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agenda
Agenda

ciutadana

Mes de febrer
ALÒS DE BALAGUER
DEFUNCIONS

Dia 6: Josep Escolà i Baella (83
anys), natural de Burdeus

ARTESA DE SEGRE
NAIXEMENTS
7 gen: Roger Rey i Padullés, fill de
Joel i d’Anabel
21 gen: Alba Farré i Caballol, filla
d’Albert i d’Anna
23 gen: Artur Struk, fill d’Andrei i Alena
Dia 15: Janet Covasniuc, filla de Iurie
i de Viorica
DEFUNCIONS
26 gen: Juan Albesa i Giner (83 anys),
natural de Fuentespalda (Teruel)
Dia 1: Francisco Porta i Novau, (87
anys), natural de Barcelona
Dia 2: Trinitat Balasch i Escudé (88
anys), natural d’Ossó de Sió

Dia 4: Montserrat Coma i Capdevila
(84 anys), natural d’Alentorn
Dia 9: Marcelino Bosa i Tomàs (63 a.),
natural de la Baronia de Rialb
Dia 9: Núria Yégola i Verdié (88
anys), natural d’Artesa
Dia 14: Teresa Brescó i Roca (84
anys), natural d’Artesa
Dia 15: Jaume Santacreu i Portrony
(86 anys), natural d’Anya
Dia 18: Carme Fontanet i Jou (83
anys), natural d’Artesa

FORADADA
DEFUNCIONS
31 gen: Teresa Monsonís i Font (100
anys), natural de Montgai

VILANOVA DE MEIÀ
NAIXEMENTS
Dia 1: Ismael Ayyate, fill de Noureddine i de Sihame
DEFUNCIONS
Dia 11: Pere Salut i Sangrà (93 anys),
natural de Vilanova Meià
Dia 15: Antònia Cases i Santacreu
(87 anys), natural de Vilanova

temps

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
25 de març

A les 9 h, a Vilanova de Meià, 4a
Vertical de les Ànimes, puntuable
per a la Lliga de la Noguera. Organitzen: Ajuntament i Meià Runners
26 de març

A les 17 h, al pavelló d’Artesa,
Escala en Hi-Fi infantil. Organitza:
AMPA Escola Els Planells
31 de març

A les 20 h, a l’Institut, xerrada sobre
l’addicció a les drogues amb Julio
Alberto, exjugador del Barça. Organitzen: AMPA Institut i Penya Barça
17 d’abril

Aplecs de dilluns de Pasqua a Salgar, Sant Salvador d’Alentorn i La
Vedrenya
23 d’abril

- Diada de Sant Jordi
- A Sant Marc de Batlliu, Aplec de
Sant Marc
25 d’abril

A Cubells, festa de Sant Marc i
romiatge al santuari de Salgar
30 d’abril

Durant el matí, Caminada Memorial
Francesc Bròvia a Anya.

febrer

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: 9°
Temperatura màxima: 17° (dies
			
15, 16 i 22)
Temperatura mínima: -2° (dia 9)
Dies amb precipitacions: 5
Precipitació màxima:
7 mm
			(dia 13)
Total precipitacions:
17 mm

4I

B) BALDOMAR

Temperatura mitjana:
7,8°
Temperatura màxima:
17,1°
			(dia 15)
Temperatura mínima:
-4,4° (dia 9)
Dies amb precipitacions: 13*
*La majoria són dècimes de litre per la boira

Precipitació màxima:
8,8 mm 		
			(dia 13)
Total precipitacions:
21,8 mm

VILANOVA DE MEIÀ

Temperatura mitjana:
7,8°
Temperatura màxima:
17,9° (dia 22)
Temperatura mínima:
-2,8° (dia 9)
Dies amb precipitacions: 8
Precipitació màxima:
13,7 mm
			(dia 13)
Total precipitacions:
32,8 mm
FORADADA

Sense dades
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Catalunya, terra d’acollida

El 18 de febrer a Barcelona es va
fer la manifestació més gran d’Europa pel dret a acollir refugiats. Va anar
de la plaça Catalunya fins al mar,
on es va escenificar el rescat d’una
“pastera”. La participació oscil·la entre les 15.000 persones de la guàrdia
urbana i les 50.000 de l’organització.
Infinitat de pancartes i centenars
de banderes de tot tipus: senyeres,
estelades (una de gegant), espanyoles, sirianes... I una enorme cridòria,
tot i que en alguns moments el
silenci feia esglaiar. Unes noies amb
el nicab cridaven en perfecte català:
“Llibertat. No volem fronteres!”.
El lema era “Casa nostra és casa
vostra”, però n’hi havia d’altres:
“Prou excuses! Acollim ara”, “Cap
persona és il·legal”, “Les fronteres
no existeixen, és un invent dels
polítics”. A banda i banda de la plaça
St. Jaume, al palau de la Generalitat
i a l’Ajuntament, es llegia “Volem
acollir”.
Pel que fa als nouvinguts, n’hi
ha de diverses classes: per raons
econòmiques, per escapar de la
guerra i a la recerca d’oportunitats.
A Catalunyavels oferim garanties
sanitàries, educatives, socials i, tot
i que últimament no tant, laborals; a
més d’una cultura i una llengua que
són objecte de cohesió social.

Fa gairebé 80 anys, alguns dels
nostres pares, padrins o besavis van
haver de marxar per motius que tots
coneixem. També sabem que no van
ser prou ben acollits pels nostres
veïns, que els van tractar més com a
presoners que com a refugiats. Si la
història no ens serveix per aprendre,
la humanitat no avançarà mai.
A nivell més local, hem vist com la
festa de Carnaval és una important
eina de cohesió social. A més de la
varietat de colors de les disfresses i
de les carrosses, també va mostrar
la diversitat de cultures i llengües
unides en un acte popular on tothom
s’hi trobava bé. Això també s’observa
en altres festes i activitats, sobretot
esportives, però no sempre. La diferència principal radica en si hi intervenen infants i adolescents o no. En
això, les institucions educatives han
estat el pal de paller fonamental. No
obstant, trobem a faltar activitats que
siguin més atractives pels nouvinguts
adults. Creiem que no és gens fàcil,
però és un repte imprescindible.
Aquest és el camí. Així va passar
a mitjan segle XX, quan va venir gent
d’arreu d’Espanya i ara, tant ells com
els seus descendents, són uns més
de la colla. Catalunya té una cultura
rica que fa de la diversitat un valor i
no un problema.

NOTA: La Palanca està oberta a totes les col·laboracions, però ens reservem el dret

de publicar-les. Només s’admetran els escrits signats amb el nom de l’autor o autors. La
revista no fa seves, necessàriament, les opinions expressades pels seus col·laboradors.
Recepció de textos per a la propera revista: divendres 14 d’abril

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

Artesa aprova per unanimitat un pressupost
de 3,5 milions d’euros per l’any 2017

E

l ple de març ha aprovat per
unanimitat el pressupost 2017
al municipi d’Artesa, que és de
3.535.653,86 euros. És uns 300.000
euros inferior al de l’any passat, ja
que aquest ha hagut de tornar a
complir amb el límit de dèficit, que
darrerament s’havia flexibilitzat.
Així, el pressupost 2017 amb
prou feines contempla inversions, ja
que les despeses corrents i de personal copen la quantitat disponible.
Ara bé, l’alcalde, Mingo Sabanés,
ha explicat que sí que es podran fer
noves obres perquè es tracta d’actuacions cobertes amb finançament
afectat de 2016 i que, per tant, no
modifiquen el pressupost 2017.
Entre aquestes obres destaquen
operacions pendents des de fa anys,
com urbanitzar la plaça a l’encreuament dels carrers Maria Anzizu, Sant
Cosme i Sant Damià i Jesús Santa-

creu, amb un pressupost de 60.000
euros i que està pendent d’una subvenció de la Diputació que n’ha de
cobrir aproximadament la meitat.
També es preveu millorar la portada d’aigua a la Fàbrica i al Pont
d’Alentorn, que la rebran de la depuradora i no del canal com fins ara,
ja que presenta terbolesa. A Vall-llebrera i Vall-llebrerola també es millorarà el subministrament d’aigua,
que a l’estiu és insuficient, portant
aigua d’un pou de captació al dipòsit
del poble. L’obra al Pont i la Colònia
té un pressupost de 64.763 euros i
la de Vall-llebrera, de 43.272. Ambdues compten amb una subvenció
de l’Agència Catalana de l’Aigua.
El finançament afectat de 2016
també permet contemplar una partida d’uns 40.000 euros per asfaltar
carrers, que podrien ser els de Sant
Sebastià, Sant Jordi o del Senill, en-

tre altres. Per altra banda, segueix
pendent de l’anterior exercici el pàrquing al costat de l’escola Els Planells, amb un pressupost de 12.023
euros, i l’accés al carrer Roc del Cudós, que també es farà en breu.
Al pressupost 2017, les poques
inversions per les quals hi ha marge
són obres al dipòsit de Collfred per
15.838,90 euros, reparar goteres
al Cubtural per 24.633 euros i una
partida subvencionada pel PUOSC
i la Diputació per despeses complementàries de les obres al carrer
Balmes. Per votar a favor, l’oposició
va demanar preveure la possibilitat
d’iniciar l’obra del barranc del Senill
reservant una partida simbòlica.
El gruix de despesa del 2017,
doncs, se l’endú la despesa corrent
en béns i servei (2.037.780,43 euros)
i el capítol de personal (794.091,74
euros).
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Trobada a les Artesenques
Actives pel dia de la dona

L

’associació Artesenques Actives va organitzar un
berenar el 12 de març. El motiu era commemorar el
dia de la dona, que havia tingut lloc aquella setmana, el
dia 8 de març. El berenar es va fer a la sala del centre
d’entitats Les Monges i hi van assistir una quarantena
de dones. Es va plantejar com “un petit homenatge a totes les dones, de totes les edats i nacionalitats, sobretot
les qui contra tota esperança segueixen estimant, somniant i lluitant per un món millor”.| foto: Dolors Bella

Creu Roja fa balanç del
programa ‘Avis Solidaris’

E

l dilluns dia 6 de març la Residència Municipal d’Artesa - Centre Geriàtric del Pirineu va rebre la visita
de la Creu Roja La Noguera, entitat amb la qual col·labora molt estretament, per explicar els resultats de la
campanya Avis Solidaris 2016, el projecte que recapta
diners per fer que els infants sense recursos puguin tenir regals per Nadal. La residència ha agraït de tot cor
aquestes activitats, que motiven els residents a participar en iniciatives de caràcter social. | Residència Municipal

Comença l’activitat dels nous gestors de Seró

L

’empresa adjudicatària de la
gestió de l’Espai Transmissor
del Túmul de Seró, iPAT Serveis Culturals va iniciar el dissabte dia 11 les
visites guiades a les instal·lacions.

8I

En aquesta primera jornada es van
rebre una vintena de visites.
Per altra banda, Cel, Cultura i
Patrimoni, una de les empreses que
va participar al concurs de gestió i

que no va resultar adjudicatària, ha
presentat al·legacions a la decisió
d’adjudicar el servei a iPAT Serveis
Culturals, un tràmit que no, de moment, no atura l’activitat d’iPAT.
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noticiari

Diferents moments de l’experiència del Panda Raid al Marroc | Dídac Cardenyes

Panda Raid
E

l passat 4 de març ens endinsàvem en una nova edició de
l’aventura solidària Panda Raid al
Marroc. Aquest any, a més de l’equip
Panda Factory d’Artesa, s’afegien a
l’aventura els també artesencs Marc
París i Sergi Mirassó.
L’aventura començava al port
d’Almeria amb les verificacions tècniques i administratives, i un cop superades, posàvem rumb a Nador, on
arrencava el raid de veritat. Desco-

brint noves rutes pel nord del Marroc
entre les abundants oliveres acabades de plantar vam arribar a 2.300
metres d’altitud, on vam entregar la
roba d’abric que dúiem pels infants
com a agraïment per la seva amabilitat a la pista.
Des d’allà ens endinsàvem al país
veí direcció a Erg Chebbi, lloc sagrat
i catedral mundial de l’off-road, per
disputar les etapes d’arena. A gust
nostre, acceptàvem el repte de pujar
la gran duna de Merzouga, punt més
alt del desert d’arena. El Panda va
respondre perfectament a l’exigèn-

cia mecànica, com veieu a les fotos.
Deixant l’arena, ens dirigíem a
Marràqueix per les pistes trencades
de Zagora i Ourzazzate, entre etapes i passos de l’antic Dakar. El dia
10 vam fer l’última etapa que ens
duria a la capital del regateig, on
vam poder fer negocis d’allò més
emocionants i comprar records per
la família.
Esperem repetir l’experiència i de
ben segur que algun altre artesenc
s’animarà.
Salut i gas!
| Dídac Cardenyes
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Setmana Santa i Pasqua arriben amb tots els
clàssics, incloent Caramelles i Fira Pagesa

L

es festes de Setmana Santa
a Artesa de Segre tornaran a
comptar amb dos clàssics del programa, com són la tradicional cantada de Caramelles i la Fira Pagesa,
més recent però ja del tot consolidada.
Les caramelles començaran a
cantar a les 9.00h i tenen previstes
17 cantades. Com mana la tradició,
la primera és a casa de l’Alcalde. Tot
seguit aniran al carrer Sants Cosme
i Damià, després a la Residència

d’avis, seguidament al carrer de les
Monges, aproximadament darrera el
Pub Jack’s, després al carrer Jesús
Santacreu, al carrer Ramon Llull, i a
carretera d’Agramunt, on faran dues
cantades, una a les Antiguitats i l’altra entre el Caprabo i el Muntanya.
Tot seguit cantaran i esmorzaran
al carrer Amadeu i seguiran cap a
la placeta del Progrés i la carretera
d’Agramunt, on cantaran al bar Jubete i a la botiga Mianes. La següent
cantada serà a la cruïlla de les ca-

rreteres de Ponts i Tremp, i seguiran
cap a la carretera de Tremp (Tallers
Joia), la plaça del Ball, l’Esglésa i la
plaça de l’Ajuntament, on hi ha previst fer els parlaments i la cantada
final.
Per la seva banda, la fira tindrà
lloc els dies 15 i 16 d’abril de 10 a
21 hores pels carrers del barri antic, i inclourà parades de productes
de la terra i artesania, passejades
d’oques, activitats infantils, actuacions i altres atractius.
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noticiari

A dalt, club de lectura i hora del conte; a baix, maridatge
de música i vi i visita al celler | Biblioteca d’Artesa / Jordi Farré

La Biblioteca integra el vi a les activitats
habituals com lectura, contes o música
E

l programa Biblioteques amb
D.O, en el qual la d’Artesa ha
participat durant el mes de febrer, ha
fet que el vi s’hagi integrat com un
element més en les diferents activitats que habitualment es fan a la biblioteca, com són el club de lectura,
les audicions musicals o l’hora del
conte, entre altres.
Com informàvem en anteriors
números de La Palanca, el celler
convidat en l’edició d’enguany era
Mas Ramoneda, i els seus vins han
estat els escollits per acompanyar
les diferents activitats integrades al
programa Biblioteques amb D.O.

Una d’elles va ser l’Hora del Conte
del 15 de febrer, en què es va oferir
el tradicional berenar de Pa amb vi i
sucre. A més, els tres contes que va
explicar la Conxi, de la companyia
Caixa de Contes, giraven entorn de
la temàtica del vi. Com es pot veure
a la imatge que acompanya aquestes línies, l’assistència de públic va
ser molt nombrosa.
També va ser diferent la reunió
del club de lectura el dia 22 de febrer, en què es va comentar Temps
de família, de Tània Juste, ja que la
tertúlia sobre el llibre va anar acompanyada d’una copa de vi. També

van gaudir d’una degustació de vi
els assistents a l’activitat titulada
Maridatge de música i vi. Va tenir
lloc el divendres 24 de febrer i va
ser la cloenda de Biblioteques amb
D.O. a Artesa. Es va fer un tast guiat
de cinc vins diferents, gentilesa del
celler convidat i a càrrec de l’enòleg
Joan Maria Riera.
Així mateix, en el marc d’aquest
programa, el dia 18 de febrer es va
fer una visita guiada a les instal·lacions i a les vinyes del celler Mas
Ramoneda, en la qual van participar
una seixantena de persones. La va
guiar el propietari, Ramon Ros.
I 13

baldomar

EMD Baldomar

A dalt, Borrell amb familiars i autoritats; i a la dreta, diferents moments de l’homenatge | fotos: EMD

Baldomar ret homenatge a l’artista Antoni
Borrell coincidint amb el seu 90è aniversari
E

l dissabte 18 de febrer, Baldomar va retre homenatge a l’artista Antoni Borrell i Pujol per la seva
trajectòria artística i cultural, coincidint amb el seu 90è Aniversari.
A les sis de la tarda van arribar
les autoritats al Museu Arqueològic
i Paleontològic, fundat pel mateix
Borrell ara fa 47 anys. En presència
de la directora de l’Institut d’Estudis
Ilerdencs (IEI), Montse Macià, es va
descobrir una placa. Tot seguit, l’homenatge es va traslladar a l’esglé-

14 I

sia, on l’alcalde Josep Galceran va
iniciar saludar autoritats i convidats.
El van seguir els parlaments de
la mateixa Macià, de l’exdirector de
l’IEI i professor de la UdL Joan Busqueta i del cap d’Arqueologia de la
Diputació, Joan Ramon González.
Tots varen ressaltar l’aportació de
Borrell al món cultural i el seu llegat
artístic des de diferents vessants:
arqueologia, pintura, escultura, arquitectura, il·lustració, cultura medieval,... Així mateix, Ramon Ignasi

Canyelles va valorar-ne la proximitat
i haver fet interessant i atractiu també el patrimoni local. El director de
l’Acadèmia de Suboficials de Talarn,
Coronel José Andrés Lujan, va agrair
les obres fetes en aquell indret en
homenatge al soldat, en un missatge
de pau. Antoni Borrell, fill de l’artista, va concloure els parlaments amb
unes emotives paraules de records i
vivències artístiques i familiars.
Riet Caljouw va interpretar
cançons amb flauta de manera molt
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A l’esquerra, homenatge a Borrell i al mig i a la dreta, festa del porc | fotos: EMD

agradable i tot seguit, Quildo Porta va projectar una pel·lícula de fa
40 anys produïda per ell mateix, on
Borrell ensenyava la troballa d’unes
pintures rupestres a la zona i amb
seqüències de la primera Festa Medieval de Baldomar i de l’Espai Cultural del celler de casa de l’artista.
El comiat va ser l’entrega de plaques per part de la presidenta del

Consell Comarcal de la Noguera,
Concepció Canyadell, i de Delfina
Galceran, de l’EMD de Baldomar, i
tot seguit vàrem compartir un aperitiu al casal de Baldomar. Unes 120
persones varen assistir a l’acte.

FESTA DEL PORC
Per altra banda, enguany hem
celebrat la 35a edició de la Festa

del Porc, que coincidia amb Carnaval. Hi va haver 80 persones al dinar
i al vespre també es va omplir com
cada any. El dia va ser esplèndid,
amb la participació i col·laboració de
força persones. La Festa del Porc
va nàixer per les riuades del 1982,
quan es va trobar un garrí enmig del
riu i, després d’engreixar-lo, es va
decidir fer un sopar popular.
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municipis

Cubells instal·la baranes en diferents punts

L

’ajuntament de Cubells ha instal·lat baranes en diferents punts
del municipi per millorar la seguretat
dels vianants. El consistori ha dut a
terme aquesta actuació per assegurar la mobilitat especialment en
aquelles zones on el terra està més
desnivellat o hi ha escales.
L’alcalde, Josep Regué, explica que s’augmentarà la seguretat i
s’evitaran possibles caigudes. “També instal·larem baranes a les zones
de la Torre de Fluvià que considerem necessàries”.
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Una de les baranes que s’han instal·lat a Cubells | Ajuntament de Cubells

I PUBLICACIÓ D’ARTESA DE SEGRE i COMARCA I març 2017 I Núm. 408

la noguera
NOVA TEMPORADA AL COU

E

l 3 de març va començar la novena temporada
del Centre d’Observació de l’Univers (COU), del
Parc Astronòmic Montsec (PAM), amb una previsió de
33.000 visitants, 1.000 més que el 2016, que ja va ser
de rècord. L’increment es preveu a gràcies a les noves
activitats i exposicions. Des de l’any 2009 han passat
pel COU més de 200.000 persones. La presidenta del
Consell Comarcal de la Noguera, Concepció Cañadell,
va explicar que “estem desenvolupant el Pla Estratègic
del Montsec, que pretén impulsar el Montsec com un
referent internacional en la divulgació de la ciència, el
turisme astronòmic i un generador de riquesa per al
territori”.

FOMENT DEL RECICLATGE

E

l Consell Comarcal de la Noguera ha endegat una
nova campanya per fomentar la recollida selectiva.
Amb el lema “Estima’t la natura, recicla!”, la campanya
ha començat amb la presència d’un educador ambiental que s’ha passejat amb una bicicleta publicitària pels
carrers d’Artesa de Segre, Balaguer, Bellcaire, Ponts i
Térmens. Aquesta campanya pren el relleu de “La Noguera, fem-la neta” i té per objectiu incentivar la recollida selectiva a tota la comarca, tant per part de ciutadans com d’empreses.

BALAGUER NO DELEGA LA RECOLLIDA
DE BROSSA AL CONSELL COMARCAL

E

l ple del mes de febrer a Balaguer no va aprovar el
conveni de delegació de competències al consell
comarcal per la recollida i tractament de residus, ja que
la proposta no va aconseguir la majoria absoluta. Hi
van votar a favor ERC, PSC i Balaguer Ara Sí, mentre que la CUP, Ciutadans i el PDCAT es van abstenir.
L’alcalde, Jordi Ignasi Vidal, també es va abstenir, en
aquest cas per motius ètics, ja que és tècnic ambiental
al consell, una plaça que conserva en excedència.

V MERCAT DEL VELL A BALAGUER

L

’associació de dones solidàries Dóna Pas organitza la cinquena edició del Mercat del Vell a Balaguer
el 8 d’abril. Es tracta d’un mercat de segona mà que
tindrà lloc de 10 a 22h al passeig de l’Estació. Les inscripcions es poden fer online a donapas.balaguerentitats.cat o presencialment al Consell Comarcal de la
Noguera, i tenen un preu de cinc euros. A banda de
les parades, hi haurà una jornada de solidaritat amb
Gàmbia que col·labora en un projecte de cooperació
al desenvolupament al país. S’hi pot col·laborar anant
a esmorzar o berenar al mercat, amb un concert a les
18h o amb el sopar de cuina gambiana a les 22h, organitzat per l’Associació Llatinoamericana.
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Podòloga
Infermera
Reflexòloga

DP. Goretti Miralles Vilanova
Podòloga col. nº 1046

Ungla encarnada, durícies, ulls de poll,
berrugues plantars, esperons calcanis,
control a diabètics, educació de l’ungla,
especialitat en nens i esportistes
HORES CONVINGUDES
Av. Pere III, 10 - 13, alt. 1er - A
25600 BALAGUER

Ctra. Agramunt, 15 baixos
25730 ARTESA DE SEGRE

Tel. 676 08 33 28
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escola els planells
Les piles,
a l’Apilo de
l’Escola

A

quest curs l’escola participa en
la tercera edició del concurs
“Les piles, a l’Apilo de l’escola”, organitzat per l’Agència Catalana de
Residus i diferents entitats gestores
de recollida. El concurs consisteix
a reunir el màxim nombre de piles i
acumuladors portàtils d’ús domèstic
fins al 18 d’abril.
Al centre tenim un contenidor
gran, en forma de coet (Apilo XII),
que pot recollir uns 90 kg de piles, i
els nens i nenes de segon fins a sisè
tenen un microcontenidor de cartró
per anar-les guardant a casa. A més,
el programa inclou un taller amb els
alumnes de 5è, que es va realitzar
el 13 de març. Després d’una part
teòrica, van construir una pila a partir d’una llimona i altres elements.
Ara ja són experts, són agents Apilo.
Es consideren piles i acumuladors portàtils qualsevol pila, pila botó, acumulador o bateria que estigui
precintat, pugui portar-se a la mà i
no sigui industrial ni d’automoció,
com ara les piles botó i estàndard
i els acumuladors utilitzats en telè-

A dalt, taller amb els alumnes i a baix, el contenidor

fons mòbils, càmeres de vídeo i eines portàtils.
Si ens voleu ajudar, podeu fernos arribar les piles de la forma
que cregueu més adient. Acabat el
termini del concurs, el centre continuarà recollint-ne, ja que la finalitat

no és només participar sinó també promoure la recollida selectiva
d’aquests materials entre les famílies i en l’entorn del centre.
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les entitats

8 de març, Dia Internacional de les Dones

S

abem que el dia 8 de març és el
Dia Internacional de les Dones
i, per aquest motiu, els membres
de l’Assemblea Popular d’Artesa de
Segre vam organitzar un acte que,
juntament amb un grup de dones i
homes del nostre municipi, tenia
l’objectiu de commemorar la lluita
de les dones en favor de la igualtat.
Per tal d’enaltir i reconèixer aquests
esforços, l’acte es va compondre de
la lectura d’un manifest i d’un petit
recital de poesia feminista davant
de l’Ajuntament, on diverses persones van poder fer sentir la seva veu,
mostrant així el seu compromís amb
la lluita feminista.
Tot i que molts som conscients de la
necessitat de lluita durant el recorregut
d’aquest camí pedregós, potser convé
recordar quins són els esdeveniments
que van donar lloc al Dia Internacional
de les Dones al segle passat.
El 8 març 1908 passava un greu
succés per a la història del treball i de
la lluita sindical. Prop de 130 treballadores de la fàbrica Cotton de Nova
York es declaraven en vaga i ocupaven
el lloc on treballaven. Les seves reivindicacions eren simples i justes: aconseguir una jornada laboral de 10 hores,
un salari igual que el dels homes i una
millora de les condicions higièniques.
El propietari de l’empresa va ordenar
tancar les portes i provocar un incendi,
amb la intenció que les treballadores
desistissin de la seva actitud. No obstant això, les flames es van estendre i
no van poder ser controlades. Les dones van morir abrasades a l’interior de
la fàbrica.
Dos anys més tard, en plena època
del funcionament de la II Internacional,
es va convocar a Copenhaguen una
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Lectura de poesia feminista a l’Ajuntament | Dolors Bella

reunió de dones socialistes, on la revolucionària alemanya Clara Zetkin va
proposar celebrar el Dia Internacional
de la Dona Treballadora el 8 de març,
en record de la mort d’aquestes treballadores.
La llegenda explica que les treballadores estaven elaborant teles de color
violeta, d’aquí el color característic de
la lluita feminista. Les més poètiques
apunten que era el fum que sortia de
la fàbrica el que havia adquirit aquest
color violaci, que va poder ser apreciat
a quilòmetres de distància.

MOVIMENT SUFRAGISTA
Finalment, cal posar en relleu que
la 1a Guerra Mundial, iniciada l’any
1914, va ser l’esdeveniment que va
permetre la incorporació en massa de
dones al món del treball assalariat, ja
que es van veure obligades a substituir
els homes que llavors eren al front. Al
final de la guerra, prop d’un terç de la
mà d’obra industrial de països com el
Regne Unit i Alemanya era femenina.

Abans d’aquest conflicte bèl·lic de
dimensions desconegudes fins aleshores, només Nova Zelanda, Austràlia,
Noruega i Finlàndia havien reconegut
el sufragi femení. Aquesta presa de
consciència femenina, en el sentit que
les dones van demostrar amb escreix
que eren capaces de realitzar les mateixes tasques que els homes, va impulsar la sortida al carrer de les dones
conegudes com “les sufragistes”, les
quals van capitanejar la pugna pel vot
femení, que a Espanya no va arribar
fins a l’any 1931, iniciada ja la Segona
República.
Per tal de completar aquest acte,
des de l’Assemblea Popular vam projectar, el diumenge dia 12 de març,
la pel·lícula Sufragistes, que va anar
acompanyada d’un cinefòrum participatiu on es van debatre temes com
el sufragi femení, la lluita feminista o
l’explotació laboral, entre altres. Hi va
haver una la trentena d’assistents a la
sessió de cine. | Assemblea popular
d’Artesa de Segre
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Sortida al Montsec i Congost de Terradets
E

l diumenge dia 5 de març vàrem
encetar les sortides culturals de
Terres del Marquesat conjuntament
amb el Centre Excursionista de Balaguer (CEB) amb una sortida curta
però intensa de contingut. El nom
era El Montsec i el Congost de Terradets.
Amb el curt trajecte de 4,5 km,
que va començar des de l’aparcament de la Font de les Bagasses,
vàrem passar per davant del Forat
de l’Or, traspassàrem el pont medieval de la Rajola i vàrem agafar un
sender a mà esquerra, que transcorre pel marge dret del riu Noguera
Pallaresa, aigües avall on en Josep
Roqué, expert en geologia, va explicar d’una manera didàctica i entenedora el procés que, amb molts
milions d’anys, havia fet el Montsec,
amb els tres rius que travessen pels
tres congosts: el de Montrebei, per
la Noguera Ribagorçana, el de Terradets per la Noguera Pallaresa i
el Pas Nou pel riu Boix. També vaig
comentar les línies 3 i 4 de 110 kv
d’alta tensió centenàries, que van
des de la central de Camarasa fins
a Tremp.
Després de gaudir d’un esmorzar
de camp a la vora d’un camí medieval amb diverses corbes en sentit

Foto de grup de la vintena llarga de participants a l’excursió | Terres del Marquesat

descendent i que porta direcció a
Àger, en Paco Antillach del CEB ens
va explicar el tros de ruta que faltava, molt curta però molt dreta, per
arribar a la nostra meta, que era les
ruïnes del castell, poble i ermita de
Sant Miquel de Mallabecs.

EXPLICACIÓ HISTÒRICA
En arribar a l’ermita esmentada,
en Ramon Bernaus, llicenciat en
història, ens va explicar com eren
aquests tipus de llogarets que daten del segle XI i que van ser els
primers pobladors d’aquesta zona,

quan els cristians varen foragitar els
àrabs.
Ens vàrem fer la foto de grup,
que en total érem unes 22 persones, i vàrem acabar la ruta cap a les
13.15h.
La pròxima sortida serà per Divendres Sant, dia 14 d’abril, a Tàrrega, la capital de l’Urgell. Hi anirem
per visitar el museu de Cal Trepat
i le museu Comarcal de l’Urgell, i
donarem un tomb per la ciutat, on
destaquen alguns edificis nobles. |
Francesc Gessé, Terres del Marquesat
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entitats

La Penya Barça d’Artesa fa d’amfitriona de la
trobada de penyes Ponent Nord de febrer

Reunió de treball a la Cooperativa, a l’esquerra, i sopar amb els assistents, a la dreta | Penya Barça d’Artesa de Segre

L

a federació de penyes de Ponent Nord, que inclou 22 penyes
de les comarques de la Noguera cap
al nord, fins a la Val d’Aran, va celebrar el 24 de febrer una assemblea
a Artesa de Segre. Es tracta d’una
de les dues reunions de treball ordinàries que se celebren cada any, i

en aquesta ocasió es va celebrar a
la sala de la Cooperativa perquè oferia facilitats en aspectes de logística, com ara capacitat suficient per la
vuitantena d’assistents i equipament
(projector i altres).
Després de la reunió, on es van
tractar temes com la nova normati-

Tot esperant Sant Jordi

S

ant Jordi s’apropa i des de l’AMPA de l’Escola Els Planells volem
aprofitar per recomanar-vos alguns
llibres apropiats per les mares i pares que ajudin en els nostres dubtes
diaris i facilitin les relacions familiars.
Avui jugarem a relaxar-nos.
Glòria Martí i Carme Marrugat. Angle Editorial. És una guia per millorar
l’atenció i la concentració de nens i
joves a casa o a l’escola. S’adreça
tots els públics i recull un munt d’activitats encaminades a millorar i desenvolupar les capacitats cognitives i
fomentar una emocionalitat positiva.
Omple’m de petons. Carlos Gon-
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zález. Angle Editorial. Parla de com
criar els fills amb amor, defensa una
educació basada en el respecte,
l’afecte i l’amor i ens ensenya que
una altra educació és possible i molt
més adequada que l’ús de la força,
la disciplina o el càstig.
La vida és més dolça sense sucre. Sandra Ribalta. Angle Editorial.
El sucre s’ha convertit en un aliment
molt controvertit els últims anys,
com a causant de malalties com
l’obesitat, la diabetis, la migranya,...
L’objectiu del llibre és demostrar que
eliminant la major part dels sucres
de la dieta es produeixen millores

va de penyes, que entra en vigor a
la primavera, es va fer un sopar de
grup.
A la reunió hi van assistir Pere
Mentruit, delegat de penyes de Ponent Nord, Lluís Pérez, delegat de
Lleida Sud, i un representant de les
penyes del País Valencià.

físiques impressionants.
Bé, això només és un tastet. Els
dies previs a Sant Jordi, tant en premsa, ràdio com televisió, trobareu
una gran quantitat d’exemples. Utilitzeu-los i llegiu cada dia casa amb
els fills. La lectura és una activitat
magnífica que els experts recomanen compartir diàriament en família
un mínim d’un quart d’hora, reforça
els llaços afectius i provoca moments de tranquil·litat tan agraïts en
els nostres dies.
“El regal d’un llibre, a més d’un
obsequi,
és un delicat elogi”
(anònim).
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per què diem...
Albert Vidal

... el temps passa i la Joana Balla?

E

s refereix a la impossibilitat
d’aturar el temps. Per exemple,
quan algú s’entreté molt en algun
afer, volent dir-li que espavili perquè
el temps no s’atura.
L’origen el trobem en el passatge bíblic sobre el degollament
de Sant Joan Baptista, i la tradició
abasta tota la zona de la Mediterrània.
És prou coneguda la història
que explica que Herodies, princesa idumea que havia estat casada
amb el seu oncle Herodes Filip,
se’n va divorciar per tornar-se a casar amb el germanastre d’aquest,
Herodes Antipes, teatrarca de Galilea, el qual també s’havia divorciat
de la seva dona, la princesa nabatea Phasaelis.
El cas és que Herodies tenia
una filla del seu anterior matrimoni, anomenada Salomé segons

l’obra literària Antiguitats jueves,
de l’historiador jueu romanitzat
Flavi Josep, encara que en el Nou
Testament no hi apareix el nom de
la noia i només se l’esmenta com
“la filla d’Herodies”. Per cert, que
Salomé es casaria més tard amb
el seu mig oncle Herodes Filip II,
germanastre del marit de la seva
mare.
Apart d’aquests embolics de
família, es veu que a Salomé, que
només tenia 16 anys aleshores, li
agradava Joan, anomenat el Baptista i més tard Sant amb aquest
nom, però com que ell estava per
altres assumptes més sublims, la
va rebutjar a més de retreure públicament la unió de la seva mare
amb el seu nou marit, ja que anava
en contra de la llei jueva.
Tot plegat, que Salomé es va
venjar del menyspreu i Herodes

dels seus retrets fent tallar el cap
de Joan, que els va ser portat en
una safata. Segons la tradició, va
ser quan la noia va ballar la famosa
dansa dels set vels.
Diu la saviesa popular que per
la seva criminal acció la noia va ser
condemnada a ballar sense parar i
per sempre més, alhora que adoptava el nom de la seva víctima:
Joana. D’aquí la dita.
Es diu que una nit de Nadal,
mentre Salomé ballava sobre les
gelades aigües del riu Segre, el
glaç es va trencar i ella va enfonsar-s’hi fins al coll; tot seguit, el
forat del gel es va tornar a tancar
i la va escanyar. Per això, si mai
aneu a la vora del Segre una nit
de Nadal, és possible que encara
pugueu escoltar una llunyana música i les apassionades però gràcils
passes de la ballarina.

reflexionem

Mercè Nogués

Un filòsof d’Orient

U

n filòsof d’Orient va explicar als
seus deixebles la història següent, una història que després van
transmetre ells.
Explica que diversos homes van
quedar tancats en una fosca caverna, on gairebé no podien veure res.
Passat un temps, un d’ells va acon-

seguir encendre una petita teia. La
llum que donava era escassa, però
se li va ocórrer que podia ajudar a
cada un dels altres perquè calessin
la seva pròpia teia, i així la caverna
es va il·luminar.
El mestre va concloure que
aquest relat ens ensenya que la nos-

tra llum continua sent foscor si no la
compartim amb el proïsme, i que
compartir-la no l’esvaeix, sinó que,
per contra, la fa créixer.
Com l’aigua estancada que si no
corre, es malmet, si el que sabem
no ho compartim també queda estancat.
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tema del mes

Disfresses per a tots els gustos

M

és de mig miler de persones van passejar la gresca i
la disbauxa pels carrers d’Artesa el
vespre del dissabte dia 25 de febrer
en la vintena de comparses que formaven la rua de carnestoltes. Els
encapçalava el rei Saltasekles, que

enguany venia caracteritzat del popular personatge de videojocs Super Mario Bros, amb les pertinents
adaptacions locals (Ferreteria Super
Mingo Bros).
Entre les comparses, moltes
d’elles amb carrossa i altres a peu,

hi havia tota mena de temàtiques,
des de les clàssiques de vikings, pallassos o animals, fins a altres inspirades en programes televisius, com
Master Chef.
La rua va començar després del
discurs del rei del carnaval, que va

Algunes de les comparses, encapçalades pel Saltasekles, i carnaval a Alentorn (baix esq) | J. Farré, J.M. Espinal, F. Solans
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#temadelmes

Diferents moments de la desfilada infantil i al centre, foto de grup dels tres premiats | Fotos: Marta Serret

repassar què ha donat de si el darrer
any en matèria d’actualitat i xafarderies locals.
Una vegada al pavelló, es va fer
el sopar de germanor, al qual es van
quedar la majoria de participants de
la rua, un total de 422 persones.
Tot seguit, va tenir lloc la nit de
marxa pel jovent, primer amb l’ac-

tuació de Travelling Band i després,
el DJ Discomunio.
Els més petits van ser els protagonistes de la Desfilada de Disfresses de diumenge. En total van
ser prop de 150 nens i nenes, entre
disfresses fetes a mà i comprades
o llogades. Només entraven a concurs les 16 disfresses fetes a mà,

que vestien un total de 26 nens i nenes, ja que moltes eren en grup. Els
guanyadors van ser “Pintora Frida
Kahlo” (Queralt Regué i Llum Llobet,
primer premi), “Pokémon Picachu i
Pokémon Squirtle” (Aina i Júlia Rendé, segon premi) i “Mussol” (Gal·la
Calveres, tercer premi). Tots van tenir un obsequi i berenar.

Dimarts, el dia de la tradició

E

l dimarts de Carnaval va tenir
lloc la tradicional matança del
porc. Es van matar quatre porcs i
es van repartir més de 1.600 racions al berenar popular, que va
tenir el diputat al congrés per Es-

querra Republicana Joan Tardà
com a autoritat convidada. També
hi van assistir diversos membres
del consistori i altres autoritats.
La feina va començar de bon
matí amb la preparació de la carn

i l’embotit al recinte de les sitges,
tasca que no seria possible sense
les desenes de voluntaris que s’hi
impliquen any rere any. A partir de
les 17.30h es va repartir el berenar. | Fotos: Dolors Bella i Jordi Farré
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discurs
Bona Seeeera, gent fiestera
Io sono el primo italiani borracho
dil vostro alcalde del mostacho
Questa note recordari no agafare una grande borrachera
perque domani, molta caguera
io venire de la Italia de los ferrari
per a posare ordri a questo xivarri
desde questo balcone
perque no basta con el Ricardo Leone
Millor que us parli en catalani
perque si no us donare molt per l’anni
Artesa, capital de la ferreteria a nivells mundials,
Pareu d’obrir ferreteries, animals!
Feu l’Aplec del Cargol de ferro
I doneu-li a la Fira del Meló un bon enterro
Ja teniu nova temàtica per aquesta fira en depressió
I traureu maldecaps a algun regidor
Per aprofitar la tirada que té en la vostra economia,
El Mingo, que deixi l’alcaldia.
Per obrir una ferreteria s’haurà de decidir.
Tanta competència que ni la farmacèutica ho podrà prohibir!
Com ja sabreu tots, el meu ofici és “fontaner”
I com que en aquest poble no us esteu de res,
Amb els meus coneixements una altra n’obriré
No tindré difícil fer-me un lloc al mercat
Perquè qui més qui menos està ben espatllat
Posant-nos al ram d’aquestes botigues,
L’alcalde tornaria a estar en competència amb l’Artigues
Al Capell,
des que demanes un martell fins que te’l donen, ja té rovell.
Al Badia, no hi entra “ni tu tía”
Com al Mateu, que costa ficar-hi el peu.
A L’Hortet han canviat les pizzes per algun clauet
Sort del Josu que ha fet un bon curset.
Queden els xinos, com a últim remei,
tot i que no et farà massa servei.
Bueno, i la Immaculada,
que amb tant catxarro alguna eina tindrà amagada.
Compaginant ferreter i “fontaner”
Li faré la competència al Calderé
Saldi, Molinés, Joan Ramon,...
Aprepareu-vos que em vull menjar el món,
Cobriré de la Secla al Castellot.
Amb una flota de furgonetes com les del Marot.
Un més al negoci i ja sé que us sabrà greu,
Perquè hòstia, xarreu més del que us embruteu!
Això sí, al desembre amb les calderes amb avaries
Ja teníeu feina en lloc de dir ruqueries
Tremoleu artistes de la canonada
Que amb la fama que tenim els fontaneros,
També us avanço que en deixaré alguna prenyada.
Vinc del món dels videojocs,
i aquest any n’heu tingut d’amagats per molts llocs
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La caça de Pokemons us va enfebrar
I per tot el poble us vau posar a inspeccionar
Tant, que a l’església els anàveu a entrenar
La canalla cap a missa anava a parar,
Per a que els seus Pokemons poguessin millorar.
Sort n’hi ha que per la zona ja no tenim mossèn Salvador,
Perquè hagués sigut un gran jugador.
Una altra mena d’inspectors,
Són els que fan visites sorpresa registrant tots els ordinadors
Es veu que per allà dalt anaven amb caixa B
Però no rigueu tant que només ha sigut el primer
Perquè més d’un paga amb aquest caler
Això si, ja és lo colmo que una empresa de Mobles
No amagui bé el caler negre com a la resta de pobles.
Assemblea de cupaires a Artesa
Amb lo DJ Bamba que ja no punxa samba
Lo Cobacho i el Moisés tenen emprenyats
Perquè els hi prendran el vot dels indignats
Si és que el Mingo fa com lo Rajoy
Deja para mañana lo que puedas hacer hoy
Sense fer gran cosa no tenen ningú que els hi faci nosa.
Reformes per la zona d’allà baix
Carrers aixecats i d’obres un empatx
Tant, que fins i tot l’alcalde ha canviat la porta del garaix
La seva Casa Blanca han renovat, per tenir-ho tot engalanat
Per agafar una semblança al Trump
De pèls de plàstic n’hi faltarien un pam
Sempre es pot tirar de llistín
I demanar-li a aquell mecànic el seu peluquín
Amb el Nadal hem trobat que la decoració han renovat
Uns ninots de neu amb la cigala empalmada
Deixaven la carretera ben il·luminada
Malauradament, la tristor s’apoderarà de l’Ajuntament.
Els treballadors es passaran el dia a la barra
Amb la jubilació del Samarra
Si algun altre es posa al frente dels tots els fregats
Anem ben apanyats
Segur que la idea devia ser de l’oficial primer,
de posar els passos de zebra a mig carrer.
Pensant en les cerveses mirant des de les cortines,
Van tenir la idea de passar al Frankfurt les oficines.
El Cubtural en plena forma
Sempre saltant-se alguna norma
Ara que portem la Ràdio cap allà
L’Isanta i el Sole a jugar a pàdel sense parar
Ràdio Artesa, ja estan ben apanyats
i seguiran posant les publicitats dels anys passats
És que ja són collons,
Algun dia sortirà un anunci del Condis dels Xerons.
Parlant d’ells, és per estirar-se els cabells,
Ara que muntaven jaranes per anar els diumenges a ballar,
Un dels veïns els hi ha fet tancar.
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Per la Festa Major, cau en picat el sopar de germanor.
Al final, ni el Llorenç anirà al pavelló
Això sí, visto lo forts que aneu amb asuntos delictius,
Podem muntar festes que molts recordaran,
amb lo que us mola Trafic i Contraband
Riu-te’n del Pablo Escobar colombià,
Que a Artesa, dels narcos també se’n sent parlar.
Del que no ens podem queixar és de la nova atracció,
Dissabte nit es podia pujar amb tractor al Pavelló.
Dos salvatges sembraven lo terror
Amb lo John Deere cremant motor
Servei de Taxi rural
Donant tombs pel pavelló fotent l’animal
El que sí que va en augment
és el Correbars, on cada any s’apunta més gent.
Allò sí que es una cursa de fons
i no la que feu Artesa dels Melons.
El Foraster de visita per Foradada,
Amb 48 hores, quina va tenir liada.
Obres d’art rupestres decoren els camins dels corredors,
Diuen que més d’un surt de casa amb la panxa carregada
I algun cagarro que altre deixen per la ruta senyalada.
Només li falta un toc de vernís
Per deixar ben guarnit Montsonís.
Els voltants d’Artesa cuidats al detall per recordar la gent,
A Salgar vam deixar uns dies un bon despreniment.
Homenatge al Mossèn Roc,
perquè el que hi ha ara s’hi assembla poc
Pesa com una llosa, ser fenòmenos com ell i el Fenosa
Les devotes puntaires d’Artesa,
no paren de voltar Catalunya amb la seva afició
Via lliure pels homes amb l’Associació de Putaires,
que diuen que al poble n’hi ha una gran tradició.
El Club Esportiu Artesa de Balaguer
Fa un futbol que enamora amb tant foraster,
Sort que es van salvar a l’última jornada sucant més al rival
Estalviant-se un descens fatal
Cansat de deixar els bars i parets empaperats
Hasta el Cròniques us va deixar tirats.
Ara, amb lo Fran dirigint des de la banqueta,
Fins i tot juguen bé el Nil i el Ruvireta.
Amb el presi Benet i els seus texans de colors
Potser obren un nou cercle virtuós.
L’Estrada també ha tornat
per fer dels de bàsquet la banda més grossa del comptat.
Amb tantes ressaques, impossible fer un bon resultat
És que ni amb la màquina de tiro per fer cistelles...
Més val que la feu servir per plegar ametlles.
Els hi quedaran els sopars del Jubete,
Discutint qui guanya menys amb els del futbol sala,
Que amb els fitxatges nous els cubates van amb pala.

Per cataclisme esportiu,
la canalla a l’Estiu.
L’equip dels xavalets va quedar segon
Fent-se petar als acabats del Puigredon.
Millor no parlarem dels del Lokal,
Que també van acabar muy mal.
Passant al món de la nit,
unes noves estrelles han sortit.
Al Lips, alguna que altra separada,
Aprofita per achuchar la mainada.
Sort n’hi ha que la Gioconda amb els Giberts a l’entrada,
Tenen la situació controlada.
Per estar sans i guapos, a posar-se roba còmoda
i anar al gimnàs, que s’ha posat de moda,
Serà que la monitora els hi fa la pell
Que hi van tant el Barri, el Llanes i el Serradell vell
Ja no hi ha excusa per controlar-se els quilos de més,
Amb la nova bàscula que no cal pagar amb calers.
Parlant del tema, a la Bàscula,
No us heu fixat que alguna pizza surt massa feta,
Des que la jefa “dóna la teta”?
Amb lo baby boom de cal Massana,
Paren boges la Carme i l’Anna
Venga a conduir cotxets,
que segur que els han fotut amb quatre palets.
A la pastisseria de la carretera hi tenim nova servidora,
Apartant la búlgara usurpadora,
i relegant la jefa cap a dins a la panificadora.
De mentre, el Muntanya a mans del Monso
que per treballar es fa molt el ronso.
Anys seguits de treball del Mariano i ell es despenge
Tancant lo garito més d’un diumenge
El Casino Jacks segueix a nivells descontrolats,
Les dones a casa no troben a faltar els seus enamorats,
Que es passen la tarda apostant disbarats.
Només hi falta un croupier i algú de seguretat,
Tot i que amb la cambrera borde i el seu maromo,
l’ha ben clavat.
I per acabar, no podia deixar-me l’Agnès per saludar!
Hola Agnès... Un any més, de tu no direm res!!!
Tot i que sé que hi poses molt interès.
Bueno artesencs i artesenques,
Espero haver-vos deixat les orelles ben contentes
Algun dia tots tenim algun despiste
Tranquils i preneu-vos-ho com un bon xiste.
Queda desitjar-vos un bon Carnaval
I feu força l’animal
Bebeu, balleu i catxeu
O almenos això intenteu!!!
Bon Carnavaaaaaaaaaal a tothoooom!!!
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notícies
de la biblioteca
NOVETATS
DE MARÇ

NOVEL·LA
Allò que va passar a Cardós. Ramon Solsona. Proa.
Un guàrdia civil és assassinat el 1965
a la vall de Cardós, un territori en plena transformació i obertura per l’arribada de nous veïns i turisme. Hi ha
conflictes de convivència, prosperitat
econòmica, accidents de treball, corrupteles i el rerefons permanent de la
dictadura. Un assassinat ho lliga tot.
El Nazi de Siurana. Toni Orensanz.
Ara Llibres.
Després de la 2a Guerra Mundial, un
nazi s’amaga a Siurana, al Priorat, en
un xalet immens on viu protegit pel
franquisme. Això diu la llegenda del
nazi de Siurana. Què hi ha de veritat?
Exercici de periodisme d’investigació
de primer ordre, l’obra s’endinsa en
els horrors més obscurs del segle XX.

Activitats

• Presentació de L’arqueòleg
Maluquer de Motes i el creuer
universitari per la Mediterrània
de 1933, a càrrec de l’autor,
Jordi Maluquer de Motes.
7 d’abril, 19.00 hores
• Revetlla de Sant Jordi: “Solos,
l’expressió més intima de Shakespeare. En el 401 aniversari
de la seva mort” per Albert Vidal
21 d’abril, 20.00 hores
• Reunió del Club de Lectura
Parlarem de Desayuno en
Tiffany’s, de Truman Capote.
26 d’abril, 20.00 hores
• L’Hora del Conte amb el Guille
24 d’abril, 17.30 hores
Àrea Infantil
• Exposició Cartells de la Guerra
Civil a Catalunya
Del 18 d’abril al 30 de juny
• Exposició fotogràfica Una altra
mirada de la Cursa Lo Meló
d’Artesa de Segre: redescoberta
històrica del territori
Del 3 d’abril al 19 de maig
1r pis biblioteca
• Exposició Empremtes del passat.
Fins al 14 d’abril

Ella en la otra orilla. Mitsuyo Kakuta.
Galaxia Gutenberg.
Sayoko, una mestressa de casa de 35
anys amb un nen de 3, comença a treballar per Aoi, una universitària de la
seva edat i esperit lliure. Se sent atreta
per aquest estil de vida independent i
congenien des del principi, començant
una amistat que és també una reafirmació del valor de la vida.

la sega la vida de la Rossa a Girona,
el destí d’en Lluc queda lligat al de la
senyora Stendhal, que el criarà com
un fill. La força de la mare adoptiva, la
rebel·lia del Dani i la saviesa de l’avi
l’acompanyaran per un paisatge carregat d’emocions fins que toparà amb
l’ànsia de revenja dels vencedors.

La senyora Stendhal. Rafel Nadal.
Columna
Quan l’últim dia de la guerra una ba-

Mac y su contratiempo. Enrique Vila-Matas. Seix Barral.
Mac acaba de perdre la feina i està

obsessionat amb el seu veí, un famós
escriptor. Un dia el sent parlar de la seva opera prima, Walter i el seu contratemps, un llibre de joventut del qual es
recorda vagament, i decideix modificar
i millorar aquest relat que el seu veí
preferiria deixar en l’oblit.

NOVEL·LA JUVENIL
Fes-me callar amb un petó. Blue
Jeans. Columna

POEMES
Dret al miracle (Premi Carles Riba 2015). Víctor Obiols. Proa.

CONEIXEMENTS
Receptes líquides saludables.
Edgar Barrionuevo. Amat Editorial.
Fet a casa. Laura Conde. Ara Llibres.
En la vida i en la mort. Meritxell Puyané i Arantxa Sabanés. Crèixer.
El cervell del nen. 12 estratègies
revolucionàries per cultivar la
ment del teu fill. Daniel J. Siegel i Tina
Payne Bryson. Viena.
L’èxode català de 1936 a través
dels Pirineus. Jordi Rubió Coromina.
Gregal.
La veu interior. Aprendre a escoltar-nos per vèncer la por i la
incertesa. Francesc Torralba. Comanegra.
La màgia de l’ordre. Marie Kondo.
Ara Llibres.
El cas dels maristes. Premi Ramon
Barnils. Guillem Sànchez. Ara Llibres.

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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el cap

informa

L’activitat física regular, bona per totes les edats

P

racticar algun esport, fer gimnàstica o simplement jugar, caminar, anar amb bicicleta o fer activitats quotidianes d’una manera activa
aporta diversos beneficis.
Ajuda a sentir-se millor, amb més
energia, i a relaxar-se, reduir l’estrès, dormir millor i tonificar els músculs.
Ajuda a prevenir i tractar l’excés
de pes perquè regula la gana i augmenta el nombre de calories que es
gasten cada dia.
Ajuda la canalla a relacionar-se
amb els altres i a créixer millor, més
alegres i més sans.
Proporciona beneficis en diferents òrgans:
- Cor: redueix el risc de patir
malalties cardíaques, embòlies, diabetis i hipertensió arterial.
- Artèries: ajuda a mantenir-les
flexibles i sanes.
- Articulacions: enforteix els mús-

culs, els ossos i manté la funció de
les articulacions.
- Sistema nerviós: ajuda a mantenir-lo en bona forma.

QUANTA ACTIVITAT FÍSICA CONVÉ
FER?
En el cas de les persones adultes, es recomana fer com a mínim
30 minuts d’activitat física moderada
cinc o més dies per setmana.
A més a més, en el cas de les
persones més grans, s’han d’incloure exercicis específics de força, flexibilitat i equilibri.
Quan es tracta d’infants i persones joves, cada dia cal fer una hora
d’activitat física moderada, com a
mínim.
Si no teniu temps per dedicar a
fer esport o activitat física, podeu
anar sumant “minuts actius” durant
el dia. Així, convertireu l’estil de vida actiu en un hàbit. Tot seguit teniu

alguns exemples d’hàbits a adoptar.
30 minuts d’activitat física moderada
equivalen a un d’aquests exercicis:
- 15 minuts pujant escales o saltant a corda, fer 2,5 quilòmetres corrent o fer-ne 6,5 en bicicleta.
- 20 minuts jugant a bàsquet o
fent natació
- 30 minuts fent gimnàstica a l’aigua, ballant o caminar 3 quilòmetres
a bon pas
- 40 - 60 minuts netejant vidres,
el terra, el cotxe, etcètera.

CAMINADES DES DEL CAP
Amb motiu del dia Mundial de
l’activitat física des del CAP d’Artesa de Segre programem caminades
pels que ja sortiu i pels que voleu començar a fer alguna activitat, durant
els dies 4,11,18 i 25 d’abril de 15 a
16h.
Estaran a l’abast de tots els públics. Apunteu-vos al CAP.
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Ctra. Agramunt, 12

Tel. 973 400 081

25730 Artesa de Segre (Lleida)

ANTONI AMIGÓ I PONS

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

MARCOVAU - ARTESA DE SEGRE
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la

vella artesa

Josep Nogués i Sirvan

Aventures de la nostra joventut
E

ren els anys 50, i malgrat que
no hi havia els avenços actuals,
també ens divertíem. Els diumenges
anava amb un bon amic d’Artesa i els
dos teníem dues balladores, que no
nòvies, amb les quals ens portàvem
bé, elles confiaven en nosaltres i nosaltres en elles. Els diumenges, les
diversions clau eren el futbol, el ball, el cinema i, naturalment, passejar,
que això era a la voluntat de cadascú.
Aquell diumenge, mentre estàvem al
cafè amb l’amic, vàrem decidir anar
a Agramunt, que jugava amb el CE
Artesa.
Potser ens vam decidir massa
tard, ja que per anar a Agramunt (val
a dir que els desplaçaments del futbol
es feien amb el camió de l’Àngel i el
del Betriu), quan ens en vam adonar
ja hi havia els jugadors dalt de la caixa
del camió i una gentada que també
volia anar a veure el partit. No hi havia
manera de col·locar-s’hi. Van quedar

molts aficionats a terra, ja el preu del
viatge era barat i la gent aprofitava
per passar la tarda i al mateix temps
disfrutar, i més amb l’Agramunt, que
era un gran contrincant. Aleshores
ens van agafar més ganes que mai
d’anar-hi i vam decidir fer el viatge
en bicicleta, eren 14 km i, joves com
érem, no en teníem ni per començar.
Vam anar a casa nostra a buscar la
bici i ja ens tens emprenent el viatge
cap al poble veí. Vam arribar-hi encara a temps de veure tot el partit. Del
resultat no me’n recordo, però, com
sempre, va acabar bastant malament,
perquè hi havia molta rivalitat.
Després del partit, agafem les bicicletes i cap a Artesa. Tot anava bé fins
que al començar la pujada de Montclar, cap a la cruïlla de la Donzell, a
la bicicleta del meu amic se li va trencar la cadena. No portàvem cap eina
per a la reparació i buscant, buscant
vàrem trobar un tros de filferro i, per

sort, després de lluitar-hi força estona aconseguírem posar-la en marxa.
Cada vegada que pedalava i passava
“l’empalme” del filferro feia “croc,
croc”, però patint una mica, arribàrem
al final de la pujada de Montclar i aleshores, com que quasi tot era baixada,
vam arribar, ben de nit, a Artesa. De la
reparació de la cadena ens quedaren
les mans plenes de sutge, un greix
negre, tant que semblava que portéssim guants negres. Ens vam rentar
a casa de l’amic i, com que el ball ja
feia estona que havia començat, vam
pensar que les nostres balladores
habituals estarien ballant amb altres
nois.
Però no, ens havien esperat i en
explicar-los el motiu de la tardança,
ho varen comprendre de seguida i
més feliços que mai ens posarem a
ballar i després cap al cine. Vam passar un diumenge rodó malgrat l’avaria
de la bicicleta.
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esports

El CE Artesa ret homenatge al seu
soci número 1, Joan Macià i Solé

A dalt, entrega de la placa i a la dreta i a la pàgina següent, diversos moments de l’homenatge | Jordi Farré

E

l soci més antic del Club Esportiu Artesa de Segre, Joan Macià
i Solé, va rebre el passat diumenge
5 de març un homenatge pels seus
anys de fidelitat al club, abans del
partit que enfrontava els equips del
CE Artesa i el CF Torrefarrera.
Macià és exalcalde d’Artesa de
Segre, expresident del CE Artesa
de Segre, expresident de la Cambra
Agrària local, pare de l’expresident
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Joan Macià (fill) i padrí del jugador,
encara en actiu, Jordi Macià. El dia
de l’homenatge, va rebre una placa
commemorativa de la mà del president actual del club, Carles Serra.
Serra va estar acompanyat pel
president de la Federació Catalana
de Futbol (FCF), Andreu Subies,
l’alcalde d’Artesa de Segre, Mingo
Sabanés, el subdelegat de la FCF
a Lleida, Jordi Solé, el president

de l’escola de futbol Artesa, Jaume
Gonzàlez, i també de varis dels expresidents del CE Artesa.
Als anys 50, Macià va ser jugador
del club i actuava com a interior. En
aquella època es desplaçaven a les
altres poblacions a la caixa del vehicle de l’Àngel del Camió.

GAIREBÉ 20 ANYS D’ALCALDIA
Com a alcalde, càrrec que va
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ocupar entre els anys 1963 i 1980,
va aconseguir la construcció de
l’edifici que agrupava l’escola d’EGB
i l’institut d’FP, que es diu que en
un principi es volia construir a Agramunt. Amb l’agregació dels municipis d’Anya i Tudela, Artesa va esde-

venir un dels municipis més grans
de Catalunya.
A més de fer de pagès, Macià va
dirigir el molí d’oli. Ara, als seus 90
anys acabats de complir i amb una
descendència de tres fills, sis néts i
tres besnéts, diu que “de moment,

encara no vol plegar”.
Amb aquest acte, el CE Artesa ha volgut retre un homenatge a
aquest soci que porta a l’entitat més
de seixanta anys. Els seus fills i néts
han seguit els seus passos, sent una
saga familiar molt arrelada al club.
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TALLERS

VILELLA

ARTESA DE SEGRE
Tel. 973 40 02 95

EQUIPS DE NETEJA GIDAR
REPARACIONS MECÀNIQUES
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L’EFA organitza un campus amb
jornades de tecnificació per Pasqua
L

’Escola de Futbol Artesa organitza aquesta Setmana Santa el
primer Football Easter Campus EFA.
Es tracta de jornades de tecnificació
en què s’oferirà formació especialitzada per a infants nascuts entre 2003
i 2010.
En concret, els participants al
campus es divideixen en quatre
grups, tres d’ells en funció de l’edat
i un quart amb formació específica
per a porters, sigui quina sigui l’edat.
La divisió per categories correspon a

tres grups, que són els prebenjamins,
que inclou els nascuts els anys 2009
i 2019; els benjamins, nascuts els anys 2007 i 2008, i la categoria aleví-infantil pels nascuts del 2003 al 2006.
Per formar cadascun d’aquests
grups cal que hi hagi un mínim de 10
inscrits, i les jornades es faran del 10
al 13 de febrer en horari de matí, de
9.30 a 13.30. El preu són 30 euros
per participant, que es redueix a 25
euros en cas de germans, i inclou
una samarreta tècnica.

El CE Artesa suma 3 derrotes i un empat al febrer

E

ls resultats del CE Artesa de Segre al mes de febrer segueixen
sense millorar massa respecte la
mala ratxa de principis d’any. Aquest

mes ha sumat tres derrotes i un empat, en els partits que detallem tot
seguit.
5 de febrer: CD Cervera 4 - CE

Artesa 0; 12 de febrer: CE Artesa
3 - CA Castellserà 3; 19 febrer: UE
Tàrrega 2 - CE Artesa 1 i 5 de març:   
CE Artesa 1 - CF Torrefarrera 4.

Torneig de Pàdel

D

urant el mes de març té lloc el tercer torneig de pàdel
de primavera a Artesa. Enguany compta amb la participació de 28 parelles, la majoria de les quals són d’Artesa mateix, però també amb persones d’altres localitats
com Barcelona, Manresa, Cervera, Lleida o Ponts.
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in memoriam
Isabel Gatell
El dissabte dia 3 de març ens vam aixecar amb
una tràgica notícia, la Isabel, la nostra companya
de l’Ajuntament, havia mort en accident de trànsit.
En aquests moments ens van sorgir sentiments de ràbia i d’impotència per no poder-hi fer
res.Segur que molts de vosaltres la coneixíeu,
era una persona de caràcter obert, positiu, alegre,
pràctic i sincer. Havia estat professora a l’INS Els
Planells d’Artesa, on els seus alumnes en guarden un molt bon record. Actualment treballava a
l’INS Manuel de Pedrolo de Tàrrega i era directora
i actriu al Grup de Teatre.
Com a regidora a l’Ajuntament ha estat una
persona implicada en tots els temes del municipi. Una prova de l’estima que li tenia tothom és
la quantitat de gent que va venir a l’homenatge
que se li va fer el dilluns dia 6 de març al Pavelló
Poliesportiu de Foradada.

No et preocupis, donarem
suport i recolzament al David,
la Urgell i tota la
família en tot els
que els calgui.

De ben segur que sempre estarà present a tots
els actes i activitats que se celebrin al municipi.
Probablement el temps ens ajudarà a recordar-la
sense que se’ns omplin de llàgrimes els ulls.

Isabel, t’estimem moltíssim
i des d’aquí et
volem donar una
abraçada i un
petó molt fort.

Isabel, hem d’agrair-te que hagis format part
de les nostres vides.

| Els teus companys i els treballadors de
l’Ajuntament de Foradada

Autèntics PROFESSIONALS
de la impressió al vostre servei!
your text here

01
STAGE

03
STAGE
02
STAGE

04
STAGE

06
STAGE

05
STAGE

07
STAGE

09
STAGE
08
STAGE

Mare de Déu del Pla, 4, 2on F
25730 Artesa de Segre
973.400.084
www.impressus.es
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STAGE
your text here

Nota de condol
En aquests moments tan durs volem transmetre des de la biblioteca d’Artesa de Segre
el nostre condol més sincer a la família de la
Isabel Gatell. Res del que puguem dir o fer
podrà alleugerir el dolor de la seva família i
amics, la pèrdua és irreparable, però estem
al vostre costat.
La Isabel, bona col·labora de la biblioteca, vitalista i generosa, sempre estava
disposada a compartir la seva passió per la
literatura. Volem recordar “L’aproximació a
Federico García Lorca”, “Shakespeare, my
love” o “Ramon Llull, 700 anys d’immortalitat”.
Records, imatges, paraules…, això ningú
no ens ho esborrarà, ningú no ens ho podrà
prendre; ans al contrari, dependrà de nosaltres que pervisqui al nostre cor.

| Biblioteca Joan Maluquer i Viladot
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Per tu, Bel
Per tu Bel,
Un altre cop per tu, perquè és massa complicat
deixar d’estar amb tu. Avui volem que tothom
conegui la gran persona que ets. La gran mestra que ets. La gran mare. La gran amiga.
Igual que en el seu dia vas omplir les
nostres vides, ara has deixat un gran buit.
Recordem que un dia ens vas dir que fèiem
que la teva feina tingués molt més sentit, i avui
nosaltres et donem les gràcies per ajudar a
donar sentit a qui som. Agraïm la teva sinceritat
sent sempre tu mateixa, la teva forma d’ensenyar-nos que val la pena lluitar sempre, oblidar
prejudicis i creure en nosaltres, ajudant-nos a
tirar endavant sent tu el primer exemple.
El millor de tu és que no sols vas aconseguir que fóssim millors amb el castellà i amb la
literatura, sinó que ens has fet millors persones, donant-nos les bases de la vida, donant
sentit a cada minut, a tirar endavant amb el
millor somriure. Per tot això i milers de mo-

ments més, només podem donar-te les gràcies
per formar part de la nostra vida i volem que
sàpigues que sempre hi seràs.
Sempre amb nosaltres, Bel.
| Judit Algué, Nina Balagueró, Sandra
Baltral, Mar Baró, Gerard Camats, Kate
Conovalciuc, Núria Gilabert, Nikol Jovell,
Sílvia Ribes, Núria Vila, Monika Vladimirova; alumnes que et portarem al cor.

Auto Taller Gardela
Planxa - Pintura
Mecànica - Servei grua
Tel. 973 400 198
Nit 973 415 119
Mòbil 630 247 659

Ctra. d’Agramunt, 98
25730 Artesa de Segre
(Lleida)
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fa 25 anys
Març de 1992

L

es eleccions al Parlament de Catalunya ocupen una part important
dels primers continguts de la revista.
El protagonisme gràfic, però, és per a
la matança del porc.
PORTADA. Una magnífica foto
del Joan Serra ens mostra una bona
perspectiva del lloc on es feia la matança del porc en els primers anys,
davant de l’Ajuntament.
EDITORIAL. Amb el títol Escollir
el futur, la secció expressa algunes
consideracions respecte els resultats
de les eleccions al Parlament de Catalunya. D’entrada, destaca l’alt nivell
d’abstenció, tot i que al municipi d’Artesa la participació va ser del 67,4%.
Per altra banda, la clara victòria de
CiU i l’ascens d’ERC donaven peu a
comentar que la gent s’havia decantat
pels partits nacionalistes.
ELECCIONS AL PARLAMENT
DE CATALUNYA. La revista ens presenta els resultats dels municipis de
la rodalia. Començant per Artesa,
cal recordar que hi havia cinc meses
electorals: Llar de Jubilats (Escoles
Velles), Sala Parroquial, Alentorn,
Baldomar i Tudela. En conjunt, CiU
va obtenir gairebé el 53% dels vots;
ERC, el 24,5%; el PSC, el 10,3%; i el
PP, el 8%. A Alòs, Cubells, Foradada
i Vilanova de Meià, la victòria de CiU
encara va ser més àmplia.
OPINIÓ. El col·laborador Sícoris
signa l’article El missatge. En una primera part, es dedica a qualificar els
eslògans de la campanya electoral.
Així, afirma que el més radical i contundent era el d’ERC (“Cap a la independència”), diu que el d’IC no aportava gaire (“Vota iniciativa”), que el
del PSC semblava senzill però no ho
era (“Bona gent, bon Govern”), que el
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del PP semblava
rodó però poc
original (“Per una
Catalunya
de
tots”) i que el de
CiU era el més
curt i també contundent
(“Ara,
més”). A més fa
menció del pintoresc “¡Atrévete!”
del partit de Ruiz
Mateos. Finalment, opina sobre els nivells de
comunicació durant els mítings
polítics.
CARTES A
LA REDACCIÓ.
Una carta molt
breu
informa
d’un oblit en la
publicació dels naixements de l’any
1991 a la revista del mes anterior.
TEATRE. La crònica correspon
a l’obra representada al març a la
Dàlia Blanca: Jordi Dandin, de Molière, però no es comenta el nom de
la companyia. En una segona part, la
secció es fa ressò d’una reflexió de
l’Associació de Personal de “la Caixa”
que donava suport econòmic al cicle
de teatre, que acaba així: “l’únic camí
de progrés autèntic passa pel desplegament de la cultura i el compromís
personal que ens exigeix”.
FE D’ERRATES. La revista demana disculpes per la no publicació
de tres dades en sengles articles i
explica que “...més que fe d’errates,
estem donant fe d’omissions”. Al final
afegeix: “donem la culpa als follets
de la impremta, que a vegades ens

juguen males passades”. En aquella
època, La Palanca s’imprimia a Agramunt.
ÀREA DE SALUT. Tot i que no està
signat, sembla clar que el Dr. Romaní
és l’autor del contingut de la secció,
que es divideix en dues parts. Primer
explica les normes de funcionament
del consultori municipal, que obria de
dilluns a divendres a dos quarts de
nou del matí. En la segona part, oferia els seus serveis privats durant les
tardes dels dilluns, dimecres i dijous.
Al final de la segona pàgina de la
secció, un anunci d’ERC donava les
gràcies pel resultat de les eleccions:
“Gràcies! Hem començat el camí cap
a la independència.”
ENSENYAMENT. La revista publica la segona part de l’informe Artesa
i la reforma educativa, presentat per
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Ramon Giribet i Boneta
la comissió permanent del consell
escolar municipal d’Artesa. Després
d’explicar en la primera part en què
consistia la nova llei d’educació coneguda com a LOGSE, ara l’informe se
centra en la realitat del nostre municipi. Ho analitza pel que fa a alumnat,
professorat, equipaments... Fa especial menció de l’important nombre
d’alumnes que s’havien de desplaçar,
principalment a Agramunt, per fer els
estudis de BUP i COU (gairebé un
centenar). La proposta final era clara:
Artesa havia de gaudir dels ensenyaments obligatoris d’ESO, de formació
professional de grau mitjà i de dos
dels tres batxillerats que proposava la
reforma. Acaba dient que el futur depenia de tots nosaltres. Veient l’oferta
educativa d’ensenyament secundari
que tenim avui a Artesa, sembla que
ens en vam sortir prou bé. I parlo amb
coneixement de causa, com a docent
i com a regidor en aquella època.
FULLS D’INFORMACIÓ MUNICIPAL LOCAL. En la secció no s’hi
troba cap notícia gaire propera. Un
parell parlen dels Jocs Olímpics del
92 a Barcelona, una de les quals diu
que el comitè organitzador “comprarà
gèrmens d’alfals” a l’Albi (Garrigues).
EN MEMÒRIA. Una breu nota de
condol ens assabenta de la defunció
de la Sra. Pilar Solé i Poch (95 anys),
a Barcelona, que era la germana del
recordat “metge Ignasi”.
DE LA VELLA ARTESA. La re-

vista publica la
primera part de
Del balcó estant, signat per
F. Solé. És la
descripció
de
l’ambient del carrer Sant Joan
vist amb els ulls
d’una nena des
del balcó de casa, que era “com
el lloc reservat
en la preescena d’un teatre”. Per tant,
ens hem de situar al primer terç del
segle XX. Molt emotiu, com tots els
articles de la Sisqueta, a més d’interessant per l’acurada descripció de
l’ambient i els personatges de l’època.
ANUNCI MUNICIPAL. L’Ajuntament d’Artesa publicava la convocatòria per presentar sol·licituds d’ajut
per a rehabilitació de façanes. El
màxim era de 100.000 ptes.
HUMOR. Quimet i Cosme feien
la seua valoració dels resultats de
les eleccions al Parlament de Catalunya. A partir de l’abstenció (45 %) i
dels resultats obtinguts per les 5 forces polítiques parlamentàries (CiU,
70 escons; PSC, 40; ERC, 11; IC,
7; PP, 7), el seu missatge final és un
“parenostre” que juga amb l’eslògan
de CiU (“Ara més”) i de la resta de
partits: “Ara més abstenció. Ara més
bona gent, més bon govern. Ara més
cap a la independència. Ara més ini-

ciativa. Ara més per una Catalunya
de tots. Amén.”
IMATGES DE LA MATANÇA. Si
algú no sabés de què es tracta, el títol de la secció podria ser esgarrifós.
Òbviament es refereix a la matança
del porc durant les festes de Carnaval. Quatre fotografies que ocupen
mitja contraportada, una de les quals
reproduïm, ens mostren alguns moments de la festa. Els autors de les
imatges són Joan Serra i Sisquet.
IMATGES D’AHIR. L’altra meitat
de la contraportada ens presenta
una fotografia de la plaça Major, de
la qual no sabem la data però s’hi
veuen parades del mercat i algunes
tartanes que devien ser el mitjà de
transport dels venedors. Un breu text
ens recorda que també es coneixia
l’indret com a plaça Vella i repassa
les principals cases i comerços que
s’hi veuen, entre els quals la farmàcia
Pineda.
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informació
Mes de febrer

Ple ordinari (6 i 27 de febrer)
Absències: 27 de febrer, Eduard Serradell i Camats (ERC)
S’acorda per unanimitat la ratificació dels següents decrets:
- Concórrer a la convocatòria del
Pla de manteniment de subvencions
als ajuntaments i EMD del territori
de Lleida, per la concessió de subvenció de 5.116 euros per adequar
el camí del dipòsit del polígon i el
camí de pujada del dipòsit de Montmagastre.
- Pòlissa de crèdit de 22.000 euros per part de l’EMD de Baldomar.

*
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S’aprova, per unanimitat:
- Crear una plaça de vigilant
- Reconeixement de triennis de
treballadors laborals.
- Adjudicar el servei de gestió de
Seró, espai Transmissor, a l’empresa IPAT Serveis Cultural, SCP.
- Plec de clàusules per a la contractació, mitjançant procediment
negociat sense publicitat i tramitació
urgent, per a l’obra Casal de la Gent
Gran, Separata Fase IV.
- Conveni de delegació de l’exercici de competències municipals
entre el Consell Comarcal i l’Ajuntament d’Artesa per la gestió dels serveis de recollida selectiva, transport,
valorització, disposició i tractament

dels residus municipals, recollida
d’objectes voluminosos i deixalleria.
- Adhesió a la campanya Casa
nostra és casa vostra.
- Conveni de col·laboració entre
el Consell Comarcal i l’Ajuntament
en matèria de serveis socials i benestar social i polítiques d’igualtat
pel període 2016-2019.
- Pressupost general de l’Ajuntament d’Artesa de Segre per l’exercici 2017, amb les bases d’execució,
plantilla de personal i documents
que s’hi annexen, per un import total
de 3.535.653,86 euros.
- Rectificació d’errades de l’aprovació provisional de la modificació
de l’ordenança fiscal número 6, re-

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: dimarts, 28 de març.
- Artesa de Segre: dimarts, 28 de març.
Només casos molt justificats, que no puguin
anar directament a la deixalleria.
Ajuntament d’Artesa de Segre
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m

municipal d’artesa

Eva Maza i Batlle

guladora de la taxa pel servei de clavegueram:
Habitatges: nucli d’Artesa 23,15
euros i nuclis agregats 23,15 euros.
Comerços: nucli d’Artesa 26,05
euros i nuclis agregats 26,05 euros.
Garatges: nucli d’Artesa 81,05
euros i nuclis agregats 81,05 euros.
Establiments industrials: nucli
d’Artesa 115,78 euros i nuclis agregats 115,78 euros
- Adjudicar la contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat i tramitació urgent, de
l’obra, Casal de la Gent Gran, Separata Fase IV a Construccions Alòs,
SCP, per 178.512,00 euros.
- Aprovar inicialment el projecte

d’Urbanització del carrer del pla parcial del SUD-8 presentat a tràmit per
la Junta de Compensació del Sector
SUD-8 Roc del Cudós.
- Moció d’adhesió al pacte nacional pel referèndum.
APROVACIONS
S’aproven les relacions de factures majors de 120,20 euros pendents de l’exercici 2016, que pugen
la quantitat de 52.932,11 euros.
S’aprova inicialment el projecte
de reparcel·lació del Sector SUD-8
(prèviament al pas pel ple).
INFORMES D’ALCALDIA
S’acorda concedir els següents
ajuts econòmics:
- 100 euros a la Fundació Escle-

rosi Múltiple, per les despeses de la
lluita contra l’esclerosi múltiple.
- 800 euros als Amics de la Sardana per les despeses de les ballades de sardanes del 16 i el 23 d’abril
(Pasqua i Sant Jordi).
- 300 euros al Lokal per les despeses de l’organització de la carrossa principal del Saltasekles.
- 1.768,28 euros a la Societat
Coral La Dàlia Blanca, per les despeses de funcionament del local,
concretament pel pagament de l’IBI.
- 150 euros a Sergi Mirasó i Cases, per les despeses de la participació al ral·li solidari Panda Raid
2017, acreditant aquest patrocini
amb el logo de l’ajuntament.
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ES VEN o ES LLOGA
pis nou a Artesa
amb o sense aparcament
3 hab. i ascensor
Tel. 617 410 668
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humor

Josep Galceran / The Bessons

Tu sí que vals!
Sr. Gos,
Digueu-li al vostre amo animal
que no es pot cagar a la vorera.

- Amb aquest uniforme antigarrotades,
només has de vigilar a no xafar la merda dels gossos.

Lligar
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imatges d’ahir
1982

Miquel Regué i Gili

Parlaments del llavors president del CE Artesa, Joan Macià, abans del partit
entre els equips Noguera-Segarra i Sevilla FC | Foto: Sisquet, cedida per Joan Macià

Mundialet 82
L

’any 1982 Espanya va acollir
la XII Copa Mundial de Futbol,
que acabaria guanyant la selecció
d’Itàlia en una final molt competida
contra la República Federal d’Alemanya (3-1).
Paral·lelament a aquesta competició, la Direcció General de l’Es-
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port de la Generalitat de Catalunya
organitzà un torneig que batejà com
a Mundialet.
Hi prengueren part un total de 64
seleccions infantils (nens de 15 i 16
anys), que representaven 17 clubs
de la 1a divisió espanyola, 16 clubs
o seleccions estrangeres, 2 clubs re-

presentatius del futbol base de Catalunya (Damm i Sant Gabriel) i 29
seleccions intercomarcals.
Les diferents seus on es jugaren
els partits estaven repartides arreu
de Catalunya, i Artesa de Segre
n’era una. Les comarques de la Noguera i la Segarra conformaren una
de les seleccions intercomarcals i
debutaren al camp municipal d’Artesa el dia 28 de juny de 1982, contra el Sevilla FC. Al seu grup també
hi jugaven Suïssa i la selecció Pallars-Vall d’Aran.
Artesa va ser escollida com a
subseu d’aquest Mundialet per la seva gran tradició en el món del futbol
i per les seves modèliques instal·lacions. La selecció Noguera-Segarra
comptava amb la participació de tres
jugadors locals: Jordi Granell (d’Artesa), Andreu Carlí (d’Alòs) i Josep
M. Torredeflot (de Cubells). Era entrenada per Josep M. Gené.
Val a dir que el Mundialet va ser
un certamen de molt èxit que omplí
els camps catalans amb futbol de
gran nivell i que va guanyar el club
Tahuichi de Bolívia, que va imposar-se en la final contra Hongria per
3 gols a 1.
A la imatge podem observar els
prolegòmens del partit Noguera-Segarra contra el Sevilla, amb el president del CE Artesa Joan Macià parlant pel micròfon, al qual aquest mes
s’ha tributat un merescut homenatge
com a soci històric del club (vegeu
pàgines 32 i 33), i l’alcalde Vicent
Roca a la seva vora. Al davant s’observen els dos capitans de les seleccions esmentades i, a la graderia, diversos nens i nenes que assistiren a
un partit que generà molta expectació i que es va saldar amb la victòria
del Sevilla FC.
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la foto

Una de les activitats d’aquest mes a la Biblioteca Joan Maluquer ha estat la visita guiada a Mas Ramoneda, celler convidat al programa Biblioteques amb DO. Va ser el dissabte 18 de febrer i hi van participar unes 60 persones | Jordi Farré

