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El pressupost d’Artesa pel 2016 frega els 4 milions
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agenda
Agenda

Actes

ciutadana

gener
Municipi d’Artesa de Segre
naixements:
dia 2: Marcel Riera i Galceran, fill de
Jaume i d’Eva
dia 14: Ariana González i Dinut, fill
d’Edgar i de Camelia R.
dia 25: Isaac Miranda i Giribet, fill
d’Enric i de Gemma
defuncions
Desembre

que sabem que es faran

Gener
dia 3: Rufina Sánchez i Negrillo (86
anys), natural de Becedillas
(Ávila)
dia 16: Rosa Farré i Martí (91 anys),
natural d’Artesa de Segre
dia 23: Miquel Massana i Rodríguez
(88 anys), natural d’Artesa
dia 24: Maria Inglavaga i Vidal (95
anys), natural de Baldomar

Tot el mes

Exposicions i activitats a la Biblioteca Joan Maluquer i Viladot
Veure pàg. 37
Fins al 18 de març

Termini de presentació d’obres
al 27è Premi de Narrativa Breu
d’Artesa de Segre. Lloc: Biblioteca
Joan Maluquer i Viladot. Consultar
les bases a la mateixa biblioteca o
a la seva pàgina web. Organitza:
Ajuntament d’Artesa de Segre

Municipi de vilanova de meià
defuncions

dia 19: Pere Serra i Boncompte (80
anys), natural de Seró

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

dia 12: Sònia Ossman Lamprecht
(87 anys), natural de Leipzig
(Alemanya)

27 de febrer

A Baldomar, 34a Matança del Porc.
Inici: 9 h a la plaça de la Font. Preu
tiquet dinar: 12 euros
16 de març

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

NOTA DE LA REDACCIÓ

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

temps

19 de març

A Vilanova de Meià, 3a Vertical de
les Ànimes (verticaldelesanimes.
blogspot.com). Organitzen: Ajuntament de Vilanova de Meià i Meià
Runners

gener

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

Municipi d’artesa de segre

b) Observatori Baldomar

a) Plaça de l’Ajuntament

Temp. mitjana:

6,1°

Temp. mitjana:

7,9

Temp. màxima:

18,4° (dia 24)

Temp. màxima:

17 (dies 8 i 24)

Temp. mínima:

-8,9º (dia 17)

Temp. mínima:

-6,5 (dia 17)

Total precipitacions: 3,5 mm (dia 5)
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Dies amb precipitacions: 6

Vilanova de Meià
Temp. mitjana:
6,2°
Temp. màxima:
17,9° (dia 24)
Temp. mínima:
-5,9º (dia 17)
Dies amb precipitacions: 4
Precipitació màxima: 5 mm (dia 4)
Total precipitacions:
8,8 mm

Precip. màxima:

Municipi de Foradada

3,9 mm (dia 4)

Total precipitacions: 7,1 mm

Total precipitacions:
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7 mm (dia 4)
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Any de neu, any de Déu
No, no ens hem equivocat. Som conscients que aquest hivern ni ha nevat ni
ha plogut, amb excepció d’algunes zones del Pirineu, però tampoc massa.
Precisament hem utilitzat aquest refrany popular com a títol per deixar
constància de la importància que té
que a l’hivern faci el temps que toca;
és a dir, fred i neu (o pluja). Si de vegades el refranyer popular ofereix
dubtes, quan es tracta de temes relacionats amb el temps i amb el camp,
acostuma a estar ben encertat. I és
que la neu és bona per als conreus,
perquè conserva la humitat de la terra
durant més temps. A més, les grans
nevades a les muntanyes comporten
una bona reserva d’aigua.
Per si algú no queda convençut, sapigueu que trobem expressions que
tenen el mateix sentit en altres idiomes. En castellà, “Año de nieves, año
de bienes”; en anglès, “A snow year,
a rich year”; i en francés, “Année neigeuse, année fructueuse”. No pot ser
que tothom vagi equivocat. Sí que és
cert, però, que en determinats indrets
la neu pot matar llavors i flors d’algunes plantes i arbres. Per això alguns
puntualitzen: “Any de neu, any de Déu,
pel vostre tros, no pel meu”.
Ben mirat i per extensió, és durant tot
l’any que ha de fer el temps que toca,
sobretot en tot allò relacionat amb el

camp. Quan gela a la primavera, malament... Si plou en època de collita,
fatal... Però també ho podem aplicar
al temps d’esbarjo. Com anirem a
esquiar si no neva?... O què hi farem
a la piscina si fa fresca?... De forma
que podem aplicar allò de “cada cosa
al seu temps”, tot i que ja sabem que
“mai plou a gust de tothom”.
El que resulta preocupant de tot el
que té relació amb el temps no és el
fet puntual que un estiu faci fresca o
que un hivern no nevi gaire. Allò que
ens ha de fer reflexionar és la tendència. I sembla que anem de cap a un
canvi climàtic que alguns auguraven fa
temps i en el qual uns altres encara no
creuen. La realitat és que en els pocs
anys que portem de segle XXI ja hem
batut molts rècords de fenòmens meteorològics i és evident que el planeta
s’escalfa.
Resulta difícil preveure les conseqüències d’aquest canvi climàtic, però no
sembla que puguem esperar gran
cosa de bo. Mentrestant, les principals potències mundials van marejant
la perdiu per uns interessos que els
simples mortals de ben segur que no
entendrem mai, de forma que només
podem ajudar amb els petits detalls de
cada dia. Que Déu ens agafi confessats!

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: divendres 11 de març

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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El pressupost del 2016 frega els 4 milions

E

Un pla d’ocupació ja permet fer algunes obres al casal d’avis | Dolors Bella

casal de gent gran (aproximadament
160.000 euros) i la plaça (al voltant
de 110.000 euros). Pel casal es recorrerà a un Pla Únic d’Obres i Serveis
a través de la Diputació i es dema-

narà una ajuda a Benestar i Família
a través de ”la Caixa”. Ja s’han fet
algunes feines inicials d’electricitat i
paleta, gràcies a un Pla d’Ocupació.
Per la plaça hi ha pactada, de paraula, una subvenció per la meitat del
cost, que caldrà confirmar.
Les millores a la residència passen per canviar llits i posar-ne d’ortopèdics, pintar i canviar cortines, i
costaran uns 20.000 euros. Al cementiri es repara la teulada en dues
zones, amb un cost total de 25.000
euros. La bàscula, també amb un
50% de subvenció aparaulat, costarà uns 45.000 euros.

*

l ple ordinari de febrer ha aprovat el pressupost municipal pel
2016, que és de 3.935.810 euros.
Les principals obres previstes són
finalitzar el nou casal de gent gran;
urbanitzar la plaça del final de l’avinguda Maria Anzizu, a l’encreuament
amb els carrers Jesús Santacreu i
Mare de Déu de Salgar; fer una nova bàscula al polígon; fer millores a
la residència de gent gran i fer obres
de manteniment al cementiri.
Per la majoria d’aquestes intervencions s’han buscat subvencions
o s’intentaran aconseguir, com és
el cas de les dues més costoses, el

L’Ajuntament informa
Aplicatiu eBando
L’eBando és una plataforma que permet als ajuntaments mantenir informats als veïns. No substitueix els sistemes utilitzats actualment a Artesa,
sinó que els complementa. Amb l’eBando volem
que tothom estigui informat de les últimes notícies
i esdeveniments i des de l’ajuntament hi pengem
tot tipus d’esdeveniments que es van fent setmana
rere setmana i notícies importants que volem fer
arribar de manera immediata, com bans, horaris i
aprovacions dels plens... És gratuït i permet rebre
informació de qualsevol població que us interessi. Per instal·lar-la us l’heu de descarregar al mòbil des de la web www.ebando.es, i hi rebreu els
missatges directament. A Artesa, l’aplicació es va
donar d’alta a l’agost i des d’aleshores unes 400
persones se l’han descarregat i s’han emès unes
100 publicacions, esdeveniments i notícies.
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A dalt a l’esquerra i sobre aquestes línies, conte i
berenar. A baix a l’esquerra, Arrazola amb un dels seus
quadres | Biblioteca Joan Maluquer i Viladot

La biblioteca dedica el mes de febrer al vi
E

n el marc de la iniciativa Biblioteques amb D.O. (Denominació
d’Origen), la Biblioteca Municipal
Joan Maluquer i Viladot ha tingut el
vi com a protagonista en diverses
de les activitats que ha organitzat
aquest mes de febrer. Una d’elles va
ser l’hora del conte, seguida d’un berenar amb la tradicional recepta de
pa amb vi i sucre.
L’acte va tenir gran èxit de públic
i va començar amb l’explicació de

contes relacionats amb el vi de la mà
de Blai Castell, de la companyia Mai
tant teatre per a tothom.
En Blai es va posar a la butxaca
petits i grans, primer amb un conte tradicional relacionat amb el vi i
després, amb un altre d’improvisat
a partir de personatges molt variats
que li havien suggerit els nens, des
de la princesa Elsa de Frozen fins a
les tortugues Ninja.
En acabar l’hora del conte, es va

fer el berenar de pa amb vi i sucre.
L’activitat va despertar la curiositat
dels petits i pels pares i padrins va
ser un record de la infantesa.
També en relació amb el vi, la biblioteca acull l’exposició Quadresia
- Col·lecció en Brut, de Rosa Maria
Arrazola. És un recull de poemes
acompanyats d’obra pictòrica de la
mateixa autora, on tracta, precisament, diversos conceptes vínics. |
Fina Solans

Taller per respirar conscientment

L

a Biblioteca va acollir el dia 27
de gener un taller de respiració
combinat amb la presentació d’un
llibre del mateix autor que l’impartia.
Tot plegat va ser a càrrec Ram Kishan Puri.
Els assistents a la xerrada van
practicar diferents exercicis per respirar de manera conscient i en acabar, Ram Kishan Puri va presentar el
llibre Diario de un buscador. L’obra

8I

es basa en les seves vivències en el
món de la meditació.
El públic va participar activament
en el taller de respiració i es va mostrar molt interessat en les vivències
que s’expliquen al llibre.
De fet, els participants van sortir tan satisfets que van demanar a
Ram Kishan de participar en els tallers mensuals que organitza a Lleida. | Fina Solans

El públic va quedar molt satisfet amb
l’experiència | Biblioteca Joan Maluquer
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A l’esquerra, sopar de Santa Àgueda i sobre
aquestes línies, el bingo | Dolors Bella

Festa de Santa Àgueda
L

’associació de dones d’Artesenques Actives ha realitzat diverses
activitats al llarg d’aquest mes, tot i
que la més destacada ha estat la ce-

lebració de patrona de les dones, la
festa de Santa Àgueda, que va tenir
lloc el mateix dia 5 de febrer amb un
sopar de germanor. A més a més, el

dia 13 de gener van organitzar una
xerrada sobre alimentació i salut, en
col·laboració amb el consell comarcal,
i el dia 24 van passar una divertida tarda de diumenge jugant al bingo, sense
diners però amb regals per algunes
afortunades i berenar per a totes.

La Germandat celebra la
festa de Sant Sebastià

L

a Germandat de Sant Sebastià va celebrar aquesta festivitat el dia 20 de gener amb el seu programa
d’activitats habitual. La primera va ser la trobada de tots
els socis a la Plaça de l’Ajuntament, des d’on es van
dirigir cap a l’església per assistir a la Missa Solemne
en honor al patró. A continuació, a la una del migdia, es
va fer l’assemblea general de socis. Després va venir la
part més lúdica de la jornada, un concorregut dinar de
germanor amb presència de socis i familiars i també amb
representació d’autoritats locals.

Els socis, acompanyats de familiars, es van reunir en un
animat i concorregut dinar de germanor | Josep Maria Espinal
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TALLERS

VILELLA

ARTESA DE SEGRE
Tel. 973 40 02 95

EQUIPS DE NETEJA GIDAR
REPARACIONS MECÀNIQUES
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Dos joves d’Artesa triomfen al certamen
de bellesa ‘Dama & Cavaller’ de Lleida
E

l 5 de febrer es va celebrar a Lleida
la final Dama & Cavaller de Lleida.
El certamen és un trampolí per a joves
cap al món de la moda, la passarel·la i
publicitat, on els guanyadors representen la ciutat de Lleida en una gala internacional. Se seleccionen una Dama
i un Cavaller per província, que van a
una semifinal a Madrid i després a la
gran final, en un altre punt de l’Estat.
Aquest any es farà a Sevilla.
Han pogut participar-hi i guanyar
Lydia Cirera (Primera Dama Lleida)
i Gabriel Alsina (Cavaller Popular).
Ambdós són veïns d’Artesa i compten
ja amb una gran experiència en el sector, tot i tenir només 18 anys. La Lydia
va explicar que l’experiència aquella nit
damunt la passarel·la, captant l’atenció
de totes les mirades, fent cadascun
dels passos amb il·lusió i sentiment,
va ser d’una emoció increïble, com és

d’esperar per qualsevol adolescent a
qui li agrada la moda. Li costava expressar amb paraules la sensació: nervis, exaltació, inquietud, temor, commoció i, sobretot, molta impressió. Va
assegurar que guanyar el primer premi
no entrava en els seus plans, i va rebre
la notícia amb uns ulls brillants i amb
el cos paralitzat. “Una experiència esplèndida pel futur!”, va dir.
Per altra banda, per en Gabriel, tot i
no guanyar el primer premi, va ser una
experiència molt lúdica i gratificant. Té
clar que encara té molt per aprendre
i avançar en el món de la moda, i té
moltes ganes de continuar i tornar a
viure oportunitats d’aquest nivell. Es
vol tornar a presentar, preparat, tornar
a gaudir-ho i quedar entre els primers.
Tant ell com la Lydia van destacar
i agrair els esforços dels perruquers,
maquilladors, equips de so, fotògrafs,

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

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

Lydia Cirera, a dalt, i Gabriel Alsina,
a sota | Dama&Cavaller

marques de roba i, un punt molt essencial, la família.

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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apunt d’història
Breu història de l’Acadèmia Balmes

A

l gener s’ha enderrocat un edifici històric d’Artesa, l’Acadèmia. En aquest article ens centrarem
en l’origen i la primera funció de l’immoble, que li va donar nom.
Tot va començar l’any 1934. La
primera seu de l’acadèmia va ser a
Cal Cadiraire, a la carretera, en una
sala del primer pis. Aquest mateix
primer pis, uns anys després, acolliria l’Escola Anglo-Francesa.

El Casino Artesense
En aquells temps, l’alcalde d’Artesa era Cirilo Castellana Graells
i alguns dels regidors eren el Mases, el Bertran (el Caseta), el Plens
i el Betriu. Alguns d’ells eren també
membres de la junta del Casino Artesense, que a més de fer tertúlies
al voltant d’un cafè, es dedicaven a
promocionar la cultura i el lleure, les
festes assenyalades i sessions de
ball al mateix local, situat on avui hi
ha el BBVA. També se’n deia el Cafè
del Cadiraire o Cafè de la Maria. S’hi
feien també sessions de cinema, al
principi mut i quan a la pel·lícula algú
tirava un tret, el Bepeta gran donava un cop a una caixa i la gent reia.
Després, durant uns anys, el cinema i la vida serien en blanc i negre.
Aquest era el bar de les dretes, Arte-

12 I

sa estava politizada. Hi anaven a jugar a cartes de diners i al billar gent
benestant, menestrals, comerciants,
professionals, ...
També hi havia dos bars més,
la Lluna i el Cafè del Fonso el Pau
(el David i el Sícoris), on anaven els
treballadors, els pagesos, algú d’esquerres i gent no manifestada políticament, que passaven dels partits.
En ambdós hi feien balls, i el Fonso
era un bon pianista. Els regidors i la
Junta del Casino en una tertúlia es
van adonar que l’educació era bàsica pel desenvolupament del poble.
Van considerar que la cultura era
una eina bàsica de formació, modernitat i progrés, i van decidir anar a
buscar un mestre qualificat.

Durant anys, menjava i dormia a la
Fonda la Palma. Va començar a Cal
Cadiraire el 1934, i en un
principi havia de treballar-hi
només. Com que els alumnes estaven contents i anava creixent l’escola, que tenia una certa fama, el local
es va anar fent petit. I la Junta del
Casino va buscar locals més grans.

El mecenes senyor Plens
Amb el seu mecenatge, Àngel
Plens Guiu va ser l’actor principal
de la fundació de l’Acadèmia, ja que
en una reunió en què es debatia la
consecució d’un local adient, va dir:
“Artesa m’ha donat molt a mi, i jo estic disposat, tot a càrrec meu, a fer
un local digne d’Artesa”. I ell sol va

El mestre
Xandri
Llavors, per
contactes i recomanacions, van
anar a raure a
Lluis Xandri Serra, que era de
Vic i treballava a
Barcelona. Al començament no
volia venir, però
el van convèncer.
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Bartomeu Jové i Serra

construir l’Acadèmia Balmes, que es
va inaugurar pocs anys després. El
senyor Plens tenia fama de ser dels
més rics d’Artesa. Era una persona disciplinada i treballadora. Venia
material per a la construcció, tenia
molí d’oli i era propietari d’una guixera a Montclar, entre altres activitats.
Es feia el transport amb un camió
propi. Tenia família nombrosa, que
s’estilava a l’època. A més de bona
persona, era altruista, li agradava
ajudar la gent necessitada. Quan
algú tenia un problema de papers o
d’altra classe, si li explicava i ell podia, sempre l’ajudava. Era capaç de
viatjar per a fer un favor a un amic.
Era sociable, es relacionava amb tothom, de manera que la gent el valorava com a persona.

Més mestres
Amb Xandri com a director, van
venir a ajudar-lo en la seva tasca

els mestres Enric Caselles, que
es va casar amb
una noia de Cal
Gust d’Artesa, i
el mestre Pere
Niubó, entre altres, tots entusiasmats en el
projecte de l’ensenyament a Artesa. Com que el
poble seguia el procés amb interés,
el professorat estava molt motivat.

La inauguració
La inauguració de l’Acadèmia
Balmes, l’any 1946, va ser una festa
molt important per Artesa, tothom ho
va celebrar molt, era un objectiu assolit per tot el poble. De fet,
tots els alumnes que havien anat
a l’Acadèmia estaven marcats pel
mateix patró. Es notava en l’educació, la manera de presentar-se,
demanar permís per entrar, l’ordre
en portar els comptes, la manera
d’escriure, etc. El primer any que
va estar sol, Xandri tan sols volia 40
alumnes, ja que per l’organització interna creia que ja n’hi havia prou. A
la nova Acadèmia, hi havia les sales
blava, rosa i groga.
Cap al 1953, Xandri va marxar
a l’Argentina. Era el temps en què
molts catalans emigraven a aquell

país, i l’Acadèmia es va anar desfent. Però l’any 1955 hi van anar els
mestres de les Escoles Nacionals,
Figueres, Espinal i Infante, que hi
van continuar la tasca docent per
uns anys. Però no va ser exactament el mateix, eren uns altres professors i uns alumnes diferents.

Homenatge
Va ser l’any 1986 quan els
exalumnes del mestre Xandri van
dedicar-li un homenatge a l’Hostal
Muntanya, al qual van assistir més
de 150 persones. Va ser un acte
emotiu i de retrobament de molta
gent, companys en altres temps, que
alguns feia anys que no es veien.

L’enderroc
Aquest mes de gener hem assistit a l’enderroc d’aquest emblemàtic
edifici, farcit de records per molts
veïns. Són moments del passat, amb
les veus d’una gent i unes situacions
perdudes en el temps, però no en la
memòria d’algú que ha sobreviscut
diferents èpoques. No es pot deturar el futur, el poble ha d’evolucionar
(amb ordre, un dels lemes més importants de l’Acadèmia).
L’acadèmia que va donar nom al
carrer Balmes ha desaparegut com
a tal, però sempre quedarà la seva
llavor en la gent i famílies que la van
viure.
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municipis

Cubells rehabilitarà l’antiga Cambra Agrària

L

’Ajuntament de Cubells vol reconvertir l’antiga Cambra Agrària
en un equipament multifuncional.
Les obres es faran en dues fases.
La primera fase ja està adjudicada i té un pressupost de 186.000
euros. Permetrà arreglar els problemes d’estructura dels edificis i preveu reforçar les parets, restaurar la
coberta o canviar els tancaments,
intervencions necessàries després
de temps en desús. Un cop rehabilitats, els edificis serviran per acollir
els actes municipals més multitudinaris, així com de punt de reunió per
les associacions municipals.

El consistori vol reconvertir-la en un espai multifuncional | Ajuntament de Cubells
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la noguera

Anna M. Vilanova i Alentorn

Notícies del Consell Comarcal
L’Arxiu Comarcal a l’abast de tothom: Juntament
amb el Consell Comarcal i els ajuntaments, l’Arxiu ha
posat a l’abast de la ciutadania els documents històrics
dels municipis a través de les webs de cada ajuntament, com són actes de plens, padrons d’habitants,
expedients de lleves i padrons fiscals.
Fitur 2016: Del 20 al 24 de gener el Consell va ser
present a la Fira de Turisme de Madrid per donar a
conèixer l’oferta turística del Montsec, amb catàlegs i
mapes turístics.
Ajuts Leader: Fins al 21 de març es poden presentar les sol·licituds dels ajuts Leader d’enguany. Poden
ser-ne beneficiàries les persones físiques i jurídiques
que facin inversions per crear, ampliar o millorar la seva empresa o bé entitats públiques. Més informació:
www.ccnoguera.cat/leader
Taula d’entitats: El dia 29 de gener es va constituir la
Taula d’Entitats de Sant Llorenç de Montgai, i ja són
quatre a la comarca juntament amb Albesa, Balaguer
i Térmens.

Tiurana vol atraure una nova
família

L

’Ajuntament de Tiurana està remodelant l’edifici
que acollia un restaurant, que ara està tancat, per
habilitar-hi un habitatge. L’objectiu és que hi pugui viure una família, i a qui l’ocupi se li oferirà la possibilitat
d’encarregar-se de tornar a obrir el restaurant. Tot plegat es fa perquè el poble vol aconseguir que es torni a
obrir l’escola i necessita població en edat escolar, per
tant tindran prioritat les famílies amb nens petits.
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Millora dels camins a la Baronia

L

’Ajuntament de la Baronia de Rialb ha aprovat la
memòria per fer les obres de manteniment de vies
forestals.
Són les vies forestals estratègiques d’accés a diferents indrets del municipi per als vehicles d’extinció
d’incendis.

Cal legalitzar les zones
d’aterratge de parapent

L

es zones d’aterratge de parapent i ala delta a Àger
i Sant Esteve de la Sarga necessiten legalitzar-se
com a equipaments esportius, ja que en el seu moment
es van habilitar com a sòl rústic dins d’espais naturals.
Això impedeix dur a terme les millores en matèria de
seguretat i mobilitat que demanen les escoles de vol,
les empreses turístiques i els organitzadors de competicions.

un cuiner de Cal Xirricló guanya
un premi a Madrid Fusión

B

olet amb sotabosc dolç és el nom de les postres
creades pel cuiner Marc Lorés, del restaurant Cal
Xirricló de Balaguer. Aquestes postres van endur-se el
primer premi del concurs de cuina creativa organitzat
dins el certamen gastronòmic Madrid Fusion.
Es tracta d’un cremós de carabassa que porta sucre
morè de canya i crema de safrà i ceps que quan se serveix, queda embolicat amb una boira perfumada. És el
segon cop que Lorés aconsegueix un premi en aquest
prestigiós certamen gastronòmic, després que el 2012
hi resultés premiada la seva proposta de Tiramisú desconstruït.
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escola els planells
Un xic de tot

Nou joc al pati d’infantil

P5 fa una maqueta d’Artesa

E

D

Hem celebrat el DENIP

Premiada una alumna de 6è

A

A

l passat mes de gener, no només els Reis d’Orient
van ser molt generosos amb els nostres nens i nenes. L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes de l’Escola també ens va obsequiar amb un magnífic joc per
al pati d’educació infantil que complementa els que ja
hi havia i que també van ser adquirits en el seu moment
per l’AMPA. És una mostra més, entre moltes altres, de
la implicació de les famílies amb el centre.

més de les principals festes tradicionals, l’Escola
també en promou d’altres com la del Dia Escolar
de la No-violència i la Pau (DENIP), el 30 de gener, data
en què va morir Gandhi. És una forma de visualitzar en
un moment determinat el treball que de forma quotidiana
fem respecte al valor de la pau. Aquest any ens hem
centrat en el tema del terrorisme i algunes de les seves
conseqüències, com és el cas dels refugiats.

urant el mes de gener, l’alumnat de P5 ha realitzat una interessant descoberta dels llocs més emblemàtics d’Artesa de Segre (nucli antic, església, la
Granja, plaça de l’Ajuntament, Parc de Bombers...). Les
dues activitats més reeixides han estat el recorregut per
veure aquests indrets de la ciutat i la construcció d’una
maqueta que ha quedat instal·lada al vestíbul de l’edifici
de parvulari.

l centre no tenim el costum de participar en gaires
concursos, però es fa quan podem lligar-ho amb el
treball escolar habitual. És el cas del Concurs de Cartes
Telemàtiques als Reis d’Orient, convocat per la Paeria
de Lleida, en què va participar l’alumnat de 6è. Maria Baró Tarragona va obtenir un accèssit entre més de 1.000
cartes i va recollir el premi el 3 de febrer, acompanyada
de la família, de la tutora i del director.
I 17
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el cap
Febre de Zika

R

ecomanacions per als viatgers
a països amb transmissió del
virus. La febre de Zika està produïda per un virus que es transmet per
mosquits, els mateixos que poden
transmetre altres arbovirosis com
ara la del dengue i la de la febre de
chikungunya.
Actualment, hi ha actiu un brot de
febre de Zika a la zona de les Amèriques i el Pacífic Sud, i és probable
que es continuï propagant, atès que
els mosquits vectors hi estan distribuïts àmpliament.
Només una de cada quatre persones desenvolupa els símptomes
de la infecció. El quadre clínic és
habitualment de caràcter lleu. La febre lleu i erupció a la pell en són els
símptomes més freqüents. Poden
anar acompanyats de conjuntivitis,
dolor muscular o de les articulacions
o malestar general, que poden durar
entre dos i set dies des de la picada

informa

del mosquit infectat. Les complicacions són poc freqüents.
S’està investigant el possible
efecte d’aquest virus sobre el fetus
quan afecta dones embarassades,
atès que els estudis realitzats fins
ara sembla que indiquen que hi pot
haver transmissió de la infecció de
mare a fill o durant el part, i se sospita que pugui ser la causa de malformacions neurològiques. No es
disposa de tractament específic i,
per tant, el tractament consisteix a
mitigar-ne els símptomes.
La prevenció per a les persones
que viatgin a zones en les quals actualment és present la febre de Zika
està basada en mesures de protecció destinades a evitar les picades
de mosquit: cobrir-se la pell exposada amb camisa de màniga llarga,
pantalons llargs i barret durant tot el
dia (el mosquit és d’hàbit diürn); usar
els repel·lents autoritzats seguint les
instruccions d’aplicació i reaplicació
del fabricant indicades en el prospecte del producte i dormir en allo-

tjaments amb aire condicionat (els
mosquits tendeixen a evitar el clima
fred) o col·locar mosquiteres al llit i a
les portes i finestres.
En el cas de les dones embarassades que hagin de viatjar a alguna
de les zones amb circulació del virus, és convenient que abans parlin amb el metge i en segueixin les
recomanacions sobre l’ús de repel·lents i altres mesures preventives.
Cal valorar també la possibilitat de
posposar el viatge fins després del
part.
Els viatgers que presentin símptomes en els 15 dies posteriors al
retorn d’una zona afectada haurien
de comunicar-ho al metge. Si una
dona embarassada ha viatjat a alguna d’aquestes zones, ha d’informar
del viatge en les revisions prenatals,
per tal que sigui avaluada adequadament.
Els països amb circulació endèmica es poden a la web del Centre
Europeu de Prevenció i Control de
malalties (ecdc.europa.eu).
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esports

La trobada va ser al pavelló i va ser una autèntica festa, tant pels participants com per les famílies | fotos: M. Àngels López

Trobada d’escoles de bàsquet
E

l CENG va ser l’amfitrió de la trobada d’escoles de bàsquet que
va tenir lloc el dia 24 de gener. L’acte va tenir lloc al pavelló durant tot
el matí, i els assistents van destacar
la bona organització i es van mostrar molt satisfets amb la jornada.
Les trobades d’escoles es fan en les
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categories d’infants més petits, que
encara no tenen competicions regulars, per tal que comencin a provar
l’experiència de jugar.
Hi van participar equips de les
categories baby, premini i escola
procedents d’Alpicat, Calaf, Cervera, Lleida, i Tremp, a banda dels am-

fitrions. En total van ser 30 equips,
que van disputar partits de 4x4 jugadors i de 30 minuts de durada, entre les nou del matí i les dues de la
tarda.
A banda, hi va haver inflables i
jocs per la canalla, per la qual cosa
la jornada va ser una festa.
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Resultats i fitxatges al CE Artesa
E

l CE Artesa de Segre ha reforçat
la plantilla de cara a la segona
volta de la lliga amb el fitxatge de
nous jugadors. En total, les darreres
setmanes n’hi ha hagut tres, les de
Bellés, Lamine i Castillo.
El club ha destacat l’arribada de
Josep Bellés, procedent del Lleida B,
així com les incorporacions de Lamine Darry, que fins ara jugava al Turó
de la Peira, i de Castillo, que ve del
Juvenil CF Balaguer.
Tot plegat pretén donar força a
l’equip de cara a la segona volta de
la lliga, després d’una primera part

irregular i complicada on no ha aconseguit encadenar victòries consecutives. A la classificació, l’equip se
situa a la segona meitat de la taula.

Resultats
Els últims resultats de l’equip, un
empat, tres derrotes i una victòria,
mostren que la tendència es manté.
Us els detallem: el 20 de desembre, Artesa 1 - Organyà 1; el 9 de
gener, Cervera 5 - Artesa 0; el 17 de
gener, Artesa 4 - Guissona 0, el 24
de gener, Artesa 2 - Albi 3 i el 31 de
gener, Alcoletge 5 - Artesa 2.

Josep Bellés, procedent del Lleida B,
és un dels nous fitxatges | CE Artesa
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vida social
Festa d’aniversari 1955-2015

O

stres, 60 anys! Això ja són paraules majors, de cop i
volta et mires al mirall i, què vols que et digui, no sembla que tingui 60 anys, o potser sí. Anys, arrugues, cabells
blancs i moltes vivències dins aquell gran sac que s’anomena vida, i llavors penses: una gran sort poder-ho gaudir.
Diuen alguns, que a certa edat, després dels 60, ens
fem invisibles, que el nostre protagonisme en l’escena de la
vida declina i que ens tornem inexistents per un món en què
només hi cap l’ímpetu dels anys joves. La realitat és que
amb la crisi, et veus obligat a tornar a començar, tot el que
havies previst o projectat se n’ha anat en orris i cal repren-

dre el camí, encara que estiguis una mica cansat, una mica
tip. Potser la gràcia de la vida és aquesta imprevisibilitat,
aquest no saber el que passarà demà i afrontar-ho de cara
(no tenim altra sortida!).
Per tal d’emprendre el camí vers una nova joventut, ho
vam celebrar el dia 29 de novembre. A l’Espai Transmissor
de Seró, els guies ens van fer una visita especial per al grup
amb una degustació de productes de la nostra comarca, i
després, un bon dinar al restaurant Muntanya d’Artesa.
Ara, fins al 2020, per celebrar els 65 anys, que esperem
poder-ho fer en un nou estat i que tots ho puguem veure.
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tema del mes

La festa més boja de l’any

A

stronautes, personatges de
ficció i tota mena de criatures
diverses van envair els carrers d’Artesa la tarda i nit del 6 de febrer. No
és cap fenomen paranormal, és la
festa més esbojarrada de l’any. En
aquesta edició hi van participar 22

comparses i comparsites, com hem
dit al principi, ambientades en les
més diverses professions, personalitats i creacions.
Hi havia referències a l’actualitat,
tot i que més aviat van destacar les
propostes personals i creatives i, a

diferència d’altres anys, també s’hi
van poder veure moltes disfresses
clàssiques (astronautes, animals,
avis...). Tot plegat va donar lloc a
una rua d’allò més variada i animada, encapçalada per la comparsa
del Saltasekles, inspirada enguany

Un total de 22 comparses i ‘comparsites’, encapçalades pel Saltasekles, van animar els carrers d’Artesa | Marta Serret
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#temadelmes

Els guanyadors del concurs infantil de disfresses: d’esquerra a dreta, primer, segon i tercer premi | Fotos: Dolors Bella

en el popular festival alemany Oktoberfest. Això sí, portava alguns tocs
molt i molt locals, el principal dels
quals era el mateix rei Saltasekles,
que es desmarcava el tema de la
comparsa.
La rua va acabar al pavelló, amb
un sopar de germanor que va reunir
un total de 404 persones.
Com cada any, es va escollir una
comparsa guanyadora entre totes
les participants inscrites a la rua. En

aquesta ocasió, els guanyadors van
ser els integrants de la comparsa
Caustronautes, que podeu veure a
la pàgina anterior, a dalt a la dreta.

Festa infantil de disfresses
Tot i que els més petits també
van tenir protagonisme a la rua, el
seu dia va ser diumenge, amb la
desfilada i concurs de disfresses.
En total hi van participar uns 150 infants, dels quals una vintena duien

disfresses fetes a mà i, per tant, van
participar al concurs. Els guanyadors del certamen, que podeu veure sobre aquestes línies, van ser El
Bosc Màgic, d’Hugo Oya, Naia Oya i
Leire Juárez (primer premi), Marshall (Patrulla Canina), de Martí Aymerich (segon premi) i Follet del Bosc,
de Ferran Gutiérrez (tercer premi).
Els participants van rebre un obsequi i en acabar es va repartir coca
i xocolata per a tots.

Matança del porc i berenar de germanor

A

rtesa és una de les poblacions del nostre entorn que
encara conserven una vessant
tradicional del Carnaval, més enllà de la gresca i la disbauxa que
envaeixen tots els racons del país.
Tot i que ja no arrossega aquelles
multituds de fa anys, la matança

del porc del dimarts de Carnaval,
si més no per la història que acumula, encara és un referent.
Enguany es van matar quatre
porcs, que van tenir ocupats nombrosos voluntaris des de primera
hora del matí fins ben entrada la
tarda. La feina va començar amb

la matança, després calia fer la
preparació de la carn i les llonganisses i, finalment, coure la
brasa i repartir les 1.566 racions
de berenar. L’autoritat convidada
d’aquest any va ser la diputada al
Parlament de Catalunya Montse
Fornells. | Fotos: D. Bella
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discurs
(Comença la cancellera alemanya, Angela Merkel)
GUTEN TAG ARTESENKENS!!!
Svenstaiguer drei shumacher
Bayern ich borrussia dass volwsvagen,
Subanbajen estrugenbajen
Desvirggensen nicht
bajenbragenfotennaven
Sabeu què, passarem a parlar amb el vostre idioma,
que això sembla una broma.
Perquè sé que us agrada lo picant i el mambo,
però no tothom es pot permetre classes del Jambo.
Els hi fa falta calés per la nova obertura,
i per pagar el lloguer al Ventura.
He vingut aquí per deixar-vos clar,
que tinguent un President que no vau votar,
ni que vulgueu ser catalans,
acabareu sent alemans.
El 27 de setembre tots de ressaca a votar,
amb raó la CUP va arrasar.
A les eleccions d’Artesa el Mingo vau renovar,
tot perquè al míting es va posar a plorar.
Diu que es retira, però segur que és mentida.
El Mas ha fet un pas al costat
i el Mingo s’hi ha aferrat...
Perquè si hagués de fer un pas al costat,
acabaria al matadero del Caubet contractat.
Total, que una majoria brutal.
I diuen que fins i tot el va votar el Panxal.
És que el lema “Vota Josep Maria”
tenia poca alegria.
(Apareix el Saltasekles, mig vestit de mosso i de jugador
de pàdel)
Bona nit padelmaniàtics!
Bueno, comencem la 2a part.
Perquè no podia perdre el costum de fotre tard...
Ja que organitzo tots els campionats,
volia ficar una mica d’ordre a tots els que aneu disfressats.
Aquí us presento sense presses,
les bases del Campionat de la boira de disfresses:
1- El número de persones el tries tu.
2- Podeu fer Comparsa o comparsita depenent si la feu
gran o petita.
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3- De premi, samarreta dels veterans, firmada pel PEDRO i
algun dels GALCERANS
4- Si no hi ha proutes comparses inscrites, de premi una
bossa de pipes.
5- Cinc euros preu d’inscripció, sense benefici per l’organització.
Podeu dir que em quedo comissions,
però segur que no us robo tant com aquests cabrons.
(assenyalant Merkel)
Entrant per la carretera i anant cap al pavelló,
un nou esport s’ha ficat de moda entre la població.
Parets de vidre amb ocells pintats
i altres que hi acaben empotrats.
I veient jugar les parelles,
lo vell Riera recollint les botelles.
A destacar la Maite i el Macià,
de bronca en bronca i a jugar.
Sort en té ella que s’aireja
amb la del Jorpers caminant a tota marxa.
Agafeu exemple algunes, i perdeu una mica de panxa.
Si és que lo de la raqueta a alguns els hi ha anat de maravilla,
com algun que altre jugador,
que s’ha tret de sobre una bona motxilla.
Els Llobets ocupen les pistes ells solets,
i poden perquè amb la pujada de preus de l’Eixida,
no els sembla car el preu de la partida.
Si és que hasta la “jefa” ha quedat una mica rexonxeta
pujant lo preu a cada lonxeta.
Canviem de temes i preparo l’escopeta,
com quan et cobren a l’Opencor de la Taberneta,
i això que no tenen hora de tancar la paradeta.
Igual que el Caprabo,
que com altres no els deixen ni anar al lavabo.
El Mateu munta ferreteria
i no serà pas com la del Badia,
que de tan poc il·luminada,
no saps si està oberta o tancada.
El Lanchas s’ha mogut 15 metros,
sembla que canviar de local s’ho ha agafat per vici,
potser per fer una mica d’exercici.
Sort en té de l’Espinal,
que l’ajuda a moure el material.
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Al Santander, mobiliari renovat,
però el Gàsia amb lo seu salero
segueix radera el vidre empotrat.
Aquest any no ens fiquem amb el Caracal.la,
que l’any passat ja t’ho vam fotre amb pala.
Tranquil·la, Agnès, que aquest any no direm res.
La Valentina i la Íngrid s’han agafat al peu de la lletra
lo del Mercat al carrer,
fent guàrdia a les escales no se’ls escapa res.
S’han fet tan amigues
que algun dia hasta s’oblidaran d’obrir les botigues.
El comerç d’Artesa s’hi deixa la pell,
muntant desfilades de nivell.
Amb els top models d’Artesa,
Blanco y negro Mix.
Gabriel i Vassamba van pel món fent amics,
els hi van les desfilades
i de tant en tant, quatre patades.
Per posar-vos guapos,
nova peluqueria a la carretera.
Ojo, Enriqueta, que això et farà mal a la cartera.
Ara el perruquer del Jou,
ja té puesto per un inquilino nou.
Ara, amb el Mariano jubilat,
t’has d’esperar assentat,
perquè al Muntanya per pagar,
cal que el Monso acabi de fumar.
Festes i fires, cauen a tires,
de lo poc a destacar,
un dels que van posar a manar.
Sabartés, el comandante de la Fira del Meló,
entre copeta de vi i degustació,
se li escapa més d’una bronca per treballador.
Per Reis, segueix la reducció de pressupost.
Fins i tot aquest any s’ha retallat en maquillatge
per ornamentar algun rei i patge.
BETRIUUU, CONTIGO EMPEZÓ TODOOOOOOOO!
L’aplec del Conill l’han canviat de dia per dissimular,
l’11 de Setembre tots a Barcelona i ells fent el dinarillo,
en memòria del caudillo.
Millor no parlar del PP, “porque SE LÍA”.
El PP està amagat, ara que de la Palanca n’està cansat.
Queda el consol, i “menos mal”,

que per Nadal cada ovella torna al seu corral.
I ja que agafem direcció cap al pavelló,
tinc una historieta cargada d’intriga i emoció.
(música de l’Inspector Gadget)
Conta la història, que durant la nostra Festa Major,
revolucionada i amb tanta gentada,
hi va haver un accident ben entrada la matinada.
Des del pavelló fins aquí al costat,
l’infractor va marxar amb lo càrter rebentat.
Sort en tenim del nostre regidor-detectiu,
que va seguir el rastre fins al seu niu.
Amb els pantalons de pitillo i el tupè ben repentinat,
va veure que un que perdia oli l’havia liat.
El rei del cotilleo, va dirigir l’operació del rastreo.
Al final es va saber que aquesta malifeta,
era obra del nostre estimat Ruvireta.
Però bueno, en aquest poble, quan hi ha un accident,
ja sap on ha d’anar la gent.
Tallers de xapa i pintura
i que de passo, t’onflon la factura.
L’altre dia va sortir per TV3
que la nostra església ara es d’interès.
L’important d’allà es veu que són les vidrieres,
i les prepara el matxaca al Lips,
trencant vasos amb unes bones torteres.
Si és que aquest any, el xèrif a Vernet,
de l’escenari va fer un bon saltet.
Ballant el flying free
i deixant clar “Qui mana aquí!!!”
Després de tot, batalla campal
enmig de tot un festival.
El causant del barullo,
si parlem de flors, seria un bon capullo.
Pròximament, tots convidats a la inauguració de la casa del
Ros,
llàstima que no els deixessin l’altre tros.
Si el monopoli vol ampliar,
per sobre de la Xoni i el gos haurà de passar.
Enxufisme a l’Ajuntament.
Començant per l’aguacil,
va posar la filla a canvi d’un bon pernil.
I la Gutiérrez de restauradora,
que ara també s’encarregarà de la depuradora.
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El bar del Camp de futbol Halley 2, ha fet un canvi de zona,
aviat hi traslladaran el Puitarró i el Tarragona.
El Sr Rumano no va fer sentir prou la seva veu,
ara sí que podrà dir ben fort, “me cagun déu!!!”

amb uns tòpics del poble fotent l’animal.

Seguint amb els seus paisanos,
Parlem del xiringuito que s’han muntat
aquí al darrere els rumanos.
Com diria el Pedrerol,
Este xiringuito... Ha quedado, aparcado!!!

(Simulant el personatge del Pedrerol de Crackòvia)

Parlant d’aparcados:
El mister del futbol sala, per cap d’any
no va trobar les claus al pany.
Si és que per ells millor jugar de nit que al partit,
així del Jordau s’estalvien algun crit.
Si és que allà recullen de tot.
Veient com funciona la cantera d’Artesa,
que deixa la canalla al Balaguer
i els torna a aquí quan no valen per re.
Així va el primer equip,
que no guanya ni un partit.
Per cap d’any el sopar va sortir una mica esguerrat.
Només hagués faltat gelat amb tarrines
per acabar com el Maxito amb cagarrines.
Sort d’algun cantant improvisat
que va fer les delícies del públic convidat.
El Lokito fa la primera pela amb el Bamba retirat,
Massana, que el Subirós se t’ha avançat!
Fitxa als Discomunio!
Lo que ojo, que un dels dos es preocupa més de perrejar
que de la música que ha de posar.
Per cap d’any al Jack’s, lo Gusano i lo Salvador,
van fitxar lo Fideué per l’ocasió.
No hi va anar de gaire que amb lo botó a màxima pressió
fotés algun ull enlaire.
Després de 30 anys,
per fi una pissarra amb els preus de la barra.
Tot controlat pels amants de la botifarra.
El bar d’Alentorn propietat del Pistolo,
Alentorn World arribarà aviat.
Apostes i cervesa, negoci assegurat.
Artesencs, en fi,
ja arribem al final del camí.
Només volia acabar el missal
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Amb la força del Pedrerol
Espero que m’ajudeu a colar un bon gol.

Fer un cubata al Lips i demanar un vas de plàstic per sortir
a fora a fumar...
ES DE BECARIOS!
Si demanes una coca al Solé, qui et passi al davant i te la
robi et dirà...
HAS QUEDADO, SUPLANTADO! ASÍ NO, SOLÉ, ASÍ NO
Anar a la ferreteria del Capell i creure que t’atendran ràpid...
ES DE BECARIOS!
Anar al CAP preguntant pel millor metge i que et recomanin
el Romaní...
ASÍ NO, ASÍ NO, ROMANÍ.
SIEMPRE QUEDAS, RETRATADO!
Passar per davant del David i pensar que els vells no et
miren el cul...
ES DE BECARIAS!
Si repostes a la gasolinera d’Artesa, el mateix Pere et dirà...
HAS QUEDADO, ESTAFADO!
Bé, com us diria el Joan “fotógrafo”, us he deixat a tots...
RETRATADOS!
Espero no haver deixat ningú enfadat
per haver sortit aquí apuntat.
Us ho heu de prendre de manera dixaraxera,
com l’any passat la pastissera.
I ara, comencem la rua,
esperant que el petit del Segú no ens faci fer cua
com l’any passat,
que ens va deixar el cotxe mal aparcat.
Artesencs, que tingueu tots un bon Carnaval!!

I PUBLICACIÓ D’ARTESA DE SEGRE i COMARCA I febrer 2016 I Núm. 396

pensar i créixer
Ivan Balagueró i Masanés

Línies en l’horitzó

L

a línia que separa la vida de la
mort, l’alegria i l’èxit, la por i el
fracàs, és fina; com una aresta escarpada i polida pel pas del temps i l’adversitat i duresa climatològica de les
zones d’alta muntanya. Com la cresta
que separa i delimita dues valls, el seu
inici o bé, final. Tan sols els ocells sobrevolen aquest límit natural, aquesta
línia que, en pondre’s el sol, dibuixa
formes discontínues en l’horitzó.
Tot i el perill, tot i la dificultat hi pugem. Ara bé, què hi anem a buscar,
allà dalt? On a simple vista tan sols
hi ha roques, crestes erosionades que

donen forma final a la cúspide de les muntanyes.
Doncs jo crec que hi
anem a buscar-nos a nosaltres mateixos. A caminar per damunt d’aquest
entramat de cordes naturals que uneixen muntanyes. Hi anem per contem“Hi anem per sentir-nos lliures” | Sergi Porta Caubet
plar el que tan sols alguns
privilegiats animals poden veure. Hi no existeixen fronteres.
Per això, pugem; per això, arrisanem per sentir-nos lliures, per, en el
fons del nostre cor, tot i els bombar- quem; per això, caminem per la fina
dejos de la societat en la qual vivim, línia que separa la vida de la mort. Per
veure amb els nostres propis ulls que viure.
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les entitats
Notes d’agraïment
del Club de Lectures
Artesenc

D

es del Club de Lectures Artesenc (CLAac), organitzador de l’exposició Bugaderes i Safareigs volem
fer mostra pública del nostre agraïment a les següents
persones i entitats:
- En primer lloc, a la senyora Lina Serentill i Ponsa,
per la seva desinteressada col·laboració al deixar-nos
l’espai de Cal Rebolleda (Bisbe Bernaus, 7) per fer-hi
l’exposició Bugaderes i Safareigs.
- Al soci del CLAac Jaume Farrando, per fer-ho possible amb la seva empenta, bona disposició i amb l’aportació del material exposat.
- A les més de 200 persones que l’han visitada, d’Artesa de Segre, comarca i forasters.
- A la regidora de Cultura, Àfrica Reig, així com a tots
els membres de l’Excel·lentíssim Ajuntament d’Artesa de
Segre, encapçalats per l’alcalde, Mingo Sabanés, que
d’una forma o altra ens han ajudat a fer possible la iniciativa.
| Josep M. Espinal, Secretari del Club de Lectures Artesenc
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L’edició d’aquest calendari, amb imatges que s’han pogut
veure a l’exposició, ha estat una iniciativa paral·lela a
l’activitat | CLAac
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Educar per la
felicitat, amb
Daniel Gabarró

E

n el marc de les xerrades organitzades per l’AMPA de l’escola
Els Planells, el 15 de febrer vam poder gaudir de la conferència “Educar
per la felicitat”, a càrrec de Daniel
Gabarró. Va ser una experiència
molt enriquidora, on unes 80 persones vam poder aprendre, debatre i
obtenir recursos per educar els nostres fills i filles de forma sòlida.
El Daniel ens va oferir tècniques
concretes i útils per educar en la

La conferència va reunir unes 80 persones | AMPA

felicitat, així com per comprendre
perquè es produeixen els problemes
més habituals i saber com evitar-los.
Al llarg de la xerrada, va desmuntar
tòpics socials que ens fan patir en el
tema de l’educació, la maternitat i la

paternitat. Us recomanem que visiteu la seva pàgina web, campusdanielgabarro.com, i que gaudiu dels
nombrosos materials gratuïts que
posa a l’abast de tothom. | AMPA
Escola Els Planells
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Artesa, la veus?
El nom i l’escut d’Artesa

E

l nom “Artesa” és d’origen preromà. Per què aquest nom? Per
una banda, el prefix art- prové d’una
llengua iberobasca i significa “entremig”, per la qual cosa es relacionaria
amb fets geogràfics. També hi ha el
mot castellà artesa, que significa “pastera” o “conca de fer pa”. A més, està
relacionat amb el nom del déu aquità
Artahe/Artehe/Arteie. Finalment, hi ha
un compost de arte que significaria
“alzina”, pel qual el mot artesa s’identificaria amb un element clau del paisatge. En som conscients, de la importància del paisatge? És un element
que ningú ha construït, és fruit natural.

No caldria valorar-ho més, a vegades,
i cuidar-lo com cal?
I de l’escut, què en sabem? Veiem
que hi ha tres torres quadrades, un carrer amb cases, una plaça i un edifici
que, escoltant les veus, és “la casa del
senyor de la vila”. Ens sobta la visió
de les tres torres. Què descobrim?
S’esmenten en un poema de Rossend
Marsol i Clua: “Tres castells, guarden
la vila... el pas dels anys i la vila els
han ben enderrocat”. L’enderroc va
ser el 1837, per ordre del comandant
militar de l’època, a l’inici de la guerra
carlina. Artesa també és catalogada
com la Ciutat dels Tres Castells. Les

torres van ser la seu d’habitatge dels
àrabs fins a la conquesta cristiana, per
tant, tenim petjades migratòries. Què
va suposar l’enderroc? Es va deixar
una altra torre rodona, el Sagrat Cor,
de la qual us parlarem més endavant.

Ctra. d’Agramunt, 9 bxs. 25730 Artesa de Segre

T.973 402 047 / caracal.lamoda@gmail.com / facebook caracal·la Artesa
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reflexionem

Mercè Nogués

La clau de la felicitat

D

os homes, els dos molt malalts,
eren a la mateixa habitació d’un
hospital. Un podia seure al llit una hora
cada tarda per ajudar a drenar el líquid
que tenia als pulmons. El seu llit donava a l’única finestra de l’habitació. L’altre, havia d’estar tot el temps cap per
amunt. Els dos xerraven durant hores.
Parlaven de les seves dones i famílies,
les llars, la feina, el servei militar o d’on
havien anat de vacances. I cada tarda, quan l’home del llit al costat de la
finestra podia seure, descrivia a l’altre
totes el que veia des de la finestra.
L’home de l’altre llit va començar
a desitjar que arribessin aquestes hores, en què el seu món s’eixamplava
i cobrava vida amb totes les activitats
i colors del món exterior. La finestra
donava a un parc amb un preciós llac.
Ànecs i cignes jugaven a l’aigua, mentre els nens ho feien amb estels. Els
joves enamorats passejaven de la mà,
entre flors de tots els colors de l’arc de
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Sant Martí. Grans arbres adornaven el
paisatge, i es podia veure en la distància una bella vista de la línia de la ciutat. L’home de la finestra descrivia tot
això amb un detall exquisit i el de l’altre
costat de l’habitació tancava els ulls i
imaginava la idíl·lica escena.
Una tarda calorosa, l’home de la
finestra va descriure una desfilada
que estava passant. Encara que l’altre home no podia sentir la banda, podia veure-ho, amb els ulls de la ment,
exactament com ho descrivia l’home
de la finestra amb màgiques paraules.
Van passar dies i setmanes. Un
matí, la infermera va entrar per banyar-los, i es va trobar el cos sense vida de l’home de la finestra, que havia
mort plàcidament mentre dormia. Tan
aviat com ho va considerar apropiat,
l’altre home va demanar ser traslladat
al llit de la finestra. La infermera el va
canviar i després assegurar-se que estava còmode, va sortir de l’habitació.

Lentament i amb dificultat, l’home es
va aixecar sobre el colze, per llançar la
primera mirada al món exterior; per fi
tindria l’alegria de veure-ho ell mateix.
Es va esforçar per girar-se a poc
a poc i mirar per la finestra al costat
del llit ... i es va trobar amb una paret
blanca. L’home va preguntar a la infermera què podria haver motivat al seu
company mort per descriure coses tan
meravelloses a través de la finestra.
La infermera li va dir que l’home
era cec i que no hauria pogut veure
ni la paret ni res, i li va comentar que
“potser només el volia animar”
Reflexió: És una tremenda felicitat
el fer feliços els altres, sigui quina sigui
la pròpia situació. El dolor compartit
és la meitat de pena, però la felicitat,
quan es comparteix, és doble. Si vols
sentir-te ric, mira tot el que tens, tot el
que t’envolta, tot és un gran regal, no
estiguis trist pensant en allò que no
tens. Gaudeix plenament del que tens
i lluita amb alegria i optimisme per allò
que vols aconseguir. Avui és un regal.
Per això es diu present.
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la

vella artesa

Josep Nogués i Sirvan

La matança del porc
E

ns hem de situar cap a després
de la guerra. Hi havia molta falta
d’aliments i de “parné”, mala cosa,
per això la major part de gent comprava un porquet de set setmanes a
la fira de mitja quaresma i amb les
poques sobres del menjar de casa i
algun “extra”, en un any es feia ben
gros, de 100 a 120 quilos.
Aleshores, demanaves el dia de
la matança a Cal Rufino, que era
l’encarregat d’aquest menester, i
si hi estaves d’acord, la vigília el
menaves a l’escorxador, que era al
darrere del carrer Sant Joan, més o
menys a l’indret de cal Camperol, i
el deixaves dins d’una corralina. Ja
estaven numerades, i en fer el tracte
ja et donaven el número.
Sempre era a l’hivern, quan es
celebrava la matança, dirigida per
uns matadors locals. Eren pagesos
que, com que a l’hivern no hi havia
massa feina al camp, aprofitaven
per dedicar-se a matar els porcs
d’Artesa. Eren quatre o cinc, entre
ells el Rufino pare, el Juanito,… Jo
era jovenet i no me’n recordo massa
dels noms, però eren molt treballadors, bona gent i ho feien molt bé.
Jo devia tenir uns 10 anys i era
l’encarregat d’avisar de quan arribava el nostre torn. Sempre era molt

de matí, les cinc o quarts de sis. Feia
un fred que pelava i jo, embolicat
amb una bufanda del meu padrí que
em donava quatre voltes, una hora
abans ja estava al peu del canó.
A l’escorxador, encara que fos a
l’aire lliure, sempre hi havia un gran
foc, que els “clients” agraíem de debò. Jo ja portava una bona olla per
posar-hi la sang, i quan faltava poc
per sacrificar el nostre porquet, corria cap a casa a avisar la família
que ja ens tocava. De seguida me’n
tornava a l’escorxador, no fos cas
que ens canviessin la bestiola, un fet
que no es va donar mai, però per si
un cas...

La “mandonguera”
Aquest dia es contractava una
“mandonguera”, que començava a
treballar al mateix moment de la matança, posant l’olla sota el ganivet
quan es degollava a la bestiola per
tal de recollir la sang, que després
seria la matèria primera per fer la botifarra negra.
Els matadors anaven fent la seva
feina i nosaltres, amb coves, anàvem portant els trossos de porc cap
a casa. Allà es posava tot sobre la
taula, i a les ordres de la “mandonguera” anàvem rascant la carn dels

ossos i separant cada cosa en munteres. És a dir, el que serviria per a
fer botifarres negres, el que era per
botifarres blanques i, finalment, la
carn per a les llonganisses.
Mentre desossàvem, la “mandonguera” anava a la secla a rentar
les tripes ben netes, i quan tornava
amb la pastera de fusta plena de tripes netes i ben inflades d’aire, ja donava les ordres per començar a fer
l’embotit.
He de dir que el nostre porquet
era dels més grossos que es mataven, ja que gairebé sempre pesava
uns 120 quilos (pes mort). L’arranjament de tota la “carnada” durava
quasi tot el dia, i a la tarda ja menjàvem trossos del pobre “màrtir”, que
en dèiem “xulles”. Es posava una
caldera al foc i es coïen ensems la
botifarra negra i la blanca. La llonganissa, feta de la carn més magra,
es guardava uns dies i després es
confitava. També es guardaven i es
posaven en sal i molt pes a sobre
els pernils. A l’abril, coincidint amb
la Pasqua, l’encetàvem i bo que el
trobàvem. No cal dir que el dia de
la matança del porc s’esperava amb
molta alegria, ja que almenys t’assegurava una bona temporada “amb la
panxa fora de perill”.
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ES VEN o ES LLOGA
pis nou a Artesa
amb o sense aparcament
3 hab. i ascensor
Tel. 617 410 668

Ctra. Agramunt, 12
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Tel. 973 400 081
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25730 Artesa de Segre (Lleida)

notícies
de la biblioteca
NOVETATS DE Activitats
FEBRER
Novel·la
El amante japonés. Isabel Allende.
Ed. Plaza & Janés.
La història d’amor entre la jove Ànima
Velasco i el jardiner japonès Ichimei
condueix el lector per un recorregut a
través d’escenaris que van des de la
Polònia de la Segona Guerra Mundial
fins al San Francisco dels nostres dies.
Hombres desnudos. Alicia Giméz-Barlett. Ed. Planeta.
Premi Planeta 2015. Novel·la sobre el
present, on homes a la trentena perden la feina i poden acabar fent striptease en un club, i on cada vegada
més dones primen la carrera professional sobre el compromís sentimental
o familiar. Sexe, amistat, innocència i
maldat en una combinació tan harmònica com desassossegant.
L’estació de les flors enceses.
Sarah Lark. Ediciones B.
El somni d’una vida millor convenç la
família d’Ida d’emigrar a Nova Zelanda. Quan el vaixell arriba al passatge
l’espera una sorpresa desagradable.
És allò, la terra promesa? El destí de
l’Ida farà un gir inesperat. Farà una
gran amistat i no oblidarà el seu amor
secret. Fins que arriba la nit de la gran
inundació.
Arenas movedizas. Henning Mankell. Ed. Tusquets.
Llibre de memòries molt peculiar. No

• Curs gratuït de fotos i vídeos
amb el mòbil
Formació de quatre hores per a
majors de 55 anys. Aprendrem a
fer anar la càmera, la configuració bàsica, retocs, fotomuntages
i vídeos. També veurem com
compartir-los.
1 i 8 de març, de 18 a 20h
• Presentació de “La casa en
miniatura de Riet Caljouw”
La Riet ens explicarà la seva
afició i com ha construït la casa,
de 4 plantes i 10 habitacions,
moblada, amb tot detall i habitada per una família.
9 de març, 20h. L’exposició es
pot visitar a partir de l’1 de març
• L’Hora del conte
16 de març, 17:30h
• Club de lectura
Parlarem de Quan érem feliços,
de Rafael Nadal. Si esteu interessats a participar-hi, passeu
per la biblioteca.
23 de març, 20:30h
• Presentació exposició “El món
de les papallones”, de Joan
Condal i Congost.
18 de març, 20h
La mostra es podrà visitar del 14
de març al 8 d’abril
• Presentació del llibre Grises
albades, d’Àngels Berengueres
1 d’abril, 20h
• Exposició “Quadresia - Col·lecció en Brut”, recull de poemes
i quadres de Rosa M. Arrazola.
Fins a l’11 de març
• Racó de poesia
Francesc Porta i Rubió, de
Baldomar

hi ha successió temporal i l’arrencada és la malaltia l’autor i allò que el
diagnòstic li desencadena: records
no necessàriament consecutius, que
relaciona amb les grans preguntes de
l’ésser humà.

Diamant blau. Care Santos. Columna.
Immersió a un passat familiar les primeres dècades del segle XX, quan
l’esplendor de la burgesia es contraposa a la convulsió social. En Silvestre
Pujolà és un home fet a si mateix que
deixa enrere el passat rural per començar a treballar en una fàbrica.
El Cártel. Don Winslow. Ed. RBA.
Colossal narració entre àrids escenaris mexicans i despatxos de poderosos
a Washington, que s’estén fins a ciutats europees com Berlín i Barcelona.

CONEIXEMENTS
Carta de les meves nétes, tot el
que he après i m’ha commogut.
Eduard Punset. Ed. Destino.
Migranya, tot el que has de saber si en pateixes. Robert Belvís i
Carles Roig. Ed. Angle.

INFANTIL
El ratolí de camp i el ratolí de
ciutat. Diversos autors. Ed. Baula.
El meu rinoceront també menja
creps. Anna Kemp. Ed. Blume.
Il·lusions òtiques. Tim Leng. Ed. Brúixola.
El Papir del Cèsar. Jean-Yves Ferri.
Ed. Salvat.

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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in memoriam
Benjamín Riart
Aniversari
El dia 16 de gener de 2016 va
fer un any que ens va deixar el
nostre germà Benjamín.
El teu record sempre perdurarà

entre nosaltres, i ens és i serà un
referent molt especial.
| Germans Riart - Pujol

Maria Galceran Inglavaga
La família Galceran-Queralt volem agrair les mostres
de condol i afecte rebudes per la pèrdua de la nostra
mare, padrina i besàvia Maria Inglavaga Vidal.

També volem donar les gràcies a totes aquelles
persones que els darrers temps la van atendre.
| Família Galceran Queralt

Nota de condol
El Consell de Redacció de la revista, en nom i en representació de totes les persones que hi participen
d’una manera o altra, expressem el més sincer condol a tota la família de Maria Inglavaga Vidal, mare
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del nostre company i col·laborador Josep Galceran
Inglavaga.
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Miquel Massana i Rodríguez
La família Massana Solans volem
expressar el nostre més sincer
agraïment per les mostres de condol i afecte que hem rebut per la
pèrdua del nostre estimat espòs,
pare i padrí.
També volem agrair al perso-

Pere Cors
Agraïm a tot el poble d’Artesa, on
ell se sentia molt estimat, a l’Ajuntament i als companys de feina
les mostres de condol rebudes en
aquests moments tan difícils.
Família tota i amics et recordarem sempre.
| La Família

nal del CAP d’Artesa de Segre les
atencions rebudes i la seva dedicació.
Artesa de Segre, 23 de gener
de 2016.
| Família Massana Solans

Lo Pere
“Parlar de tu es tan fàcil. La
teva bondat et feia ser una gran
persona, la tristesa no anava amb
tu. Sempre treies un somriure,
desprenies energia positiva, amb
poc eres feliç. Per això era fàcil estimar-te.
Sé que ens estàs veient i no
voldries veure’ns plorar, la teva dona i fill sempre et durem dins del
nostre cor i lluitarem per tu.”
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fa 25 anys
Febrer de
1991

M

alauradament, aquest mes
el protagonisme és per a la
guerra. La Guerra del Golf va durar
poc, sí; però les seqüeles i les conseqüències encara les patim ara.
Com deia Gandhi: “No hi ha camins
per a la pau. La pau és el camí”.
PORTADA. Un parell de fotos del
Sisquet ens recorden que el jovent
d’Artesa també es va mobilitzar en
contra de la guerra amb la manifestació que va recórrer el centre neuràlgic de la ciutat.
EDITORIAL. Amb motiu de l’inici de l’anomenada Guerra del Golf,
recent passades les festes nadalenques, la secció ens ofereix unes reflexions amb el títol Res no tornarà a
ser igual.
ENTREVISTA. En l’article Dolors
Espinal, del piano a l’orquestra, la revista ens presenta una jove mestra
artesenca que intenta obrir-se camí
dins del món musical, havent format
part de tres grups: Fets Pols, Chicago Combo i Strees. Entre altres
qüestions, la protagonista comenta
la seua predilecció pel jazz: “En jazz,
pràcticament ho crees tot tu (...) La
base que et dóna la partitura és mínima i vas construint sobre ella”.
OPINIÓ. Una estudiant de COU,
Anna Areny, aporta les seues reflexions sobre les mobilitzacions en
relació a la guerra: Manifestacions
sí, però... Tot i trobar encoratjador el
lema de la manifestació, es mostra
escèptica. Opina que els únics que
poden donar-hi solució són els presidents nord-americà i iraquià respectivament. Un parell més de fotos del
Sisquet il·lustren l’article.
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CARTES A
LA REDACCIÓ.
M. Rosa Aldavó,
com a regidora
de l’Ajuntament
d’Artesa (PP),
signa la carta
Artesa de Segre
per damunt de
tot. És una dura
crítica a la gestió de l’alcalde
Jaume Cardona,
que se centra en
dos punts. Aldavó afirma que
la iniciativa de
recollir 650 signatures a favor
que la Guàrdia
Civil no marxés
d’Artesa havia
donat un resultat immediat, al contrari d’allò que
s’havia fet des de l’alcaldia. Per altra
banda, també mostra el seu malestar
per l’endarreriment a l’hora crear sòl
industrial, una vegada aprovades les
normes urbanístiques.
MÚSICA. El redactor Bartomeu
Jové signa Tot recordant Lennon,
article motivat pel desè aniversari
del seu assassinat. Recorda l’època
en què The Beatles eren un referent sense precedents per al jovent
d’arreu del món. Jové també ens
confessa la seua cançó preferida:
Hey Jude. Acaba dedicant un record
especial al més carismàtic del grup:
John Lennon.
CULTURA. La revista publica la
primera part de l’últim text premiat en
la primera edició del Premi de Narrativa Breu d’Artesa de Segre, aleshores només de categories infantils. Es
tracta del 2n premi de la categoria de
2a etapa d’EGB: El misteri del dòlar

abandonat, de Gustavo Abad Rueda.
CARNESTOLTES. El redactor Sícoris escriu El Carnestoltes i la Guerra del Golf, un seguit de reflexions
entorn d’ambdós fets. Afirma que la
guerra és el contrapunt a una manifestació vitalista com la del Carnaval
i critica que es torni a veure infants
jugant a guerra pels carrers.
LA CREU ROJA D’ARTESA.
Aquesta entitat deixa constància
d’algunes activitats prèvies a les
festes nadalenques: taller de parar
taula, còctels i canapès (Serafina
Balaguer); taller de centres de taula
nadalencs (Leonor Guimet) i xerrada
sobre les joguines i els infants (Ramon Orpinell).
CARAMELLES. Crida de les Caramelles és un breu text de l’Agrupació de Caramelles de la Societat
Coral La Dàlia Blanca en què es demana “aglutinar esforços” per salvar
una tradició que sembla estar en pe-
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Ramon Giribet i Boneta
rill per manca d’efectius. De moment,
25 anys després, la tradició es manté
viva.
NATURA. L’entitat ecologista de
les comarques de Ponent IPCENA
explica els seus objectius i demana
socis que li donin suport.
DEMOGRAFIA. Un resum del
Registre Civil d’Artesa ens informa
de 20 naixements, 26 defuncions i 4
matrimonis durant el 1990. Casualment, aquesta baixa natalitat coincideix amb la de 2015, en què també
vam tenir només 20 naixements.
CULTURA. La secció ens ofereix
una sinopsi d’un llibre publicat per
un dels redactors, Ferran Sánchez i
Agustí. Es tracta de Carlins i bandolers a Catalunya (1840-1850). Sánchez fa una anàlisi del fet carlí i del
fet bandoler, procurant diferenciar
dues causes que sovint es confonen,
i afirma que “El bandolerisme carlí
del segle XIX és un paradigma”.
NOTÍCIES DE PREMSA. La notícia més propera explica que es podrà visitar el castell de Montsonís a
partir de la primavera (visita guiada
una vegada a la setmana) i que el
castell de Montclar podria afegir-se a
la iniciativa.
DIADA DE REIS. Sense text, la
secció ens presenta la imatge dels
Reis d’Orient amb Mn. Roc Salvia a
l’església d’Artesa, que reproduïm.
CARNESTOLTES. Aquí hi trobem
el programa d’aquell any. El diumenge 10 de febrer, arribada del Carnestoltes (encara no s’anomenava
Saltasekles i no feia cap pregó),
ball amb l’orquestra Boulevard i 10è
Concurs Infantil de Disfresses (fins
a 14 anys). Dimarts, la Matança del
Porc comptaria amb la presència del
conseller d’Agricultura, Joan Vallvé i
Ribera; després, ball amb l’orquestra
Papillon i 10è Concurs de Disfresses

per a més grans. Dimecres al vespre, cremada del Carnestoltes.
Un interessant anunci complementa la secció. S’informa de la
creació del Servei d’Atenció a l’Administrat, des del Departament de
Governació, amb la intenció d’atendre les persones amb expedients de
la Generalitat pendents de resoldre.
INFORMACIÓ MUNICIPAL LOCAL. El contingut de la secció se
centra exclusivament en les explicacions que dóna l’Ajuntament sobre
les gestions en relació a la caserna
de la Guàrdia Civil. S’explica que és
del tot inhabitable, que l’Ajuntament
s’ha fet càrrec del lloguer provisional
de tres habitatges i s’informa de totes les gestions i visites realitzades
per tal de demanar la rehabilitació de
l’edifici, inclòs un acord del ple municipal de 9 de març de 1990. S’afirma
que la rehabilitació tindrà lloc durant
el 1991, basant-se en les promeses
de diferents institucions de l’Estat
i del compromís del ministre d’Interior que consta escrit en el Butlletí
del Senat. Fa anys que sabem que
aquesta promesa es va incomplir.

EN MEMÒRIA. La secció recorda
Emília Monill i Soldevila, traspassada recentment, amb la reproducció
d’un article de la difunta publicat a
l’Àlbum de la Vella Artesa. Parla del
seu poble natal, Santa Linya, dels
set anys fent de modista a Barcelona
(“els millors de la seva vida”, diu) i de
l’amor que sentia per Artesa, on es
va casar, va viure els temps difícils
de la guerra i van néixer els seus fills.
PUBLICITAT. A pàgina sencera,
l’Associació Catalana de la Premsa Comarcal (ACPC) i la Diputació
de Lleida anuncien el sorteig de 16
viatges de cap de setmana per subscriure’s a alguna de les revistes de
la província, entre elles La Palanca.
HUMOR. Per tancar el contingut
d’aquest mes, tornen els personatges
Quimet i Cosme, l’autor dels quals
va morir el passat mes de desembre
(Pere Serra i Boncompte, PE.ESE).
Sempre al dia de l’actualitat i amb
el seu particular estil, el Pere també
va tractar amb humor la Guerra del
Golf. Acaba dient: “Quimet, Cosme i
Pe-Ese volen la pau. Des de solta el
llit, preguen que acabi el conflicte”.
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informació
Desembre i gener
Ple ordinari (21 de
desembre)
S’aprova, per unanimitat, la modificació puntual número 3 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal per a
la desclassificació de sòls urbanitzables al nucli de Baldomar.
S’aprova, per unanimitat, adjudicar la gestió del Bar i Piscines
Municipals, manteniment, neteja i
vigilància de les instal·lacions, pista
esportiva i camp de futbol, per procediment obert oferta econòmica més
avantatjosa, a Myriam Gutiérrez.
S’acorda, per unanimitat, adjudicar el subministrament de les instal·lacions de ràdio, per procediment
negociat sense publicitat, a l’empresa Lloguer i instal·lacions Mega-So,
SL, per 34.999,94 euros.
S’aprova, per unanimitat, adjudicar la rehabilitació del tram final de
la xarxa de sanejament i col·locació
de nous col·lectors pluvials al carrer
Balmes, pel procediment negociat
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sense publicitat, a Construccions
Montsec, per 66.671 euros.
S’aproven, per unanimitat, les següents certificacions d’obres:
- Certificació número 1 i última, per
60.420,22 euros, de l’obra Revestiment del Camí de Cal Canes i Cal
Bertran del nucli de la Vedrenya, feta
per Arnó Estructures SLU.
- Certificació núm. 1 i última, per
21.851,90 euros, de l’obra Revestiment del Camí de Cal Malús del
nucli de la Vedrenya, feta per Arnó
Estructures SLU.
Aprovacions
Relació de factures majors de
120,20 euros pendents d’aprovació
corresponents a l’exercici 2015 que
pugen la quantitat de 91.409,13 i
91.352,39 euros.
Llicències d’obra:
- Enderroc al carrer Sant Jordi, 12,
d’Artesa.
- Obertura d’una escomesa a l’avin-

guda Eduard Maluquer, 24, d’Artesa.
- Ampliació de porta al local comercial del carrer Escoles, 4, d’Artesa.
- Reforma d’habitatge unifamiliar al
carrer Església, 3, de Vilves.
- Reforma de façanes al carrer Bonaire, sense número, de Collfred.
- Pintar façana al carrer Baix, 64, de
Tudela.
- Obres de segregació al carrer Escoles, 4, d’Artesa.
- Esplanació per a nau avícola, a la
parcel·la 284 del polígon 25, prop
del Gos, al TM d’Artesa.
- Obertura d’una escomesa a la
plaça Major, 26, d’Artesa.
- Obertura de rasa d’uns 107 metres
de llarg, 0,40 d’ample i 1 de profunditat, per instal·lar una canonada de
gas natural canalitzat a la carretera
de Ponts, 77, d’Artesa.
- Obertura de rasa d’uns 31 metres
de llarg, 0,40 d’ample i 1 de profunditat, per instal·lar una canonada de
gas natural canalitzat al carrer Mare
de Déu del Pla, 10, d’Artesa.
- Obertura de rasa d’uns 18 metres
de llarg, 0,40 d’ample i 1 de profun-
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municipal d’artesa

Eva Maza i Batlle

ditat, per instal·lar una canonada de
gas natural canalitzat a la carretera
d’Agramunt, 8, d’Artesa.
- Reforma de façana posterior al carrer Barcelona, 15, d’Artesa.
- Desplaçament de la línia aèria de
baixa tensió per l’enderroc de l’edifici del carrer Balmes, 14, d’Artesa.
- Enrajolar botiga als baixos de la carretera d’Agramunt, 33, d’Artesa.
- Pròrroga de la llicència d’obres al
carrer Fons, 2, d’Alentorn.
- Obres menors a la coberta a la
plaça Major, 3, de Seró.

*

Autorització d’entrada i sortida de
vehicles amb un gual al carrer Sant
Antoni Maria Claret, 29, d’Artesa.
Autorització de connexió definitiva a la xarxa d’aigua al carrer Balmes, 18, d’Artesa.
S’acorda atorgar dues targetes
d’aparcament individual per a persones amb disminució en la modalitat
de titular no conductor amb una validesa de 10 anys.
Informes d’alcaldia
- La Diputació de Lleida ha atorgat

una subvenció de 13.000 euros per
atendre les despeses del Programa
Nereu 2015-2016.
- El Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament va demanar un
ajut econòmic per l’ajuda a la població refugiada. S’acorda concedir-los
500 euros.
- L’Associació de Pessebristes de
la Parròquia va demanar un ajut
econòmic per fer front a les despeses de la concessió de premis del
concurs. S’acorda concedir-los un
ajut de 100 euros, com cada any.

Dates a recordar

Renovació del DNI
Fins pròxim avís per part de la Policia, no es
tornarà a renovar el DNI a l’Ajuntament d’Artesa de Segre. Per a més informació, podeu
adreçar-vos a l’oficina de tramitació del DNI a
Lleida, C/ Jaume II, 15. Tel. 973 21 42 74.
Dilluns a dijous, 9h a 17h; divendres, 9h a 14h.
També podeu demanar cita prèvia trucant al
902 24 73 64 o a www.citapreviadnie.es.

Recollida d’objectes voluminosos
Trucar a l’Ajuntament per informar del lloc de
recollida i dels objectes (973 40 00 13)
- Pobles agregats: dilluns 14 de març.
- Artesa de Segre: dimecres 16 de març.
Només casos molt justificats, que no puguin
anar directament a la deixalleria.
Ajuntament d’Artesa de Segre
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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
EXCAVACIONS I MOVIMENTS DE TERRES

JOAN ROCA ROSELL

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

Josep Galceran

¡España va bien!
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imatges d’ahir
1982

Bartomeu Jové i Serra

La foto es va fer des del balcó de l’Ajuntament i, tot i que no està confirmat, es creu que la va fer Sisco Coma

Carnaval
F

eia sols vuit anys que s’havia
acabat la dictadura franquista i
la societat encara conservava tics,
potser ferides, d’un llarg passat encara proper. Un tic era que, durant
els 40 anys que va durar, es permetia que per carnaval la gent es vestís
amb disfresses però no amb màscares, amb la cara tapada, potser per
por a les represàlies.
Estàvem en plena Transició. Després de la mort de Franco (1975),
que va dir que “lo dejaba todo atado
y bien atado”, el 1976 Adolfo Suárez
va ser escollit com a cap de Govern
i va iniciar el llarg i costerut camí
cap a la democràcia. La seva frase
era “puedo prometer y prometo”, i
acostumava a complir. Era el cap del
partit UCD, fet de tecnòcrates i va
dimitir el 1981 (o el van fer dimitir).
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Aquell any 1982 va conquerir el poder
a Espanya pel PSOE, Felipe González es presentava als debats en cos
de camisa i sense corbata i la seva
frase era “pel canvi”. Era el temps dels
“progres”. El seu segon va ser Alfonso
Guerra, que deia que “si pasamos a
España por el socialismo, no la reconocerà ni la madre que la parió”. En
aquells anys, l’alcalde d’Artesa havia
estat Joan Macià fins el 1979 i després, vindria quatre anys Vicent Roca.

L’any de la riuada
El 1982 es recorda com l’any la
riuada més gran que s’havia vist per
les nostres contrades: terres, granges, carreteres i alguna casa van quedar anegades pel fang i l’aigua.
La foto està feta des del balcó
de l’Ajuntament, a l’esquerra es veu

la bandera espanyola. La senyera
i, encara més l’estelada, estaven a
anys llum. Els alumnes de l’escola
“Els Planells” portaven la cara tapada.
El professorat i els pares els havien
ensenyat catàlegs, per tal que cadascú triés la que li agradés, i després se
l’havien de fer i pintar ells mateixos.
Per això hi havia tantes coloraines
i formes. El resultat, com es veu, va
ser espectacular. Els únics que anaven més o menys uniformats eren els
més petits, de parvulari, que es veuen
a l’esquerra. De mestres encara hi havia l’Alins, la Isabel i la Sara (el seu fill
Carles Serra es va disfressar amb els
seus companys d’aula).
S’ha reconegut l’Agnès de Cubells,
qui feia de mestra en pràctiques. El
retratista pensem que va ser el Sisco
Coma, qui llavors ja era un imatge-ferit i avui treballa per TVE a Catalunya.
Fa vídeos i viatja per tot el món a fer
reportatges.
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la foto

La Germandat de Sant Sebastià, fidel a la festa del patró d’hivern, va celebrar el 20 de gener amb diverses activitats,
que van començar amb la trobada a la plaça de l’Ajuntament i van acabar amb un concorregut dinar. | Josep Maria Espinal

