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Desfilada de primavera Tercera cursa Lo Meló

L’Escola Els Planells guanya un 

Premi Baldiri Reixac
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28 de maig
A Foradada, Festa de Sant Urbà

28 i 29 de maig
Al Camp Municipal d’Esports 
d’Artesa, 4t Torneig de futbol base 
(benjamins i alevins). Organitza: 
EFA (veure pàg. 29)

29 de maig
De 8 a 14 h, a la zona del mercat 
d’Artesa, Mercat de segona mà 
“El traster”. Preu per taula: 5 euros 
(veure pàg. 9)

5 de juny
- A les 11 h, a l’Àrea d’Activitats 
de la Biblioteca Joan Maluquer i 
Viladot, Lliurament de premis de la 
27a edició del Premi de Narrativa 
Breu, amb la presència de l’escrip-
tor Anton Not i Reig

- A Foradada, Cursa Trail lo Bunker. 
Cursa llarga: 22 km i 1.150 metres 
de desnivell. Cursa curta: 14 km i 

700 metres de desnivell. Caminada: 
11 km i 500 metres de desnivell.  
Prova puntuable per a la Lliga de 
la Noguera de curses de muntan-
ya. Informació: http://lobunkertrail.
blogspot.com.es

10 de juny
A les 20 h, a l’Àrea d’Activitats de la 
Biblioteca Joan Maluquer i Viladot, 
Ramon Llull, 700 anys d’immortali-
tat, concert musical acompanyat de 
poemes de Llull

4 i 11 de juny
Mitja hora abans de la posta de sol, 
a Rubió de Sòls, Enogastronomia 
sota les estrelles: visita a vinyes i 
celler, sopar gastronòmic La Solana 
i observació del cel nocturn. Afora-
ment limitat. Preu: 60 euros. Infor-
mació i reserves: tel. 690872356

18 de juny
Durant la tarda, Festa de final de 
curs de l’Escola Els Planells. Orga-
nitza: AMPA del centre

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

temps

Agenda Actes
que sabem que es faranciutadana

abril
aRTESa DE SEgRE
Sense informació

ViLaNOVa DE mEiÀ
DEFUNCiONS
Pendent del mes de març
Dia 31: Núria Fonoll i Anguera (85 

anys), natural dels Plans de Sió
Abril
Dia 9: Hermenegildo Terré i Eroles (92 

anys), natural de la Vall d’Ariet

mUNiCiPi D’aRTESa DE SEgRE

a) PLaça DE L’ajUNTamENT
Temperatura mitjana:    13,6°

Temperatura màxima:   26° (dia 15)

Temperatura mín.:        2° (dies 9 i 25) 

Dies amb precipitacions: 8

Precipitació màx.:          34 mm (dia 4)

Total precipitacions:      91,5 mm

B) OBSERVaTORi BaLDOmaR
Temperatura mitjana: 11,2°
Temperatura màx.:  23,5° (dia 15)
Temperatura mín.:  -0,9° (dies 9 i 25) 
Dies amb precipitacions: 11
Precipitació màxima: 25,6 mm (dia 5)
Total precipitacions:   69,1 mm

mUNiCiPi DE ViLaNOVa
Temperatura mitjana:  11,4°

Temperatura màxima:  25,1° (dia 15)
Temperatura mínima:   0° (dia 9) 
Dies amb precipitacions: 14
Precipitació màxima:  33,3 mm (dia 5)
Total precipitacions:    98,3 mm

mUNiCiPi DE FORaDaDa
Dies amb precipitacions: 7
Precipitació màxima:     52 mm (dia 5)
Total precipitacions:       89 mm

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

abril

NOTa DE La REDaCCiÓ
Publiquem els naixements i 
defuncions dels quals tenim 
coneixement, excepte quan les 
persones interessades ens fan 
saber que no ho volen. Per cau-
ses alienes a La Palanca, aquest 
mes no tenim la informació del 
Registre Civil d’Artesa.
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editorial
L’ensenyament a Artesa viu un moment 
dolç. Si més no, això és el que es des-
prèn dels nombrosos premis, tant indivi-
duals com col·lectius, que han rebut da-
rrerament l’Escola i l’Institut Els Planells.
L’últim de la llista és el Baldiri Reixac a 
l’Escola, per la seva trajectòria i el seu 
treball innovador i tenaç en la formació 
dels joves escolars locals. L’any passat 
també van rebre un altre premi Baldiri 
Reixac pel projecte educatiu d’”Els Pas-
torets” a 5è de Primària. I darrerament, 
la llista d’alumnes que han rebut premis a 
nivell provincial en disciplines com narrativa, 
dibuix o lectura, també és elevada.
L’Institut tampoc se “salva” d’aquests afa-
lacs en forma de premi . El de més ressò 
va ser el guardó obtingut el 2015 en la 
First Lego League pel seu projecte en 
robòtica que, a part d’una feina tècnica 
impecable, destacava pel treball en equip 
que van fer. A títol individual, diversos 
alumnes han obtingut darrerament guar-
dons en disciplines científiques i literàries.
A banda, val a dir que pràcticament el 100% 
dels alumnes que acaben l’Institut i fan la 
selectivitat, l’aproven sobrats, i poden esco-
llir les carreres universitàries que desitgen.
Resulta obvi que aquests èxits no serien 
possibles si no hi hagués un alumnat dis-
posat a treballar i a aprendre constant-
ment. I resultaria impossible si darrera 
dels deixebles, no hi hagués uns mestres 
savis i implicats.

Un altre comentari favorable el mereixen 
les instal·lacions de l’Escola i l’Institut, 
que van ser reformades entre els anys 
2007-2009 i que permeten gaudir d’uns 
edificis de primera divisió.
Els centres educatius d’Artesa s’han ca-
racteritzat sempre per incentivar la cultu-
ra de l’esforç, el treball i el sacrifici i la 
gran majoria de mestres i professors que 
hi treballen, s’han destacat per fer el seu 
treball amb dedicació, passió i professio-
nalitat.  Des de temps immemorials, els 
mestres que han exercit a Artesa han po-
sat el llistó de l’exigència ben amunt. Els 
temps han canviat i ara els docents pot-
ser no tenen tant reconeixement social ni 
respecte com abans, però el que tothom té clar 
és que sense ells, l’educació seria una quimera.
Ens n’hem de sentir orgullosos, perquè 
la formació dels nostres fills i filles, néts 
i nétes està en bones mans. I malgrat les 
retallades, la crisi de valors d’aquests da-
rrers anys, l’onada d’immigració que tan 
bé ha sabut integrar Artesa, els nostres 
centres educatius funcionen molt satis-
factòriament. 
Esperem que així continuï per molts 
anys i que el professorat sàpiga adap-
tar-se als nous mètodes d’estudi (on les 
noves tecnologies són omnipresents), 
sàpiga potenciar els diferents talents 
dels alumnes i sàpiga obrir-se a les 
diferents demandes de les famílies i de 
la societat del segle XXI.

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 13 de maig

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

Ensenyament de qualitat 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

  

  

  

  

PREmi TaSiS-TORRENT 
al millor reportatge publicat a 
la Premsa Comarcal Catalana 
1997.

PREmi aL FOmENT DE La 
CULTURa. 
Noguerenc de l’any 1998.

PREmi PiCa D’ESTaTS 
al millor reportatge local de 
promoció turística 2004.
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La biblioteca va celebrar la quar-
ta edició de la Revetlla de Sant 

Jordi amb Shakespeare, my love, 
una aproximació a l’autor a través 
dels seus personatges. L’acte forma 
part de la commemoració del quart 
centenari de la mort del dramaturg 
anglès, que morir precisament el dia 
de Sant Jordi. En la Revetlla de Sant 

Jordi hi van participar 140 bibliote-
ques d’arreu de Catalunya, i es van 
programar més de 200 actes.

El d’Artesa va anar de la mà de 
la professora de literatura de l’Insti-
tut Els Planells Isabel Gatell, que va 
introduir el públic a la vida i el món 
de Shakespeare. L’acompanyaven 
membres del Grup de Teatre d’Ar-

tesa, sota la direcció de Joan Roca,  
que van oferir lectures tatrealitzades 
de l’autor. L’acte es va enregistrar i 
enviar al Departament de Cultura, i 
servirà per promocionar la Revetlla 
de Sant Jordi a les biblioteques de 
Catalunya. La diada es va comple-
mentar, com sempre, amb les para-
des de roses i llibres al carrer.

Artesa celebra la diada de Sant Jordi amb 
una revetlla literària i les parades al carrer

A dalt, un moment de la revetlla literària a la biblio-
teca i a l’esquerra, les parades de llibres i roses al 
carrer | Fina Solans / Dolors Bella

noticiari
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E l projecte de recerca Dones d’abans impulsat des del 
Museu de la Noguera va arribar a Artesa el 13 d’abril. 

L’objectiu de la iniciativa és, com informàvem en l’edició 
de març de LA PALANCA, recollir les tradicions, costums 
i, en definitiva, coneixements de les dones d’abans, en 
un treball per recollir la memòria històrica oral.

En el cas d’Artesa, la cita va ser a la biblioteca i no 
tenia altre objectiu que el que tothom que conegués re-
meis, costums o hàbits de les seves mares, àvies i altres 
avantpassades, o fins i tot les mateixes dones, en pri-
mera persona, hi assistissin per posar-los en comú. La 
resposta va ser entusiasta i els assistents van portar “els 
deures fets”, explicant remeis i històries pròpies o que 
havien sentit explicar a casa.

Artesa posa en comú els remeis de les seves 
‘dones d’abans’ en un projecte de recerca

La iniciativa va reunir nombrosos interessats | Fina Solans

E ls Mossos d’Esquadra han detin-
gut tres homes, un d’ells d’Artesa, 

acusats dels presumptes delictes de 
contraban i pertinença a grup crimi-
nal. El 27 d’abril van detenir un dels 

membres del grup quan acabava de 
realitzar un transport de tabac fins al 
magatzem. Al vehicle hi havia tabac 
valorat en 7.500 euros i al magatzem 
hi van trobar 9.545 euros en efectiu. 

L’endemà van detenir el propietari del 
magatzem i un segon integrant de 
l’organització. L’artesenc va quedar 
en llibertat amb càrrecs i els altres 
dos, sota fiança de 6.000 euros.

Detenen un artesenc en una operació de contraban
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noticiari

E l tracidional mercat dels diumen-
ges a Artesa del dia 29 de maig 

s’ampliarà respecte del que és ha-
bitual. Així, a continuació de l’espai 
del mercat, s’hi instal·larà Lo Traster, 

un mercat de venda i intercanvi de 
productes de segona mà amb una 
vessant solidària, ja que els interes-
sats poden muntar la pròpia parada 
però també poden portar roba a l’or-

ganització per tal que la vengui amb 
finalitats socials. Les inscripcions es 
poden fer a lotraster@gmail.com i 
tenen un preu de 5 euros. L’horari 
del mercat serà de 8 a 14 hores.

Mercat d’intercanvi i 2a mà el 29 de maig

E l CAP va organitzar el dissabte, 16 d’abril, una ca-
minada popular. El recorregut va anar des del CAP 

fins a les restes arqueològiques d’Antona, i hi van par-
ticipar una dotzena de persones.

Caminada fins a Antona

L ’Ajuntament ha ins-
tal·lat dos desfibril·la-

dors, un al pavelló i l’altre 
a l’Escola Els Planells, i 
està a punt d’instal·lar-ne 
dos més, al camp d’es-
ports i a la plaça de l’Ajun-
tament. Els primers són 
interiors i els altres dos, 
exteriors, protegits en una 
cabina. La iniciativa s’emmarca en un pla d’ajudes de la 
Diputació de Lleida per equipar els pobles amb aquest 
servei, que ha subvencionat 7.000 euros dels 7.700 
que costaran els quatre aparells. Els aparells són d’ús 
públic, es formaran persones per a utilitzar-los adequa-
dament i s’indicarà que hi són a l’exterior dels edificis.

Desfibril·ladors en llocs públics
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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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A rtesa va celebrar el 260 aniversari del naixement 
de Mozart el 17 d’abril amb un espectacle de l’Or-

feó Lleidatà. L’efemèride se celebra amb actes arreu 
del món durant el 2016, i el d’Artesa va ser una produc-
ció musical teatralitzada titulada El vell Mozart, dirigit i 
ideat per Pedro Pardo. | foto: Jordi Farré

Espectacle musical Mozart

L ’Associació de Dones Artesenques Actives va or-
ganitzar una sortida molt especial el dia 21 d’abril. 

En aquesta ocasió, el destí era el plató de televisió del 
programa Ahora Caigo, al qual van assistir de públic en 
dos programes, que es van emetre els dies 17 i 23 de 
maig. El grup artesenc el formaven 52 persones.

Artesenques a ‘Ahora caigo’

Unes 35 persones van assistir el dia 5 de maig a la 
xerrada que organitzava el CAP d’Artesa per infor-

mar del Document de Voluntats Anticipades, o Testa-
ment Vital, i dels drets de les persones en referència a 
aquesta qüestió. La xerrada la van oferir voluntaris de 
l’entitat Dret a Morir Dignament (DMD) a Lleida, que ja 
han recorregut diverses poblacions lleidatanes informant 
dels drets que tenim actualment i de com exercir-los. 
L’entitat, a més, treballa per aconseguir un canvi en les 
lleis que regulen aquesta qüestió.

Què és el testament vital?

La xerrada va ser a càrrec d’un grup de voluntaris | D. Bella
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Unes 150 persones van prendre 
part al romiatge de Cubells a la 

Mare de Déu de Salgar que se ce-
lebra cada any amb motiu de Sant 
Marc. El recorregut són uns vuit qui-
lòmetres i discorre penyes i senders.

Entre els participants hi havia l’al-
calde i altres representants del con-
sistori, que van complir amb el vot 
d’anar processionalment i en silenci 
fins a la verge i, un cop allà, des-
calçar-se i entrar a la capella, on es 
va celebrar una missa. 

“Només quan la missa és aca-
bada, els membres del consistori 
poden tornar a calçar-se, parlar i 

continuar la festa amb els veïns”, va 
explicar l’alcalde del municipi, Josep 
Regué. 

La festa va finalitzar amb un es-
morzar popular a base de panets 

beneïts. A més a més, els ciutadans 
que ho van desitjar, a continuació 
van tenir l’oportunitat de pujar fins 
a la cova ovalada, on encara hi ha 
l’antiga verge.

Romiatge de Cubells a Salgar per Sant Marc
municipis

L’esmorzar popular i la visita a la cova ovalada | Ajuntament de Cubells
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la noguera
Anna M. Vilanova i Alentorn

RefoRma a la caRReteRa de 
BellcaiRe

La Generalitat iniciarà la reforma general de la ca-
rretera de Bellcaire d’Urgell a Linyola l’any que ve, 

i està previst que les obres durin uns tres anys. El de-
partament de Territori i Sostenibilitat redactarà el pro-
jecte enguany. La via està molt degradada i absorbeix 
una gran quantitat de circulació.

BalagueR declaRa no gRata la 
família Reial

Balaguer va aprovar en l’últim ple municipal declarar 
no grata la Família Reial, i se suma així a altres po-

blacions lleidatatnes com Alpicat, Bellpuig i Cervera. La 
moció reclama al mateix temps que la Princesa d’Astú-
ries deixi d’utilitzar el títol de senyora de Balaguer. 

notícies del consell comaRcal
Subvencions per al lloguer: La Generalitat ha obert 
una línia d’ajuts per pagar el lloguer. Les sol·licituds es 
poden presentar fins al 15 de juny. Per a més informa-
ció i presentació de solicituds, us podeu adreçar a la 
Borsa d’Habitatge de la Noguera (Pintor Borràs, 17, 1a, 
Balaguer; 973 44 75 70).
Visites escolars al Consell Comarcal: Ja ha co-
mençat aquest programa de visites, i les escoles de la 
comarca que hi estiguin interessades interessades han 

de fer petició prèvia a través del Servei Educatiu de la 
Noguera. 
Mostra de documents històrics dels ajuntaments: 
Conjuntament amb l’Arxiu Comarcal, s’oferirà a cada 
poble una mostra dels documents històrics dels fons 
que es conserven a l’Arxiu. D’aquesta manera es clou 
el projecte iniciat el 2006 que pretén preservar el patri-
moni documental dels ajuntaments de la comarca.
La princesa Sara i el Capità Mario: Fruit d’una col·la-
boració amb la Diputació de Lleida, escrit i il·lustrat per 
Ramon Mayals, aquest conte gratuït que es distribuirà 
a totes les escoles i biblioteques públiques. Narra la 
vida quotidiana de dos bessons de dos anys.
Relleu Generacional: El Consell ha firmat un conveni 
de col·laboració amb la Fundació PIMEC en el projecte 
Relleu Generacional, adreçat a assegurar la continuïtat 
de les empreses familiars.

os i les campanes emmudides

Os de Balaguer es va reivindicar enguany d’una 
manera ben especial en la seva tradicional tro-

bada de campaners del 23 i 24 d’abril. El repic d’honor 
de la trobada va estar dedicat a les campanes emmu-
dides, totes aquelles que per diferents causes, inclo-
ses les queixes dels veïns i establiments hotelers que 
tenen situats al seu voltant, han deixat de sonar en al-
guns municipis.
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Planxa - Pintura
Mecànica - Servei grua

Auto Taller Gardela

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

Ctra. d’Agramunt, 98
25730 Artesa de Segre

(Lleida)
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les entitats

L ’associació de Comerç i Serveis 
va organitzar la desfilada el dia 

24 d’abril. Era la tercera, i la primera 
que es feia al carrer. Hi van participar 
Bell Art, Caracal·la, Clotet, Cucaina, 
Floristeria Violeta, Flors Joana, Gim-
nàs Altis, Only Moda, Òptica Marín, 
Quitxalla, Última Moda, Valentina’s 
i Xics. En acabar,  va actuar-hi en 
Bernat Giribet. El nou escenari va 

ser un èxit i es va duplicar la xifra 
de públic. A més, l’acte va donar a 
conèixer el renovat centre històric.

Ho van fer possible 150 models 
de totes les edats, els veïns, que van 
deixar els garatges com a vestidors, 
Protecció Civil, l’Ajuntament i perso-
nes com Sònia Caballol, que prepara 
la música, Toni Belchi, que fa de DJ., 
els presentadors, Montse Vall i Josep 
Macià, i la col·laboració de LA PA-
LANCA, Ràdio Artesa de Segre i la 
revista de Vilanova de Meià Lo Pas 

Nou, que han fet difusió de l’acte.
Des de l’organització volem des-

tacar especialment l’entusiasme dels 
comerços participants, que veuen 
com la feina de preparació es veu 
compensada pel resultat. Val a dir 
que ara per ara són poc més d’una 
quarta part del total de comerços lo-
cals, així que aprofitem per animar 
aquells qui encara no ho han provat, 
tothom és benvingut. Veureu com val 
la pena! | Associació de Comerç i 
Serveis d’Artesa de Segre

El centre històric es va convertir en l’escenari de luxe per a l’esdeveniment | Josep M. Espinal

Desfilada
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les entitats

V isita Cultural a Manresa: Mu-
seu de Geologia, la Cova de 

Sant Ignasi i la Manresa Modernista
El dissabte dia 30 d’abril, Terres 

del Marquesat vam posar rumb a 
Manresa. Entre grans i petits vam 
reunir 25 persones, la majoria de 
Barcelona i la resta de Cubells, Ca-
marasa, Marcovau i Vilanova de 
Meià.

L’excursió va començar a la Uni-
versitat Politècnica de Catalunya 
(UPC) a les 10 del matí, amb pun-
tualitat, on ens esperaven el Doctor 
Josep Biosca, professor i conser-
vador de Paleontologia del Museu 
Valentí Masachs de la UPC de Man-
resa i del Geoparc de la Catalunya 
Central, i el Doctor Josep Ma Ma-
ta-Perelló, president del Comitè 
Científic del Geoparc de la Catalun-
ya Central. De la mà d’ells dos ens 
vam endinsar al món dels minerals: 
com s’extrauen, d’on venen i perquè 
serveixen. Nous minerals emprats 
per les noves bateries per mòbils, 
vehicles elèctrics, etc. És un museu 
molt didàctic on també podem trobar 
algunes peces de titani, com poden 

ser pròtesis de genoll o plaques per 
unir ossos en cas d’accident. A tra-
vés d’un detector de radioactivitat, 
podem saber quin dels minerals és 
més radioactiu. En Josep Biosca 
també ens va explicar la col·lecció 
de fòssils procedents de diferents 
llocs, entre els quals n’hi ha dels po-
bles del Marquesat. 

En Josep Ma Mata també ens va 
explicar, juntament amb en Josep 
Biosca, com funciona el Geoparc de 
la Catalunya Central. Ambdós varen 
mostrar molt d’interès pel futur Geo-
parc del Montsec, que estaria com-
partit per les comarques del Pallars 
i la Noguera. 

La cova de Sant IgnaSI

Cap a les 12 del migdia vàrem 
agafar els vehicles i ens dirigírem a 
la Cova de Sant Ignasi, cap a l’en-
trada sud de Manresa, tocant del 
riu Cardener on hi ha el Pont Vell, 
romànic. 

Des d’allà es veu la Seu gòtica i, 
tot pujant i quasi a l’altura de la faça-
na barroca de l’entrada a la cova, es 
contemplen a la distància les penyes 

de Montserrat i el santuari de la co-
va de Sant Ignasi on aquest sant va 
passar 11 mesos (1522-1523) acollit 
a Manresa. Va anar des de la seva 
terra natal, Loiola, cap a Jerusalem, 
va passar per Montserrat i va fer cap 
a Manresa. Vàrem visitar el convent, 
on gaudírem d’un audiovisual, i tot 
seguit ens dirigírem a la cova on el 
sant orava. Per un passadís, ens 
endinsàrem a l’església, on hi ha un 
altar barroc molt ben conservat. 

Cap a les dues de la tarda vàrem 
anar a dinar, i a quarts de cinc vam 
donar un tomb pel passeig principal 
de Manresa, on hi ha alguns edificis 
modernistes com casa Jorba, el Ca-
sino i l’Espai Manresa 1522, situat a 
l’antic convent de Sant Domènec i 
que actualment forma part de l’edifici 
del Teatre Conservatori. 

Per saber-ne més, podeu visitar 
www.manresaturisme.cat.

agraïmentS

Volem manifestar el nostre agraï-
ment a en Josep Biosca, conser-
vador de Paleontologia del Museu 
i membre del Comitè Científic del 
Geoparc, a en Joaquim Sanz, con-
servador de Mineralogia del Museu i 
membre de la Comissió Tècnica del 
Geoparc, i a la Pura Alfonso, directo-
ra del Museu, per les seves facilitats 
en obrir-nos el Museu de Geologia 
Valentí Masachs i la seu del Consell 
Científic del Geoparc de la Catalun-
ya Central. 

Hem de donar les gràcies espe-
cialment a Josep Biosca per l’orga-
nització d’aquesta visita i pel seu 
guiatge al llarg de la mateixa.

| Francesc Gessé, Associació 
Cultural Terres del Marquesat

Terres del Marquesat visita Manresa

Foto de grup dels participants a la sortida | Associació Terres del Marquesat

16 I  I PUBLICACIÓ D’ARTESA DE SEGRE i COMARCA I maig 2016 I Núm. 399



Els nens i nenes han fet de tot, des de manualitats fins a tractament de les emocions | foto: AMPA

E ls dijous al migdia és l’hora 
de deixar volar la imaginació. 

Aquesta és potser la nostra activi-
tat extraescolar més polivalent. Els 
nens i nenes que enguany han rea-
litzat aquesta extraescolar (des de 
P3 fins a 3r) han gaudit de valent, 
acompanyats de la Mariona Vantol-
ra. Des de manualitats, petites obres 
de teatre, bombolles de sabó, tallers 
de cuina, de fang, tractament de les 
emocions, pintura, maquillatge... tot 
hi té cabuda a l’hora d’animació in-

fantil! La Mariona està pendent en 
tot moment de les necessitats i les 
inquietuds dels nens i nenes i in-
tenta que aquesta estona de lleure 
aprenguin, gaudeixin i es coneguin 
a ells mateixos, treballant en equip i 
fomentant la cooperació entre petits 
i grans. 

No dubteu a engrescar als vos-
tres fills i filles perquè el curs vinent 
s’apuntin a animació infantil, s’ho 
passaran pipa!

Per altra banda, de cara a final de 

curs us recordem que tenim prepa-
rades activitats per a petits i grans. 
El divendres 17 de juny, hi ha l’entre-
ga d’orles als alumnes de 6è, i el dis-
sabte, 18 de juny, durant tot el matí, 
el II Torneig d’Escacs “Els Planells”. 
El mateix dia, les 17.00 hores, Festa 
de Final de curs amb jocs i activitats 
per a la mainada, música en direc-
te, festa de l’escuma i sopar de fi de 
curs. Els tiquets són a Calçats Fité i 
Nurfarma (preus: 5 euros menú in-
fantil i 10 euros menú adults).

Els dijous, animació infantil!
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les entitats

E l 9 d’abril el Cau d’Artesa de Se-
gre vam organitzar una cursa so-

lidària pels refugiats. Hi van assistir 
una cinquantena de persones i es 
van recaptar uns 500 euros. Des de 
l’organització volem donar gràcies 
al CUDOS per la col·laboració i als 
participants per l’assistència. D’altra 
banda, estem molt contents de poder 
treballar aquests temes al poble i, a 
la vegada, volem animar tota la po-
blació a participar més activament en 
aquestes activitats solidàries, al poble 
i a arreu, ja que comparada amb cur-
ses similars, la participació en aques-
ta va ser força escassa. Tot seguit 
reproduïm el manifest que vam llegir.

Fa unes setmanes vam obrir un 
debat a la branca de Llops i Daines 
sobre l’acció solidaria que volíem 
organitzar per donar suport als refu-
giats. Per definir el que està passant, 
van esmentar sentiments com triste-
sa, ràbia, llàstima i, fins i tot, un d’ells 
va preguntar què havien fet per viure 
això. I realment això et fa reflexionar: 
Com és que nens de 8 o 9 anys són 
capaços de veure la injustícia que 
viuen els refugiats i, en canvi, els que 
més exemple haurien de donar i els 
que tenen el poder per actuar, són els 
que més injustament tracten el tema?

Una de les característiques dels 
moviments escoltes és difondre una 
educació basada en els valors, però 
en aquestes situacions te n’adones 
que encara hi ha molta feina a fer en 
aquesta Europa que ofega diàriament 
els seus valors a les aigües del me-
diterrani. La mateixa Europa que ha 
patit dos atemptats en els últims me-
sos, la que s’estira els cabells quan 
apareix una foto d’un nen sirià mort 
en una platja turca i al mateix temps 

gira l’esquena a les persones que 
l’únic que volen és fugir dels horrors 
d’una guerra. I ara, ens volen vendre 
la idea que el pacte amb Turquia és la 
solució, quan tots sabem que vulnera 
plenament uns drets humans que tant 
va costar aconseguir. Sembla irònic 
com aquesta Europa l’any 2012 va 
poder guanyar el Premi Nobel de la 
Pau.

Pel que fa Espanya, es va com-
prometre a acollir més de 15.000 re-
fugiats... Sabeu quants n’han arribat 
fins al moment? 18. I no 18.000, sinó 
18 refugiats sirians. Un nombre ridícul 
i tot un insult a la memòria, que una 
vegada més ens torna a fallar. No fa 
tants anys eren els nostres besavis o 
padrins els que buscaven asil arreu 
del món. Per això cal solidaritzar-nos 
ara, ja que tenim l’oportunitat de tor-
nar el que alguns van fer al seu mo-
ment pels nostres avantpassats.

Des del Cau d’Artesa de Segre 
reclamem una solució ràpida i eficaç 
amb els refugiats, per tal que es res-
pecti la seva dignitat i perquè puguin 
viure el dia a dia tan senzillament com 
ho fem nosaltres.

Els diners que recaptarem els do-
narem a dues organitzacions. Una 
és Proactiva Open Arms, dirigida 
per Òscar Camps i el seu equip de 
col·laboradors que, amb poca cosa i 
molta valentia, van començar a treba-
llar, ara fa sis mesos, a les costes del 
Mar Egeu socorrent els refugiats de 
les embarcacions que arriben a l’illa 
de Lesbos. L’altra és la Comissió Ca-
talana d’Ajuda al Refugiat, que ajuda 
els refugiats d’arreu del món que arri-
ben a Catalunya, facilitant-los la inte-
gració al país i procurant que no es 
trobin sense res en un lloc totalment 
nou. Perquè cal recordar que els refu-
giats no comencen ni acaben a Síria, 
en trobem en molts països, ja sigui 
al Iemen, Palestina, Iraq, Afganistan, 
Ucraïna i un llarg etcètera.

Per acabar el manifest, ens agra-
daria tancar amb una frase molt curta 
de l’escriptor uruguaià Eduardo Ga-
leano que descriu molt bé l’activitat 
solidaria que realitzem. Diu així: “Mu-
cha gente pequeña, en lugares pe-
queños, haciendo cosas pequeñas, 
puede cambiar el mundo”.

Moltes gràcies!

Des d’Artesa de Segre a Damasc

La lectura del manifest, el dia de la cursa | Dolors Bella
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les entitats

Les puntaires d’Artesa de Segre 
vam anar a Miranda de Ebro i a 

Burgos a fer punta al coixí. Des de 
fa uns anys fem una excursió amb 
trobada inclosa a una altra comuni-
tat autònoma, per veure i aprendre el 
bonic art de fer punta al coixí. Aquest 
any ho hem fet el cap de setmana del 
9 i 10 d’abril, dissabte a Burgos i diu-
menge a Miranda de Ebro, on hem 

pogut gaudir d’una trobada excepcio-
nal.  L’associació de las bolilleras de 
Miranda ens va rebre amb els braços 
oberts, en total érem aproximada-
ment 850 puntaires i per megafonia 
van fer partícips a tots els assistents 
que hi havia un grup nou vingut de 
“500 kilómetros”, les puntaires d’Ar-
tesa de Segre. Com podeu veure, 
passegem molt orgulloses el nom 

d’Artesa de Segre per tot arreu. Tam-
bé anem, en cotxes particulars, un o 
dos cops al mes, a trobades prop de 
Lleida o Barcelona i, dos o tres cops 
l’any, en autocar, fem visites d’un dia 
a pobles més llunyans.

Si teniu interès a aprendre a fer 
punta i participar de la nostra asso-
ciació, us podeu informar al telèfon 
686 17 60 37. 

L’Associació de Puntaires visita Burgos

Foto de grup dels participants a la sortida i el pendó de l’entitat, a la trobada | Associació de Puntaires

E l passat dissabte 16 d’abril a 
les 16.00h, la residència centre 

geriatric del Pirineu es va convertir 
en la “Caseta del Rocío de Luna”. 
D’aquesta manera, vàrem aconse-
guir reunir familiars, amics i veïns de 
la població d’Artesa a la nostra resi-
dència, per tal celebrar el dia de la 
família.

Amb motiu de l’ocasió, vàrem te-
nir el plaer de comptar amb la mag-
nífica actuació del grup de ballarines 
de sevillanes d’Artesa de Segre, co-
negut precisament amb el nom de 
Rocío de Luna. A més, també hi van 

assistir l’alcalde, 
Mingo Sabanés, 
en representa-
ció de l’Ajunta-
ment, nombro-
sos veïns i, per 
descomptat, els 
nostres avis re- 
sidents i els fa-
miliars. 

Després de 
l’actuació, vam 
gaudir d’un fantàstic aperitiu adient 
a la temàtica de la festa. En defini-
tiva, va ser una jornada fantàstica i 

inoblidable que esperem poder re-
petir l’any que ve. | Centre Gerià-
tric del Pirineu

La residència de gent gran celebra el dia de la família

Actuació del grup Rocío de Luna | Centre Geriàtric del Pirineu
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E l dia 26 de gener a la tarda, des de la Llar d’Infants 
vam entregar el primer Sarronet d’aquest curs 2015-

2016. 
L’agraciada va ser la Rosa Eroles Estany, que amb 

el número 22654 es va endur un impressionant lot de 
productes que no hauria estat possible sense la col·la-
boració dels següents comerços: 

Aldabó, Bell.Art, Ca l’Artigues, Calçats Maribel, Cal 
Rellotger, Capricis, Caracal.la, Carnisseria Pilar, Cu-
caina, Flors Joana, Fusteria Jesús, Gimnàs Altis, Inde-
pendent Soft, Jambo, Manetes, Montse Perruqueria, 
Na’disseny, Olis Macià, Only Moda, Pastisseria Borrell, 
Peixateria Gomà, Perruqueria Lluïsa, Prefabricats Llei-
da, Ramaderia d’Ondara, Rulina, Quitxalla, Valentinas, 
Victòria i Xics. El premi consisteix en un lot de productes | Llar d’Infants

La Llar d’Infants entrega el primer Sarronet
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reportatge

E l 16 d’abril un terratrèmol va as-
solar l’Equador. La Sandra Farré 

Foj, nascuda i resident a Barcelona 
però amb arrels a Montargull, és al 
país sudamericà fent un voluntariat 
com a infermera. Té 22 anys, la van 
batejar a Montargull, de petita hi 
passava les vacances i molts caps 
de setmana, i el seu pare viu a Arte-
sa, on encara ve de tant en tant. Ens 
explica com hi va anar a parar i com 
ho està vivint.

A tercer de carrera tenia moltes 
ganes de participar en algun projec-
te de cooperació internacional com a 
infermera, ja que tots els que havia 
fet fins llavors eren genèrics i no es-

taven relacionats amb la salut. Ha-
via participat amb l’Hospitalitat de la 
Mare de Déu de Lourdes i amb Vo-
lunteering Solutions a Tailàndia.

El d’ara és de l’associació AISE 
(Associacio Internacional de Sanita-
ris Espanyols), que només treballa a 
Equador i, una mica, al Perú. L’en-
titat té dos projectes, una campan-
ya sociosanitària de febrer a març 
i un voluntariat continuat, que és el 
que jo faig i que ara combinem amb 
l’atenció a les zones afectades pel 
terratrèmol.

El contrast és gran, ja que aquí 
no tens ni la meitat de recursos que 
en un hospital de Catalunya. A part 

que el sistema sanitari és molt di-
ferent, els hospitals estan molt poc 
preparats, no fan analítiques, els 
quiròfans funcionen parcialment i no 
es fan les proves que caldria. 

El terratrèmol, per sort, ens va 
agafar de vacances. Just quan va 
passar, volàvem cap al Perú, així 
que no vam notar absolutament res. 
Però sí que sé de l’experiència de 
molta gent, tothom m’ha dit que va 
ser molt angoixant, els edificis es 
movien d’un cantó a l’altre, fins i tot 
a més 130 quilòmetres de l’epicentre 
del terratrèmol (Pedernales). Les ca-
ses es van esquerdar, algunes van 
caure. Costava moltíssim caminar i 

La tragèdia d’Equador en primera persona
A l’esquerra, la població de Canoa, de les més afectades. A la dreta, la protagonista de la història | foto: Sandra Farré
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reportatge
sortir dels edificis, i baixar les esca-
les era inviable, en no poder man-
tenir l’equilibri. Les carreteres també 
s’esquerdaven, feia la sensació que 
s’acabava el món. Les muntanyes 
desprenien blocs de roques i terra i 
tots els vehicles es van veure afec-
tats. Va durar un minut, però el van 
sentir com si fos una eternitat.

Canoa és un poble situat a 90 
quilòmetres de l’epicentre del terra-
trèmol i un dels més afectats, a les 
fotos es veu la magnitud del sisme i 
l’abast dels seus efectes.

La gent, al principi, necessitava 
menjar, aigua i roba, ja que ho ha-
vien perdut absolutament tot, i fins 
i tot els restaurants i supermercats 
estaven destruïts i no podien acon-
seguir alimentació de cap manera. 
Dues setmanes més tard, en canvi, 
el que necessitaven era que algú els 
escoltés i atenció mèdica no urgent, 
ja que les persones amb problemes 
greus de salut ja estaven ateses.

Ahir (8 de maig) vam anar a Ca-
noa. Els habitants són tots en al-

bergs, molt ben 
atesos, però 
necessiten que 
els donin els 
recursos i les 
forces per tor-
nar a començar 
a desenvolu-
par-se. Tenen 
roba i menjar i 
aigua, però en-
tre tant, només 
poden anar es-
perant que arribin les ajudes, sense 
fer gran cosa.

En haver-nos agafat fora, al prin-
cipi teníem una mica de por de tor-
nar a l’Equador, però alhora estàvem 
molt motivades i amb ganes d’ajudar 
Evidentment, el nostre voluntariat 
ha canviat, ja que ara ens dediquem 
més a atendre la gent afectada que 
el centre de salut on havíem d’anar.

Tot i el trasbals del terratrèmol, 
donat que les dates de tornada ja 
les teníem fixades abans de venir, 
les mantindrem. A més, treballar en 

aquesta zona t’esgota físicament i 
emocionalment i, per sort, van ve-
nint nous voluntaris constantment, 
així que de gent no en falta.

Després d’una experiència així i 
havent participat ja en projectes prè-
viament, és clar que el voluntariat 
sempre serà present a la meva vida, 
és un àmbit que m’apassiona. Ara 
bé, no sempre es pot viure d’expe-
riències, i la meva feina a Barcelona 
també em motiva molt. Així que se-
guiré fent voluntariat quan l’econo-
mia m’ho permeti, i a temps parcial.

El terratrèmol va destruir la majoria d’edificis | S. Farré
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tema del mes

L ’Escola Els Planells ha estat dis-
tingida amb un dels premis Bal-

diri Reixac del 2016. Són uns guar-
dons que atorga la Fundació Carulla 
amb la col·laboració de la Generalitat 
i la Universitat Oberta de Catalunya 
(UOC) amb la finalitat de reconèixer 
i estimular l’escola catalana. A més 
de la categoria de centres, amb 12 
premis, hi ha la d’alumnes i la de 
mestres. L’escola Els Planells ha es-
tat l’única de la demarcació de Llei-
da premiada en l’edició d’enguany.

Els premis a les escoles estan 
dotats amb 3.300 euros i valoren 
“la qualitat global i la catalanitat, en 
llengua i continguts” dels centres. 
Tenen en compte que els valors es 
concretin en “un projecte educatiu i 

lingüístic que s’estigui aplicant i que 
assoleixi un ús elevat de la llengua 
entre l’alumnat i el professorat, tant 
en l’activitat acadèmica com en la 
comunicació informal”.

En el cas d’Els Planells, el vere-
dicte del jurat diu que el premi és “a 
una escola que prioritza metodolo-

gies actives a través de programes 
innovadors i participatius per afavo-
rir el desenvolupament de l’aprenen-
tatge de l’alumnat, un 30 per cent del 
qual és d’origen nouvingut”. El jurat 
ha valorat que “hi destaquen l’ús de 
les tecnologies de la informació i de 
la comunicació, l’impuls a la lectura 

L’escola els Planells guanya un 
dels premis Baldiri i reixac

Satisfacció pel reconeixement

Tots els sectors de la comuni-
tat escolar del centre s’han 

mostrat molt satisfets amb l’ob-
tenció d’aquest prestigiós premi, 
ja que representa un important 
reconeixement de la tasca educa-

tiva que es duu a terme i de les 
iniciatives que poc a poc es van 
implementant per tal que l’alumnat 
sigui cada vegada més competent 
però també per millorar la cohesió 
social.
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tema del mes
i de l’escriptura, l’adopció de monu-
ments, la participació d’alumnat de 
l’institut en el servei comunitari, la 
intervenció de l’alumnat de cursos 
superiors a les classes dels més pe-
tits, l’estreta col·laboració amb l’AM-
PA de l’escola, i el fet de revalorar 
la biblioteca com una aula més del 
centre, generadora d’activitats d’ani-
mació a la lectura que contribueixen 
a la formació lectora i literària de la 
comunitat escolar.”

La fundació va fer l’entrega de 
premis el dia 9 de maig al Palau de 
la Generalitat, en un acte encapçalat 
pel president, Carles Puigdemont, 
i amb la presència de la consellera 
d’Ensenyament, Meritxell Ruiz. Va 
comptar amb la participació del fi-
lòleg i comissari de l’Any Llull, Joan 
Santanach, que va parlar sobre “La 
Doctrina pueril i la pedagogia en 
l’obra de Ramon Llull”, i els parla-
ments del president de la Fundació 
Carulla, Carles Duarte, i el rector de 
la UOC, Josep A. Planell. 

En la seva intervenció, Puigde-
mont va afirmar que Catalunya “té 
un bon sistema educatiu”, que “ha 
sabut resistir els envits i ha respost 
amb admirable solvència els intents 

de destruir el nostre model lingüístic, 
que sabem que és la base de la con-
vivència i de la cohesió social”.

Va afegir que els premis són “mo-
tiu d’orgull d’un país que és capaç 
de significar uns projectes educatius 
i les millors pràctiques en un àmbit 
tan estratègic com l’educació”.

La Fundació Carulla destina 
100.100 euros als premis: 12 de 
3.300 euros a centres, 3 de 4.000 
euros a docents, i 65 de 700 euros 
treballs escolars. A més, hi ha dos 

premis de 1.500 euros al foment de 
l’ús del social català.

Van recollir el guardó el director 
del centre, Ramon Giribet, la cap 
d’estudis, Núria Sauret, i el secretari, 
Antoni Español. La representació de 
l’escola la completaven cinc mestres 
més, acompanyats de l’alcalde, Min-
go Sabanés, i d’un pare del consell 
escolar. Per altra banda, també hi 
havia el director dels serveis Territo-
rials d’Ensenyament a Lleida, Miquel 
Àngel Cullerés.

L’equip directiu recull el premi de la mà del President | foto: Generalitat de Catalunya

#temadelmes

Rebuda del President i la consellera abans de l’acte, i foto de grup a la sortida | fotos: Generalitat de Catalunya / Els Planells
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vida social

E l 7 de maig van rebre la primera comunió a la pa-
rròquia d’Artesa Neus Abad, Joan Baptista Antillach, 

Edgar Beiu, Ares Camats, Abril Fité, Jacob Gilabert, Ju-

dit Gomà, Mariona Guàrdia, Damià Jumela, Àlex Leone, 
Eva Llinàs, Arnau López, Ricard Martos, Joan Puigpinós, 
Iker Torres i Iñaki Torres. | foto: M. Àngels López

cerimònia de la primera comunió
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esports

A l voltant de 150 persones van 
participar a la cursa i caminada 

Lo Meló, que el club esportiu arte-
senc CUDOS i l’Ajuntament organit-
zaven el dia 1 de maig. A banda de 
la participació, entre les particulari-
tats d’aquest any cal destacar que 
els caminadors i corredors prove-
nien de molt diverses poblacions, de 
manera que va quedar clara la re-
percussió que aquest certamen, que 
ja ha arribat a la tercera edició, va 
agafant arreu de les terres de Lleida 
i més enllà.

Per una banda, cal destacar la 
inclusió a la lliga de curses de mun-
tanya de la Noguera, i a més, cal 
tenir en compte que any rere any 
va agafant renom i més esportistes 
s’animen a prendre-hi part. I per da-
munt de tot, el més rellevant és el 

La cursa i les caminades Lo meló fan 
de  l’1 de maig una festa de l’esport

La sortida i diversos trams de la cursa | À. Santacreu / A. Farré / A. Colom / S. Caballol
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grau de satisfacció dels participants, 
que van coincidir a destacar la bona 
atenció i que havien rebut i l’atractiu 
del recorregut.

Es podia escollir entre la cursa i 
dues opcions de caminada, una de 
15 quilòmetres i una de 18.

En la categoria de cursa, que 
constava d’un recorregut de 18 qui-
lòmetres amb 800 metres de desni-
vell positiu, es va imposar Ivan Men-
chón Velasco, del club Maratonians 
del Segre, amb un temps d’1h 35 mi-
nuts 18 segons. El segon va ser Jo-
sep Maria Segura Castells, del Blue 
Motors Ponts, amb 01:38:21, seguit 
de José Díaz Bautista, de l’A. E. No-
guera Sportbike, amb 01:39:39. En 

dones, el podi el va encapçalar Eva 
Carreira Tella, del Club Excursionis-
ta Madteam, amb 02:14:09, seguida 
de Mireia Villalta Martí, d’Agramunt, 
amb 02:24:19, i Xus Muñoz Naudi, 
de l’A. E. Lo Bunker, amb 02:25:55.

PodI juvenIL LocaL

També és de destacar el podi ju-
venil, que dóna fe del planter de cor- 
redors de muntanya de les nostres 
contrades. El van encapçalar tres 
atletes del CUDOS, Pau Gutiérrez 
Solans, Ruben Llobet López i Jo-
sep Cases Roca, d’Alentorn, Artesa 
i Montsonís, respectivament, seguits 
de Jordi Maluquer Betriu i David Ca-
mats Penella, d’Artesa.

E l CE Artesa no aconsegueix millorar els resultats i 
perilla la categoria. El club demana tot el suport als 

aficionats per seguir a la màxima categoria provincial. A 
l’abril, ha encadenat dos empats, contra el Bellpuig i el 
Solsona, i dues derrotes, contra el Linyola i el Tàrrega. 

el ce artesa fa una crida a l’afició

  I 29



esports
Aquesta pontsicana, que treba-

lla en una entitat bancària a Ar-
tesa, ha guanyat la darrera edició de 
la Titan Desert amb una contundèn-
cia poc habitual en curses d’aquesta 
duresa i nivell. És una competició de 
sis etapes en bicicleta al desert.

Tot i que alguns s’han sorprès 
amb la victòria, fins i tot la mateixa 
protagonista, val a dir que no ha 
estat cap casualitat. Gabriel té una 
trajectòria important en el món del 
ciclisme, on es va introduir fa nou an-
ys. “L’any passat vaig ser campiona 
de Catalunya i subcampiona d’Es-
panya de marató (curses de més de 
100 quilòmetres) i el 2014 ja havia 
quedat tercera a la Titan Desert”. 

Ara bé, el que sí que l’ha sorprès 
ha estat la claredat amb què s’ha 
imposat a les competidores, moltes 
d’elles professionals. “Al cinquè dia 
m’ho començava a creure“, afirma. 
Ara corre amb Scott, on assegura 
trobar-se “molt bé”, tot i que sap que 

la victòria a la Titan li pot dur noves 
ofertes i no descarta canviar. Ara bé, 
en cap cas contempla la professio-
nalització, ja que “és el meu hobby, 
si ho deixo tot per dedicar-m’hi, el 
dia de demà em pots trobar sense 
res”. “Tot i que combinar-ho amb la 
feina suposa un esforç afegit, he 
d’agafar la bicicleta cada dia en sor-
tir de treballar, en tingui ganes o no, 
estiu i hivern”, afegeix.

ramona gabriel guanya la titan desert

A dalt, un moment de la cursa i a 
sota, a l’oficina | fotos: Scott / Dolors Bella
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E ls camins del terme d’Anya van 
acollir el dia 24 d’abril una nova 

edició de la caminada en memòria 

a Francesc Bròvia, organitzada per 
la seva família i en record a l’estima 
que tenia pel poble. Com és habitual, 

la participació va ser multitudinària i 
enguany, a diferència d’altres edi-
cions, el temps va acompanyar.

cinquena edició del memorial Francesc Bròvia
L’organització ofereix la possibilitat d’escollir entre dos recorreguts, un de 12 quilòmetres i un de 5 | fotos: Dolors Bella

  I 31



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

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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Ens envaeix un poderós corrent mi-
metitzador, un procés imparable 

cap a un destí incert unificador.
Ens volíem preservar intocables, 

tranquils i originals, i ho som: tenim 
llengua, tenim dialecte, fins i tot, la 
nostra “llangunissa”, la coca de re-
capte i el panadó, però al final, ens 
quedem penjats d’internet i sotmesos 
a un bombardeig. De cop i volta, mol-
tes paraules, acrònims, expressions, 
fotos i vídeos de tot el món, estan a 
la nostra disposició. De fet no, no és 
que les tinguem a la disposició, sinó 
que ens bombardegen. Molts, tenen 
títols que ens inciten a aprendre o 
practicar idiomes. Al principi només 
eren en anglès, WTF, LoL, Whatsapp, 
Facebook,... Però ara ja comença a 
ser grec, xinès, japonès i tota mena 
de caràcters, impossible de distingir si 
són del dret o a l’inrevés. Ja no és es-
trany saludar un xipriota, tenir amics 
africans, parents argentins i fotos que 
si els fas “m’agrada”, et tocarà un 
Range Rover.

Per sort, tenim també personal 
que es dedica a traduir. En el tema 
dels “m’agrada”, ja tenim gent que ho 
ha traspassat, li diuen “mg”. Així, quan 

llegeixes a Facebook necessites un 
traductor: “si le dais mg a mi cachorri-
ta os haré un trompo que me pone to 
perraco”. Total, que ho vas a mirar, és 
clar, encuriosit per la quantitat de fal-
tes de les quals està dotat el paràgraf, 
i al final la “cachorrita” resulta ser una 
moto o, pitjor, una bicicleta.

evoLucIó

Però jo us dic una cosa, vaig 
evolucionant, vaig creixent, em vaig 
convertint en un ésser adaptat a les 
circumstàncies. Us en faig cinc cèn-
tims. Als anys 60 i 70, un caixó de 
fotografies en blanc i negre. No pas 
moltes. Anys 70 i 80, el mateix caixó 
amb força color, i uns quants carrets 
de revelar. Anys 80 i 90, llibres amb fo-
tografies en color enganxades amb un 
cert ordre. Anys 90 i 2000, comencem 
a tenir fotos guardades a l’ordinador, i 
seguim acumulant-ne. La dècada del 
2000, les fotos ja vénen en CD, les 
comencem a guardar en algun llapis 
de memòria per donar-les als nostres 
amics i neixen Instagram i Facebook. 
La indústria analògica desapareix i Ko-
dak es penedeix de no tenir càmeres 
de japonesos. Del 2010 al 2014, les 
carpetes de deu anys, passen a com-
primir-se any per any. És a dir, a l’or-
dinador, a la carpeta d’un any, hi guar-

dem tantes fotos com els últims deu. I 
es torna exponencial, ja que el 2015 
fem tantes fotos com en els últims cinc 
anys. I arribem al 2016. Quan faig una 
excursió o una festa, surten tantes fo-
tos meves i dels meus amics penjades 
a les xarxes socials que ja només les 
consumeixo: les miro i les esborro, no 
tinc ni espai ni temps per guardar-les. 
I a partir del 2016? Es quedaran les 
fotos “in sècula” a la xarxa?

Beneïdes transformacions, globa-
lització local i localització a la xarxa 
mundial. Si a algun artesenc se li acu-
deix fer una gràcia que es pugui con-
vertir en viral, de sobte rebrem milers 
de visites d’estrangers. Voleu massi-
llar un cotxe, o xocar amb una moto i 
quedar al sostre del cotxe, o fer que la 
vostra filla agafi una safata de vidre i 
l’estampi a terra cridant, o que qualse-
vol mascota faci de les seves? Potser 
aconseguirem posar Artesa al mapa!

Jo de moment vaig a veure si puc 
crear un canal a Youtube i així guan-
yar-me la vida sense torçar l’espina-
da. Cuina, moda, què puc fer? O es-
criure un llibre? Si aconsegueixo una 
espècie de sou Nestlé per a tota la 
vida en forma de panadons, potser sí 
que tindré un bon canal de Youtube! 
Abraçada per la meva fornera preferi-
da! | Joan Giribet

cartes
‘WTF’

a la redacció
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institut els planells

E l 14 d’abril va tenir lloc a l’Institut 
Els Planells la presentació del 

projecte de la First Lego League dels 
alumnes de 4t d’ESO, The Re-bbish. 
Ens hi van acompanyar unes 140 
persones entre representants mu-
nicipals, professorat de l’Institut i 
l’Escola, representants de l’AMPA, 
alumnes dels dos centres i famílies.  

La participació a la First Lego 
League ens encoratja, curs rere 
curs, a treballar i aprofundir en as-
pectes i àmbits com el pensament 
cientificotecnològic, la descoberta, 
la innovació, la integració, la creati-
vitat, la motivació, la inclusió, la par-
ticipació, el descobriment, el com-
promís, l’aprenentatge, la diversió, 
la coopertició, el treball en equip i la 
superació, entre altres.

Als nois i noies de l’Institut i de 
l’Escola de Primària que vau con-
templar el projecte, expectants 
d’una experiència futura semblant, 

us hem de dir que quan l’oportunitat 
truca a la porta cal aprofitar-la, i això 
vol dir ser tu el protagonista del tre-
ball i no esperar que ho facin els al-
tres, no voler ser l’únic, sinó un més 
de l’equip, i entomar amb positivitat 
i respecte l’altre i els seus coneixe-
ments.

Som conscients que el cim a as-

solir és cada cop més alt, però les 
ganes de fer-lo, també.

Finalment, volem manifestar el 
nostre agraïment a tots els que ens 
heu fet costat, a l’estudi de disseny 
gràfic na’disseny, a l’empresa Sellart 
Ferreria i a l’Ajuntament d’Artesa de 
Segre. | Ramona Solé Torres, Ins-
titut Els Planells

The Re-bbish presenta el projecte a l’Institut

The Re-bbish, en la presentaió que van fer a l’Institut | Institut Els Planells

34 I  I PUBLICACIÓ D’ARTESA DE SEGRE i COMARCA I maig 2016 I Núm. 399



E l 5 de maig es va celebrar el Dia 
Mundial de la Higiene de les 

Mans, impulsat per l’Organització 
Mundial de la Salut (OMS) des de 
l’any 2009. 

Aquest any, amb l’eslògan “Mi-
ra les teves mans: la higiene de les 
mans, clau per a una atenció quirúr-
gica segura” es vol estimular la par-
ticipació, el compromís i l’apodera-
ment dels pacients en el seguiment 
de la higiene de mans segura. 

Per què és important tenir les 
mans netes?  Els professionals mè-
dics i d’infermeria atenen un gran 
nombre de malalts cada dia, i sovint 
estan en contacte amb pacients i 
el seu entorn. Quan els professio-
nals presten aquesta atenció tan 
necessària, si no s’han rentat les 
mans, hi ha el risc que transmetin 
microorganismes.

Què s’entén per infeccions? 
S’anomena infecció nosocomial la 

infecció que un pacient adquireix 
mentre rep assistència sanitària, a 
través de la transmissió dels micro-
bis propis  o dels d’un altre pacient. 
La higiene de mans és la manera 
més senzilla i més eficaç de reduir 
la probabilitat d’adquirir aquestes in-
feccions.

Què hi podeu fer? Els pacients 
i les seves famílies poden recordar 
als professionals sanitaris que no els 
toquin la pell ni zones delicades (per 
exemple els catèters) si encara no 
s’han rentat les mans.

L’omS enS dóna motIuS

La higiene de les mans en el mo-
ment adequat salva vides i n’ha sal-
vat milions els últims anys.

És un indicador de qualitat de sis-
temes de salut segurs.

Les infeccions es poden evitar 
amb una bona higiene de les mans.

Hi ha tecnologia de baix cost per 

salvar vides! La solució desinfectant 
de base alcohòlica, pot prevenir mi-
lions de morts cada any.

L’epidèmia social ja ha començat 
a transmetre amb “Salveu vides: 
renteu-vos les mans”, una campa- 
nya amb molt d’èxit que promou 
la higiene de les mans en el punt 
d’atenció al pacient. Col·labora en la 
campanya, renta’t les mans i dema-
na que se les rentin.

La importància de la higiene de les mans

el cap informa
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reflexionem
Mercè Nogués

Aquesta és una bona pregunta 
que la majoria de vegades no 

sabem contestar. És una pregunta 
que ens emociona, ens fa reflexio-
nar i entrar cap al nostre interior.

Hi ha persones que constant-
ment cerquen l’aprovació dels altres 
per tenir un punt de referència o de 
seguretat. Com aquesta persona 
que va de compres acompanyada 
i contínuament pregunta: Quina de 
les dues peces t’agrada més? Quin 
color t’agrada? I al final, l’armari de 
la persona que va a comprar cada 
dia s’assembla menys als seus gus-
tos reals, té l’armari de la persona 
que l’ha acompanyat. 

Per què ens importa tant l’opinió 
dels altres? Per què de vegades 
canviem la nostra opinió per agra-
dar als altres? Per què portem la 
màscara per tal d’agradar i no ens 
comportem realment com som? 
Com a éssers humans, estem pro-
gramats per viure en grup i això és 
el que pretenem, que ens accepti el 
grup. Sigui quin sigui? A tot preu?

D’altra banda, a moltes persones 
els resulta menys complex definir 
els defectes i les virtuts dels altres 
que les pròpies. Així, quan ens pre-
gunten com és el company de feina, 
el veí, fins i tot l’amic del seu amic, 

comencem a parlar amb fluïdesa i 
seguretat, posant exemples reals 
que acompanyen cada adjectiu que 
projectem. 

En canvi, quan ens demanen 
que ens definim a nosaltres matei-
xos, amb les nostres qualitats, ufff!!! 
Això ens costa i ens entra un es-
trany mutisme, no estem preparats 
per parlar de nosaltres mateixos i 
definir la nostra 
manera de ser 
i de pensar.

La primera 
causa d’això 
és que les 
persones es-
tem molt més 
acostumades 
a utilitzar els 
valors de judici 
establerts amb els altres que amb 
nosaltres mateixos. En segon lloc, 
en conviure tot el dia amb nosaltres, 
donem per sabut que ens coneixem, 
fins que algú ens fa reflexionar so-
bre nosaltres! De vegades ens fa 
por o mandra fer aquesta reflexió. 

De tant en tant és positiu que et 
guardis un temps per tenir una ci-
ta amb tu mateix, de manera que 
el facis servir per reflexionar sobre 
qui has estat, qui ets i en qui t’estàs 

transformant, quins objectius tens i 
com et planteges assolir-los. Això 
t’ajudarà a conèixer-te, a descobrir 
la teva pròpia veritat, a trobar les 
respostes dins teu. Respostes que 
en algun moment esperaves que 
et donessin altres persones i no és 
així. La resposta només la tens tu, 
cal escoltar i la trobaràs, potser no 
és la que vols, però és la teva. La 
meditació t’hi pot ajudar molt.

Comença a fer allò que et causi 
satisfacció, ja sigui llegir, caminar, 

anar a la platja o 
descansar. Bus-
ca el teu espai, el 
teu silenci, el teu 
saber estar sol. 
Accions per a les 
quals la soledat no 
només no és un 
impediment, sinó 
que pot ser també 
un avantatge.

Pots demanar opinió o asses-
sorament, però tu tens la capacitat 
de triar allò que és millor per a tu 
quan et coneixes, tu ets el teu millor 
amic, estàs amb tu tots els segons, 
minuts, hores, dies i anys. Descob-
reix les teves inquietuds, preguntes, 
il·lusions, gustos i objectius.

Un cop saps qui ets, és més fàcil 
definir què vols, i augmentaràs les 
probabilitats que les teves decisions 
siguin més encertades.

Qui sóc jo?

Per què portem 
la màscara per 

tal d’agradar i no     
ens comportem 

com som?
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HOrAri Tardes de dilluns a divendres de 16.00 a 20.00 h. · Matí de dimarts d’11.00 a 13.00 h.

notícies
noVel·la

Aquella porta giratòria. Lluís Foix. 
Destí.
Vivències de Lluís Foix a La Vanguar-
dia. Retrat d’uns anys inoblidables en 
un diari que és una institució social.

El último adiós. Kate Morton. Suma. 
Una història de misteri orquestrada 
per personatges pintorescos i ambien-
tada entre els anys trenta i l’actualitat. 

Historia de un canalla. Julia Nava-
rro. Plaza Janés.
Un audaç canvi de registre, en el qual 
Julia Navarro dissecciona l’ambició, la 
cobdícia i l’egoisme de l’ésser humà. 

Les roses de Stalin. Monika Zgusto-
va. Galàxia Gutenberg. 
Svetlana Al·lilúieva va ser l’única filla 
del dictador Stalin i semblava destina-
da a patir les pitjors catàstrofes. 

El caso Santamaria. Andrea Camille-
ri. Edicions 62.
Un thriller sobre la corrupció en l’actua-
litat del gran mestre de novel·la negra i 
creador del comissari Montalbano. 

L’elefant desapareix. Haruki Mu-
rakami. Empúries.
Recull dels millors contes de l’autor, al 
seu més pur estil: surrealisme i reali-
tat, situacions doloroses i tot amb un 
punt d’humor.

El secreto de Gray Mountain.  
John Grisham. Plaza Janés. 
Una jove advocada defensa un paisat-
ge en risc en un territori sense llei.

noVel·la JuVenil

Will Grayson, Will Grayson. John 
Green i David Levithan. Fanbooks. 
Dos nois, dues vides, un nom. Diver-
tida, commovedora i perspicaç, la no-
vel·la reflexiona sobre l’amistat.

Xènia, #KeepCalm i fes un tuit. 
Gemma Pascual i Escrivà. Barcanova. 
Estàs sempre pendent del mòbil? Ets 
de Twitter o de WhatsApp? La Xènia 
no s’acaba de decidir. Mentre mira la 
pantalla, la vida se li complica. El seu 
lema: Keep calm.

diVeRsos

El miracle és viure. Montserrat Abe-
lló. Ara Llibre.

Rue del 13, percebe. Francisco Ibá-
ñez. Ed. Edicions B. 

España en crisis, las grandes 
depresiones económicas. Enrique 
Llopis i Jordi Maluquer de Motes. Pasado 
y Presente. 

We Instagram. Marta Alonso Reig. 
Fanbooks.

Li diuen pare. Carles Porta. Pòrtic. 

Economia en colors. Xavier Sala 
Martín. Rosa dels Vents. 

Cata... Què? Carles Puigdemont. La 
Campana. 

infantil

En Joanot calces pudents i la nit 
tempestuosa. Kristina Stephenson. 
Beascoa. 

De quin color és un petó?. Rocío 
Bonillak. Ànima Llibres.

Súper acudits. Pau Clua i Àlex López. 
Penguin Random House. 

Mama, no puc dormir. Brigitte Raab 
i Manuel Otlen. Takatuka. 

Arnau Mir de Tost i els estels mà-
gics. Montse Subirana Malaret i Susanna 
Campillo Besses. Ed. Arola Editors.

NOVETATS  
DE maIg Activitats

• Lliurament del 27è Premi de 
Narrativa Breu 
5 de juny, 11.00 h

• ‘Ramon Llull, 700 anys d’immor-
talitat’, concert acompanyat de 
poemes 
10 de juny, 20.00 h

• Club de lectura  
Parlarem del llibre Vés i aposta 
un sentinella, de Harper Lee.  
Si hi voleu participar, a la Biblio-
tea us informarem 
15 de juny, 20.30 h

• Exposició ‘Dones de la plana... 
dones de la muntanya...’ 
Fins al 5 d’agost

•  Exposició ‘Arquitectures empel-
tades’ 
Fins al 5 d’agost

• Exposició ‘La casa en miniatura 
de Riet Caljouw’ 
1r pis 

• Racó de Poesia 
Francesc Porta i Rubió

• Horari d’estiu 
Del 20 de juny al 12 de setem-
bre, de dilluns a divendres de 
10.00 a 13.00h

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

de la biblioteca
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per què diem...
Albert Vidal

L ’expressió s’utilitza quan algun 
assumpte no té remei, està en-

callat o no s’hi troba sortida, és a dir, 
quan no se li veu cap mena de solu-
ció, volent dir que no hi ha res a fer 
sobre la qüestió.

Per tant, no s’ha de confondre 
amb la seva possible semblança 
amb la paraula castellana ‘tia’, de 
manera que podria semblar que en 
el moment present no ha vingut la 
‘tieta’.

La paraula tutia o atutia proce-
deix de l’àrab hispanitzat a partir de 

la invasió sarraïna de la península, 
la qual tenia els seus orígens en 
l’àrab clàssic i, més remotament, 
en el sànscrit.

La tutia era un antic medica-
ment en forma d’ungüent que 
s’utilitzava, sobre tot, per mirar de 
guarir determinades malalties dels 
ulls, si més no per amortir-les. Se-
gons algunes fonts, s’elaborava 
amb òxid de zinc mesclat amb sals 
metàl·liques, mentre que d’altres 
expliquen que per a la seva com-
posició es partia de sulfat de coure. 

Fos com fos, la base era sempre 
la pols del sutge que es formava i 
s’adheria a l’interior dels forns en 
els quals es fonien els metalls ano-
menats.

Va ser tanta la popularitat del 
medicament, que en el segle XVII 
era sinònim de medicina i es va 
arribar a considerar com un remei 
gairebé universal, és a dir, una 
panacea que servia per alleugerir 
qualsevol mal.

Per aquest motiu, quan una 
cosa no tenia solució es deia que 
no hi havia tutia, expressió que ha 
arribat fins als nostres dies amb el 
mateix significat.

... no haver-hi tutia?
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Fa uns mesos que vaig comentant 
que es nota la proximitat de les 

eleccions municipals en el contingut 
d’algunes seccions. Arribats al mes 
de maig, gairebé podríem dir que la 
revista és monotemàtica.

PORTADA. La composició és 
ben explícita: quatre candidats op-
taven a l’alcaldia del municipi d’Ar-
tesa, cadascun d’ells amb un lema 
que pretenia ser una declaració d’in-
tencions.

EDITORIAL. No podia ser d’al-
tra manera i L’hora de la veritat fa 
referència a les eleccions. L’article 
parteix del fet que són les més pro-
peres a la ciutadania i, per tant, les 
més engrescadores. Per altra ban-
da, no estalvia la crítica quan afirma 
que Artesa és un municipi estancat.

JOCS FLORALS. L’Associació 
de Pares d’Alumnes del Col·legi 
Sant Josep (APA, que avui seria AM-
PA) signa l’article V Jocs Florals, on 
expliquen les virtuts d’aquesta festa. 
A més, presenten la llarga llista de 
premiats, un premi i dos accèssits 
per a cada un dels cursos des de 
maternals fins a 8è d’EGB. Ens ha 
cridat l’atenció trobar l’actual coordi-
nadora de LA PALANCA, Marta Se-
rret, com a guanyadora de 3r amb 
el lema Pàtria i el poema Catalunya, 
terra nostra.

OPINIÓ. M. Rosa Aldavó escriu 
En defensa pròpia. El títol resulta 
força clar, ja que explica amb força 
detall un afer urbanístic en el qual 
s’ha vist involucrada. Cal tenir en 
compte, a més, que Aldavó era re-
gidora a l’oposició i que es tornava a 
presentar a les eleccions municipals. 

En definitiva, es 
queixa que l’ha 
perjudicat la re-
tallada d’un car-
rer només en un 
costat, on hi té 
un garatge de 
lloguer, mentre a 
l’altra banda no 
es tocava res, 
havent-hi una 
casa en ruïnes.

E S P E C I A L 
E L E C C I O N S . 
En aquesta sec-
ció es recullen 
les llistes oficials 
d’Artesa i de la 
rodalia, amb una 
presència de do-
nes molt minsa. 
Per municipis 
i en el mateix 
ordre que es-
tan publicades, 
transcriuré les sigles polítiques i el 
cap de llista:

Artesa de Segre: ERC, Jaume 
Campabadal Farré; PP, M. Rosa Al-
davó Pineda; PSC-PSOE, Joan Pe-
llicer García; CiU, Jaume Cardona 
Vila.

Alòs de Balaguer: CiU, Martí Gal-
ceran Blanch; ERC, Josep Moya 
Fernández; PSC-PSOE, Victoriano 
Martínez Chicote.

Cubells: ERC, Josep Pons Poch; 
CiU, Josep Roig Armengou.

Foradada: FI, Salvador Boliart 
Monsonís; CiU, Carlos Montoliu Ca-
rrasco.

Vilanova de Meià: CiU, Joan Ser-
ra Corts.

PARLEM AMB... La revista en-
trevista a l’alcalde Jaume Cardona 
per fer balanç de la seua gestió. Al-
gunes preguntes són de temes bas-

tant concrets, però l’aprovació de les 
Normes Subsidiàries sembla l’afer 
central de l’entrevista. Cardona tam-
bé explica els projectes que estan a 
punt d’executar-se.

En un petit requadre a final de 
pàgina, la revista informa sobre el 
judici al qual ha de fer front el 4 de 
juny. És una demanda per injúries 
presentada per un “grup de senyo-
res que escombren l’església”.

TAULA RODONA AMB ELS 
CANDIDATS. Els quatre candidats a 
l’alcaldia d’Artesa responen 12 pre-
guntes que els formula la redacció. 
Curiosament tots coincideixen en 
una de les prioritats: tirar endavant 
el polígon industrial. Enmig de les 
pàgines amb les respostes trobem 
quatre pàgines de publicitat, una per 
a cada grup, que comentaré seguint 
l’ordre en què estan publicades. El 

fa 25 anys
Maig de 
1991
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fa 25 anys
PSC exposa algunes propostes i els 
noms de la candidatura amb el lema 
“Bona feina”. CiU presenta l’anun-
ci general del partit, on es veu una 
senyera en un balcó i l’eslògan “Ca-
talunya comença al teu Ajuntament”. 
ERC publica el seu “equip de treba-
ll” i proposa “Obrim l’Ajuntament al 
poble!” El PP presenta les fotos i el 
nom de tots els candidats amb l’es-
lògan “Fets per Artesa, per tu”.

PARLEM AMB... Ara l’entrevista 
és a l’alcalde de Vilanova de Meià, 
que primer explica com es va decidir 
presentar una “candidatura unitària” 
(per CiU) en una reunió de poble, on 
tothom votava set veïns del municipi, 
de forma que les set persones més 
votades van formar la llista. Entre al-
tres, a Serra li preocupava el tema 
de les comunicacions.

OPINIÓ. L’alcalde Cardona repli-
ca altre cop a la regidora Aldavó en 
relació a l’assumpte de la Caserna 
de la Guàrdia Civil. Aporta un do-
cument amb data anterior al que va 
aportar Aldavó en la revista anterior, 
on queda constància de les gestions 
realitzades des de l’alcaldia.

INFORMACIÓ MUNICIPAL LO-
CAL. En vigílies electorals, aquesta 
secció aporta un resum de les obres 
realitzades durant el mandat munici-
pal 1987-1991 a Artesa, però acla-
reix que hi ha tres blocs: executades, 
en fase d’execució o de contractació 
i les previstes de dur a terme durant 

l’any. Hi trobem una relació de 48 
obres executades per un total de 
110 milions de ptes. Faré esment de 
les dues amb major inversió: 14,9 
milions de la 2a fase per a la xarxa 
d’aigua, sanejament i pavimentació 
parcial d’Artesa i 10,3 milions per 
a l’abastament d’aigua a Baldomar. 
Curiosament, es pot llegir a final de 
pàgina “Continuació en el proper nú-
mero”. He comprovat que, efectiva-
ment, el mes següent apareixen les 
obres dels altres dos blocs.

COMARCA. De forma semblant 
a l’anterior secció, el consistori de 
Foradada, encapçalat per Pere Solé 
Feliu, presenta les actuacions fetes 
durant el seu mandat, però sense 
el cost. Les agrupa en set apartats i 
inclou tant obres com actuacions en 
la gestió. Sorprèn trobar al final els 
noms de les persones que formen la 
propera candidatura de CiU.

PRESENTACIÓ. El grup local 
d’animació All-i-oli es presenta al 
públic en un article on expliquen la 

seua experiència amb canalla i amb 
la música. Ells són: Xesc, Sílvia, Jo-
sep M., Núria i Salvador.

COMARCA. En un format dife-
rent dels anteriors, ara és el torn de 
Cubells. Mentre el cap de llista per 
CiU i alcalde, Josep Roig, es limita 
a parlar de “continuar treballant per-
què les il·lusions (...) es transformin 
en realitat”; el candidat d’ERC, Jo-
sep Pons (12 anys de regidor), ex-
posa alguns projectes com la millora 
del dispensari mèdic o la consecució 
d’una farmàcia.

HUMOR. Com no podia ser d’al-
tra manera, Quimet i Cosme van a 
votar. Són quatre acudits dels nos-
tres entranyables personatges en 
relació a les eleccions municipals.

JOCS FLORALS. A contraporta-
da trobem una nova referència dels 
Jocs Florals del Col·legi Sant Josep, 
celebrats per Sant Jordi a l’església 
d’Artesa. Una imatge, que repro-
duïm, va acompanyada d’un text de 
Francesca Solé.

Ramon Giribet i Boneta
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la vella artesa
Josep Nogués i Sirvan

En acabar-se la guerra, alguns 
dels qui havíem marxat d’Arte-

sa hi vam tornar. Nosaltres havíem 
anat a la Donzell, on hi havia un ger-
mà de la meva àvia, que n’era filla. 
En arribar a Artesa, hi havia moltes 
cases enderrocades per efecte dels 
bombardejos de l’aviació dels “sal-
vadors de la nació“ contra la pobra 
gent. Just darrere casa nostra hi ha-
via caigut una bomba que, a més, 
va calar foc a allò que quedava en 
peu. El vam apagar com vam poder. 
Als pisos hi dormien soldats, que 
en veure que érem els propietaris, 
van marxar de seguida. Per la part 
del darrere, saltant la runa, es po-
dia entrar perfectament. Es veu que 
la gent hi entrava “como Pedro por 
su casa” i se n’emportaven allò que 
els feia més goig. Ara bé, no es van 
emportar l’aparell de ràdio que ha-
via comprat el meu pare abans de 
la guerra. Estàvem tristos perquè hi 

havia la casa desballestada, però 
alhora, els quatre germans estàvem 
contents perquè almenys teníem la 
ràdio. L’endollàrem i anava perfec-
tament, encara que hi havia poques 
emisores. Com a mínim ens distreia 
la gana, que n’hi havia bastanta. 

Però el goig va durar poc. Al cap 
de dos dies, van venir els agutzils, 
de part de l’Ajuntament, i se l’empor-
taren. La meva mare i el meu padrí 
van fer molts viatges a l’Ajuntament 
reclamant-la. El secretari deia que 
ho diria a l’Alcalde, i aquest deia que 
ho parlaria amb el Secretari. El cas 
és que des d’aleshores no l’hem vist 
més, esperem que algun dia la tor-
nin, ja que ha passat un temps més 
que prudencial, 77 anys d’espera.

Aprofitant que parlo de l’Ajunta-
ment, també voldria explicar que quan 
tenia 24 anys, acabat el servei militar, 
vaig conèixer una noia que vivia a 
França, ens vàrem escriure prop de 

dos anys i com que jo parlava bastant 
bé el francès, vaig decidir fer un viatge 
a França. Naturalment, necessitava 
passaport. Vaig anar a Lleida, a casa 
d’un gestor que en feia, i em va dir que 
havia d’omplir un formulari amb diver-
ses preguntes i al final, l’havia de sig-
nar l’Alcalde. Ple de bona fe, vaig anar 
a l’Ajuntament. L’alcalde el va llegir 
detingudament i quan va arribar a la 
pregunta “¿Tiene familiares en Fran-
cia?”, va contestar: “No tiene, pero ha 
tenido”, referint-se al meu pare que, 
per sort o per desgràcia, s’hi havia exi-
liat. Malgrat que ja feia molt de temps 
que havia tornat, no va voler signar-lo 
de cap manera. Vaig marxar molt trist, 
sense la signatura i sense el paper. 
Era molt amic del seu fill, i es veu que 
a casa van comentar el cas. Tota la 
família el va convèncer que havia fet 
una cosa injusta i a les 11 de la nit, va 
aparèixer el meu amic, fill de l’Alcalde, 
amb el paper signat. L’endemà vaig 
enviar-lo a Lleida i ben aviat vaig rebre 
el passaport i vaig poder anar a passar 
les vacances a la veïna nació.

Barbaritats de la postguerra
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*
Dates a recordar

*

informació
municipal d’artesa

Eva Maza i Batlle

Ple ordinari (4 d’abril)
Absència: Eduard Serradell (ERC) 

S’aprova, per unanimitat, el re-
glament del servei municipal d’apar-
cament subterrani al Cubtural.

S’aprova, inicialment i per unani-
mitat, la modificació de l’ordenança 
fiscal Reguladora de Preus Públics:

Biblioteca Municipal: impressió 
pàgina en blanc i negre 0,15 euros; 
pàgina amb alguna lletra o foto peti-
ta a color, 0,20; mitja pàgina a color, 
0,30 i pàgina sencera a color, 0,60.

Renovació del carnet: 1 euro
Llibres de segona mà: 1 euro
Aparcament Cubtural
30 euros mensuals per plaça.

S’acorda, per unanimitat, apro-
var el reconeixement del crèdit núm. 
1/2016 amb càrrec al Pressupost 
Municipal exercici 2016 correspo-
nent a exercicis anteriors per un im-
port de 254.217,32 euros.

Aprovacions
S’acorda estimar les al·legacions 

a la modificació puntual número 4 
del POUM, atenent l’informe del tèc-
nic municipal, i modificar la separa-
ció respecte als límits d’una finca.

S’aprova la relació de factures 
de més de 120,20 euros pendents 
d’aprovació de l’exercici 2016, que 
pugen a 285.640,31 euros.

Protecció de dades
Llicències d’obra, autoritzacions 

de guals i connexions a la xarxa 
d’aigua: L’Ajuntament informa que 

d’acord amb la Llei orgànica 15/1999, 
de 13 de desembre, de protecció de 
dades de caràcter personal, la infor-
mació sobre les llicències d’obres 
atorgades no és publicable.

Informes d’Alcaldia
S’acorda concedir 400 euros a 

l’equip Panda Factory per la parti-
cipació a la prova solidària Panda 
Raid.

S’acorda concedir 750 euros al 
CENG per l’organització de les fases 
finals dels Campionats de Catalunya 
de Basquetbol en col·laboració amb 
la Federació Catalana, i 750 euros 
per la festa de fi de temporada.

S’acorda concedir 2.000 euros a 
l’Associació Cultural La Palanca per 
les despeses de funcionament i edi-
ció de la revista durant l’any 2016.

Mes d’abril

Renovació del DNI 
Les properes dates de renovació del DNI són:
1 de juny, renovació i 8 de juny, entrega del do-
cument. Cal venir a l’ajuntament a puntar-se. Si 
no podeu aquests dies, adreceu-vos a l’oficina 
de Lleida, C/ Jaume II, 15. Tel. 973 21 42 74. 
De dilluns a dijous, 9h a 17h; divendres, 9h a 
14h. Per demanar cita, truqueu al 902 24 73 64 
o entreu 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 13 de juny. 
- Artesa de Segre: dimecres 15 de juny.
Només casos molt justificats, que no puguin 
anar directament a la deixalleria.

Ajuntament d’Artesa de Segre

Els regants que no tenen domiciliats els rebuts 
de la comunitat de Regants de les Hortes d’Ar-
tesa de Segre i Montsonís ja poden passar a 
fer efectiva la derrama de l’any 2016. 

Els rebuts són a l’oficina del Banc Sabadell 
(carretera d’Agramunt, 16).

La Junta

Avís de la comunitat de regants
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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

Podòloga
Infermera

Reflexòloga

Tel. 676 08 33 28

HORES CONViNgUDESHORES CONViNgUDES

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

Ctra. Agramunt, 15 baixos
25730 ARTESA DE SEGRE

ES VEN o ES LLOGA
pis nou a Artesa 

amb o sense aparcament
3 hab. i ascensor

Tel. 617 410 668
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humor
Josep Galceran

Eleccions bis

Abans d’anar a votar, cal reciclar el vot
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La fotografia és de la temporada 
1964-65 i coincideix amb la re-

cuperació del futbol federat a Artesa.
A finals dels anys 50 i principis 

dels 60, el futbol a Artesa passà mo-
ments complicats, on no es jugaven 
partits de competició i tampoc hi ha-
via junta. S’organitzava algun partit 
amistós, però els ànims futbolístics 
estaven molt baixos.

És a partir de mitjan de dècada, 
quan joves com Jaume Campaba-
dal, Josep Regué, Salvador Cardona 

i Julià Puigpinós empenyen fort per 
la recuperació del futbol i convencen 
antics directius com Francesc Vilalta 
(president), Josep Fontanet, Ramon 
Bertran i Jaume Farràs (director tèc-
nic) perquè agafin les regnes del 
club.

La imatge correspon a un partit 
amistós, possiblement de pretem-
porada, perquè alguns dels figurants 
no van arribar a jugar federats.

Aquella temporada es va jugar a 
2a regional i es van fitxar varis juga-

dors d’Agramunt. Es va fer un paper 
discret, però com que era el retorn 
del futbol de competició a Artesa, hi 
havia molt ambient al camp. El club 
tenia 400 socis i els diumenges a la 
tarda el partit de futbol era un acte 
social que no es volia perdre ningú.

I des d’aquell any, sempre hi ha 
hagut futbol de competició a Artesa.

Drets: Jaume Baulies, Roger Ma-
teo, Josep M. Sala, Josep M. Figue-
res, Jaume Cardona, Salvador Car-
dona, Jesús Jumela.

Aplanats: Jaume Alsina, Àngel 
Camats, Josep Regué, Jaume Cam-
pabadal, Miquel Companys.

imatges d’ahir
1964

Club Esportiu Artesa de Segre
Aquell any, l’equip jugava a 2a regional | Foto cedida per Jaume Porta, de Montclar

Miquel Regué i Gili

En la foto del mes passat vam confondre la identitat 
d’un figurant. L’últim de la fila de dalt no era Josep 

Riart de ca l’Estrella; sinó que era Francesc Jové Vergé, 
el Sisco de ca l’Orcau, cantaire i artesenc de soca-rel. 
Aquí teniu les fotos dels dos. Altrament, el jove descone-
gut ens diuen que era Josep Solé de cal Venancio.

Dos caramellaires de soca-rel
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la foto

El passat 21 de maig, l’equip de futbol benjami del CE Artesa i el de bàsquet mini femení del CENG es van proclamar 
campions de Lleida en les seves respectives categories. Més informació al pròxim núm. | Miquel Regué


