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agenda
Agenda

ciutadana

Mes de març
ARTESA DE SEGRE
NAIXEMENTS

DIA 31: Oriol Casal i Foix, fill
d’Eduard i d’Eva
DEFUNCIONS

DIA 19: Rosa Colom i Clop (89 anys),
natural de Tudela de Segre
DIA 21: Constantiu Tustiu (29 anys),
natural de Rornania
DIA 28: Josep Feixes i Munich (65
anys), natural d’Alentorn
DIA 30: Maria Vilà i Fontanet (94
anys), natural d’Artesa de
Segre

MUNICIPI DE VILANOVA DE MEIÀ
DEFUNCIONS

dia 29: Roser Farrando i Domingo (84
anys), natural de Lleida

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

Actes

que sabem que es faran
Tot el mes

Exposicions de la Biblioteca Joan
Maluquer i Viladot:
(veure pàgina 38)
1 de maig

- Aplec de Refet i Aplec de Comiols
- Cursa Lo Meló d’Artesa: 8:30 h,
sortida dels caminadors (12 i 18
km, +500 m); 9:30 h, sortida dels
corredors (18 km, +900 m). Puntuable per a la Lliga de la Noguera de
curses de muntanya. Inscripcions i
informació: cursadelmelo.blogspot.
com (veure pàgina 33)

6 de maig

A les 21 h, al Cubtural, projecció de
la pel·lícula Incerta glòria
6 i 7 de maig

A Vilanova de Meià, Festa de Santes Creus (veure pàgina 15)
20 de maig

- Aplec de Sant Mamet
- Nit dels museus

Del 22 al 28 de maig

A Foradada, Setmana Cultural i
Festa de Sant Urbà

5 de maig

A les 16 h, a l’Àrea d’Activitats de la
Biblioteca Joan Maluquer i Viladot,
presentació de l’exposició Cartells
de la Guerra Civil a Catalunya, a
càrrec de Ferran Sánchez i Agustí
(veure pàgina 38)

26, 27 i 28 de maig

A Vilanova de Meià, 3r Aplec de
Geologia de les Terres de Ponent.
Organitzen: Terres del Marquesat i
Geoparc de la Conca de Tremp i del
Montsec

Nota de la redacció:
A l’Agenda Ciutadana hi publiquem els naixements i defuncions d’Alòs de Balaguer, Artesa de Segre, Foradada i Vilanova de Meià dels quals tenim coneixement,
excepte quan les persones interessades demanen explícitament que no.

temps

març

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

A) PLAÇA DE L’AJUNTAMENT

Temperatura mitjana: 11,3°
Temperatura màxima: 24°
			(dia 11)
Temperatura mínima: 0° (dia 1)
Dies amb precipitacions: 5
Precipitació màxima:
52 mm
			
(dia 24)
Total precipitacions:
100,5 mm
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B) BALDOMAR

Temperatura mitjana:
9,5°
Temperatura màxima:
22,2° (dia 11)
Temperatura mínima:
-2,7° (dia 1)
Dies amb precipitacions: 12*
Precipitació màxima:
44,9 mm
			(dia 25)
Total precipitacions:
101,1 mm
*Part de precipitacions són dècimes
de litre de la boira.

VILANOVA DE MEIÀ

Temperatura mitjana:
10,8°
Temperatura màxima:
24,1° (dia 11)
Temperatura mínima:
-0,9° (dia 1)
Dies amb precipitacions: 8
Precipitació màx.: 42,9 mm (dia 25)
Total precipitacions:
105,4 mm
FORADADA

Dies amb precipitacions: 4
Màx.: 80 mm (dia 25) / Total: 106 mm
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Noguerenc de l’any 1998.

Els noms dels carrers
El Diumenge de Pasqua, Artesa
es va despertar amb canvis en el
nomenclàtor dels carrers. Els noms
religiosos com ara Bisbe Bernaus,
Calvari, Sant Sebastià, Sants Cosme
i Damià, Mare de Déu del Pla i de
Salgar o Sant Joan van “perdre” el
nom original i van ser substituïts per
denominacions d’un caire més laic i
progressista, com ara “Llibertat d’Expressió”, “República Catalana”, “Puig
Antich”, “Llibertat Sexual” o “Maria
Mercè Marçal”.
Sembla ser que la iniciativa va ser de
l’Assemblea Popular d’Artesa en un
to reivindicatiu i poc agressiu en la
forma: van enganxar amb cel·lo damunt les plaques uns fulls impresos;
cosa que és d’agrair i que no suposarà cap perjudici econòmic a l’hora
de “restituir” els noms originals.
Aquesta acció mereix algunes reflexions. Si bé és discutible que en
un estat laic com el nostre encara
hi hagi alguns carrers que estiguin
dedicats a persones, símbols o sants
de la religió catòlica, també és ben
comprensible que la nostra societat
té unes arrels cristianes de les quals
tampoc ens n’hem d’avergonyir ni
amagar. Tenir carrers dedicats a les
marededéus o a personatges il·lus-

tres com el Bisbe Bernaus hauria de
ser compatible amb el fet de dedicar
altres carrers a persones amb altres
ideals.
Aquests noms no han creat mai cap
tipus de debat ni incomoditat a la
ciutadania, i si hi ha algú a qui no
li sembla bé que encara hi siguin,
el que ha de fer és plantejar-ho als
veïns i a les autoritats locals i encetar
un procés per canviar la nomenclatura. Hem de tenir la ment oberta
i acceptar, com a mínim, que se’n
pugui parlar.
Aprofitant que parlem dels noms
dels carrers, voldríem suggerir a les
nostres autoritats que quan vulguin
“batejar” algun carrer nou, plaça
o edifici públic, tinguin en compte
personatges locals ja difunts que bé
mereixerien un homenatge etern.
Es podrien tenir en consideració persones com Jaume Cardona (metge,
alcalde, senador i diputat), Albert
Jovell (també metge i doctor per Harvard), Josep Trueta (un altre il·lustre
metge descendent d’Artesa) o la
nissaga dels Maluquer (Maluquer
de Motes, Maluquer i Sostres...), per
citar alguns exemples dignes de ser
recordats.

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: fins dijous 11 de maig

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

PREMI PICA D’ESTATS
al millor reportatge local de
promoció turística 2004.
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noticiari

Els carrers i places d’Artesa van prendre un aspecte insòlit durant unes hores | fotos: B. Jové, J. Puigredon, CAP, A. Romeu

La primavera comença amb una nevada
que deixa un efímer paisatge hivernal

A

rtesa es va despertar de color blanc el dissabte dia 25 de
març. La neu va començar a caure
a la nit i en poques hores es va acumular un gruix considerable (vegeu
fotografia superior). Durant el matí la
precipitació es va allargar una estona, de manera que la neu va aguantar tot el dia.
Ara bé, cal tenir en compte que
la nevada, insòlita tant per abundant

6I

com per la data en què va tenir lloc,
va durar poc.
Una bona mostra del caràcter
extraordinari de la nevada, que va
ser generalitzada en diferents punts
de Catalunya, és que tenia lloc precisament 24 hores abans del canvi
a l’horari d’estiu, que es va fer la
matinada del 25 al 26 de març. El
diumenge dia 26 va ser la primera
llarga tarda de primavera i en alguns

indrets encara es podien veure les
restes de la nevada del dia abans.

SENSE ELECTRICITAT
Com la nevada de l’any passat,
aquesta també va ser en cap de setmana, de manera que la incidència
en la vida quotidiana va ser poca,
limitada a una sorpresa per a tots i
una alegria per a la majoria, que van
dedicar el dissabte al matí a jugar a
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Les piscines de Vilanova (dalt esq) i el camp de futbol d’Artesa (dalt centre), i escenes de Montsonís (dalt dreta), Baldomar, Alentorn i Vernet (baix) | fotos: I. Masanés, A. Romeu, V. Sokolyuk, EMD Baldomar, Eva Maza, A. Romeu

la neu. Ara bé, una conseqüència
destacable de la nevada va ser el tall del subministrament elèctric durant

el dissabte al matí, fet que va obligar
molts comerços i establiments de
serveis a tancar. Diversos ajunta-

ments han pres mesures per exigir
a Endesa compensacions i mesures
al servei.
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noticiari noticiari
L’Espai Transmissor
de Seró presenta el
programa pel 2017

E

l 8 d’abril es va presentar a l’Espai Transmissor de Seró el programa d’activitats per a l’any 2017.
L’alcalde d’Artesa, Mingo Sabanés,
i la directora del Museu de la Noguera, Carme Alòs, van destacar la
importància de les restes i de l’edifici
que les acull com a actius culturals i
turístics de primer ordre. Els representants d’iPAT Serveis Culturals,
nous adjudicataris de la gestió del
centre, van dir que volen convertir
l’Espai Transmissor en una referència no només per especialistes en arqueologia i arquitectura, sinó també
per un públic més ampli, començant
pel del mateix territori.
Així doncs, per arribar a un públic
divers es diversifiquen també les ac-

tivitats, que inclouen tasts de
vins i cerveses
locals,
visites
nocturnes, jornades adreça- La presentació es va fer al centre | iPAT Serveis Culturals
des al públic
familiar o rutes per a colles excursio- que trobin el centre a la xarxa tant
els qui n’hagin sentit parlar com els
nistes.
Un dels puntals que més està tre- qui no el busquen”.
Un dels primers resultats
ballant el nou equip és la comunicació: “Ens hem adonat que hi ha gent d’aquesta tasca de divulgació és el
de l’entorn que no coneix el centre, fet que Seró Espai Transmissor ha
ni que els caps de setmana i festius estat acceptat com a membre de
hi ha visites guiades”. A més dels Megalithic Routes, una xarxa creada
mitjans de comunicació i la web, pel Consell d’Europa que inclou modinamitzaran el blog i els perfils de numents i centres dedicats al megales xarxes socials (Facebook, Insta- litisme i que suposarà un aparador
gram i Twitter). L’objectiu és “garantir privilegiat davant del públic europeu.
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noticiari

L’exposició (esq) ha anat acompanyada d’un concurs (dta) | Biblioteca / Jordi Farré

Exposició de fòssils i llibre de
Jordi Maluquer a la biblioteca

E

l 17 de març Joan Condal va
inaugurar la seva exposició
Empremtes del passat, col·lecció
de fòssils de Joan Condal, que la
biblioteca acolliria fins al 12 d’abril.
Condal va oferir la seva visió apassionada, científica i engrescadora de
la col·lecció, transmetent coneixements, curiositats i vivències que
permeten reflexionar sobre la importància dels fòssils, que ens ajuden a

TALLERS

VILELLA

entendre l’evolució de la Terra. Paral·lelament a l’exposició, la Biblioteca ha organitzat un concurs entre
tots els visitants, i el guanyador ha
estat Arnau López Reig.
Per altra banda, el 7 d’abril Jordi Maluquer de Motes per presentar
L’arqueòleg Maluquer de Motes i el
creuer universitari per la Mediterrània de 1933, la biografia el seu avi.
Joan Maluquer de Motes (Barcelo-

La presentació del llibre de Jordi
Maluquer | Jordi Farré

na, 1915-1988) va ser un dels puntals del desenvolupament modern
de l’arqueologia i la prehistòria a
Catalunya. El llibre descriu la seva
trajectòria vital i intel·lectual i en destaca la visió de la immigració com a
element central en els orígens de la
civilització ibèrica.

ARTESA DE SEGRE
Tel. 973 40 02 95

EQUIPS DE NETEJA GIDAR
REPARACIONS MECÀNIQUES
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Alguns dels nombrosos carrers ‘rebatejats’ | Dolors Bella

Acció simbòlica de canvi de nom de carrers
E

ls cartells d’alguns carrers d’Artesa van aparèixer tapats amb
fulls de paper amb un altre nom el
cap de setmana de Pasqua. La pluja va fer que l’acció fos encara més

efímera, tot i que es va poder veure en diferents indrets. Entre altres
exemples, el carrer Bisbe Bernaus
recuperava el nom tradicional de Joc
de la Bola, i es dedicaven carrers a

Salvador Puig Antic, a la Llibertat
d’Expressió, a la Democràcia, a la
Igualtat de Gènere, a la Lluita Feminista, a la Llibertat Sexual, a Maria
Mercè Marçal o a Guillem Agulló.

L’Ajuntament d’Artesa arriba a un acord amb el Circuit
Urgellenc per projectar estrenes de cinema al Cubtural

L

’Ajuntament d’Artesa ha arribat
a un acord amb el Circuit Urgellenc que permetrà projectar cada
mes una de les pel·lícules del circuit
al Cubtural. El cicle ha començat a
l’abril amb la projecció de la pel·lí-

cula Ballerina, mai abandonis els
somnis, que va tenir lloc el dijous 13
d’abril a les 17.30 hores.
En aquest cas es va optar per
una pel·lícula infantil perquè la data va coincidir amb les vacances de

setmana santa a les escoles. De
cara al proper mes de maig, hi ha
previst projectar la pel·lícula Incerta
Glòria el dissabte dia 6 a les 21.30
hores. Les projeccions tenen un
preu de cinc euros.
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noticiari

El CAP anima a caminar amb
sortides de grup setmanals

E

l CAP d’Artesa de Segre ha organitzat una caminada tots els dimarts d’abril a la tarda. L’objectiu
de la iniciativa és animar a agafar l’hàbit saludable de
caminar, es fa en grup, és oberta a tothom i l’itinerari va
per la zona de l’horta. | foto: Dolors Bella

Intercanvi d’experiències
sobre família i adolescència

E

l Centre d’Entitats les Monges va acollir el dia 27
de març una trobada entre famílies amb fills adolescents per compartir experiències i conèixer noves
estratègies per gestionar els reptes i problemes que
planteja aquesta etapa de la vida. | foto: Dolors Bella

Incrementar la
qualitat de vida

L

’Associació de Dones Artesenques Actives va organitzar una
xerrada el dia 23 de març titulada
“Cuidem-nos per sentir-nos bé”.
L’activitat va anar a càrrec de Vanessa Gesa, delegada del Servei
d’Atenció a les Dones del Consell
Comarcal de la Noguera, i s’hi van
tractar temes com l’autoestima, el

La xerrada va reunir més d’una vintena de dones | Dolors Bella

fet de saber delegar feines a les altres persones de la família o el de

reservar-se temps per les pròpies
aficions.
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baldomar

EMD Baldomar

SEGONA JORNADA DE
TAPES

E

l dia 25 de març va fer el segon
Dia de Tapes al Casal de Baldomar. Com podeu veure a la foto,
n’hi havia moltes i variades. Hi van
assistir 25 persones, que van gaudir
de la proposta gastronòmica.

XERRADA DELS MOSSOS

E

l dia 20 de maig hi ha prevista
una xerrada dels Mossos d’Esquadra a la Sala del Ball per parlar
de la prevenció de furts i robatoris.
Es fa, en part, atenent als que vàrem
sofrir al poble no fa gaires setmanes,
en uns vuit habitatges i locals.

14 I

A dalt, el Viacrucis de Divendres Sant i a la
dreta, les tapes | fotos: EMD

DIVENDRES SANT

U

n any més, per Setmana Santa
al poble de Baldomar vam celebrar el Viacrucis, i així anar man-

tenint la tradició. Aquest any, al voltant de 30 persones van participar
a la processó del divendres dia 14
d’abril.

I PUBLICACIÓ D’ARTESA DE SEGRE i COMARCA I abril 2017 I Núm. 409

municipis
Cubells difon itineraris per fer
caminades pel municipi

L

’Ajuntament de Cubells ha
senyalitzat i condicionat diversos
itineraris pel municipi amb l’objectiu
de facilitar i fomentar l’activitat física
moderada. En concret, a la pàgina
web del municipi s’hi poden trobar
tres rutes pel nucli antic de Cubells i
una quarta ruta que va de Cubells a
la Torre de Fluvià.
Totes aquestes rutes es coneixen
amb el nom de Rutes Saludables.
Les tres rutes pel nucli antic de Cu-

bells són de baixa dificultat i de recorregut curt, que es pot incrementar
enllaçant itineraris. Individualment,
són itineraris de 0,8 quilòmetres de
llarg, d’1,2 i d’1,5.
El quart itinerari va de Cubells a
la Torre de Fluvià i està classificat
com a llarg recorregut de dificultat
mitjana. És una ruta de 6 quilòmetres que discorre per l’antic camí de
la Torre i pel Serrat de les Forques.
Es pot fer en bicicleta.

Les rutes, per Cubells (dalt) i la Torre
(baix), són a la web de l’Ajuntament

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

I 15
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la noguera
MANIFEST DEL CEL DEL MONTSEC

E

SEGON ‘ENCONTATS’ A BALAGUER

l Parc Astronòmic del Montsec (PAM) va fer públic
un manifest el 31 de març per impulsar la ciència i
la divulgació científica, sobretot en els petits municipis,
i per reclamar la importància de preservar el cel nocturn. Hi van donar suport els alcaldes de 24 municipis
la Noguera i el Pallars Jussà. El PAM renovarà la certificació Starlight i demanarà la de Qualitat de Cel Fosc,
que concedeix l’organització més prestigiosa del món.

EXCURSIÓ DE LES AULES D’EXTENSIÓ
UNIVERSITÀRIA A SERÓ

E

l 15 de març, 55 alumnes de les Aules d’Extensió
Universitària de la Noguera van fer la primera sortida del curs. Va ser a Seró, on van visitar l’Espai Transmissor, Cerveses Ponent i les Vinyes de l’Hereu.

RULL VISITA EL CONSELL COMARCAL

E

l conseller de Territori, Jordi Rull, va presidir el consell d’alcaldes de la Noguera del 24 de març, on va
escoltar demandes dels alcaldes, que li van transmetre
la necessitat d’esmenar la Llei d’Urbanisme i adaptar-la
a la diversitat del territori. Rull va recollir les propostes i
va dir que la Llei del Territori en què treballa el Govern
intentarà solucionar gran part dels problemes urbanístics, en especial els dels municipis petits.

E

l 2 d’abril es va fer la segona edició de l’Encontats,
el Mercat del Conte Infantil de Balaguer, al Centre Històric de la ciutat. L’il·lustrador balaguerí Frederic
Letamendi va ser l’escollit per apadrinar una festa amb
algunes novetats. Hi va haver tallers d’il·lustració i s’hi
va incorporar l’Espai Jove, per a majors de 8 anys, amb
activitats com un taller de booktrailers, lectures a la ràdio, còmic o descens en ràpel.

HORTS COMUNITARIS PER 12 FAMÍLIES

E

l 13 de març es va fer la primera reunió dels participants al projecte d’horts comunitaris del consell comarcal, que arriba a la setena edició i del qual enguany
es beneficien 12 famílies. Les famílies han d’aprendre
a treballar la terra i compartir un espai comú.
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les entitats
Un escala en hi-fi de pel·lícula

L’espectacle va acabar amb una actuació en què van participar tots els cursos | AMPA Escola Els Planells

E

l dia 26 de març va tenir lloc el
tradicional Escala En Hi-Fi que
organitza l’AMPA de l’Escola Els Planells. Enguany va tenir dues novetats importants.
La primera que hi havia
un fil conductor, un tema que
compartien
totes
les
actuacions, i és que eren cançons de
pel·lícules. La iniciativa va tenir un
gran èxit i vam poder veure des dels
clàssics dibuixos infantils com El rei
Lleó, passant per Grease i fins als
ritmes més nous de Bollywood.
La segona novetat va ser el
caràcter solidari de l’acte, per ajudar l’Associació de Familiars i Amics
de Nens Oncològics de Catalunya
(AFANOC). L’organització vol transmetre la il·lusió i l’alegria a les famílies amb nens amb càncer o malalties de llarga durada i ajudar-les en
aquests moments tan difícils. La raó
de ser de l’entitat és donar suport
a famílies amb nens malalts de fora de Barcelona a través de la casa
dels Xuklis, on les famílies disposen
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d’allotjament gratuït en apartaments
privats durant períodes llargs mentre
els fills menors d’edat fan els tractaments. A la vegada, proporciona
atenció psicològica integral, disposa
d’espais comunitaris com cuina o
biblioteca i també s’organitzen moltes activitats lúdiques per fer el més
agradable possible l’estança.
Per tirar endavant el projecte,
l’AFANOC organitza la campanya
Posa’t la gorra per recollir diners per
cobrir les despeses de manteniment
i conservació de la casa.
La idea de la gorra va sorgir perquè quan ens posem la gorra s’iguala tothom, ja que no es pot diferenciar els nens malalts dels que estan
sans perquè no es veuen els efectes
de determinats tractaments.
A part de la iniciativa Posa’t la gorra, AFANOC també organitza la Fira
dels Somnis a Balaguer, per tal que
els nens malalts i les seves famílies
puguin somiar. A la fira no s’hi ven
res, sinó que s’hi fan activitats lúdiques i es passa una bona estona. El

primer any, la fira va ser un èxit i ara
s’espera consolidar-la i apropar-la a
més gent. Aquest any, Posa’t la gorra Balaguer oferirà 130 tallers amb
un l’objectiu de recaptar 100.000 euros. Això demana la col·laboració i la
participació de tothom, tant dels particulars com d’empreses i comerços,
i esperem que tots hi puguem participar i complir la missió d’arribar a la
quantitat esperada.
Des de l’AMPA vam voler participar en aquest projecte a través de
la venda dels productes en una paradeta durant l’espectacle i destinant
part de la recaptació de les entrades
a la causa. La iniciativa va tenir una
gran acollida per part de totes les
famílies de l’escola i esperem poder
continuar col·laborant en qualsevol
iniciativa solidària.
I convidem també totes les famílies que participin en la propera Fira
dels Somnis que tindrà lloc el dia 7
de maig a Balaguer. Som-hi, animeu-vos-hi i com diu el seu lema:
Posa’t la gorra.

I PUBLICACIÓ D’ARTESA DE SEGRE i COMARCA I abril 2017 I Núm. 409

L’Escola de Música participa a la Mostra Vila
de Ponts per Conjunts Instrumentals i Corals
E

l dia 2 d’abril es va portar a terme
la 14a edició de la Mostra Vila de
Ponts per a Conjunts Instrumentals i
Corals, en la qual van poder participar gran part dels alumnes de l’Escola Municipal de Música d’Artesa
de Segre.
Dins del programa, com cada
any, es van presentar un recull de
cançons arrelades al territori que fan
referència als costums i tradicions
de la vida quotidiana del nostre país,
repertori que vol ajudar a descobrir
als més joves tot un món ja molt llunyà.
Enguany, per tal de donar més
força a la cançó tradicional, es van
proposar sis poemes de l’Enric Larreula amb arranjaments de l’Albert
Gumí, que va ser l’encarregat, un
any més, de la direcció.

La mostra va culminar amb un gran concert | EMMA

El repertori d’aquest any va constar de les següents peces:
- La Cuca
- El Camell
- El Grill
- La Puça
- El Pop Sardanista

Tot plegat va ser un dia molt complet d’assajos que va culminar en
un gran concert espectacular, que
va captivar totes aquelles persones
que varen poder assistir en aquell
magnífic esdeveniment. | Eric Moncunill
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entitats
L’exfutbolista Julio Alberto ofereix una xerrada
organitzada per la Penya Barça i l’AMPA
L

’exfutbolista blaugrana Julio Alberto Moreno va oferir una xerrada a l’Institut Els Planells el dia
31 de març. Convidat per la Penya Blaugrana i l’AMPA de l’Institut,
Julio Alberto va presentar la seva
autobiografia, titulada Nunca recordaré haber muerto, un llibre basat
en les converses amb la periodista
Consuelo García del Cid, autora del
llibre. L’obra recull les seves experiències com a jugador blaugrana i
la seva passió pel Barça i pel futbol,
amb anècdotes i entrevistes a altres
personalitats destacades del club.

Desenes de persones van assistir a la presentació del llibre | Jordi Farré

L’associació de puntaires
visita la ciutat de Calatayud

Excursió dels llops i daines a
la Roca del Cudós

E

E

ls dies 1 i 2 d’abril l’associació de puntaires d’Artesa, juntament amb altres persones de la nostra
localitat, vam fer un viatge de cap de semana a la ciutat
de Calatayud, a la província de Saragossa. El dissabte
a la tarda vam visitar el monestir de pedra i el diumenge
vam poder gaudir de la trobada de “bolilleras” que s’hi
feia. Va ser una gran trobada i també es va fer una visita guiada pel centre històric. | Associació de puntaires

ls llops i daines de l’Agrupament Escolta i Guia Mare de Déu del Pla van anar d’excursió fins a la Roca
del Cudós el dissabte 11 de març. L’activitat va ser tota
una tasca d’investigació, ja que per arribar-hi, els llops i
daines van haver d’anar recopilant els trossos de mapa
que el mateix Sherlock Holmes havia deixat amagats
per diferents indrets del poble. En arribar-hi, van fer l’arbre dels desitjos. | CAU Artesa de Segre
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escola els planells

Alumnes de cicle infantil i inicial (dalt), mitjà i superior (baix), en les respectives activitats | Escola Els Planells

31a Setmana Cultural

E

ls dies previs a les vacances de
Setmana Santa vam celebrar
la 31a Setmana Cultural. Enguany
també ens va coincidir el Dia Mundial de l’Activitat Física (DMAF) amb
aquestes dates.
A educació infantil, destaquem el
taller de plantació i el conte musical.
El primer va consistir en instal·lar
tres grans jardineres rodones al pati,
cada una amb un tipus de plantes:
flors, aromàtiques i comestibles. El
conte musical va ser possible gràcies a la participació de l’Escola
Municipal de Música (EMMA) i un
grupet de mares. I, a més, tallers i
les tradicionals visites al Parc de
Bombers, al castell de Montsonís i a
l’Espai Guinovart.
A cicle inicial, el 5 d’abril vam fer
una doble sortida molt interessant.
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Mentre un grup visitava l’Espai dels
Canals d’Urgell a Mollerussa, un
altre coneixia l’estany d’Ivars i Vila-sana. I després, viceversa. Entre
els tallers, no hi podia faltar el de la
mona de Pasqua.
A cicle mitjà, la robòtica ha estat la gran protagonista, però també
vam fer tallers de lego, rumikub, ball,
bitlles, pintura (les obres s’exposaran per St. Jordi) i cinefòrum.
A cicle superior, hem tingut xerrades sobre sexualitat, internet segura i ornitologia, a més de diversos
tallers, entre els quals un de nius.
També són rellevants les activitats
intergeneracionals amb gent gran.
El dia 6 d’abril, tota l’escola, incloses les famílies, vam celebrar
el DMAF. Primer vam ballar zumba
amb la Mercè Nogués, després vam

realitzar uns exercicis rítmics i una
coreografia de la famosa Marxa Radetzky de Johann Strauss amb la
participació del grup de batucada de
l’EMMA.
Aquí només us oferim imatges
d’algunes activitats, però podreu
veure’n més a la web: http://agora.
xtec.cat/escolaelsplanells.
Donem gràcies al suport econòmic de l’AMPA i dels ajuntaments
d’Artesa, Foradada i Alòs. També
destaquem la col·laboració desinteressada de diferents institucions i
persones: Bombers Voluntaris, CAP,
Mossos d’Esquadra, Ajuntament de
Vila-sana, Biblioteca Municipal, EMMA, Gimnàs Altis, Associació de la
Gent Gran, Residència de la Gent
Gran, Institut Els Planells, Josep Pedrós i Pere Esteve. I no ens oblidem
de la implicació de tot el personal
docent i no docent del centre.
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institut els planells
First Lego League Lleida 2017

E

l dissabte 25 de febrer ens vam
aplegar a l’Escola Politècnica
Superior de la Universitat de Lleida
per celebrar, un cop més, la festa
anual de la robòtica, la First Lego
League. Aquesta vegada, el repte
plantejat era “Animal Allies”: l’alumnat s’havia de posar a la pell dels
animals i resoldre un problema real
relacionat amb el seu món.
L’equip d’aquest any de l’INS Els
Planells, els Lego DOGtor’s, format
pels alumnes de 4t d’ESO que fan
l’optativa de tecnologia, es va proposar fer activitats assistides amb
gossos en risc d’exclusió (gosseres,
abandonats...). Per dur-ho a terme,
contactaren amb agents rurals i amb
l’Associació Egueiro. És una entitat
sense ànim de lucre, integrada a la
Xarxa d’Atenció a les Drogodependències de la Generalitat de Catalunya, que porta més de 30 anys treballant de forma ininterrompuda en
la rehabilitació, formació i reinserció
de persones amb problemes de drogodependències i que té un centre
al municipi de Torreblanca. Després
de mesos de feina, s’aconseguia
plasmar la idea inicial de col·laboració i, a més, engegar un projecte de
prevenció de la drogodependència
en adolescents, que es durà a terme
aquest curs per primer cop, amb la
intenció de donar-hi continuïtat.
L’equip va crear un robot amb
suficients accessoris per superar les
missions requerides. I en la preparació de la presentació de l’apartat de
valors, els Lego DOGtor’s utilitzaren
la màgia com a vehicle d’expressió
de totes les habilitats treballades durant el procés.
Amb aquesta motxilla plena de

feina i somnis,
l’equip es va
presentar el dia
25 a Lleida. El
resultat
final,
dos premis: al
comportament
del robot, que va
obtenir la millor
puntuació
del
concurs, i a la
millor programació.
A dalt, integrants de l’equip DOGtor’s i a baix, un moment
El 30 de
de la preparació del projecte | Institut Els Planells
març van presentar novament el projecte a la sala I finalment, el treball i la il·lusió inpolivalent de l’Institut, davant d’unes cansable dels Lego DOGtor’s, que
110 persones.
s’han dedicat en cos i ànima a crear
D’aquestes jornades, plenes un projecte des de zero, vencent les
d’emocions i experiències, en volem dificultats i utilitzant els obstacles
destacar el suport incondicional, efu- per millorar. Per totes les hores dedisiu i entranyable de tots els que ens cades a fer funcionar el robot, per la
van acompanyar: amics, familiars, passió en la defensa i en la consecucompanys d’altres anys, professors ció dels vostres objectius i per l’hoi entrenadors i usuaris i professio- nestedat amb què heu encarat tots
nals d’Egueiro; també l’esportivitat els reptes. Sou un exemple meravei la companyonia que ha existit en- llós de treball en equip, de creativitat
tre tots els participants del torneig. i constància. Enhorabona!
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tema del mes

La fira pagesa, les caramelles
i la mona culminen la Pasqua

L

a Setmana Santa va arribar al
punt àlgid el cap de setmana
de Pasqua, enllaçant la inauguració de la fira pagesa dissabte amb
les caramelles diumenge i, dilluns,

el colofó de la mona. No és estrany
que la pluja faci acte de presència,
de manera més o menys esperada
i amb intensitat més o menys notable durant aquestes dates, i així va

ser també aquest any, amb un intens ruixat dissabte a la tarda, que
va aturar temporalment l’activitat de
la fira pagesa. Tot i això, el certamen
continua com a proposta clau de la

Les caramelles van començar l’itinerari de bon matí, encara amb boira, i el van acabar amb la cantada a la plaça | J.F.
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#temadelmes

Tot i la pluja de dissabte, la fira va poder lluir en tota la seva esplendor i va fer les delícies de tothom | Dolors Bella

setmana santa al municipi i es va
notar en les estones de bon temps i,
especialment, el diumenge.
Les passejades d’oques continuen al focus de les càmeres dels
visitants habituals i novells, però les
noves propostes també desperten
interès. Així mateix, el color i l’espectacle de les danses tradicionals són

L

un altre dels atractius més esperats
de la fira.
La força de les caramelles d’Artesa fa que, ara que es comencen a
recuperar en altres municipis, les del
nostre siguin de les més veteranes.
Aquest any van fer prop d’una vintena de cantades. Van començar l’itinerari al davant de casa de l’alcalde i

encara envoltats per la boira, però
en acabar, la calor i el sol radiant van
banyar la cantada final a la plaça.
Per tancar la Pasqua, artesencs i
artesenques es van reunir dilluns en
grups de família i amics per menjar
la mona, alguns encara a Salgar,
mantenint viva una tradició ancestral, i altres en espais particulars.

Diumenge de Rams

a festa del Diumenge de Rams
va ser el tret de sortida de la
Setmana Santa. Durant tot el matí
del 9 d’abril, les palmes i palmons

van envair els carrers d’Artesa,
especialment a la zona de mercat
per la proximitat amb la sortida de
l’església i perquè els diumenges

ja és un punt neuràlgic. Així, els
més petits van començar la setmana complint la tradició d’anar,
ben mudats, a beneir la palma.
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vida social

Confirmacions a la Parròquia d’Artesa

E

l 18 de març Mn. Ignasi Navarri,
vicari general, per delegació de
l’arquebisbe Joan-Enric, administrà
el sagrament de la confirmació a nou
joves a la parròquia. Mn. Antoni Ba-
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llester, rector, i Mn. Antoni Pich, que
col·labora servint els pobles veïns,
van celebrar l’eucaristia. Al final, la
Parròquia va obsequiar els joves
amb un Nou Testament i un recorda-

tori. Sergi Blasi Gabandé, Aina Cairó
Fontanet, Berta Martí Cirera, Laia
Farré Pujol, Laura Parramon Jovell,
Amelia Sujecka, Oscar Kozka, Joan
Vilella Riart, Maksim Pishch.
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esports

El nou format del campus de Pasqua
de l’EFA dobla la xifra de participants

El format escollit pel campus d’aquest any ha aconseguit atraure el doble de participants que els anteriors | J. Farré

L

’edició d’aquest any del campus
de Setmana Santa de l’Escola
de Futbol d’Artesa (EFA) ha atret
el doble de participants que les anteriors. En total hi han pres part 65
nens, mentre que en altres anys la
xifra es quedava en una trentena.
L’activitat, que va rebre el nom de
Football Easter Campus EFA, es
va desenvolupar entre el 10 i el 13
d’abril al Camp Municipal d’Esports i
anava dirigida a infants nascuts en-
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tre els anys 2003 i 2010, dividits en
les categories de prebenjamí, benjamí, aleví, infantil i porters.
Finalment, les edats i els perfils dels inscrits van permetre fer un
grup de cadascun dels proposats.
Els participants eren d’Artesa de Segre, d’Agramunt i d’Oliana.
L’activitat es feia als matins, de
9.30 a 13.30 hores, i es basava en
una primera part de tecnificació, la
primera hora i mitja, i una segona

part de competició, en què es va
disputar l’EFA Cup. La presència de
l’anglès no és una mera estratègia
comercial, sinó que reflecteix l’ús
d’aquesta llengua durant el campus,
no com a llengua vehicular però sí
en moments concrets.
L’EFA Cup la van disputar en
dues categories, una primera que va
enfrontar els jugadors de les categories prebenjamí i benjamí, nascuts
els anys 2003-2004 i 2005-2006,
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L’activitat es dividia en una primera part més tècnica i una segona de competició | J. Farré

i aleví i infantil, nascuts els anys
2007-2008 i 2009-2010.
El coordinador de l’EFA, Miki
Massana, va explicar que el nou format del campus ha suposat un increment important d’assistents però va

destacar, per damunt de l’assistència, la bona valoració que en van fer
els participants. “Els nens estaven
satisfets de passar el matí compartint i jugant a futbol”, va dir.
L’últim dia al matí es va canviar

l’activitat i es va fer una gimcana en
la qual s’havien de fer proves per tot
el camp basades en jocs que permetien practicar la precisió.
Cada grup va disposar d’un entrenador i d’un monitor.
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esports
Vertical de
les Ànimes
U

na festa! Una festa i un dia
magnífic. Això va ser la quarta
Vertical de les Ànimes, que va tenir
lloc el dissabte dia 8 d’abril.
Vilanova de Meià i la seva vall
es van convertir en un espectacle
esportiu fascinant. Tot gràcies a vosaltres, a tothom que vau assistir a
aquesta petita, però, que cada any
agafa més força, cursa de muntanya. Una cursa que transcorre entre
el poble de Vilanova de Meià, la seva vall i la serralada del Montsec. Té
un total de 7,5 quilòmetres i acumula 1.100 metres de desnivell positiu.
Tot això és només en pujada, ja que
la baixada és lliure.
Vull donar gràcies també a tots
els organitzadors que vau col·laborar durant la cursa o els dies posteriors. Sense vosaltres no hagués
estat possible dur a terme, sense
entrebancs, tot aquest muntatge.
Pels organitzadors principals,
que vam ser el Joan Garcia i jo (i familiars), ha estat una dosi d’energia
i satisfacció immensa poder veure
com aquesta edició ha estat un veritable èxit, tot i les complicacions meteorològiques que ens van fer enda-

L’arribada de la cursa és al Puig Ramader, a 1.636 metres | Ivan Balagueró

rrerir la cita, prevista inicialment pel
25 de març. Tot i això, el clima que
ens va acompanyar durant la cursa
va ser molt bo, per sort!
Amb la mà al cor, moltes gràcies
per fer-nos sentir tant vius. Gràcies a
tots i totes els que ens heu fet saber
que la cursa us va agradar, que tornareu l’edició vinent o, simplement,
que vau passar una estona entretinguda pujant i recorrent els espais
que, des d’un principi, vam considerar bonics alhora de marcar el recorregut.
Per últim, vull agrair personalment als col·laboradors que ens
heu ajudat facilitant cobrir costos o
oferint ajuts. En concret, l’Ajuntament de Vilanova de Meià, la Penya

Barcelonista de la Vall de Meià, 3dekorart, Logigràfic, El Pa.net i Batecs
Muntanyencs.
De debò, moltíssimes gràcies i,
tan de bo puguem tornar-nos a reunir tots l’any que ve! | Ivan Balagueró Masanés
Els podis d’aquesta edició de la
Vertical, que obre la Lliga Noguera,
van ser: David Adan Freixes, Jordi
Riera Pol i Marc Cantenys Ribalta
(General Masculina) i Mireia Santesmases Viola, Carme Millán Solà i
Anna Farrús Lluis (General Femenina). Xus Muñoz (AE Bunker), de Foradada, va ser la campiona veterana
femenina i l’artesenca del CUDOS
Maite Camats, segona al Master Femení.
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A l’esquerra, l’equip que va quedar tercer a Coma-ruga i a
dalt, els campions al torneig d’Artesa | CENG

Victòria i podi per dos equips del CENG

D

os equips del CENG han obtingut trofeus en els respectius
tornejos de Setmana Santa. Per una
banda, les preinfantils CENG Mudances Sur, entrenades per Enric
Ros i Gerard Font, van quedar terceres al torneig de Setmana Santa
disputat a Coma-ruga (Tarragona)
durant les vacances. Les artesen-

ques es van enfrontar a equips de
Barcelona i Girona en unes estades
que van durar tota la setmana.
Per altra banda, a Artesa el
CENG va ser l’amfitrió d’un altre
torneig de Setmana Santa. Hi van
participar tres equips locals, el premini masculí, el premini femení i el
mini femení. La competició va tenir

lloc els dies 12 i 13 d’abril i entre els
campions també s’hi va situar un
equip local, en aquest cas el premini
masculí CENG Essència, entrenat
per Jordi Regué.
Van disputar la final de la seva
categoria dijous 13 a la tarda contra
el Bellpuig, al qual es van imposar
per 22 a 19.

L’EFA, subcampiona al torneig de Ponts

L

’equip de benjamins de l’Escola de Futbol d’Artesa va quedar
subcampió del XXI Torneig de Futbol
Base Vila de Ponts - V Torneig Miki
Roqué, que es va disputar el divendres 14 d’abril al matí al Camp Municipal d’Esports de Ponts.
Els artesencs van arribar a la final, en què es van enfrontar a l’equip
amfitrió, el Ponts, però van perdre
per 4 a 0.
L’equip el formaven Biel, Marc
Gessé, Edgar, Flaviu, Cristian, Guillem, Jofre, Dani i Eloi.

L’equip subcampió, amb el trofeu obtingut per haver arribat a la final | EFA

Resultats CE Artesa

E

l balanç dels darrers partits del
CE Artesa de Segre ha estat
d’una victòria, un empat i dues derrotes. Els partits han estat els se-
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güents: el 12 març, Juneda - CE Artesa (2-2); el 19 de març, CE Artesa
- Bellpuig (4-1); el 2 d’abril, CE Artesa - Borges (1-2) i el 9 d’abril, CE

Artesa - Alcarràs (2-3). Finalment, el
26 de març els artesencs havien de
jugar contra l’Albi, però el partit es
va ajornar.
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esports
La cursa Lo Meló torna l’1 de maig

E

l CUDOS i l’ajuntament organitzen l’1 de maig la tercera cursa
Lo Meló, que segueix a la recerca de
nous indrets. Proposa un circuit per
córrer de 18 km i 900 metres de desnivell i un per caminar de 12 km i 500
metres de desnivell, els dos amb
nous corriols i vistes. Passen per
llocs emblemàtics com els corriols
de la Mina i les Abelles, Colldelrat,
la bassa del metge, Grealó, Vilves,
la torre de les Vídues, l’ermita del roser, el barranc de les bruixes, Cal i
Vent i el Castellot. La cursa puntua
per la Lliga Noguera.

Un moment de l’edició de l’any passat, que va ser tot un èxit | CUDOS
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el cap

informa

Dret a morir dignament

L

a secció d’aquest mes és en record de Salvador Pàniker.
En Salvador Pàniker, mort el passat 1 d’abril, ha estat un referent en
la defensa del dret a morir dignament. Va ser un dels fundadors, l’any
1984, i durant molts anys president
de l’associació Dret a Morir Dignament (DMD).
DMD és una entitat sense ànim
de lucre que defensa els drets dels
ciutadans al final de les seves vides
(Llei 41/2002, d’Autonomia del Pacient).
En el Document
de Voluntats Anticipades (DVA), conegut genèricament
com Testament Vital, cada persona
expressa la seva
voluntat sobre les
atencions
mèdiques que desitja o
no desitja rebre en cas de patir una
malaltia irreversible o terminal que
l’hagi portat a un estat que li impedeixi expressar-se per si mateix.
Tothom pot realitzar el seu propi
document amb les indicacions i raonaments que consideri pertinents,
sempre que estiguin dins del marc

legal.
Tot seguit us responem les preguntes més freqüents sobre aquest
document.
Qui pot fer un document de voluntats anticipades?
Qualsevol persona major d’edat,
en plenes facultats mentals.
Hi ha alguna guia o escrit que
m’ajudi a redactar el meu DVA?
Hi ha diferents models ja redactats que ens poden ajudar. Alguns
d’ells són els que proposen la mateixa associació DMD, la
Conferència
Episcopal Espanyola o el
Grup d’Opinió
de l’Observatori de Bioètica i Dret.
Què necessito per fer-lo?
Necessito tres testimonis i puc
tenir fins a tres representants legals.
Qui pot ser testimoni?
Segons la llei, dels tres testimonis, almenys dos no han de tenir
relació de parentiu ni estar vinculats per relació patrimonial amb
l’atorgant. No és necessari que els

El Testament Vital
recull l’atenció
mèdica que volem
en cas de malaltia
irreversible

testimonis estiguin d’acord amb els
valors del declarant. Amb la seva
signatura, només es limiten a donar
fe que la persona que fa el DVA està
en plenes facultats mentals i actua
lliurement.
Quina funció tenen els representants legals?
Els representants legals han
d’estar d’acord amb allò que s’ha
expressat en el DVA, ja que en cas
de dubte en la interpretació del document, prendran decisions en nom
de la persona que ha fet el DVA.
Un testimoni pot ser alhora representant?
Sí.
Què cal fer per tal que el meu DVA
quedi registrat oficialment?
Cal registrar el DVA a Sanitat. Per
fer-ho, podeu portar-lo al CAP, on la
treballadora social us el tramitarà, o
bé portar-lo directament al Registre
de Voluntats Anticipades a l’adreça:
Direcció General de Recursos
Sanitaris, Departament de Sanitat i
Seguretat Social; Travessera de les
Corts, 131-159 (Maternitat - Pavelló
Ave Maria) 08028 Barcelona.
El telèfon és el 932 272 900.
Podeu trobar més informació a:
http://eutanasia.cat
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in memoriam
Nota d’agraïment
La família Montané i Gatell volem agrair les mostres sinceres
de condol rebudes en aquests moments tan tristos i tan durs
per la pèrdua de la nostra estimada Bel.
| Família Montané i Gatell
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notícies de
NOVETATS D’ABRIL
NOVEL·LA
La fada negra. Xavier Theros. Destino.

Premi Josep Pla 2017. Barcelona,
1843. Un nen apareix degollat en un
fumador d’opi i un capità expulsat de
la marina mercant es converteix en
policia empès per les circumstàncies.
A la ciutat està a punt d’esclatar la
revolució i sota les bombes, el capità haurà d’esbrinar qui és el misteriós assassí. Relat ple de passions
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Activitats

• Presentació de l’exposició “Cartells de la Guerra Civil a Catalunya”, amb Ferran Sánchez Agustí.
5 de maig, 16.00 hores
Àrea d’Activitats
• Cartells de la Guerra Civil a
Catalunya
Valuós testimoni d’una guerra on
el cartellisme va assolir gran expressivitat i rellevant protagonisme com a eina de propaganda.
Inclou treballs de cartellistes com
Carles Fontseré, Josep Subirats,
Lorenzo Goñi i Martí Bas.
Del 18 d’abril al 30 de juny
Àrea d’Activitats

i intrigues amb una força narrativa
insòlita.

El setè àngel. David Cirici. Proa.
Premi Sant Jordi 2016. L’Ernest, un
publicitari d’èxit, navega amb la família
en el seu veler. Fa mala mar, i el seu
fill cau a l’aigua. La novel·la narra la

• Club de lectura
Parlarem del llibre Sunset Park,
de Paul Auster.
31 de maig, 20:00 hores
Àrea d’Activitats
• Exposició fotogràfica “Una altra
mirada de la Cursa Lo Meló d’Artesa de Segre”
Redescorberta històrica del
territori
Del 3 d’abril al 19 de maig
1r pis
• Exposició fotogràfica “Trail Lo
Bunker de Foradada”
Del 22 de maig al 30 de juliol
1r pis
recerca desesperada del pare i, en
paral·lel, l’aventura del fill, rescatat
per una llanxa de refugiats. Història
commovedora sobre la fragilitat de
la vida.

El señor de las flechas. Conn Iggulden. La esfera de los libros.
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la biblioteca
Pl. de l’Ajuntament, Casal Cultural, entrada carrer València, 1 · 25730 · ARTESA DE SEGRE
Tel: 973400754 · Biblioteca.artesadesegre@gencat.cat · http://bibliotecaartesadesegre.blogspot.com

HORARI Tardes de dilluns a divendres de 16.00 a 20.00 h. · Matí de dimarts d’11.00 a 13.00 h.

Gengis Khan és el comandant que
aconseguirà unir a les tribus més
bel·licoses de les estepes i forjar una
nació a Mongòlia. Els seus guerrers
tenen armes rudimentàries i disciplina
de ferro per vèncer les fortaleses de
l’imperi. Khan haurà de derrotar l’antic
enemic i portar el seu poble a la grandesa o veure com els seus somnis es
trenquen en mil trossos.

El monarca de las sombras. Javier
Cercas. Penguin Random House.
Investigació sobre la història de Manuel Mena, que per la Guerra Civil va
lluitar a l’exèrcit de Franco i va morir
a la batalla de l’Ebre. Durant dècades
va ser l’heroi oficial de la família. Era
besoncle de Cercas, que va indagar
en la seva història per acabar fent una
novel·la absorbent, pletòrica d’acció,
humor i emoció.
Tots els noms del desig. Marta Romagosa. Rosa dels Vents.
Sílvia, Montse, Elena, Mònica, Eva...
A banda de ser dones, tenen més

coses en comú: senten, viuen, somnien, pateixen, es diverteixen, pensen, actuen... Totes tenen desitjos,
però totes, sense excepció, el que
volen de veritat és viure. Textos amb
caràcter, intel·ligència i sentit de
l’humor.

Pirineu: 50 joies de l’art romànic.
Carles Cartañá. Cossetània.

NOVEL·LA JUVENIL

INFANTIL

Calla, Càndida, Calla!. Maite Carranza. Cruïlla.

El Tresor més gran del món. Mariona Mateu. Salòria.

No em fa ni cas. M Lluïsa Ferrerós.
Columna.
Els internats de la por. Montse Armengou i Ricard Belis. Ara Llibres.

Gegants! Susana Peix. El Cep i la Nansa.

CONEIXEMENTS
ADULTS
El gran llibre dels llegums. Anna
García. Cossetània.
De la resistencia y la deportación. 50 testimonios de mujeres
españolas. Neus Català. Generalitat de
Catalunya.
La Barcelona de Cerdà. La càbala i la construcció de l’Eixample.
Xavier Hernàndez Cardona. Angle.

Sentiments. Richard Jones. Brúixola.

PEL·LÍCULES
Carol. Del director Todd Haynes.
Star Wars: el despertar de la
fuerza. Del director J. J. Abrams.
Transporter Legacy. Del director Camille Delamarre.
La gran aventura de Arlo. Del director Peter Sohn.
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fa 25 anys
Abril de
1992

T

ot i el contingut de la portada, a
l’interior només hi trobem una
referència de dues línies. Pel que fa
a la resta, alguns articles de temàtica
diversa resulten prou interessants.
PORTADA. La impactant foto del
Joan Serra ens mostra les obres
d’eixample i millora del pont del Senill a l’entrada d’Artesa.
EDITORIAL. El dia de la Terra és
el títol del text i també la commemoració que el 22 d’abril té lloc arreu
del món. Així doncs, es tracta d’un
text amb aires de proclama ecologista.
COMARCA. L’article Els castells
van obrir les seves portes fa referència a l’experiència pilot que va consistir en oferir visites als castells de
Montsonís i de Montclar, amb una
bona acollida per part del públic. A
partir d’aquest fet, la revista afegeix
informació sobre com funcionaven
els castells des dels punts de vista
polític, econòmic i social en aquella
societat feudal.
Amb el títol El temps dels aplecs,
es fa un repàs dels aplecs més destacats dels mesos d’abril i maig a les
nostres contrades: Salgar, Pla, Sant
Marc de Batlliu, Refet i Bon Repòs.
Està clar que avui dia ja no tenen la
capacitat de convocatòria d’aleshores i alguns fins i tot ja no es fan.
EN MEMÒRIA. Una nota de condol ens assabenta de la defunció de
la Sra. Melitina Boncompte i Ribalta,
de Cal Barrina de Seró.
TEATRE. La crònica correspon
a l’obra representada aquell mes
d’abril a la Dàlia Blanca: L’hostal de
la Glòria, de Josep M. de Sagarra, a
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càrrec de la companyia El Rosegall
de Vilanova i la Geltrú.
CAMP. Roser Bruna Tena informa de l’obertura d’una oficina d’Unió
de Pagesos al carrer Balmes d’Artesa amb la finalitat d’oferir serveis fiscals, comptables, tècnics i jurídics a
la pagesia de la zona. És una iniciativa que aquest sindicat agrari havia
començat el 1982.
OPINIÓ. Un mes després, Sícoris
signa un nou article sobre les eleccions al Parlament: Les eleccions
catalanes des del nostre prisma.
En destaca l’alt nivell d’abstenció,

l’aclaparadora victòria de CiU sota
la batuta de Jordi Pujol, la davallada
del PSC i l’ascens d’ERC. La meitat
de l’article el dedica a ressaltar el fet
que ERC es va constituir en la tercera força del Parlament defensant el
camí cap a la independència.
COMARCA. En format breu s’informa que la Diputació de Lleida
havia concedit un parell de subvencions de 500.000 pessetes a l’Ajuntament d’Artesa, una per a la reparació urgent de la xarxa d’aigua i l’altra
per restaurar l’església de Collfred.
ESPORTS. A les pàgines cen-
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Ramon Giribet i Boneta
trals hi trobem l’article Els veterans
d’Artesa, campions provincials.
Aprofitant aquesta gesta, la revista
repassa la història del Club Esportiu
Veterans d’Artesa des que s’havia
creat feia 11 anys. En aquest espai
de temps ja havien assolit dos sostscampionats i també havien obtingut
cinc trofeus a l’esportivitat i un com a
equip més carismàtic. Era un equip
que es nodria principalment dels jugadors que plegaven del CE Artesa.
L’entrenador era el “Payans”, el capità el Jaume Campabadal i el president, el Jordi Giribet, el meu germà, tot i que el Julià Puigpinós ho
havia estat durant vuit anys. L’article
ve acompanyat de la imatge de les
fitxes dels 24 jugadors i de l’entrenador.
MUNTANYISME. Com sempre, Joan Aranés i Clua ens ofereix
una acurada descripció d’una nova
aventura: Tot enfilant-nos per les canals del Cadí: roca, llum i neu. Amb
tres companys més, van pujar per la
canal de l’Ordiguer i van baixar per
la canal de Cristall. El relat està ple
de sensacions, com quan escriu “Els
piolets es claven sense esforç... pas
alternatiu, respiració calmada, silenci de llum, roques i neu”.
NOTÍCIES DE PREMSA. Des del
punt de vista més local, res a destacar. Això sí, la revisió del Diccionari
General de la Llengua Catalana permetria incorporar-hi 30.000 parau-

les.
DE LA VELLA ARTESA. F. Solé
ens ofereix la segona part de Del
balcó estant (II). Amb els ulls d’una
nena i des del balcó de casa, continua la descripció de l’ambient del
carrer Sant Joan. En aquesta ocasió explica que totes les processons
passaven pel seu carrer i recorda
especialment les de Dijous Sant i
de Corpus, tot i que li agradava més
aquesta última. Una altra part la dedica al sereno: “...ens refrescava els
carrers a l’estiu i a les nits ens guardava el poble...”
MÚSICA. Un petit anunci informa
de la creació de l’Associació Lletra i
Música, amb seu a Manresa, que vol
contactar amb persones aficionades
a les activitats musicals.
FULLS D’INFORMACIÓ MUNICIPAL LOCAL. Resulta difícil destacar alguna cosa de la frenètica
activitat d’aquells temps, ja que la
quantitat de projectes tècnics, certificacions d’obra i sol·licituds de
subvencions, així com el nombre
de llicències d’obra, contrasten amb
el poc moviment dels darrers anys.
Sens dubte, la crisi ha fet feina. Sí
que em crida l’atenció l’aprovació
del projecte d’obertura d’un carrer
entre el pavelló i la carretera, amb un
pressupost de 14,7 milions de pessetes. Encara que sembli estrany, fa
25 anys no existia l’entrada a Artesa
des de la gasolinera fins al pavelló,

al qual només s’hi podia accedir des
d’un únic carrer que enllaçava amb
la carretera de Montsonís i es trobava en un autèntic cul de sac.
ÀREA DE SALUT. El Dr. Xavier
Romaní, com a cap local de sanitat
i metge titular d’Artesa, signa un altre article relacionat amb la salut. En
aquesta ocasió ens ofereix informació sobre un tema que a la primavera
resulta molt rellevant: les al·lèrgies.
IMATGES D’AHIR. Igual que el
mes passat, la contraportada presenta una fotografia de la plaça
Major, però aquesta vegada està
orientada en sentit contrari i hi ha
la data, el 1907. També es repassa
el nom d’algunes cases. Al centre
de la plaça s’hi veu una vintena de
persones, algunes de les quals són
criatures als braços de les mares. El
text acaba dient “Són difícils de reconèixer. Fa tants anys!” Doncs ara
encara en fa més!

FE D’ERRATES
En l’article del mes passat, el
comentari de la secció “Fulls d’Informació Municipal Local” corresponia
a “Notícies de premsa”. Respecte a
la informació municipal, que em vaig
deixar, es pot remarcar les primeres
gestions de l’Ajuntament per a crear
una associació de comerciants i el
nou servei de tramitació del DNI,
que es faria el segon divendres de
mes a les dependències municipals.
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reflexionem

Mercè Nogués

Una magnífica lliçó: “Si algú et passa la
pilota, no tens per què agafar-la”

H

eus aquí una magnífica lliçó: si
algú et passa la pilota, no tens
per què agafar-la.
Sovint patim conflictes interns
perquè tenim tendència a saltar a
bord dels problemes dels altres.
Algú et passa una
preocupació i tu
suposes que has
d’agafar-la i respondre. Més tard,
et sents estressat
o ressentit perquè
tothom
sembla
plantejar-te
exigències. Resulta
fàcil perdre de vista que tu mateix
fomentes els drames de la teva vida.
Recordar que no tens per què
agafar la pilota és una manera molt

eficaç de reduir l’estrès de la teva
existència.
Això no vol dir que no hagis
d’agafar-la mai, sinó que depèn de
tu fer-ho o no. Si no l’agafes, no vol
dir que la persona que te la
intenta passar
no t’importa, ni
que siguis poc
servicial.
Desenvolupar una actitud
més tranquil·la
pel que fa a la
vida requereix
conèixer
els
propis límits i fer-nos responsables
de la nostra part en el procés.
La majoria de nosaltres agafem
pilotes que ens passen moltes ve-

No agafar la
pilota no vol dir
ser poc servicial
ni que no t’importi
qui la passa
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gades al dia: a la feina, els nostres
fills, amics, veïns, venedors i fins i
tot desconeguts. La clau resideix en
saber quan estem agafant una altra
pilota, per tal de no sentir-nos víctimes, ressentits ni aclaparats.
El mateix principi és aplicable
quan ens insulten o critiquen. Quan
algú llança una idea o comentari cap
a tu, pots agafar-lo i sentir-te ferit o
pots deixar-lo caure i continuar amb
la teva vida. La idea de “no agafar la
pilota” pel simple fet que sigui llançada cap a tu és una poderosa eina
que mereix ser explorada ... Potser
descobreixes que agafes la pilota
amb moltíssima més freqüència del
que creus.
L’última decisió és teva, tu ets el
responsable de la teva vida, tu decideixes!
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informació

municipal d’artesa

Eva Maza i Batlle

Mes de març
APROVACIONS FETES DURANT
EL MES DE MARÇ
S’aproven les relacions de factures, majors de 120,20 euros pendents d’aprovació, corresponents a
l’exercici comptable 2017, que pu-

*
*

gen la quantitat de 147.779,61 euros.
INFORMES D’ALCALDIA
- S’informa que s’estan acabant
les obres d’arranjament de la segla.

- S’informa que l’Ajuntament
d’Artesa de Segre ha rebut una subvenció de 73.606,55 euros. Aquesta
ajuda econòmica és per la utilització
d’àrid reciclat (obtingut a partir dels
residus de la construcció) pels camins rurals.

Preinscripció a la llar d’infants
La preinscripció als centres d’Educació Infantil de 1r Cicle (Llar Infants) és del 2 al 12 de
maig. La inscripció a la Llar d’Infants Municipal
El Bressol s’ha de formalitzar a les oficines
municipals aportant aquests documents:
- Imprès de sol·licitud de preinscripció degudament complimentat.
- Certificat mèdic segons el qual l’infant no pateix cap malaltia infecto-contagiosa.
- Certificat mèdic o carnet de vacunacions on

constin les dosis de les vacunes rebudes amb
les dates corresponents.
- Fotocòpia del Llibre de Família (de totes les
pàgines amb anotacions).
- Full de domiciliació bancària.
- Altres documents d’interès: carnet de família
nombrosa/ monoparental.
Totes les famílies amb nens en edat de llar d’infants i empadronades al municipi rebran una
carta amb documentació informativa.

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: dimarts, 30 de maig.
- Artesa de Segre: dimarts, 30 de maig.
Només casos molt justificats, que no puguin
anar directament a la deixalleria.
Ajuntament d’Artesa de Segre

I 43

Auto Taller Gardela
Planxa - Pintura
Mecànica - Servei grua
Tel. 973 400 198
Nit 973 415 119
Mòbil 630 247 659
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Ctra. d’Agramunt, 98
25730 Artesa de Segre
(Lleida)

humor

Josep Galceran

A Artesa tenim de tot

- Entre “dones pecadores” i ferreteries,
no ens faltarà mai un bon “clauet”...
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la

vella artesa

Josep Nogués

La Festa Major d’Artesa quan jo era jove
E

ren uns dies molt esperats pel
jovent i per tothom, hi havia molt
poca diversió durant l’any i tota la gent
esperava aquests dies d’alegria i disbauxa. Hi havia una comissió de festes, escollida pel mateix jovent, que
s’encarregava d’organitzar els actes
per tal de divertir tothom. La comissió eren set nois
i jo vaig ser-ne
membre durant
tres anys. Portava molta feina,
ja que havies
de tenir contacte amb totes les
persones
que
havien de fer-nos divertir i passar-ho
ben alegre, una famosa orquestra,
una bona funció de teatre, etc. També hi havia futbol, i per aquest esport
hi havia una altra comissió, la que
s’encarregava tota la temporada dels
partits dels diumenges, encara que la
dita comissió ja procurava que hi hagués com a mínim un partit el dia de
la festa gran.
Nosaltres, els anys que ens va
tocar organitzar la Festa Major procuràvem buscar un bon representant,
que ens donava la llista de les dates
lliures dels músics i triàvem el que

més bé sonava (en el bon sentit de la
paraula). Recordo que llogàvem l’Orquestra Costa Brava, Els Fatxendes
de Sabadell, etc. Aquesta última va
tenir un gran èxit, ja que a més de ser
treballadors eren molt humoristes i la
gent s’ho passava d’allò més bé.
Eren tres dies complets, és a dir,
que entre futbol,
ball de tarda i ball de nit, concert
i cine, la gent no
parava. I d’això es
tractava.
El primer dia
al matí, la gent
(principalment el
jovent) sortia de casa ben vestida,
ja que dit sigui de pas, els sastres
no s’entenien de feina. A Artesa n’hi
havia, d’aquest ofici, cinc o sis, i per
la festa major feien l’agost. Com deia,
sortíem impecables cap a missa.
Durant la missa es feia la processó
portant els Sants Cosme i Damià, els
patrons de la ciutat.
En acabar la missa, la gent passejava per la carretera i tot seguit
començaven els músics a tocar sardanes i a ballar s’ha dit. Després es
feia el vermut al cafè, que n’hi havia
quatre o cinc a la carretera del poble.

Del quart dia en
deien Sant Gos,
perquè la majoria
“dormia la mona”
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A continuació ens n’anàvem a dinar, que la mestressa ja ens tenia preparat, ja que després hi havia concert.
Durava un parell d’hores i sense parar
anàvem a veure el partit de futbol.
En acabar el futbol començava
el ball de tarda, que estava sempre
animadíssim, ja que les balladores i
l’Orquestra s’ho mereixien. En acabar
el ball de tarda corríem a sopar. El dia
que tocava teatre o cine, ningú s’ho
perdia i en sortir d’aquests espectacles hi havia el sarau o ball de nit.
S’acabava a la matinada i a dormir de pressa, que el dia següent tornem-hi!
Així fins a tres llargs dies. Eren
unes jornades de molta alegria, la gent
sortia de casa i no es deixava perdre
res. En aquells temps no hi havia ni
televisió ni internet i pràcticament no
massa entreteniments ni massa mitjans per anar-se’n fora d’Artesa, i crec
que el 95 per cent acudien a tots els
actes. És per això que del quart dia en
deien Sant Gos, perquè la major part
aprofitaven per “dormir la mona” (així
es deia).
Encara que molt breument, he
volgut plasmar com era, en aquells
temps tan llunyans, la Festa Major del
nostre poble.
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la foto

L’Escola Els Planells va celebrar el Dia Mundial de l’Activitat Física el 6 d’abril a ritme de ‘zumba’ i batucada. A la imatge, l’actuació del grup de batucada de l’Escola de Música, que va col·laborar en l’esdeveniment | Escola Els Planells

