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agenda
Agenda

ciutadana

novembre

ARTESA DE SEGRE
NAIXEMENTS
dia 10: Bryan Daniel Teixeira Ribeiro, fill
de Lucas D. i de Francielle
dia 23: Hamza Dahmani, fill de Youssef i
de Nassira
DEFUNCIONS
dia 23: Encarnació Tusell i Martí (58
anys), natural de Badalona

FORADADA
DEFUNCIÓ
dia 17: Josep Brescó i Isant (80 anys),
natural de Foradada

VILANOVA DE MEIÀ
DEFUNCIONS
dia 4: Pilar Sarradell i Serra (75 anys),
natural de Vilanova de Meià
dia 11: Teresa Giralt i Castellà (96 anys),
natural de Sedó

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
Programa Nadal

Veure pàg. 47

Fins al 15 de gener

Exposició Disparo a l’autor a l’Àrea
d’activitats de la Biblioteca.
Organitza: Biblioteca Joan Maluquer
Fins al 31 de gener

Exposició Instagram Pilar Oliva i
Enric Baldomà al replà escala.
Organitza: Biblioteca Joan Maluquer
Dissabte 29 de desembre

17.30h, al Cubtural, cinema d’estrena amb El Cascanueces y los
cuatro reinos.
Preu entrada: 5 € (venda a taquilla
a partir de les 17h)
Organitzen: Ajuntament - Circuit
Urgellenc
22h, al Cubtural, cinema d’estrena
amb Ha nacido una estrella. Preu
entrada: 5 € (venda a taquilla a
partir de les 21.30h)
Organitzen: Ajuntament - Circuit
Urgellenc
31 de desembre

A Cubells, festa de Cap d’Any

temps

Del 16 de gener a l’1 de març

Exposició Les veus de la terra a la
Biblioteca Municipal Biblioteca Joan
Maluquer i Viladot
18 de gener

A les 19 h, a l’àrea d’activitats de la
Biblioteca Joan Maluquer i Viladot,
presentació del llibre Els Girona a
càrrec de la seva autora, Lluïsa Pla
Toldrà
Dimecres 2 de gener

17.30h, a l’Àrea activitats de la
Biblioteca, Hora del Conte amb la
companyia No Patiskos
Organitza: Biblioteca Joan Maluquer
18.30h, al pavelló, Tarda de cine.
Organitza: Ajuntament - Bar pavelló
Dijous 3 de gener

17.30h, al Cubtural, cinema d’estrena amb El regreso de Mary Poppins
Preu entrada: 5€ (venda a taquilla a
partir de les 17h)
Organitzen: Ajuntament - Circuit
Urgellenc
20 de gener

Festivitat de Sant Sebastià

novembre

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

B) BALDOMAR

A) PLAÇA DE L’AJUNTAMENT

Temperatura mitjana: 9,3°
Temperatura màxima: 21,3° (dia 12)
Temperatura mínima:
-2° (dia 27)
Dies amb precipitació: 14
Precipitació màxima:
32,3 mm
			(dia 9)
Total precipitacions:
83,3 mm

Temperatura mitjana: 10,2°
Temperatura màxima: 22° (dia 12)
Temperatura mínima: -0,5°
		
(dia 29)
Dies amb precipitació: 14
Precipitació màxima:
30,5 mm
			(dia 5)
Total precipitacions:
87,6 mm

4I

VILANOVA DE MEIÀ

Temperatura mitjana:

8,9°

Temperatura màxima: 20,1° (dia 11)
Temperatura mínima: -0,1° (dia 24)
Dies amb precipitació: 14
Precipitació màxima:
35,5 mm
			(dia 5)
Total precipitacions:
107,5 mm
FORADADA

Dies amb precipitació: 8
Precipitació màxima: 25 mm (dia 5)
Total precipitacions:
71 mm

I PUBLICACIÓ D’ARTESA DE SEGRE i COMARCA I desembre 2018 I Núm. 427

editorial
DIPÒSIT LEGAL: L-283-1981

EDITA:
Associació Cultural La Palanca
COORDINACIÓ
Marta Serret i Bella

CONSELL DE REDACCIÓ
Ramon Giribet i Boneta, Bartomeu
Jové i Serra, Miquel Regué i Gili
COL·LABORADORS
Ivan Balagueró, Dolors Bella,
Biblioteca Municipal d’Artesa, Ramon I. Canyelles, Antoni Español,
Josep M. Espinal, Jordi Farré, Joan
Fontanet, Josep Galceran, Joan
Giribet, Myriam Gutiérrez, Iolanda Masanés, Eva Maza, Mercè
Nogués, Martí Regué, Ferran Sánchez, Montse Vall, Albert Vidal
MAQUETACIÓ M. Àngels López i
Ortiz, Marta Serret i Bella
SUBSCRIPCIONS I PUBLICITAT
Cubtural. Sala La Palanca
C/ M.D. del Pla, 25 1r 3a
25730 Artesa de Segre
Telèfon 973 40 11 58
correu electrònic:
revista@lapalanca.cat
www.lapalanca.cat
IMPRESSIÓ
Impressus Gestió Integral SL
TIRATGE
750 exemplars
SUBSCRIPCIÓ ANUAL
(11 revistes)

27 euros (Estat espanyol i Andorra)
40 euros (Europa)
i 45 euros (Amèrica)
MEMBRE
DE L’ACPC

PREMI TASIS-TORRENT
al millor reportatge publicat a
la Premsa Comarcal Catalana
1997.
PREMI AL FOMENT DE LA
CULTURA.
Noguerenc de l’any 1998.
PREMI PICA D’ESTATS
al millor reportatge local de
promoció turística 2004.

Tardor calenta amb retard
A l’estiu se’ns anunciava una tardor
calenta que mai no va arribar,
almenys tal com ens imaginàvem
la majoria. Al setembre i octubre,
al marge de recordar que feia un
any d’esdeveniments que podem
qualificar d’històrics a Catalunya, el
procés ha continuat encallat, sense
un lideratge clar i decidit per part
dels partits polítics ni de les entitats
socials. El més greu, però, és que
no hi hagi una estratègia comuna.
Per contra, a les portes de l’hivern,
sí que l’ambient s’ha anat escalfant
les darreres setmanes. Funcionaris
que han dit prou (especialment el
sector sanitari), presos polítics que
han començat vaga de fam, eclosió
a Andalusia d’un partit d’ultradreta,
actuacions de la policia catalana
que ofereixen dubtes, accions contundents dels comitès de defensa
de la república (CDR), presentació
del Consell per la República (que
no “de” la República) a Brussel·les,
polèmica sobre la via eslovena,
acalorats debats al parlament català
i al congrés espanyol sobre el “problema català”, protestes d’alguns
sectors dels mossos d’esquadra...
En fi, la llista és llarga.
Tot plegat, en un desembre en què
s’ha commemorat els 40 anys de la
pràcticament intocable Constitució i

els 70 anys de la Declaració Universal dels Drets Humans, uns drets
que a la major part del planeta els
governs i les autoritats se’ls passen
pels dallonses, incloent estats teòricament democràtics com l’espanyol.
Quan surti aquesta revista i llegiu
això, el govern espanyol haurà
vingut a Barcelona a celebrar una
reunió enmig d’aquest ambient tan
caldejat i amb el “suport” de les
forces de seguretat de l’Estat. En
el moment de redactar aquestes
línies ens preguntem: Hi haurà
hagut reunió amb el Govern català?
Hauran posat sobre la taula alguna
proposta que permeti desbloquejar
el conflicte? Les manifestacions per
expressar el malestar hauran estat
totalment pacífiques?... La llista de
dubtes també és llarga.
Mentrestant, a Artesa tenim la
nostra particular tardor calenta. Per
una banda el perllongat retard de
les obres del carrer Bisbe Bernaus i
per l’altra, la distribució en illes dels
nous contenidors.
Com que ve Nadal, però, no voldríem acabar amb un sentiment de
desànim. Que l’esperit d’aquestes
festes, sigueu cristians o no, ens
faci somriure i mirar el futur amb
optimisme.
I que tingueu un molt bon any 2019!

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 3 de gener

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

La xerrada del meteoròleg i la degustació de vins van omplir a vessar la sala d’actes de la Cooperativa | J.F., D.B.

Tomàs Molina omple la Cooperativa d’Artesa

E

l 29 de novembre la sala d’actes
de la Cooperativa va quedar petita per acollir l’acte “60 anys de vi”,
una xerrada del meteoròleg Tomàs
Molina seguida d’una degustació
de vins de la Cooperativa d’Artesa
de Segre emmarcada en els actes

de celebració del 60 aniversari de la
cooperativa. En concret, es van degustar els vins Symer (del 2015 i del
2018), Del Iris Merlot del Montsec i
Del Iris Vintage.
A l’acte hi van participar també
l’enòleg de la cooperativa Jordi Pa-

rís i el sommelier Jaume Gaspà, que
va guiar el tast.
Molina, en el seu vessant més
científic però també fent gala de les
habilitats comunicatives que el caracteritzen, va parlar del canvi climàtic i les seves conseqüències.

I7

A dalt i a la dreta, actes del Gimnàs Altis per la Marató i a baix a l’esquerra, pujada a Sant Mamet | Jordi Farré, CUDOS

Augmenten les donacions a la Marató de TV3
E

ls actes dedicats a recaptar fons
per la Marató de TV3 dels quals
es tenia dades al tancament d’aquesta edició van incrementar de manera
molt destacada els donatius respecte anys anteriors. Així, el més multi-

8I

tudinari, el festival del Gimnàs Altis
del diumenge a la tarda al Cubtural,
va recollir 2.050 euros, mentre que
l’any passat la xifra van ser 1.778. Al
matí, tot i la pluja, van omplir de balls
i música els carrers d’Artesa. L’altre

acte, la pujada del pessebre a Sant
Mamet del CUDOS, també va desafiar la pluja i, a més, va tenir un increment encara més important, dels
460 euros de l’any passat va passar
a una recaptació de 848,68 euros.
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noticiari

Suport a un projecte solidari

L

’Ajuntament ha donat suport al projecte 2plega2,
impulsat per tres persones que recorren l’estat en
bicicleta per recaptar fons per la fibrosi quística, oferint-los allotjament i sopar al seu pas per Artesa.

Mercat de Nadal

E

l vestíbul del Cubtural i l’avinguda Maria Anzizu van
acollir el Mercat de Nadal de l’Associació de Comerç i Serveis el 8 de desembre. Hi havia karts, inflables i xocolata desfeta gratuïts pels clients del mercat.

Troben a casa seva el cadàver de Josep M. Solans

E

ls Mossos d’Esquadra van trobar el 4 de desembre el cadàver
de Josep M. Solans, veí d’Artesa de
Segre molt conegut per haver impulsat i dirigit durant anys la ràdio

municipal. El cos estava nu i presentava símptomes de criminalitat, i va
ser descobert després que la policia catalana entrés al domicili arran
d’una denúncia. Segons va publicar

l’Agència Catalana de Notícies, tenia un objecte a la gola i podria haver mort feia una setmana, ja que
estava en estat de descomposició.
Els mossos investiguen el cas.

Artesa es queda sense senyal de TV per robatori

E

l robatori de les bateries que subministren electricitat al repetidor
de televisió del Castellot quan hi ha
talls de llum va provocar que Artesa

*
10 I

es quedés sense senyal durant gairebé 24 hores el mes passat, ja que
hi va haver un tall de llum un diumenge i tot i avisar la concessionària

del servei el mateix diumenge, no es
va arreglar fins dilluns al matí. Ara ja
s’han canviat les bateries per garantir la continuïtat del subministrament.

Dates a recordar
Recollida d’objectes voluminosos
Trucar a l’Ajuntament per informar del lloc de
recollida dels objectes (973 40 00 13)
- Pobles agregats i Artesa de Segre: dilluns 7
de gener 2019.
Aquest servei només és per casos molt justificats, que no puguin anar directament a la
deixalleria.

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

Suport a familiars d’alzheimer

L

E

’Ajuntament no pot confirmar la data de finalització
de les obres del carrer Bisbe Bernaus, ja que tot i
que ara l’empresa avança, el retard acumulat era important i no es garanteix que estiguin a punt per Reis.

l Consell Comarcal de la Noguera va presentar a
Artesa el 3 de desembre el Grup d’Ajuda Mútua per
a familiars de persones malaltes d’alzheimer, que començarà a funcionar el 2019.

Subvencions pels trulls de
Bisbe Bernaus i per Antona

L
La Guàrdia Civil “invisible”

P

aula Artés va presentar el seu fotollibre La invisibilitat de la Guàrdia Civil al pub Lips el 8 de desembre.
L’obra pretén fer una reflexió de com i des d’on s’ens
controla, i de si tenim accés a aquest control.

’Institut d’Estudis Ilerdencs ha concedit subvencions
a l’Ajuntament d’Artesa per conservar alguns dels
trulls apareguts amb les obres al carrer Bisbe Bernaus i
per fer un aparcament a l’accés al jaciment arqueològic
d’Antona. Pel que fa als trulls, s’havien demanat 14.000
euros per conservar-los i se n’han concedit 11.000. L’alcalde, Mingo Sabanés, ha explicat que s’està parlant
amb cellers per patrocinar l’obra i aconseguir la quantitat que falta. S’han trobat 11 trulls i se’n deixaria tres o
quatre a la vista. La resta, es documentarien i es taparien. Pel que fa a Antona, l’obra del pàrquing està pressupostada en 45.000 euros i se n’han concedit 10.000.

I 11

A dalt i a la dreta, xerrada col·loqui amb Xavier Bosch, i a baix, Escoltem Martí Pol (esq) i hora del conte (dta) | DB, JF

Xavier Bosch i altres actes a la biblioteca

L

a Biblioteca ha programat diversos actes aquest novembre, entre els quals han destacat el recital
Escoltem Martí i Pol i la xerrada amb
l’escriptor Xavier Bosch.
Escoltem Martí i Pol va ser un recital de poemes fet per commemorar el 15è aniversari de la mort del
poeta, que va ser l’11 de novembre
del 2003. El recital va tenir lloc el 16
de novembre i va anar a càrrec d’Àngels Armengol, Carme Borrell, Clara

Gili, Neus Puigpinós, Martí Sala, Albert Vidal i Teresa Vilanova, sota la
direcció d’Albert Vidal.
Per altra banda, l’escriptor i periodista Xavier Bosch va omplir la
sala d’actes de la biblioteca el 30
de novembre. El públic va gaudir
amb les explicacions i anècdotes
més intimes de Bosch, de la faceta
periodística i de les seves passions,
el Barça i de la literatura. Va acabar
amb un col·loqui amb els assistents,

i l’autor va transmetre sensibilitat i
honestedat i es va posar tothom a la
butxaca. Per l’ocasió, el Club de lectura havia llegit, de Bosch, Se sabrà
tot, Nosaltres dos i Algú com tu.
A part, es va fer l’hora del conte el 21 de novembre, amb Jasmina
Gabandé, i la xerrada sobre òpera
L’italiana in Algeri amb Pol Avinyó,
historiador i coordinador al territori
del Gran Teatre del Liceu de Barcelona, el 5 de desembre.

Nova onada d’actes vandàlics a la Roca del Cudòs

E

l dia 15 de desembre la Roca
del Cudòs es va despertar altra
vegada sense estelada, en el que
aparentment va ser un acte vandàlic
com el que hi havia hagut poc després de la col·locació de la bandera
per la Diada de l’11 de Setembre.
A banda de l’estelada, també es va
veure brutícia i ampolles de vidre a
l’esplanada on comença el camí per
accedir a la roca.

12 I

La roca sense estelada i l’estat de l’esplanada d’accés al camí | Ruben Llobet
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baldomar
Novetats de l’EMD
PRESSUPOST PEL 2019
Aquest any el pressupost és bastant similar al de l’any anterior pel
que fa la majoria de capítols, a excepció de l’apartat en inversions:
Les inversions ja executades
l’any 2018 són: l’ajut d’àrids reciclats
pels camins i l’arranjament de la infraestructura de la segla de l’horta.
Les inversions que es mantenen,
ja que no s’han executat durant el
2018, són el Pla d’Inversions Local
(PIL), de 10.000 euros; l’ajut per a
millores en la xarxa d’aigua de anualitat del 2018, que són 3.637 euros, i
la rehabilitació carrer dels Horts, que
són 1.500 euros.
Finalment, pel 2019 s’afegeixen

com a noves inversions l’augment
de la partida per rehabilitar el carrer
dels Horts, en 500 euros, l’ajut per a
millores en la xarxa d’aigua, anualitat 2019, per un total de 2.500 euros,
la millora de l’espai Freginals, que
ascendeix a 7.582’78 euros, i l’execució del mur del carrer de la Riera,
que suma 32.000 euros, com a despesa extraordinària.
Finalment, també hi haurà un petit augment a les activitats culturals,
per ordenar i donar a conèixer les
coses històriques del nostre poble,
amb la col·laboració de l’artista Antoni Borrell.
En total, del pressupost per l’any
2019 ascendeix a 150.517’78 euros.

EMD Baldomar

Carrer del Migdia | EMD

Com a principal objectiu inclou l’obra
de la piscina, que absorbirà els ajuts
del PIL i de la xarxa d’aigua.
Bon Any nou a tothom!

municipis

Cubells renova la canonada d’aigua que
abasteix la part baixa del poble

C

ubells ha renovat la canada que subministra l’aigua
a la part baixa del poble. Aquest tram passava just
per sota la carretera C26 i estava mig esfondrat pel pas
dels anys i el pes de la circulació. L’alcalde, Josep Regué, va explicar que l’obra estava pendent de feia temps
i que ja era imprescindible perquè es podia rebentar en
qualsevol moment. “Ens ha sorprès el mal estat en què
l’hem trobat, en qualsevol moment hagués pogut deixar
sense aigua la meitat del poble”, va dir. S’ha substituït
una de les arquetes on connectava la canonada i s’ha
desplaçat i esfondrat tres metres sota terra el tub que
passa per sota la carretera.

14 I

Obres de renovació de la canonada | Ajuntament de Cubells
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noguera
REHABILITEN L’ERMITA DE LA PERTUSA

CALENDARI SOLIDARI AMB L’ALZHEIMER

L

E

’Ajuntament d’Àger ha rehabilitat l’ermita de la Pertusa. Les obres van acabar el 10 de desembre, han
requerit la intervenció d’escaladors i han costat 74.000
euros, dels quals 60.000 els ha aportat la Diputació.

150.000 EUROS D’AJUTS A LLOGUER

E

l consell comarcal gestiona des de principis d’any els
ajuts al lloguer social i durant aquest temps se n’han
concedit un total de 117 per un import total de 148.259,44
euros.

l cos de Mossos d’Esquadra ha contribuït a la distribució a la Noguera del calendari de les Associacions
de Familiars de Malalts d’Alzheimer (AFA), editat per recaptar fons per ajudar aquestes famílies. A la Noguera,
es pot comprar a Balaguer, Artesa i Ponts. Els diners que
s’obtinguin de la venda dels calendaris solidaris es donaran íntegrament a la FAFAC (Federació d’Associacions
de Familiars de Malalts d’Alzheimer de Catalunya). A Artesa es pot comprar a Cal Rellotger i a Balaguer, entre
altres punts, a la comissaria dels Mossos d’Esquadra.

Exposició de bruixeria al Museu Noguera
E

l Museu de la Noguera de Balaguer acull l’exposició Se’n parlave i n’hi havie... bruixeria a les terres
de Lleida i Pirineu, una mostra itinerant sobre el fenomen de la bruixeria
a les Terres de Ponent i al Pirineu
produïda per la Xarxa de Museus de
les terres de Lleida i Aran.
Per fer l’exposició, durant dos
anys un equip d’historiadors i antropòlegs ha entrevistat diferents
testimonis de les comarques lleidatanes. Artesa també va participar en
l’estudi a partir d’un taller organitzat
pel museu, la Biblioteca i la Palanca
l’abril del 2016, en el qual es va realitzar una sessió dirigida per la doctora en antropologia Núria Morelló
destinada a buscar històries sobre
“dones d’abans”. Després d’aquesta trobada, es varen entrevistar di-

ferents testimonis per
recollir les històries
que havien sortit durant la sessió.
Entre les principals
conclusions de la investigació, i que l’exposició il·lustra, hi ha
el fet que alguns dels
primers judicis europeus sobre bruixeria
L’exposició es pot veure fins al 24 de febrer i és gratuïta
van ser al Pirineu,
concretament a les Valls d’Àneu, i poden veure amulets per foragitar
que les dones acusades de bruixe- o protegir-se de la bruixeria, docuria a Catalunya eren assenyalades i mentació sobre els primers judicis o
perseguides pels seus veïns i no per escoltar àudios dels relats dels tesla Inquisició, al contrari del que es timonis.
pensava fins ara. La ‘fama de bruixa’
L’entrada a l’exposició és gratuïta
s’heretava per via materna.
i es podrà visitar al Museu de la NoL’exposició està adaptada al guera fins al 24 de febrer. | Museu
públic familiar i a les escoles, i s’hi de la Noguera
I 15

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

Ctra. Agramunt, 12

Tel. 973 400 081

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

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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25730 Artesa de Segre (Lleida)

escola els planells
Sobre aquestes línies, un moment de la festa de comiat a Rosa Mari Queralt i a la dreta, celebració de Santa Cecília a l’Escola | Escola Els Planells

Jubilació de Rosa Mari Queralt i Santa Cecília
E

l passat 22 de novembre, coincidint amb el dia mundial de la
música, santa Cecília, ens vam acomiadar d’una mestra i companya de
feina, la Rosa Mari Queralt.
La Rosa Mari fa més de 40 anys
que és mestra i treballa de mestra.
D’aquests 40 anys, se n’ha passat
24 a l’Escola Els Planells.
Treball, esforç, perseverança i
alegria són unes quantes qualitats
que la caracteritzen.
La Rosa Mari ha passat per diferents lleis d’educació, metodologies,
maneres de pensar, ... I totes, segur,
li han aportat coses bones i coses no
tan bones.
L’escola en general ha anat
canviant i molt, gràcies sobretot a
l’esforç de molts professionals que

s’han volgut anar formant per poder
innovar i per treballar per la seva,
per la qualitat de l’educació.
A l’escola li vam preparar un seguit de sorpreses perquè tingués un
bon record. Finalment, li vam donar
les gràcies per la seva dedicació i
professionalitat.

SETMANA DE SANTA CECÍLIA
El 22 de novembre se celebra el
Dia de la Música en honor de Santa Cecília, la seva patrona. I és per
aquest motiu que durant la setmana
del 19 al 23 de novembre vam treballar la música.
La música és un art que s’expressa mitjançant la combinació de sons,
tenint com a elements constitutius la
melodia, l’harmonia, el ritme i el tim-

bre.
L’escola ha convidat els familiars
dels alumnes per donar a conèixer
a tot l’alumnat l’existència de diferents tipus d’instruments, poder visualitzar-los, escoltar-los i fins i tot,
tocar-ne algun.
El nostre municipi compta amb
dues entitats que fomenten el gust
per la música: l’Orfeó Artesenc i les
Caramelles, que també van participar de la nostra setmana per tal de
donar-se a conèixer.
La tarda de Santa Cecília vam
poder gaudir d’un concert per part
dels alumnes de l’Escola de Música.
“La música dóna ànims a l’univers, ales a la imaginació, consol a
la tristesa i vida i alegria a totes les
coses “(Plató).| Escola Els Planells
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informa

Targeta Sanitària Individual (TSI)

L

a targeta sanitària individual
(TSI) identifica i acredita els
ciutadans com a usuaris del sistema sanitari públic de Catalunya. La
targeta és personal i intransferible
i cada membre de la família ha de
tenir la seva, amb independència
de l’edat que tingui. Conté el codi
d’identificació personal (CIP).

PER A QUÈ SERVEIX LA TSI?
La TSI acredita el dret a l’atenció
sanitària pública i identifica el nivell de cobertura assignat al ciutadà.
És imprescindible per accedir a les
prestacions dels serveis sanitaris
públics. Facilita la identificació de
forma ràpida i correcta a través del
codi d’identificació personal i en ser
individual, dóna independència a
tots el membres de la família quan
utilitzin els serveis sanitaris.
També és imprescindible per
accedir a la prestació farmacèutica

finançada pel CatSalut, i
no serveix per a empreses
privades d’assistència sanitària.
El 2015 es va actualitzar la Carta de drets i
deures de la ciutadania
en relació amb la salut
i l’atenció sanitària. Els
drets i deures que recull
el document s’estructuren en deu
àmbits, i un d’ells fa referència a la
qualitat i seguretat del sistema.
Atenent-nos a la qualitat i seguretat del sistema, el ciutadà té el
deure d’identificar-se mitjançant la
documentació requerida per garantir
la seva pròpia seguretat clínica. La
persona té el deure d’identificar-se
amb la targeta sanitària personal
i intransferible o altres documents
acreditatius que permetin l’atenció
en un entorn de seguretat clínica.
L’ús adequat de la documentació

identificativa de les persones permet
l’accés de manera segura i correcta
a la història clínica i evita errors de
diagnòstic, terapèutics o de pronòstic.

OBLIGATÒRIA A PARTIR DEL GENER
Per garantir el dret a la qualitat
i seguretat del sistema de tots els
ciutadans que atenem, a partir de 1
de gener de 2019, és imprescindible
presentar la TIS de cada persona
en totes i cada una de les atencions
que us prestem en el CAP.

Anunci Publicació LA PALANCA - Associat PREFABRICATS LLEIDA, Grup GAMMA - Desembre 2018

En qualsevol
racó del vostre bany...

Ja és Nadal!

Prefabricats Lleida

ceràmiques · banys · materials de construcció

Ctra. d’Agramunt, Km. 0,5 · Tel. 973 400 179 · Fax 973 400 123 · Artesa de Segre (LLEIDA)
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les entitats

Cardona, primera sortida de la temporada

En gran, foto de grup de la visita a Cardona i a la dreta i a baix, diferents activitats d’aquest curs | Dolors Bella

P

atchwork, teatre, “Ballem, aprenent passos bàsics”, així hem
començat el curs les Artesenques,
però ara ja tocava una sortida, es va
dur a terme el dissabte, 24 de novembre. Per cert, un dia esplèndid
enmig de tanta pluja.
L’excursió va ser a la comarca
del Bages, a Cardona, però abans
d’arribar vam aturar-nos a la capital
del Solsonès per esmorzar i gaudir
uns minuts d’aquesta bonica vila.
Cardona, situada a la vora del
riu Cardener, és una població amb

20 I

molta història. Tot i que hi ha d’altres
punts interessants, és coneguda,
principalment, per la Muntanya de
Sal i pel seu Castell. Aquests són
els llocs que nosaltres vam visitar.
La Muntanya de Sal ocupa una depressió del terreny amb unes característiques naturals que l’han fet mereixedora de ser inclosa dins el Pla
d’Espais d’Interès Natural (PEIN).
El fet que s’hi trobin tres tipus de
minerals salins (sal gemma, silvina i
camal·lita) que presenten processos
de dissolució diferents, junt amb una

peculiar forma d’erosió, dóna lloc a
afloraments de sal de gran bellesa.
El conjunt medieval del Castell
de Cardona val la pena veure’l, inclou la col·legiata romànica de Sant
Vicenç i la Torre de la Minyona del
segle XI. Com la majoria de castells
també té la seva llegenda i d’ella en
deriva el nom de la Torre.
Ah! Com no, entre visita i visita
els/les 46 artesencs/artesenques
ens vam entaular al restaurant Cardener. Un dia rodó! | Associació de
Dones Artesenques Actives
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El Dia del Soci va omplir de sardanes el Cubtural | Amics de la Sardana

La Festa de la Sardana

C

om en anys anteriors, i ja gairebé podem parlar d’una tradició,
l’associació Amics de la Sardana va
celebrar el diumenge 25 de novembre el Dia del Soci: dinar i concert
a càrrec de la Cobla Tàrrega seguit
d’una ballada de sardanes amb assistència d’un nombrós públic, tant
de balladors com d’espectadors.

Aquest any, i com a esdeveniment excepcional, hem gaudit de la
col·laboració de la cobla sardanista
Fonts de Valldans, formada per sardanistes d’Artesa i pobles propers.
Ens van oferir una sardana d’exhibició que porta per títol Fonts de
Valldans, ja que va ser en honor seu
que la va compondre en Jeroni Ve-

lasco de la Cobla Contemporània.
Volem agrair a tothom l’assistència als actes i aprofitem l’avinentesa per animar a tots, petits i grans,
a participar als cursets de sardanes
que la nostra associació durà a terme a partir del proper mes de gener.
Els dies i els horaris els farem saber
en breu. Visca la Sardana! I Visca
Catalunya!
| La junta

Els Amics de la Moto de la Torre de l’Àliga
recapten 800 euros per la Marató de TV3

U

n any més, coincidint amb el
pont de desembre, els Amics
de la Moto de la Torre de l’Àliga van
organitzar la tercera edició de l’esmorzar solidari per recaptar diners
per a la Marató de TV3.
Prop d’un centenar de persones
van aplegar-se al circuit de la Torre
l’Àliga cap a les deu del matí, incloent unes 25 motos i una vintena
de caminadors que hi van anar a
peu des d’Artesa. Allà els esperaven
una bona foguera per fer brasa i els
més matiners, que ja donaven gas a
les motos.
Aquesta edició ha estat, sens
dubte, la més exitosa, tant pel que fa
a participants com pels diners recaptats: més de 800 euros s’enviaran directament a la Marató, que enguany
lluita contra el càncer.
Els Amics de la Moto de la Torre

La trobada d’enguany, la tercera, ja estat la més multitudinària | Amics de la Moto

de l’Àliga volem aprofitar per agrair
de tot cor a tots els assistents a l’esmorzar la seva presència, col·laboració i solidaritat. Entre tots vam fer
d’aquella estona un matí ple de caliu
i gas a fons. Cal fer especial menció

als companys que van venir de fora
d’Artesa, que ajuden que cada any
siguem uns quants més els que ens
ajuntem amb passió per les motos i
ganes d’aportar un granet de sorra a
la causa de la Marató.
I 21

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

pàgina
Jordi Macià i Ros

Joan Fontanet i París

“CE Artesa de Segre, junts més forts”
En essència

En Jordi té 27 anys i viu a
Artesa. Entre les seves aficions
hi ha el futbol i jugar a l’equip
del seu poble. Com a capità
i alma mater de l’equip, en
Jordi transmet els valors que
tot esportista hauria de tenir:
treball, esforç i compromís.
Com valores l’etapa d’estudiant?
Força bona, la base per incorporar-me i impulsar el negoci familiar.

• Naixement: 28 d’agost de 1991
• Horòscop: Verge
• Equip: Barça
• Jugador: Piqué
• Color: Vermell
• Cotxe: Audi
• Grup música: Arritmia
• Cançó: Final Feliç (la Terrasseta
de Preixens)
• Plat: Paella
• Beguda: Coca-cola
• Viatge fet: Brasil
• Viatge per fer: Japó
• Virtut: Humil
• Defecte: Tossut
• Lloc per viure: Artesa

Volies quedar-te al negoci familiar?
Sens dubte. Tenim una explotació
molt àmplia i variada: camps de cereals, olivers, ramaderia i el més emblemàtic, el molí d’oli. Una llarga tradició que ara representa la 4a generació. Amb aquests components la
motivació era molt gran per continuar
amb la saga familiar. Sóc feliç amb la
feina que faig.
El futbol és la teva passió?
Des de sempre s’ha viscut un ambient molt futboler a casa. El meu padrí va ser president de l’Artesa durant
molts anys i el meu pare, també. El
meu germà ha jugat a futbol i jo vaig
començar aquí al poble de ben petit i
després vaig anar a l’AEM (aleví), al
juvenil de la Bordeta, una temporada

nacional i una altra preferent. Finalment, vaig venir a Artesa i fins ara.
Com et consideres com a jugador?
Sóc un jugador amb bon posicionament i solidesa defensiva. Pràctic amb
la pilota i molt implicat amb l’equip.
Què destacaries del CE Artesa?
La bona sintonia dins l’equip, amb
la junta i l’afició. Som un gran grup
humà que amb ganes, ambició, compromís i amb els colors de l’Artesa,
fem una bona temporada. Volem que
socis i aficionats gaudeixin i se sentin
orgullosos de l’equip. A la junta i al president, Carles Serra, vull agrair-los la
bona feina que han fet els últims anys
i que ara dóna els seus fruits.
L’èxit d’ara ve d’anys anteriors?
Sí, fa uns anys que s’estan fent
bé les coses. El 2016 es va incorporar Fran Bessone com a entrenador,
va ser el punt d’inflexió. L’any següent,
Miki Massana va aportar experiència i
coneixia club i jugadors, vam aconseguir una gran temporada. I ara, amb
Pau Prior, vivim un molt bon moment.
Un somni o un desig?
Quedar campions d’aquesta temporada per oferir el títol a l’afició.
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tema del mes

A dalt, el canvi de contenidors a l’illa de la plaça de l’Ajuntament i a baix, una mostra de l’incivisme | Ramon Giribet

Queixes per la ubicació dels nous
contenidors i multes a l’incivisme

A

finals de novembre es van acabar de renovar els contenidors
d’escombraries del nucli d’Artesa i
així va quedar implantat el nou sistema de recollida a tot el municipi.
A Artesa s’hi han col·locat 25 illes
de cinc contenidors cadascuna, un
per cada tipus de residu (rebuig,
orgànica, vidre, paper i envasos),

mentre que als nuclis agregats s’hi
han instal·lat illes de contenidors a
les entrades i sortides i s’han tret els
de l’interior. A Artesa els contenidors
són de llauna, mentre que als pobles
són de plàstic.
El cost total dels contenidors són
42.769 euros, que ha d’assumir el
municipi i que es repercutiran en els

rebuts dels propers anys, que ja ha
augmentat aquest 2018 i ho tornarà
a fer el 2019, en concret en un 5%.

QUEIXES I CANVIS PENDENTS
El nou sistema de contenidors ha
comportat incidents, per una banda
la proliferació d’actes incívics (vegeu
desglossament) i, per l’altra, queixes

Multa fins a 1.000 euros

L

’Ajuntament investigarà l’origen de les bosses
de brossa deixades fora de lloc, que han proliferat amb el nou sistema de contenidors, i avisarà
els responsables. Si hi tornen, els sancionarà amb
multes que van dels 600 als 1.000 euros. Els actes
incívics són tant deixar bosses a terra com llençar
residus al contenidor equivocat. Per esbrinar els
autors, s’obren les bosses i se’n fa fotos.

24 I
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#temadelmes

A dalt, ubicació inicial de les 25 illes a Artesa i a baix, dues de les noves illes i xerrada informativa | R.G., D. B.

d’alguns veïns pel que fa a la ubicació de les illes. En aquest sentit,
l’alcalde d’Artesa, Mingo Sabanés,
ha dit que algunes de les reclamacions sí que seran ateses, ja que
hi ha zones en què els contenidors
queden molt lluny, més dels 100 metres màxims entre illa i illa que s’ha
fixat com a estàndard. Un d’aquests
punts és la cruïlla de les carreteres
de Tremp i Ponts, i és previst col·locar una illa al principi de la carretera
de Tremp.
A més, hi ha dues illes a recol·locar al carrer Sant Jordi, on priva l’entrada a un garatge, i a la carretera
d’Agramunt, on dificulta la visibilitat
a la sortida d’un aparcament.
A banda d’aquests tres canvis,
deguts a queixes que l’Ajuntament
considera justificades, Sabanés

ha lamentat que molts veïns s’han
queixat perquè els contenidors els
quedaven massa lluny. “No podem
demanar contenidors i al mateix
temps demanar que no estigui massa a prop”, ha indicat.
En aquest sentit, ha recordat que
excepte els punts pendents de solucionar, les illes estan separades per
un màxim de 100 metres, de manera
que no hi ha cap llar que les tingui
excessivament lluny. “Costa trobar
ubicacions que compleixin el requisit
dels 100 metres i on hi càpiga l’illa,
ja que han d’anar els cinc contenidors junts i ocupen 8 metres lineals.

L’OBJECTIU, RECICLAR MÉS
El nou format de contenidors ve
del Consell Comarcal, ens responsable de la recollida i la gestió de

residus, i obeeix a la voluntat d’incrementar el reciclatge. Així, mentre
que abans hi havia més contenidors
d’orgànica i rebuig que de la resta
de residus, ara n’hi ha de tots igual
perquè al mateix anar a llençar la
brossa es pugui fer en els diferents
contenidors. De fet, el consell ha informat que en els municipis on s’ha
implantat aquest sistema ha augmentat més del 40% el reciclatge de
paper i el d’envasos, més del 50%.
Per explicar el funcionament i
l’objectiu del canvi de contenidors, el
12 de desembre es va fer una xerrada a l’Ajuntament a càrrec de tècniques del consell. S’hi va explicar que
a banda del benefici mediambiental,
reciclar més també repercutirà en el
preu final del servei, ja que s’eviten
sancions i es paga menys.
I 25
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vida social

Trobada de veïns de l’edifici de la Granja

E

l 27 d’octubre va tenir lloc una
trobada molt especial, veïns de
l’edifici de La Granja es varen retrobar després que alguns d’ells feia
més de 30-40 anys que no es veien,
ja que alguns van marxar a viure fora d’Artesa i fins ara no s’havien vist
més.
Fent una mica de recordatori direm que La Granja és un dels edificis més antics d’Artesa, ja que segons les informacions que es tenen
se sap que data del 1548. Antigament era un convent de monjos de
l’abadia de Montserrat, però posteriorment va passar a ser un edifici on
vivien famílies arribades d’arreu del
territori i on alguns eren treballadors
de La Colònia de La Fàbrica. Primerament els pisos només es llogaven,
però posteriorment van ser habitatges que es podien comprar.
L’edifici està dividit en dos blocs
amb 12 pisos a cadascun i un pati

interior. El pati era el lloc idoni on els
infants que hi vivien passaven llargues estones fent multitud de jocs,
cantarelles, tombs amb bicicleta i altres vivències infantils.
Amb el pas del temps, alguns
dels veïns que habitaven a l’edifici
entre els anys 1960 i 1990 van marxar a viure a altres llocs, alguns es
van quedar a Artesa i rodalia i altres
van anar a viure a altres poblacions,
i això va fer que algunes d’aquestes
famílies ja no es veiessin més.
És per aquest motiu que amb
l’enyorança i el record de poder
trobar-nos amb totes elles es va organitzar un dinar per tal que totes
aquelles que es van localitzar i van
poder venir, tinguessin una retrobada plena de records.
De fet, així va ser: els més joves
van parlar de les estones que havien
compartit junts i els més veterans,
els quals havien viscut més d’una

història plegats, aquell dia les van
poder tornar a recordar.
Al dinar s’hi varen aplegar 49
persones, esperem que a la pròxima trobada ens hi puguem aplegar
molts més.
Moltes gràcies a tots per assistir-hi, entre tots vam passar una estona en la qual el passat va ser el
gran protagonista.
| Iolanda Masanés
I 27
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La generació del 68 celebra els 50!!!

E

l 10 de novembre la generació del
1968 d’Artesa i comarca va trobar-se al pub Jack’s per celebrar-hi el
cinquantè aniversari. Provinents dels
dos centres educatius que hi havia
aleshores (les Monges i les Escoles),
fins a 26 membres d’aquella generació van coincidir provinents des de
llocs tan allunyats com Barcelona,

Sabadell, Sant Andreu de la Barca,
Sant Cugat del Vallès, Roda de Berà,
Valls, Cervera, Balaguer, Lleida, Verdú, Tornabous, Agramunt o Tàrrega; o
de més propers, com Alòs, Foradada,
Cubells, Vilves o la mateixa Artesa.
L’ambient inicial d’introspecció i
respecte va transformar-se ràpidament, podent gaudir els assistents

d’un ambient sa, ple de rialles i esquitxat d’anècdotes recordant temps
passats i moments presents. La trobada va ser tan agradable que ja s’estan buscant dates per repetir-la; algú,
fins i tot, ja va fer reserva a la barra
del pub per d’aquí a 50 anys (esperem que tots puguem arribar-hi amb
bones condicions de salut!!!).

Trobada de nascuts
l’any 1945

E

l dia 4 de novembre ens vam reunir les persones
que vàrem néixer l’any 1945, o sigui, que enguany
complim 73 anys, ja fossin persones nascudes a Artesa
mateix com a la comarca o vinculades amb Artesa. Va
ser un acte molt emotiu i ens va acompanyar el músic
Julià Mianes. | Josep M. Figueras
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Festa dels 60 anys
L

a colla que ens autoanomenem
la lleva del xupa-xup, per haver
nascut el 1958, ens vàrem retrobar
el passat 20 d’octubre, després de 10
anys, per tal de celebrar que enguany
en fem 60. Aquesta vegada érem 32:

Evaristo Acosta, Dolors Aumedes,
Lluís Besora, Maria Brescó, Jaume
Caballol, Fernando Camats, Teresa
Carlà, Bepeta Coma, Josep M. Farràs, Jordi Farré, Teresa Feixes, Maribel Ferré, M. Teresa Fontanet, David

Fusté, Josep Galceran Feixat, Josep
Galceran Inglavaga, Ramon Giribet,
Josep Jovell, Montse Macià, Janina
Marsol, Ricard Mola, Lurdes Monfà,
Miquel Oriola, Josep Puigpinós, Rosa M. Queralt, Dolors Queralt, Roser
Riart, Mingo Roqué, Teresa Rosell,
Josep Sànchez, Teresa Solsona i Antoni Vilanova.
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esports

A dalt, tots els equips i a baix, diferents moments de la presentació i els parlaments | CENG, M. À. López

El CENG presenta els seus 15 equips

E

l CENG Artesa va presentar els
seus equips el passat dissabte
24 de novembre. El club de bàsquet
té prop de 200 jugadors i jugadores
i un total de 15 equips que van des
dels babys fins als veterans.
La presentació va comptar amb

els parlaments del batlle, Mingo Sabanés, del president del club, Enric
Ros i del director tècnic, Oscar Alocen. Van ressaltar que el CENG creix
any rera any i s’ha consolidat com
un club referent dins de la província,
tant pel que fa al número de fitxes

Babys Supermercat CENG La Plaça

Escola Supermercat CENG La Plaça
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federatives com pel nivell d’èxits que
assoleixen els diferents equips.
El batlle es va comprometre a
renovar el pavelló minicipal durant
els propers anys, començant per les
goteres del teulat i seguint per la reforma dels vestidors.

Premini masculí CENG l’Essència
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Premini femení CENG Independent Soft

Mini masculí CENG Fisart

Mini femení 1r any CENG Autoxami

Mini femení 2n any CENG Pub Jacks

Preinfantil femení CENG Watershop

Preinfantil masculí CENG 2006

Cadet masculí CENG Mobles Jesús

Cadet femenení territorial CENG Vunkers

Cadet femení interterritorial CENG Pub Lips

Sènior sub 21 CENG Mobles Llobet

Sènior masculí CENG Segrevest

Veterans CENG La Llosa de Cubells
I 31
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Torneig de
pàdel de Tardor

esports

E

l 25 de novembre es va tancar el
quart torneig Mig Segre de pàdel
de tardor, que s’ha jugat els mesos
d’octubre i novembre a les pistes Clic&Pàdel.
En les diferents categories s’han
imposat Jordi Fernández i Xavier
Serra (categoria masculina nivell
avançat), Cristian García i Asdrou
(masculina nivell mig), Gemma Sala i Oriol (mixta), Gemma Sala i Fina
(femenina). S’ha jugat a les pistes
d’Artesa, Ponts i Tiurana i hi han participat 46 parelles.

Campions i campiones de les categories masculines, mixta i femenina | D. G.
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Foto de grup dels integrants de l’escola aquesta temporada, que sumen prop d’un centenar | EFA

L’Escola de Futbol d’Artesa presenta
els equips d’aquesta temporada
L

’Escola de Futbol d’Artesa de
Segre va presentar oficialment
els equips de la temporada 20182019 el diumenge dia 25 de novembre. En total són nou equips, vuit de
l’escola i el primer equip, que també
va ser a la presentació.
Els equips són babies, dos grups
de la categoria prebenjamí, un de
benjamí, dos de la categoria aleví,
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un d’infantil i un de juvenil. En total
hi ha un centenar d’infants i joves.

ENTRENADORS
Pel que fa als entrenadors,
aquesta temporada són Xavier González i Jordi Baró als babies, David
Galceran en un prebenjamí i Miquel
Àngel Galan en l’altre, Lluc Martí al
benjamí, Nil Baró en un aleví i Cesc

Lluc i Martí Rossi en l’altre, Julià Jou
a l’equip infantil i Robert Peitivi al Juvenil.
Com a novetat d’enguany destaquen les noves equipacions, tant de
disseny com d’organització, ja que
en lloc de retornar-les en acabar la
temporada, els jugadors les adquireixen i així se les podran quedar
quan acabin.
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esports

Els equips d’aquest any de l’escola i, a baix a la dreta, el primer equip del CE Artesa de Segre | EFA
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TALLERS

VILELLA

ARTESA DE SEGRE
Tel. 973 40 02 95

EQUIPS DE NETEJA GIDAR
REPARACIONS MECÀNIQUES
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cartesa la redacció
L’estimació d’una néta al seu padrí

Q

uin escrit més bonic, Ariadna!!
Quant el devies estimar al
teu “super padrí”! Havia de ser un
gran home, un gran padrí, perquè
aquestes paraules que li dius és que
s’ho mereixia. L’estimaves i només
surten del cor.
Quin exemple més bonic dones
a aquells néts i nétes que tenen
padrins com tu! Tant de bo que tots
els padrins se sentissin tan estimats
com el Baptista. Clar està que n’hi
ha que s’ho mereixen més que els
altres.
Jo em pregunto: Vols dir que
molts padrins, per no dir tots, estimen i mimen molt els néts? Però, sigui pel seu caràcter més “carinyós”,
més amable o més “grunyon”, tots
d’una forma molt especial demostren
l’amor de diferents maneres. En el

fons, allò que senten pels seus néts
és tan positiu i bonic que no sé si es
podria canviar pel que sentien pels
seus fills. Ja de petits, hi ha aquella
atracció d’amor i estimació mútua que
omplen els padrins
d’una manera molt
especial i afectiva.
Un exemple el
trobo en la meva néta, quan es presenta
a casa. Toca el timbre, obro la porta
i diu “Hola, padrina!” amb aquella innocència i amb una rialleta tan dolça!
Movent els peuets com si ballés. Jo
li dic: “Hola, Núria! Que tens pipí?”
I ella em contesta: “No, padrina. És
que estic contenta de vindre a veure
la meva padrina de Balaguer”. Això
per a mi és una satisfacció i alegria

tan gran que mai oblidaré.
Doncs sí, Ariadna, aquests petits
detalls mai s’obliden i això segur que
és el que us passava amb el teu padrí. Aquests records
sempre seran amb
tu, siguis on siguis,
i et sentiràs feliç i
segura pensant en
ell i en tot allò que
estimàveu i compreníeu.
Tant de bo que a totes les famílies
hi regnés aquest caliu d’harmonia i
complicitat. Sobretot, cal tenir respecte pels padrins i aprendre d’ells,
perquè són una font de saviesa.
Enhorabona pels teus escrits! Ell,
on sigui, t’estima i t’ajudarà. Mai et
deixarà. Felicitats, Ariadna!!! | Genoveva Clua Cases

“et sentiràs feliç
pensant en ell i
en tot allò que
compartíeu”
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cartes a la redacció
Santa Maria de Refet, avui
D

éu vos guard!
Perdoneu que ja fa més de
dos anys i mig que som a Santa Maria
de Refet i no ens hem presentat.
Fa molt de temps que volíem ferho, però... ja se sap el que passa:
sempre hi ha moltes coses a fer.
Som monges jerònimes i estem
fent una experiència de vida monàstica. La nostra vida es basa en l’estudi
de la Bíblia, la lloança divina, l’evangelització i l’hospitalitat. I volem viure-ho
aquí, a Refet, on pensem que Déu ens
ha portat, per viure-ho amb un llenguatge actualitzat, com ens demana
l’Església: fidels al carisma dels fundadors i atentes a allò que ens demanen
l’Església i l’Esperit Sant en el temps
present. De moment som dues, però
preguem i confiem que el Senyor ens
ajudarà a augmentar la comunitat.
La nostra vida és una vida de
pregària, treball manual per a sostenir-nos econòmicament i estudi de la
fe. I una vida d’acollida i de formar part
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del territori, creant sinergies i dinàmiques d’ajuda mútua, com han fet els
monestirs al llarg de la història.
Hem encetat diverses iniciatives en
les quals estarem ben contentes que
hi pugui participar qui hi estigui interessat: trobades de pregària i reflexió
de la Paraula de Déu, de diàleg entre
creients i no creients, de celebracions
joioses, cantades, la Missa dominical
(a les 17h a l’hivern i a les 18h a l’estiu), amb l’ajut del Bisbat d’Urgell i del
rector d’Artesa. Tenim una petita hostatgeria monàstica amb 5 habitacions
(4 individuals i 1 doble) on acollim tothom qui cerqui un lloc de silenci i de
pau, respectant la fe catòlica; i una petita botiga de records de Refet (tasses,
espelmes, imants) i artesania monàstica.
I no volem deixar de dir-ho: veníem
de Barcelona i desconeixíem totalment
aquest territori. És una meravella: els
paisatges, la història, la cultura, la gastronomia (a 2 km del monestir tenim

l’Espai Transmissor, les vinyes i celler
de Vinya l’Hereu i l’obrador de Cerveses Ponent, tot a Seró!). I les persones
d’Artesa, que ens heu acollit molt càlidament i us estem molt agraïdes.
Ens proposem que Refet torni a
estar present en la vida de les persones de la contrada com ho havia estat:
dinamitzar l’aplec de l’1 de maig i intentar recuperar tradicions com l’aplec
del 8 de setembre, que era important a
Santa Maria de Refet.
També volem recuperar la història
dels darrers anys. Records, casaments, bateigs, celebracions familiars;
fotografies, escrits. Que no perdem
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aquesta part de la història de Refet i que la podem compartir aquí a La
Palanca si voleu. I que hi
torni a haver casaments,
primeres comunions, bateigs i celebracions en
aquest santuari, que té la
força de la presència de
la Mare de Déu de Refet,
que estima els seus fills.
I ja ho sabeu: l’església està oberta tot el dia. Qualsevol necessitat per la qual vulgueu que preguem, ens ho feu
saber: venint, trucant-nos per telèfon, enviant-nos un whatsapp.
Sí, tenim whatsapp i telèfon mòbil ☺.

Sant Jeroni va escriure 150 cartes per
a portar Jesús al cor de les persones. I
com a filles seves, volem fer el mateix,
amb els mitjans que disposem avui en
dia.
Volem que us sentiu a Refet com
a casa. Hem quedat molt impressiona-

des de l’estimació que hi ha a la contrada pel Santuari i la Mare de Déu,
així que és un goig enorme tenir-lo
obert i que tothom el puguem visitar,
participar-hi. Sota l’empara de la Mare de Déu, Refet és un lloc per a refer-nos interiorment.
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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

Artesa de Segre - 25730

Pere Jubete
Llicència nº 3

pere_jubete@hotmail.com

Acompanyament i trasllat sanitari
Desplaçament per a empreses
Trasllats a estació, port i aeroport
Desplaçament nacional
Servei cap de setmana grups
Recollida a domicili
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cartes a la redacció

Pèrdua d’una eminència del periodisme
comarcal

E

n aquesta ocasió vull acompanyar en el sentiment tots els familiars, coneguts, companys, amics
i professionals del món de la comunicació audiovisual i premsa escrita que hem tingut l’oportunitat de
conèixer al Josep Maria Solans.
Aquests dies hem conegut la trista notícia de la pèrdua d’una persona
de gran vàlua o, més ben dit, d’una
eminència del periodisme comarcal.
Ara que ja no està entre nosaltres, vull fer menció de les principals

virtuts d’una persona que va ser
molt important per la comarca de la
Noguera i que vaig poder començar
a conèixer l’any 2005, quan jo vaig
iniciar la meva carrera professional,
concretament al món de la comunicació.
En Josep Maria era una eminència de la ràdio comarcal, que hi posava moltes ganes als micròfons,
perfeccionista i que a més ho feia
per convicció i vocació de servir a la
comarca de la Noguera.

Segurament molts dels qui llegiu
aquest escrit i l’heu conegut coincidireu amb mi que per sobre de tot
era una magnífica persona, pacífica,
dialogant.
Sempre li estaré molt agraït
per tot el que va fer per mi, a ell i
a l’emissora de ràdio que va crear.
Descansi en pau.
| Josep Maria Castells i Benabarre, activista sociocultural i director d’ ‘El Mercadal’ (Balaguer)
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in memoriam
Josep Brescó Isant

Ens ha deixat el Josep Brescó
Isant, conegut per molts com el Perotxes de Foradada.
Has marxat molt de pressa, ens
costa creure que ja no ets entre nosaltres. Eres un home ple de vida,
enraonador, que estaves al corrent
de les coses i feies amistat amb tothom, això ja ens ha quedat demostrat aquests dies. Per això, els seus
familiars agraïm a tothom les mostres de suport i condol rebudes.

Ara haurem d’aprendre a viure amb aquest buit que ens has
deixat. Estaràs sempre present en
els nostres pensaments, converses
i en el dia a dia. Eres home familiar
i nosaltres hem de continuar fent el
mateix camí.
Mai t’oblidarem. Sempre et portarem dins del cor.
| La família
Foradada, novembre de 2018

Josep M. Solans i Farré
El Consell de Redacció de La Palanca volem expressar el nostre més sentit condol a la família de qui va
ser col·laborador de la revista durant els seus primers
anys d’existència i també director de Ràdio Artesa
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durant molt de temps, entitat amb la qual hem compartit algunes iniciatives.
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Encarnació Tusell Martí
A la meva estimada esposa.
Sempre et deia mama, perquè ho vas ser.
Mama perquè vas tenir dos fills meravellosos.
Malgrat les adversitats que vas tenir quan
vas caure malalta del cor, sent tu jove i quan els
nens eren petits, ens en vam sortir.
Has estat sempre una mare molt forta, treballadora, sempre amb ganes de fer coses per
la gent que t’envolta.
Has fet de mare a la Vane, has estat una
padrina exemplar per al teu nét dels ullets.
No has deixat mai la teva mare, cuidant-la
sempre i procurant que no li faltés mai de res,
fins a l’últim moment.
Ens deixes en un moment en què els somnis
que teníem en ment no es podran fer realitat.
Però tinc el consol de tenir dos fills, un nét
i una família que sé que mai em deixaran sol.
T’estimo.

Fa 8 anys i 10 dies em trobava en aquest mateix lloc,
dient-li adéu a la meva mare.
Des d’aquell moment, l’Encarna em va obrir les portes
de casa seva, em va tractar com una filla més i em va donar consells de mare, de sogra i d’amiga. Sé que ho vas
fer sense esperar res a canvi, però sempre em quedarà
una ràbia dins meu per no haver-te pogut agrair tot el que
vas fer i tot el que vas lluitar per mi.
A vosaltres us vull dir que perdeu una gran companya
de vida, una gran mare, que sobretot us va ensenyar a ser
forts, a fer pinya i a superar les adversitats confiant en els
qui teniu al vostre costat.
Ara més que mai heu de ser valents i no decaure, perquè sabeu que ella no ho voldria així. De cop i volta sé com
puc agrair-li una petita part del que va fer per mi i per això
us cuidaré i em tindreu al vostre costat sempre, no com a
jove o cunyada, sinó com una filla i una germana.
Us estimo molt a tots.
| Vanesa

A la nostra estimada mare.
Obro la porta, miro cap a la cuina i ja no hi ets! Sento ràbia per no
haver-te pogut agrair a temps tots els consells que ens has donat, per
cuidar-nos, per ser més que una mare, perquè també eres una amiga.
Ets una persona senzilla, amiga, companya de feina, esposa, mare,
padrina, germana, filla, sogra, sempre amb ganes d’ajudar tothom sense
esperar rebre res a canvi.
Ara ens queda un buit, que ningú el podrà omplir, però seguirem, no
decaurem, per tu i sobretot pel petit de casa.
P.D.: La família volem donar les gràcies al SEM i al CAP pel tracte
rebut en aquests moments.
I sobretot, moltíssimes gràcies a amics, familiars i veïns que ens vau
acompanyar en aquests moments tan difícils per nosaltres.
| Família Pursals- Tusell

Si no estàs aquí
Si no estàs amb mi
Jo no et puc mirar
Jo no et puc sentir
Si no estàs aquí
Si no estàs amb mi
Jo no et puc tocar
Jo no et puc besar
I sempre estaràs al meu cor...
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fa 25 anys
Desembre
de 1993

C

om és habitual per aquestes
dates, la revista desprenia aires
nadalencs en bona part de les seues
pàgines, aquesta vegada enfosquits
pel conflicte bèl·lic als Balcans.
PORTADA. La redacció de la revista felicita les festes amb aquesta
imatge de pau, obra de Montse Soldevila, pintora de Cubells.
EDITORIAL. Sense referir-se a
cap guerra en concret i amb el títol
Caminar per la pau, la secció ofereix
diverses reflexions sobre la culpabilitat de les guerres que ens interpellen a títol individual. És de suposar
que el conflicte de Bòsnia, al cor
d’Europa, devia pesar en l’ambient.
Per acabar, un desig per al nou any:
“Units en la pau volem caminar”.
ENTREVISTA. El redactor Bartomeu Jové signa Gerard Costa, un
artesenc establert a Londres. Un
extens text de tres pàgines ens explica la història d’aquest senyor que,
segons les dades de l’article, devia
néixer durant la guerra civil. Costa
va marxar amb 18 anys cap a Londres i va acabar treballant com a
director-gerent de Briess & Co Ltd,
una companyia importadora i exportadora de fruites i verdures ubicada
al mercat New Covent Garden. L’entrevista té diverses parts, la darrera
ens explica que Artesa continuava
sent una referència per a ell i que hi
venia almenys una vegada a l’any.
PUBLICITAT INSTITUCIONAL.
La Generalitat havia engegat una
campanya amb el lema Anirem endavant. L’anunci en concret, pretenia
promoure la formació: “Si millorem la
nostra formació, anirem endavant”.
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ANIVERSARI. Dotze anys després, continuem al peu del canó és
un article de Sícoris, on es feia ressò
dels 12 anys de vida de La Palanca,
tot explicant que hi havia col·laborat
des del primer número. Tot seguit
exposava la seua intenció d’iniciar
un cicle de col·laboracions sobre
“l’enfrontament radical de les dues
Espanyes”, com a testimoni que en
va ser. És així que la secció es complementa amb un segon article: La
proclamació de la República. Aquell

14 d’abril de 1931, Sícoris tenia 9
anys i recorda com el rei Alfons XII
es va exiliar i que pels carrers d’Artesa es va celebrar l’esdeveniment
amb música i crits a favor de la República.
CARTES A LA REDACCIÓ. Josep Farré i Canes, de Vilves però resident a Girona, es dirigeix al col·laborador Sícoris per expressar-li que
li agraden els seus escrits i puntualitzar que la Fira de Quaresma se celebrava el tercer diumenge.
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Ramon Giribet i Boneta
NADAL. L’inesgotable Sícoris
signa un altre article: L’eternal missatge nadalenc. En aquest cas, feia
referència a un altre dels seus temes
preferits: el costumari. Reflexiona
sobre el Nadal i parla dels tradicionals àpats, dels pessebres, del cagatió... però també de la guerra que
hi havia a la regió dels Balcans, a
la qual dedica el poema Nadal ja
és arribat. En acabar la secció, La
Palanca ens oferia la seua felicitació
nadalenca.
LOCAL. A les pàgines centrals,
la redacció ens presentava l’article Col·locació de la primera pedra
al CAP d’Artesa, on s’explica que
tal esdeveniment va tenir lloc el 29
de novembre amb la presència del
conseller de Sanitat, Xavier Trias, a
més d’autoritats locals, comarcals
i territorials. També s’hi exposa la
cronologia dels fets més rellevants
des que l’Ajuntament va adquirir els
terrenys l’estiu de 1991. Una vella
aspiració artesenca començava a
fer-se realitat. Reproduïm una de les
imatges que acompanyaven el text.
CREU ROJA INFORMA. L’Assemblea Local de la Creu Roja feia
campanya per a la recollida de joguines de cara a les festes de Nadal.
Al mateix temps, aprofitava per fer
una crida als infants i joves d’entre 9
i 25 anys perquè es fessin voluntaris
de Creu Roja Joventut. Finalment,

agraïen la col·laboració
obtinguda en l’organització
d’una tómbola benèfica durant la Festa Major.
FULLS D’INFORMACIÓ
MUNICIPAL LOCAL. Poques decisions en els plens
de novembre. La més rellevant va ser aprovar una modificació de pressupost de
cara a ajustar partides per a
final d’any. Més nombrosos són els
acords de la comissió de govern, bàsicament de tràmit. I en la part final
de la secció hi trobem diverses informacions sobre la gestió municipal,
on destaca una sentència favorable
a l’Ajuntament del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya en relació
a una resolució del Departament de
Política Territorial i Obres Públiques,
contra la qual el consistori artesenc
havia posat un contenciós administratiu. El Departament proposava la
reculada del carrer Escoles només
per un costat, mentre que l’Ajuntament reivindicava allò que marcaven
les normes urbanístiques aprovades
el 1990, segons les quals el carrer
s’havia d’eixamplar pels dos costats.
RÀDIO. Josep M. Solans, en representació del Patronat i de l’equip
de persones col·laboradores de
Ràdio Artesa, desitjava unes bones
festes a tothom i expressava l’agraïment pel suport que rebien a la seua

tasca. Acompanya el text una foto
amb mitja dotzena de membres de
l’emissora.
EN MEMÒRIA. Eva Ramos i Casals signa un emotiu text dedicat Al
nostre estimat Pere. Tot i que no hi
consta la identitat del difunt, amb
les referències i la foto m’atreveixo
a dir que es tractava de Pere Martí
de Baldomar.
ARTESA VIU EL NADAL. El programa de festes començava i acabava amb teatre: representacions a
l’escola Els Planells i al col·legi Sant
Josep els dies 22 i 26 de desembre
respectivament, i de la Colla del Vilella el 6 de gener. Entre altres actes
habituals, destaco el Parc de Jocs
durant un parell de dies i la recerca
de l’home dels nassos el 31 de desembre.
HUMOR. Novament a contraportada, tres acudits de temàtica diversa dels entranyables Quimet i Cosme ens aporten un pessic d’humor
per tancar la revista.
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reflexionem

Mercè Nogues

Els fills són com els vaixells

E

n veure un vaixell al port, imaginem que està al lloc més segur
Mentrestant, s’està preparant i proveint per llançar-se al mar, la destinació per al qual va ser creat, sortint
a la trobada de les seves pròpies
aventures? Depenent que li hagi reservat la naturalesa, podrà desviar
la ruta, traçar altres camins o buscar
altres ports.
Certament tornarà més experimentat per l’aprenentatge adquirit
i enriquit per les diferents cultures
que haurà conegut. Però segur que
hi haurà gent al port esperant-ho feliçment.
Així són els fills. Ells tenen en
els seus pares un port segur. Però
per més seguretat i sentiments de
protecció que puguin sentir al costat dels pares, ells van néixer per
navegar els mars de la vida, córrer
els seus propis riscos i viure els seus
propis reptes. Amb la seguretat que
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els aportarà l’exemple dels seus pares i els coneixements adquirits
Aquestes reserves estaran a l’interior de cadascú. Per buscar la veritable felicitat!
No obstant això, no hi ha felicitat
ràpida, alguna cosa que pugui ser
heretada o transmesa. El lloc més
segur en el qual
el vaixell pot estar
és al port. Però no
va ser fet per romandre-hi. Alguns
pares pensen que seran eternament el port segur dels fills, i obliden
preparar-los per navegar i trobar el
seu propi lloc, on podran sentir-se
segurs, feliços i convençuts que en
un altre temps han de ser port per a
altres persones.
Però hem d’assegurar que a
l’equipatge hi portin valors heretats,

com humilitat, honestedat, disciplina,
respecte, diligència, perseverança,
coratge, gratitud, generositat, ...
Els fills van néixer per convertir-se un dia en ciutadans d’aquest
món. Els pares podem desitjar el
somriure dels fills,
però no podem
somriure per ells.
Podem contribuir
a la seva felicitat,
mes no podem ser
feliços per ells.
Els fills han de
continuar des d’on
els pares van arribar, així com els
vaixells parteixen del port per a les
seves pròpies conquestes.
No obstant això, per fer-ho necessiten saber-se preparats i estimats amb la seguretat que “Qui estima educa”.
Cal educar els fills i filles des del
començament del seu camí.

Pensen que seran
eternament el port
segur dels fills i
obliden preparar-los
per navegar
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Nadal
DURANT LES FESTES
Qui vulgui que SSMM portin el regal
a casa ho ha de demanar a l’Ajuntament, al 973 400 013 (de 9 a 14h) o
a info@artesadesegre.cat, fins al 2
de gener
NOTA:
Aquest programa inclou els actes dels
quals ha tingut coneixement l’Ajuntament fins al 23 de novembre.
Fins al 26 de desembre
Inscripcions al 63è Concurs de Pessebres a La Bicicleta o al 625485223. El
jurat visitarà els pessebres el 27, durant el matí.
Org.: Parròquia i jurat del concurs
Fins al 6 de gener
Fer les teves compres de Nadal a Artesa té premi!
Comprant als comerços i serveis de
l’ACS entraràs al sorteig de sis vals de
100€ per comprar als associats.
El sorteig es realitzarà el 9 de gener.
Org.: Associació de Comerç i Serveis
d’Artesa de Segre (ACS)
22, 23 i 24 de desembre
Visita del Pare Noel: els tres dies, d’11
a 13h i el 22, també de 17 a 19h.
Organitza: ACS
Fins al 24 de desembre
Fer-se fotos amb el Pare Noel té premi. Feu-vos una foto amb el Pare Noel
als comerços, pengeu-la a Instagram
i al Facebook, etiqueteu l’ACS i compartiu-la a les xarxes de l’ACS. La foto
que tingui més “m’agrada” guanyarà.
Organitza: ACS
Fins al 2 de febrer
16 a 20h, al Casal de la Gent Gran,
exposició Pessebre.
Org.: Associació de Gent Gran
DESEMBRE
Diumenge 23
19h, al Cubtural, comèdia musical Al
sud del Paral·lel amb cançons dels

musicals de Dagoll Dagom. Carlos
Gramaje i Queralt Albinyana
Entrada anticipada: 5€ (de dilluns a divendres de 9h a 14h)
Mateix dia: 8€ (al Cubtural a les
18:30h)
Org.: Ajuntament
Dilluns 24
17h, a la Pl. Ajuntament, Cagada Popular del tió.
Org.: Ajuntament
22h, Salgar, Missa del Gall.
Org: AEiG Mare de Déu del Pla
00h, a l’església d’Artesa, Missa del
Gall.
Org.: Parròquia d’Artesa de Segre
01h, al pavelló, Festa de Nadal.
Organitza: CENG
Dimarts 25
12h, Missa de Nadal.
19.30h, a l’església, Concert de Nadal
a càrrec de l’Orfeó Artesenc
Organitza: Orfeó Artesenc
Dimecres 26
11h, Missa de Sant Esteve.

Dijous 27 i divendres 28
De 16h a 19h, al pavelló, Parc de Nadal (Inflables, racó pels menuts, racó
de tallers i maquillatge, jocs gegants,
circuit de karts, zona esportiva (minitennis, sithoquei i bàdminton). Xocolatada per berenar.
Preu: 3€ al dia
Organitza: Ajuntament
Col·laboren: Assoc. de Dones Artesenques Actives i Xocolata Jolonch.
Divendres 28
19h, al pavelló, rebuda del patge dels
Reis Mags.
Organitza: Ajuntament
Dissabte 29
De 15.30h a 21h, al pavelló, X Olim-

píades Rossi Delight
Organitza: Assoc. Juvenil Lo Lokal
Dilluns 31
11h, Pl. Ajuntament, 8a Trail Sant Silvestre (10km, caminadors i corredors).
Inscripció: 5€ (a partir de les 9h a la Pl.
Ajuntament). A l’arribada, pica-pica al
Parc de Bombers.
Premi a les millors disfresses.
Organitza: CUDOS
21.30h, al pavelló, Sopar de Gala.
Menú 65€ i menú infantil 15€. Inscripcions Cal Massana fins al dia 27.
Revetlla de Cap d’Any amb l’orquestra
Sabor Sabor i Dj. Entrada 10€, obertura de portes a la 1:00h.
Producció: 3D3 Events
Col.labora: Ajuntament
GENER
Dissabte 5
17h, Visita del patge reial a la residència municipal.
Organitza: Ajuntament
18h, Xocolatada i 18:30h, Cavalcada
de Reis a Alentorn.
Org.: Comissió de festes d’Alentorn
18h, Cavalcada de Reis a Artesa.
Org.: Voluntaris i Ajuntament
21h, Cavalcada de Reis a Baldomar
Org.: EMD i Comissió de Festes de
Baldomar
00h, al pavelló, Festa Hollywood Party
Org.: AEiG Mare de Déu del Pla
Diumenge 6
12h, a l’església, Missa de Reis
Organitza: Parròquia d’Artesa
12.30h, a l’església, Lliurament de
premis del 63è Concurs de pessebres.
En el cas que no es pugui venir a recollir el premi, aquest es guardarà.
Organitza: Associació de pessebristes
d’Artesa de Segre
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humor

Josep Galceran

Artesa, posa’t guapa!

Amb tants canvis i obres, haurem de fer ús del GPS per trobar el camí
més curt i segur per anar per Artesa..
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imatges d’ahir

Miquel Regué i Gili

Anys 1950

Aspecte del carrer Bisbe Bernaus a la dècada de 1950 | Arxiu Jaume Cardona, cedida per Elisabet Canes

Carrer Bisbe Bernaus
A

les acaballes d’aquest 2018
encara es duen a terme les
obres de reforma i millora del carrer
Bisbe Bernaus d’Artesa. Uns treballs
no exempts de polèmica perquè
s’estan allargant més del compte, fet
que crea perjudicis als comerciants i
veïns de la zona.
Aquest carrer ha estat una de les
artèries principals de la nostra localitat al llarg de les darreres centúries.
Carrer comercial i amb diverses cases pairals que disposaven de cellers i cups de fermentació del vi, que
ara, durant les obres, han quedat al
descobert.
Al principi d’aquest, hi ha l’església dedicada a l’Assumpció. Originàriament va ser bastida al S. XI i
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al llarg dels segles va ser ampliada
i reformada. Fins que als anys 1960
es va decidir enderrocar-la i construir-ne una de nova (1967-1970),
atès que el temple s’havia quedat
petit i obsolet, resultat d’una barreja
d’estils inclassificable.
Antigament, aquest carrer tenia
un altre nom: el Joc de la Pilota.
Es veu que els infants, i també els
adults, utilitzaven la paret de pedra
del temple parroquial com una mena de frontó, on hi feien rebotar la
pilota i es distreien en el seu temps
de lleure.
El canvi de nom de Joc de la Pilota a Bisbe Bernaus es va realitzar
durant el segle passat (possiblement
després de la Guerra Civil) però en

desconeixem el moment i qui el va
impulsar. Va ser en honor a Agustí
Bernaus i Serra (1863-1930), sacerdot caputxí nascut a Artesa que
exercí com a religiós a Filipines,
Colòmbia, Costa Rica i Nicaragua i
fou ordenat bisbe l’any 1913, amb
un periple vital que mereixeria un
capítol a part.
A la imatge, apreciem a la banda
esquerra, la paret de pedra lateral de
l’església. A banda dreta, observem
diversos tendals de les botigues de
l’època. I al fons, unes escales de
banda a banda que condueixen a la
carretera. Al fons, es veu ca l’Aldavó.
I repartits al llarg i ample, diversos
figurants vestits amb roba d’aquells
temps de postguerra.
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la foto

El CE Artesa és líder de la Segona Catalana desplegant un gran joc. El passat 25 de novembre els va acompanyar el
balaguerí Robert Martínez, seleccionador de Bèlgica i tiet de l’entrenador Pau Prior | CE Artesa de Segre

