DESEMBRE 2017

Núm. 416

Preu 2,80

Fred
abans
d’hora

PUBLICACIÓ D’ARTESA DE SEGRE I COMARCA

2I

I PUBLICACIÓ D’ARTESA DE SEGRE i COMARCA I DESEMBRE 2017 I Núm. 416

sumari

04
05
07
12
13

Agenda
Temps

Editorial
Teràpies musicals

Noticiari
Temperatures gèlides
Manifestació de Brussel·les
Altres actes a la biblioteca
Concert de Santa Cecília
Teatre musical al Cubtural

Baldomar
Informació de l’EMD

Municipis
Pessebre al geodèsic de
Montsonís
Foradada se suma a les
accions reivindicatives
Fira de la Perdiu

17
18

19
21

La Noguera
Institut Els Planells
Estada a las Rozas i menció
per un treball de recerca

23
24
27
28
30

Escola Els Planells
Cooperem

Entitats
Ampa
Esmorzar solidari dels Amics
de la Moto
Artesenques Actives

Coses de l’idioma
Parlem de Nadal

Tema del mes
Comerç i solidaritat per les
festes de Nadal

Nadal
Programa d’actes de Nadal
a Artesa i rodalia

Vida social
Quinta del 77
La Generació del 1987

Esports
Presentació del CENG
Pujada del pessebre a Sant
Mamet
Campionat de Pàdel

35
37
38

Foto portada
| Jordi Farré

Per què diem...

... que algú va de vint-i-un
botó?

Des del mirador del
Montsec
En defensa del catalanista
Bisbe Bernaus

Biblioteca
Novetats i activitats

40

Fa 25 anys

42

Poesia

43

Informació municipal

45

Humor

46

La vella Artesa

Novembre de 1992

1936

Novembre

Viatge a Brussel·les

Els anys de la postguerra

I3

agenda
Agenda

Actes

ciutadana

Setembre, octubre
i novembre
ALÒS DE BALAGUER
DEFUNCIONS

7 oct: Josefa Arqués i Sans (83 anys),
natural de Reus

que sabem que es faran
1 oct.: Erin Barceló i Galceran, filla
d’Edgar i d’Aleida
6 oct.: Rami Zerouali, fill d’Abderrazak
i de Wafae
16 oct.: Kilian Coca i Cercós, fill d’Ivan
i d’Esther
19 nov.: Arnau Llagunes i Balasch, fill
de Josep i de Mònica
DEFUNCIONS

26 nov.: José Fernández i Barrera (69
anys), natural de Carmona
(Sevilla)

ARTESA DE SEGRE
NAIXEMENTS

1 set.: Niels Rodríguez i Farrús, fill
d’Eduardo i de Rosa M.
23 set.: Brayan Herrera i Hernández,
fill de David i d’Eva
28 set.: Ivet Solé i Teixidó, filla de
Miquel i de Sara

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

VILANOVA DE MEIÀ
DEFUNCIONS

20 oct.: Teresa Batalla i Terré (75
anys), natural de Vilanova de
Meià

Fe d’errates
Les dades publicades el mes passat en relació a l’AGENDA CIUTADANA i al TEMPS eren de l’any 2016. Demanem disculpes per la confusió. Aquest mes, a les dades de novembre hi afegim les dades correctes que havíem de publicar.

temps

Desembre i gener

Exposicions de la Biblioteca Municipal. Veure pàgina 38.
Desembre i gener

Actes de Nadal al municipi d’Artesa i rodalia. Trobareu el programa
detallat a la pàgina 27.
31 de desembre

A Artesa, revetlla de Cap d’Any al
Pavelló (pàgina 27).
A Cubells, festa de Cap d’Any.
19 de gener

A les 19 h, a l’àrea d’activitats de la
Biblioteca Joan Maluquer i Viladot,
presentació del Llibre de poemes
de Rosa M. Arrazola.
20 de gener

Festivitat de Sant Sebastià a Artesa
de Segre.

octubre i novembre

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

oct

nov

A) PLAÇA DE L’AJUNTAMENT
Temp. mitjana
Temp. màx.

16,5º

7,7º

2,3° (dia 30) -6,3° (dia 29)

Dies amb precipitació

2

1

52,8 mm (dia 18) 10 (dia 4)

4º (dia 30) -4º (dia 28)

Total precip.

58,1 mm

2

1

Precip. màx.

46 mm (dia 18) 3 (dia 4)

Total precip

51 mm

3 mm

B) BALDOMAR
15,4º

6º

VILANOVA DE MEIÀ

10 mm
oct

15,6 mm

(dia 18)

(dia 4)

48,9 mm

15,6 mm

FORADADA
Dies amb precipitació

7°

Precipitació màxima

15,4°

Temp. màxima

28° (dia 13)

Temp. mínima

4,2° (dia 30) -5,2° (dia 30)
2

46,9 mm

nov

Temp. mitjana

Dies amb precipitació

Precip. màxima
Total precip.

Precip. màx.

Dies amb precipitació

4I

27,6° (dia 5) 21,2° (dia 3)

Temp. mínima

27º (dies 4,5,13) 22º (dia 3)

Temp. mínima

Temp. mitjana

Temp. màxima

20,8° (dia 3)
1

oct

nov

2

1

47 mm

3 mm

(dia 18)

(dia 4)

56 mm

3 mm

Total precipitacions
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Teràpies musicals
De l’estiu ençà, portem uns mesos
que Déu n’hi do. És un període curt,
però han passat tantes coses i tan
rellevants que sembla que el temps
es vagi dilatant com en un malson.
L’estat emocional, però, ha anat canviant en funció de la forma de pensar
de cadascú. Els secessionistes, molt
eufòrics al principi, hem vist com
l’Estat responia de manera dràstica
a tot el desplegament d’entusiasme
i imaginació que hem estat capaços
de desenvolupar de forma festiva i
pacífica. Un Estat que ha amenaçat,
ha utilitzat la violència, ha tancat gent
honesta a la presó i, amb l’aplicació a
la carta de l’article 155, ens ha deixat
desconcertats.
Per altra banda, els unionistes havien
estat fins fa poc molt tranquils, pensant segurament que mai no s’arribaria fins on estem, confiant que les
amenaces i la resta d’impediments
els evitaria gaires esforços. No obstant, quan van veure que la cosa anava de debò, van sortir al carrer com
mai s’havia vist. Sembla que el fet de
treure’ls de la seva còmoda situació
potser també els ha tret de polleguera, vistes algunes de les proclames
que hem pogut sentir i les reaccions
violentes dels ultres, minoritàries però
amb total impunitat.
Uns i altres ens hem sentit incòmodes aquestes últimes setmanes,

però esperançats en el fet que unes
eleccions convocades per qui no té la
potestat de fer-ho ens puguin aclarir
el panorama. Quan llegireu aquestes
línies, escrites abans del 21D, ja sabreu qui s’haurà quedat més tranquil.
O no, perquè les expectatives de vot
deixen entreveure una situació complexa. El temps dirà.
Mentrestant, les persones de l’entorn
artesenc hem d’agrair que en mig de
tanta angoixa, en aquestes setmanes
prèvies al Nadal i al 21D, hem pogut
gaudir de diversos espectacles musicals que ens ha ajudat a rebaixar l’estat d’ansietat que, a jutjar per molts
comentaris que fa la gent, ens ha
afectat en tots els àmbits de la vida. A
primers de desembre, va ser el Grup
de Teatre Artesenc amb el seu espectacle musical. Després, el concert
de Nadal de l’Escola Municipal de
Música i el Festival de la Marató de
TV3. També cal afegir-hi les cantades
de nadales als centres educatius i
les audicions de l’Escola de Música,
entre altres. Moltes gràcies per posar
música a les nostres vides! I encara
ens espera el tradicional concert de
Nadal de l’Orfeó Artesenc i alguna
cosa més.
No hi ha dubte que la música és un
bon antídot per l’angoixa. Si no ho
heu provat mai, feu-ho. Bones festes i
que tinguem un feliç any 2018!

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 divendres 5 de gener

Amb la col·laboració de: Generalitat de Catalunya, l’IEI de la Diputació de
Lleida i l’Ajuntament d’Artesa de Segre.
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25730 Artesa de Segre (Lleida)

noticiari

La tardor se’n va amb temperatures gèlides
que deixen paisatges més propis de l’hivern

El poble d’Artesa i els paisatges de l’entorn eren escenes hivernals, especialment a primera hora | Benjamí Llobet / Jordi Farré

E

l mes de desembre ha començat
amb temperatures molt més
baixes del que és habitual per un final de tardor. De fet, tant a Artesa i
rodalia com a la resta de municipis
de Catalunya s’han registrat temperatures més baixes que les que en
altres anys es poden donar al llarg
de tot l’hivern.
Si l’any passat la notícia era la
boira, amb rècord de setmanes consecutives sense veure el sol, aquest

any el final de tardor s’ha caracteritzat per un fred intens, amb dies en
què sempre s’ha vist el sol però amb
temperatures que han arribat a ser
inferiors als deu graus negatius.

SENSE INCIDENTS
Tot i patir temperatures que es
poden qualificar d’extremes, més
pròpies de zones situades molt més
al nord o, si més no, a més alçada, a
Artesa i rodalia no s’han registrat in-

cidents importants i el fred no ha tingut conseqüències greus. Això sí, ha
deixat paisatges i imatges que han
cridat l’atenció i ha obligat a treure la
roba d’abrigar.
Val a dir que tot i el fred, les precipitacions han estat molt escasses
i la preocupació, per tant, continua
sent la manca d’aigua, ja que la tardor seca ha enllaçat amb un estiu
que també s`ha caracteritzat per poca precipitació.
I7

Diverses imatges d’alguns dels artesencs i artesenques que van assistir a la manifestació | CDR Artesa de Segre

Participació a la manifestació a Brussel·les
E

l municipi d’Artesa i els de la rodalia van estar àmpliament representats a la manifestació reivindicativa i de suport als presos que es
va fer el 7 de desembre a Brusselles sota el lema “wake up Europe”.
A banda dels viatges de grup orga-

nitzats, que es van desplaçar en autocar, desenes de persones hi van
assistir també a tall particular, ja fos
en cotxe o avió.
El viatge en autocar anava i tornava de la capital europea en menys
de 48 hores, una jornada cansada

però que els participants van fer de
bon grat per la motivació que suposava. Un cop allà, només arribar es
van desplaçar al punt de la concentració i després van disposar de la
tarda lliure per reprendre el viatge
cap al vespre-nit.

Acte reivindicatiu
al mercat

A

banda del viatge per anar a la
manifestació de Brussel·les,
durant aquest mes s’han fet altres
accions vinculades amb l’independentisme i la solidaritat amb els
presos. Per una banda, el dia 4 de
desembre es va fer una concentració a la plaça de l’Ajuntament contra

8I

la decisió judicial de mantenir alguns
dels presos, mentre que el diumenge dia 10, el Comitè de Defensa de

la República va muntar una parada
al mercat amb xocolata desfeta i una
presó simbòlica amb llaços grocs.
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noticiari

A l’esquerra, un dels grups que van visitar l’exposició, i a la dreta, l’hora del conte i el curs de facebook | Biblioteca

Visites escolars a l’exposició de la biblioteca
E

ntre les activitats que s’han fet
les darreres setmanes a la Biblioteca Municipal destaquen les
visites d’escolars a l’exposició T’estimo... o no, una nova edició de l’hora
del conte i un curs de facebook per
a mòbil.
L’esmentada exposició és un recull de llibres infantils i juvenils sobre
l’amistat, l’amor i l’afecte que pretén

estimular i dinamitzar la lectura, i
mentre duri, fins al 28 de desembre,
la visitaran els alumnes de primària
de l’Escola Els Planells. Els primers
van ser els de tercer i quart, el dia 5
de desembre.
Per altra banda, el 15 de novembre a l’Àrea Infantil de la biblioteca
la Jasmina Gabandé va explicar dos
contes El pardalet i El piset del sol

i la lluna. El nombrós públic, prop
d’un centenar de persones entre petits i grans, va gaudir dels relats i les
il·lustracions de la Jasmina. En acabar es va repartir un dibuix d’un pardalet perquè els nens el pintessin.
Finalment, els dies 4 i 11 de desembre s’ha dut a terme un curs de
facebook per a mòbil destinat a persones més grans de 55 anys.

L’EMMA celebra
Santa Cecília

E

l Cubtural va acollir un concert
dels alumnes de l’Escola de Música per celebrar la patrona d’aquesta disciplina artística, Santa Cecília,
el 22 de novembre.
El concert va tenir lloc a la sala
principal del Cubtural i hi van actuar
les diferents formacions que hi ha a
l’escola, que van oferir una mostra
de la feina feta durant el curs.

Alguns dels alumnes que van actuar al concert de Santa Cecília | Jordi Farré
I9
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noticiari

El musical ‘Teràpia de Grup’ arriba al Cubtural

E

ls dies 1, 2 i 3 de desembre es
va representar amb gran èxit de
públic l’obra de teatre musical Teràpia de Grup al Cubtural. Organitzat
pel Grup de Teatre d’Artesa i les Artesenques Actives, l’espectacle el
van dirigir Sílvia Cardona i Joan Roca, comptava amb una coreografia
de Mercè Nogués i la direcció musical i instrumentació les van fer Eric
Moncunill i Irene López.

L’espectacle va ser un èxit, tant pel resultat com pel públic assistent | J.F.

I 11

baldomar

EMD Baldomar

Novetats de l’EMD
LES TAXES PEL 2018

A

quest any hi haurà pocs moviments pel que fa a les taxes i
preus públics de l’Entitat Municipal
Descentralitzada de Baldomar.
Tan sols hi ha previst modificar
dues taxes i preus públics. Per una
banda, caldrà incrementar el cost
del servei de wi-fi a la població, ja
que és necessari cobrir els costos
de les diferents millores que s’han
fet a la xarxa general i això repercutirà en el preu final.
Per altra banda, també es modificarà el preu de recollida de les es-

12 I

combraries, que s’incrementarà un
2’80 per cent l’any 2018.
Justament a Baldomar, ja fa
temps que treballem en les illetes
compactes per a diferents tipus de
brossa. Aquest sistema consisteix
a concentrar els contenidors dels
diferents tipus de residus (orgànic,
rebuig, vidre, envasos i paper) en
un mateix espai, de manera que té
menys impacte estètic i resulta més
pràctic d’utilitzar.
Tot i els canvis que hi ha hagut a
nivell de gestió del servei de recollida i tractament, i els costos que ha

costat clausurar l’actual abocador
del Consell Comarcal de la Noguera,
que s’han repercutit en els municipis
i EMD, a Baldomar el reajustament
més important ja es va aplicar el
2017, amb la pujada de prop del 20
per cent.

LA CASTANYADA 2017

H

i vàrem participar 26 persones,
tot i ser dimarts. L’àpat es va fer
al Casal. Aquest any però, sembla
que per la calor de la tardor, en general no era any de castanyes i també aquí moltes sortien malament.
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municipis
Pessebre al
geodèsic de
Montsonís

L

’Associació Esportiva Lo Búnker
de Foradada va organitzar el 6
de desembre la pujada del pessebre
al geodèsic de Montsonís. Hi van assistir uns 30 veïns, la meitat canalla,
tant de Montsonís com d’Artesa, que
van sortir de Montsonís i van fer un
recorregut total, entre pujar i baixar,
d’uns 8 quilòmetres.
La pujada es va fer pel corriol,
i en arribar a dalt van col·locar el
pessebre i van cantar nadales tot
esmorzant coques i xocolata desfeta
que havien pujat prèviament. Es va
pagar amb aportacions voluntàries,
i amb els beneficis es va fer un donatiu a La Marató de TV3. La ruta
va passar també pel circuit de Land
Art i els búnquers, i va acabar a Foradada.

Els més petits no van ser els únics que van gaudir del dia | Benjamí Llobet

I 13

municipis

Foradada també se suma a les accions
reivindicatives i solidàries amb la República
F

oradada, tot i ser un municipi petit, durant els dos últims mesos
ha donat mostres de rebuig contra
els actes establerts pel govern de
l’estat espanyol i els quals s’han
anat succeint un darrere l’altre des
del dia 1 d’octubre envers el poble
català.
S’ha convocat els veïns del municipi en diverses ocasions per manifestar-se i protestar contra els
empresonaments d’en Jordi Cuixart,
en Jordi Sánchez i els membres del
govern de Catalunya, per les càrregues i la vigilància policial a les quals
s’ha vist sotmès el poble català els
darrers mesos, per l’aplicació de
l’article 155 i per mostrar el rebuig
a l’exili al qual s’han vist obligats el
president Puigdemont i alguns membres del govern català.
Per altra banda, el dia 1 d’octu-

14 I

Actes vinculats al context polític a Foradada | Aj. de Foradada

bre els veïns i veïnes del municipi de
Foradada van fer un dinar popular,
i els diners que van sobrar els van
donar a l’Ajuntament per comprar

la vara d’alcalde. L’alcaldessa vol
agrair aquest gest a tots els veïns i
veïnes del municipi que han fet possible l’adquisició.
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Fira de la Perdiu a Vilanova de Meià

V

ilanova de Meià va organitzar
una nova edició de la Fira de la
Perdiu el 12 de novembre, amb molt
bona resposta de públic i expositors.
Com a novetat vinculada al context
polític destaca l’absència d’autoritat
inaugural, ja que la convidada era
Meritxell Serret i es trobava a Brussel·les, de manera que el consistori
va decidir no substiuir-la i, en canvi,
aprofitar el buit per llegir un manifest

de suport als presos polítics i contra
la intervenció a les institucions catalanes. Al dinar, la cadira de Serret
estava ocupada per un llaç groc.
Pel que fa a la fira, es van donar premis als millors exemplars de
perdius, als millors perdigots i a les
millors parelles, així com el premi al
millor expositor i un altre premi a la
constància a la fira, que va ser per
Joan Manel Torregrossa.

La fira va ser un èxit de public i de
participació | Iolanda Masanés
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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

ES VEN o ES LLOGA
pis nou a Artesa
amb o sense aparcament
3 hab. i ascensor
Tel. 617 410 668
16 I
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la noguera
MUNDIAL DE FUTBOL SALA FEMENÍ

va ser a Àger el 30 de novembre i al febrer n’hi ha una
altra de programada a Vallfogona de Balaguer.

ALFABETITZACIÓ PER A IMMIGRANTS

B

alaguer va acollir el Mundial de Futbol Sala Femení
del 19 al 25 de novembre. Hi participaven 12 seleccions: Argentina, Austràlia, Brasil, Catalunya, Colòmbia,
Estats Units, França, Itàlia, Paraguai, Sud-àfrica, Suïssa
i Taiwan. Catalunya va arribar a quarts de final, on va
perdre 1 a 7 contra Brasil, que es proclamaria campiona
en imposar-se per 4 a 2 a la final davant Argentina (foto).

ESCACS PER GENT GRAN A TÉRMENS

E

l programa Lletres per a tothom s’adreça a persones
adultes sense les eines de lectoescriptura mínimes
amb l’objectiu que adquireixin i reforcin els coneixements de català i de l’entorn més immediat. Els cursos
van començar a principis d’any a Balaguer, Ponts, Artesa, Menàrguens, Térmens, Albesa i Bellcaire, duren 65
hores (45 de català i 20 de coneixements de l’entorn) i
acabaran a mitjan 2018. Els grups són reduïts per tal
d’atendre l’heterogeneïtat de les persones participants,
i s’ofereixen horaris adaptats a les seves possibilitats.

L

a gent gran de Térmens han tingut l’oportunitat de
participar al novembre en un taller d’escacs per gent
gran a càrrec de l’acadèmia de Josep Oms, organitzat
pel consell comarcal. El taller ajuda a combatre l’alzheimer, la solitud i la depressió, millora la concentració i el
raonament lògic, la motivació i el coneixement informàtic.

ADDICIÓ A LES NOVES TECNOLOGIES

Q

uè s’amaga dins de les pantalles és el cicle de xerrades informatives organitzat pel consell comarcal
i l’associació ASPID. La primera sessió va tenir lloc el dijous 23 de novembre a Castelló de Farfanya, i la segona
I 17

institut els planells
Balanç de l’estada a Las Rozas i menció pel
treball de recerca d’una alumna del centre

A l’esquerra, foto de grup de l’estada a Las Rozas i a la dreta, l’alumna premiada amb la directora | Institut Els Planells

L

’alumnat de 2n d’ESO de l’Institut Els Planells i el professorat
acompanyant valoren molt positivament la seva estada a l’Urban Camp
de Madrid, on durant el mes de novembre van estar fent una immersió
lingüística en anglès.
La jornada començava compartint habitació i esmorzar amb els
companys de 1r d’ESO d’un institut
de Múrcia. Durant tot el dia només
podien comunicar-se en anglès i tan
sols disposaven de 15 minuts de telèfon al dia. Tot un repte els primers
dies!
Als matins treballaven en grup
amb els monitors nadius i a la tarda,
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amb les professores acompanyants,
Mireia Olarte i Eva Vidal, amb les
quals desenvolupaven el projecte
“The world we have, the world we
need”. Les classes es combinaven
amb estones d’esports, excursions
i jocs.
A la pàgina web del centre podeu
consultar el fruit del treball d’aquests
dies, una sèrie de recomanacions,
accions i campanyes per contribuir
i fomentar el desenvolupament sostenible.

PREMI A ROXANA MOCANU
El divendres 10 de novembre va
tenir lloc a Lleida l’entrega de la 14a

edició dels Premis a Treballs de Recerca de Batxillerat i Cicles formatius de grau superior, organitzats pel
Vicerectorat d’Estudiants de la Universitat de Lleida amb el patrocini
del Consell Social de la Universitat
de Lleida.
En total, el jurat va reconèixer 23
projectes entre premis (14) i mencions (9), de 16 centres de les comarques de Ponent i Barcelona.
Roxana Mocanu va rebre una
menció pel Treball de Recerca “Trastorns de la conducta alimentària”,
tutoritzat per Josep M. Castellà. La
directora Ramona Solé va recollir el
premi en nom seu.
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escola els planells
Cooperem

M

entre determinades tendències socials ens aboquen cap
a l’individualisme i l’egocentrisme,
les escoles ens esforcem per transmetre valors com l’empatia, la solidaritat i la cooperació, entre molts
altres.
Cada vegada més, a les aules es
treballa en grup, la qual cosa facilita la interacció entre l’alumnat i la
descoberta compartida. El procés
de col·laboració i cooperació entre
ells, on el mestre o la mestra té un
paper de guia o orientador, permet
contextualitzar i personificar el procés d’ensenyament i aprenentatge
de cadascun. Aquesta metodologia
afavoreix l’autonomia, la responsabilitat i els hàbits de treball.
En aquesta forma d’organització
de l’aula també hi juga un paper molt
important l’atenció a la diversitat, de
manera que es respecten els diferents ritmes de treball, de maduració

Alumnes d’infantil aprenen a cooperar amb la robòtica | Escola Els Planells

i d’aprenentatge de cadascú.
Per altra banda, les noves tecnologies han entrat de ple en el funcionament habitual dels centres i de
les aules. En aquesta línia, la nostra escola ha anat fent progressos i
des del curs passat totes les aules
de primària i una part de les d’infantil disposen de pissarres digitals. A
més, estem prioritzant la formació
del professorat pel que fa a noves
tecnologies.

Més concretament, aquest curs
el professorat ha fet un taller de robòtica que, aplicada a les aules, ha
donat molt bon resultat. L’alumnat
ha treballat de forma cooperativa en
petits projectes amb les “beebots”
(abelles robot), que representen el
primer nivell per introduir el llenguatge computacional.
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TALLERS

VILELLA

ARTESA DE SEGRE
Tel. 973 40 02 95

EQUIPS DE NETEJA GIDAR
REPARACIONS MECÀNIQUES

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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les entitats

Xerrada-col·loqui sobre educació emocional

C

om cada any durant el primer
trimestre, l’AMPA de l’Escola
Els Planells ha preparat una xerrada-col·loqui, Eines d’educació emocional: Què sento? Per què ho sento? Com ho sento?, encaminada a
millorar les relacions entre pares i fills
i sobre la importància de la intel·ligència emocional, de com una bona
gestió de les emocions ens ajudarà
a millorar el dia a dia en el si de la
família i l’entorn més proper. Va ser el
dilluns 18 de desembre al menjador
de l’escola.
La xerrada era a càrrec de Carlos Bella, màster en intel·ligència
emocional, conferenciant, consultor
i formador en habilitats directives i
intel·ligència emocional tant per l’administració pública com per les empreses privades. A la vegada, també
fa d’orientador per al desenvolupament personal i professional, estratègies de recerca de feina, formació
en competències i intel·ligència emo-

cional aplicada. Però potser el que
més ens interessa del seu currículum
és que realitza programes integrals
d’educació emocional a centres educatius, dirigits ja sigui a la capacitació
i formació de professorat com a facilitar eines als pares i mares. És autor
de dos llibres: Deja de autoayudarte
y actúa (Editorial Egarbook, última
edició del juliol de 2016) i Competencias emocionales en primaria (Editorial Emoiciona, abril del 2017).
I és que la intel·ligència emocional és prou important per parlar-ne de
manera oberta i aprendre a gestionar
les emocions, ja que són les que ens
fan ser com som realment. Com diu el
psicòleg nord-americà Daniel Goleman, “La intel·ligència emocional és
la capacitat de reconèixer els propis
sentiments i els dels altres, de motivar-nos i de manejar correctament
les nostres relacions”. Per tant, si
coneixem bé els nostres sentiments i
els dels altres, sens dubte les nostres

relacions també milloraran.
També voldríem recordar a tothom que com cada any, l’AMPA de
l’escola Els Planells participa activament en la realització del Parc de
Nadal, que tindrà lloc els dies 27, 28
i 29 de desembre, on de bon grat estem preparant tota una sèrie d’activitats i tallers encaminats a passar una
bona estona, tant els més petits com
els acompanyats. Des d’aquí aprofitem per donar les gràcies a tots els
voluntaris que ens ajudaran durant
aquests dies, sense la col·laboració
dels quals això no seria possible.
I per acabar, des de l’AMPA de
l’Escola volem aprofitar aquest espai
per desitjar unes bones festes de Nadal a tothom, que siguin dies plens de
joia i alegria tot gaudint de la companyia dels nostres petits.
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entitats
Esmorzar solidari dels Amics de la Moto

E

l 9 de desembre els Amics de
la Moto d’Artesa de Segre van
organitzar per segon any consecutiu
un esmorzar solidari per recaptar diners per La Marató de TV3 al circuit
de la Torre de l’Àliga. Van congregar
unes 50 persones amb una vintena
de motos, que van gaudir d’un bon
esmorzar i van recaptar 468,14 euros. Després, els “moteros” van poder rodar pel circuit. | Amics de la
Moto d’Artesa de Segre

L’esmorzar va congregar mig centenar de persones | M.Àngels López

Tallers de gestió
emocional i de
manualitats

L

’Associació de Dones Artesenques Actives ha ofert dos tallers
molt diferents en les darreres setmanes, un de gestió d’emocions i l’altre
de manualitats reciclant material. El
primer va ser el 8 de novembre i consistir en una sessió d’una hora i mitja
en què es treballava la consciència i
la relaxació. El de manualitats, es va
fer en dues sessions, els dies 15 de
novembre i 13 de desembre.
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A dalt a la dreta, la xerrada i a l’esquerra i a baix, el taller de manualitats | D.B.
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coses de
Parlem del Nadal
En aquesta secció, que estrenem
aquest mes, Albert Vidal comentarà errors habituals en l’ús de la
llengua catalana
’altre dia comentàvem amb l’Esteve Pujol com passaríem les
festes nadalenques, si en família, si
faríem un viatge...
Al llarg de la conversa, inevitablement va sorgir el tema de la llengua
i de quan erròniament diem algunes
coses.
Per exemple, sovint anomenem
aquests dies com “els Nadals”. Però
és que de Nadal només ni ha un, per
tant hauria de dir-se, senzillament, “el

L

l’idioma

Nadal”. Per exemple així: us felicitem
el Nadal, passarem el Nadal a casa,
celebrem el Nadal, etc. I no en plural.
I pel que fa a la nit anterior al dia
de Nadal, és a dir la vigília, cal dirne “la nit de Nadal”, i no “la nit bona”
com hi ha qui l’anomena utilitzant una
expressió forana.
Tampoc hem de parlar de “la nit
vella” quan ens referim a la nit del
31 de desembre, a la qual cal que
anomenem “nit de Cap d’Any” o, si
volem, “la revetlla de Cap d’Any”. I
del primer dia de l’any en diem Cap
d’Any o d’una manera més retòrica,
“ninou”.

Albert Vidal

La nit en què arriben el Reis
d’Orient sol fer-se en molts indrets “la
Cavalcada de Reis”, i no “la cabalgata” com hem sentit tantes vegades.
I, per cert, el Nen Jesús porta bolquers i no “panyals”. I encara menys
“penyals”, que no són més que roques grosses... Només faltaria que
l’infant hagués de carregar amb un
pes semblant! Ah! I dorm en un bressol, no en una “cuna”.
Després de tants despropòsits,
l’Esteve i jo vam girar cua, cadascun
a la seva fins al proper dia, tot pensant on passaríem els Nadals... perdó, el Nadal!
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tema del mes

Imatges d’alguns dels números que es van poder veure el diumenge 17 de desembre al Cubtural | Marta Serret

La Marató de TV3 marca
l’inici de les festes de Nadal

A

l llarg del mes de desembre ja
s’han anat fent diversos actes
relacionats amb l’arribada de les festes de Nadal, tot i que probablement
el més significatiu és el festival per
recaptar fons per la Marató de TV3,
que aquest any es va fer el diumenge 17 de desembre al Cubtural, de la
mà del Gimnàs Altis, sota el títol La
Màgia del Nadal.
Els diferents grups d’usuaris
del gimnàs van oferir una genero-

24 I

sa mostra del treball que fan a les
classes dirigides, que és variat tant
pel que fa a edats com a disciplines
esportives i de condició física en general.
Així, al festival hi van actuar des
dels més petits, amb mostres de
gimnàstica rítmica, per exemple, fins
a majors de 65 anys, els membres
de les classes ball de Gim Or, passant per infants i adolescents que
van fer vibrar el públic amb gimnàsti-

ca rítmica, dansa o taekwondo, entre
altres espectacles, i sense oblidar
les enèrgiques classes de zumba i
strong zumba.
Tots ells van fer gaudir un públic
tan nombrós que va desbordar la sala gran del Cubtural, en què hi havia
desenes de persones que contemplaven l’espectacle dempeus.
A banda de l’espectacle de tarda,
durant el matí el mateix Gimnàs Altis
va recordar a tothom que passejava
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#temadelmes
pels carrers d’Artesa que aquella era
una jornada solidària, amb espectacles en diferents indrets de la localitat. Tot plegat va permetre recaptar
1.778 euros, que es destinaran íntegrament a la causa solidària.

MERCAT DE NADAL
Per altra banda, i també en la línia dels actes previs nadalencs, el
Mercat de Nadal de l’Associació de
Comerç i Serveis va reunir parades
de diferents comerços locals associats al vestíbul del Cubtural, on van
oferir la varietat de productes habituals en un ambient i decoració plenament nadalencs.
El mercat va ser el 8 de desembre de 10 a 14 i de 16 a 20 hores.
Com a al·licient, els compradors rebien un obsequi que podia ser un tiquet pel circuit de kart que hi havia a
l’exterior, per l’inflable o per degustar
coca i xocolata.

Manualitats i
xerrada a la
Biblioteca

L

a Biblioteca també ha estat
escenari de diversos actes
previs al Nadal. Un va ser el dia 1
de desembre i va consistir en un
taller de manualitats. Va comptar
amb nombrosos assistents (foto
dalt dreta) i va durar dues hores.
Els participants van poder fer un
posa-llapis (foto dalt esquerra) i
una agulla de pit.
Per altra banda, també vinculat
als actes previs nadalencs, el 13
de novembre va tenir lloc una xe-

rrada informativa sobre les malalties infeccioses, el motiu de l’edició
d’enguany de la Marató de TV3. A
més a més, a partir del desembre,
el primer pis de la biblioteca acull
una exposició de llibres vinculats a
aquest tema. La conferenciant va
ser Rosa María Sánchez de Gadeo (foto baix).
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Nadal
DURANT LES FESTES

62è Concurs de Pessebres
Inscripcions fins al 25 de desembre
a La Bicicleta, la Parròquia o als
membres del jurat. El jurat visitarà
els pessebres el 26 i 28 al matí.
Enguany hi ha dues categories: júnior (fins a 12 anys) i sènior (més
grans de 12 anys). Entrega de premis el 6 de gener a l’Església, en
acabar la missa de les 12 (si no es
va a recollir, es considerarà nul).
Organitza: Associació de pessebristes de la Parròquia

feó Artesenc i les corals infantils de
l’Escola Municipal de Música.
Organitzen: Orfeó Artesenc i EMMA

27 A 29 DE DESEMBRE
Parc de Nadal
De 16h a 19h, al pavelló.
Organitzen: Ajuntament i diverses
entitats

29 DE DESEMBRE
Rebuda del Patge Reial
19h, al pavelló.
Organitza: Ajuntament d’Artesa

FINS AL 7 DE GENER

30 DE DESEMBRE

Concurs de l’ACS
Caldrà reconèixer 8 botigues a través d’unes fotos i entre les butlletes
correctes se sortejarà un val de 100
euros. El sorteig serà el 9 de gener.
Organitza: Associació de Comerç i
Serveis d’Artesa de Segre

Cinema d’estrena al Cubtural
17.30h, Coco
22h, Asesinato en el Orient Express
Entrada per cada sessió, 5 euros,
venda a taquilla mitja hora abans.
Organitzen: Ajuntament d’Artesa de
Segre i Circuit Urgellenc

FINS AL 15 DE GENER

31 DE DESEMBRE

Pessebre
18 a 20h, al Casal de Gent Gran.
Organitza: Associació de Gent Gran

7a Trail de Sant Silvestre
11h, sortida de la plaça de l’Ajuntament. Recorregut de 10 quilòmetres,
caminant o corrent. Inscripció a 5
euros a partir de les 10h a la mateixa plaça. L’arribada és al parc de
Bombers i hi haurà pica-pica.
Organitza: CUDOS
Revetlla de Cap d’Any
1h, al pavelló. Ball amb DJ locals.
Organitza: Bar Pavelló
Col·labora: Ajuntament d’Artesa

23 DE DESEMBRE
Cagada popular del tió
17h, a la plaça de l’Ajuntament.
Organitza: Ajuntament d’Artesa

24 DE DESEMBRE
Missa del Gall
22h, al santuari de Salgar
Organitza: Agrupament EiG Mare de
Déu del Pla
00h, a l’església d’Artesa
Organitza: Parròquia
Festa de Nadal
01h, al pavelló. Organitza: CENG

25 DE DESEMBRE
Concert de Nadal
19.30h, a l’església. A càrrec de l’Or-

PRINCIPIS DE GENER
Caga Tió
18 a 21h, al Casal de Gent Gran
Organitza: Associació Gent Gran

2 DE GENER
Tarda de cine
18.30h, al pavelló
Organitzen: Ajuntament i Bar pavelló

3 DE GENER
Teatre Familiar
17.30h, al Cubtural, Contes de Nadal de les germanes Baldufa, companyia de teatre Tanaka.

4 DE GENER
Cinema d’estrena
17.30h, al Cubtural, Se armó el Belén. (entrada 5 euros, venda mitja
hora abans. Organitzen: Ajuntament
d’Artesa i Circuit Urgellenc

5 DE GENER
Visita del patge reial
17h, a la residència municipal
Organitza: Ajuntament d’Artesa
Cavalcada de Reis Mags d’Orient
18h, a Alentorn, i repartiment dels
regals a l’església del poble.
Org.: Comissió de festes d’Alentorn
18h, a Artesa, i adoració al Nen Jesús i repartiment de regals.
Organitza: Voluntaris de la Carrossa
de Reis i Ajuntament d’Artesa
21h, a Baldomar, a l’església
Organitza: EMD i Comissió de Festes de Baldomar
Festa de Reis VII Hollywood Party
00.30h, al pavelló
Organitza: Agrupament EiG Mare de
Déu del Pla

NOTES
Si voleu que els Reis Mags us visitin
per entregar-vos algun regal a casa
el dia 5 de gener al vespre, heu de
trucar a l’Ajuntament al 973 400 013
(de 9 a 14h) o bé enviar un mail a info@artesadesegre.cat. Teniu temps
fins al 29 de desembre.
Aquest programa inclou els actes
dels quals n’ha tingut coneixement
l’Ajuntament fins al 25 de novembre.
Les que hi faltin es publicitaran per la
ràdio municipal o per altres mitjans.
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vida social

Quinta del 77!

E

l 25 de novembre els de la quinta
del 77 vam sopar plegats al Celler de l’Arnau i vam recordar anècdotes i batalletes de temps passats,
amb les fotos que vam portar de quan
érem petits. Donem gràcies a tothom
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per l’assistència i ens excusem també per aquells i aquelles que no van
assabentar-se de la trobada o no van
poder venir... No patiu, perquè vam
prometre que cada any repetiríem!!!
Finalment, voldríem remarcar

que vam fer un brindis d’honor en
record de la nostra companya i amiga Yolanda Massana Tohà, que va
estar i estarà present sempre entre
tots nosaltres.
Xin,xin......a la Salut de tots i totes i per molts anys més ho puguem
celebrar tots junts. Sempre com ara!
| Comissió del 77
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Generació del 1987
E

l 21 d’octubre ens vam trobar
per celebrar els 30 anys. Ens
vam reunir a la tarda a Artesa i vam
anar a Seró a fer una visita a l’obrador de les Cerveses Ponent. Allí,
vam gaudir d’unes explicacions sobre totes les fases de l’elaboració
del producte del nostre territori, tot
degustant-lo. Va ser un tast de cerveses artesanes molt agradable i
interessant. Gràcies per compartir la

vostra professió amb nosaltres!
Tot seguit vam tornar cap a Artesa, on ens vam retrobar il·lusionats
amb la resta d’amics i amigues. El
sopar va estar amenitzat per un joc
enigmàtic, excusa perfecta per fer
esclatar rialles i posar més emoció.
També vam rescatar del fons de l’armari fotos de moments compartits,
on les belles anècdotes es converteixen en records inoblidables.

Després vam seguir la festa al
Lips, on l’alegria i la disbauxa eren
protagonistes entre nosaltres.
Per tot plegat, ens alegrem d’haver-nos pogut reunir un cop més i,
sobretot, ens agrada molt comprovar
que, tot i el pas dels anys, entre els
de la generació del 87 s’ha forjat una
petita gran família. Una llàstima pels
que no van poder venir, però aviat
repetirem! Gràcies a tots i totes per
venir a la trobada i haver fet que fos
una festa excepcional. Simplement,
som genials! Pura vida, amics!
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esports

A dalt, tots els equips i a baix, diferents moments de la presentació i els parlaments del president i l’alcalde | M. À. López

El CENG presenta els seus 14 equips
E

l CENG Artesa va presentar els
seus equips per a la temporada
2017/18, el passat dissabte 25 de
novembre. L’acte se celebrà al pavelló poliesportiu d’Artesa i comptà
amb la presència de l’alcalde d’Artesa, Mingo Sabanés, i del president
del CENG, Enric Ros, que en els
seus parlaments van destacar el va-
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lor d’un club que augmenta any rera
any tant el nombre de jugadors i jugadores com el treball de millora que
fan els equips.
Enguany la direcció tècnica del
club va a càrrec de Gerard Font i
d’Oscar Alocen, dos entrenadors
amb titulació ACB. Aquesta temporada, el CENG Artesa té uns 180 juga-

dors i 28 entrenadors. Els jugadors
es reparteixen en 14 equips de diferents categories, que corresponen
a Babies, Escola, Premini masculí,
Premini femení, dos equips de Mini
masculí, dos equips de Mini femení,
Infantil masculí, Infantil femení, Cadet femení, Sub-21 masculí, Sènior
masculí i Veterans masculí.
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Equip de la categoria Baby, patrocinat per
Mudances Sur

Equip de la categoria Escola, patrocinat
per Supermercat la Plaça

Equip de la categoria Premini Masculí,
patrocinat per l’Essència

Equip de la categoria Premini Femení,
patrocinat per Independent Soft

Equip Mini Masculí Blanc, patrocinat per
Pub Lips

Equip Mini Masculí Vermell, patrocinat per
Fisart

Equip Mini Femení (primer any), patrocinat
per Pub Jack’s

Equip Mini Femení (segon any), patrocinat Equip Infantil Masculí, patrocinat per
per Autoxami
Mobles Jesús

Equip Infantil Femení, patrocinat per
Watershop

Equip Cadet Femení, patrocinat per
Vunkers

Equip Sènior Masculí, patrocinat per
Segrevest

Foto de família dels entrenadors i entrenadores que s’encarreguen dels 14 equips del
CENG aquesta temporada, sota la direcció tècnica de Gerard Font i Oscar Alocen

Equip Sub-21 Masculí, patrocinat per
Mobles Llobet
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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)
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L’arribada al cim de Sant Mamet tenia un generós esmorzar a base de brasa i torrades com a recompensa | Marta Serret

Pujada del pessebre a Sant Mamet
E

l CUDOS va organitzar una nova edició de la pujada del pessebre a Sant Mamet el diumenge 17
de desembre. Ja fa anys que la sortida pren caire solidari i la recollida
de donatius està íntegrament destinada a la Marató de TV3. Enguany,
els participants van donar un total de

460 euros, un donatiu de 5 euros per
persona.

PER TOTS ELS PÚBLICS
L’organització ofereix diferents
alternatives per participar. Es pot fer
caminant, corrent o en bicicleta, i hi
ha dos itineraris possibles. El més

llarg surt des d’Alòs, i són uns 15
quilòmetres i 1.100 metres de desnivell positiu. L’altra opció és anar en
cotxe fins a la mina d’Alòs, de manera que es redueix a la meitat. En
arribar, tothom gaudeix d’un esmorzar amb torrades, llonganissa, cansalada, arengades, vi i refresc.
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Els guanyadors de les tres categories disputades (masculí avançat, femení i masculí mitjà) | Pàdel d’Artesa de Segre

Finalitza el torneig de tardor de pàdel
E

ls dies 18 i 19 de novembre va finalitzar el tercer Torneig Shooter
Pàdel de Tardor d’Artesa de Segre,
que s’ha disputat durant els mesos
d’octubre i novembre a la pista de
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pàdel. Hi han participat 52 jugadors,
tant locals com d’altres poblacions,
entre elles Agramunt o Cervera.
S’han disputat tres categories,
femenina, masculina nivell avançat

i masculina nivell mitjà. Els guanyadors han estat, respectivament: Mireia Olcina i Socos Torres, Albert Torramorell i Francesc Llorens, i Marc
Vilanova i David Galceran.
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per què diem...
Albert Vidal

... que algú va de vint-i-un botó?

A

mb aquesta frase volem significar que la persona de la qual
parlem va elegantment vestida, fins
i tot potser massa en segons quin
moment. En qualsevol cas, es tracta
d’algú vestit amb gran luxe i ostentació.
L’origen el trobem en els antics
guardes nocturns de les ciutats vuitcentistes, els precursors dels posteriors i populars serenos, l’uniforme
dels quals consistia en una llarga casaca que duia al damunt una mena
d’armilla de colors virolats, de forma
triangular i guarnida amb tres fileres
de set llustrosos botons cadascuna,
és a dir, un total de vint-i-un botons
que només servien d’ornament, ja
que no cordaven res.
Un vestuari tan llampant aplicat
a una tasca que no requeria tal elegància aviat va fer que el poble en
fes un motiu burleta.
El cos de serenos fou creat el 12
d’abril de 1765 i depenia de l’administració municipal com branca de la
policia local. En un començament,
la seva feina consistia a tenir cura
de l’encesa i tancament dels fanals
durant els sis mesos d’hivern (d’octubre a abril), encara que el 1774
va acordar-se que també cremessin
els mesos d’estiu. L’enllumenat urbà

fins aleshores havia anat a càrrec
dels veïns.
Més tard, el 1778, la seva feina
va ampliar-se a tasques més d’acord
a la seva condició de policies, com
ara la vigilància de determinats sectors de les poblacions durant la nit,
en entendre que disposaven de moltes hores lliures des que encenien
els fanals fins que els apagaven.
Així, també van ocupar-se de posar
pau en possibles baralles, avisar el
metge o la llevadora, cercar els medicaments que calien, avisar d’incendis, obrir les portes de les cases
dels ciutadans noctàmbuls -encara
que més tard, aquesta feina es va
encomanar als anomenats vigilants,
que duien penjades del cinturó les
claus de totes les portes de carrer
del sector que tenien destinat- i de la
persecució de malfactors, fent sonar
un sorollós xiulet d’alerta.
El cos no fou regulat com a institució ciutadana, però, fins al 1834,
i oficialitzat vint anys després, en
unificar-se les funcions de sereno i
fanaler.
Més tard, ja en el segle XX,
l’uniforme fou substituït per un llarg
abric blau marí que mantenia dues
de les tres fileres de botons, també col·locats en forma de triangle,

el qual s’acompanyava d’una vistosa gorra i un d’un bastó amb punxa
metàl·lica –anomenat xuixo (chuzo
en castellà)- amb el qual picaven a
terra, sobretot en cantar amb veu
molt alta les hores i anomenar l’estat
del temps: plujós, ennuvolat o serè;
d’aquí podria venir el nom del cos
-ja que la majoria de nits eren serenes- al cridar en castellà “tal hora” i
“sereno”. També es diu que el nom
del cos podria tenir l’origen en què a
aquelles hores de la nit només rondaven els carrers els borratxos, i els
que restaven “serenos” eren ells.
Durant l’època franquista, els
serenos van ser importants col·laboradors de la policia perseguint la
gent que feia pintades o enganxava pasquins contra el règim, alhora
que exercien d’elements de control
sobre la població en servir per testimoniar que s’era bon ciutadà a fi de
poder aconseguir “el certificado de
buena conducta”, indispensable per
disposar de determinats documents
com, per exemple, el passaport.
Els serenos i els vigilants van
desaparèixer, definitivament, el
1977. Va ser a causa, per una banda, de la fi de la dictadura i, per l’altra, de l’arribada i generalització dels
porters automàtics.
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des del

mirador
montsec
del

En defensa del catalanista Bisbe Bernaus

A

ctualment es registra en nom
del laïcisme i el progressisme
una croada anticlerical i antiespanyola contra el nomenclàtor del país,
cúmul de despropòsits en molts casos. L’Ajuntament de Sabadell estudia retirar per espanyolista i anticatalanista Antonio Machado, el gran
poeta-emblema de la República,
mort exiliat el 1939. El seu principal
valedor, Joan Manuel Serrat, cantautor forçat a l’exili pel franquisme,
de moment subsisteix en un carrer
de Vallmoll (Tarragona) malgrat ser
titllat de fatxa-traïdor, senzillament
per exercir el dret a la llibertat d’expressió i dir que l’1-O tal com estava
convocat no era transparent i abocaria el país a una gran ruptura social.
Una iniciativa del mateix corrent
a Artesa proposà canviar santedats
com els sants metges Cosme i Damià, màrtirs per negar-se a abjurar
del cristianisme i morts a instància
de col·legues seus perquè visitaven els malalts gratis. S’oblidaren
del meu conterrani Antoni M. Claret,
beatificat en temps de la República,
tanmateix, “en casa del herrero cuchara de palo”. Fa uns mesos, a Sallent es desestimà celebrar una consulta per canviar-lo per plaça dels

Arbres però justificaren la demanda
assenyalant-lo de representant del
Nacionalcatolicisme, per bé que
morí el 1870 i és un dels pocs sants
catalans del santoral, un precursor,
oblidat, de la Renaixença, que escrigué i predicà en català, fundador
d’un orde missioner amb una gran
obra arreu del món i el més immolat
in odium fidei l’estiu tràgic de 1936 a
Catalunya.
L’esmentada proposta a Artesa
apuntà també retornar l’antic carrer del Mur a Joc de la Pilota, nom
predecessor al de Bisbe Bernaus:
Agustí Josep Bernaus Serra, fill de
Joan, d’Artesa, i de Rosa Serra Pijoan, de cal Barrina de Seró, mort el
1930 als 67 anys, Vicari Apostòlic de
Guam (Illes Mariannes, espanyoles
fins a 1899), Bisbe de Milapótamos
(Creta, Grècia) i de Bluefields (Nicaragua). En nom propi i especialment
del seu descendent, cofundador de
La Palanca i amic nostrat, Pere Serra Boncompte (rip), és bo recordar
que aquell humil caputxí es multiplicà en olor de santedat al front
del convent que dirigia a la Cartago
devastada pel terratrèmol de 1910
assistint víctimes, rescatant damnificats i ajudant a reconstruir l’antiga

capital de Costa Rica. Predicador
sense fronteres, català universal i
catalanista de soca-arrel, portava al
cor la seva ciutat natal: Fra Agustí
d’Artesa. Subscriptor de La Veu de
Catalunya, el diari de Josep Carner,
Francesc Cambó o Enric Prat de la
Riba, quan arribà el directori militar
de Primo (1923-1929), en una carta
dirigida a la família escrita en català
com sempre, expressà la contrarietat que sentia per aquella dictadura
que considerava despòtica i un autèntic atemptat contra les llibertats i
institucions de Catalunya.  | Ferran
Sánchez Agustí

El bisbe Bernaus al Saló de Sessions
presidint la conversa, el 1981, entre
el bisbe Joan Martí i l’alcalde Vicent
Roca, entranyable amic de l’autor,
per damunt d’ideologies mereixedor
d’un carrer a la ciutat d’Artesa.
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notícies de
NOVETATS
DESEMBRE
NOVEL·LA
4321. Paul Auster. Edicions 62.
3 de març de 1947: l’Archie Ferguson
neix a Nova Jersey. Aquest és l’únic
fet immutable a la seva vida. A partir
d’aquí, s’obren diversos camins que el
duran a viure quatre vides paral·leles.
L’Home que perseguia la seva
ombra. David Lagercrantz. Columna.
La Lisbeth Salander és a la presó i evita els conflictes amb les internes, però
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Activitats

• L’Hora del conte amb Alquímia
Musical
2 de gener a les 17.30 h. Després,
gran pastís d’aniversari
• Reunió Club de Lectura
El projecte Rosie, Graene Simsion
17 de gener a les 20.00 h
• Presentació del llibre de poemes
de Rosa Maria Arrazola
19 de gener a les 19.00h
• Premi de Narrativa Breu
Del 15 de gener al 23 de març es
poden presentar les obres
• Exposició quadres d’Antoni Borrell
Del 8 de gener al 28 de febrer
• Exposició Instagram Benjamí
Llobet
Del 2 de gener al 31 maig (replà)

quan esdevé la protectora de la jove
de la cel·la veïna, la líder de les internes la posa al punt de mira. Cinquena
part de la sèrie Millennium.

Nosaltres en la nit. Kent Haruf. Angle.
L’Addie li proposa al seu veí Louis
anar a casa seva a dormir amb ella,
fet que sacsejarà les seves vides. Fa
anys que són vidus i parlen amb franquesa de la joventut, la família, …
Escrito en el agua. Paula Hawkins.
Planeta.
Pocs dies abans de morir, Nel Abbott
truca la seva germana però no contesta. Ara és morta, diuen que va saltar al
riu, i la seva germana es veu arrossegada al poble de la infància per cuidar
el seu nebot. Però té por, sobretot, de
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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.

la certesa que Nel mai hauria saltat…

Una Columna de foc. Ken Follett.
Rosa dels Vents.
L’any 1558 els conflictes religiosos a
Kingsbridge són un obstacle insuperable per l’amor entre Ned i Margery. Al
llarg de mig segle, lluitaran per estar
junts. Captivador thriller històric.

ALTRES
Hegemonia persecu-tòria. Roger
Pelàez. Males Herbes. (Còmic)
Hi havia una vegada La volàtil.

Agustina Guerrer. Rosa dels Vents. (Còmic)

Viena.

El guant de plàstic rosa. Dolors Miquel. Edicions 62. (Poesia)

NOVEL·LA JUVENIL

Fam bruta. Guillem Gavaldà. AdiA: La
Breu: Café Central. (Poesia)

Veritat. Care Santos. Edebé.

Scaramouche. Dagoll Dagom. Educaula. (Teatre)
Receptes de panellets. Susaeta.
Batuts verds: smoothies, sucs
verds, llets vegetals i receptes
amb polpa. Carla Zaplana. Cossetània.
Roma: explicada als joves, i als
no tan joves. Joaquín Ruiz de Arbulo.

L’imprevist cas del noi de la
peixera. Lisa Thompson. Fanbooks.

INFANTIL
La ploma. Gemma Armengol. Animallibres.
Veterinària. Anna Obiols. Baula.
El meu primer carnaval dels animals. Emilie Collet. Estrella Polar.
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fa 25 anys
Novembre
de 1992

L

a inclusió de tres anuncis de pàgina sencera en aquesta revista
redueix l’espai dedicat a altres continguts, que és de 15 pàgines. En aquella època es publicaven 24 pàgines, la
meitat de les actuals.
PORTADA. El muntatge correspon a les fotos de l’eclipsi total de lluna del 13 de novembre, captades pel
fotògraf Joan Serra.
EDITORIAL. El millor regal és una
reflexió prenadalenca en la qual es
fa un repàs molt general de l’any que
s’acaba i es comenta un tema recurrent en aquestes dates: el consumisme. Al final suggereix un bon regal
per als nostres fills i filles: “dedicar-los
més temps i posar més atenció en les
seves coses”.
COMARCA. La redacció dedica
aquesta secció a la Fira de la Perdiu
de Vilanova de Meià. El breu article
està molt ben complementat amb
quatre imatges de l’esdeveniment,
l’autor de les quals fou el Sisquet. A
la pàgina següent reproduïm una foto del recorregut de les autoritats, on
podem veure a primera fila, de dreta a
esquerra, el delegat del Govern de la
Generalitat a Lleida, Francesc Vidal,
el conseller d’Agricultura, Ramaderia
i Pesca, Xavier Marimon, i l’alcalde de
Vilanova, Joan Serra.
EN MEMÒRIA. No he pogut evitar emocionar-me en llegir els versos
de Delfí Solé i Puig, autoanomenat
“el pensador i profeta de Lluçars”.
Amb el seu particular estil, escrivia en
memòria del meu pare, Antoni Giribet
i Llobet, traspassat a finals del mes
de novembre. Ambdós eren fills de
Lluçars (Baronia de la Vansa).
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LOCAL.
En
l’article
Campanya
d’ajut a Bòsnia s’explica
que l’Ajuntament d’Artesa
s’adheria
a
la campanya
“Lleida amb
Bòsnia”, organitzada per
la Plataforma
contra l’Europa del silenci
(sembla que
això del silenci europeu
davant determinades situacions conflictives ve de
lluny). L’Ajuntament recollia
aliments que
es poguessin
conservar, medicaments, productes
d’higiene personal i roba d’abric.
PREMSA. Coincidint amb l’assemblea extraordinària de l’Associació Catalana de la Premsa Comarcal
(ACPC), de la qual La Palanca n’és
membre, el Col·legi de Periodistes de
Catalunya va celebrar el segon congrés. Es va aprovar el Codi Deontològic del Periodista, únic a l’Estat. La
cloenda de l’acte va comptar amb la
presència del ministre Narcís Serra.
DE LA VELLA ARTESA. La festa
de Santa Llúcia és un article sense
signar que ens recorda una època
llunyana en què a Artesa hi havia
molts tallers de modistes, per la qual
cosa es feia festa grossa el dia de la
patrona (13 de desembre). Al matí,
missa; a la tarda, aplec al Pla; i a la
nit, ball. Una foto amb els noms de 17

cosidores del taller de la Dolors Solà
de cal Gust complementa l’article.
ANUNCI. Sovint destaco anuncis,
principalment institucionals, pels missatges que aportaven. En aquesta
ocasió, comento un fet poc habitual,
un comerç artesenc amb una pàgina
sencera de publicitat. És de Joan Fotògraf-Promovídeo, que regalava ampolles de cava a partir d’una despesa
de 5.000 ptes.
LOCAL. Nadal ’92, Artesa de Segre és el recull d’activitats nadalenques. No era tan extens com l’actual,
però ja hi destaquen, a més dels actes tradicionals, alguns espectacles
per als infants. El repartiment de regals dels Reis d’Orient encara es feia
a la Dàlia Blanca.
En la mateixa secció hi trobem
l’article Eclipsi de lluna, on s’explica
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Ramon Giribet i Boneta
com va ser la nit de l’eclipsi total, el
13 de novembre. Hi havia molts núvols i algunes persones van anar al
Castellot o a la Roca del Cudós per
observar el fenomen.
NADAL. El missatge nadalenc és
l’article que Sícoris dedica a les festes
de Nadal. En destaca el pessebrisme,
el tió, els Reis d’Orient i el tradicional
àpat familiar del dia 25. Respecte al
missatge de pau que acompanya
aquestes dates, fa referència a la passivitat internacional enfront de la lluita
fratricida que representaven les guerres balcàniques. Acaba amb un dels
seus poemes, la tornada del qual diu
així: “Torna el Nadal altra volta,/ -perquè el Nadal és etern-/ i la Terra gira i
volta,/ primavera, estiu i hivern...”
OPINIÓ. El prolífic Sícoris també
signa El descrèdit d’alguns polítics i la
babilònica mansió dels Boyer-Preysler aixequen molta polseguera. Critica la corrupció política del moment, a
partir de l’ostentació pública de l’habitatge familiar per part d’Isabel Preysler, parella d’un destacat dirigent socialista.
CARTES A LA REDACCIÓ. En
l’article Benestar Social, Josep Galceran i Sellart (Mero) manifesta no estar
en contra del centre de rehabilitació
d’ex toxicòmans de Torreblanca, però
reivindica l’atenció als pobles petits
mancats de serveis i infraestructures,
motiu de despoblació per abandonament.

ANUNCI. La
Generalitat anuncia la commemoració del centenari de les Bases de
Manresa i de l’exposició Cent Anys
de Catalanisme a
les Reials Drassanes de Barcelona entre novembre i gener.
NOTÍCIES DE
PREMSA.
Del
recull de notícies d’arreu, en destaco el fet que l’Acadèmia Nacional de
Ciència dels Estats Units confirmava
la teoria sobre l’origen de la vida del
científic lleidatà Joan Oró.
INFORMACIÓ MUNICIPAL LOCAL. Un dels temes més rellevants és
l’aprovació al ple, per unanimitat, de
les al·legacions al Pla Hidrològic de
la conca de l’Ebre, on es reclamava
un cabal mínim de 10 metres cúbics
per segon per al Segre. L’equip de govern municipal feia públic en aquesta
secció el seu agraïment per l’informe
elaborat de forma desinteressada per
Joan Aranés i que es va utilitzar en
les al·legacions.
Seria tan difícil...!! és un breu text
inclòs en aquesta secció, però es
tracta d’una crítica a la gestió municipal per la manca de recepció de les
cadenes de televisió durant la festa
de la Puríssima a causa del fort vent.

HUMOR. Aquest mes, els personatges Quimet i Cosme escriuen la
seua particular carta als Reis d’Orient.
Bàsicament demanaven que il·luminessin els polítics però que no els hi
donessin diners perquè “podeu estar
ben segurs que se’ls malgastarien”.
COMARCA. La Font de la Trilla
és un article elaborat per la redacció
on s’explica els treballs de neteja i
plantació de xops per tal de millorar
un indret que a la tardor ofereix una
policromia de colors que en les fotos
que es publiquen no s’aprecia perquè
eren en blanc i negre.
ANUNCI INSTITUCIONAL. A contraportada, un altre anunci de la campanya de la Generalitat “Catalunya,
un país d’Europa”. Com en el mes
anterior, és sobre el Tractat de Maastricht i el procés d’unificació europea,
però en aquesta ocasió parla de la
unitat econòmica i monetària.

I 41

poesia

Enric Camats Castellà

1936
Una pàtria que s’allunyava,
s’empetitia en l’horitzó.
A cada passa més enyorada
i a cada pensament, més temor.

Un poble que em cap en la mà,
em té robat el cor,
fins i tot la falç li serveix d’arma
per alçar i defensar el seu vol.

Els rossinyols eren la nostra empenta,
com el destí dels segadors,
morir en plena batalla
llaurant espigues d’or.

A la guerra vàrem marxar,
un dia en plena foscor.
La nit ens abrigava
i sort d’ella, ara escric això.

La revolta ens motivà,
ni la fam ni la set, eren obligació.
Només importava guanyar
a l’estat feixista, l’estat opressor.

La terra lamenta la força utilitzada,
mentre el cel lloa els vencedors.
La sang mai no podrà ser esborrada
de les mans dels governadors.

La gent ens preguntà:
Com podíem parlar d’amor?
Com podíem arribar a estimar?
A una terra en rebel·lió.

No érem ignorants per caminar
en direcció oposada del nostre lloc.
Ho féiem per salvar el plor
d’una terra envoltada per foc.

Poble estimat:
avui no és dia de dol,
per fi tenim el somni esperat.
La preuada llibertat.
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informació

municipal d’artesa

Novembre
PLENS ORDINARI (7 de novembre) i EXTRAORDINARI (22 de novembre)
Absències: Pep Riart Pallarès
(ERC) i Anna Baella i Guiu (PDCAT)
S’acorda, per unanimitat aprovar
l’acord de nova informació pública
de la modificació puntual número 5
del Pla d’Ordenació Urbana Municipal d’Artesa de Segre en relació al
dimensionat de les rotondes previstes per l’enllaç amb les carreteres
C-14Z i L-512.
S’aprova provisionalment i per
unanimitat l’ordenança número 41
reguladora de la taxa per la inscripció d’animals de companyia i animals potencialment perillosos.
S’aprova provisionalment i per
unanimitat, per a l’exercici de 2018
i següents, la modificació de l’Ordenança fiscal número 5, reguladora
de la taxa de la prestació del servei
de recollida d’escombraries:
Habitatges ocupats exclusiva-

*

ment per persones de més de 65
anys i/o pensionistes: 54,42 euros.
Habitatges unifamiliars: 89,82
euros.
Locals comercials: 106,87 euros.
Bars, cafeteries i establiments de
caràcter similar: 150,80 euros.
Tallers: 150,80 euros.
Hotels, fondes, residències,
bar-restaurants, restaurants, bancs i
empreses industrials: 281,94 euros.
- S’aprova per unanimitat la certificació número 6, per un import
net d’11.211,30 euros més 2.354,37
euros d’IVA, corresponent a l’obra
Construcció d’edifici per casal de
la gent gran, fase IV, realitzada per
l’empresa Construccions Alòs, SCP.
Import pendent d’executar 87.656,23
euros.
S’aproven per unanimitat les mocions següents: la de condemna a la
brutalitat policial de l’Estat a Catalunya, la moció per exigir la llibertat
de Jordi Cuixart i Jordi Sánchez i la
moció de declaració institucional per
la llibertat de les preses i els presos
polítics.

Eva Maza i Batlle

S’acorda per unanimitat donar
per vàlid el sorteig electrònic i nomenar com a integrants de les Meses
Electorals de les eleccions, a celebrar el 21 de desembre, als membres, titulars i suplents que han resultat elegits en el sorteig efectuat.
APROVACIONS FETES DURANT EL MES DE NOVEMBRE
S’acorda aprovar les relacions
de factures, majors de 120,20 euros pendents d’aprovació, corresponents a l’exercici comptable 2017,
que pugen la quantitat de 247.235,10
euros.
INFORMES D’ALCALDIA
S’acorda concedir els següents
ajuts econòmics:
200 euros a l’A.E. Baldomar, per
fer front a les despeses de la realització de la cursa-caminada de Baldomar.
S’informa que s’ha rebut l’ingrés
de 120.857,12 euros, pendents de
l’any 2012, de la subvenció dels fons
FEDER en relació al Túmul de Seró.

Dates a recordar
Recollida d’objectes voluminosos
Trucar a l’Ajuntament per informar del lloc de
recollida i dels objectes (973 40 00 13)
- Pobles agregats i Artesa de Segre: dimarts,
30 de gener.
Aquest servei només és per casos molt justificats, que no puguin anar directament a la
deixalleria.

Renovació del DNI - Nova adreça
Fins pròxim avís, no es renovarà el DNI a
l’Ajuntament. Podeu adreçar-vos a l’oficina de
Lleida, a la nova adreça al carrer de l’Ensenyança, 2 (Comissaria Policia Nacional). L’horari, només amb cita prèvia, és de dilluns a divendres de 9 a 20.30h per DNI i passaport, i de 9
a 14,30 per TIE i documentació d’estrangers.
Ajuntament d’Artesa de Segre
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humor

Josep Galceran

Viatge a
Brussel·les:
Dos artesencs,
l’alcalde i el director de
l’escola, comparteixen
habitació

- Encara ens faran sortir a La Palanca!

MOTOR
Citroën Berlingo
Multispace 16 BlueHDi
100 Live Edition, Color
Gris Shark, Juny 2016,
12.515 km, 13.700€
amb descompte per
finançament. Tallers
Llagunes. 973400148 RL11
Citroën C4 CACTUS 16
BlueHDi 100 Shine, Km0,
Color Alumini, 15.650€
amb el descompte per
finançament. Tallers
Llagunes. 973400148 RL12
Mitsubishi ASX 16 MPi
Challenge gris Titanium
juliol 2015, 20.836 km,
15.800€ amb el descompte
per finançament. Tallers
Llagunes. 973400148 RL13
Suzuki Grand Vitara
19DDiS 129Cv, 121.010km,
novembre 2007, color
blanc, 9.800€ Tallers
Llagunes. 973400148 RL14
Fiat doblo 1,3mjet 90cv
cargo 8/14 25.000km.
Color blanc, bluetooth, acc,
tancament centralitzat.
Preu: 8.500€ Cardenyes
973400551 RC31
Fiat fiorino 1,3mjet 75cv
cargo 7/16 20.000km.
Color blanc, bluetooth, acc.
Tancament centralitzat,
fars de boira. Preu: 9.000€
Cardenyes 973400551 RC32

Citroën berlingo tonic
1.6hdi 6/14 88.000 km.
Color blanc, paracops
pintats, bluetooth, mando a
distància, control velocitat,
doble porta. Preu: 10.400€
Cardenyes 973400551 RC33
Volkwagen Golf IV
TDI110 12/98 360.000km
Color verd. Full equip,
perfecte estat. Preu: 2.500€
Cardenyes 973400551 RC34
Fiat Doblo 1.6mjet 105cv
Panorama 06/13 60.000km
Color granate, mando a
distància, fars de boira,
doble porta corredera.
Cardenyes 973400551 RC35

IMMOBILIARI
BUSQUEM HABITATGES
En propietat per a la borsa
de lloguers. Sol·licita
información sense cap
compromís. Trucar al 973400354 RG21
VENDA CASA + FINQUES
Rùstiques a Baldomar. Casa
amb 2 plantes i garatge.
Cultiu secà 1,5509 has de
i d’erm 0,6005 has matoll.
Trucar 973400 354 RG22
CASA A BALDOMAR
Ideal per a turisme rural.
Amb cuina, menjador, 6
habitacions, hab. rentadora,
rebost, 2 banys complets,
i una sala de 186 m2.

Pàrquing capacitat per
a 12 cotxes. Trucar al
973400354 RG23
OPORTUNITAT!!!
Casa en venda a Alòs de
Balaguer ideal per a segona
residència. 4 Habitacions,
cuina, menjador, celler
i terrassa amb vistes
espectaculars.
Trucar 973400354 RG24
XALET AMB PISCINA
Venda a Alòs de Balaguer.
4 habitacions, 2 banys,
cuina- menjador, garatge,
barbacoa i jardí. Totalment
moblat. Acabats de primera
qualitat. T. 973400354 RG25
VENDA Nau Industrial al
pol·Iígon d’Artesa de Segre.
Preu a convenir. Interessats
973400664. RS51
LLOGUER Pis situat a la
plaça de l’Ajuntament.
Es lloga amb tots els
mobles i electrodomèstics.
Calefacció individual de gas
natural. PIS ADAPTAT PER
PERSONES AMB MOBILITAT
REDUÏDA O GENT GRAN.
RS52
VENDA Es ven casa pairal
situada a Alentorn. 2 pisos,
2 cellers, terrassa i garatge.
IDEAL PER TURISME RURAL.
Contacte 973402211 RS53
VENDA Pis de dues
habitacions semi-nou,
en perfecte estat. Ideal

per a una parella. Situat
al centre de la ciutat.
Calefacció de gas y
ascensor. Bany complert.
Trucar 973402211. PREU A
CONVENIR RS54
LLOGUER Pis petit de dues
habitacions. Amb mobles i
calefacció. Immoble tranquil
situat al mig del poble.
MOLT ECONÒMIC. Contacte
al 973402211 RS55
VENDA Pis de tres
habitacions al carrer
Calvari d’Artesa. Està en
perfecte estat i es ven
completament moblat. És
per entrar-hi a viure. + info:
973402211 RS56

FUSTA venda taulers de
noguer. T. 608938077 RV74
MAQUINÀRIA per
professionals i particulars:
motosserres, motoixades
grup llum, desbrossadores,
tallagespes, bombes
aigua, màquines collir
olives... STIHL-HONDACAMPAGNOLA. Tallers
Llagunes. 973400148 RL15

ANUNCIA’T! Missatges
fins a 20 paraules.
publicitat@nadisseny.com

VARIS

LLENYA ALZINA en
quantitats grans o petites.
També amb sacs per
barbacoa, foc a terra...
Contacte 973400148 RL16
PRODUCTES ARTESANS
Castell de Montmagastre.
Embotits, bolets, mel, vi
conserves. Elaboració
pròpia. T. 608938077 RV71
LLENYA venem llenya
d’alzina, roure i ametller.
Trucar 608938077 RV72
COTO intensiu de caça
“Sogaña”, situat al terme
de Vall-llebrera. Contacte
608938077. RV73
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vella artesa

Josep Nogués i Sirvan

Els anys de la postguerra
R

ecordo molt bé, al temps de la
postguerra, que pràcticament
les úniques distraccions que hi havia
a Artesa eren el futbol, el cinema i
el ball.
En referència al cinema, vull fer
palèsa l’existència d’una senyora
que li deien La Carbonera, un nom
que no té res a veure amb la seva
manera de ser, ja que era una persona molt neta.
Aquesta senyora era en una tauleta a l’esquerra de la pantalla del
cinema, a baix del local, on tenia
una tauleta amb tota mena de llaminadures, com ara caramels, xiclets,
cacauets… Tot a preus mòdics.
A ella li ho compraven els clients
del cinema i es treia un petit benefici,
i d’aquesta manera ajudava la seva
família sacrificant-se i renunciant a
veure les pel·lícules que feien. A la
mitja part, o sigui, després de la primera pel·lícula, es feia un descans
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d’uns 15 o 20 minuts, temps que
aprofitava per recórrer els tres passadisos del local amb una panera
curulla, més que res de paperines
de cacauets i altres dolços. Acabava
amb la panera quasi buida, ja es veu
que sempre feia bones vendes.
Així mateix, bona part dels espectadors aprofitaven aquest lapse
que es feia entre les dues pel·lícules per anar-se’n al cafè del Custodi, que entrant pel darrere quedava
ben prop. Alguns feien un cafè i altres una copeta, però sobretot anar
al cafè era el pretext per mirar la
pissarra que ja tenia preparada el
cafeter amb els resultats de la jornada futbolera, ja que en aquell temps
no es coneixien la televisió ni tots els
avenços que hi ha avui dia. Només
hi havia la ràdio.
Tornant a la senyora Carbonera
que venia cacauets i altres, val a dir
pagava l’exclusiva del petit negoci

anant de bon matí, el dilluns o l’endemà d’un dia de festa que fessin cinema, a netejar el local, que hi havia
prou feina, però que el deixava com
una patena de net.
En l’altra distracció que he esmentat, el futbol, i també a Artesa, hi
havia una figura similar. Es tractava
d’una senyora que tenia una tauleta
tocant a la porta d’entrar al recinte
del camp de futbol. Recordo que tenia un gran assortiment de llepolies i
a nosaltres, que érem jovenets, ens
sortien els ulls de les conques mirant
tot aquell repertori de la taula.
Quan estàvem cansats de mirar… Ens n’anàvem, ja que sempre
portàvem la butxaca buida i només
podíem contemplar. La gent gran,
en entrar al camp de futbol o en sortir-ne, sempre compraven alguna
coseta, i amb aquest petit negoci,
també ella es treia el seu petit jornalet, que sempre anava bé.
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la foto

El CUDOS va organitzar la pujada del pessebre a Sant Mamet el 17 de desembre, un acte que va començar com una
sortida d’amics i que s’ha consolidat com a iniciativa solidària amb la Marató de TV3 a Artesa i rodalia | Marta Serret

