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agenda
Agenda

Actes

ciutadana

setembre

que sabem que es faran

dia 8: Júlia Castellà i Martí (94 anys),
natural d’Oliola
dia 11: Josep Guixes i Farràs (75
anys), natural de Montmagastre
dia 17: Raimundo Jou i París (57
anys), natural de Montmagastre

ARTESA DE SEGRE
NAIXEMENTS
Sense informació
DEFUNCIONS
11 jul.: Francisca Mora i March (87
anys), natural d’Anya
dia 1: Ricardo Estany i Tarré (84
anys), natural d’Artesa de
Segre
dia 2: Julián Díaz i Díaz (87 anys),
natural de Becedillas (Ávila)
dia 4: Nativitat Vivian i Ara (88 anys),
natural d’Artesa

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

dia 19: Carme Pérez i Martín (86
anys), natural de Mesagrar de
Corneja (Ávila)

ALÒS DE BALAGUER
DEFUNCIONS

Tot el novembre

Exposicions a la Biblioteca Municipal (pàgina 39).
1 de novembre

A Baldomar, V Cursa i caminada de
muntanya (15 km). Prova puntuable
a la lliga de la Noguera (http://cursadebaldoma.blogspot.com.es)
11 de novembre

A les 20 h, a l’àrea d’activitats de la
Biblioteca Joan Maluquer i Viladot,
dins del cicle Escoltem, Perill de
bombardeig (veure pàg. 39)
13 de novembre

dia 4: Marcel·lí Ribes i Escolà (89
anys), natural d’Alòs

Nota de la redacció:
En l’apartat AGENDA CIUTADANA d’aquesta secció 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 facin saber de manera explícita que no ho volen.

temps

Fira de la Perdiu a Vilanova de Meià
16 de novembre

A les 17.30 h, a l’àrea infantil de la
Biblioteca Joan Maluquer i Viladot,
Hora del conte
25 de novembre

A les 19 h, a l’àrea d’activitats de
la Biblioteca, xerrada-col·loqui amb
l’escriptor Rafel Nadal

setembre

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

Temperatura màxima:

35,8° (dia 5)

Temperatura mínima:

6,2° (dia 18)

A) PLAÇA DE L’AJUNTAMENT

Temperatura mínima:

6,3° (dia 18)

Dies amb precipitacions:

4

Temperatura mitjana:

21,8°

Dies amb precipitacions:

4

Precipitació màxima:

9,9 mm

Temperatura màxima:

35,5° (dia 5)

Precipitació màxima:

8,1 mm

			(dia 13)

Temperatura mínima:

8° (dia 18)

			(dia 13)

Dies amb precipitacions:

3

Total precipitacions:		

Precipitació màxima:

16 mm (dia 9)

Total precipitacions:

29,5 mm

B) BALDOMAR
Temperatura mitjana:

4I

20,5°

16 mm

VILANOVA DE MEIÀ

Total precipitacions:		

19 mm

FORADADA
Dies amb precipitacions:

2

Temperatura mitjana:

20,4°

Precipitació màxima:

15 mm

Temperatura màxima:

36,1°

			(dia 14)

			(dia 4)

Total precipitacions:		
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El TC ens toreja
La veritat és que l’actitud del Tribunal
Constitucional (TC) en relació a la
legislació catalana no deixa de sorprendre’ns, tot i estar acostumats a la
seva bel·ligerància contra tot allò que
surt del Parlament, tingui relació amb
el procés o no. Hom diria que fins i
tot s’esforcen a portar cap a l’independentisme aquelles persones que
no ho veuen com una sortida adequada, siguin quines siguin les seves
raons. Perquè no es pot entendre i
aguantar aquesta mena de campanya continuada de “acoso y derribo”,
com dirien ells en castellà. El cas és
que, emparant-se en l’estricta legalitat de si tenim o no competències,
ells mateixos ens empenyen cap al
trencament definitiu. I és que avui dia
la relació amb Espanya s’ha convertit
més en un problema de compatibilitat
que d’identitat, com seria el cas dels
“indepes” de tota la vida.No només
es tracta si el Parlament té la llibertat
de debatre i adoptar acords polítics,
cosa que es podria arribar a entendre
–que no compartir–, atès que la visió
de la democràcia és molt diferent
des d’aquí a com ho veuen des de
Madrid. És com comparar una cirera
amb un elefant.
Entre la llarga llista de temes aprovats pel Parlament que ha tombat
el TC hi ha l’impost als bancs per a

les grans fortunes, la lluita contra la
pobresa energètica, les polítiques
d’igualtat entre homes i dones,
l’impost a les centrals nuclears per a
destinar-lo a la protecció ambiental,
la taxa a les operadores d’internet
per dedicar-la a la cultura... És a dir,
cada vegada que Catalunya intenta
avançar en allò que hom qualificaria
com a justícia social, el TC ho tomba.
L’excusa sol ser que no hi tenim
competència, però, si és així, per què
no ho fa l’Estat? La resposta és que
aquest actua com el “perro del hortelano, que ni come ni deja comer”.
Fa poc, el Parlament ha decidit
passar pàgina de la guerra civil tot
reconeixent la nul·litat dels judicis
sumaríssims que es van fer. Que us
hi jugueu que ho tomben? Perquè
també fa poc que han tombat la
prohibició de les curses de braus. I és
que no paren.
Parlant de toros, mentre molts països
civilitzats del món s’escandalitzen
que a Espanya es tingui com a festa
nacional un espectacle en què es
martiritza un animal fins a morir,
resulta que els que anem malament
som els catalans. “Olé!”
En fi, per si algú encara en tenia
algun dubte, amb aquest últim cas ja
ho podem dir ben clar:
El TC ens toreja!

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 4 de novembre

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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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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noticiari

Novena edició de l’Aplec del Conill

E

l 18 de setembre va tenir lloc la
novena edició de l’Aplec del Conill d’Artesa de Segre, el Cuniplec.
Enguany hi han participat més de
120 persones, que s’han repartit en
una dotzena de colles, de les quals
quatre van cuinar allà els seus àpats,
com s’havia fet des dels darrers anys, i la resta es van acollir a la nova
proposta d’enguany, que consistia
en un menú ja preparat.
Concretament, 60 persones van
participar en el format de colla que
cuinava els plats de conill en el mateix aplec, mentre que 64 persones
més es van organitzar en els vuit altres colles que ho van fer en el format de menú, que tenia un preu de

12 euros per als adults i 6 euros en el
menú infantil.
L’aplec ha arribat a la novena
edició amb novetats i adaptant-se a
les necessitats dels participants per
tal de consolidar-se i garantir-se la
continuïtat. L’esdeveniment està organitzat per l’Associació de Comerç
i Serveis d’Artesa de Segre i amb la
col·laboració d’empreses i entitats locals.
Com en altres edicions, enguany
també es va amenitzar la tarda amb
una animada sessió de ball. A més a
més, per tal de fomentar l’ambientació de l’espai, es va premiar la colla
més ben equipada i la que va preparar la taula més ben guarnida.

A dalt a l’esquerra, la tarda de gresca
després del dinar; a la dreta, de dalt a
baix, dues colles premiades (més ben
equipada i més ben guarnida) i altres
participants a l’aplec | J. F.
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noticiari

La presentació, a càrrec dels autors de l’obra, va
ser molt amena pels assistents | Jordi Farré

Presentació del llibre ‘Memòria de la felicitat
perduda’ a la Biblioteca Joan Maluquer
E

l divendres 14 d’octubre la Biblioteca Joan Maluquer i Viladot va acollir la presentació del llibre
Memòria de la Felicitat perduda, que
va anar a càrrec dels mateixos autors. Així, Joan Pedrol (“Matxicot”),
Eusebi Guimet i Pep Ortiz, van ex-

posar el contingut de l’obra i van relatar algunes de les anècdotes que
l’han originat.
L’obra fa un relat de la Lleida dels
anys 60, on un grup d’adolescents
residents al Col·legi Menor Sant
Anastasi i l’Institut de Lleida inicien

els estudis de batxillerat a l‘Institut,
l’únic que hi havia llavors a la capital del Segrià, des del primer curs
fins al preuniversitari, fent èmfasi en
els conflictes que es generaren i les
situacions contradictòries a què havien de fer front.

Sorteig d’una subscripció

Q

ueralt Regué Claverol ha estat la guanyadora del
sorteig d’una subscripció a una revista digital en
català, que s’ha dut a terme durant l’estiu a través de
Twitter. En concret, guanyaven la subscripció els 100 primers tuits amb la paraula #Biblioestiurevistes.| Biblioteca

8I
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#granpaís

Catalunya és la
4a regió d’Europa
que ha captat
més volum
d’inversions
estrangeres.
Font: FDI Markets, Financial Times Ldt , any 2015.

La força d’un

gran país
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noticiari

La nova bàscula municipal tindrà un sistema
de pagament amb targeta únic a la zona
L

a nova bàscula municipal que
s’està construint al Polígon Industrial El Pla permetrà pagar amb
targeta i es podrà utilitzar les 24
hores tots els dies de la setmana,
siguin o no festius. Aquest sistema,
del qual disposen molt poques bàscules a la província de Lleida, dóna
més llibertat a l’usuari, ja que no cal
tenir targeta client, i més garanties
de seguretat a l’Ajuntament, perquè
s’eviten robatoris.
Les obres es van adjudicar al
ple de setembre per uns 52.000
euros, que inclouen el sobrecost

d’uns 7.000 euros que suposa
el dispositiu de
cobrament amb
targeta.
L’ a l c a l d e ,
Mingo Sabanés,
ha explicat que
el servei serà
un atractiu per
venir a utilitzar
L’empresa preveu acabar les obres a mitjan novembre
la bàscula a Artesa. Sabanés ha afegit que l’antiga poble agregat, possiblement entre
bàscula, situada a la zona de l’esta- Montargull i Montmagastre. És preció de la ITV, es traslladarà a algun vist enllestir la nova a mig novembre.

El cementiri disposarà de lavabos a partir de Tots Sants

L

’ajuntament d’Artesa ha dut a
terme obres al Cementiri Municipal per equipar-lo amb WC. La decisió s’ha pres a proposta de diversos

10 I

usuaris i veient que, tot i no ser el més
habitual, ja hi ha pobles de la rodalia
que en disposen. L’obra ha costat uns
4.000 euros que inclouen la caseta

que els acull i tot l’equipament interior,
i s’han construït segons els requisits
d’accessibilitat per a persones amb
mobilitat reduïda.
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Premien un alumne d’Artesa

Homenatge a Conxita Solans

L

L

’alumne de l’Institut Els Planells d’Artesa de Segre
Pau Jovell ha estat distingit amb el premi de Recerca d’Economia i Empresa de la Universitat Pompeu
Fabra pel seu treball de recerca de batxillerat. El lliurament va tenir lloc el 28 de setembre a Barcelona, i
Jovell va estar acompanyat, entre altres, de la directora
de l’institut, Ramona Solé (vegeu pàgina 33).

*

a Universitat de Roma La Sapienza va acollir un
simpòsium honorífic a Conxita Solans amb motiu
de la seva jubilació en el marc de la Conferència de
l’Associació Col·loidal i Interficial Europea, del 4 al 9
de setembre. Solans, filla de Montargull, ha estat durant anys una de les químiques líders en el seu camp.
Treballa a l’Institut de Química Avançada de Catalunya.

Amics de la Sardana - Llibret Festa Major
L’Ajuntament informa que el text corresponent
a l’Associació d’Amics de la Sardana Publicat
al llibret de la Festa Major contenia errors en el
poema final.
A continuació reproduïm els versos tal com
haurien d’haver estat publicats:

“Fills de la terra catalana
dem-nos les mans, dem-nos les mans
i eternament la gran sardana
ballem units com bons germans”
De La Sardana de la Pàtria
J. Llongueres – E. Morera

I 11

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

12 I
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Novetats de l’EMD
CURSA DE MUNTANYA

L

’Associació Esportiva de Baldomar prepara la 5ª edició de
la cursa de muntanya, a celebrar el
proper dia 1 de novembre. Podeu
trobar més informació a cursadebaldoma.blogspot.com.

AJUDES PER MILLORAR LA
XARXA D’AIGUA

L

a Diputació ha obert convocatòria per a obres relacionades
amb la xarxa d’aigua i també en
equipaments per a piscines. Al nostre poble s’han demanat cinc actua-

*

baldomar
cions, sobretot en avaries a la xarxa
d’aigua i en millores d’algun tram
perquè no ens quedi obsolet.

OBRES A LA COSTA DE LA
SEGLA

D

urant el setembre s’ha executat
l’obra per la millora del clavegueram a la Costa de la Segla. Així
s’evita l’abocament a la Segla de
l’Horta de les cases que quedaven
més fondes que la xarxa de desguas
actual. Justament aquest any que la
segla s’havia tornat a quedar sense
aigua, per la sequera del riu Boix.

Festa dels 65!
Tots els nascuts l’any 1951
farem una celebració el dia

26 de novembre
del 2016

Per apuntar-vos cal que truqueu als següents números

973 04 93 85
o

656 32 98 50

I 13

municipis

Emili March publica el 4t
volum de la seva obra

E
Ioga al Castell de Montsonís

L

a Botiga de Montsonís va organitzar el 24 i 25 de
setembre un recés de ioga tradicional indi. L’activitat,
dirigida pel iogui Damiananda, va aplegar una dotzena
de persones. El proper serà el 10 i 11 de desembre.

14 I

mili March Jordana, que
havia exercit de mestre
a Vilanova de Meià, ha editat la quarta part de la seva
obra Exercici de memòria,
els nens i nenes de la guerra. La segona part de la
sèrie estava dedicada a Vilanova de Meià, i el quart volum duu per subtítol Relats,
vivències, episodis, records.
March va néixer a Oveix (actualment al municipi de la
Torre de Capdella) l’any 1937, en plena Guerra Civil.
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Foradada inaugura el local de joves Lo Niu
E

l dia 16 de juliol es va inaugurar
a Foradada el Local de Joves
anomenat “Lo Niu”.
Aquest local, molt esperat pels
joves, ja feia temps que estava començat però per falta de finançament
havia quedat inacabat i hi mancaven
diverses actuacions per fer. L’any
passat, gràcies a l’ajut econòmic de
la Diputació, es va poder acabar. El
local, a més de ser el punt de reunió
dels joves, també s’utilitza per a realitzar actes culturals i socials.
La inauguració va anar a càrrec
de l’Il·lm. Joan Reñé i Huguet, Pre-

Foto de grup dels assistents a la inauguració | Ajuntament de Foradada

sident de la Diputació de Lleida.
També hi van assistir Eloi Bergós,
diputat de la comarca a la Diputació de Lleida, i Concepció Cañadell, Presidenta del Consell Comarcal

de la Noguera. Van acompanyar-los
l’alcaldessa de Foradada, Maricel
Segú, els regidors i les representants de la comissió de joves, Marta
Mases i Amor Montané.

Celebració de la Diada a Foradada

A

Foradada, els actes de commemoració de la Diada
de Catalunya van començar el dia 10 de setembre
a les vuit de la tarda amb la penjada de l’estelada a Sant
Urbà de Montsonís. Tot seguit, al poliesportiu de Foradada va tenir lloc un concert a càrrec del cantautor Jordi
Montánez, durant el qual es va repartir rom cremat per
a tothom.
El dia 11 van continuar els actes amb la penjada de
l’estelada al Calvari de Rubió i a la plaça Major de Foradada.
La jornada va finalitzar amb un dinar de germanor al
poliesportiu de Foradada.

Foto de la penjada de l’estelada | Aj. Foradada

Comença el curs a Cubells
L

’escola Sol Naixent de Cubells
ha estrenat enguany llar d’infants i un total de 14 alumnes han
començat les classes, dos anys després que el municipi posés en marxa
una campanya per captar famílies
amb fills en edat escolar.
Sebastià Boixadera, regidor d’ensenyament, explica per augmen-

tar el nombre d’alumnes, enguany
l’escola ha estrenat llar d’infants. “A
veure si amb aquest servei els pares
dels municipis veïns s’animen i porten també els seus fills”, apunta.
Al municipi hi ha mitja dotzena
de famílies amb nadons, “que amb
aquest nou servei evitarem que marxin del municipi”, afegeix el regidor.

L’escola ha afegit el servei de llar
d’infants i té 14 alumnes en total
I 15
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la noguera

Anna M. Vilanova i Alentorn

LA SENTIU MILLORA LA XARXA DE LLUM

E

ndesa ha acabat d’instal·lar el nou tram de línia
elèctrica aèria de baixa tensió a l’entorn urbà per
millorar-ne el subministrament i la seguretat.

TÉRMENS I L’INCIVISME AL CARRER

L

’ajuntament de Térmens ha repartit una sèrie de
cartells informatius per conscienciar els ciutadans
de la importància de recollir els excrements dels animals de companyia i mantenir els carrers nets. No es
descarta multar els qui no ho respectin.

SANCIÓ A UN VAQUER DE LA BARONIA

U

n ramat de 30 vaques, que segons sembla pertanyen a la finca la Fabregada, fa un any que s’escapen del seu terreny degut a la precarietat del tancat
i envaeixen altres explotacions i boscos de Baronia
de Rialb per buscar menjar i beure. El Departament
d’Agricultura n’ha sancionat el propietari.

TANATORI A TORRELAMEU

L

’ajuntament de la localitat ha aprovat el projecte
per a la construcció d’un tanatori. L’expedient és a
exposició pública.

BALAGUER ‘AIXECA LES PERSIANES’

B

alaguer s’ha adherit al projecte Aixequem les persianes, impulsat per diversos ajuntaments i la Generalitat de Catalunya, que consisteix en una convocatòria d’ajuts per pagar el lloguer de locals destinats a
l’obertura de nous establiments al centre històric.

LA CAMPANA A LES AVELLANES

M

illà és un nucli deshabitat d’Àger, on l’edifici de
l’església amenaça d’esfondrar-se. A l’agost es

va decidir retirar la campana i s’ha instal·lat al monestir
de les Avellanes, després que els descendents de Millà
i el monestir firmessin un conveni de cessió.

NOTÍCIES DEL CONSELL COMARCAL
Aules Extensió Universitària: Van començar el curs
2016-2017 el 5 d’octubre. Enguany s’arriba a la catorzena edició.
Salut bucodental: Ha començat la tercera edició de la
campanya de Salut Bucodental a les escoles. Personal
de l’Institut Dental la Noguera impartirà sessions pedagògiques per tal que adquireixin bons hàbits.
Arrenca 2016: aquest projecte de foment d’autoocupació juvenil té com a objectiu capacitar el jovent per
liderar projectes empresarials al territori.
Comarkalada 2016: Aquest any es va celebrar l’11a
edició a Menàrguens amb el lema L’estil de música al
meu poble.
Fira de Sant Miquel: La Noguera va ser present a la
fira amb l’exposició de productes agroalimentaris, informació dels productors i informació turística.

MONTGAI MÀGIC

E

l 7 d’octubre 180 usuaris d’una desena de centres
per a discapacitats van gaudir de la màgia solidària
a Montgai, amb un espectacle i un taller per aprendre
trucs senzills. El cap de setmana del 8 i 9, la fira va
oferir al públic en general una vuitantena d’espectacles
a càrrec de 50 mags repartits en 12 escenaris

VIQUIPEDISTES AL CASTELL DEL REMEI

E

l 17 i 18 de setembre es va celebrar el primer Wiki
Loves Wine a Raimat, una trobada sobre la temàtica del vi. Diversos experts van poder accedir a la bibliografia del celler per conèixer-ne la història.
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Quan la indiferència equival a derrota

L

’Assemblea Popular d’Artesa va
organitzar una xerrada a càrrec
de Josep Manel Busqueta, membre
del Seminari d’Economia Crítica Taifa, exdiputat de la CUP i exassessor
del govern Veneçolà, per explicar
què representa el CETA i com afectarà les nostres vides. Va ser el 24
de setembre i hi van assistir unes 30
de persones. Us en fem una reflexió.
Indignació, frustració i impotència, segurament són les sensacions
que tots vam tindre després d’escoltar Josep Manel Busqueta explicant
què suposaria l’aprovació del CETA,
un tractat internacional entre la Unió
Europea i el Canadà. I és que tant el
CETA, com el TTIP com el TISA, suposen el cavall de Troia de les grans
multinacionals, un augment encara
més gran del seu poder sobre les
nostres vides. Gràcies a aquest tractat, les multinacionals podran portar
a judicis privats estats sencers si
aquests apliquen mesures que no
beneficiïn els interessos d’aquestes,
mesures tan dignes com ara augmentar els sous mínims. A la vegada, també suposarà un atac frontal
cap a tot tipus de serveis públics, ja
que amb aquest tractat es facilitaran
molt més les privatitzacions, ja sigui
en temes de sanitat com d’educació
o altres. A la llarga, aquestes polítiques acabaran fent baixar la reixa
dels petits negocis, que no podran
lluitar contra les grans multinacionals que cada dia són més fortes.
I és que el fet que no es facin públics els punts d’aquests tractats fins
d’aquí a 30 anys i que tota la informació que arriba sigui a través de filtracions, ja indica quin tipus de gent
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El mural fet per Miquel Esteban al camp de futbol | Assemblea Popular d’Artesa

ens governa i sota quins interessos.
El punt més surrealista del tema
és la desinformació que l’envolta,
ja que des dels grans mitjans de
comunicació s’ha amagat de forma
exagerada l’existència d’aquests
tractats. Com escrivia Eduardo Galeano “ya no es necesario que los
fines justifiquen los medios. Ahora,
los medios, los medios masivos de
comunicación, justifican los fines de
un sistema de poder que impone
sus valores en escala planteraria. El
Ministerio de Educación del gobierno mundial está en pocas manos.
Nunca tantos habían sido incomunicados por tan pocos”. Avui, 15 anys
després que l’escriptor Uruguaià publiqués això, seguim per la mateixa
línia. Des dels tentacles del poder, a
més d’aquesta incomunicació interessada, es fomenta a sang i fetge
la indiferència, una indiferència que
es va fomentant a poc a poc dins la
societat amb la intenció de mantenir-nos allunyats de qualsevol tipus
de participació directa amb la realitat que vivim. Perquè quan nosaltres

llegim coses com “TTIP, TISA, CETA” i tot seguit fem una cara d’indiferència, tornen a guanyar ells. La
indiferència equival a victòria, la victòria dels que mai perden, dels que
tot ho dominen. Sí, fins i tot la nostra
indiferència.
És per això que des de l’Assemblea Popular creiem totalment necessàries xerrades d’aquest tipus,
perquè despertin una mica més
aquest interès en coses que afecten
directament les nostres vides.

NO ENS ATUREM PER FESTA MAJOR
L’Assemblea Popular no ens
vam aturar per la Festa Major. Al començar, vam penjar una pancarta al
pavelló amb la frase “de camí cap a
casa vull ser lliure, no valenta” per
lluitar per una festa major allunyada
de qualsevol actitud sexista. I el divendres, per aprofitar l’ambient de
festivitat, vam pintar un mural a les
parets del camp de futbol, un mural
fet per Miquel Esteban que us animem que aneu a veure, ja que no us
deixarà indiferents.
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Després de 10 anys de Los Follets, el correfoc del divendres torna a ser un dels clàssics de la Festa Major

Artesa sempre encesa
L

’any 2006 un grup de joves artesencs, nostàlgics d’aquells correfocs que se celebraven quan érem petits, vam tenir la iniciativa de recuperar
els divendres de foc i reviure la màgia
d’aquell espectacle que tant caracteritzava la nostra Festa Major.
Amb esforç, valentia i gràcies al
material que restava de l’anterior colla de diables Orgia de Foc, vam començar el nostre propi camí formant la
nova colla de diables Los Follets.
Aquell primer correfoc, ara fa 10
anys, va ser l’espurna que va encendre l’aventura d’un projecte carregat
d’il·lusions. Il·lusions que ben aviat
ens van convertir en amants del foc,
aliats de les forques, fans dels focs
d’artifici i atrevits de la pólvora.
A poc a poc vam començar a crear
nou material, com el nostre estimat
Drac, les ales de foc, el paraigua de
foc, la dutxa… Cada idea nova era un
nou repte i una nova emoció.
Al cap d’uns anys també vam crear
el nostre propi grup de percussió que

ens anima i ens acompanya sota el
foc a cada un dels nostres actes. Amb
els seus tocs, més d’una festa major
hem ballat.
Ens hem consolidat com una associació més d’Artesa i els divendres de
foc tornen a ser un clàssic de la nostra
estimada Festa Major, sense oblidar
el castell de foc de Sant Joan, la Fira
de Sant Bartomeu i tants altres actes
que hem organitzat amb el desig de
col·laborar i revifar el poble.
En aquests 10 anys, hem vist bategar Artesa amb l’esperit i l’energia
dels diables. És per aquest motiu, que
aquest aniversari és de tots i totes
els que han participat a fer més gran
aquest somni i l’han mantingut viu.
Volem donar gràcies a totes les
persones, entitats i associacions que
heu destinat part del vostre temps a
fer possible aquesta colla. Volem celebrar-ho amb tots els que, de forma
desinteressada, heu invertit hores,
idees i alegries en aquest projecte i,
gràcies a vosaltres, avui podem cele-

brar la nostra primera dècada.
També volem agrair a l’Ajuntament
d’Artesa de Segre el fet de deixar-nos
un espai de treball i col·laborar amb
nosaltres de forma activa, així com
als Bombers i Protecció civil; sense el
vostre suport, molts projectes no haurien estat possibles.
També volem donar gràcies als
ajuntaments que heu confiat en nosaltres portant la màgia del nostre
foc a cada racó dels vostres pobles:
Bellcaire d’Urgell, Ivars de Noguera,
Penelles, les Avellanes, Camarasa,
Bellmunt d’Urgell, Linyola i Cubells.
I des d’aquí fem una crida molt
gran per animar tot el jovent d’Artesa i
rodalia a formar part de la nostra família. El temps passa i els que vam iniciar aquesta bogeria necessitem que
noves generacions s’engresquin i ens
aportin la vitalitat necessària per tirar
endavant. No us quedeu a casa... Los
Follets us estem esperant!
No ens cansarem de dir-ho: Felicitats a tots/es i moltíssimes gràcies per
fer que el nostre crit de guerra tingui
sentit: Artesa sempre encesa! | Diables Los Follets
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Fotos de grup dels participants a la visita cultural a
Montgai i Butsènit | Associació Cultural Terres del Marquesat

Sortida cultural a Montgai i Butsènit
E

l dissabte 17 de setembre vàrem
anar de visita cultural a Montgai
i Butsènit. Ens vàrem moure pel que
a la seva època havia estat el Marquesat, que al començament formaven els pobles de Camarasa, Cubells i Montgai, però això és història
passada. A les 10 érem a la plaça de
l’Ajuntament de Montgai, on ens va
rebre en Jaume Gilabert, batlle de la
localitat, i de la seva mà vàrem visitar una sala d’exposició del sabó, on
ens va explicar el procés de com va
néixer la Fira del Sabó, que fan cada
any i que cada vegada té més èxit.
En acabar, ens vàrem fer la foto de
grup i ens vàrem acomiadar.
Vàrem continuar amb en Vicent
Ribalta, el campaner del poble, que
ens va obrir l’església dedicada a
l’Assumpció. En Ramon Bernaus,
el nostre historiador, ens la va explicar amb tot detall. Al davant de l’església hi ha Lo Carreró, un conjunt
de cases del casc antic amb ruïnes
consolidades i que val la pena d’entrar-hi, ja que es pot copsar com era
la vida en aquella època. Destaca
un celler excavat a la roca, un trull i
l’accés a la casa més important, fet
amb lloses de pedra de gran tamany
i aguantades totes amb suports de
pedra, una obra poc vista a les nostres contrades.
Sortint d’aquest lloc i continuant
pel mateix carrer, uns metres més
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avall a mà dreta hi ha les restes del
que havia estat el castell de Montgai, que actualment és una casa on
es veuen restes de la muralla.
Per acabar la visita matinal a
Montgai, vàrem tornar a l’edifici de
l’antic ajuntament, on hi ha una exposició dels 50 anys d’història del
moto cros, amb molta documentació, ja que al circuit del Cluet s’hi han
celebrat campionats d’Espanya, Europa i del Món. Aquest circuit va ser
un referent important en l’època dels
anys 70 i 80 del segle passat.

VISITA A BUTSÈNIT
Amb els vehicles, sortírem direcció a Butsènit i vàrem aparcar
directament vora la casa del nostre
bon amic Alexandre Tugues, un bon
paleta i millor artista que fa uns vuit
anys que es va jubilar i es va dedicar
a construir cases, castells i masies
en miniatura, que no tenen res a envejar a les de Catalunya en Miniatura. Té el mèrit que ell mateix es confecciona els motlles, blocs de pedra,
lloses, teules i tot a escala. Algunes
cases tenen llum interior, i la reproducció de l’església de l’Assumpció
de Butsènt té campanes miniatura
que es poden tocar amb una corda.
També destaquen l’església de Sant
Climent de Taüll, la Masia del Barça,
els castells de Montsonís i de Meià, i
moltes altres obres. A l’exterior hi ha

un pont medieval, el Pilar d’Almenara, una font especial i una casa que
és la bústia de correus, el primer
treball que va fer. Ens acomiadàrem
i vàrem donar un tomb pel poble,
després de visitar l’església de l’Assumpció i dos dels portals d’entrada
a la població.
Retornàrem a dinar al restaurant
Cal Delme de Montgai. Havent dinat, de la mà de la regidora Marta
Salse, vàrem passejar per l’entorn
natural del riu Sió, on ens va explicar diverses rutes i també el tipus
de vegetació de la vora del riu i els
diferents arbres. També hi ha un lloc
on es s’albira molt bé el campanar
de l’església.
Ens acomiadàrem de la regidora
en la que seria l’última excursió de
l’any, però en farem una de conjunta
amb el CEB (Centre Excursionista
de Balaguer) i Les Peülles del Montsec, que serà una caminada circular
de 9 quilòmetres, d’Alberola a Montessor, de la que us parlarem en el
proper número.
L’Associació Cultural Terres del
Marquesat donem gràcies a Jaume
Gilabert, Jaume Esteve, Marta Salse, Vicent Ribalta i Alexandre Tugues per la seva col·laboració i ajuda en la visita cultural que vàrem fer
als seus pobles.
| Francesc Gessé, en nom de
l’equip de Terres del Marquesat
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Trobada de punta al
coixí a Vinaròs
E

l dia 25 de setembre les puntaires d’Artesa de Segre, juntament amb altres persones de la nostra ciutat vam, anar amb autocar a la trobada de punta al coixí
que es va fer a Vinaròs (Castelló).
La trobada va ser d’allò més entretinguda. Durant tot
el matí, un grup de folklore va amenitzar l’acte amb les
seves cançons i balls típics. Després de dinar, vam fer un
passeig vora el mar per gaudir del dia.
També volem fer saber que el dia 6 de octubre va començar el curs 2016-2017, de manera que si algú vol compartir amb nosaltres el bonic art de fer punta al coixí, la sala estarà oberta tots el dilluns i dijous de 4 a 7 de la tarda.
Per més informació, truqueu al telèfon de les puntaires:
686 17 60 37.

Comença el curs!

I

amb ell, l’AMPA inicia les activitats
habituals. Enguany hem preparat
un ampli ventall d’activitats extraescolars de migdia: Taller de vímet,
mecanografia, taller de ceràmica,
anglès, fil i agulla, taller de dibuix
i pintura, escacs, fem volar la imaginació, teatre, animació infantil...
Recordeu que encara tenim algunes
places disponibles, si hi ha alguna
família interessada es pot posar en
contacte amb l’AMPA.
A nivell organitzatiu, el passat dimecres 5 d’octubre va tenir lloc l’As-

semblea General de l’AMPA. Després
de la lectura i aprovació de l’acta
del 2015, es van presentar l’informe
econòmic, l’informe d’extraescolars
i l’informe de presidència, amb la
memòria del curs 2015-2016 i els projectes per al nou curs.
Finalment, es va procedir a renovar la Junta. Donem les gràcies als
membres sortints, pel seu temps i la
seva dedicació: Ismael Maza, Montse Chinchilla, Romà Puigpinós, M.
Àngels López i Íngrid Llobet. I donem
la benvinguda als membres entrants:

La representació
de l’associació
de Puntaires
d’Artesa de Segre
a la trobada de
Vinaròs | Dolors
Bella

Noemí Pursals, Àngels Mascarell,
Ewa Szeliga, Gerard Ros i Rosa Roca.
Aquests primers dies d’octubre,
en el marc de les diferents reunions
d’inici de curs, també s’han escollit els
delegats de grup, que són els pares
i mares que fan d’enllaç entre l’AMPA i la classe i que ens donen un bon
cop de mà en l’organització de festes.
Gràcies a tots els voluntaris!
Us desitgem a tots un bon inici
de curs 2016-2017 i us encoratgem
a participar en
les activitats de
l’AMPA!
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ANTONI AMIGÓ I PONS

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

MARCOVAU - ARTESA DE SEGRE
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Sortida cultural a la Pobla de Segur
E

l dia 28 de setembre l’equip de
la Residència Municipal d’Artesa
de Segre i del Centre Geriàtric del
Pirineu, amb el suport de la Creu
Roja de la Noguera, vam organitzar
una sortida cultural a la Pobla de Segur amb tots els nostres avis.
En arribar a la Pobla, vam visitar el riu Noguera Pallaresa, on ens
van explicar la història dels rais, i
seguidament vam fer un gran dinar
de germanor a la terrassa del Centre
Geriàtric del Pirineu tots plegats: professionals, avis i voluntàries.
També vam gaudir de l’orquestra
La banda del Peirot, on vam escol-

tar un concert
d’acordions
amb
cançons
típiques com la
Bella Lola que
van transportar
els avis als seus
records de joventut.
Finalment,
per acomiadar
la festa, vam fer Foto de grup dels avis i voluntaris participants | CGP
cloenda amb un
castell de focs artificials.
gran somriure a la cara de tots els
Va ser una experiència inoblida- avis! | Equip de la Residència
ble, on vam aconseguir dibuixar un d’Artesa de Segre

I 23

tema del mes

El vermut de diumenge i les sardanes, a l’esquerra, i el concert i els inflables, a la dreta | Jordi Farré, Dolors Bella

Artesa s’acomiada de l’estiu
amb una lluïda Festa Major
L

a Festa Major d’Artesa va tenir
lloc del 28 de setembre al 2 d’octubre i va ser el colofó de l’estiu al
municipi i rodalia. El programa presentava poques novetats respecte
de les anteriors edicions, mentre
que apostava per les propostes més
consolidades i que més bona acceptació havien tingut els darrers anys i,
al mateix temps, reeditava els clàssics com les havaneres, el sopar de
germanor o el concurs de botifarra,
entre molts d’altres. El primer dia es
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va fer el concert d’havaneres a la
plaça del Ball, a càrrec del grup Les
Anchovetes, i a la mitja part es va
repartir el típic rom cremat.
El tret de sortida oficial va ser
l’endemà, dijous, amb el repic de
campanes i els jocs per la mainada,
a la tarda, i el sopar de germanor, al
vespre. Els jocs per la mainada es
van fer al carrer Bisbe Bernaus i la
plaça del Ball, mentre que el sopar,
com sempre, va tenir lloc al pavelló.
Hi van assistir 222 persones, 200

adults i 22 infants. A continuació hi va
haver ball i gresca pel jovent. A més,
dijous al vespre també es va fer el
Correbars, una iniciativa del grup Alternativa que cada any té més participació. La sortida era al Bar Manel,
a la carretera d’Agramunt, i el final,
al Pub Jack’s. Va recórrer un total de
10 establiments.
Divendres es va estrenar la proposta dels inflables a l’avinguda M.
Anzizu, en horari de matí i tarda i
força participació. Tampoc no hi van
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#temadelmes

De dalt a baix i d’esquerra a dreta, foto de grup dels participants al Correbars, havaneres, Holiparty i correfocs | J.F., Follets

faltar les cites clàssiques, com el
concurs de Botifarra (vegeu desglossament), el concert i ball de tarda i el
correfoc a la nit, que enguany tenia
com atractiu especial el desè aniversari de Los Follets (més informació

E

a la pàgina 19). A banda dels habituals espectacles infantils de màgia
i animació a les tardes, així com els
concerts i la gresca a les nits i matinades, també es van reeditar clàssics com l’espectacle de dissabte,

enguany de la mà de Súper Cracks amb humor, màgia i acrobàcies.
Dissabte, com a novetat, també hi
va haver la Holiparty de l’Escola de
Futbol d’Artesa, en el marc de la presentació dels equips (pàgina 28).

Concurs de Botifarra

l 22è Concurs de Botifarra, celebrat el divendres de la Festa Major a la tarda, va reunir un
total de 27 parelles. Es van disputar dos tornejos, la
Lliga i la Champions, i els guanyadors van ser Xavier Guardia i Jordau (primer premi Champions, foto dalt esquerra), Carles Canes i Joel Solanes (segon premi Champions, dalt dreta), David Galceran
i Tito (primer premi Lliga, baix esquerra) i Ferando
i Gerard Torrelles (segon premi Lliga, baix dreta).
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vida social
La Teresa amb els seus fills i en rebre la medalla

La Padrina ha fet 100 anys

E

stimada Padrina,
El dia 5 d’octubre vas complir
100 anys; sí, sí 100 anys!!! Qui ho
havia de dir?... Com tu dius, “és un
bon sarpat!” Tu mateixa deies que no
sabies pas si hi arribaries, i el cert és
que això no ho sap ningú; possiblement sigui el teu destí, possiblement
sigui un gran regal.
Tu agraeixes a Déu que hagis pogut complir 100 anys, però jo crec que
també hi ha altres coses que segurament hi hagin influït: la teva genètica i
fortalesa, la cura de la tieta Pepita i el
tiet Salvador, els tomàquets i enciams
de l’hort, el menjar sempre casolà,
la pau i la tranquil·litat de Foradada,
els bons amics i amigues, la família i,
en aquests moments, també la cura
de les treballadores de la residència
d’Artesa. Sigui el que sigui, estic molt
content i orgullós d’haver pogut gaudir tants anys de la teva companyia,
els teus consells i les teves rialles, i
em sento plenament agraït que els
teus fills, néts i besnéts també n’estiguin gaudint fins a dia d’avui.
Sovint recordo els dies que anava
a visitar-te a casa teva i m’explicaves històries de quan eres més jove,
asseguda a la teva butaca mentre
m’agafaves dolça i amorosament la

mà, com fas sempre. Recordo en especial una història que m’explicaves
i segurament en aquells moments jo
no entenia. Era el fet que en temps de
guerra, quan senties que s’atansava
un avió que tirava bombes, agafaves
un bastó i el mossegaves ben fort per
a protegir el teu timpà.
També recordo aquells plats de
sopa boníssims amb el brou de la tieta que menjàvem quan veníem a casa
i celebràvem alguna festa. Jo ja estava ben tip, però tu insisties: “menja,
menja”. I tampoc oblido com t’agradava seure llargues estones al banc
de la collada, mentre contemplaves el
paisatge i observaves el temps passar. Allí sovint ens trobàvem quan jo
tornava de passejar al Tigre; quins
bons records!
I no em puc deixar tampoc de fer
esment de la teva frase preferida, que
ens recordes dia rere dia: “salut, feina
i sort, pau a casa i a tot el món”, i que
bé que aniria aquest lema si tots l’apliquéssim de veritat!
Conseqüència de tot plegat, els
dies 7 i 8 d’octubre vam celebrar el
teu aniversari amb els alcaldes de Foradada, d’Artesa i els representants
del Departament de Benestar, juntament amb els familiars, amics del

poble i els responsables i companys
de la residència. Vas rebre la medalla
dels cent anys de la Generalitat en la
millor companyia, i enmig d’emocions
i felicitat després de bufar les espelmes ens vas dir que estaves molt i
molt contenta de poder celebrar els
anys acompanyada de tota la família:
“hem fet una bona festa tots plegats!”
Sí Padrina; hem fet una bona festa
tots plegats. Per això i per tot el que
m’has donat i he rebut amb orgull,
t’agraeixo molt que hagis estat tants
anys al nostre costat.
Gràcies Padrina, per molts anys!
| Nic Boliart

Felicitació del
Centre Geriàtric
El 8 d’octubre, Teresa Monsonís
Font va rebre la medalla centenària
de la Generalitat. L’acte va ser presidit per l’alcalde, Mingo Sabanés,
amb el director de la residència,
Jaume Mitjana, la família tota i
l’equip del Centre Geriàtric del Pirineu. La Teresa va rebre la medalla
centenària del Departament de Treball, Afers Socials i Família, en reconeixement d’haver complert 100
anys. Per a tots va ser un dia molt
especial, per molts anys Teresa!
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esports

L’Escola de Futbol d’Artesa de Segre
presenta els equips de la temporada

L’Escola ha format vuit equips per aquesta temporada i té un total de 105 participants | Sport Base TF7

L

’Escola de Futbol Artesa de
Segre presentar l’1 d’octubre
els vuit equips de la temporada
2016/2017. Són un juvenil, un cadet,
un infantil, un aleví, dos benjamins,
un pre-benjamí i un baby, i en total

28 I

hi ha 104 nens i una nena. La coordinació de va a càrrec de Miki Massana. A l’acte de presentació hi van
assistir l’alcalde, Mingo Sabanés, la
regidora d’Esports, Maria Cusola, i
el president de l’entitat, Jaume Gon-

zález. En acabar, es va celebrar la
Holi Party, oberta a tothom, coincidint amb la Festa Major (vegeu pàgines centrals). A la pàgina següent
podeu veure tots els equips que ha
format l’Escola aquesta temporada.
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Equip baby | Sport Base TF7

Equip prebenjamí | Sport Base TF7

Equip benjamí A | Sport Base TF7

Equip benjamí B | Sport Base TF7

Equip Aleví | Sport Base TF7

Equip Infantil | Sport Base TF7

Equip Cadet | Sport Base TF7

Equip Juvenil | Sport Base TF7
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Pedalada per la mobilitat sostenible
E

n el marc de la Setmana per la
Mobilitat Sostenible, el divendres dia 16 de setembre va tenir lloc
a Artesa una pedalada popular per
difondre i conscienciar de la importància de reduir l’ús de vehicles contaminants. La sortida va consistir en
una ruta que va començar a la plaça
de l’Ajuntament i va recórrer les hortes d’Artesa. El trajecte era apte per
a tots els públics, d’acord amb el caire familiar de l’activitat.
L’esdeveniment va comptar amb
la col·laboració de l’entitat esportiva
CUDOS i el grup de Protecció Civil
del municipi.
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La pedalada va sortir de la plaça de l’Ajuntament | CUDOS
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el cap

informa

Veus el que beus?

E

l consum d’alcohol en petites
quantitats produeix efectes gratificants i de plaer, però també comporta riscos per a la salut i problemes socials si se’n beu massa.
Què és beure massa?
Qualsevol consum d’alcohol
que incrementi el risc de patir conseqüències negatives (físicament,
psicològicament o socialment) a curt
o llarg termini com. Per exemple,
quan es compleix alguna de les condicions següents:
1. Beure per sobre dels límits de
consum de risc calculats en les unitats de beguda estàndard (UBE).
Segons l’Organització Mundial
de la Salut, el consum d’alcohol en
un dia no pot superar les 4 UBE en
els homes i les 2 UBE en les dones,
i en una setmana, 28 UBE en els homes i 17 UBE en les dones.
2. Quan la persona té problemes
que es poden agreujar amb l’alcohol, siguin físics (hepatitis, gastritis,
diabetis), psíquics (depressió, an-

sietat, falta de memòria) o socials
(conflictes familiars, baix rendiment
laboral).
3. Quan es beu en circumstàncies en les quals està contraindicat
(menors de 16 anys, embarassades
o mares lactants, quan es condueix,
es prenen medicaments que interactuen amb l’alcohol, es fan treballs a
certes alçàries o s’han de manejar
eines o maquinària).
4. Quan es necessita beure per
relacionar-se amb els altres o per
afrontar dificultats personals.
Com pots calcular el consum?
Es consideren una UBE una copa de vi, una cervesa, un cigaló o un
xopet.
Es consideren dues UBE una copa de conyac o licor, un whisky o un
cubata.
Per exemple, calculem el que un
personatge hipotètic va beure en el
Correbars:
6 cerveses = 6 UBE (excessiu,
tant si és un noi com si és una noia)

2 cubates x 2 UBE = 4 UBE (al
límit si és un noi i excessiu per una
noia)
Què fer si es beu massa?
1. Es pot intentar beure menys.
2. Prendre begudes no alcohòliques per satisfer la set
3. Beure a glops petits
4. Planificar altres activitats en
els moments en què se sol beure
5. Considerar nous interessos:
exercici físic, cinema,...
6. Evitar anar als bars
7. Limitar les trobades amb gent
que beu molt
8. Davant de pressions socials
que forcin a beure, dir amb fermesa:
“No gràcies, avui ja he begut prou”
Pots necessitar deixar de beure
alcohol. Si compleixes alguna de les
condicions anteriors, és recomanable que redueixis el consum d’alcohol. Si et resulta difícil mantenir-te
per sota dels límits de risc, és possible que necessitis ajuda. Parla-ho
amb la infermera o el metge del teu
centre d’atenció primària (CAP).
Si desitges més informació:
http://drogues.gencat.cat/.
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EQUIPS DE NETEJA GIDAR
REPARACIONS MECÀNIQUES

Ctra. Agramunt, 12
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Tel. 973 400 081

I PUBLICACIÓ D’ARTESA DE SEGRE i COMARCA I octubre 2016 I Núm. 403

25730 Artesa de Segre (Lleida)

institut els planells
Desigualtats en una colònia industrial

P

au Jovell, autor del treball de recerca premiat, n’exposa el contingut (vegeu pàgina 10).
El motiu central del treball és estudiar les desigualtats i la seva evolució
en la colònia industrial La Fàbrica, radicada a El Pont d’Alentorn.
Abans, però, es realitza la definició
de les desigualtats i els seus diferents
tipus tot establint la relació entre ells,
s’analitza la seva evolució en els darrers 100 anys i s’exposa la concepció
que n’han tingut diversos economistes i pensadors al llarg de la història
i en l’actualitat. A més, es defineixen
diferents conceptes econòmics i estadístics que seran utilitzats al llarg del
treball.
A més de les desigualtats, l’estudi de La Fàbrica inclou l’anàlisi del
nombre de treballadors/es i la seva
evolució, que pot ser relacionada amb
l’evolució de l’activitat; i l’establiment
del salari mitjà anual tant de forma nominal com descomptant la inflació, per
estudiar l’evolució tant del salari nominal com del poder adquisitiu. L’estudi comprèn aquestes dades i la seva
evolució en el període 1922-1966, a
excepció dels anys en què La Fàbrica
romangué tancada a causa de la Guerra Civil. L’anàlisi de les desigualtats
des d’una perspectiva global, dels salaris i del nombre de treballadors/es,
ha estat realitzada de forma bianual.
En canvi, el de les desigualtats de gènere ha estat feta un cop per dècada.
Les desigualtats en les rendes del
treball són analitzades des de dues
perspectives: una de global, en què
són estudiades les desigualtats existents entre tot el personal laboral; i una
altra, en què s’analitzen les desigualtats de gènere. Pel que fa a la pers-

pectiva global, es pot
establir que aquestes
eren molt menors que
les que es produïen a
l’època i en l’actualitat,
quelcom que no ens
pot sorprendre, ja que
la reduïda mida de La
Fàbrica impossibilitava
grans desigualtats entre els obrers i els seus
directius. Així, el Coeficient de Gini es troba
comprès entre 0,899
(any 1942) i 0,244 (any
1924), tots dos valors
inferiors al nivell euro- Evolució comparativa del salari i dels llocs de treball
peu a l’any 2010, que
era de 0,26. En canvi, les desigual- estar relacionat amb la situació de
tats de gènere són enormes i el salari fort creixement econòmic a Espanya,
femení se situa entre el 53,215% (any accentuat, en aquest cas, perquè a
1962) i el 69,292% (any 1952) del La Fàbrica, degut a la seva situació,
masculí. Aquesta desigualtat es deu s’accelera el ritme d’acomiadaments
a la total marginació de les dones de laborals però es manté el nombre
qualsevol càrrec directiu o professio- de directius, quelcom que n’eleva la
nal, que són els més ben retribuïts, i al mitjana.
fet que, entre els obrers i les obreres,
Finalment, pel que fa a l’evolució
també es produïen desigualtats més o en el nombre del personal laboral,
menys notables, motivades pel fet que s’estableixen tres grans tendències.
homes i dones feien feines diferents, Una d’expansiva, en què el nombre
sent les feines realitzades pels homes de treballadors/es passa de 148 (any
més ben retribuïdes, generalment, 1922) a 309 (any 1946, tot i que la xique les feines que feien les dones.
fra pot ser sobredimensionada); una
Pel que fa a l’estudi del salari mitjà de relativa estabilitat, tot i que en ninet (obtingut descomptant la inflació), vell més baix, entre aquest any i el
aquest tingué una lleu tendència a 1952 (287 treballadors/es); i una de
l’alça durant els anys de la dictadura decreixement, entre el 1954 i l’any de
de Primo de Rivera i la II República tancament. S’observa com la major
i caigué enormement durant la Post- part dels llocs de treball desapareixen
guerra, fent que, fins a l’any 1958, no entre els anys 1964 i 1966, en què el
es recuperessin els nivells d’abans nombre passa de 203 a 6.
Trobareu el treball complet a:
de la Guerra Civil. Es manté estable en aquest nivell fins l’any 1962, h t t p : / / r e p o s i t o r i . u p f . e d u /
quan inicia un ràpid ascens que pot handle/10230/26304| Pau Jovell
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cartes a la re
Resposta a la carta sobre l’EMMA
D

es de la nova gerència de l’Escola Municipal de Música d’Artesa de Segre voldríem fer un aclariment sobre les acusacions que hem
rebut d’una exprofessora de l’escola.
Primer de tot, ens agradaria informar sobre el fet que, el juny del
2016 tot el professorat de l’EMMA
va ser despatxat, ja que l’empresa que gestionava el centre es va
acomiadar. Per tant, ens agradaria
remarcar que, aquesta treballadora
va ser despatxada d’igual forma que
la resta de treballadors per l’anterior
empresa i no per l’actual direcció.
La persona que va escriure
aquesta carta afirma haver parlat
amb nosaltres sobre el nou projecte,
però el cert és que, en cap moment
s’ha dut a terme dita conversa per
parlar sobre el seu futur. Des de la
direcció volem deixar clar que, els
nostres esforços i el nostre treball
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van dirigits a aconseguir una bona
gestió i un bon funcionament de l’escola per tal que, tant el professorat,
alumnes i respectives famílies puguin gaudir amb la música.
Després de fer les valoracions
pertinents sobre l’antic professorat
de l’escola, es va citar a aquells que
crèiem que tenien un bon perfil per
emprendre amb nosaltres aquest
nou projecte ple d’il·lusions i nous
propòsits. Totes les decisions preses
han estat, sens dubte, pel benefici
de l’escola i els seus alumnes. Per
tant, en cap moment es pot parlar de
discriminació, ja que, com bé s’ha
explicat prèviament, tots els treballadors havien estat acomiadats i el
fet que la direcció hagi donat l’oportunitat a part dels antics professors,
és, exclusivament, perquè complien
amb el perfil buscat. Si la persona
que realitza aquestes acusacions

no forma part de l’actual equip de
l’EMMA, no és per cap motiu discriminatori, sinó que, després de fer les
valoracions pertinents es va decidir
que hi ha altres professionals ,igualment qualificats, per dur a terme la
feina.
Per últim, remarcar que, no hi ha
cap obligació vers aquesta persona
i que totes les decisions preses, són
SEMPRE en benefici de l’escola, per
tant, qualsevol acusació sense fonament queda fora de lloc.
Moltes gràcies per la seva atenció,
Atentament,
Equip directiu de l’EMMA
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edacció
Les estrelles

E

n l’anterior article sobre el Big
Bang ja vam dir que, una vegada l’Univers s’anava refredant, la
gravetat acumulava núvols de gas i
es començaven a formar estrelles.
Doncs bé, les següents línees les
dedicaré a explicar una mica com
naixen, viuen i moren les estrelles.
A l’Univers hi ha acumulacions
de gas, bàsicament hidrogen, anomenades nebuloses on, gràcies a
la gravetat, es formen les estrelles.
Es va acumulant
gas en un punt, va
creixent i es compacta i escalfa tant
que, una vegada
arriba a una temperatura determinada (milions de graus), els àtoms
d’hidrogen xoquen entre ells, es fusionen i formen heli.
En aquest procés es llibera gran
quantitat d’energia en forma de llum
i calor i ... Ja està! Ja tenim una estrella. La pols i altres residus que
sobren del procés, com que es queden orbitant l’estrella, es poden unir
formant planetes, que és el que va
passar fa 4.500 milions d’anys i va
originar el nostre Sistema Solar.
Així doncs, cada segon, al nucli
del nostre Sol es transformen 600
milions de tones d’hidrogen en heli
i es perden 4 tones de massa solar
per segon, una part de la qual la rebem nosaltres en forma de llum i calor. La fusió nuclear, la pressió que
exerceix, és el que impedeix que
la gravetat aconsegueixi col·lapsar
l’estrella.

El Sol està ara a la meitat de la
seva vida, transformant hidrogen
en heli, en la fase d’evolució estelar
anomenada “seqüència principal”.
Què passarà quan s’acabi l’hidrogen? Doncs, com que s’atura la fusió, la gravetat comprimeix l’estrella
i el nucli s’escalfa cada vegada més,
fins que, a uns 100 milions de graus,
l’heli es comença a fusionar formant
elements més
pesats,
com
l’oxigen i el
carboni, i s’atura altre cop el
col·lapse.
Però aquesta fase no dura
gaire i, finalment, les capes exteriors
del Sol es desprenen i només queda
un nucli de la mida d’un planeta petit
que no s’enfonsa més per la resistència que ofereixen els electrons,
que no els agrada estar massa a
prop els uns dels altres, resultant en
un objecte acolorit amb formes generalment circulars anomenat nebulosa estel·lar, restant al centre una
nana blanca, molt densa (un cm³
pesa dues tones) que continuarà brillant mentres li quedi energia i, finalment, s’apagarà. Aquest és el destí
del nostre Sol.
Si l’estrella inicial té una massa
de més de 8 masses solars, quan
s’esgota el combustible té un final
més apoteòsic que les estrelles de
massa solar, ja que explota en forma
de supernova i aconsegueix véncer
fins i tot la resistència dels electrons,
però no la dels neutrons. Llavors te-

“El Sol està ara
a la meitat de
la seva vida,
transformant
hidrogen en heli”

nim una estrella de neutrons que,
amb el doble de massa que el Sol,
té el tamany de Manhattan (un cm³
pesaria 1.400 milions de tones).
En estrelles amb massa inicial
de més de 30 vegades la del Sol, la
gravetat venç completament i, després d’una supernova gegantina, el
remanent estelar que en resulta és
un forat negre, que és negre perquè
la gravetat fa que ni la llum en pugui
escapar. Per tant, el que determina
bàsicament tant la formació com la
mort d’una estrella, és la força de la
gravetat.
Quan moren les estrelles, sigui
de la manera que sigui, es lliberen a
l’espai elements químics, com l’oxigen o el carboni, que són essencials
pel naixement de la vida. Fins i tot
el ferro que tenim a la sang es va
formar a l’interior d’una estrella. És
per això que Carl Sagan deia que
“l’home és pols d’estrelles”.
Com podeu veure, les magnituds
de pes o tamany en què ens movem
quan parlem de l’Univers són colossals i, per exemple, l’energia que
s’allibera amb una supernova equival a la que generarà el Sol durant
tota la seva vida i l’explosió brilla tant
com 10.000 milions de sols.
Per acabar, pel que fa a les nebuloses, citarem un exemple de les
que generen noves estrelles, com
és la Nebulosa d’Orió. Una nebulosa
planetària és l’Ull de Déu o l’Ull de
Gat, i de nebuloses generades per
una supernova, per exemple, hi ha
la del Cranc.
| Joan Carles Eroles, membre
de la Societat Astronòmica de
Lleida
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per què diem...

Albert Vidal

... ser la xocolata del lloro?

E

s diu per referir-se a alguna cosa
de poca importància i també que
l’estalvi que s’obté en algun afer és
insignificant respecte el que es pretén. La xocolata prové de la planta del cacau i es va conéixer ran
el descobriment d’Amèrica, essent
ràpidament importada a Europa
com una menja exquisida. Al llarg
del segle XVII es va posar de moda
entre les classes benestants obsequiar els convidats amb una tassa
de xocolata acompanyada de melindros o algun altre pastisset. Així,
de mica en mica, al segle XVIII la

xocolata va convertir-se en beguda
gairebé obligada en els ambients
selectes de l’època, ja que el seu
altíssim preu només podien pagar-lo els indians rics que havien
fet fortuna a les Amèriques i ara
s’instal·laven en grans i elegants
cases, tant a Catalunya com a fora,
envoltats de luxe i comoditats.
Entre les seves pertinences
més preuades solia haver-hi un lloro, gairebé sempre engabiat, com
a element exòtic incorporat a la casa des de l’altra banda del mar en
record de la seva antiga vida al que

se’n deien “les colònies” i acostumaven a posar-li trossets de xocolata -de la més baixa qualitat que
podien trobar- per a què picotegés.
Però quan alguna família anava
a menys mirava de dissimular la
seva sovint difícil situació i mantenir les aparences continuant oferint
xocolata als convidats, però suprimint-li la ració al lloro, la qual cosa,
òbviament, només representava
un estalvi mínim que no podia resoldre el problema econòmic.
Per això, quan algú es trobava
en situació de precarietat es deia
que “no tenia ni per la xocolata del
lloro”. I així ha quedat com expressió equivalent a “no tenir ni cinc”.
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reflexionem

Mercè Nogués

El problema

U

n gran mestre i un guardià compartien l’administració d’un monestir zen. Un dia el guardià va morir,
i calia substituir-lo. El gran mestre va
reunir tots els seus deixebles per escollir qui tindria aquest honor. “Usa un
problema”, els hi va dir. “Qui el resolgui primer, serà el nou guardià”.
Va portar una taula al centre de
la sala, hi va posar a sobre un enorme i fascinant gerro de porcellana
amb una preciosa rosa vermella i va
assenyalar: “Aquest és el problema”.
Els deixebles contemplaven perplexos els dissenys sofisticats i rars de
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la porcellana i la frescor i elegància
de la flor. Què representava? Què
fer? Quin era l’enigma? Estaven paralitzats. Després d’alguns minuts, un
es va aixecar, va mirar al mestre i als
altres deixebles, va caminar cap al
gerro amb determinació i el va tirar a
terra. “Vostè és el nou guardià”, li va
dir el gran mestre, i va explicar: “Jo
he estat molt clar, els he dit que estaven davant d’un problema. No importa
com de preciosos i fascinants siguin,
els problemes han de ser resolts. Pot
ser un gerro de porcellana rar i valuós,
un bell amor que ja no té sentit, un camí que hem d’abandonar però que insistim a recórrer perquè és còmode.
Només hi ha una manera de tractar

els problemes, atacar-los de front. No
podem tenir pena ni deixar-nos temptar pel costat fascinant que qualsevol
conflicte comporta”.
Reflexió
A vegades els problemes tenen en
nosaltres un estrany efecte: ens agrada contemplar-los, analitzar-los, donar-los voltes, ... Sovint comparem els
nostres amb els dels altres i diem “El
teu problema no és res ... Espera que
t’expliqui el meu!”. En l’argot psicològic aquest procés s’anomena “paràlisi
per anàlisi”. I la solució? Esteu preparats per deixar de contemplar els
problemes i afrontar-los? Teniu algun
problema com el gerro del conte? Què
heu decidit fer? Vosaltres decidiu.
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notícies
de la biblioteca
NOVETATS
D’OCTUBRE

NOVEL·LA
Tot això ho faig perquè tinc molta por. Premi Mercè Rodoreda. Empar
Moliner. Proa.
Les dificultats d’afrontar l’absurd, de
viure sense por i d’estimar sense fer
mal, tractades amb lucidesa i sarcasme: dues mares que surten a córrer
pel bosc, un presentador que vol lligar-se l’entrevistat, la por que un fill
prengui mal, la parella que ja no riu,
l’esnobisme gastronòmic...
Res no és perfecte a Hawaii.
Màrius Serra. Proa.
A l’illa de Hawaii se celebra un congrés
sobre el capità Cook, descobridor de
l’arxipèlag, i la inauguració d’un complex turístic, però un accident saboteja
la festivitat. Un jove periodista cobreix
i investiga el succés, juntament amb
una antiga companya d’estudis.
Matins grisos. Joan Adell Álvarez. Angle.
Crònica d’una família sacsejada per la
història. Al llarg del segle que va des
de les bombes del Liceu fins a la mort
de Franco, pateix bona part dels conflictes del país: la Setmana Tràgica, la
dictadura de Primo de Rivera, la Guerra Civil, la dictadura de Franco i les
seves execucions, ...

TEATRE
L’art de la comèdia. Eduardo De Fi-

Activitats

• Escoltem Perill de bombardeig
Recull de textos que expliquen
part de la Guerra Civil, amb
punyents referències que rares
vegades s’han fet públiques
11 de novembre, 20h
• L’Hora del Conte - Novembre
19 de novembre, 17:30h
Àrea Infantil
• Club de Lectura
Parlarem La maledicció dels
Palmisano, de Rafel Nadal
16 de novembre, 20:30h
• Col·loqui amb Rafel Nadal
Periodista i escriptor català. Escriu a La Vanguardia i col·labora
habitualment a RAC1, TV3 i 8TV
25 de novembre, 19h
• Escenes imaginades de la vida
de Jaume I, d’Antoni Borrell
Mostra commemorativa del
800 aniversari del naixement
d’aquest rei català.
Fins al 30 de desembre
• Exposició La desmesurada vida
de Ramon Llull, en els 700 anys
de la seva mort.
Mostra divulgativa en el m
arc de la commemoració dels
700 anys de la mort de Ramon
Llull.
Del 22 de novembre al 9 de
desembre
lippo. Arola.

L’hort de les oliveres (una òpera
de Catalunya). Narcís Comadira. Arola.

GUIA
Guia dels indrets mítics i llegendaris del Pallars Jussà. Pep Coll.
Cossetània.

CONEIXEMENT ADULTS
Guia de la Reserva Freser-Setcases. Diversos autors. Generalitat de Catalunya.
100 episodis clau de la història de
Catalunya. Agustí Alcoberro. Cossetània.

RACÓ DE PARES
Ensenya’m a menjar bé. Com adquirir uns hàbits alimentaris saludables. Gemma Ros. Abadia de Montserrat.

INFANTIL
El signe prohibit. Rodrigo Muñoz Avia.
Edebé.

PEL·LÍCULES TV
Marvel. Vengadores la era de Ultrón. Dr. Joss Whedonk.
Quédate conmigo. Dr. Michael McGowan.
La teoría del todo. Dr. James Marsh.
Marte (The Martian). Dr. Ridley Scott.
Spectre 007. Dr. Sam Mendes.

PEL·LÍCULES TV
INFANTIL
Atrapa la bandera. Dr. Enrique Rato.
Copito de nieve. Dr. Andrés G. Schaer.
Maléfica. Dr. Robert Stromberg.

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

HORARI Tardes de dilluns a divendres de 16.00 a 20.00 h. · Matí de dimarts d’11.00 a 13.00 h.
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fa 25 anys
Octubre
de 1991

E

n general, aquest mes he trobat
continguts força interessants, de
forma que la relectura de la revista
m’ha resultat agradable i enriquidora.
PORTADA. Les fotos del Sisquet
ens mostren dos moments de l’homenatge que es va fer a la germana
Dolors, que durant 50 anys va exercir
al Col·legi Sant Josep de les Germanes Dominiques d’Artesa. Aquí es pot
aplicar allò que les imatges diuen més
que les paraules.
EDITORIAL. El contingut de la
secció, titulada 50 anys de servei,
està dedicat a la “hermana Dolores”,
com se la coneixia popularment. Era
una persona senzilla i de caràcter
amable que sempre va treballar amb
els pàrvuls. Segons ella, “servir és
estar a disposició dels que ho necessiten”.
FUTBOL SALA. Sota el títol
Aquest any sí, la revista ens ofereix
la crònica del campionat d’estiu, amb
vint equips participants organitzats
en dos grups. La disputada final entre Frankfurt Balmes-Calçats Cercós
i SAT Solés-Colònies Cal Petit es va
resoldre a favor dels primers gràcies
a un gol de Francesc Pedrós en l’últim
minut. A destacar, la dedicació dels
organitzadors, l’esportivitat i l’afluència de públic. Reproduïm la foto dels
campions.
COMARCA. En l’article Boada,
exemple restaurador, Ferran Sánchez Agustí destaca la voluntat de
recuperació d’aquest poble del municipi de Vilanova de Meià després del
quart camp de treball juvenil d’estiu.
En destaca el Miquel de ca l’Arió com
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un dels principals impulsors.
CARTES A
LA REDACCIÓ.
Els fets emmarquen la història
és una altra carta on es deixa
constància que
el llibre de la història d’Artesa està equivocat pel
que fa a l’Acadèmia Balmes.
Aquesta vegada signa Lluís
Xandri i Serra,
que en va ser el
director. En una
nota de la redacció s’explica
que Xandri també afirmava que
l’acadèmia mai
no havia pretès formar part d’un llibre
d’història, però tampoc no es podia
permetre una versió equivocada.
COMARCA. Francesc Borràs i
Xavier escriu Crònica de Boada. Ara,
des de la perspectiva de l’Associació
d’Amics i Veïns de Boada, creada el
1986, es comenta com ha canviat la
fesomia de Boada, com s’ha consolidat la Festa Major i com el poble torna
a tenir protagonisme dins la conca de
Meià. Com a curiositat, l’associació
patrocinava l’equip de bitlles de Gàrzola.
ESPORTS. La secció dedica un
primer apartat al 1r Campionat d’Escalextric, que tingué lloc a la Dàlia
Blanca amb 15 participants, el guanyador dels quals fou Jordi Llanes. La
segona part ens parla de la 1a Cursa
Popular d’Artesa, on uns 60 corredors
van competir sota la pluja. Es publica
la classificació de totes les categories

i el guanyador absolut, en un recorregut de 12 km, fou Xavier Camarasa.
L’ANTIC PONT DE VERNET. La
secció consta d’una foto antiga amb
un peu que ens descriu breument
aquest pont inaugurat el 1922 i destruït pels republicans el 1939, en la
seua retirada al final de la Guerra Civil.
COSTUMARI. Amado Bernaus i
Marqués signa l’interessant article La
nostra terra: les masies, publicat a
les pàgines centrals. A partir dels fets
històrics que envolten les masies del
nostre entorn, que es començaren a
consolidar a partir de finals del segle
XV, Bernaus acaba amb una emotiva
reflexió sobre el fet de conservar-les.
L’autor destaca Mas Barrat, a la Baronia de Rialb, com a exemple d’ubicació de les masies en llocs que facilitessin la seua defensa.
En un requadre al peu de secció,
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Ramon Giribet i Boneta
La Palanca agraeix a Marissa Jovell
la seua col·laboració, que va deixar
per motius professionals al mateix
temps que la feina de bibliotecària
d’Artesa.
COMARCA. Pere Santacreu i
Trepat ens ofereix la crònica de l’XI
Festival de Música de les Terres de
Lleida a Vilanova de Meià. Sota el
patrocini del Departament de Cultura
de la Generalitat, unes 400 persones
van assistir al concert que tingué lloc
a l’església parroquial. L’Orquestra de
l’Escola d’Acordions de Lleida va interpretar peces de coneguts autors de
la música clàssica.
CAMP. En l’article Modificació dels
ajuts a la fruita seca, Andreu Farré
Taverna, dels serveis tècnics d’Unió
de Pagesos, explica els canvis que la
Unió Europea (aleshores CEE) va introduir en la normativa per als ajuts a
la fruita seca. Aquestes modificacions
afectaven de forma diferent les 14 organitzacions de productors d’aquest
sector en funció de quan havien començat els plans de millora, però el
resultat final era la pèrdua de 6.000
milions d’ecus (moneda antecessora
de l’euro) en relació amb un compromís anterior.
ENTRE ELS VELLS RECORDS.
La Fira, de Francesca Solé, és un article que per la seva qualitat descriptiva mereixeria ser rescatat –no sé ben
bé com– de l’oblit dels arxius. Amb un
estil exquisit, la Sisqueta ens descriu
els personatges i l’ambient de la Fira del mes d’agost, des de la vigília
fins a l’endemà, d’una època que la
majoria de nosaltres no hem viscut.
Gitanos que tractaven amb animals,
aragonesos que portaven forcs d’alls,
venedors de mantes i faixes, parades de fruita, venedors d’ungüents...
“L’endemà, el poble reprenia la seva
vida normal, sense gaire embranzida,

com després d’una festa”.
LOCAL. Sense signar, l’article
Reinicien les emissions de Ràdio Artesa de Segre explica que, després
de cinc anys i d’haver patit el robatori del material de baixa freqüència,
Ràdio Artesa tornaria a emetre des
de les noves instal·lacions ubicades
a la Dàlia Blanca, amb el vistiplau legal i una freqüència autoritzada per la
Generalitat. Es preveia emetre les 24
hores del dia, amb 5 hores diàries de
producció pròpia i 12 el cap de setmana.
FULLS D’INFORMACIÓ MUNICIPAL LOCAL. Dues pàgines i mitja

a membre del consistori, recordo
l’intens debat d’aquell Ple com si haguéssim estat al mateix Parlament, ja
que els grups de CiU i del PSC van
presentar propostes alternatives que
rebaixaven el contingut de la primera.
Al final, aquestes van ser rebutjades i,
curiosament, es va aprovar la d’ERC
gràcies a l’absència d’un regidor del
PP, ja que l’empat a 5 vots a favor i
en contra es va desfer amb el vot de
qualitat de l’alcalde Campabadal.
COMARCA. La pròpia redacció
de la revista en presenta la crònica Teatre: “Gente bien” de Santiago
Russinyol. L’Agrupació de Teatre de

ens informen sobre els acords del
Ple i de la Comissió de Govern, així
com d’altres aspectes de la gestió
municipal. La major part són temes
de tràmit, però destaca el Ple extraordinari del 16 de setembre en què es
va debatre una moció presentada pel
grup d’ERC, que bàsicament proposava l’adhesió a la proposició no de
llei aprovada pel Parlament (12-121989) sobre el reconeixement del
dret a l’autodeterminació del poble
català, el reconeixement dels nous
estats bàltics i el reconeixement del
dret a la independència de Catalunya
per via democràtica i pacífica. Com

Montsonís va representar aquesta
obra el 14 d’agost a la sala del castell,
l’aforament del qual (130 persones)
va obligar a fer fins a 3 representacions per no deixar ningú al carrer. La
direcció fou a càrrec de Dolors Palet.
Tres imatges acompanyen l’article,
en una de les quals podem veure la
destacada presència de la periodista
Elisenda Roca.
ANUNCI. La contraportada ens
presenta un d’aquells anuncis institucionals de la Generalitat de Catalunya
que ens van deixar lemes força interessants. En aquest cas: El català,
eina de feina.
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la

vella artesa

Josep Nogués i Sirvan

Els camps de futbol d’Artesa
P

oso el títol en plural perquè en el
meu record s’han canviat moltes
vegades de lloc. Del primer, recordo
que es va fer molt a prop de Ca l’ermità. Després de la guerra no hi havia
cap construcció, i es podia, amb permís, fer-lo on es volia. Era de terra,
res de gespa, i es va tancar amb xisques del Senill, poc a poc i molt ben
fet. Segurament que els “arquitectes i
obrers” van treballar gratis. Hi havia un
problema, la gent feia un foradet amb
la mà, apartant les xisques, i espiava.
Aleshores van llogar dues persones, el
senyor Batalla i el senyor Mora, amb
la missió d’anar donant voltes al camp
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i cuidar que ningú fes forats. Després
el van traslladar a tres llocs més i finalment, l’Ajuntament va decidir comprar-lo on és ara. Hi havia molta afició
i hi acudia molta gent. Recordo una
anècdota que va passar en un partit.
Hi havia públic fins a tocar de la del
terreny de joc i la barra de la porteria.
En una hi havia un senyor que li deien
Maldo, aficionat al màxim. Faltava molt
poquet per acabar el partit i anaven 0 a
0. Va haver-hi un embolic a la porteria
contrària i la pilota no entrava de cap
manera, contínuament tirava l’Artesa i
els forasters la treien com podien. Una
de les vegades, la pilota va quedar als

peus del Maldo i aquest, amb un copet
de peu, la va posar dintre la porteria.
L’àrbitre va acceptar el gol, potser
perquè va ser l’únic que no va veure
la cama del Maldo, però els forasters i
els jugadors van començar a empaitar
al Maldo, que corria com mai. De tant
en tant mirava endarrere i veia un núvol de gent que el volia apallissar. Vivia
al final de la plaça Major, al costat del
Museu, i va tenir temps just d’entrar a
casa i tancar la porta amb clau i forrellat ... I es va salvar.
Els esvalotats i enfadats forasters,
amb els futbolistes equipats encara,
poc a poc varen marxar i ell, quan es
va veure lliure, encara va anar a tocar
a l’Orquestra del Domingo Escolà, ja
que era músic.
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informació

municipal d’artesa
Mesos de juliol i setembre
PLE ORDINARI (dia 25 juliol)
S’aprova el Pla econòmic financer en relació a la liquidació del
pressupost municipal consolidat de
l’exercici 2015:
A favor: 8 vots (ERC)
En contra: 0 vots
Abstencions: 3 vots (CIU)
S’acorda, per unanimitat, aprovar
el Text Refós de la modificació puntual número 4 del Pla d’Ordenació
Urbana Municipal en relació al règim regulador de la implantació de
granges en sòl no urbanitzable que
incorpora les prescripcions proposades per la Comissió d’Urbanisme.
S’acorda, per unanimitat, aprovar inicialment el projecte per a la
utilització d’àrid reciclat pels residus
de la construcció amb marcatge CE
per camins rurals amb un pressupost d’execució per contracte de
269.828,79 euros.
S’aprova, per unanimitat, concórrer a la convocatòria d’ajuts per a
la utilització d’àrid reciclat dels resi-

*

dus de la construcció amb marcatge
CE en obres promogudes pels ens
locals i empreses públiques municipals de Catalunya.
S’aprova, per unanimitat, ratificar l’aprovació inicial de la modificació dels estatuts del Consorci Grup
d’Acció Local Noguera-Segrià Nord.
S’aprova, per unanimitat, declarar festes locals per l’any 2017 els
dies 20 de gener, Sant Sebastià, i 29
de setembre, dia de la Festa Major.
Aprovacions juliol
S’aprova la relació de factures
majors de 120,20 euros, pendents
d’aprovació de l’exercici 2016, d’una
quantitat de 336.514,14 euros.
Aprovacions setembre
S’aprova la relació de factures
majors de 120,20 euros, pendents
d’aprovació de l’exercici 2016, d’una
quantitat de 147.290,69 euros
INFORMES D’ALCALDIA
El dia 31 d’agost es va ingressar pràcticament tota la subvenció

Eva Maza i Batlle

de Pla de Barris, per un import de
298.851,77 euros. Resten pendents
de cobrar 22.568,06 euros.
El 15 de setembre es va adjudicar l’obra per instal·lar una bàscula
municipal de pesatge de vehicles al
Polígon Industrial El Pla a l’empresa
Básculas Mor, S.L.
S’ha sol·licitat per escrit, acompanyant el document tècnic, al Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació de la Generalitat
la cessió de les antigues sitges.
S’acorda concedir ajut econòmic
al CE Artesa de Segre de 6.500 euros per fer front a les despeses del
primer equip del durant la temporada 2016-2017, amb un avançament
de 2.500 euros
S’acorda concedir ajut econòmic
a l’Associació Amics de la Font Freda de Montargull, de 250 euros, per
fer front a les despeses del sopar de
germanor de la Festa Major 2016.
S’acorda concedir ajut econòmic
de 250 euros i dos trofeus al Club de
Tir Olímpic Antona per fer front a les
despeses del Tir al Plat amb motiu
de la Festa Major 2016.

Dates a recordar
Renovació del DNI
Fins pròxim avís per part de la Policia, no es
tornarà a renovar el DNI a l’Ajuntament. Per a
més informació, podeu adreçar-vos a l’oficina
de Lleida, situada al C/ Jaume II, 15. El telèfon és el 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: 28 de novembre.
- Artesa de Segre: 30 de novembre.
Només casos molt justificats, que no puguin
anar directament a la deixalleria.
Ajuntament d’Artesa de Segre
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Auto Taller Gardela
Planxa - Pintura
Mecànica - Servei grua
Tel. 973 400 198
Nit 973 415 119
Mòbil 630 247 659

44 I

I PUBLICACIÓ D’ARTESA DE SEGRE i COMARCA I octubre 2016 I Núm. 403

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

humor

La devoció a Santa Rita

Josep Galceran

Rita Barberà

Bàrcenas

Rato

Urdangarín

...
Rita Barberà (al mossèn):
“Santa Rita, Rita, Rita, lo que se da no se quita”

MOTOR

FEINA

VARIS

IMMOBILIARI
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apunt històric
1714

a l’interior mentre
protagonitzaven
violents contraatacs. Poc abans
de les vuit del matí, Villaroel retornà, i amb el que
quedava de cavalleria catalana i
amb soldats d’inImatge de l’època del setge de Barcelona
fanteria, va atacar
pel Bornet, però la
infanteria francesa el va repel·lir.
’11 de setembre es va celebrar una En paral·lel, Rafael de Casanova, amb
nova Diada Nacional de Catalun- les forces milicianes, va atacar pel baya multitudinària. És motiu per endin- luard de Sant Pere. En un dur combat,
sar-nos en la història dels fets: la de- els catalans van derrotar les guàrdies
fensa de Barcelona l’11 de setembre de espanyoles i valones, i Berwick va en1714, les posteriors capitulacions, l’en- viar nombroses tropes per mantenir la
trada de tropes a la ciutat i la repressió. posició. Es lliuraven violents combats,
Després d’un setge iniciat el 25 de juliol els borbònics dominaven un sector de
de l’any anterior, la matinada de l’11 de la muralla i els descampats però no posetembre de 1714 les forces del duc dien entrar al casc urbà. Els combats
de Berwick, el nou cap borbònic, van es van perllongar durant hores i els dos
llençar l’atac definitiu. Els defensors de exèrcits estaven esgotats, fins que a les
Barcelona van aguantar i es van retirar tres de la tarda, els catalans van tocar

L’Onze de Setembre

L
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Bartomeu Jové i Serra

a parlament i Berwick el va acceptar. La
rendició va salvar persones i béns.
La derrota suposà la repressió dels
catalans, un sotmetiment que es va
estendre a milers de persones entre
detinguts, deportats, condemnats i executats. Molts van haver d’exiliar-se per
salvar-se i un nou imaginari col·lectiu
s’imposava sota un règim qualificat pels historiadors de terrorisme militar. Es
diu que defensaven la ciutat un miler de
catalans, davant d’un exèrcit de 40.000
soldats. Desenes d’edificis i espais clau
de Barcelona van ser ocupats, s’ordenà
als gremis declarar béns i propietats per
aplicar-hi un nou impost i obligar-los a
finançar la guerra, les institucions principals foren dissoltes, el Dret Civil català
fou respectat, però el Decret de Nova
Planta l’emmotllà a l’absolutisme borbònic. S’obligà a utilitzar el castellà i es
restringí el català a l’àmbit privat.
Celebrem l’efemèride d’una desfeta
i la reivindicació d’uns drets que se’ns
van arrabassar. La cançó des de la posició de domini i dels impostos es va repetint. Fins quan...?
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la foto

El pavelló poliesportiu va acollir la novena edició de l’Aplec del Conill, el Cuniplec, el dia 18 de setembre. Va reunir
més de 120 persones repartides en una dotzena de colles, que van passar una jornada d’allò més animada | J. Farré

