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pels seus 35 anys
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agenda
Agenda

ciutadana

Mes d’abril

ALÒS DE BALAGUER
DEFUNCIÓ
Dia 15: M. Teresa Pescador i Megale (90
anys), natural de Sevilla

ARTESA DE SEGRE
NAIXEMENTS
Dia 19: Ona Gelabert i Dil, filla de Francesc X. i de Cristina
Dia 21: Anais Albiciuc, filla d’Alexa i
d’Anca G.
DEFUNCIONS
Dia 4: Dolors Roca i Vilella (84 anys), natural d’Abella de la Conca
Dia 9: Antoni Camats i Puig (59 anys), natural de Montargull
Dia 9: Maria Nacher i Oromí (92 anys),
natural de Montclar
Dia 29: Assumpció Rius i Andreu (91 anys),
natural d’Alòs de Balaguer
Dia 29: José Manuel Herrera i Herrero (56
anys), natural de Cádiz

MUNICIPI DE FORADADA
NAIXEMENT
Dia 13: Aniol Mola i Aumedes, fill de Pere
Anton i de Noemí

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
26 i 27 de maig

Al pavelló poliesportiu, Festa del
Bàsquet. Organitza CENG (pàgina
28)
27 de maig

- D’11 a 19 h, a la plaça de Rubió
de Dalt, Fira d’Antiguitats agrícoles
- A les 22 h, al pavelló de Foradada,
sopar i ball de nit
28 de maig

Festa de Sant Urbà a Foradada. A
partir de les 10 h, al Teleclub, exposició de pintura d’Alba Bertran. A les
13 h, processó i missa cantada amb
l’Orfeó Artesenc
2 de juny

A les 20h, pub Lips, presentació de
Lo diccionari lleidatà amb Robert
Masip, Ferran Montardit i David
Prenafeta. Organitzen: Cal Joan Bo
i Lips Coctail Lounge Club
4 de juny

A les 20h, a l’Ajuntament d’Alòs de
Balaguer, a les 20 h, conferència
de David Rabadà sobre vulcanis-

temps

me a Hawaii. Organitza: Terres del
Marquesat
4 de juny

- A les 11 h, a la Biblioteca Joan
Maluquer i Viladot, lliurament de
premis de la 28è Premi de Narrativa
Breu (pàgina 35)
- A partir de les 8.30h, a Foradada,
sortida de la caminada, cursa i Trail
Lo Bunker (pàgina 15)
Del 7 de juny a l’11 d’agost:

A l’Àrea d’Activitats de la Biblioteca
Joan Maluquer i Viladot, exposició
de pintures d’Oriol de la Hoz
17 de juny

Durant la tarda, als patis de l’Escola
Els Planells, festa de final de curs
amb activitats diverses i actuació
del grup Xip-Xap. Organitza: AMPA
del centre (pàgina 22)
21 de juny

A les 19 h, concert de final de curs
de l’EMMA al Cubtural
23 de juny

Revetlla de Sant Joan

abril

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: 14°
Temperatura màxima: 27° (dies 14
		
i 24)
Temperatura mínima: 0° (dia 28)
Dies amb precipitacions: 7
Precipitació màxima:
16 mm
			(dia 25)
Total precipitacions:
55,5 mm
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B) BALDOMAR

Temperatura mitjana:
11,6°
Temperatura màxima:
25,5°
			(dia 24)
Temperatura mínima:
-2,6°
			(dia 28)
Dies amb precipitacions: 10
Precipitació màxima:
12,1 mm
			(dia 27)
Total precipitacions:
47,7 mm

VILANOVA DE MEIÀ

Temperatura mitjana:
12,7°
Temperatura màxima:
26,9° (dia 14)
Temperatura mínima:
-0,1° (dia 28)
Dies amb precipitacions: 7
Precipitació màx.: 16,3 mm (dia 27)
Total precipitacions:
60,4 mm
FORADADA

Dies amb precipitacions: 5
Màx.: 21 mm (dia 5) / Total: 68 mm
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Problemes reals?
A aquells que fa anys que prediquen
que cal preocupar-se dels problemes
reals de la gent i que ja està bé de
perdre el temps en altres coses, se’ls
nota massa la hipocresia. Aquesta
mena d’afirmacions, en realitat, són
pura demagògia i distracció.
Són els mateixos que estan tan
preocupats per les banderes dels
consistoris. O per si algun funcionari
treballava el dia de la “puríssima
constitució”. Es veu que això de
treballar està mal vist. També els
amoïna si s’ha de trencar els ous per
fer una truita. Clar, tan fàcil que és
fer-ho sense trencar-los! Realment
són problemes molt greus, per culpa
dels quals segur que molta gent no
arriba a final de mes i d’altres s‘han
quedat sense feina. Per altra banda,
això de la feina, per què ens ha de
preocupar? No passa res...
Ara, a més, estan molt preocupats
perquè el govern català vol comprar
urnes. Déu nostre senyor ens agafi
confessats! On s’és vist això? No us
podeu arribar a imaginar com n’és
de preocupant. Molt més que els
problemes de les xarxes ferroviàries i
de l’aeroport del Prat. A qui preocupa
que els trens arribin tard o que tinguin
avaries cada dos per tres? O els caos
aeroportuaris causats per la manca

de funcionaris de l’Estat? I què en
dieu de la corrupció? No passa res...
Fa poc també hem sabut que estan
preocupadíssims perquè es veu que
alguns llibres de text podrien servir
per adoctrinar els alumnes. Vés a saber què els hi ensenyen, pobra canalla? Segurament això deu preocupar
moltíssim als pares i mares catalans,
que s’estimarien més que a història
els parlessin més de Viriato, del Cid
Campeador i dels Reis Catòlics que
no pas d’Indibil i Mandoni, dels comtats catalans o de Lluís Companys.
Que de tots es pot parlar. En canvi, el
perill que significa la proliferació del
consum de drogues en ambients juvenils... això és normal, no passa res
perquè són coses del jovent. Tampoc
els deu preocupar gaire que des de
fa 4 anys els alumnes dels pobles
agregats d’Artesa hagin de pagar la
meitat del preu del menjador. Ah!, és
clar, és que passa amb tots els municipis amb agregats. No passa res...
Esperem, fidels lectors i lectores,
que haureu captat la ironia de tot
plegat. En definitiva, ja sabem de
què va la cosa. Va de democràcia.
Que el poble decideixi. Prou de jugar
al gat i al gos. Prou de marejar la
perdiu. Referèndum! I deixem-nos de
romanços.

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 22 de juny

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
Les parades de roses i llibres i la revetlla a la Biblioteca marquen la festa de Sant Jordi | Dolors Bella / Jordi Farré

El bon temps i el fet de caure en diumenge
fan lluir més que mai la Diada de Sant Jordi

L

a Diada de Sant Jordi va ser de
les més lluïdes dels darrers anys,
ja que es va escaure en diumenge i,
a més, el bon temps acompanyava
la tradició de sortir a passejar i donar
un cop d’ull a les parades de llibres
i roses. A més a més, a Artesa, el

mercat dels diumenges era el millor
complement d’una festa d’aquestes
característiques.
La celebració va començar, com
és habitual, el divendres al vespre
amb la Revetlla de Sant Jordi a la Biblioteca. Enguany, cinquena edició,

ho va fer amb un recital d’Albert Vidal titulat Escoltem: Solos, l’expressió més intima de Shakespeare en
el 401 aniversari de la seva mort. La
Revetlla de Sant Jordi és un projecte
impulsat pel Servei de Biblioteques
de la Generalitat.
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noticiari

La presentació del llibre (dalt) i de l’exposició (esquerra) | Jordi Farré / Josep M. Espinal

La biblioteca acull la presentació d’un llibre i
una exposició de cartells de la Guerra Civil
M

aria Arnau, filla d’Artesa de
Segre i amb 83 anys d’edat,
va presentar el dia 3 de maig el seu
llibre Núria a la Biblioteca. Després
de guardar el manuscrit d’aquesta
novel·la més de mig segle, Arnau
publica ara una obra en què narra
les penes i tristeses que l’han acom-

8I

panyat al llarg de la seva vida. El record d’aquestes experiències va fer
que la presentació fos un acte molt
emotiu. L’obra explica una història
de dolor i incomprensió.
Per altra banda, el 5 de maig es
va inaugurar l’exposició Cartells de
la Guerra Civil a Catalunya, presen-

tada pel col·laborador de La Palanca, escriptor i historiador Ferran
Sànchez i Agustí. L’exposició ofereix
una selecció de 46 cartells que habitualment conserva l’Arxiu Nacional
de Catalunya i que corresponen al
període del conflicte bèl·lic. Es pot
visitar fins al 30 de juny.
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Dues escenes de l’espectacle | May Zircus

Bernat Giribet estrena una obra al TNC
E

l músic i compositor artesenc
Bernat Giribet va estrenar l’11
de maig l’obra Esquerdes, parracs,
enderrocs al Teatre Nacional de
Catalunya. És un espectacle dirigit
per Carles Santos i Jordi Oriol en el
qual han participat l’Esmuc (Escola
Superior de Música de Catalunya) i
l’Institut del Teatre. Giribet és el com-

positor de l’interludi de l’obra.
L’espectacle parteix de Joan
Brossa, vist des de les mirades diferents i complementàries de Santos
i Oriol, que el defineixen com una
peça amb “dues parts que dialoguen, la primera es mira de fit a fit
Brossa i l’altra s’hi refereix amb al·lusions i indirectes”. Els directors tam-

bé elogien l’equip: “el material humà
n’ha estat el context, el veritable eix
vertebrador”. L’obra s’ha representat
aquest mes al TNC a Barcelona. A
partir d’ara hi ha confirmades les dates de l’1 de juny a Vic i el 8 de juny
a Terrassa. També podeu escoltar
l’interludi de Giribet a la pàgina web
www.tnc.cat.

Informació sobre l’afectació
de les estacions 4G a la TDT

L
Rescaten un pollet de mussol

E

ls Agents Rurals i l’equip Protecció Civil d’Artesa
van rescatar el 30 d’abril, coincidint amb la caminada d’Anya (vegeu p. 24), una cria de mussol que havia
caigut al riu, que van traslladar al centre de Vallcalent.

’empresa que gestiona el servei de TDT i telefonia
mòbil 4G Llega800 ha informat aquest mes que ja
ha vençut el termini de sis mesos dins del qual es podien sol·licitar actuacions en cas d’afectació en el servei de TDT com a conseqüència de la implantació de la
tecnologia 4G al municipi d’Artesa.
No obstant, l’empresa recorda que es poden instal·lar més estacions de tecnologia 4G que provoquin
noves afectacions, de manera que s’aniran obrint successius períodes d’atenció a les afectacions que es puguin produir. Així mateix, informa que hi ha un telèfon
gratuït d’atenció a l’usuari: 900 833 999.
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noticiari
Distinció a ‘La
Palanca’ pels
seus 35 anys
E

l dissabte 20 de maig, en el marc
del Museu de la Pell d’Igualada,
La Palanca va rebre el reconeixement a la seva trajectòria de 35 anys
per part de l’Associació Catalana de
la Premsa Comarcal (ACPC), juntament amb altres revistes que celebraven els 25, 35 o 50 aniversaris.
Un grup de quatre persones de
la revista van assistir a la jornada,
que va començar amb la celebració
de la 35a Assemblea Ordinària de
l’ACPC.
Posteriorment va tenir lloc la 10a
Convenció de la Premsa Comarcal i
Local, amb un parell de taules rodones i la ponència d’Enric Marín, professor del Departament de Mitjans,
Comunicació i Cultura de la UAB.

L’assamblea va tenir lloc el 20 de maig a Igualada

En acabar el dinar de cloenda, a la
nau d’encavallades del museu, es
van lliurar els sisens Premis Premsa
Comarcal.

L’ACPC I LA SEVA RAÓ DE SER
L’ACPC és una entitat sense
ànim de lucre que té l’origen al 1980
i que aglutina la majoria d’empreses

i entitats editores de premsa comarcal i local existents a Catalunya, ja
siguin en format paper o en suport
digital, escrites en català i amb difusió de pagament.
Actualment, agrupa 132 publicacions. Ha estat reconeguda amb la
Creu Sant Jordi 2006 i el Premi Nacional de Comunicació 2013.

I 11

baldomar

EMD Baldomar

3a JORNADA DE TAPES

U

n altre cop, el casal va realitzar
un dia de tapes, que són cada
vegada més variades i elaborades.
També amb augment de participants, aquest cop hi havia més de
quaranta persones, que ja van fer
l’espai petit.

5è ANIVERSARI DE L’EMD

E

l dia 18 de maig es van complir
cinc anys de la constitució de
l’Entitat Municipal Descentralitzada.
És una eina molt interessant per
desenvolupar la nostra política per
cobrir les necessitats del poble i planificar els diferents projectes. Ha sig-
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Més de 40 persones van participar a la tercera jornada de tapes | EMD

nificat abans i un després, no es pot
dir d’una altra manera, tot i l’esforç
que representa i la immensa paperassa administrativa, encara que siguem un ens local petitet. Justament

el debat sobre els governs locals
que es produeix a nivell de la Generalitat i per tot el territori, ha d’acabar
amb una millora del funcionament i
la regulació de l’administració.
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municipis
Premien Foradada
per la implantació de
la finestreta única

F

oradada ha estat un dels 19 primers municipis de Catalunya en
rebre la distinció que la Generalitat
concedeix als ajuntaments pioners
en la implantació de la Finestra Única Empresarial.
Aquestes distincions es van lliurar el dia 25 d’abril a l’Escola de l’Administració Pública de Catalunya de
la mà del Conseller del Departament

d’Empresa i Coneixement, Jordi
Baiget.
La
FinesL’alcaldessa, Maricel Segú, recull el premi | Aj. de Foradada
tra Única Empresarial
és
un nou marc de relació que té per net. Així es pot reduir el temps d’esobjectiu apropar l’administració als pera necessari per iniciar una acticiutadans facilitant-los els tràmits, vitat empresarial. | Ajuntament de
que es poden fer mitjançant inter- Foradada

Romiatge de Cubells a Salgar

‘Escape Room’ a Montclar

U

E

nes 150 persones van participar el dia 26 d’abril
al romiatge anual de Cubells a Salgar. Són uns 8
quilòmetres que els participants recorren en silenci.

l Castell de Montclar ofereix des de finals d’abril
una nova activitat per grups de l’estil de les populars Escape Room, en què es recorre tot el castell.

I 13
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municipis
Tot a punt per una nova edició del Trail Lo
Bunker i el concurs Land-Art a Foradada
F

oradada acollirà el diumenge 4
de juny el quart Trail lo Bunker
i el segon concurs Land Art. La prova esportiva ofereix diferents recorreguts per escollir: caminades d’11
quilòmetres i 500 metres de desnivell; Lo Bunker, de 14 quilòmetres i
700 metres de desnivell, i Lo Bunker
Extrem, de 22 quilòmetres i 1.150
metres de desnivell.
El recorregut enllaça els pobles
de Rubió, Montsonís i Foradada, i la

sortida i arribada és al poliesportiu
de Foradada. Enguany l’organització ha incorporat canvis al recorregut per seguir descobrint búnquers,
castells i ermites al llarg dels camins
i corriols.
El repartiment de dorsals del
Bunker Extrem és a partir de les
7.15 i la sortida, a les 8.30. Per la
resta de proves, les hores són les
7.45 i les 9.00, respectivament. Totes les proves puntuen per la Lliga

Noguera. Trobareu tots els detalls al
web i a la pàgina de facebook.

CONCURS LAND ART
Com l’any passat, en aquesta
edició també es farà el concurs d’art
rural. Es poden fer les obres fins al
28 de maig i els premis s’entregaran
el mateix dia de la cursa. Un premi
és del jurat, de 200 euros, i l’altre
és per l’obra que escullin els participants de les curses.
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la noguera
INTERCANVI ENTRE JOVES I GENT GRAN

E

INCENDI A CAMARASA

l projecte Compartim del Consell Comarcal ha permès l’intercanvi d’experiències entre diferents generacions a Ivars de Noguera. A l’abril es va fer una
trobada entre gent gran i gent jove, on els primers van
explicar històries i anècdotes als joves per tal que no
es perdi la tradició oral. Hi van participar una trentena
de persones i després de l’estiu es farà una nova trobada on els joves portaran la iniciativa.

EL PAM PARTICIPA EN UN CONGRÉS A
CANÀRIES

E

l Consell Comarcal de la Noguera va ser convidat
a participar al congrés internacional que es va fer a
La Palma a l’abril amb motiu dels 10 anys de la creació
de les Certificacions Starlight. Responsables del Parc
i representants del consell van explicar el projecte del
PAM, el model de funcionament i l’impacte econòmic.

16 I

U

n va cremar 1,3 hectàrees d’alzinar el 15 de maig
a la tarda a la Baronia de Sant Oïsme, al terme
de Camarasa. El foc va provocar afectacions de trànsit a la carretera C-13 i se n’investiguen les causes.
En l’extinció hi van participar diferents dotacions dels
Bombers d’Àger, Balaguer, Artesa i Tremp. També s’hi
van traslladar els Mossos, el SEM i els Agents Rurals.
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escola els planells
Un xic de tot

S

ón tantes les coses que voldríem
explicar que hem decidit fer un
resum, en forma de crònica “telegràfica”, de les més destacades dels
dos darrers mesos:
- 27 de març: L’alumnat de religió de 6è va rebre la visita del bisbe
d’Urgell, Joan Enric Vives. Aprofitant
l’avinentesa, tot el grup de 6è va poder compartir una estona amb ell en
qualitat de copríncep d’Andorra.
- 30 de març: Els alumnes de 4t
i de 6è van assistir als quarts de final del XIII Certamen de Lectura en
Veu Alta, a Balaguer. Les nostres
representants van fer un bon paper
i la Nara Fontanet (4t) va quedar segona de la seva categoria, tot i que
això no li va permetre passar a la
semifinal.
- 1 d’abril: Aquest dissabte a mig
matí, Jornada de Portes Obertes
per tal que les famílies que han de
començar el curs vivent poguessin
conèixer bé l’escola.
- 18 d’abril: Es va tancar la participació en el concurs “Les piles, a
l’Apilo de l’escola”. Per ser el primer
any, no està gens malament, perquè
vam recollir 102,7 quilos de piles
en tres mesos. No obstant, l’escola continuarà recollint-ne i esperem
incrementar aquesta quantitat per al
curs vinent.
- 21 d’abril: Com que Sant Jordi
queia en diumenge, ho vam celebrar el divendres. Durant tot el dia
vam realitzar activitats relacionades
amb la diada. Com a curiositat, tots
els alumnes premiats en els Jocs
Florals de cicle superior eren nens,
quan acostumen a ser nenes.
- 23 d’abril: A la sala d’actes de
l’Ajuntament de Balaguer es van lliu-

Alumnat de 6è, amb el copríncep d’Andorra i els més petits (P3), a Cal Petit

rar els premis de diversos concursos
convocats per Sant Jordi. En el concurs comarcal de punts de llibre van
obtenir premis dos alumnes nostres:
Kauan Souza (P5), 2n premi d’educació infantil, i Júlia Fontanet (2n),
3r premi de cicle inicial. Moltes felicitats!
- 24 d’abril: L’alumnat de cicle
mitjà va participar de les activitats
gratuïtes que els va oferir Endesa
sota el nom genèric de Play Energy.
Es tracta de l’actualització d’una activitat realitzada fa dos cursos, que
consisteix en experimentar amb les

energies renovables.
- 5 de maig: Durant aquest mes
de maig hem començat a realitzar
les tradicionals sortides de final de
curs. Els primers en fer-ho van ser
els més petits (P3), que van anar a
Cal Petit d’Argentera. La resta de
sortides tindran lloc fins al 2 de juny,
quan els de 4t aniran d’excursió per
visitar el Museu Marítim de Barcelona.
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institut els planells
L’Institut ofereix un cicle formatiu de gestió
administrativa específic per comerç exterior

L

’Institut Els Planells ofereix un
nou cicle formatiu de Gestió Administrativa en l’especificitat de Comerç Exterior pel curs 2017/2018.
Es tracta d’un programa de 2.000
hores distribuïdes en dos cursos
acadèmics, de les quals 1.650 es
cursen al centre educatiu i les altres
350 corresponen a formació en el
centre de treball, és a dir, pràctiques
en una empresa.
La competència general d’aquest
títol consisteix a realitzar les activitats de suport administratiu en l’àmbit laboral, comptable, comercial,
financer i fiscal, així com d’atenció al
client i usuari, tant en empreses públiques com en empreses privades,
aplicant la normativa vigent i els protocols de qualitat, assegurant la satisfacció del client i actuant segons
les normes de prevenció de riscos
laborals i de protecció ambiental.
Què estudiaràs?
Les matèries d’estudi del cicle,
que permetran assolir les competències necessàries per a desenvolupar
totes les tasques esmentades, seran, a grans trets, les següents:
Comunicació empresarial i atenció al client, operacions adminis-
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tratives de compravenda, operacions administratives de recursos
humans, operacions auxiliars de
gestió de tresoreria, tècnica comptable, tractament de la documentació
comptable, tractament informàtic de
la informació, operacions administratives de suport, anglès, empresa
i administració, empresa a l’aula, comerç exterior, formació i orientació
laboral.
De què treballaràs?
Les sortides professionals per
als titulats en aquest cicle formatiu són auxiliar administratiu/iva,
ajudant d’oficina, auxiliar administratiu/iva de cobraments i pagaments, administratiu/iva comercial,
auxiliar administratiu/iva de gestió de personal, auxiliar administratiu/iva de les administracions públiques, recepcionista, atenció al client,
empleat/ada de tresoreria, empleat/
ada en mitjans de pagament.
On treballaré?
En grans, mitjanes i petites empreses, en qualsevol sector d’activitat, però particularment en el sector
dels serveis, i en administracions
públiques, oferint suport administratiu en les tasques d’administració

El cicle es reparteix al llarg de dos
cursos acadèmics | Institut Els Planells

i gestió d’empreses i institucions i
atenent als clients i a la ciutadania.

PREINSCRIPCIÓ
Per fer la preinscripció als cicles de Grau Mitjà Preinscripció Cicle Formatiu de Grau Mitjà us heu
d’adreçar de 9 a 13:30, de dilluns a
divendres a la secretaria del centre
amb la documentació següent:
- Si ja sou alumnes del centre:
imprès de sol·licitud que us facilitarem a secretaria.
- Si sou alumnes d’altres centres:
imprès de sol·licitud, original del
DNI/NIE de l’alumne/a, original del
DNI/NIE del pare i la mare o tutor,
original de la targeta sanitària individual de l’alumne/a, original del llibre
de família.
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el cap

informa

El Doctor Romaní es jubila

D

es del Centre Atenció Primària
d’Artesa de Segre us informem
que el Doctor Javier Romaní es jubila. Tot l’equip del centre li vol agrair
la dedicació i professionalitat que ha

demostrat al llarg de tots aquests
anys i volem desitjar-li molta sort en
el nou trajecte que comença.
Gràcies per tot.
| CAP Artesa de Segre
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les entitats
Sortida cultural a Tàrrega

E

l dia 14 d’abril, Divendres Sant,
vàrem fer la segona sortida cultural de Terres del Marquesat, amb
un programa molt complet i ambiciós, la visita cultural a la ciutat de
Tàrrega, la capital de l’Urgell. Vàrem
sortir amb puntualitat a les 9h des de
Cubells, a les 9h 15 vàrem fer una
parada ràpida a Agramunt i a les 10h
en punt arribàvem al pàrquing del
Museu de Cal Trepat, on ens vàrem
arreplegar 22 persones. De la mà
de la guia Olga Dalmau ens vàrem
endinsar en la història d’una indústria que va incorporar a través de les
seves màquines segadores i garbelladores una reforma important del
camp, tot això ho vàrem gaudir amb
un audiovisual i també la visita a les
oficines, que estaven tal com van
quedar al moment de tancar aquesta
indústria, que en no modernitzar-se
a temps va quedar obsoleta i va tancar als anys 1980. Continuant amb
la visita, un altre audiovisual ens va
fer la introducció de la construcció
de les matrius i motlles per la fosa i construcció de les peces que
componien aquestes màquines de
segar i garbellar i també l’embarrat,
que era el que feia funcionar torns,
màquines de foradar, moles i altres
coses. Per acabar, vàrem fer un toc
de sirena, que era la que avisava de
l’hora de plegar i començar la feina.

MUSEU COMARCAL
Cap a les 11h30 vàrem arribar
al Museu Comarcal, on de la mà de
l’arqueòloga Anna Clotet vàrem fer
la visita comentada a la part baixa,
que està dedicada principalment al
Call de la Jueria de Tàrrega, una de
les més importants de Lleida, on An-

Foto de grup dels assistents a la Fàbrica Cal Trepat | Terres del Marquesat

na Clotet ens va explicar com vivien
les comunitats cristiana, jueva i musulmana i la massacre que va sofrir
la comunitat jueva. Després vàrem
donar un tomb per lliure a les altres
sales del museu, on hi ha la part arqueològica, la costumista i l’exposició de pintura de pintors targarins i
altres.
Després vàrem dinar a l’Hostal del Carme, un establiment emblemàtic de Tàrrega, que conserva
un bon nivell. El nostre company Ramon Bernaus (Llicenciat en Història)
ens va explicar per fora la façana gòtica de la Cristalleria Mateu i el Palau
dels Marquesos de la Floresta, un
edifici del segle XIII amb la façana
d’estil romànic civil català. Després
entràrem a l’església de Santa Maria
de l’Alba, on vàrem admirar les boniques pintures al fresc elaborades

per Josep Minguell. Continuàrem
per la Tàrrega modernista, amb la
façana de la Casa Càrcer-Sobies,
que té alguns elements historicistes
de gust mudèjar, i vàrem acabar a
la Casa d’Enric de Càrcer anomenada Cal Maimó. L’estructura recorda
l’estil barceloní de Josep Puig i Cadafalch.
Cap a les 6h de la tarda donàrem
per finalitzada l’excursió i ens acomiadàrem fins a la pròxima sortida,
que serà els dies 26, 27 i 28 de maig.

3r APLEC DE LA GEOLOGIA
Aquests dies farem el Tercer
Aplec de la Geologia de les Terres
de Ponent (dins de la Setmana de
Geoparcs Mundial de la Unesco) i
que tindrà lloc al poble de Vilanova
de Meià.| Francesc Gessé, Terres
del Marquesat
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El CAU participa a la Jamborinada

La trobada va reunir milers d’escoltes a Tàrrega | CAU Artesa de Segre

T

àrrega va acollir els dies 29 i 30
d’abril la Jamborinada, la trobada més gran d’escoltes i guies celebrada mai a Catalunya amb la participació de més de 13.000 infants i
joves d’arreu del territori. El punt àlgid del dia va estar marcat per l’Acte
central, en què es va fer fet palesa
la força del moviment escolta amb la

lectura d’un manifest ple de compromisos. El CAU d’Artesa en destaca
un fragment el fragment que reproduïm tot seguit:
“Volem compartir un desig que
tenim: ens agradaria que més nens
i nenes vagin al cau. Ah!, i sobretot,
sobretot... no us oblideu de somriure, abraçar i estimar-nos més”.

Festa de fi de curs

E

l temps passa volant i sense donar-nos-en compte ja som a les
acaballes del curs. Els més petits de
l’escola aviat no ho seran, i els més
grans, tornaran a ser els més petits.
Abans de ser-ho, cal que els hi fem
una bona festa de comiat. És per
això que des de l’AMPA estem organitzant la festa de fi de curs.
Enguany començarà el divendres
dia 16 de juny amb l’entrega d’orles
als alumnes de sisè, acompanyats
de les seves famílies.
El gruix de la festa tindrà lloc el
dissabte dia 17. Les activitats començaran a les 10 del matí amb el

22 I

torneig d’escacs al menjador de l’escola, que durarà fins la una. Al mateix temps, i oberts a tothom, a l’escola hi haurà jocs de taula, parxís,
dominó, cartes, ...
A la tarda, a les 16.30, tindrà lloc
una representació d’una obra de
teatre protagonitzada pels alumnes
que han fet teatre com a activitat
extraescolar durant el curs. Serà
a la sala polivalent de l’escola Els
Planells. En acabar, s’iniciaran les
cucanyes i una nova activitat, un rocòdrom.
La novetat d’enguany és que
aquestes activitats es realitzaran al

pati de l’escola. I en acabar hi haurà
una actuació del grup d’animació infantil Xip-Xap.
Com cada any, per finalitzar la
festa, el sopar al pavelló. Els tiquets
pel sopar, com l’any passat, es podran adquirir a Nurfarma.
La festa de fi de curs és per alumnes i pares una festa especial, ja que
permet interactuar en un ambient
distès gaudint de moments irrepetibles. Aprofitem des de l’AMPA per
convidar totes les famílies que hi
participin de manera activa, i esperem poder
passar una bona
estona.
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entitats
Sortida a Cervera i
proper taller de dansa

E

l dia 29 d’abril l’AMPA de l’Escola de Música va organitzar una
sortida per anar a veure l’espectacle de dansa clàssica Don Quixot al
Teatre de la Passió de Cervera.
La companyia que va interpretar
aquesta peça fou The Moscow Ballet, dirigida per Timur Fayziev. Els
espectadors vàrem poder gaudir de
la versió lliure del clàssic de Cervantes interpretada per Cristina i Alexei
Terentiev com a ballarins principals.
La valoració de la sortida ha estat
molt positiva per part de tots els participants, tant infants com adults.
L’activitat s’emmarca dins de
les sortides culturals que organitza
l’AMPA cada curs i que pretenen fomentar el coneixement de diferents
estils i interpretacions tant musicals
com de dansa d’arreu del món.
A continuació volem informar tots

els pares i mares que la matrícula pel taller de
dansa clàssica
pel curs 201718 s’iniciarà el
proper 5 de juny
i finalitzarà el 20
Un moment de l’espectacle ‘Don Quixot’ | Gemma Pujol
del mateix mes,
penúltim dia de classes de l’Escola que forma part de l’Escola de Dansa
de Música d’Artesa. Rebreu el for- de Solsona.
L’activitat està oberta a qualsevol
mulari d’inscripció a través dels infants, on trobareu la informació més nen o nena, encara que no estigui
detallada. Caldrà que l’entregueu a inscrit a l’Escola de Música.
Abans de l’inici del curs es farà
la secretaria de l’escola de música.
S’oferiran diferents grups segons una reunió amb tots els pares i mal’edat dels alumnes. Les classes res dels alumnes inscrits.
s’impartiran els dilluns i s’iniciaran
Podeu demanar més informació
amb el curs escolar (setembre). El sense compromís al correu electròprofessorat serà especialitzat en nic: ampa.musica.artesa@gmail.com.
dansa clàssica i amb experiència | AMPA de l’Escola de Música
professional en el món de la dansa, d’Artesa de Segre
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tema del mes

Curses i caminades permeten
descobrir i potenciar Artesa

E

l cap de setmana llarg de l’1 de
maig va tenir un caire especialment esportiu a Artesa. La primera
cita va ser la caminada a Anya en record a Francesc Bròvia, que va tenir

lloc el dissabte dia 30. Dos dies després, la sisena Trail Lo Meló tornava
a reunir desenes de caminadors i
corredors al municipi. Tot plegat va
permetre que locals i visitants, es-

portistes o senzillament aficionats
als hàbits de vida saludables, descobrissin l’entorn del municipi d’Artesa en un moment privilegiat, ja que
la bellesa del paisatge és especial-

L’àrea de sortida i arribada i diferents moments de la cursa i la caminada | J. Farré / J. Jovell / À. Santacreu / R. Llobet
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#temadelmes

La bellesa del paisatge per on discorre i la dedicació dels organitzadors fan que la caminada sigui un èxit | D. Bella / J.F.

ment notable en aquestes dates primaverals.
El memorial Francesc Bròvia,
que enguany també arribava a la
sisena edició, és una activitat en record a aquest jove i organitzada per
la seva família. Proposa dos circuits
per l’entorn d’Anya, la inscripció és
gratuïta i acaba amb un esmorzar de
germanor. El nombre de participants
va en augment any rere any, tant per
la idiosincràsia de l’esdeveniment
com per la dedicació dels organitzadors i la bellesa del paisatge.
Per altra banda, dos dies després, l’1 de maig, va tenir lloc la sisena edició de la Caminada i la Cursa

de Muntanya Lo Meló. En aquest
cas, la caminada era un circuit no
competitiu de 12 quilòmetres i la cursa era un recorregut de 18 quilòmetres que coincidia parcialment amb
el de la caminada.

200 PARTICIPANTS
En total hi van participar al voltant
de 200 persones, una vuitantena a
la caminada i gairebé 120 a la cursa.
Ambdós circuits discorrien per
diferents indrets del municipi d’Artesa, amb punt de partida des de
la plaça de l’Ajuntament en direcció
cap al Castellot, que faldejaven, per
dirigir-se després cap a Colldelrat,

Vilves, pujar el castellot i tornar cap
a Artesa. La cursa acumulava un
desnivell positiu de 900 metres i la
caminada, de 500.
A l’arribada tots els participants
van gaudir d’un generós avituallament amb amanida, pasta, fruita,
entrepà, cervesa, aigua i refresc.
Els guanyadors de la cursa, que
puntuava per la Lliga Noguera, van
ser Aleix Colell (Blue Motors Ponts),
Sergi Furio (Indep) i Josep M. Segura (Blue Motors Ponts) en homes, i
Anna Farrús Lluís (Stargardt), Laura
Castellarnau (Blue Motors Ponts) i
Carme Millán (Maratonians del Segre), en dones.
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vida social
Comunions

E

va Alsina Villa, Edgar Ampurdanés Vall, Jofre Aumedes Puig,
Iker Belchi Lapeña, Xavier Brescó
Porta, Isaac Coca Cercós, Dàrya
Garcia Manzano, Marc Gesse Molina, Ainara Jiménez Gilabert, Carla
Jiménez Pellicer, Pol Jumela Baró,
Guillem Lluch Ariet, Antonio Mocanu,
Iratxe Porti Oya, Oriol Puigpinós Aiguadé, Tània Sala Solanes, Kacper
Sujecki i Anna Torra Serra van rebre
la primera comunió el dia 13 de maig
a la parròquia. | M. Àngels López

La colla de 1951
E

l 30 d’abril i l’1 de maig els nascuts
i nascudes el 1951 i les seves parelles vam anar d’excursió a Villafranca de Navarra, atenent la invitació que
havien fet en Jaume Mora i la seva
dona Conchi, que regenten l’Hostal el
Corzo a la localitat. Vam sortir d’Artesa
a primera hora del matí per arribar a
dos quarts d’una a Villafranca, on ens
va rebre el Jaume irradiant l’alegria de
tenir la gent del seu poble al seu poble adoptiu. La Conchi, atenta sempre

a les necessitats de tots, va organitzar
una visita al palau reial d’Olite.
A la tarda, després d’un bon tiberi cuinat pel Jordi, fill gran dels Mora,
vam anar a Ujué, bonic poble medieval on destaca el santuari fortalesa de
Santa Maria, excel·lent mirador dels
Pirineus i de la plana de la Ribera navarresa. El dia s’acabà amb una visita
a Villafranca, on la Montserrat de cal
Vid, la Pepita de cal Tonet del Sord, i
d’altres ballaren Paquito el chocolatero

amb gent de Villafranca i música d’una
banda local.
L’endemà vam visitar Villafranca i el
seu conjunt monumental: l’Ajuntament,
bonic edifici amb porxos construït a
cavall dels segles XVII i XVIII i reconstruït a finals del XIX, el palau Bobadilla,
també de finals del XVII i XVIII, i l’església de Santa Eufèmia, típicament
barroca de creu llatina de nau única,
capçalera rectangular i un creuer amb
dues capelles. Dels murs exteriors en
surt una gran torre que recorda la de la
catedral de Tudela. El mati va culminar
amb un dinar a l’Hostal dels Mora, bo
i abundant.
A la tarda vam tornar al centre de
Villafraca per veure un espectacle taurí de “recortadores” amb “vaquillas” ja
que aquests dies se celebraven les
Fiestas de Juventud. En acabar vam
tornar a Artesa, on vam arribar a mitjanit després de parar a Badajoz.
Van ser dos dies que els participants a la trobada recordarem molt de
temps. Moltes gràcies Jaume, Conchi i
família! I gràcies també als organitzadors, que amb la seva feina ens ha permès gaudir d’uns dies molt agradables.
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esports
Janette Solsona, a l’esquerra, i foto de grup dels premiats,
sobre aquestes línies | Generalitat de Catalunya

Els premis als millors esportistes del
2016 a Lleida inclouen dos artesencs
L

a Generalitat ha distingit dos artesencs entre els millors esportistes i equips de la plana de Lleida
de l’any 2016. Els premiats per la seva trajectòria han estat Xavier Martí
Jovell i Janette Solsona Novell. L’acte de reconeixement va tenir lloc el
26 d’abril a les Borges Blanques i
es van guardonar 180 esportistes i
equips lleidatans.
Així, durant el 2016 Martí va
destacar en piragüisme, després
d’haver quedat primer al Campionat
de Catalunya d’Eslàlom en C2 per
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equips en categoria Junior. Martí és
a les files del CN Mig-Segre.
Per la seva banda, Solsona va
destacar en ciclisme, i ha estat guardonada per haver obtingut la segona
posició al Campionat d’Espanya de
Mountain-Bike en la modalitat d’ultramarató. Val a dir que la primera
classificada en aquest campionat va
ser la pontsicana Ramona Batalla,
que també ha estat guardonada per
la Generalitat entre els millors esportistes lleidatans del 2016. Solsona
competeix amb l’equip Blue Motors

Ponts en la categoria d’elit.
A banda dels tres premiats esmentats, el dia 26 també es van
distingir una vintena més d’esportistes i equips de la Noguera que l’any
passat van destacar en esports tan
diversos com bitlles, tenis taula, ciclisme, triatló, piragüisme, natació,
hípica o escacs.
Tots els premiats van rebre com
a obsequi una reproducció de la litografia de l’artista balaguerí Albert
Minoves titulada Cursa de la vida,
elaborada per a l’ocasió.
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Finalitza el Torneig de Futbol 7

D

urant el mes d’abril s’ha disputat a Artesa un torneig de futbol
7 en què hi han participat sis equips
i aproximadament 110 jugadors. Els
partits s’han jugat els vespres dels
dilluns i dimecres.
L’equip vencedor ha estat la UE
Vilanova de l’Aguda, equip al qual
pertanyen també el jugador guardonat amb el premi de màxim golejador del torneig, Cristian González,
i el porter guardonat com a porter
menys golejat, que ha estat Franco
Haensel.
El torneig també premiava els

jugadors revelació, que han estat
Martin Rossi, de l’equip Notthingam
Prisas, i Sergiu, de l’equip Los Tremendos.
Finalment, val a dir que en el
marc del torneig també s’ha sortejat
una samarreta del FC Barcelona, un
esdeveniment en el qual hi ha col·laborat la penya Barça d’Artesa de
Segre.
L’organització també ha agraït a
l’Ajuntament d’Artesa de Segre la
cessió de les instal·lacions del Camp
Municipal d’Esports i la compra de
part dels trofeus dels guanyadors.

El capità de l’equip vencedor recull
el trofeu | J. Farré

Resultats del CE Artesa de Segre

E

l balanç dels últims cinc partits
del CE Artesa de Segre és de
dues victòries i tres empats. Concretament, els partits i els resultats han
estat els següents: dia 9 d’abril, CE
Artesa 2 - Alcarràs 3; dia 23 d’abril,
Agramunt 3 - Artesa 0; dia 29 d’abril,
Artesa 3 - Guissona 1; dia 1 de maig,
Albi 0 - Artesa 3 i dia 7 de maig,
Balàfia 2 - Artesa 1.
A més, al maig l’equip artesenc
s’ha reforçat amb el fitxatge de Lluc
Martí, provinent del juvenil de l’Escola de Futbol d’Artesa.

Un moment del partit contra l’Albi, en què es va imposar l’Artesa | CEA
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TALLERS

VILELLA
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Serna, amb els
entrenadors
assistents i els
jugadors del
CENG | CENG

Clínic de bàsquet de Jorge Serna

L

’entrenador de bàsquet superior
Jorge Serna va impartir el 13 de
maig un clínic al pavelló d’Artesa
sobre “el bot de pilota com a presa
de decisions”. La classe magistral
la va donar a diversos entrenadors
del CENG així com a d’altres tècnics
de clubs lleidatans i s’emmarca dins

la formació contínua que ofereix el
CENG als seus coach. Va ser organitzada per la Federació Catalana
de Bàsquet a Lleida i per l’Associació Catalana d’Entrenadors.
Serna té una llarga experiència
com a entrenador i actualment és
l’ajudant de Borja Comenge al Força

Lleida de Lliga LEB Or. També dirigeix la base del club lleidatà. Durant
el clínic, va presentar diferents exercicis per potenciar i millorar la tècnica del bot, de crucial importància
per a la millora dels basquetbolistes.
Els exercicis varen ser practicats per
diferents jugadors del club local
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in memoriam
Antoni Camats i Puig
Diuen que de pare en la vida, només n’hi ha un, i
és ben cert.
Com podria descriure com erets tu? Crec que
en podria dir moltes, de coses sobre tu, però la
que millor t’escauria és que has estat un pare
exemplar. Has estat una persona lluitadora, amic
dels seus amics, amable, respectuós, sociable,...
no em cansaria mai d’escriure paraules bones
sobre tu.
Pare, mare, germà, germana,... Aquestes són
paraules que em surten quan penso en tu, papa,
ja que durant aquests anys que hem estat junts
ha sigut el que tu has estat per mi; en cap moment em vas deixar de banda, tant en els moments durs com en els de riure i ser feliç.
Tenia quatre 4 i mig quan la mama ens va
deixar, però tu, amb la teva força i la teva empenta, vas tirar endavant i em vas donar el que més
necessitava. Van ser moments molt durs per als
dos, però amb el suport dels padrins i les tietes,
vas tirar endavant i em vaig fer gran al teu costat.
Van anar passant els anys fins que vas
conèixer la Mari, la persona que durant aquests
17 anys que heu estat junts t’ha fet feliç en tot
moment. Quan estàveu junts, despreníeu felicitat,
amor,... us heu donat suport i ajudat en tot mo-
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ment, perquè les bones persones com vosaltres
així ho fan.
Va arribar el dia que jo em vaig fer gran i vaig
emprendre la meva vida, però en tot moment et
vaig consultar i et vaig escoltar en tot el que em
deies perquè fos una bona persona com tu. No sé
si ho seré tant com ho eres tu, però almenys ho
intentaré per fer honor a la teva persona.
Ara, després de 29 anys, us heu retrobat amb
la mama, i espero que allà on estigueu, sigueu
molt feliços i que sobretot em doneu tota la força
que necessiti per poder tirar endavant. Ara em toca a mi ser el puntal de la família, i com tu vas fer
en el seu moment, lluitaré per tot el que vas lluitar
i ho tiraré endavant. No em rendiré. Gràcies,
papa, per tot el que m’has donat en aquesta vida,
mai et deixaré de la mà, sempre seràs al meu cor.
T’he estimat, t’estimo i t’estimaré sempre.
| La teva filla
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Ja fa dies que no ets amb nosaltres,
però no hi ha dia que no pensi en tu:
en les vegades que em pujaves al
tractor, en les estones que estàvem
junts a Montargull, en els matins
que venies a casa a cuidar al meu
germanet Lluc perquè la mama em
pogués portar al “col·le”...
Ara, però, ja no hi ets. Però la
mama, el papa i la padrina Mari no
em paren d’explicar coses sobre
tu i de com de bona persona eres
i del molt que m’estimaves a mi i a
tots els de casa.

Cada dia quan em desperto li
pregunto a la mama a veure quan
es farà de nit, per sortir al balcó a
mirar les estrelletes, ja que ara al
cel hi tinc tres estrelletes que brillen i em cuiden. L’estrelleta de la
padrina Elvi, l’estrelleta de la tieta
Yoli i ara la teva estrelleta que brilla amb molta intensitat.
Padrí Toni, sempre et portaré al
meu cor i quan el Lluc sigui gran li
explicaré qui eres i com m’agradava estar amb tu. T’estimo, padrí!!!
| El teu nét

A l’Elisabet li agradaria poder explicar què sent i què és el seu pare
per a ella, a mi no se m’acudeixen
paraules per a poder expressar-ho, intentaré fer-ho explicant
la seva historia.
La vida no els ho ha posat fàcil,
a aquest parell. Tot just al moment
més dolç que un pot viure, plena
joventut i una nena de 4 anys, l’Elvira els va deixar, un cop dur. Però
amb l’ajuda de les “Conxites”, les
tietes Montse i l’Angelina i amics
(Carme), van poder tirar endavant.
S’ha de dir que se’n va sortir
bastant bé, l’Antonio, la nena una
mica “mimada”, però és d’entendre, era el seu amor, la seva vida i
tot el que tenia; de fet, el motor de
la seva existència.
Els anys van anar passant i
ens vam fer grans, vam començar
a sortir i, per sort, l’Antonio també!
La vida li tenia una bona sorpresa
preparada. De fet, una bona persona: va conèixer la Mari!!! Però
només havia un obstacle! Li havia
d’agradar a l’Elisabet!
Per això l’Antonio em va demanar ajuda. I així ho vaig fer! Vaig
parlar amb ella, i no va tenir mala
entrada. Però vaig acompanyar-la
en tot moment, anant a dormir

al pis d’Agramunt, pujant al New
Beatle i deixant que em fessin
la broma de cremar-me amb el
seient calefactable... (llavors allò
era molt innovador)
Però vam aconseguir que
formés part de la família Camats-Gonzalez! Ja hi havia una
Morenate (contenta de poder posar el meu granet d’arena!)
La cosa va anar avançant i ja
en teníem un altre a la família! El
Jordi, el gendre!!! Fins i tot hi va
haver boda! L’Antonio, tot content
i estarrufat de portar la seva petita
princesa a l’altar! Però no us penseu que va ser fàcil eh!!! Era l’hora
de les fotos, a les 10 del matí a
casa, jo ajudant a vestir l’Elisabet
i... l’Antonio que no es podia vestir perquè el seu tratge, pantalons,
americana i corbata, portava el xip
antirrobatori que s’havien deixat
de treure a la botiga! Ja ens veus
a mi, la Mari, la tieta... Amb martells, alicates... Però ho vam aconseguir!!! I es va vestir!!! Una bona
festa, vam fer!!!
La vida va continuar i vam
deixar enrere alguns padrins.
Quan la Conxita (la matriarca) ens
va deixar va ser un cop dur per als
dos, us havia cuidat sempre als

dos (tot i que era una mica cridaire), però fins i tot es pot arribar a
suportar quan la mort és qüestió
d’edat.
I va arribar el Nil, una altra devoció de l’Antonio! Ara ja li tocava
patir per dos, i no sabria que al
cap de poc per tres, que venia el
Lluc. Però ell content que la seva
nena l’hagués fet padrí i tenia una
bonica família.
Ara tot es veu truncat per la
teva marxa, Antonio, no sé com
ho podrem superar. No era l’hora,
la teva nena (tot i que feta dona)
encara necessitava el teu suport,
els teus consells,… Et necessita a
tu i la Mari, necessitava gaudir del
temps al teu costat.
Havíem passat moments bons,
no tan bons i difícils, però junts ho
havíeu superat!
Intentaré ajudar i donar suport
amb tot el que pugui, i espero que
tu i l’Elvira, sigueu on sigueu, em
doneu un cop de mà! Ho necessitaré.
Gràcies per deixar-me formar
part de la vostra família.
Et recordarem sempre!
La camisa oberta i la medalla
penjada!
| Anna Macià Capell
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in memoriam
Maria Vilà i Fontanet
El dia 30 de març ens va deixar la Maria,
a l’edat de 94 anys.
Volem dedicar-li uns moments de
record i agraïr les mostres de condol i
afecte rebudes per la seva pèrdua.
De la mateixa manera, volem donar
les gràcies al personal de la residència i
del CAP d’Artesa.
El teu record perdurarà sempre, Maria.
| La família
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notícies
de la biblioteca
NOVETATS
DE MAIG

NOVEL·LA
Quien pierde paga. Stephen King.
Plaza Janés.
Història d’un lector fanàtic de John Rothstein, autor de culte i creador del personatge Jimmy Gold. Morris Bellamy està fora de si perquè Rothstein ha deixat
d’escriure i decideix matar-lo i robar-li les
notes d’una altra novel·la protagonitzada
per Jimmy Gold. Morris acaba a la presó
per un altre crim i dècades més tard, un
altre jove troba el tresor.
Els Vells amics. Sílvia Soler. Columna.
Cinc estudiants de Belles Arts viatgen a
París a finals dels vuitanta, un viatge que
els marcarà per sempre. Teixiran una
amistat indestructible que els mantindrà
ancorats als anys dels grans anhels. Novel·la sobre recerca del sentit de la vida
que mostra per què l’amistat és un valor
que cal preservar per sempre.

La Química. Stephenie Meyer. Rosa
dels Vents.
Trepidant i addictiva novel·la, en què
una exagent que fuig de l’organització
on treballa haurà d’acceptar un últim
cas per netejar el seu nom i salvar la vida. Treballava pel govern d’Estats Units,
encara que gairebé ningú ho sabia. Era
un dels secrets més foscos d’una agència tan clandestina que ni tan sols té
nom. Fins que la van considerar un llast i
van anar a per ella sense avisar.

Mitja vida. Care Santos. Columna.
A través de les vides de cinc amigues

Activitats

• Premi de Narrativa Breu - Lliurament de premis.
L’escriptor convidat pel lliurament de premis és Ramon
Rubinat
Diumenge 4 de juny a les 11h
Àrea d’Activitats de la Biblioteca
• Runió del Club de Lectura de la
Biblioteca
Parlarem del llibre Sunset Park,
de Paul Auster. Per participar-hi,
informeu-vos a la biblioteca.
Dimecres 31 de maig a les 20h
Àrea d’Activitats de la Biblioteca
• Exposició de pintures d’Oriol de
la Hoz
Del 7 de juny a l’11 d’agost
Àrea d’Activitats de la Biblioteca

NOVEL·LA JUVENIL

Canciones para Paula. Blue Jeans.
Planeta.
Diferent. Andreas Steinhöfel. Cruïlla.
Leal. Veronica Roth. RBA.

CONEIXEMENTS
Salir del armario: guía para padres de lesbianas, gais, bisexuales y transexuales. Anne Dohrenwen.
Medici.
Congost de Mont-rebei: Prepirineus: mapa i guia excursionista i
turística. Alpina.
Ejercicios hipopresivos: mucho
más que adbominales. Tamara Rial.
La Esfera de Libros.

al llarg de 30 anys, Mitja vida retrata les
dones que van construir els seus destins
durant la dictadura i la transició, enfrontant-se a la hipocresia dels qui volien
mantenir les formes. Relat sobre el pas
del temps, la culpa i el perdó.

La Felicitat després de l’ordre:
una classe magistral il·lustrada sobre l’art d’organitzar i endreçar. Marie Kondo. Ara Libres.

Amics per sempre. Lluís-Anton Baulenas. Bromera.

INFANTIL

La guerra dels Balcans ha reduït la voluntat de Ferran Simó a la d’un gos i ho
ha assumit. Quan tornar a casa, una
Barcelona a punt d’inaugurar els Jocs
Olímpics. Can
via d’identitat i coneix
dues noies amb qui manté una relació
que podria canviar la seva vida si les
ombres del passat no l’hi impedeixen.

Memòries d’un capellà que no
creia en Déu. Jean Meslier. Viena.

A nedar. Ramon Bassa. Salvatella.
Les Caretes. Ramon Bassa. Salvatella.
La Nuna sap llegir la ment. Orit
Gidali. Columna.
Un Ratolinet Pérez molt modern.
Ana Galán. Corimbo.

BIOGRAFIES

Veritat o mentida?: un conte per
aprendre a ser sincers. Elisenda
Roca. Bambú.

Johan Cruyff. 14. L’autobiografia. Johan Cruyff. Columna.

Prodigiosa, las aventuras de
Ladybug: illustrator. Planeta Junior.

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

HORARI Tardes de dilluns a divendres de 16.00 a 20.00 h. · Matí de dimarts d’11.00 a 13.00 h.
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per què diem...
Albert Vidal

... per si les mosques?

D

iem això quan fem una acció preventiva d’un possible problema,
com a precaució davant una probabilitat incerta. L’origen l’hem de buscar en
la història de Girona i el seu patró Sant
Narcís. El sant gironí s’havia convertit
al cristianisme i va ser nomenat bisbe
apostòlic, és a dir, sense seu fixa i dedicat a predicar la fe de Crist de manera
itinerant. Però va haver de fugir per no
ser empresonat pel decret de Dioclecià
de 23 de febrer del 303 que ordenava
la persecució i mort dels cristians.
El 24 d’octubre del mateix any va
anar a la ciutat germànica d’Augusta
(avui Augsburg) on va residir durant
nou mesos, aconseguint la conversió
de la prostituta Afra -més tard, Santa
Afra, també màrtir- i de les altres meretrius del seu bordell. Tornà a Girona el
5 d‘agost del 304 on fou detingut, martiritzat i mort el 29 d’octubre del 307.

Les seves restes foren rescatades
i amagades per seus feligresos fins
l’arribada de Carlemany a la ciutat el
785, gairebé cinc-cents anys després,
qui ordenà que el cos del Sant, incorrupte, fos exposat i venerat a la col·legiata de l’església de Sant Feliu, que
aleshores rebia el nom de Santa Maria
extramurs i era considerada catedral,
ja que l’originària havia estat convertida en mesquita pels musulmans.
La devoció pel màrtir gironí anà en
augment i s’incrementà quan l’exèrcit
francès dirigit per Felip III, anomenat
l’Ardit, es va enfrontar amb Pere III el
Gran de Catalunya per iniciativa del
papa Martí IV, qui havia excomunicat el
rei Pere a fi de desposseir-lo del seus
regnes ran l’episodi de les Vespres Sicilianes, l’alçament de l’illa de Sicília
el 1282 contra la tutela del rei francès
Carles I d’Anjou, que comptà amb el

suport de Pere.
Felip III envaí Catalunya el 1285
i Girona fou assetjada des del 27 de
juny de l’any següent fins que capitulà
el 15 d’agost. Així, els francesos entraren a la ciutat el 5 de setembre lliurant-se al saqueig i destrucció de llocs
sagrats i relíquies, entre elles el cos
de Sant Narcís. Però el Sant, segons
la llegenda, feu sortir del seu sepulcre
profanat milers i milers de mosques vironeres verdes, negres i amb taques
vermelles, tan verinoses que amb el
seu fibló donaren mort instantània a
milers d’homes i centenars de cavalls
de l’exèrcit francès. Els que quedaren
vius van fugir espaordits fins trobar
les hosts del rei Pere que van derrotar
l’exèrcit enemic en la batalla del Coll de
Panissars, on va morir el rei francès.
El Miracle de les Mosques de Sant
Narcís va fer que els Consellers de Girona decidissin el patronatge del Sant
el 1383. Per tant, anem amb compte de
fer segons què... per si les mosques.

poesia
Léeme
No te cantaré canciones
bajo la luna
con mi voz de quebranto.
Ni te bailaré bajo los focos
para que te unas a la fiesta
de mis caderas.
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Ni te retrataré con un pincel
de color rojo pasión
en un lienzo por conocer.
Ni tocaré el piano
mientras las notas
acarician tu oído.

Pero si,
te vas a emocionar.

Lo siento,
no te podré hacer muchas cosas,
no te podré demostrar cosas
de muchas maneras.

TÚ.
Solo léeme.

Sin tocarte.
Sin mirarte.
Sin hablarte.

| Enric Camats Castellà
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reflexionem

Mercè Nogués

Aprendre a dir que no

H

i ha moltes causes per les
quals patim els efectes del distrès o estrès negatiu. Una és la falta
de sintonia entre el temps que tenim
i el que voldríem tenir, la gran discordança entre les coses que volem
fer i les que tenim temps de fer. Una
altra causa és la pobra comunicació
entre les persones, que genera incomptables moments de tibantor.
No obstant això, cal diferenciar la
causa d’alguna cosa del seu origen.
Cada un de nosaltres podem fàcilment reconèixer quines són les causes del nostre distrès, però el que és
urgent és entendre’n l’origen.
Entre els principals orígens del
distrès, destaquen els següents.
La incapacitat de dir “no” sense sentir-nos culpables
Dir “no” és un enorme desafiament perquè ens arrisquem a ser
rebutjats, i fora del grup ens sentim
sols i perduts. De petits, el rebuig

del grup hagués significat la nostra
mort, i d’alguna manera aquesta associació, en major o menor mesura,
segueix viva en nosaltres.
No tenir clares les prioritats i
deixar que els altres decideixin
Sense prioritats clares no podem
distingir, en el nostre dia a dia, allò
que ens porta cap on volem anar
d’allò que ens porta cap a on no volem. Pretenem que tot sigui prioritari, i quan tot és prioritari res ho és
realment. Així, invertim temps en coses intranscendents que fan que a
poc a poc mori la il·lusió i, amb ella,
l’alegria de sentir-nos vius. Hem de
reflexionar sobre què és prioritari i
què no.
Dificultat per expressar les
emocions
Ens costa moltíssim parlar amb
honestedat del nostre sentir i a força
de no mantenir una conversa clara
de forma imminent, solem esperar

que arribi l’ocasió propícia, que mai
acaba d’arribar.
Aquesta dificultat per expressar
emocions ens fa acumular ressentiment i llavors, si transmetem com
ens sentim sense traves, en lloc
d’afavorir l’entesa, succeeix just el
contrari.
Manca de coratge per donar la
cara pels nostres valors.
Les persones que ens envolten
veuen els valors que guien la nostra
existència per com actuem, no pel
que diem, ja que al cap i a la fi, la
vida que portem és el missatge que
donem.
El fet de decidir què considerem
valuós ens porta a descobrir allò
prioritari i ens dóna la fortalesa per
saber dir “no” a allò que, sense ser
valuós ni prioritari, no només ens demana temps, sinó que també fa que
ens oblidem d’allò que donaria veritable sentit a les nostres vides.
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mirador
montsec
del

Ferran Sànchez i Agustí

Manuel Gabriel a la llum del record
E

n un curt marge de temps han
finalitzat la seva existència terrenal tres personatges de Ponent que
m’han afectat en gran manera perquè manteníem una amistat entranyable d’ençà molt de temps. Melquíades Calzado de Castro, de 92
anys, advocat, agent d’assegurances,
padrí de 28 néts i 20 besnéts, un erudit polièdric que havia pasturat i
havia fet més per la història de la
Val d’Aran que tots els historiadors
aranesos i forasters junts. El primer
alcalde democràtic d’Artesa, Vicent
Roca Mianes, de 86 anys, alma
mater del Club de Lectures i regent
fins a 1993 de l’encantadora bodega-botiga de ca la Petit, santuari de
gastronòmades fins a 1993, reobert com museu el 2013. I als 67 anys
Manuel Gabriel Forn, camarada d’armes en el món de l’ensenyament, bé
que en divisió diferent, i correligionari
en el de la història especialment en
temes estrella com carlins o maquis.
Havia esperat fins a l’últim moment
possible per jubilar-se perquè tenia
pocs anys de serveis ja que va fer de
gran la carrera i sobretot perquè estava enamorat de la seva feina, fins
al punt que provà de seguir amb una
aula de comentari de text en el mateix
Institut de Ponts. Havia estat tan bon
historiador com notable pintor artístic,
digne successor del seu pare Antoni
Gabriel Golet, pintor-decorador. Entre
els seus avantpassats, Josep Gabriel
Mingot, fabricant de xocolata a la pedra i Enric Gabriel Gabriel (Guissona,
1887-Vilanova de Meià, 1936), assassinat in odium fidei i protomàrtir de la

diòcesi d’Urgell.
Exercí la presidència de l’Associació d’Amics de Sant Pere, entitat que
ha ressuscitat pedra per pedra al llarg
de 40 anys la canònica agustiniana
fins enaltir-la a la condició d’autèntic
Monument Històric Artístic com és des
de 1931. Un mestre d’arquitectes i reputat expert en restauracions d’altura

com el monestir de Gerri de la Sal, la
col·legiata de Tremp o el castell de
Mur m’havia comentat en més d’una
ocasió que es tracta d’una de les restauracions, populars, més ben aconseguida de les Terres de Ponent, motiu d’orgull, doncs, per la part que toca
a l’amic Manuel Gabriel i per extensió
a tots aquells encara vius o que ens
han deixat i que han participat en la
plausible comesa.
Dels seus treballs en format llibresc, La Baronia de Rialb (1995) escrit en comandita amb el rector d’Olius
Antoni Bach Riu (epd) i la recopilació
documental Alentorn, història d’un poble de la Noguera (2009) editada per
Esther Pérez Ferruz (epd) però escrita
pel seu marit i nostrat amic comú Pere
Novau Gost (epd). Recordo una sortida cultural junts pels entorns finalitzada al Museu Boncompte i recollida en

un reportatge al Segre. I un tercer títol,
La Guerra Civil al Montsec (2015), en
qual vaig comptar amb un aplec notable d’aportacions seves que enriquí
d’allò més el contingut: pontsicans
dels dos bàndols, morts en combat,
víctimes dels bombardejos, el poeta Manuel Altolaguirre al monestir de
Gualter. I a més va tenir a bé participar
amb mot dilecte en la presentació
d’Artesa, Ponts i Tremp. Quant a
la resta de la seva obra escrita recomanaria un viatge per cada número de Portaveu del Segre Mitjà,
bimestral de la qual havia estat
cofundador i ànima vital constatada des que va començar a sortir el
1978.
No seria completa aquesta retrospectiva si no esmentés algun dels
seus costums de bon vivant dit sense
ànim pejoratiu sinó tot el contrari, perquè convergíem, com vides paral·leles de Plutarc a l’hora d’encendre un
Cohiba o cremar un caliquenyo, consumir bons caldos de la Vinateria d’Artesa o disfrutar amb les millors coques
de samfaina de la comarca. Seria
injust no referir finalment el seu bon
sentit de l’humor permanent. Quan
l’animava a deixar el celibat de cara
a la tercera edat amb allò de si no et
cases bé estaràs però si et cases bé
diràs millor estaves que no estàs, em
responia que sempre havia tingut molt
mala sort amb les dones i així ha estat,
fins i tot la Parca el cridà massa d’hora. Quan un amic se’n va, alguna cosa
es perd en l’ànima i el Segre MitjàMig Segre, un prohom que es trobarà
a faltar.
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fa 25 anys
Maig de
1992

L

a primera part de la revista és
monogràfica, referent a la victòria del Barça sobre la Sampdòria
per 1-0 en la final d’aquell 20 de
maig de la Copa d’Europa (avui
Champions). Emoció fins al final,
perquè el gol de Koeman va ser de
falta quan faltaven 7 minuts per exhaurir la pròrroga.
PORTADA. Tot i que la foto no és
gaire nítida, veiem una colla d’artesencs que es van desplaçar a Wembley amb la Penya Barça d’Artesa
per veure com el club guanyava la
primera Copa d’Europa de la seua
història.
EDITORIAL. Amb el títol El Barça
campió, la secció també es fa ressò
d’aquest rellevant fet esportiu: “Per
uns dies, el Barça va eclipsar totes
les altres notícies (...) El futbol no es
pot mirar fredament. I més quan juga
el Barça, és passió i és sentiment”.
FUTBOL. Un article de Sícoris
sobre el Barça, com a bon culer que
era, no hi podia faltar: A la tercera fou
la vençuda. Al llarg de tres pàgines
toca el tema des de diferents punts
de vista: la rellevància de l’esport català durant el 1992 amb aquest triomf
i la celebració dels Jocs Olímpics de
Barcelona, la crònica del partit, la
munió de fidels seguidors que van
tenir un comportament exemplar,
els sentiments després d’aconseguir
una fita tant de temps desitjada...
DE LA VELLA ARTESA. La revista publica la tercera i última part
de Del balcó estant, de F. Solé. Els
personatges de què parla en aquest
darrer capítol són el Barquer, que
feia els pregons; el Gustavo, que era
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el carter; els captaries que anaven
de porta en porta i el cavall de cal
Gasset. Aquests i molts altres formaven part dels records d’infància de la
Sisqueta sobre l’ambient del carrer
Sant Joan: “una vella estampa feta
de records per distreure una mica
als qui ens agrada recordar”.
TURISME. El redactor Bartomeu
Jové signa l’article Descobrir el mar
de Coma-ruga. A partir del fet que és
un indret de platja proper a Artesa on
s’hi desplaça gent del nostre territori,
Jové ens parla de la celebració de la
fira Turismar en aquesta població del

municipi del Vendrell. També destaca els aspectes culturals de la zona,
sobretot allò que té relació amb el
músic Pau Casals, i la gastronomia,
amb el xató com a plat destacat.
PASQUA I CARAMELLES. Sícoris escrivia un altre article: La Pasqua florida, jornada de retrobament.
Com a bon aficionat a les caramelles
i amb el seu característic estil, el text
és una exaltació d’aquesta tradició.
Acaba fent una crida al jovent per a
què hi doni continuïtat. D’entre les
fotos que es publiquen, reproduïm
la del grup, dirigit aleshores per Ra-
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Ramon Giribet i Boneta
mon Casals.
CONGRÉS. Un article sense
signar ens informa de la celebració
del VI Congrés de la Federació de
Lleida d’ERC a la Dàlia Blanca. El
president sortint era Benet Tugues,
fill d’Alentorn i exregidor d’Artesa.
L’acte va comptar amb la presència
del secretari general Àngel Colom,
del diputat Miquel Pueyo, de l’alcalde Jaume Campabadal i del veterà
Víctor Torres, entre altres. I sabeu
qui presidia la mesa del congrés?
Un servidor! Francament, no ho recordava.
NOTÍCIES DE PREMSA. La majoria de notícies de les quals es fa
ressò la revista són d’àmbit mundial.
Per això destaco que la flama olímpica s’encendria el 5 de juny a Grècia
i arribaria a Empúries en una rèplica,
batejada amb el nom d’Icària, d’un
tipus de barca de rems utilitzada a
Catalunya per pescar al segle XVII.
TEATRE. El 31 de maig es va
tancar la temporada de teatre a la
Dàlia Blanca amb l’obra Pels pèls,
de Paul Pörtner, a càrrec del Grup
Escènic La Tramoia de Santpedor.
Es tracta d’una comèdia policíaca
en què hi participa el públic.
FULLS D’INFORMACIÓ MUNICIPAL LOCAL. Destaco l’aprovació de l’avantprojecte de reforma
de l’enllumenat del camp de futbol
amb un pressupost de 7,3 milions de
pessetes, les gestions de l’alcalde

Campabadal amb el governador civil
de Lleida per l’endarreriment de les
obres de rehabilitació de la caserna
de la guàrdia civil (aquest tema havia creat molta polèmica abans de
les eleccions municipals de 1991
entre l’alcalde Cardona i el grup municipal del PP), l’entrada en vigor del
servei municipal mensual de recollida d’andròmines, la recepció provisional de les emissores privades de
televisió, l’inici de les emissions de
Ràdio Artesa des de la freqüència
90,2 de la FM i el fet que l’ajuntament assumia com a responsabilitat
pròpia la llar d’infants ubicada a les
Escoles Velles.
Un anunci al peu de la secció informa d’una exposició a la Biblioteca
Joan Maluquer i Viladot (aleshores
a les Escoles Velles) sobre cartells
olímpics i material esportiu.
HUMOR. A la part superior de la
pàgina, Quimet i Cosme es miren la

notícia que recull TV3 sobre les polítiques de convergència amb Europa. A sota, una desena de notícies
emeses per diferents cadenes de
televisió són comentades amb el to
irònic de Peese, el creador dels personatges. Un exemple: “La reforma
de la PAC perjudicarà els pagesos
i els ramaders. La CEE ha trobat la
solució: Que es fotin”.
IMATGES D’AHIR. En contraportada hi ha una foto molt antiga
de la plaça del Ball, tot i que sense
data. És de diversos comerços amb
tendals, però només s’identifica una
farmàcia. També hi ha persones, un
parell de carros, una font al mig i cap
arbre. És de col·lecció, ja que s’hi
llegeix: “N. 3. Artesa de Segre. Plaça
del Mercat (Fotografia J. Boldú)”.
ANUNCI. Tanca la revista l’anunci de l’Ajuntament de les llistes del
cens electoral, per possibles reclamacions.

I 41

la

vella artesa

Josep Nogués

El meu record del carrer Sant Joan
A

vui parlaré de l’Artesa de temps
antics des del meu record. Vivia al carrer Sant Joan, i com que
als anys 1935-36 la meva locomoció
no em donava per més, començaré
dient que aquest carrer molt ha canviat, així mateix com el poble en general. Recordo que hi havia noms de
cases que han desaparegut, mentre
que encara se n’ha aguantat algun
altre, ben poquets, per això vull recordar-los.
Hi havia cal Campaner, ca la Montserrat de la Vídua, que també donava
a la plaça del Ball, on hi tenien la fleca. Després seguia cal Petit de l’Ariet,
els baixos de la ferreria Reig, on més
endavant hi hauria un petit comerç, i
seguien cal Brimero, cal Reboll i cal
Rossell, on hi havia una gran botiga
de roba i confecció. Seguint i baixant
pel costat dret, als baixos de cal Gasset hi havia una petita botiga de que-
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viures anomenada cal Quim, seguia
cal Fideué i al davant, la sastreria
Roca, molt anomenada en aquells
temps. Al costat de cal Roca hi vivíem
nosaltres. Llavors era Cal Sirvan de la
roba, ja que els meus pares es dedicaven a aquest menester.
Aquí faré una mica d’èmfasi en el
fet que en temps antics els meus avantpassats es dedicaven a teixir i se’n
deia Cal Teixidor. Es veu que era una
indústria ben casolana i rústica, ja
que només hi treballaven els de casa
i a estones. Al temps de collita, teixien
borrasses per recollir les olives.
Davant de casa nostra hi va viure
una senyora francesa bastant grasseta (jo no tenia més de tres anys,
però encara la recordo). Al costat, hi
vivia una família en què l’home es
dedicava a pescar, en deien cal Pescador. Al costat, hi havia (i encara hi
ha) cal Segon, per cert, molt amics

nostres. Davant de cal Segon hi havia cal Gasset, que venien queviures.
Al Joc de la Pilota seguia cal Tomàs
del Vi i al davant, Cal Cadiraire. Que
jo recordi, no feien cadires, però així
els anomenaven. Seguia el carrer de
l’escorxador i cal Castelló. Davant hi
havia cal Polla i cal Camperol. Al costat, cal Carlà i després, cal Boet, que
tenien una fàbrica d’esperit (alcohol).
Al davant de cal Boet hi vivien els de
cal Gelat, on el carrer feia una placeta. Aquí finia el carrer de Sant Joan, a
més d’alguna casa que no recordo del
nom. Espero que si encara hi ha alguna persona viva d’aquestes cases
em perdoni.
Com a comiat voldria dir-vos que
davant de cal Gelat hi havia la Secla,
on la major part de les dones d’Artesa hi anaven a rentar. Allò sí que era
un verdader “safareig”, ja que s’hi comentava tot el que passava al poble.
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informació

municipal d’artesa

Mes d’abril
PLE ORDINARI (dia 3)
Absències: Alba Boher i Mariona
Vantolra (ERC)
S’aproven inicialment i per unanimitat:
- nova Ordenança Fiscal General
núm. 1 (Contribucions Especials)
- modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 22 (Llar- Residència Municipal)
- modificació de crèdit núm.

*

1/2017, modalitat de crèdit extraordinari, finançat amb càrrec a nous i
majors ingressos (295.319,30 euros)
- reconeixement de crèdit núm.
1/2017, amb càrrec al pressupost de
2017 (330.894,70 euros)
- projecte d’Actuacions de millora
de l’accessibilitat a la Casa Consistorial i al Museu.
- Bases Reguladores de la convocatòria per cobrir dues vacants
(peons) de la plantilla municipal,
amb concurs en règim de personal
laboral fix.

Eva Maza i Batlle

- modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 2 (preus públics de l’ús del
teatre o el vestíbul del Cubtural)
INFORMES D’ALCALDIA
- Ajut de 500 euros a l’Escola Els
Planells per fer front a les despeses
extraordinàries de la 31a Setmana
Cultural.
- S’informa que el Circuit Urgellenc ha proposat exhibir una pel·lícula al més fins a finals d’any i s’ha
acceptat la proposta. El mes de juliol
serà cinema a la fresca.

Dates a recordar
Renovació del DNI

Recollida d’objectes voluminosos

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.

Trucar a l’Ajuntament per informar del lloc de
recollida i dels objectes (973 40 00 13)
- Pobles agregats: 30 de maig i 20 de juny.
- Artesa de Segre: 30 de maig i 20 de juny.
Només casos molt justificats, que no puguin
anar directament a la deixalleria.
Ajuntament d’Artesa de Segre
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Auto Taller Gardela
Planxa - Pintura
Mecànica - Servei grua
Tel. 973 400 198
Nit 973 415 119
Mòbil 630 247 659

ES VEN o ES LLOGA
pis nou a Artesa
amb o sense aparcament
3 hab. i ascensor
Tel. 617 410 668
44 I
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Ctra. d’Agramunt, 98
25730 Artesa de Segre
(Lleida)

humor

Visca la Pepa!

Josep Galceran

- Amb això de la renda mínima garantida, cada dia seran més els
que no treballen.
- Mira, jo ho tinc clar: el treball és sagrat, ni tocar-lo!
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imatges d’ahir
1970

Miquel Regué i Gili

A pesar dels canvis, encara es poden observar edificis que conserven la mateixa fisonomia | Foto: Arxiu Jaume Cardona

La carretera d’Agramunt, anys 1970
L

a carretera d’Agramunt esdevé des de temps immemorials
l’eix comercial de la ciutat d’Artesa
de Segre. Bars, botigues de roba,
d’electrodomèstics, de queviures,
ferreteries, gestories, bancs, etc.
s’ubiquen en aquesta zona cèntrica
que es constitueix en punt de trobada de compradors i venedors, de
curiosos i de viatgers que passen i
s’aturen a la nostra localitat.
La imatge és de la dècada de
1970, no en sabem l’any exacte, i s’hi
poden observar alguns edificis que
avui dia encara mantenen la mateixa
fisonomia. Dels comerços, mereix
un comentari Cal Capell (també co-
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negut com “Peret del Flores”), a mà
dreta, abans taller de reparacions de
vehicles i recanvis que amb els anys es transformà en ferreteria. A mà
dreta, més enrera, s’intueix el cartell
d’Assegurances Gardel.
A mà esquerra, observem en
primer terme un rètol on hi fica Taxi Vila (cal Martimà), un dels quatre
taxistes que Artesa tenia en aquells
temps. Darrere observem un altre
cartell amb la popular marca de matalassos “Pikolín” que pertanyia a la
botiga de Mobles Giribet, llavors situada a la carretera.
També a mà esquerra, més enrera, s’observen uns altres rètols pu-

blicitaris amb la marca de televisors
“Inter” i de màquines de cosir “Alfa”
possiblement pertanyents a Cal Rellotger. I més enllà, un altre de “Fanta”, refresc que es publicitava al Bar
Sícoris. Al fons, observem l’inconfusible edifici del Banc Central (ara
Santander).
Capítol a part per als vehicles: a
la dreta un robust tot terreny marca
Jeep, al centre el que sembla un Renault 4CV i darrere, un Seat 124 de
color vermell.
Cotxes i publicitats d’una altra
època, en una carretera que, malgrat el pas dels anys, continua viva
i dinàmica.
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la foto

La ballada de sardanes a la plaça de les Nacions es va unir a les tradicions del llibre i la rosa per celebrar la diada de
Sant Jordi. Aquest any, la festa va lluir com mai gràcies al bon temps i al fet de caure en diumenge | J. Farré

