraccions (televisió, mòbils, jocs…)
És també molt important que
assistiu a les reunions escolars;
aquest primer contacte amb l’escola,
amb els mestres
i amb l’AMPA us
permetrà tenir el
full de ruta de tot el
curs, així com del
funcionament de l’escola.
Pel que fa a les activitats extraescolars, cal que les programeu amb
cura; han de ser pactades conjuntament amb els vostres ¿lls i ¿lles i sempre tenint en compte els seus gustos
(si no hi van contents, difícilment les
apro¿taran) i les seves necessitats; si

el curs anterior han tingut di¿cultats
en el seguiment de les assignatures,
caldrà fer alguna activitat de reforç.
També cal que els animeu a fer exercici… “mens sana in corpore sano”!
Recomanem especialment la pràctica d’un esport d’equip, ja que, a més
dels avantatges de l’activitat física,
aprendran també disciplina, treball
en grup, solidaritat…
En tot cas, cal que tingueu especialment
cura
de no atapeir excessivament l’horari dels vostres
¿lls i ¿lles amb un
excés d’activitats
extraescolars; cal
que tinguin temps
també per estudiar,
descansar, relacionar-se amb amics i
compartir estones amb la família.
Finalment, no us oblideu de supervisar la seva alimentació i recordeu que cal esmorzar adequadament
abans de sortir de casa per arribar
amb forces a l’escola.
Des de l’AMPA desitgem que
tingueu un organitzat i pro¿tós curs
2015-2016. Us esperem a la reunió
d’inici de curs i en totes les activitats
que realitzarem durant l’any!

les extraescolars
s’haurien de pactar
amb els fills i filles,
i tenir en compte
els seus gustos
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tema del mes

Tot i la cita de la manifestació a la tarda, l’aÀuqncia a la Roca del Cudós va ser notable | Marta Serret

Artesa commemora l’Onze
de Setembre esperant el 27
l cometari que havia començat
com una broma es va convertir
en la frase més repetida de la commemoració d’enguany de l’Onze
de Setembre: “esperem que sigui
l’últim”. La majoria dels participants
dels diversos actes organitzats tant
el dia abans com el de la festa mateix no amagaven les esperances
que tenen dipositades en la convocatòria electoral del dia 27.
Així doncs, tots els actes van tenir
un to marcadament independentista,
amb més estelades que senyeres i
sense massa predomini d’ambient
electoral. També era en boca de tots
el fet que els darrers anys la tensió
política fa que l’ambient de conte-
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sa es respiri permanentment, i no
només els quinze dies previs a la
cita amb les urnes.
Els actes o¿cials de commemoració van començar el dijous dia 10
al vespre, amb un esdeveniment
cultural a la plaça de la Nació Catalana. Primer van actuar Nich i Àlex,
duo de violí i acordió, i a continuació
va fer-ho el grup Un quart de Sis.
Simultàniament, els assistents van
poder gaudir de servei d’entrepans
i begudes.
Tot seguit, el colofó de l’acte
el van posar l’Orfeó Artesenc i les
Caramelles. La cita va congregar
una multitud de participants que va
omplir les taules de la plaça i es va

allargar ¿ns més tard de la mitjanit.
Tot i haver fet tard el dia abans,
la cita de l’endemà era puntual, a
les 9 a la mateixa plaça, per en¿lar la pujada a la Roca del Cudós.
L’assistència ha caigut dràsticament
des que hi ha les manifestacions a
la tarda a Barcelona, tot i que s’ha
avançat l’hora per permetre combinar-ho amb els autocars.
Tot i això, ¿nalment es va congregar un nodrit grup de persones que
van gaudir d’un esmorzar a base de
coca, xocolata i mistela a l’aire lliure i
d’una tradició molt artesenca. A continuació, a dos quarts de 12, els autocars sortien de la Plaça de l’Ajuntament en direcció a la Via Lliure.
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#temadelmes

n el recull grà¿c de sobre aquestes línies hi ha el testimoni de diferents moments de la jornada. Les
dues fotogra¿es superiors són de la
vetllada del 10 de setembre, acte que
va unir reivindicació, música i cultura.
Hi van actuar Nich i Àlex (violí i acor-

E

dió) i el grup Un quart de sis (a la foto
de l’esquerra). L’Orfeó i les Caramelles van cloure l’acte.
La imatge central és una mostra
dels artesencs que es anar ¿ns a
Barcelona per ajudar a omplir la Via
Lliure. No hi són tots, però són una

proporció important dels quins s’hi
van deslaçar amb els autocars.
Finalment, a baix podem veure la
Festa al municipi de Foradada, que va
organitzar actes a Foradada, Montsonís i Rubió. (Fotos: J. Farré, ANC Artesa, Ajuntament de Foradada)
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partits polítics
La independència a les teues mans
a tres segles, en acabar la Guerra
de Successió, el poble català ho
va perdre tot a mans de la monarquia
borbònica. Malgrat tot, el sentiment
ha sobreviscut la nit dels temps. I no
només això. En els darrers anys, s’ha
incrementat de manera molt notable
el nombre de catalans i catalanes
que aspiren a una societat catalana
millor amb l’assoliment de la plena
sobirania nacional.
Amb les properes eleccions del
27S som davant d’una oportunitat
històrica, ja que la independència és
a tocar si la majoria així ho decidim.
Els contraris s’esforçaran a remarcar
les di¿cultats del procés, les ensopegades i les incoherències del camí

F

que portem ¿ns ara, així com les rareses de la candidatura Junts pel Sí,
que hi són perquè les circumstàncies
són extraordinàries; però diguin el
que diguin, només depèn de nosaltres i tenim les eines necessàries a
l’abast: les urnes.
En una república catalana independent serà possible millorar moltes
coses que ara no depenen de nosaltres sinó de l’Estat. Un estat que no
ens accepta tal com som i que no ens
permet gestionar els problemes de la
forma que ens sembli millor.
Diguem “sí” a millorar la democràcia, a la lluita contra les desigualtats,
a una economia basada en l’esforç
i l’emprenedoria, a un país amb mi-

llors prestacions en sanitat, educació
i benestar, a un sistema de pensions
segur que garanteixi una vida digna
a la gent gran, a un país que defensa
la seua llengua i la seua cultura però
respecta la diversitat, a un país obert
a Europa i al món... Diguem “sí” a la
llibertat!
Ningú que hi cregui pot quedar-se
a casa o permetre que un altre s’hi
quedi. No podem deixar-nos vèncer
per la mandra, l’esgotament, la por
o la incertesa.
Junts ho farem possible.
Junts assolirem la independència!

perquè diem...

Albert Vidal

... passar per la pedra?
s diu així quan hom està obligat
a complir unes normes determinades i també quan, per aconseguir
un ¿, s’han d’acceptar unes certes
condicions tant si es vol com si no, i
de manera humiliant.
En l’actualitat ha quedat, pràcticament, només referida a forçar sexualment algú.
L’origen el tenim en un compost
que preparaven els apotecaris barrejant àcid nítric, polsims d’argent
i conglomerants, obtenint així una
pasta sòlida que la gent identi¿cava amb una pedra i a la qual ano-
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menaven pedra blava. S’utilitzava en
les petites i senzilles operacions de
cirurgia -el que avui anomenaríem
cirurgia ambulatòria- per l’extirpació
de fragments de carn esmortida, donat l’efecte càustic del preparat, encara que s’usava preferentment per
mitigar algunes malalties venèries.
No cal dir que l’aplicació d’aquest
“medicament” produïa grans dolors
en el pacient.
Per això haver de passar per la
pedra representava un mal tràngol
per a qui no hi tenia més remei que
utilitzar-la. Algunes vegades, i en el

mateix sentit, se sol utilitzar també
una altra dita que no és més que
una traducció del castellà, “passar
per l’aro” -òbviament, la paraula
“aro” és un barbarisme-, la qual possiblement té el seu origen en el món
del circ, en què els domadors fan
passar els animals per un cèrcol, de
vegades en Àames, sens dubte en
contra de la voluntat de les pobres
bèsties.
Però com que qui mana, mana,
no tenen altra alternativa que passar pel cèrcol -“l’aro”- si no volen ser
castigats.
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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
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reÀexionem

Mercè Nogués

Generositat sense límits
na tarda, una senyora molt elegant arriba a una estació de tren.
A la ¿nestreta li informen que el tren
arriba amb retard i que trigarà aproximadament una hora.
Una mica fastiguejada, la senyora
va al lloc de diaris i compra una revista, i després passa pel quiosc i compra
un paquet de galetes i una llauna de
beguda.
Preparada per a la forçosa espera, s’asseu en un dels llargs bancs de
l’andana. Mentre fulleja la revista, un
jove s’asseu al seu costat i comença
a llegir un diari. D’imprevist, la senyora veu, de cua d’ull, com el noi, sense
dir una paraula, estira la mà, agafa el
paquet de galetes, l’obre i després de
treure’n una comença a menjar despreocupadament.
La dona està indignada. No està
disposada a ser grollera, però tampoc
a fer veure que res ha passat; així que,
amb gest ampul·lós, pren el paquet i

U

treu una galeta que exhibeix enfront
del jove i se la menja mirant-lo ¿xament.
Per tota resposta, el jove somriu ...
i pren una altra galeta.
La senyora remuga una mica, pren
una altra galeta i, amb ostensibles
senyals d’enuig, se la menja sostenint
un altre cop la mirada vers el noi.
El diàleg de mirades i somriures
continua entre galeta i galeta. La senyora cada vegada més irritada, el noi
cada vegada més divertit.
Finalment, la senyora s’adona que
en el paquet queda només l’última galeta. “No pot ser tan barrut”, pensa, i es
queda com congelada mirant alternativament al jove i a les galetes.
Amb calma, el noi allarga la mà,
pren l’última galeta i, amb molta suavitat, la parteix exactament per la meitat.
Amb el seu somriure més amorós li
n’ofereix una meitat a la senyora.
- Gràcies! - Diu la dona prenent

amb rudesa la mitja galeta.
- De res - contesta el jove somrient
angelical mentre menja la seva meitat.
El tren arriba.
Furiosa, la senyora s’aixeca amb
les seves coses i puja al tren. En
arrencar, des del vagó veu al noi encara assegut al banc de l’andana i pensa: “insolent, poca-solta”.
Sent la boca resseca d’ira. Obre la
cartera per treure la llauna de beure
i se sorprèn en trobar, tancat, el seu
paquet de galetes ...! Intacte! O sigui
que era ella la que s’estava menjant
les galetes del sant jove pacient ...

REFLEXIÓ:
Quantes vegades jutgem els altres
sense saber-ne res, guiats només per
la impressió, pel que ens sembla.
Ens anem irritant tots sols, tot fent
un ràpid i segons nosaltres encertat
judici del comportament i actitud de la
persona. Si parem i pensem..... Que
tal? Res no es tan greu!
No és millor fer un somriure que un
gest d’irritació?
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esports
Travessa del Pirineu axial en BTT

Descens a la Montjoia, sobre aquestes línies, i miradors a vall d’Ordesa i canal del Cinca, a la dreta

l Pirineu Axial és l’eix de la serralada, on hi ha la divisòria d’aigües, on hi ha les muntanyes i colls
més alts. A la travessa BTT (bicicleta
tot terreny) d’aquest juliol hem intentat seguir sempre la zona axial
de la serralada per senders i pistes
que ens permetessin fer a cavall
de la bici la major part de l’itinerari,
però alguns trams els vam haver de
fer a peu, el resultat es pot resumir
com excursionisme amb bicicleta.
Vam començar a Torla (Pirineu aragonès, vall d’Ordesa) i vam acabar a
Llançà, a la riba del mar mediterrani.
Annexem taula amb les etapes, quilometratge, desnivell, cota màxima

E
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assolida i ports de muntanya travessats.
Per confeccionar l’itinerari ens
vam basar en el llibre Le Raid Pyrineen VTT, de George Veron (etapes
1, 4, 5), les etapes 2 i 3 són una variant de collita pròpia, per donar més
axialitat i caràcter d’alta muntanya a
la ruta, i de la 6 a la 16 han estat
extretes d’una pàgina web especialitzada en BTT al Pirineu.
Trobareu la referència i el track
GPS de la nostra ruta a Wikiloc
(http://ca.wikiloc.com/wikiloc/view.
do?id=10339235). De l’itinerari,
volem remarcar que a l’etapa 2, la
travessa del canal del Cinca és molt

més dura del que el quilometratge
i desnivell poden fer suposar, hi ha
trams llargs que s’han de fer a peu,
i alguns trams del sender estan excavats a la penya i són molt aeris i
exposats per fer-los en la bicicleta;
a l’etapa 3, pel descens del Puerto
de la Madera aconsellem portar un
cordino per ajudar a despenjar la
bicicleta per un graó de 4 metres
d’alçada que talla la continuïtat del
sender; a l’etapa 5, recomanem
baixar del port de la Montjoia en direcció a Bossòst, a la baixada que
vam seguir nosaltres un tram del camí s’ha esllavissat, suposem que va
ser pels aiguats del 2013; a l’etapa
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8, el descens del coll de Campirme
que vam seguir, en gran part no és
ciclable i sense camí, caldria buscar
una alternativa; i a l’etapa 15, s’ha
d’entrar al llogarret de Vila-roja de
Vallespir evitant passar per una propietat privada i cal saltar un parell de
bancals.
La logística va ser la mateixa que
en les altres travesses que
hem fet, portàvem el mínim
pes possible al portaequipatge de la bicicleta, fèiem
un entrepà durant la ruta
per dinar, i l’esmorzar, sopar
i dormir, en un hotel, refugi
o alberg segons el que trobàvem, agraim des d’aquí
l’allotjament que hem rebut
a tot arreu. Aquest any hem
tingut més avaries mecàniques de les habituals, suposo que per mala sort i per
la duresa de l’itinerari. Per
solucionar-les vam haver de
desplaçar-nos a poblacions
amb taller de bicicletes però

no ens va obligar a alterar l’itinerari
previst, excepte a la darrera etapa
que, per una avaria en una roda,
vam haver d’anar a Figueres i d’allà,
vam anar directament per carretera
¿ns a Llançà, on vam donar per acabada una formidable travessa amb
bicicleta pel cor de les muntanyes
pirinenques.

Aquest itinerari el vam seguir els
artesencs del CUDOS, Pepe i Joan
Roca, i Dominic Aldavó. Acompanyats a les primeres etapes per Albert Bifet, i a les darreres etapes per
Jorge i Pau Castro, que són amics i
companys de les travesses amb bicicleta que hem fet. | Joan Roca i
Llobet
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Tel. 973 400 081

25730 Artesa de Segre (Lleida)
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esports
Torneig de Futbol Sala a Vilanova

Ponts i altres poblacions. Van guanyar Athletic Montsec,
(adults), i Rayo Vayacaño, (infantil).

Nou parquet a la pista de bàsquet

Els guanyadors en la categoria de majors de 16 anys

es Piscines de Vilanova van organitzar el Torneig de
futbol sala d’Estiu del 4 al 15 d’agost. S’hi van apuntar vuit equips a la categoria de més de 16 anys, i quatre
d’infantils. En total van ser uns 120 jugadors, d’Artesa,

L

Els treballs s’han dut a terme durant l’estiu

a pista de bàsquet del pavelló poliesportiu ja llueix
el nou el terra de parquet, que s’ha instal·lat durant
l’estiu. Era una inversió prevista al pressupost 2015.

L
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Els integrants del grup, en diferents moments de la ruta, entre ells el cim del Certascan o el refugi de Vallferrera

La Porta del Cel
0 km’s, 11.000 metres de desnivell acumulat i un mínim de 4
cims era el que ens esperava els
dies 26, 27 i 28 d’agost a sis companys i a mi pels Pirineus Catalans i
Francesos. El dimecres 26, el Joan,
l’Hèctor i jo sortíem a les 6.15 de Vilanova de Meià (encara de nit), en
direcció a Artesa per reunir-nos amb
la resta del grup (el Francesc, Raül,
Jordi i Ramon).
A les 7 arrencàvem cap a Tavascan, on deixaríem un cotxe, ja que
el punt de sortida el teníem uns quilòmetres més amunt: el Càmping de
Graus. Finalment, després de les
maniobres amb els cotxes, sortíem
de Graus a les 10, amb les motxilles
a l’esquena i les piles carregades.
El Joan i jo ja havíem fet la travessa tres anys enrere i teníem un
mínim coneixement i record del terreny i recorregut. Tot i així, és imprescindible, per aquells que us
animeu a dur-la a terme, dur mapa
i GPS.
El primer dia, el nostre mínim
objectiu era arribar al refugi de
Certascan (a 2.240m). El temps
pels tres dies es preveia bo i amb
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bones temperatures.
Podria posar-me a explicar milers
d’anècdotes, detalls i situacions que
van passar aquells dies, perduts enmig d’aquells paratges i muntanyes,
però no acabaria mai. Per tant, procuraré anar al gra. Així doncs, amb
un sol radiant, vam arribar al coll de
Certascan, a 2586m. Allà, esperant
la resta del grup, vaig pujar l’Agulla de Gueroso, un cim escarpat de
2678m. Deixant de banda que l’alta
di¿cultat de l’ascensió va proporcionar-me adrenalina, l’arribada al cim
va estar marcada per dos factors: un,
haver arribat amb tan sols 10 minuts
de rellotge, i l’altre, trobar-me, cara a
cara, amb un isard. Estàvem a tres
metres l’un de l’altre, mirant-nos, observant-nos. Era un exemplar magní¿c, bellíssim. Després d’un instant
que recordo etern, va girar el cap i
va marxar. Però no va fer-ho corrent, simplement va allunyar-se de
mi uns metres. Podia veure’l, des de
la cresta, com anava descendint per
aquells espadats. Tranquil, sense
pressa, sense por, sense errors.
Tot seguit, vaig tornar al coll. Retrobant el grup, vam en¿lar el Pic de

Certascan (2852m). La cresta es
va fer un pèl llarga, però va valer la
pena. Les vistes, des d’allí, eren espectaculars!
Després del cim, era tot baixada
¿ns al refugi. Una vegada allí, vam
parar a descansar per dinar. Represes les forces, vam seguir caminant
dues hores més. Finalment, arribats
a l’Estany de Romedo de Baix, vam
posicionar el bivac, on vam sopar i
dormir. Bé, alguns, més que d’altres,
perquè molt em sembla que l’última
conversa amb l’ós com a tema principal, va calar molt profundament...
Però, bé, el Nuc, el meu gos, es va
preocupar d’avisar-nos dels intrusos
que s’acostaven.

EL DIA LLARG
El dia següent, encarregat de
despertar el grup, ens vam aixecar
a les 5.30 del matí per posar-nos en
marxa una hora més tard. Era el dia
més dur, ens esperaven un mínim
de 25 quilòmetres i 4000 metres de
desnivell. En poca estona, ja dúiem
més de 500 metres positius i caminàvem per Pirineus francesos. A
la 1 del migdia arribàvem a Du Pi-
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net, el refugi de la Pica a França.
Després de dinar i prendre unes decisions que, més amunt, trencaríem,
vam sortir a les 2 per arribar el més
d’hora possible al Coll del Sotllo. El
temps se’ns tirava a sobre; havíem
de ser al refugi de Vallferrera abans
de les 8, per dutxar-nos i poder sopar. Veient que estàvem pujant bé de
temps i de forces, ¿nalment, el meu
tiet, el Raúl i jo,
vam decidir anar a
fer la Pica d’Estats
(3141m, sostre de
Catalunya). Però,
com no, no ens
podíem deixar el
Pic
Verdaguer,
que és just al costat (3125m). Vam
començar a baixar
cap al refugi a les
18.30.
Ens quedaven dues hores i mitja
de llum. Passades tres hores, arribàvem al refugi (1940m). Allà, ens vam
trobar amb la sorpresa que el Jordi i

el Ramon encara no havien arribat, i
l’ensurt va durar ¿ns les 10.15, quan
van aparèixer. Finalment, tot va quedar en una anècdota, per sort!
El dia següent, havent dormit
molt plans tota la nit, ja que ens havíem menjat 30 km i 5000 metres,
vam esmorzar i, amb la tranquil·litat
de saber que teníem temps su¿cient
per arribar a Tavascan a la tarda,
vam començar
a
caminar.
Llavors,
van
començar
a
brotar
petits
entrebancs...
Els bolets. El
Jordi, el Joan
i el Ramon no
podien parar
de trobar-ne.
Després de mitja hora caminant i plegant bolets, vam començar
a augmentar el ritme d’aquell últim
dia de travessa. Finalment, havent
arribat a l’últim cim, tant del dia com

“al final, arribàvem
a Tavascan
cansats però
amb un somriure
d’orella a orella:
havíem acabat
la Porta del Cel”

de la ruta, la Roca Cigalera (2683m),
cim que va portar molt “catxondeo”,
vam començar la baixada més llarga
que m’he trobat mai: 12 km’s i 1500
metres de desnivell. Baixada que,
entre una cosa i una altra, va durar
unes 4 hores.
Al ¿nal, arribàvem a Tavascan
cansats però amb un somriure d’orella a orella: havíem acabat la Porta
del Cel en unes 30h caminades.
Una vegada al poble, per fer passar
la calor insuportable que ens havia
acompanyat durant tot el dia, ens
vam dedicar una bona remullada al
riu. L’aigua... Un pèl freda, va sentar,
però, la mar de bé per les cames!
Realment, parlant per mi, ha estat una experiència inoblidable i molt
pro¿tosa, tant per la part de guia de
muntanya com per, sobretot, com a
persona i amant d’aquests racons
esplèndids que formen els Pirineus.
| Ivan Balagueró Masanés
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DP. Goretti Miralles Vilanova
Podòloga col. nº 1046

Podòloga
Infermera
ReÀexòloga

Ungla encarnada, durícies, ulls de poll,
berrugues plantars, esperons calcanis,
control a diabqtics, educaciy de l·ungla,
especialitat en nens i esportistes

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

Ctra. Agramunt, 15 baixos
25730 ARTESA DE SEGRE

Tel. 676 08 33 28
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la

vella artesa

Josep Nogués i Sirvan

Una bona lliçó
orria l’any 1943, hi havia molta
por del “maquis” (exiliats de la
guerra civil espanyola) i el govern va
manar que hi hagués soldats (encara
n’hi havia que estaven en actiu de la
guerra) prop dels pobles de frontera
amb França. Hi va haver un batalló
que va arribar a Lleida amb tren, on
van agafar el tren que va a la Pobla
de Segur per arribar a Balaguer.
El seu destí era la Seu d’Urgell.
Varen baixar a Balaguer i, carregats
com a rucs, van fer la primera etapa: Balaguer-Artesa de Segre a peu.
L’Ajuntament va avisar amb temps
a tots els veïns que arribarien molts
soldats al poble i que els repartirien
per totes les cases per tal de passar
la nit. Van arribar els soldats i... Segons la casa i la cabuda, van repartir els soldats, normalment eren dos
o tres. A casa d’un familiar nostre,

C

d’o¿ci paleta i picapedrer, els en va
tocar tres.
Els amos eren bona gent i els
varen convidar a sopar, van prendre
un cafè i els ven ensenyar la casa,
i prompte van anar a dormir perquè
els soldats havien de ser matiners.
Soldats i amos se’n van anar al llit
respectiu i al cap d’una estona,
l’amo de la casa va sentir un soroll
anormal, va esperar una estoneta i
es va aixecar per veure de què es
tractava.
Va donar un “tomet” per tota la
casa i es va adonar que hi faltava
un pernil. Ben poc a poc, va anar
on dormien els soldats, cuidant de
no fer soroll per no despertar-los, i
aguantant una espelma, va sospesar els grans “macutos” que portaven i que eren vora els llits. Va notar
que n’hi havia un que pesava més

del normal, el va agafar i en una altra
part de la casa, el va obrir i, efectivament, hi havia el pernil que faltava
al seu lloc. L’home era treballador,
va agafar una llosa que tenia i amb
quatre cops li va donar la forma del
pernil, la va agafar i la va posar dintre del “macuto” del soldat.
Sense fer soroll, va tornar-lo al
seu lloc. El pernil el va posar en un
lloc ben amagat. L’endemà, es va
aixecar la “tropa” van rentar-se la
cara, van carregar els “bultos” i es
van acomiadar dels amos de la casa
i un d’ells va dir-li a l’amo:
- Si un día viene a mi pueblo, pregunte por Casa Pernil.
I l’amo li va respondre:
- Si viene alguna vez a este pueblo, pregunte por Casa la Losa.
I van marxar. La propera parada
de la tropa va ser a Ponts, i ja podeu
pensar el desengany que varen tenir en obrir el “macuto” i descobrir el
canvi que havia fet el pernil.

in memoriam
Carme Ariet Vilanova
Mai serà fàcil dir-te l’últim adéu, i
més havent estat una persona tan
valuosa en les nostres vides. Has
deixat un munt de records i sentiments que queden en tots nosaltres
per sempre més. Ara l’únic consol
que ens queda és haver-te gaudit al
llarg de tots aquests anys i la sort
d’haver-te tingut i d’haver compartit

i après de tu tantes coses.
La família volem agrair les mostres de condol rebudes, per això
volem donar gràcies a totes les
persones que ens han donat el seu
suport i afecte, així com també al
personal del CAP d’Artesa de Segre
per l’atenció rebuda.
| Família Solans Ariet
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viatges

Joan Giribet

Cant a un cafè abandonat
ristesa per un abandó, però el
temps ho arregla tot, vet aquí la
perpetuació d’un mite.
Passejant per un carrer qualsevol
d’una ciutat qualsevol, em vaig trobar un vas d’aquests de cartronet de
cafè, d’aquests petits per a emportar,
estratègicament tombat i amb el rastre del cafè dibuixant una petita Àama
d’esperanca. La visió d’aquest cafè
em va colpir: qui fou el maldestre que
l’abandonà, qui fou capaç de tombar-lo
inconscientment, qui fou tan cruel com
per malbaratar aquest recurs preciós
i, sobretot, què hi segueix fent aquest
cafè aquí, després de dies, setmanes
o mesos, sense que ningu l’endreci i
sense que hi hagi cap indici que les coses hagin de canviar?
No em va caldre tocar-lo per deduir
que el cafè s’havia solidi¿cat. Cristal·litzat, fossilitzat, o com a mínim,
petri¿cat, seguia allí, impertèrrit, suportant sol i ombra, pluja suposo que no,

T
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perquè una pluja consistent n’hauria
esborrat tot rastre... Però, ai las!... Ara
potser no ho esborrarà, aquest cafè caramel·litzat, desa¿arà encara més els
embats del temps i com a meteoròleg
espontani s’enfrontarà a la pluja, el
vent i la calor.
És un fet massa recurrent, l’abandó
de cafès. Els abandonen sobre les taules, cadires, a terra, al costat d’un esglaó, al cotxe, ¿ns i tot un es va permetre de buidar-lo mentre anava corrent,
i tot seguit llençar-ne el continent, no
sense certa traca, amb una trajectòria
que gairebé coincideix amb la meva.
Ah, però si es queden dins del cotxe,
poden ser apro¿tats a tota hora, jo he
vist consumir cafès que portaven hores
al seu lloc, i ¿ns i tot convidant-me’n.
L’altre dia ho van fer, però com que
vaig veure que era recent, novet ell,
doncs en vaig fer un parell de xarrups...
Estava calentet i tot.
Crec que és necessari! Ja! Crear un

centre de recuperació i readopció dels
cafès abandonats. Ja de forma matinera, ben aviat, s’ha de comprovar que el
nou amo se’n cuidarà bé i consumirà
dignament el seu cafè, si no... No donar-li, collons... Que no hi ha res més
trist que un cafè sol, millor el demanes
amb llet i te’l beus sencer...
Jo, els meus cafès, procuro acabar-me’ls, ¿ns i tot si estan mal fets,
cremats, aigualits, fets amb Nescafé
del dolent i amb massa o poca concentració, faig el que puc. És veritat que
quan hom fa el que pot no està obligat
a més, però repeteixo que jo procuro
ser un bon cafeter. Perquè el bon cafeter no és qui aprecia un bon cafè, no,
sinó aquell que no els abandona!
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el cap

informa

Aplicació per a mòbils i tauletes
l Departament de Salut ha presentat iVacunes, l’aplicació per a
dispositius mòbils i tauletes adreçada
a ciutadans i professionals de la salut
que facilita, entre altres utilitats, seguir
i complir el calendari vacunal dels infants, que és on es concentren la major part de les vacunes.
L’aplicació és gratuïta, està disponible per a Android i iOS i s’estructura
en quatre blocs. El primer conté informació sobre més de 30 vacunes, com
ara la dTpa –contra la diftèria, la tos
ferina i el tètanus– i les de la varicel·la,
el xarampió o la grip, i explica com és
la malaltia, a qui afecta i el percentatge
d’e¿càcia, entre altres informacions.
En la resta d’apartats, l’usuari pot
conèixer i seguir el calendari vacunal
vigent a Catalunya i enregistrar les vacunes pròpies i les dels ¿lls o menors
al seu càrrec. A més, també genera
recordatoris que ajuden a seguir el
calendari proposat i a programar les

E

visites. Finalment, inclou enllaços per
a més informació al Canal Salut.
L’aplicació inclou tant les vacunes
sistemàtiques –per a tota la població
i que s’apliquen d’acord amb el calendari vigent– com les no sistemàtiques
–per a determinades persones o sectors de població i en situacions especials, com ara viatges. La informació
recollida per l’aplicació queda emmagatzemada únicament en el dispositiu de l’usuari. Ni el Departament de
Salut ni els desenvolupadors de l’aplicació poden tenir accés a les dades
que l’usuari transfereix i en cap cas
poden ser cedides a tercers. L’usuari
és l’únic responsable de la informació
i de la seva veracitat, i en tot moment
pot modi¿car-la o eliminar-la.
En la presentació de l’app, el conseller de Salut, Boi Ruiz, va destacar
que és una mostra del “progrés imparable que suposa la incorporació
de les TIC a la nostra salut, per estar

protegits i informats”, i que se suma
a altres serveis com el 061 Cat Salut
Respon, la carpeta digital La Meva Salut o el Canal Salut. Com a exemple
de la utilitat de l’aplicació, el conseller
va posar la possibilitat de “dur sempre
a sobre” el carnet vacunal en casos
en què els ¿lls són de colònies o fora
de casa i de l’escola. acEl secretari de
Salut Pública, Antoni Mateu, va afegir
que ajudarà a conscienciar la població
sobre la importància de la vacunació,
que cada any evita a Catalunya 35.000
casos de malalties. En l’acte també hi
va participar la Subdirectora general
de Promoció de la Salut, Carmen Cabezas; el president de la Societat Catalana de Pediatria, Fernando Moraga
i la coordinadora del grup de vacunes
de l’Associació d’Infermeria Familiar i
Comunitària de Catalunya (AIFFIC) i
membre del Consell Assessor de Vacunacions de Catalunya, Pepi Estany.
L’app ha estat desenvolupada per
l’Agència de Salut Pública de Catalunya i la Fundació TicSalut del Departament de Salut.
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cartesa la redacció
Big Bang
l’hora d’escriure sobre l’Univers,
es planteja la qüestió de per on
comencem. La resposta més evident
és que millor si ho fem per l’inici de
tot, l’anomenat Big Bang.
La concepció que l’home ha tingut
sobre l’Univers ha anat evolucionant
al llarg de la història i, a principis del
segle XX, Einstein estava convençut
que era un element estàtic, immutable, que sempre havia existit i sempre existiria, era etern. Tot i aquesta
idea, la seva teoria sobre la relativitat
general, que descriu bàsicament com
actua la gravetat, donava com a conseqüència que un Univers estàtic no
era possible i que, com que la gravetat suposa que els cossos s’atrauen
entre si, tot hauria de col·lapsar i
quedar reduït a un únic punt. Per tal
de fer compatibles ambdues idees,
la relativitat general amb un Univers
estàtic, va concloure que feia falta algun element que compensés la força
atractiva de la gravetat, i va formular
l’anomenada “constant cosmològica”.
Però durant la segona meitat dels
anys 20, les observacions que l’astrònom nord-americà Edwin Hubble
(el telescopi espacial Hubble es diu
així en honor seu) feia des del que en
aquella època era el telescopi més
gran del món, situat a Mount Wilson,
indicaven que la idea d’un Univers
estàtic no era correcta. Hubble va
observar que, com més lluny era una
estrella, més vermellosa ens arribava
la seva llum, i va poder concloure que
s’estaven allunyant més ràpid com
més lluny estaven. Per tant, l’Univers
no era estàtic, sinó que s’expandia.
Tant és així, que Einstein, després de
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reconèixer que Hubble tenia raó, va
a¿rmar que la idea d’una “constant
cosmològica” era l’error més gran
que mai havia comès.
Basant-se en aquestes observacions i en el treball d’altres físics,
el sacerdot, matemàtic i físic belga
Georges Lemaître va proposar la
idea que, si l’Univers s’expandia, en
un primer moment havia de ser molt
més reduït i, en aquest sentit, parlava
d’un àtom primigeni que va explotar.
Aquesta explosió és el que, després,
es va anomenar Big Bang.
Ràpidament, la teoria del Big Bang
va captar adeptes entre els cientí¿cs,
però encara n’hi havia molts que no
l’acceptaven. Calia trobar una prova
de¿nitiva que demostrés que tot va
començar a partir d’un punt. Si tot allò
que hi ha a l’Univers sorgeix a partir
d’una explosió, tenint en compte que
en aquell instant es va alliberar una
quantitat d’energia colossal, es creia
que encara n’havia de quedar algun
rastre, encara s’hauria de poder “escoltar” l’eco d’aquella explosió. Als
anys 60, dos cientí¿cs americans, Arno Penzias i Robert Wilson, estaven
treballant per l’empresa de telecomunicacions Bell en la millora de les antenes. A l’hora de les proves, detectaven un soroll que no hi havia manera
d’eliminar. Fins i tot van netejar la
seva antena d’excrements de colom,
per si aquest era el motiu, però no, el
soroll continuava, enfoquessin on enfoquessin els aparells. Per casualitat,
a la veïna Universitat de Princeton hi
havia un equip que treballava en la
detecció del romanent del Big Bang,
i quan van conèixer el treball de Penzias i Wilson, van saber que havien
descobert l’eco del Big Bang, que
es va anomenar radiació de fons de

microones. Va ser la prova de¿nitiva
que corroborava l’origen de l’Univers
a partir de l’explosió d’un punt minúscul. Tan potent va ser l’explosió, que
avui en dia, si deixem una televisió
analògica sense que sintonitzi cap
canal, una part de la “neu” que veiem
a la pantalla (s’estima que un 1%),
correspon al que queda del Big Bang.
Però, què va explotar? Què era?
Doncs el que sabem és que es tractava d’un punt molt més petit que un
àtom, in¿nitament calent i dens. Allà
hi havia tot el que, posteriorment, seria l’Univers que coneixem, encara
que, degut a la temperatura que tenia, hi era en forma d’energia. A partir
del moment en què s’inicia l’expansió, i a mesura que es va refredant,
es van formant les partícules subatòmiques i els àtoms, que donaran
lloc a la matèria inicial, hidrogen i heli
(també a l’antimatèria, però això ho
deixem per un altre dia). Al cap d’uns
minuts d’existència, l’Univers ja tenia
la mida del nostre sistema solar. Una
vegada es va refredar prou, la gravetat va fer que els núvols de gas es
fessin cada cop més densos i es formessin les primeres estrelles i, posteriorment, galàxies.
I quan fa de tot això? Dels estudis i observacions que s’han realitzat,
se’n dedueix que l’Univers té uns
13.700 milions d’anys i que encara
continua expandint-se, cada cop més
ràpid.
Encara queden moltes preguntes
sense resposta i s’espera que els
experiments que es duen a terme
al Gran Col·lisionador d’Hadrons, a
Suïssa (CERN), ens en podran donar
alguna més. | Joan Carles Eroles
Solanes, membre de la Societat
Astronòmica de Lleida
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fa 25 anys
Estiu 1990
MES D’AGOST
ORTADA. Davant la imminent
aparició del llibre Història d’Artesa
de Segre i Comarca, de l’historiador
Josep Lladonosa, la revista en reprodueix la seua portada.
EDITORIAL. La secció ens parla
de Flaires d’estiu. Dit d’una altra forma, dels efectes dels purins, tant en
l’aire com en l’aigua.
ENTREVISTA. Amb motiu de l’ascens del CE Artesa a la màxima categoria mai aconseguida (Preferent),
Bartomeu Jové entrevista Josep Fontanet, que n’és el president des de fa
dues temporades, tot i que en porta 25
a la junta. L’objectiu: mantenir la categoria en un grup amb equips de tot
Catalunya.
OPINIÓ. L’article Viure la festa
cada dia és una reÀexió de Josep L.
Socias, de l’Àmbit Maria Corral, sobre
la possibilitat de combinar festa i feina
diàriament, com fem per Sant Jordi.
DES DEL MIRADOR DEL MONTSEC. L’article Una parella insòlitament
feliç, de Ferran Sánchez Agustí, és la
crònica del casament de l’artista Antoni Borrell amb Cristina Miret i del posterior bateig de la seua ¿lla.
A la mateixa pàgina, l’Ajuntament
d’Artesa anuncia les noves freqüències de les cadenes de televisió, que
eren 4: TVE1, TVE2, TV3 i C33.
LOCAL. El Club de l’Escombra signa la crònica en forma de poesia que
porta per títol Homenatge a la dona,
acompanyada d’una foto de grup. El
recordat Mn. Roc Salvia va reunir una
cinquantena de dones a la casa de
colònies de Salgar.
INFORME. Ferran Salvat d’Anya
és l’autor de l’article Montserrat Ventayol, l’aquarel·la com a llenguatge.
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Salvat fa un repàs de la trajectòria
d’aquesta artista barcelonina que té
una casa a Anya i que va exposar
aquarel·les d’Artesa i la rodalia per la
Fira de Sant Bartomeu.
A la mateixa pàgina es publica el
Decret 163/1990, de convocatòria de
concessió d’ajuts als joves per a l’adquisició d’habitatge.
COMARCA. El veïns d’Anya escriuen un agraïment als Bombers d’Artesa per la seua ràpida intervenció en
l’extinció d’un incendi, provocat per un
llamp, que va cremar 2 hectàrees de
bosc a la partida Els Obeguets. Per
contra, es mostren molt crítics amb el
mal funcionament del servei telefònic,
que els va di¿cultar posar-se en contacte amb els bombers.
GEOGRAFIA AGRÀRIA. En l’article El sector agrari com a futur, Josep
M. Sabartés Guixés parteix del fet que
el conjunt d’Artesa i els municipis de
la rodalia són els primers productors
comarcals tant en agricultura com en
ramaderia per concloure que cal un
sector organitzat per a què sigui rendible i competitiu.
CARTES A LA REDACCIÓ. Una
primera carta, de la Societat de Pescadors Esportius d’Artesa de Segre
i Comarca, fa referència a la xerrada-col·loqui en què es va debatre sobre la greu situació del riu Segre: cabal
ecològic, qualitat de l’aigua, abocadors
incontrolats i impacte ambiental.
En la segona, Josep M. Morell i
Bitrià, restaurador gastronòmic de Balaguer, ens parla de l’acte de presentació d’un nou vi, Cristiari, al castell de
Montsonís. Diu: “...és molt diferent, té
cos, té quelcom de vellut...”
INFORMACIÓ MUNICIPAL. La
secció fa referència a dos acords del
Ple municipal: la sol·licitud de 4 ajuts
al Departament d’Agricultura i el conveni signat amb la Cooperativa d’Ar-

tesa, que es compromet a traslladar
l’activitat industrial a canvi de la quali¿cació dels terrenys urbans com a
Unitat d’Actuació.
RELIGIÓ. Joan Ordi escriu Fomentar la nostra Fe, un extens article en
què reÀexiona sobre com enfocar de
formar e¿caç la fe en un món materialista i buit d’ideals.
FIRA DEL MELÓ. Una pàgina sencera ens ofereix el programa de la Fira
de Sant Bartomeu, XI Fira del Meló. Es
feien bastants menys activitats que actualment, però destaca la presentació
del llibre Història d’Artesa de Segre i
Comarca.
En la part esportiva, mentre tenia
lloc la 5a edició de la Tirada de bitlles,
el CE Artesa es va enfrontar amb la
UE Lleida de 2a Divisió A.
HUMOR. La secció en ofereix tres
acudits de Quimet i Cosme. Curiosament, només un fa referència a la Fira
del Meló.
DE LA VELLA ARTESA. La contraportada reprodueix un altre article de
l’Àlbum de la vella Artesa fet pels jubilats: Temps antics, al camp. El text
es remunta als temps en què segar i
batre eren les feines més feixugues
però més importants de tot l’any, amb
la participació de tota la família.
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Ramon Giribet i Boneta

MES DE SETEMBRE
ORTADA. Si us hi ¿xeu bé, a part
del conseller Farreres i de l’alcalde
Cardona, podreu reconèixer alguns polítics d’aquella època. Un d’ells encara
plenament actiu, Duran i Lleida.
EDITORIAL. Amb el títol Les festes
d’agost, es comenta els orígens romans de les festes relacionades amb el
camp i el canvi de la Festa Major d’Artesa, abans a l’agost i ara al setembre.
ENTREVISTA. La revista dedica la
secció a Carles de Montoliu i Carrasco,
promotor d’iniciatives. Conegut com el
baró de l’Albi i propietari del castell de
Montsonís, opina sobre el futur econòmic de la comarca i creu que la rodalia
del Montsec “ofereix els paisatges més
bonics de la Catalunya interior”.
RECUL POÈTIC. Conté un parell de
poemes de tema i estil ben diferents: Al
bon amic R. Trepat “El Gepet”, de Francesc Jové (Sisquet), i Nit, de Joan Ordi.
NOTÍCIES DE PREMSA. A falta de
notícies més properes, destaco la sort
d’un veí de Lleida al qual li van tocar
438 milions de pessetes a la primitiva.
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE. En
una primera part, la revista ens ofereix
una petita crònica de l’acte de presentació del llibre, presidit pel conseller de
Treball, Ignasi Farreres, i l’alcalde, Jaume Cardona. Tot seguit, en un article
de 4 pàgines, el redactor Ferran Sánchez Agustí, que va presentar el llibre
en el qual també va col·laborar, ofereix

P

un resum del seu contingut segons els
apartats. En una de les dues fotos que
il·lustren l’article es veu la vídua de Lladonosa signant llibres. És Maria Morancho, de cal Farràs de Vall-llebrera.
RECORDANT L’AHIR. Sícoris ens
parla dels records de la ¿ra d’agost de
la seua infància: els gitanos tractants
d’animals i les seues festes nocturnes,

els animals de pota rodona i els de pota forcada, els “faixeros”, els retratistes
del “minuto”, els balls de ¿ra...
OPINIÓ. En l’article El difícil repte
del perdó, Marga Fontserè, de l’Àmbit
Maria Corral, reÀexiona sobre les virtuts del perdó a partir de la seua admiració per Jesús de Natzaret.
MONTSONÍS A L’ESTIU. La redacció ens ofereix l’article Presentació del
vi Cristiari al castell. Si bé en la revista
anterior aquest fet ja havia estat motiu

d’un article signat pel restaurador Morell, que se centrava més en les qualitats del vi, la revista ens presenta una
crònica sobre com va anar l’acte.
LA FIRA EN IMATGES. Un total
de 9 imatges del fotògraf Sisquet, ens
mostren diferents moments de la ¿ra.
En un racó de la secció, els Amics de
Montsonís anuncien el 1r Concurs de
Pintura Ràpida d’aquesta localitat.
DE LA VELLA ARTESA. L’article La
Festa Major, de l’Àlbum de la vella Artesa, amb una imatge d’un envelat dels
anys 30, ens recorda que antigament
se celebrava el 4 d’agost, per Sant Domènec (que també ha canviat de dia) i
que es va traslladar a ¿nals de setembre, per Sant Cosme i Sant Damià, perquè a l’agost la gent encara estava molt
enfeinada amb les tasques del camp.
Es llogava la mateixa orquestra per a
tot i pels tres dies de festa: acompanyava misses i processons, concerts, balls
de tarda i nit... Hi havia el ball de rams,
el de la toia i el de casats.
COMARCA. Francesc Borràs signa
l’article Amics de Boada, sobre la rehabilitació del poble amb el tercer Camp
de Treball d’estiu, i parla de la Festa
Major. Es reprodueix el poema Lloança
a Boada, fet pel jovent del camp i que
una noia va llegir per la festa.
HUMOR. A la contraportada, trobem
tres acudits dels personatges Quimet i
Cosme, en un dels quals es mostren
contraris al pantà de Rialb.
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festa major
DIMECRES, DIA 23

DIVENDRES, DIA 25

DISSABTE, DIA 26

Sorteig públic de llotges
Sala d’actes Ajuntament, 21.30 h

Sardanes amb la Cobla Jovenívola d’Agramunt
Plaça del Ball, 13.00 h

Missa
Església Parroquial, 8.55 h

Havaneres i cremada de rom
amb el grup Aires del Segre
Pl. Ball, 22.00 h
Col·labora: Penya Barcelonista

DIJOUS, DIA 24
Traca i repic de campanes
Bisbe Bernaus i Pl. Ball, 17.30 h
Seguidament, a la plaça del Ball,
berenar i cucaina infantil a càrrec
de l’AEiG Mare de Déu del Pla
Missa
Església Parroquial, 19 h
XXIVè Sopar de Germanor
Pavelló Poliesportiu, 22.00 h
Durant el sopar, Lo Pau de Ponts
Després, Band the rock
Seguidament, gresca amb Dj
Band de rock i Jordi Balagué
A continuació: Dj Lokito

46 I

XVIè Concurs de Botifarra
Pavelló Poliesportiu, 16.00 h
InÀables
Plaça del Ball, 17.30 h
Concert a càrrec de l’orquestra
Nova Saturno
Pavelló Poliesportiu, 18.00 h
Ball de tarda amb l’orquestra
Nova Saturno
Pavelló Poliesportiu, 20.00 h
Orgia de foc (correfocs) a càrrec
dels Follets d’Artesa de Segre
Bisbe Bernaus, 23.30 h
Concert amb el grup Aspencat
Pavelló Poliesportiu, 1.00 h
Tot seguit, marxa amb el grup
Séptimo A i Dj Kuka Caro

Tir al plat - tirada local
Camp de tir d’Antona, 9.00 h
Trobada de motos clàssiques a
Artesa de Segre
Pl. Ajuntament, 9.00 h
Partits de futbol Escola de Futbol Artesa
Camp Municipal d’Esports, a partir
de les 10.30 h
Missa
Església Parroquial, 12.00 h
Sardanes amb la Cobla- orquestra Nova Blanes
Plaça del Ball, 13.00 h
Partits de bàsquet
Pavelló Poliesportiu, 17.00 h
Partits de futbol Escola de Futbol Artesa
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Camp municipal d’esports, a partir
de les 17.00
Espectacle infantil Campi qui
pugui, amb ‘Viatge de contes’
Plaça del Ball, 17.30 h

cant la trinca)Cubtural, 22.30 h
Nit de marxa amb Muntband
Pavelló Poliesportiu, 1.30 h
Per rematar la nit, Dj Ruben Rider

Plaça del Ball, 13.00 h
Partits de bàsquet
Pavelló Poliesportiu, 17.00 h
Partit del CE Artesa de Segre
Camp municipal d’esports, 17,30 h

DIUMENGE, DIA 27
Concert amb la Nova Blanes
Pavelló Poliesportiu. 18.00 h

Missa
Església parroquial, 8.55 h

Ball de tarda, Nova Blanes
Pavelló Poliesportiu, 20.00 h
Missa vespertina
Església Parroquial, 20.30

Tir al plat - tirada de festa major
Camp de Tir d’Antona, 10.00
Missa
Església parroquial, 12.00 h

Espectacle Abo Show (concursants del programa de TV3 bus-

Sardanes amb la cobla Vents de
Riella i vermut de Festa Major

*

Espectacle infantil amb el grup
Xip Xap, que presenta ‘uh! Quin
cangueli!’
Plaça del Ball, 17.30 h
Concert de l’orquestra Swing
Latino i sessió llarga de ball
amb la mateixa orquestra
Pavelló Poliesportiu, 18.00 h

Dates a recordar
Renovació del DNI
Fins pròxim avís per part de la Policia, no es
tornarà a renovar el DNI a l’Ajuntament. Informeu-vos a l’o¿cina del DNI a Lleida, C/ Jaume
II, 15. Tel. 973 21 42 74. Dilluns a dijous, 9h
a 17h; divendres, 9h a 14h. Per demanar cita
prèvia: 902 24 73 64 o www.citapreviadnie.es.
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informació
municipal d’artesa
Eva Maza i Batlle

Mes de juliol
Ple ordinari (13 de juliol)
S’acorda, per unanimitat, aprovar
les següents certi¿cacions d’obra:
- Número 4, per un total de 27.395,79
euros, corresponent a Equipament
sociocultural d’Alentorn, realitzat per
l’empresa M. i J. Gruas, SA. Pendent
d’executar 99.717,75 euros.
- Número 3 i última, per 59.378,47
euros, corresponent a Estabilització
del front rocós de la Clua, realitzat
per l’empresa Geobrugg Ibérica,
SAU. Pendent d’executar 0 euros.
S’aprova, per unanimitat, adjudicar l’actuació Revestiment del camí
de Cal Malús, a la Vedrenya, per
21.851,90 euros IVA inclòs, i Revestiment del camí de Cal Canes
i Cal Bertran, al mateix nucli, per
60.420,22 euros IVA inclòs, a l’empresa Arnó Infraestructuras, SLU.
S’acorda, per unanimitat, declarar
festes locals pel 2016 el dimecres 20
de gener, Sant Sebastià, i el divendres 30 de setembre, Festa Major.
S’aprova, per unanimitat, nomenar
Joan Vidal Sans Jutge de Pau titular
i Joan Nogués Sirvan Jutge de Pau
substitut, així com Adela M. Felecan
Secretària del Jutjat de Pau.

APROVACIONS
S’aprova la relació de factures majors de 120,20 euros, pendents
d’aprovació corresponents a l’exercici 2015 que pugen la quantitat de
208.991,91 euros i 61.240,57 euros.
Llicències d’obra:
- Obrir una rasa d’aproximadament
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14 metres de llarg per 0,40 metres
d’ample i 1,00 metre de profunditat, per instal·lar una canonada per
subministrar gas natural canalitzat
a nous clients a la ctra de Ponts, 4
d’Artesa.
- Arreglar la teulada, reforçar bigues,
fer ¿nestra de ventilació i canviar
porta, de l’immoble de la ctra de
Tremp, 1, del Pont d’Alentorn.
- Netejar, sanejar i anivellar el paviment de la primera planta i arreglar escala de l’immoble de la ctra
d’Agramunt, 22 d’Artesa, i picar i rejuntar façana posterior del carrer les
Monges, 15.
- Obres d’adaptació al RD 1135/2002
de Benestar Animal d’una explotació
porcina d’engreix amb MO 072IJ: reforma d’una nau per transformar-la
en una infermeria, a la parcel·la 177
del polígon 12, de Collfred.
- Canviar rajoles i buneres de les
terrasses comunitàries de l’immoble
de la ctra d’Agramunt, 97 d’Artesa.
- Canviar els punts de llum, fer presa d’aigua i desguàs nou, a la ctra
d’Agramunt, 35, baixos, d’Artesa.
- Reformar bany i canviar porta del
carrer al c/ Balmes, s/n, d’Artesa.
- Repassar la teulada i canviar rajoles de bany de l’immoble del carrer
del Pont, s/n, d’Alentorn.
- Reformar la teulada, canals i
baixants de planxa galvanitzada i
repicar paret i escardejar façana, repassant ¿nestres i balcons, al carrer
Únic, 13, del Pont d’Alentorn.
- Enrajolar balcons i terrassa i pintar façana a l’immoble entre la ctra
de Ponts, 27, i la ctra de Tremp, 6
d’Artesa.

- Rasa d’uns 162 m de llarg per 0,40
d’ample i 1 de profunditat, per instal·lar una canonada de gas natural
canalitzat a nous clients, a la carretera de Tremp, 54 d’Artesa.
- Ampliació d’explotació porcina, situada al polígon 11 parcel·la 222, de
Colldelrat.
- Construcció d’una bassa de purins
al polígon 10 parcel·la 40, de Colldelrat.
- Rasa de reg en camí rural per a pas
de la instal·lació de reg, al pol. 506
par. 9,10 i 25, a Tudela de Segre.
- Pintar façana a l’immoble del carrer
les Monges, 13 d’Artesa.
- Reforma de la cuina al c/ Mare de
Déu de Salgar, 40 d’Artesa.
- Reformar bany al 1r 1a de l’avinguda Maria Anzizu, 25 d’Artesa.
- Obertura d’una rasa d’aproximadament 127m de llarg per 0,40m d’ample i 1,00m de profunditat, al carrer
Escoles d’Artesa, del núm. 38 al 46.
- Tancar ¿nca per explotació de tòfona i productes silvestres i protegir
d’animals salvatges a Comiols.

INFORMES D’ALCALDIA
S’acorda concedir una subvenció de
1.000,00 euros a l’AMPA Els Planells
per l’organització de la festa de ¿nal
de curs.
S’acorda concedir una subvenció
de 2.000,00 euros al Club Esportiu
d’Artesa de Segre per les despeses
de la temporada 2015-2016.
S’acorda concedir una subvenció de
2.000,00 euros a l’Associació de la
Gent Gran d’Artesa de Segre pels
cursos de català, gimnàstica i informàtica.
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humor bbc
Programa de Festa Major amb eleccions

El 15 de maig va néixer l’Arish i el 25 de juliol el van
J. Galceran

batejar. Moltes felicitats a la Núria, l’Alex i el Noah de
part de l’avi, els tiets i els cosins.
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imatges d’ahir
1965

Bartomeu Jové i Serra

Francesc Macià, Bonaventura Roca, Francesc Cases i Àngel Samarà

Quatre amics
evia ser un dia festiu, la gent
anava molt arreglada. El Sisquet
anava perillosament amb la màquina
de fotos per la carretera i va ser davant
de l’antic Bar Marciano (avui Sicoris).
La gent anava passejant plàcidament, com tots els festius, i es trobava
en grupets per a fer-la petar. De fet,
les fotos de grup sempre han estat de
moda, serveixen, entre altres coses,
per recordar moments, per recuperar
la història del passat quan al cap dels
anys es treuen de la calaixera. Recordar pot resultar bonic en el temps.
Direm alguns detalls de l’ambient
de l’època. El 600 començava a circular, va ser el ¿nal de les neveres de gel
i el començament, poc a poc, de les
elèctriques. Als descampats encara
es trobaven obusos, granades i bales
sense haver de buscar gaire. Aquell
any es van censar a Lleida 7.886 tractors, amb els quals es convertia en la

D
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província més motoritzada de Catalunya. En llenguatge de l’època, el 1965
Espanya, anava pel 26è “año triunfal”.
Una anècdota: llavors no hi havia
supermercats, sols botigues de queviures, motiu pel qual la gent que tenia
vaques es dedicava a repartir llet pel
poble. Eren bàsicament pagesos, per
la qual cosa vendre llet i repartir-la els
convertia en petits empresaris. Va ser
un plus que ajudava a l’economia familiar els anys 50 i 60. Que es recordi,
hi havia 5 lleteries: cal Joan Vaqué, cal
Poldo, cal Ribes, ca l’Artigues i la Roseta Puigpinós de Cal Bonadona, que
va començar amb dues vaques i després en va tenir més. Potser n’hi havia
alguna altra, però no ho recordem.
A les cases, en general, des de
l’o¿ci o feina de cadascú, costava tirar
endavant el dia a dia, treballaven tots
de valent i la major part, tant menestrals com pagesos, conreaven un hor-

tet. Era una època i unes circumstàncies diferents, tampoc difícils, perquè
la gent estava acostumada a la feina
quotidiana.
Els de la foto, d’esquerra a dreta, són Francesc Macià Sellart de cal
Bonadona i espòs de la Roseta, esmentada abans, Bonaventura Roca
Graells de ca la Petit, pare del que
va ser alcalde d’Artesa, Vicenç Roca,
anava amb un davantalet que mostra
que no era massa lluny de la botiga.
Francesc Cases Sabanés, “el carreter
de Cubells”, era al ¿nal de l’època dels
carros, ell n’havia fet molts i encara en
feia algun, la venda de carros era minsa. I el darrer, l’Àngel Samarà Graells
de cal Betre, pagès de tota la vida, de
soca-rel, diria algú, tenia la casa a la
plaça Major. Són records d’una gent i
una època perduda en el temps.
NOTA: En la secció del número
anterior, en què parlàvem de les Caramelles, vam fer referència per error
a Josep Bertran, quan havíem de dir
Ramon Bertran. Demanem disculpes.
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la foto

L’Associació de Comerç i Serveis d’Artesa va organitzar la vuitena edició de l’Aplec del Conill, festa lúdica i gastronòmica, el 6 de setembre al pavelló poliesportiu, amb la participació d’un centenar de persones. | Jordi Farré

