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Eleccions Generals
Artesa vota sobiranista a les
generals, amb una forta davallada
de la participació respecte del 27S
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Vilanova de Meià.

Actes

que sabem que es faran
23 de gener

A les 22 h, al Cubtural, Cinema
d’estrena: Star Wars. El despertar
de la fuerza. Venda d’entrades:
21:30 h. Preu: 6 euros
Fins al 24 de gener

Als baixos de Cal Rebolleda (Bisbe
Bernaus, 7), Exposició Bugaderes
i safareigs. Festius, de 12 a 14 h.
Laborables, de 18 a 20 h (dilluns i
dimarts). Organitza: Club de Lectures Artesenc

5 de febrer

Festivitat de Santa Àgueda
6, 7 i 9 de febrer

Festes de Carnaval a Artesa (veure
pàg. 44)
26 de febrer

A les 20 h, a la Biblioteca, Maridatge de poesia i vi (veure pàg. 22)

27 de gener

A les 19 h, a la Biblioteca, Taller de
respiració i presentació del llibre
Diario de un buscador
3 de febrer

A les 17:30 h, a la Biblioteca, L’hora
del conte (veure pàg. 22)
22 de febrer

Al camp d’esports, inici del 1r. Torneig de la boira de futbol 7. A partir
de 16 anys. Horaris: Dilluns i alguns
dijous de 20:30 a 22:30h. Inscripcions: 15 euros per persona, fins al
15 de febrer al Tel. 650578437.

temps

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.

desembre

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

Municipi d’artesa de segre
a) Plaça de l’Ajuntament

b) Observatori Baldomar

Temperatura mitjana:

7,1°

Temperatura mitjana:

5,9°

Temperatura màxima:

15,5° (dia 8)

Temperatura màxima:

16,5° (dia 5)

Temperatura mínima:

-5,1º (2 i 3)

Temperatura mínima:

-3,5° (dia 3)

Total precipitacions:

0 mm
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Dies amb precipitacions: 1 (dia 22:
			0,3 mm)

Vilanova de Meià
Temperatura mitjana:
Temperatura màxima:
Temperatura mínima:
Total precipitacions:

6,9°
17,8° (dia 17)
-3,4º (dia 14)
0 mm

Municipi de Foradada
Total precipitacions:
0 mm
Precipitacions de novembre: 22 mm
(1 dia: 2 novembre)
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La setmana dels barbuts
El temps no perdona i hi ha tradicions
que van quedant arraconades en els
llibres (algunes ni això). Qui més qui
menys, però, encara sap què és “la setmana dels barbuts”. Tot i que no sempre
tenim clar qui són exactament els sants
barbuts que conformen aquesta setmana de gener, coneguda tradicionalment
com la més freda de l’any, n’hi ha un
que el sap tothom: Sant Antoni abat (17
de gener), també conegut com a Sant
Antoni del porquet, dels rucs... Pel que
fa a les dites populars, una diu així: “Els
qui neixen en la setmana dels barbuts
són molt peluts”.
Vés per on que, coincidint gairebé amb
la setmana dels barbuts, hem tingut uns
dies ben “peluts” des que a Catalunya
vam trobar el desllorigador per a escollir
el president del país. Després de tres
mesos encallats i quan la convocatòria de noves eleccions ja semblava
inevitable, els esdeveniments es van
precipitar en qüestió d’hores i, exhaurint
el termini al límit, Carles Puigdemont va
ser escollit com a 130è president de la
Generalitat. Tot seguit ens ha tocat viure
una accelerada setmana en què els esdeveniments polítics es produïen un rere
l’altre sense treva, incloent la posada en
marxa del Congrés i del Senat a Madrid.
Pensem-hi.
El fet inesperat que el tercer candidat
de la llista de Junts pel Sí a Girona

és escollit president de la Generalitat,
la plantada del rei a la presidenta del
Parlament, el silenci institucional d’arreu
d’Espanya envers el nou president
català (no l’ha trucat gairebé ningú),
l’estrany pacte entre PSOE i Ciudadanos per a què presideixi el Congrés
un exlehendakari amb el vistiplau del
PP, el reguitzell d’originals fórmules de
jurament de càrrecs que s’han utilitzat,
la curiosa imatge d’una diputada al Congrés donant el pit al seu fill allà mateix,
les travesses sobre possibles persones
que conformarien el nou govern català...
No hi ha dubte que alguna cosa està
passant i, com diria Bob Dylan, els
temps estan canviant. Esperem que
sigui per a bé.
En l’àmbit més local, hi ha algunes males pràctiques en el funcionament municipal que mereixerien un capítol a part i
que no sembla precisament que hagin
de canviar. No obstant, felicitem la nova
iniciativa de fer una cagada popular del
tió a la plaça de l’Ajuntament.
No volem acabar sense donar gràcies
als Reis d’Orient, que no han portat
gaires subscriptors nous a La Palanca,
però han estat força generosos en general. A més, aquest any han estat més
puntuals que de costum. I al rei Baltasar
li demanem que faci arribar una abraçada molt forta al seu “pare”, que durant
tants anys ens ha tingut contents.

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 12 de febrer

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

La participació va disminuir lleugerament respecte el 2011 però molt clarament respecte el 27S | Fotos: Dolors Bella

Democràcia i Llibertat i Esquerra acaparen
prop del 70 per cent dels vots a Artesa
E

ls resultats de les eleccions generals a Artesa de Segre van
tornar a posar de manifest el to sobiranista del vot al nostre municipi,
amb una clara majoria dels partits a
favor de la independència. La formació més votada va ser Democràcia i
Llibertat, la marca escollida per Convergència i Unió per concórrer a les
eleccions estatals, que va rebre 580
vots, un 38,54 per cent del total.
La va seguir Esquerra Republicana, que amb 459 vots va representar un 30,50 per cent del total. A
molta distància d’aquestes dues formacions es van situar els 143 vots
del Partit Popular, un 9,50 per cent
del total, els 90 d’En Comú (5,98
per cent), els 75 del PSC-PSOE
(4,98 per cent), els 70 de Ciutadans
(4,72 per cent) i els 50 d’Unió (3,32

per cent). La participació va ser del
65,04 per cent, amb 1.516 votants
d’un cens de 2.331.
Els resultats són força diferents
dels obtinguts en l’anterior convocatòria estatal, tret de la participació, que només ha baixat un 0,6 per
cent, i també varien si es comparen
amb els de la darrera convocatòria
electoral, la del 27 de setembre, especialment la participació, que llavors va assolir el 78,5 per cent.
Així, mirat per convocatòries del
mateix àmbit, l’estatal, en els resultats d’aquest any es veu un lleuger
increment dels vots sobiranistes en
conjunt, amb un fort augment d’Esquerra Republicana i una notable
davallada de la que llavors era Convergència i Unió, que tot i això es
manté en primera posició. El 2011,

CiU va obtenir 766 vots, el 48,12 per
cent, mentre que ERC en va rebre
280, un 17,59 per cent.
Ara bé, les dues davallades importants es noten al PP i PSOE, que
llavors van tenir 254 i 196 vots, respectivament. Els altres dos partits
amb més representació enguany, En
Comú i C’s, no hi eren el 2011.
Respecte el 27S, es veu una
davallada del sobiranisme: llavors,
Junts pel Sí va rebre el 73,13 per
cent dels vots (1.342) i la CUP, que
no ha concorregut a les generals,
un 5,34 per cent (98 vots). Com a
tot Catalunya, hi ha un fort augment
d’En Comú, amb 90 vots, respecte
els 30 de Podem al setembre. El PP
experimenta una lleugera recuperació i passa de 123 a 143 vots, mentre que la resta de grups, baixen.
I7

Coincidint amb les vacances de Nadal, l’hora del conte va tenir un públic molt nombrós | Biblioteca Joan Maluquer i Viladot

Hora del conte multitudinària
L

a planta baixa de la Biblioteca es
va quedar petita per acollir els
nens i nenes, pares i padrins i algun
que altre usuari que el dia 30 de desembre, aprofitant les vacances de

Nadal, van gaudir de l’hora del conte
de la biblioteca. Va anar a càrrec de
la companyia Pengim Penjam, que
va explicar el conte El llop cantaire dels tres porquets i la caputxeta

Biblioteques amb DO

A

quest 2016, la biblioteca Joan
Maluquer i Viladot es torna a
implicar plenament en la difusió de
la cultura vitivinícola a través de la
participació al programa “Biblioteques amb DO”. La iniciativa, promoguda pel Servei de Biblioteques de
la Generalitat de Catalunya, pretén
dinamitzar aquests espais i donar a
conèixer les denominacions d’origen
(DO) a partir de la vinculació de dos
pilars de la cultura catalana, els vins i

8I

la literatura. Cada mes està dedicat a
una DO, de manera que la dels Costers del Segre serà la protagonista
del mes de febrer.
A més de la biblioteca d’Artesa,
també han programat activitats sis
biblioteques més de Ponent, les de
Mollerussa, Tremp, Juneda, Cervera,
Belianes i Balaguer. En aquesta edició, la biblioteca ha convidat el Celler
Vinya l’Hereu de Seró i durant el mes
de febrer, les activitats programades

vermella. L’espectacle incloïa una
audició de violí per a infants, que
van poder deixar volar la imaginació
a través de la música i els contes.
Va ser així com la música va transformar els personatges i res va ser
com era d’esperar. Petits i grans van
escoltar i gaudir de l’experiència.
estaran acompanyades dels seus
vins. Vinya l’Hereu de Seró és una
empresa familiar, amb una gran tradició vinícola, que es dedica a elaborar vins ecològics de la DO Costers
del Segre a partir de la collita pròpia.
Els seus vins volen ser un reflex
del terrer de les vinyes de Vinya l’Hereu, de les seves terres argiloses,
del seu clima continental, així com
de l’especial configuració de la zona
al peu del Prepirineu, i busquen vins
frescos i equilibrats que mostrin el
potencial i caràcter de la zona. | Biblioteca Joan Maluquer i Viladot
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noticiari
La reforma del carrer Balmes ja està
adjudicada però començarà a l’abril
L

es obres de millora del sistema
de clavegueram del carrer Balmes, que estaven previstes per a
després de festes, s’han postposat
uns mesos.
L’alcalde d’Artesa, Mingo Sabanés, ha explicat que en un principi, sense tenir en compte Pasqua,
s’havia pensat deixar l’obra per a
després de festes de Nadal, però
que ara, veient que Pasqua cau molt
aviat i que, per tant, l’obra no estaria

acabada per Setmana Santa, s’ha
decidit deixar-la fins a l’abril.
De fet, el problema que es plantejava no només era la Pasqua, sinó
que ja començava a principis de febrer, amb la festa de Carnaval i la
corresponent rua. “No podem tenir el
carrer aixecat durant totes aquestes
activitats”, ha afirmat l’alcalde.
L’obra, tot i que és molt necessària, no és d’extrema urgència,
per la qual cosa es prioritza que pro-

voqui menys molèsties a la ciutadania en general a pesar que els qui
se’n beneficiaran directament hagin
d’esperar uns mesos més.
De totes maneres, els tràmits ja
estan a punt i l’obra està adjudicada,
per la qual cosa l’inici a l’abril es presenta assegurat. L’obra consisteix a
renovar els col·lectors per impedir
que els baixos de les cases del final
del carrer s’aneguin d’aigua quan
plou en excés.

Renovació del DNI

A

quest febrer es farà un desplaçament a Artesa per
renovar el carnet d’identitat. La presa de dades
serà el dia 15 de febrer, i una setmana després, el dia
22, es farà el lliurament del DNI. Serà al Centre d’entitats
Les Monges i us podeu apuntar a l’ajuntament.
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TALLERS

VILELLA

ARTESA DE SEGRE
Tel. 973 40 02 95

EQUIPS DE NETEJA GIDAR
REPARACIONS MECÀNIQUES
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noticiari

L’Ajuntament preveu poder
estrenar la ràdio al febrer

L
Concert de Gospel

E

l Cubtural va acollir el diumenge, 27 de desembre,
una espectacular actuació de Gospel a càrrec del
grup Amazing Gospel. La proposta va tenir molt bona
acollida per part del públic, molt nombrós, que es va
veure sorprès per un concert molt més participatiu respecte el que estem acostumats. | Foto: J. Farré

’alcalde d’Artesa, Mingo Sabanés, ha confirmat que
a finals de gener els tècnics de l’empresa responsable de l’equipament de la seu de la ràdio municipal
al Cubtural visitaran l’estudi per col·locar els equips. La
instal·lació elèctrica i complementària ja s’ha fet, i per
poder completar l’obra s’ha modificat una subvenció
del PUOSC. El cost del que hi ha pendent són prop de
50.000 euros i la subvenció n’ha aportat uns 20.000.
Des que es va completar l’equipament escenogràfic
de la sala principal, ja només falta acabar la ràdio. Quan
es completi, ja es podrà dir que el Cubtural funciona a
ple rendiment com a seu, a més de Ràdio Artesa, de la
Biblioteca, l’Escola de Música i diverses entitats, entre
elles l’associació que edita La Palanca.
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baldomar

EMD Baldomar

A l’esquerra, l’homenatge a Francesc Comabella i a la dreta, nit de Reis | fotos: EMD Baldomar

francesc comabella
La festa del “Sisquet del Pebrescó”
va ser en la mida justa i molt emotiva, tant a l’església, amb el concert,
com al Casal, amb el completíssim
refrigeri que s’hi havia preparat. La
soprano Vanesa Sáez, amb la guitarra del Joan, ambdós membres de
la Coral Pontsicana, ens van delitar
amb diferents cançons. També vam
comptar amb la presència de l’Ajuntament d’Artesa, per mitjà d’Alba
Boher, regidora, i del Consell Comarcal de la Noguera, a través de

12 I

la presidenta, Concepció Canyadell.
Francesc Comabella va rebre una
medalla del Departament de Benestar i Família i les plaques del Consell Comarcal i l’Associació de Veïns
amb l’EMD. El Sisquet va abandonar
el recinte amb salutacions, abraçades i aplaudiments de tots els veïns.
Un bon bany de masses i molta satisfacció.

Nit de Reis
Com cada any, la nit del 5 de gener
els 3 Reis Mags d’Orient, acompan-

yats dels seus patges, van passar
pel poble de Baldomar a visitar tots
els nens i nenes que hi viuen. Acompanyats i guiats per la gent del poble, van caminar fins a l’església, on
els més petits van recollir els regals
que els havien portat. Asseguts a la
falda del seu rei preferit, alguns recitaven poemes o cantaven cançons, i
així, un a un, anaven rebent els seus
presents.
Al final, fotos amb Ses Magestats
i un gran comiat, esperant amb emoció la nit més màgica de l’any!
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municipis

Sobre aquestes línies, la visita dels Reis Mags a Montclar. A la dreta, xerrada
per la Marató i beatificació d’Agustí de Montclar | David Hernández

Activitats a Montclar
C

om cada any, Montclar es va bolcar amb la jornada solidaria organitzada amb motiu de La Marató de
TV3 el dissabte 12 de desembre. Les
activitats van començar amb la projecció del reportatge divulgatiu i la xerrada
a càrrec de la infermera Magda sobre
la diabetis i obesitat, les malalties a les
quals estava dedicat el programa. En
acabat, es va fer el ja tradicional berenar amb xocolata desfeta i coca de
sucre i, finalment, un bingo solidari per
tancar la jornada. Va aplegar una setantena d’assistents i un nou rècord de
recaptació, amb 654 euros.
Els organitzadors volem donar un
cop més les gràcies als assistents,
també a la Junta Administrativa de
Montclar i l’Ajuntament d’Agramunt
i, molt especialment, als comerços,
que un any més han col·laborat amb
l’activitat: Torrons Fèlix, Cal Rellotger,
Ferreteria Molinet, Torrons Roig, Cal
Mianes, Ferreteria Firal, Cal Rellotger
Electrodomèstics, Cal Peroches, Llibreria l’Espiga, Restaurant Blanc i ne-

gre II, Perruqueria Dolors, Aquí Natura, Supermercat Tiberi i Ràdio Mateu.

Beatificació
El 5 de desembre va tenir lloc a
l’església de Sant Jaume de Montclar,
el seu poble natal, la missa d’acció de
gràcies que finalitzava el procés de
beatificació de Josep Alsina i Casas,
conegut com a Agustí de Montclar.
Aquesta beatificació, juntament amb
la de 25 frares caputxins més que van
morir màrtirs, la va iniciar el 5 d’agost
el Papa Francesc.
La missa va ser presidida per l’arquebisbe Joan-Enric Vives i una trentena de capellans i frares caputxins,
ordre a la qual pertanyia Agustí de
Montclar, i també va tenir la presència
del cor parroquial d’Agramunt. Posteriorment, la Junta Administrativa de
Montclar va oferir un aperitiu a tots els
assistents.
Agustí de Montclar va néixer el
1907, va estudiar humanitats a Lleida,
filosofia a Olot i teologia a Barcelona.

Va estar molt vinculat al moviment de
la renaixença catalana, fou sotsdirector de la revista Criterion, la primera revista de filosofia en català, i va exercir
de professor de filosofia a Sarrià. Va
escriure dos llibres de poesia i mantenia relacions d’amistat amb escriptors i
poetes del moment, especialment amb
Maria Antònia Salvà.
Després d’esclatar la guerra civil el
1936, va abandonar el convent de Sarrià i es va refugiar a casa d’una família
de Barcelona que li va prestar ajuda.
Però després d’una denúncia, varen
realitzar un escorcoll a la casa i quan
van anunciar que en cas de no entregar a fra Agustí de Montclar detindrien
tots els homes de la casa, fra Agustí va
dir que ell era el frare i que deixessin
a la família. El frare va demanar poder
resar abans de ser afusellat, però tot
i que en un principi li varen permetre,
finalment van considerar que estava
tardant massa temps i li van disparar
un tret durant les seves oracions.
Finalment, no podia faltar la celebració de la nit de Reis, amb la visita
de Melcior, Gaspar i Baltasar.| David
Hernández Galceran
I 13

municipis

Les parades es van repartir pel carrer principal del poble | fotos: Ramon Giribet

Primera Fira d’Any Nou a Montsonís
M

ontsonís va acollir la primera
Fira d’Any Nou els dies 1 i 2
de gener. El programa incloïa actuacions musicals i representacions
teatrals, i es va ampliar l’horari de
visites guiades al Castell. Tot plegat,
ambientat als carrers empedrats de
la població, que encara conserven
l’esplendor i elegància de temps
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passats i que conviden a fer un viatge al passat.
A les diferents parades del carrer
s’hi podia observar una mostra d’artesania i altres productes gastronòmics de proximitat, però l’atractiu i
originalitat de la fira radicava en el
programa. Una de les propostes,
va ser el concert d’acordió i violí a

càrrec de Nicu i Àlex, del qual se’n
van fer dues edicions, una, divendres i l’altra, dissabte.
La representació de l’obra El conte de Nadal, de Charles Dickens, va
ser un èxit absolut de públic i se’n
van fer dos passis. A banda, també
es va ampliar l’horari de visites guiades al castell, per tal que tothom que
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La visita teatralitzada va tenir molt bona acollida de públic | fotos: Ramon Giribet

assistís a la fira pogués gaudir del
recorregut per les seves estances.
Entre altres activitats també es
va fer una presentació de l’Arbre
dels desitjos i una xocolatada calenta, el mateix divendres just després

de la inauguració. Després, es va
poder gaudir d’un espectacle de malabars de llums, i la primera edició
del concert d’acordió i violí.
El dia 2, el programa oferia algunes de les activitats del dia anterior i

novetats com els conta contes, l’esmentat Conte de Nadal de Dickens
i, al vespre, la visita teatralitzada. A
banda d’aquesta visita teatralitzada,
també es van fer les visites guiades
convencionals.

Vilanova de Meià rep els Reis

E

ls Reis Mags també van incloure una aturada a Vilanova de Meià en el seu periple per la comarca la nit
del 5 de gener. Els més petits del poble s’hi van poder
acostar i veure’ls de primera mà.| foto: Mar Eroles
I 15

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)

la noguera

Anna M. Vilanova i Alentorn

nadal a la noguera
Balaguer: Balaguer: Els alumnes del Centre La Noguera van representar el 15 de desembre l’obra Polar
Expres, de Chris Van Allsbrug.
Cubells: Els alumnes de l’Escola de Música de Balaguer van oferir el 19 de desembre un concert als residents de la Residència Verge del Castell.
Fontllonga d’Ametlla (EMD de Camarasa): Van decorar els carrers amb més de 200 figures de fusta a
escala real simulant un gran pessebre.
Les Avellanes: El cap de setmana del 19 i 20 de desembre es va organitzar un pessebre vivent infantil.
Menàrguens: El grup de teatre la Sucrera va representar l’obra Toc toc el dia de Nadal.
Ponts: el 13 de desembre l’Escola Municipal de Música va realitzar el concert de Nadal, i el 22 de desembre
ho van fer els alumnes de l’escola.

Notícies del consell comarcal
Programa Forma’t: S’ha posat en marxa una nova
edició del programa, que pretén facilitar la inserció laboral de persones en risc d’exclusió social i amb dificultat d’ocupació. Els usuaris d’aquest programa estan
derivats des dels Serveis Socials d’Atenció Primària
Taula d’Entitats: El dia 13 de desembre es va constituir la Taula d’Entitats de Térmens, i ja en són tres,
juntament amb les d’Albesa i Balaguer.

Programa Garantia Juvenil: l’11 de desembre es va
dur a terme una sessió informativa adreçada a empreses i entitats públiques i privades sobre els beneficis de
la contractació de joves inscrits a Garantia Juvenil. Per
altra banda, s’ha signat un conveni amb l’Institut Municipal d’Ocupació de Lleida per tal que els joves inscrits
a Garantia Juvenil puguin participar en els programes
de formació impartits per aquesta entitat, com són els
d’auxiliar de perruqueria, d’estètica, etc.

Nova oficina judicial a balaguer

E

l departament de Justícia ha anunciat que implantarà la nova oficina judicial al jutjat de Balaguer durant el segon semestre de l’any 2016.

Arreglen el riu Sió

L

a Confederació Hidrogràfica de l’Ebre i l’Agència
Catalana de l’Aigua estan duent a terme la millora
dels 30 quilòmetres del riu Sió compresos entre Agramunt i Balaguer i al seu pas pels termes municipals de
Balaguer, Cubells, Montgai, Preixens i la Sentiu.

Ponts té una segadora nova

L

’Ajuntament de Ponts ha adquirit una nova màquina segadora per millorar el rendiment dels treballs
de jardineria, principalment al camp d’esports i al Parc
del Segre.
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les entitats
Xerrada de Daniel Gabarró a l’AMPA

C

ontinuant amb el cicle de tallers
i conferències que organitzem
des de l’AMPA per als pares i mares
associats, aquest febrer us apropem
un gran professional del món de
l’ensenyament i la comunicació, Daniel Gabarró.
Ell mateix es defineix com algú
que es dedica a inspirar, acompanyar i transformar conscientment persones, empreses i organitzacions.
Alguns el veuen com un sherpa,
com algú que ens mostra el camí i
ens acompanya durant el trajecte.
Si consulteu la seva pàgina web
(http://danielgabarro.cat) , veureu
que té una àmplia formació i una
llarga trajectòria professional. Daniel Gabarró és empresari, escriptor,
conferenciant, formador, diplomat en
direcció i organització d’empreses,
mestre, psicopedagog, llicenciat en
humanitats, expert en programació
neurolingüística (PNL) i exprofessor
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de la Universitat Ramon Llull i de la
Universitat de Lleida. Col·labora habitualment en diversos mitjans de
comunicació, com Catalunya Ràdio,
a L’ofici de viure. I ha publicat nombrosos llibres sobre temes diversos:

Gabarró parlarà
de “Felicitat i
pinzellades de
bulling” al febrer
espiritualitat i empresa, tècniques
d’estudi, tècniques d’investigació,
didàctica de l’ortografia, fracàs escolar…
El dilluns 15 de febrer ens oferirà
una xerrada sobre com educar els
nostres fills i filles per a la felicitat.
Ens donarà algunes pistes sobre
com educar-los lliurement vers la

felicitat, reflexionarem sobre el significat de l’amor i sobre què vol dir estimar i com podem aprendre a estimar bé. També tractarem el tema de
l’assetjament escolar o bulling. En
acabar la xerrada, ens haurà proporcionat recursos concrets i pràctics
per saber generar conscientment
vincles positius amb els nostres fills
i filles i així ajudar-los a viure més
feliços i més segurs.

Dilluns, 15 de febrer
“Felicitat i pinzellades de bulling”.
Dilluns 15 de febrer, a les 7 de la
tarda, a la sala polivalent de l’Escola (durada aproximada dues hores).
Obert a les famílies associades a
l’AMPA.
No us ho perdeu!
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L’Associació de Comerç sorteja els vals de Nadal

L

’Associació de Comerç i Serveis
va sortejar el 12 de gener els
vals de la campanya de Nadal, en
un acte a l’Ajuntament amb presència de l’alcalde, Mingo Sabanés. La
guanyadora del primer premi, que
consistia en un val de 300 euros per
la botiga Xics, va ser Mayte Pastor
Martínez, que és de Barcelona i que
el seu pare viu a Cubells. Els altres
dos vals, de 100 euros cadascun,
van ser per veïns d’Artesa, un d’ells
Josep Alés Vilella, a Confeccions
Lladós, i l’altre per Mercè Nogués,
amb un val per Cal Borrell. | Associació de Comerç i Serveis

El sorteig es va fer a l’Ajuntament el dia 12 de gener | Foto: Dolors Bella

Calendari dels Bombers

E

ls Bombers Voluntaris d’Artesa de Segre us fan saber que si encara no teniu el calendari de l’entitat
d’aquest 2016, podeu passar a recollir-lo a les oficines
de l’Ajuntament en horari habitual. | Bombers Voluntaris d’Artesa de Segre
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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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escola els planells

Un recull gràfic de les activitats nadalenques que hem fet als diferents cursos | Escola Els Planells

Hem celebrat el Nadal
Q

uan arriba el mes de desembre,
a l’escola es respira el Nadal per
tot arreu. Decorem les aules i passadissos amb garlandes, flocs de neu,
avets... Dibuixem les nadales individuals i després triem la del centre.
Alimenten el tió –cadascú el seu– per
a què ens pugui obsequiar amb bons

regals. Assagem les nadales que l’últim dia cantem davant de tota l’escola.
Escrivim les cartes als Reis d’Orient.
Preparem jocs i entreteniments per
al nostre amic invisible... I abans de
començar les vacances d’hivern, ens
visita el patge dels Reis, fem cagar el
tió, descobrim el nostre amic invisible,

mengem neules i torrons... Al final,
ens trobem tots plegats per compartir
les nadales que havíem assajat i ens
desitgem pau i felicitat.
Però l’esperit nadalenc no s’acaba
amb el Nadal, així és que us desitgem
a tothom que tingueu pau i felicitat tot
l’any.
I 21

notícies de
NOVETATS DE GENER
novel·la adults
Activitats
Los besos en el pan. Almudena
Grandes. Ed. Tusquets.

Commovedora novel·la sobre el present, que explica de manera subtil
com transcorre la vida d’una família
que torna de vacances decidida a què
la seva rutina no canviï.

El secreto de la modelo extraviada. Eduardo Mendoza. Ed. Seix Barral
El detectiu més divertit de la narrativa espanyola ens explica aquí la
doble aventura d’un cas dels anys

• Exposició ‘En Brut, quadres de
Rosa M. Arrazola’. Recull de
poemes acompanyat de pintura i
collage. 1 de febrer - 11 de març
• Hora del Conte i berenar amb DO
Contes relacionats amb el vi i
berenar amb pa, vi i sucre. Els
menors han d’anar acompanyats
d’un adult. 3 de febrer, 17.30 h
• Club de Lectura amb DO
Parlarem del llibre Les dones de
la Principal, de Lluís Llach, amb
una copa de vi. 17 de febrer,
20.30 h
• Maridatge de poesia i vi. Recital
de poemes de Rosa M. Arrazola
i tast de vins de la Vinya l’Hereu
de Seró. 26 de febrer, 20.00 h
• Visita al Celler l’Hereu de Seró i a
l’Espai Transmissor. A concretar
• Mostra de llibres sobre el vi. 15
de gener - 29 de febrer. 1r pis
• Racó de poesia - Francesc Porta
i Rubió de Baldomar. Escala

80 aparentment tancat i la seva obstinació de resoldre’l més de vint anys
després.

L’espectre. Jo Nesbo. Ed. Proa.
Un Harry Hole cada vegada més
madur, amb més cicatrius al cos i a
la cara i també a l’ànima, torna de
Hong Kong i arriba a Oslo per mirar
de salvar Oleg, fill de la dona de qui
s’havia enamorat.
Pont de cendra. Raül Romeva. Ed.
Ara Llibres.

Una novel·la apassionant sobre
la força de l’amor i l’absurd de la

Podòloga
Infermera
Reflexòloga

DP. Goretti Miralles Vilanova
Podòloga col. nº 1046

Ungla encarnada, durícies, ulls de poll,
berrugues plantars, esperons calcanis,
control a diabètics, educació de l’ungla,
especialitat en nens i esportistes
HORES CONVINGUDES
Av. Pere III, 10 - 13, alt. 1er - A
25600 BALAGUER

Ctra. Agramunt, 15 baixos
25730 ARTESA DE SEGRE

Tel. 676 08 33 28
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la biblioteca
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.

guerra, basada en la història real
dels anomenats “amants de Sarajevo” combinada amb les vivències del mateix autor, que va ser
testimoni d’excepció de la crueltat
del setge dels darrers anys de la
guerra de Bòsnia.

novel·la juvenil

Vae Victus. Albert Sánchez. Ed. La
Campana.
Quatre noves aventures de l’enginyer Martí Zuviría, on ajudarà
els indis yames en la guerra contra els colons anglesos. Després
de l’aventura americana, tornarem
a Catalunya, però també anirem a
Londres, Alemanya i fins i tot Nova
Zelanda.

Prou! Premi Drets Humans Morris B.
Abram (UN Watch) i Premi Daniel Pearl (Anti-Defamation League). Pilar Rahola. Ed. RBA.

Algo tan sencillo como tuitear
tequiero. Blue Jeans. Ed. Planeta.

coneixements
adults

100 coses que cal saber dels
vins. Àngel García. Ed. Cossetània.

La Laura i en Joan a Val més prevenir que nedar. Josep Maria López
Madrid. Ed. Generalitat de Catalunya.
¡Elecciones! Una aventura de
Mortadelo y Filemón. Francisco
Ibáñez. Ediciones B.

PEL·LÍCULES
infantils
Big Hero 6. Dels directors Chris Wi-

INFANTIL

lliams i Don Hall.

Les memòries de la Bruixa Avorrida. Enric Laurela. Ed. Angle.

Brave. Indomable. Dels directors
Mark Andrewa i Brenda Chapman.
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tema del mes

Diferents moments de la cavalcada de Reis a Artesa, en què el fred va ser especialment respectuós | Fotos: M. Serret

Dies de llum, il·lusió i màgia
U

ns l’esperen pels regals del tió,
el Pare Noel i els Reis; els altres, per la visita d’aquells familiars
que fa temps que no veuen; també
hi ha qui anhela trobar-se amb els
amics per fer gresca i disbauxa i
qui, en canvi, gaudeix l’espirituali-

tat i religiositat. El Nadal, tot i que
sempre tindrà detractors, és especial. I així s’ha posat de manifest
enguany, una vegada més, amb les
nombroses activitats que s’han dut
a terme a Artesa i comarca. Enmig
dels llums, la decoració i els reclams

comercials, l’esperit nadalenc s’ha
fet notar, especialment a través dels
més petits, i ha impregnat la quotidianitat d’aquests dies.
A banda de les trobades de familiars i amics dels dies de Nadal i Cap
d’any, també hi ha hagut nombroses

El Parc de Nadal, que va tenir lloc el 28 i 29 de desembre, es consolida com una activitat per a tots els públics | J. Farré
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#temadelmes

A l’esquerra, nit de Reis a Alentorn i a la dreta, el pessebre del Castellot | Fotos: David Mardonés i Dolors Bella

propostes de caire públic i popular.
Una de les primeres va ser una novetat d’aquest any, el tió a la plaça
de l’Ajuntament, que va reunir desenes d’infants el dia 24 a la tarda.
Aquella mateixa nit es van fer les
dues tradicionals misses del gall,
la primera a Salgar i la segona a la
Parròquia d’Artesa. El dia de Nadal,
dia de família, la cita era a la tarda,
també a l’església, amb el concert
de Nadal de l’Orfeó Artesenc i els

diversos grups corals de l’Escola
de Música. Precisament la música
va ser una habitual del programa
d’actes, que també comptava amb
un concert de gospel (vegeu pàgina 11) i l’espectacle Nadales, Rock i
Poesia del dia 19 de desembre.
Un dels clàssics consolidats és
el parc de Nadal, una realitat possible gràcies a la implicació de nombroses entitats del municipi i que
enguany es va fer els dies 28 i 29 de

desembre, durant els quals el pavelló es va omplir de gom a gom.
La cirereta del pastís va ser la
nit de reis, precedida de la visita del
patge reial, que va recollir les cartes
dels més tardaners. La cavalcada va
convertir els carrers d’Artesa en un
riu de mirades d’il·lusió, tant envers
els Reis com envers els caramels
que llençaven. En aquesta ocasió,
el primer regal va ser el temps, poc
fred pel que és habitual.

Nadal també vol dir temps de solidaritat

L

es festes de Nadal són per excel·lència una de les èpoques
de l’any en què la solidaritat es fa

més evident, tot i que la crisi ha fet
necessària aquesta actitud durant
tot l’any. Aquests dies, Càrites ho

ha posat en pràctica amb una recollida de joguines i la visita a la
residència. | Fotos: J. Farré
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la

vella artesa

Josep Nogués i Sirvan

El pellaire
C

rec que és una professió desapareguda, almenys per aquestes contrades, i possiblement molta
gent, avui dia, no sap ni que existia.
Eren persones que es dedicaven a
passar pels carrers pregonant: “el
pellaire, dones, no hi ha cap pell de
llebre o de conill?”. En dir-ho, feien
com una cantarella.
Les dones que havien sacrificat
un conill i guardat la pell, normalment
la deixaven enganxada a la paret del
corral, ja que després d’espellar-lo,
la pell treia una mena de líquid enganxós. Així quedava a punt per en-
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tregar-la quan passés el pellaire a
comprar-la. Gairebé totes les dones,
en lloc de cobrar en diners, preferien
canviar les pells per material de merceria que el pellaire duia en un cistell:
cabdells de fil de colors, beta, botons,
agulles, ous de fusta per sargir mitjons i tot el necessari per adobar la
roba, ja que el pressupost familiar
era molt minso i no donava per comprar-ne de nova. El pellaire feia doble
negoci, comprava les pells i venia els
articles. De totes maneres, era un negoci no massa brillant.
Jo n’havia conegut un que vivia a
Baldomar i visitava tota la comarca
d’Artesa. El diumenge, de bon matí,
agafava el carretó i venia a mercat.

Es posava al carrer Bisbe Bernaus i
muntava una paradeta dels articles
que portava al cistell. Recordo que a
vegades uns quants amics ens paràvem a mirar l’exposició que tenia, i si
algun tocava alguna cosa, el renyava dient: “no toqueu el gènere, que a
mi em costa i a vosaltres no us costa
res”.
Sempre deia el mateix, és per això
que me n’he recordat tota la vida.
També hi havia alguna casa d’Artesa
que comprava pells de conill i pagava
amb diners. A vegades la meva mare em feia anar a vendre’n alguna i
el preu oscil·lava entre 25 i 35 cèntims. Ja us podeu imaginar que amb
aquests capitals ningú es feia ric.
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el cap

informa

Deixar de fumar

E

l tabac és una droga legal però
també és una substància molt
addictiva que té efectes estimulants
sobre el sistema nerviós central de
la persona fumadora i que comporta
molts riscos per a la salut. Una vida
saludable és una vida sense tabac.
Deixar de fumar és probablement el
més important que una persona fumadora pot fer per millorar la seva
salut i la dels que l’envolten.
Teniu motius per deixar-ho: Us
sentireu més sans de seguida; tindreu més energia, olfacte i gust, les
dents més blanques i l’alè més fresc;
tossireu menys i respirareu millor;
estareu més sans la resta de la vostra vida i reduireu el risc de càncer,
malalties respiratòries o del cor, de
pell arrugada; els vostres fills estaran més sans (menys infeccions
d’orelles, tos i atacs d’asma greus),
estareu orgullosos de vosaltres mateixos i sentireu que controleu més la

vostra vida, us sentireu millors pares;
invertireu els diners del tabac en altres coses; no fareu mal amb el fum
del tabac als que us envolten i no us
haureu de preocupar per “quan tornaré a fumar” o “què faig quan sóc
en un lloc sense fum?”. Si d’altres ho
han aconseguit, vosaltres també!
Si esteu pensant a deixar de fumar, enhorabona. Heu pres una
bona decisió tant per vosaltres com
per les persones que us envolten.
Aquests consells pràctics us poden
ajudar.
1. Proposeu-vos-ho seriosament.
Encara que hi hagi dies que no en
tingueu ganes, intenteu-ho igualment. Prepareu el moment. Fixeu un
dia.
2. Feu una llista amb els motius
pels quals fumeu.
3.
Mentalitzeu-vos,
visualitzeu-vos sense fumar: Penseu en
els diners que us estalviareu, en el

temps que guanyareu per a vosaltres
perquè no heu de fer pauses; imagineu que ja no teniu la sensació que
us falta la respiració ni tossiu tant, i
doneu exemple als vostres fills, si en
teniu.
4. Escriviu tots els motius pels
quals ho voleu deixar.
5. Feu una llista de maneres per
lluitar contra el desig de fumar i guardeu-la on la pugueu veure sovint, allà
on guardeu els cigarrets, a la cartera
o bossa, de manera que quan agafeu un cigarret trobareu la llista i recordareu per què ho voleu deixar.
Beveu aigua i sucs naturals i rics
en vitamina C i modereu el consum
d’alcohol i cafè o te. Feu exercici regularment. Apreneu a relaxar-vos.
Ompliu les petites estones de lleure
amb una afició que us agradi, això us
proporcionarà satisfacció.
Si us cal ajuda, consulteu-ho amb
els professionals sanitaris (metges,
infermers). També trobareu informació al Canal Salut de la web de la
Generalitat.
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esports

A dalt, foto de grup dels jugadors i membres del CENG, i a baix, dos moments de la presentació | fotos: M. Àngels López

El CENG estrena temporada i parquet
E

l CENG va presentar els seus
equips de bàsquet el passat 19
de desembre. L’acte va servir també
per inaugurar les reformes que s’han
fet al pavelló d’Artesa en els darrers
mesos, inclòs el nou parquet que
s’ha instal·lat a la pista de bàsquet.
Enguany, el CENG compta amb
16 equips i prop de 200 jugadors i
jugadores, a més d’una trentena
d’entrenadors. La coordinadora de
l’Escola és Àngels Llena i el director tècnic és Marc Galceran. L’equip
més jove és el de nens i nenes de
P3 i el més gran, el de veterans, format per “velles glòries” del club.
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En el seu parlament, el president
del CENG, Enric Ros, va destacar
els valors de sentiment de pertinença al club, d’esforç i sacrifici i de
treball en equip. També va exposar
que el club aposta per la formació
constant dels entrenadors i, sobretot, per educar els nens i nenes que
en formen part.
Al seu torn, l’alcalde d’Artesa,
Mingo Sabanés, va mostrar-se satisfet pel treball del CENG i va presentar les millores fetes al poliesportiu: la col·locació del parquet damunt
la vella pista de cautxú i el posterior
envernissat, que en facilita el man-

teniment i la neteja, i una nova tanca embellidora davant la graderia. A
més, a la pista gran s’han instal·lat
tres cortines separadores que permetran repartir els espais de manera
diferent en funció de les necessitats
lúdiques o esportives del moment.
La inversió feta per l’Ajuntament és
propera als 70.000 euros.

nou himne del ceng
Per acabar l’acte, el CENG va
presentar el seu himne, composat
pel músic artesenc Bernat Giribet i
interpretat en directe pel seu grup
1/4 de 6.
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CENG P3,
entrenat per Noemí Aumedes

Babies CENG Bar Manel, entrenat per
Maria Cusola, Laia Valero i Aïda López

Escola femení CENG la Plaça, entrenat per
N. Bertola, J. Cusola, N. Palacios i A. Estany

Escola masculí CENG la Plaça, entrenat per
Marta Morros, Ruben Llobet i Quim Hervàs

Premini masc. CENG Essència, entrenat
per J. Regué, J. Maluquer i J. Cases

Premini femení 1r any CENG Independent
Soft, entrenat per Júlia Camats i Aïda López

Minis CENG Autoxami i CENG Fisart, entrePremini femení 2n any CENG Independent
Mini masculí CENG Ràdio Mateu, entrenat
Soft, entrenat per Pere Solans i David Camats nats per Gerard Font, Enric Ros i Arnau Buñol per Izan Belchi

Preinfantil femení CENG Watershop,
entrenat per Aureli Garcia i Laia Valero

Cadet femení CENG Fusteria Jesús, entrenat per Albert del Río i Nacho Bustamante

Sènior femení CENG Pub Lip’s, entrenat
per Gerard Font i Pere Jubete

Júnior masculí CENG Mobles Llobet,
entrenat per Marc Vilanova

Sènior masculí CENG Segrevest, entrenat
per Aureli Hervàs i Miquel Regué

Veterans
CENG La Llosa de Cubells
I 29

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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esports

A l’esquerra, l’equip de ‘babies’ d’Artesa i a la dreta, foto de grup del primer i segon classificats | fotos: EFA

Torneig de ‘babies’ i festa de Nadal
E

l dissabte dia 5 de desembre
l’EFA va celebrar la seva festa
d’hivern, omplint tot el dia d’activitats
relacionades amb el futbol.
Primerament, al matí va tenir lloc
el primer torneig de Nadal de futbol
en categoria babies al pavelló.
Hi van participar 12 equips dividits en tres grups. Van ser uns partits
divertits i bastant igualats. Al final es
va endur el torneig l’equip de Tremp,
que va guanyar al Mollerussa a la final per 3-0.

Les semifinals van ser Atlètic Segre-Tremp (1-2) i Cervera-Mollerussa
(0-2). Vist l’èxit del torneig, la junta
ja està treballant per poder-ne organitzar un altre, sempre en categoria
babies, per Pasqua.
A la tarda es van organitzar diverses activitats on tant nens de l’escola
com no van poder participar en un
mini torneig de futbol sala, ping pong,
bàsquet i play-station.
El dia va concloure amb el tradicional sopar de Nadal de l’escola de

futbol. Unes 150 persones es van
aplegar per celebrar junts l’inici de
les festes nadalenques i compartir un
bon àpat, bingo i fi de festa amb la
música del DJ Lokito.
Aprofitem per donar les gràcies
als pares que ens acompanyen en
totes aquestes activitats. Sense el
vostre suport i sacrifici l’escola no podria existir. Felicitar també a totes les
persones que ens van ajudar, amb la
seva dedicació i entusiasme, perquè
aquesta festa fos tot un èxit.
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A dalt, foto de grup dels participants i a la pàgina següent, diferents moments de la cursa i l’arribada | CUDOS / J. Farré

Èxit de participació a la Sant Silvestre
E

l CUDOS va organitzar el dia 31
de desembre una nova edició de
la cursa i caminada de Sant Silvestre, la cinquena consecutiva. És una
iniciativa de caràcter lúdic i esportiu
a parts iguals, on el més important
és acabar l’any entre amics i fent esport i poc paper hi tenen les classificacions o el cronòmetre.
Enguany s’oferia un nou itinerari,
comú per a caminadors i corredors,
que pels corredors era una mica més
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curt que els altres anys i pels caminadors suposava un increment de
distància. Així, la ruta, que discorria
íntegrament per senders de muntanya, van ser 8 quilòmetres amb 200
metres de desnivell.
La sortida, com és habitual, es va
fer a les 11 del matí des de la plaça
de l’Ajuntament, on es van poder fer
les inscripcions fins mitja hora abans.
En total, hi van participar més de vuitanta corredors i caminadors, tot un

èxit tenint en compte que era un dia
laboral i que mostra que la iniciativa
està plenament consolidada.

Temperatures primaverals
Una altra de les particularitats
d’aquest any, que tots els participants van posar de manifest, va ser
la temperatura. Lluny de la boira i
el fred d’anteriors edicions, aquesta
va estar marcada per un sol radiant,
que a mesura que passaven els qui-
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esports

lòmetres es va traduir en una calor
intensa per als esportistes. Ara bé,
això també va permetre gaudir al
màxim de les vistes espectaculars

que es podien gaudir al llarg del nou
recorregut.
I és que precisament aquest va
ser un altre dels punts en què tothom

va coincidir, l’atractiu de l’itinerari.
I com no podia ser d’altra manera,
la festa va acabar amb un pica-pica
gentilesa de l’organització.

7
Febrer
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BEST

PRICE
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A l’esquerra, un partit del torneig i a la dreta, foto de grup dels finalistes | fotos: Lokal

VIII Olimpíada Rossi Delight

E

l passat 27 de desembre, l’Associació d’Activitats Lúdiques i
Culturals, El Lokal, vam organitzar
la vuitena edició de les Olimpíades
Rossi Delight.
El torneig es disputa en un format
de lligueta i playoff, on els equips de
quatre participants s’enfronten als
següents esports: bàsquet, futbol,
bàdminton, volley i bitlles. Aquest
any hem quedat molt satisfets amb la

participació dels equips, ja que hem
tornat a comptar amb 20 equips, 16
dels quals eren de jovent i no tant
jovent d’Artesa de Segre, cosa que
demostra que el torneig té tirada i un
futur garantit amb la bona acollida
que té any rere any. Moltes gràcies
a tots i totes.
En el terreny esportiu, després
del playoff, es va disputar la final,
que va enfrontar a Purre Team con-

tra Cases Team i que va acabar amb
la victòria dels primers, revalidant el
títol de l’any passat.
Queda agrair a tots els col·laboradors que ens ajuden any rere any
a poder organitzar el orneig, entre
els quals trobem l’Ajuntament d’Artesa, el Consell Comarcal de la Noguera, Mobles Ros i Segrevest.
L’any que ve, més i millor! | El
Lokal

Resultats dels partits del CE Artesa de Segre

E

l Club Esportiu Artesa de Segre
ens fa arribar els resultats dels
darrers partits del seu equip fins

abans de l’aturada nadalenca. Són
els partits del 29 de novembre, CE
Artesa 3 - UD Mangraners 2; el 13

de desembre, CF Alpicat 4 - CE Artesa 0; i el 20 de desembre, CE Artesa
1 - Organyà FC 1.
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in memoriam
Pere Serra i Boncompte
El Pere de Cal Barrina

Ens ha deixat el Pere, el Barrina. Home de la terra en tots els
seus contextos.
De la terra, per la seva professió
de pagès i ramader.
De la terra, pel seu compromís
amb el territori, com a regidor de
l’Ajuntament d’Artesa de Segre,
com alcalde pedani de Seró, com
a president de la cooperativa d’Artesa de Segre, cofundada pel seu
pare, com a col·laborador d’aquesta publicació, la Palanca, fent els
personatges de Quimet i Cosme.
Ha marxat l’amic, el cosí, el tiet,
el germà, el padrí, el pare i el marit.
Ha marxat l’home de família,
tranquil i discret. Ha marxat l’home
humil i agraït.
Ha marxat l’home d’aficions discretes: el seu cigarret, el seu cafè,

aquells esmorzars amb els caçadors.
Ha marxat l’home de la recerca
incansable de la història, el cinèfil
exigent.
Ha marxat l’home de l’humor rebuscat.
I ha marxat de la mateixa manera que va viure, amb una extrema
discreció.
Estem convençuts que a tots els
qui hem pogut compartir part de la
nostra vida al seu costat, en més o
menys temps, ens ha aportat coses positives, la seva manera de
fer, pensada i meditada amb extremada responsabilitat.
Sempre estaràs present en les
nostres vides. T’estimem, Pere.
Tota la família agraeix les moltes mostres d’afecte i de condol
tan sinceres que hem rebut en el

nom del Pere. Al final sempre és
reconfortant per tots nosaltres veure que era tan apreciat i estimat.
La família

Pepita Poveda i Ventura
La família Poveda-Fontanet volem agrair les mostres
d’afecte que ens varen donar tots els amics i veïns
amb motiu de la pèrdua de la nostra volguda germana, cunyada i tieta Pepita.
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Moltes gràcies per acompanyar-nos en aquests
tristos moments.
Ramon Poveda Ventura
Elvira Fontanet Garcia
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Mor el creador dels personatges Quimet i
Cosme i cofundador de La Palanca, Pere Serra
El passat mes de desembre ens ha
deixat Pere Serra i Boncompte, el
Pere de Cal Barrina de Seró, que
va se cofundador de La Palanca
al desembre de 1981, justament fa
34 anys.
Vagi en primer lloc el nostre més
sincer condol a la seva família, que
el Consell de Redacció de la revista vol fer palès en representació de
totes les persones que hi col·laboren d’una manera o altra.
El Pere, que signava com a PeEse, va ser el creador dels populars
personatges Quimet i Cosme, que
durant molt de temps no van fallar
mai a la seva cita mensual. Amb
els anys, la seva aparició va deixar

de tenir continuïtat. Encara avui,
però, treien el nas per les pàgines
de la revista de tant en tant amb
els seus singulars comentaris,
principalment de temes locals, de
dones i de política. Això sí, sempre
en blanc i negre.
Alguns dels seus acudits
van formar part de l’exposició L’humor i la sàtira a la premsa comarcal de les Terres de Ponent, junt
amb els de Josep Galceran, ubicada a la Biblioteca Pública de Lleida
durant els mesos de maig i juny de
2013, organitzada per l’Associació
Cultural La Quera i promoguda pels Serveis Territorials de Cultura a
Lleida, l’Institut d’Estudis Ilerdencs

i Humoràlia.
Un any després, els mesos de
març i abril de 2014, aquesta exposició va compartir espai a la Biblioteca Joan Maluquer i Viladot
d’Artesa amb una exposició pròpia
de La Palanca: Els il·lustradors
i els humoristes gràfics en la història de La Palanca (1981-2013).
En aquesta, es va poder veure,
entre altres, una àmplia representació dels acudits de Pere Serra.
La inauguració va córrer a càrrec
de l’humorista Ermengol, membre
de La Quera, el qual va elogiar la
tasca del nostre company.
Serveixi aquest article com a
homenatge pòstum a PeEse.

Els primers
acudits
publicats
per PeEse al
número 0 de
‘La Palanca’,
el desembre
de 1981

Sobre aquestes línies, a l’esquerra, la darrera aparició dels personatges
Quimet i Cosme a la revista núm. 387, d’abril de 2015. A la dreta, Pere
Serra amb el redactor Bartomeu Jové, al costat del plafó de l’exposició de
Lleida que ens mostrava una part de la seva tasca
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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)

Artesa, la veus?
Sabies que la Granja... ?
- és un dels edificis més antics del poble, si no el més antic (és del 1548)
- un cop construït, l’anomenaren la
Casa Nova per diferenciar-lo de l’antiga Casa Vella del Senyor que havia
de substituir, situada a la plaça Major
- era un convent de frares de l’abadia
de monjos de Montserrat
- s’hi feia la recaptació d’impostos i
delmes
- al 1902, Eduard Maluquer i Maria
Anzizu el van adquirir i l’utilitzaren
com a residència
- antigament, el carrer M. Anzizu estava rodejat només de trossos de terra
- l’edifici està dividit en dos blocs i separat per un pati interior que, antigament, era el pati de jocs i estenedor
de roba dels veïns
- degut a la vella infraestructura, moltes vegades els pisos es quedaven
sense aigua i havien d’anar a buscar-ne a la Secla. Els dipòsits d’aigua
eren a la part més alta de l’edifici

- entre els veïns
circulava que, en
construir els pisos, en un dels
patis
exteriors
s’hi havia trobat
un tresor. També
es deia que en un
dels patis hi havia
un túnel que conduïa fins al Monestir de Salgar
- hi havia hagut una perruqueria en un
dels pisos
- al voltant dels anys 70, la majoria
dels veïns eren immigrants d’arreu
del territori espanyol
- alguns dels habitants eren treballadors de la Colònia de la Fàbrica
- hi vivien famílies molt nombroses i
extenses, i també hi havia molts nens
- al principi, els pisos només es podien llogar, i no va ser fins més tard
que varen tenir la possibilitat de comprar-los

- actualment, l’edifici segueix sent un
lloc d’habitatge i, com als anys 70,
hi resideixen algunes famílies immigrants però procedents de Sud-àfrica,
el Marroc i Sud-amèrica
Esperem que totes aquelles persones que us heu sentit al·ludides
i identificades hàgiu pogut fer i experimentar un viatge a través del
temps, com hem fet nosaltres a l’hora
de conèixer la història d’aquest emblemàtic edifici, tot gràcies a les veus
del poble. | Nina, Alba, Paula i
Blanca
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fa 25 anys
Gener de
1991

N

adal, Nadal i més Nadal! Com
podreu comprovar tot seguit,
aproximadament el 50% del contingut d’aquest mes, sigui gràfic o escrit, fa referència al Nadal.
PORTADA. La foto del Sisquet
ens recorda aquells murals amb què
Mn. Roc Salvia ambientava l’església en relació a cada moment de
l’any litúrgic. També veiem que no hi
havia el gran fresc que actualment
guarneix la paret de darrere l’altar.
EDITORIAL. Amb el títol Practicar el Nadal, es comenten els actes
quotidians més habituals en aquestes dates, com les felicitacions i
bons auguris entre la gent. Acaba
fent esment de la Guerra del Golf
com a contradicció a tot l’anterior.
NADAL. Sícoris signa l’article El
Nadal, viatger etern, ja ha passat...
Però tornarà, en què reflexiona sobre aquesta tradicional i familiar festa: “el simbolisme de la nit i del dia
de Nadal s’ha mantingut triomfant i
immutable”. També en destaca quatre elements: el pessebre, el cagatió,
la Missa del Gall i el dinar de Nadal.
Acaba l’article amb una poesia que
titula Nadala.
RACÓ POÈTIC. Després del
poema de Sícoris, aquesta secció
ens n’ofereix un altre: El Castellot,
d’Eusebi Pastoret.
NADAL. Ara sense signar, la
secció ens parla de dos elements
destacats d’aquesta època de l’any:
l’avet nadalenc i el grèvol. Respecte al primer, tracta sobre la tradició
de portar-lo a casa quan arriba l’hivern, més concretament per Nadal, i
diu que es va introduir al nostre país
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cap al 1950. Del
grèvol en destaca principalment
que és una espècie protegida.
PREMSA
COMARCAL.
Un breu article,
Jordi Pujol inicià el Club de la
Premsa Comarcal, serveix per
explicar la iniciativa de l’Associació Catalana de
la Premsa Comarcal (ACPC)
que consisteix
en entrevistar
personatges de
relleu per a que
les publicacions
associades puguin reproduir-ne el contingut. El
primer entrevistat va ser el president
Pujol.
OPINIÓ. Ferran Sánchez Agustí explica que se li ha demanat una
opinió objectiva sobre l’afer “Alexis”.
En l’article Les escombres de l’Alexis
explica que Mn. Roc Salvia havia
demanat que s’oblidés l’assumpte.
Desaconsella la via legal i apel·la
a la caritat evangèlica. Pel que fa a
l’Alexis, recomana “un cop de granera al cul” i li recorda que, malgrat
la llibertat d’expressió, “hi ha coses
que no es poden dir i molt menys escriure”.
RELIGIÓ. Mn. Joan Ordi escriu
l’article El sord que sentia massa.
A partir d’una narració de l’evangeli
de Sant Marc, en què Jesús guareix un sord que era pagà, el text és
una llarga reflexió sobre el veritable
proïsme. Ordi conclou: “La mida justa de la fe en el Déu de Jesucrist

passa per la superació de prejudicis,
el bandejament d’una religiositat de
sagristia i el nostre apropament a
l’altre”.
CONSELL COMARCAL. Una foto i quatre ratlles per informar que la
cloenda de les Primeres Jornades
de Desenvolupament Comarcal va
comptar amb la presència del president de la Generalitat, Jordi Pujol, i
del conseller de Governació, Josep
Gomis. El president del Consell Comarcal de la Noguera era Josep Borràs.
INFORME. En les pàgines centrals, la redacció ens presenta l’article Mostra de tres ceramistes, il·lustrat amb set imatges de les obres
d’aquesta exposició. Les protagonistes són Teresa Guiu, Rosa Mateo
i Josefina París. La mostra va tenir
lloc en un local del carrer Guimerà
i va estar oberta al públic durant les
festes nadalenques. L’article explica
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Ramon Giribet i Boneta
les diferents tècniques i materials
utilitzats per aquestes artistes locals.
DE LA VELLA ARTESA. F. Solé
és l’autora de l’article Nadals d’antuvi. La Sisqueta ens explica com recorda el Nadal dels seus anys d’infantesa, que “no tenien l’esplendor
i la magnificència d’ara” però “eren
més pròxims al veritable sentit del
que Nadal significa”. Entre altres records, ens parla de la fira que es feia
a Artesa el 27 de desembre (Sant
Joan evangelista), en què “es contractaven els mossos de pagès i es
feien tractes amb bestiar divers”.
COMARCA. Les “basures” de Vilanova de Meià és un article de la redacció on es recorda que feia un any
la revista havia críticat el “costum”
de la nit de Nadal d’escampar deixalles a la plaça Major vilanovina. Es
veu que, un any després, l’enginy va
fer evolucionar la “tradició” i alguns
avets que decoraven les voreres de
la carretera d’Artesa van aparèixer a
Vilanova, entre altres objectes més o
menys originals.
NOTÍCIES DE PREMSA. Com
faig habitualment, destaco les notícies més properes. Es veu que,
en un concorregut sopar al castell
de Montsonís es va investir la Duquessa d’Alba com a membre de la
confraria de Vins de la Terra Ferma.
L’anècdota és que no va tastar el vi.
Per altra banda, les terres de Lleida
estaven passant un hivern molt fred
i amb molta boira. A més, TV3 iniciava les emissions d’un programa setmanal en aranès.
ESPORTS. És evident que amb
molt de retard, la revista publica les
classificacions del Torneig d’estiu
de futbol sala. Hi va participar 20
equips, els tres primers del quals
foren Auto-Xami, Porreros i SAT Solés-Tres Trossos, per aquest ordre.

NADAL I LES FLORETES. He de
confessar que el contingut d’aquesta
secció m’ha deixat una mica desconcertat. Sembla una mena de conte,
signat per Lluís Serra amb l’afegitó
“Música targarina”. El títol també resulta força estrany: Estil - Per a tu
Mercè. La Kalanchoe “Polaba”.
INFORMACIÓ MUNICIPAL LOCAL. Aquest mes la informació és
monogràfica, ja que només explica

Més de la meitat
del contingut de
la revista està
dedicat al Nadal
l’aprovació del pressupost municipal
per al 1991, amb 109 milions de pessetes. Es comenta algunes partides
i, sobretot, les principals inversions
previstes en el capítol sisè (28 % del
total), com ara actuacions de Zona
d’Ordenació d’Explotacions, adquisició de terrenys al costat de la Miniresidència i pavimentacions parcials a

Baldomar i Alentorn. La secció també informa de les obres pendents o
en marxa del pressupost anterior.
IN MEMORIAM. Un emotiu text
signat per Valeri, amb un poema de
Màrius Torres, ens recorda la sobtada i sentida defunció de Joan Solé i
Mallol, de Cal Peretó de Tudela.
NADAL AL CARRER. En la penúltima pàgina trobem una imatge
dels avets que van ambientar la carretera per les festes nadalenques.
Reproduïm aquesta foto del Sisquet
on veiem en primer lloc les antigues
botigues de Casa Petit (desapareguda) i de Cal Mianes.
PUBLICITAT. El seguidors de la
secció sabreu que tinc per costum
destacar alguns anuncis, ja que també formen part de la nostra història.
Tanquen la revista dos anuncis prou
rellevants. A mitja pàgina, l’anunci
de la Generalitat que ens recorda un
d’aquells encertats lemes d’èpoques
anteriors: “La feina ben feta no té
fronteres”. A la contraportada i a pàgina sencera, un anunci de la mútua
que havia tingut tan protagonisme a
Artesa: l’Aliança.
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EXCAVACIONS I MOVIMENTS DE TERRES

JOAN ROCA ROSELL

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

Albert Vidal

... fer embuts?

T

ambé s’utilitza l’expressió “parlar amb embuts” en el mateix
sentit.
Es diu quan algú dóna moltes
voltes per dir alguna cosa, quan no
ho diu pel seu nom i utilitza paraules
i maneres poc clares i entenedores.
La dita no es refereix a la possible
manufactura de l’estri que serveix
per transvasar líquids a un recipient
de coll estret, sinó a les dificultats de
pronunciació que pateixen algunes
persones com ara la quequesa, és a
dir, parlar fent interrupcions i repeticions de sons (el que es coneix, errò-

niament, amb el barbarisme adoptat
del castellà “tertamudejar”) o els qui
parlen amb marcada veu nasal.

Es diu quan
algú dóna moltes
voltes per dir
alguna cosa
L’origen el trobem en un recurs
mariner per parlar-se de barca a
barca, força estès en èpoques pas-

sades, que consistia a parlar per
l’extrem estret d’un gran embut per
tal d’amplificar la veu i que aquesta
arribés més lluny, de manera idèntica a l’estri que avui coneixem com
megàfon.
El so peculiar que fa la veu en
passar per l’embut s’havia aprofitat
també per taral·lejar melodies en
festes i balls d’alguns pobles, quan
no tenien altra manera de fer música, fent servir uns quants embuts
de mides diferents, i obtenir així diverses sonoritats, “tocats” per uns
quants mossos del veïnat.
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carnestoltes
Dissabte dia 6
Rua de Carnestoltes
A partir de les 18.00
Concentració de comparses i comparsites a la plaça de l’Ajuntament
Tot seguit, Sa Majestat Saltasekles
XXIIIè farà el tradicional pregó, des
del balcó de l’ajuntament
Finalment, rua fins al pavelló
Informació addicional
Es considera comparsa el grup de
20 o més persones que portin la
mateixa disfressa; si es vol fer més
d’una comparsa, les disfresses hauran de ser diferents
Les comparsites són els grups d’entre 2 i 19 persones, amb els mateixos requisits
Tant les comparses com les comparsites s’han d’inscriure a l’Ajuntament
del 26 de gener al 2 de febrer
La carrossa més original rebrà un lot
de productes com a premi

*
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Sopar de Carnestoltes
En acabar la rua
Sopar de germanor al pavelló en
acabar el recorregut de la rua
Per assistir al sopar cal anar disfressat i estar inscrit. En fer la inscripció de la comparsa caldrà confirmar
l’assistència al sopar i pagar 5 euros
per persona
Nit de marxa
Després del sopar
Al pavelló

diumenge dia 7
Desfilada de disfresses
A partir de les 17.00
Trobada de disfresses, al pavelló
A les 17.30
Gran desfilada
Tot seguit
Festa discomòbil infantil
Inscripcions fins al 2 de febrer a
l’ajuntament

Informació addicional
Podeu consultar les bases del concurs de disfresses a la pàgina web
de l’Ajuntament o per telèfon, en horari d’oficina, al 973 40 00 13
DIMARTS, dia 9
Tradicional matança del porc
Durant el matí
Elaboració de les llonganisses i botifarres al recinte de les Sitges
Berenar de germanor
A partir de 17.30h
A les Sitges. El berenar consta de
derivats del porc, cuits a la brasa i
acompanyats amb pa i vi del país
Informació addicional
Venda anticipada de tiquets a 1 euro
fins al 8 de febrer
La venda de tiquets el mateix dia del
berenar es farà al recinte de les Sitges, de 16 a 19 hores, i el preu serà
a 2 euros

Dates a recordar
Renovació del DNI
El 15 de febrer es farà un desplaçament a Artesa per renovar el carnet d’identitat (més informació a la pàgina 9). També us podeu adreçar
a l’oficina de tramitació del DNI a Lleida, al C/
Jaume II, 15. Tel. 973 21 42 74. L’horari és de
dilluns a dijous, 9h a 17h; divendres, 9h a 14h.
Cal demanar cita prèvia al 902 24 73 64, al 060
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 15 de febrer.
- Artesa de Segre: dimecres 17 de febrer.
Només casos molt justificats, que no puguin
anar directament a la deixalleria.
Ajuntament d’Artesa de Segre
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Josep Galceran

Ja tenim president!
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imatges d’ahir
1923

Bartomeu Jové i Serra

El rentador, llavors davant de
Ca l’Evaristo,
ara Cal Janet
| Arxiu Solanes

Els rentadors
A

questes festes de Nadal, i fins
al 24 de gener, els baixos de
cal Rebolleda acullen una magnífica
col·lecció titulada Fotografies d’època.
Instants recollits en el temps, d’Artesa
de Segre i comarca, de Catalunya,
d’Espanya i del món. Alhora, també
s’hi pot veure el pessebre de les bugaderes i els estris que utilitzaven.
Fa uns mesos, es va fer una altra
exposició de fotos de la família Boldú i
la nostra revista va recollir la foto principal, amb Mn Lluís i les Germanes
Dominiques acompanyats de molta
gent del poble.
Avui, amb més de 90 anys de
distància en el temps, no gosarem
a conèixer ningú, llevat del retratista
autor de la foto, el Francisco Solanes
Clua. Era el pare del Sisquet, el mecànic, i de la seva germana, la Montserrat, la perruquera. Durant anys, va
ser l’únic fotògraf d’Artesa, ja que en
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venien d’altres de fora, però d’Artesa
només era ell. Amb els anys, va reunir una sèrie de records de gent del
poble que es convertirien en un document gràfic històric que ens permetrà
conèixer com era la vida i el lleure al
nostre poble.
La casa del fons era ca l’Evaristo,
una casa molt gran, i els diumenges,
el dia de mercat, la gent d’Alòs, Baldomà i Clua hi deixava els animals
fermats. Després seria cal Cluet i, finalment, compraria el Janet de Rubió.
Una pinzellada a l’ambient de
l’època: Era el temps de la dictadura
de Primo de Rivera (1923-1930), que
tenia un directori militar. Els conceptes
bàsics, eren defensa de la monarquia,
anticomunisme i catolicisme. Estava
en contra del caciquisme (hi havia
molts cacics) i de la corrupció dels polítics. Tenia un problema nacional: els
“separatismes” català i basc. Us sona
que això tingués alguna analogia amb
el que va venir després?
A la foto es veu molta gent pendent

del fotògraf. Muntaven el trípode i posaven el cap dins d’una mena de caputxa, per escollir l’instant i que la foto
quedés millor. Amb tot, al costat de la
dreta, on tocava el sol, la foto és molt
més clara que a la zona de l’ombradiu.
Era hivern, per la qual cosa l’aigua de
la secla devia ser bastant freda. Era
una època relativament moderna, les
dones rentaven dempeus, quan antigament ho havien de fer de genolls.
Perquè es reunia tanta gent als rentadors? Suposem que eren familiars i
amics, per ajudar a portar la bugada
molla fins a les cases. O potser n’hi
havia que esperaven per rentar quan
acabés la primera tanda. El que queda ben clar és que era una vida dura,
comparat amb avui que gaudim de la
comoditat de rentar a casa i fins i tot
hi ha màquines per eixugar la roba
en poca estona. L’única persona que
hem reconegut és la noia més propera, que mira a càmera. És l’Anita
Farré, la mare de l’exalcalde d’Artesa
Jaume Campabadal Farré.
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la foto

La plaça de l’Ajuntament va ser l’escenari d’una activitat nadalenca nova d’aquest any, un cagatió popular. Va tenir
lloc el dia 24 a la tarda i va fer les delícies de les desenes de grans i petits que s’hi van aplegar. | Dolors Bella

