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agenda
Agenda

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

Actes

ciutadana

que sabem que es faran
Tot el mes

Desembre

dia 21: Núria Feixat i Farré, (90 anys),
natural d’Artesa de Segre

Exposicions de la Biblioteca Municipal: Veure pàgina 28

ARTESA DE SEGRE

dia 26: Teresa Gassó i Sans, (82 anys),

24 de febrer

NAIXEMENTS

natural de Castellnou de Seana

dia 10: Arnau Puig i Jovell, fill de Jordi i
d’Annabel
dia 15: Milen Dobrinov i Stefanov, fill de
Dobrin i d’Elena
dia 26: Raquel Oliva i Da Silva, filla d’Antoni i Priscila A.

VILANOVA DE MEIÀ
NAIXEMENTS
dia 2: Éric Novau i Gràcia, fill d’Albert i de
Cristina

dia 31 des.: Maria Fortó i Jou, (92 anys),
natural de Vilanova de Meià

Fins al 23 de març

Termini de presentació d’obres al
29è Premi de Narrativa Breu a la
Biblioteca Joan Maluquer i Viladot.
3 de març

DEFUNCIONS

DEFUNCIONS

- Baldomar, 36a Festa del Porc. Sopar de germanor a les 8 del vespre
- Cubells, festa de Carnestoltes

dia 12: Lorenzo Jaime i Mercader (90
anys), natural d’Albero Alto
(Osca)

Nota de la redacció
En l’apartat AGENDA CIUTADANA d’aquesta secció hi publiquem els
naixements i les defuncions dels municipis d’Alòs de Balaguer, Artesa
de Segre, Foradada i Vilanova de Meià dels quals en tenim coneixement, excepte quan les persones interessades ens fan saber de manera explícita que no ho volen.

temps

Cinema al Cubtural. Doble sessió: A
les 17:30 h, Cavernícola (animació).
A les 22 h, Los archivos del Pentágono
16 de març

A les 19 h, a l’àrea d’activitats de la
Biblioteca Joan Maluquer i Viladot,
xerrada-col·loqui amb Alexandre
Deulofeu
21 de març

A les 17:30 h, a l’àrea infantil de la
Biblioteca Joan Maluquer i Viladot, Hora del conte amb Jasmina
Gabandé

gener

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

B) BALDOMAR

VILANOVA DE MEIÀ

A) PLAÇA DE L’AJUNTAMENT

Temperatura mitjana: 5,5°
Temperatura màxima: 20,5° (dia 21)
Temperatura mínima: -5° (dia 13)
Dies amb precipitacions: 18*
Precipitació màxima:
14 mm 		
			(dia 26)
Total precipitacions:
31,9 mm

Temperatura mitjana:
5,5°
Temperatura màxima: 20,6° (dia 21)
Temperatura mínima:
-3,8° (dia 12)
Dies amb precipitacions: 7
Precip. màxima:
19,5 mm (dia 7)
Total precipitacions:
45,7 mm

*Algunes precipitacions són dècimes de litre

Dies amb precipitació: 4 (total: 29 mm)
Precipitació màxima: 19 mm (dia 17)

Temperatura mitjana: 6,6°
Temperatura màxima: 18º
			
(dies 4 i 28)
Temperatura mínima: - 2º (dia 13)
Dies amb precipitacions: 4
Precipitació màxima:
16 mm
			(dia 25)
Total precipitacions:
30,5 mm
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per la boira
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L’accés al carrer
Roc del Cudós
Aquest mes ha començat una
de les obres més necessàries i esperades de la ciutat d’Artesa de Segre:
l’accés a la urbanització del Roc del
Cudós. Es tracta d’una de les zones
d’Artesa amb pitjor accessibilitat, era
un carrer estret i corbat, amb mala visibilitat i que suposava un perill tant
per als vianants com per als vehicles
que hi circulaven.

poder dur a terme l’obra, en poques
setmanes l’accés serà una realitat. Ja
ho diuen que en les coses de palau val
més asseure’s (“las cosas de palacio
van despacio”), però sembla increïble
que el veïnatge hagi hagut de passar
tants anys d’espera. Per sort, la majoria han tingut una “santa” paciència
i no s’ha hagut de lamentar cap accident greu.

La urbanització en aquests terrenys
va ser promoguda per l’alcalde Jaume
Campabadal a finals dels anys 1990 i
va dotar la nostra localitat d’un espai
de creixement amb cases unifamiliars
i blocs de pisos.

Aprofitant l’avinentesa, hi ha altres
obres projectades i aprovades com
són la plaça del final del carrer Jesús
Santacreu que no han començat encara i d’altres com el casal d’avis que
s’està fent a pas de formiga. La crisi
econòmica és una excusa massa fàcil i potser l’alcalde Mingo Sabanés
hauria de donar explicacions davant
la lentitud d’aquestes actuacions. Si a
això hi afegim el mal estat de carrers
com el Bisbe Bernaus (projectat dins
el Pla de Barris però encara no licitat),
el Sant Jordi (que no està ni projectat
arreglar-lo), l’eixamplament de l’inici
del carrer Balmes, etc., la gestió municipal pel que fa a obres té molt marge
de millora.

Malgrat que era necessària una zona
com aquesta per ampliar el nucli urbà,
també resulta inconcebible que s’edifiqués en aquest espai sense tenir resolt un tema tan bàsic com l’accés. Els
polítics de torn sabran el perquè.
Després d’anys de difícils negociacions amb els afectats per l’eixamplament, que han vist reduïts els seus
edificis i/o solars, i amb la resta de
veïns per les contribucions a pagar per

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 8 de març

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

Comença l’obra al carrer Roc del Cudós

Les obres van començar a mig gener i duraran de 3 a 4 mesos | La Palanca

L

’obra d’urbanització del carrer
Roc del Cudós, pendent des
d’anys enrere, ha començat finalment aquest mes de gener. Els treballs tenen un cost de 244.803,53
euros i s’han adjudicat a l’empresa
Ribalta i Fills. El cost de l’obra l’assumeixen diverses parts. Per una
banda, els veïns hi aporten prop
de 112.500 euros en contribucions
especials, en concret els del carrer
Roc del Cudós n’aporten 51.212,90

i els propietaris adjacents de les
altres dues urbanitzacions, PA 7 i
sector 16, 61.200,88. No obstant,
qui més hi contribueix és la junta de
compensació de la futura urbanització a la part superior, coneguda com
a sector Sud-8 Roc del Cudós, amb
97.921,41 euros. Finalment, l’Ajuntament hi aporta 34.468,34 euros.
L’alcalde d’Artesa, Mingo Sabanés, ha destacat la importància de
poder executar una obra pendent

des de feia tant temps i en la qual
hi ha hagut intents de diferents alcaldies. Segons Sabanés, ha estat
complicat per la quantitat de parts
implicades i perquè executar-la exigia fer concessions, enderrocs de
cases i compensacions.
En concret, els treballs consisteixen a fer clavegueram nou, adequar l’accés a les normes urbanístiques i col·locar més fanals. És
previst que durin de 3 a 4 mesos.
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noticiari

L’escriptora i periodista Empar Moliner
encapçala els actes del mes a la Biblioteca

Xerrada d’Empar Moliner (dalt ), presentació del llibre de poemes (baix esquerra) i activitats amb DO | JF/Biblioteca

L

’escriptora i periodista Empar
Moliner, col·laboradora de diversos espais televisius i radiofònics,
va visitar la Biblioteca Municipal el
divendres 9 de febrer per oferir una
xerrada-col·loqui. L’acte s’emmarca
en el programa Lletres en viu, que
vol acostar autors i lectors de literatura catalana. L’autora va parlar dels
seus llibres en concret i de literatura
en general, fent gala dels seus amplis coneixements en aquest camp

8I

en referir-se des de Navokov fins a
Ishiguro, passant per Dahl, Els Beatles, Murakami, Almodóvar o Salinger. Per l’ocasió, el Club de Lectura
havia llegit dos llibres de Moliner, No
hi ha terceres persones i Tot això ho
faig perquè tinc molta por.
Per altra banda, el 19 de gener
va tenir lloc la presentació del llibre
de poemes Buit de març de la filòloga i poeta catalana Rosa M. Arrazola. L’obra va rebre el premi Òmnium

Cultural del Vallès l’any 2016.
Finalment, un altre dels actes del
mes a la biblioteca va ser la jornada
d’activitats amb DO el 14 de febrer.
A la tarda, Blai Castell va protagonitzar l’hora del conte i després es va
repartir pa amb vi i sucre per berenar. Al vespre, la reunió del club de
lectura es va fer amb una copa de vi
s’hi va parlar del llibre El silenci de
les vinyes, de Gisela Pou. El celler
convidat era Vall de Baldomar.
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L’Associació de Comerç i Serveis signa un
conveni per oferir avantatges als associats
L

’associació de Comerç i Serveis
d’Artesa de Segre i Comarca
ha signat un conveni de col·laboració amb el Banc Sabadell. L’acord
s’ha fet amb l’objectiu de poder oferir nous productes i avantatges als
establiments associats a través de
l’esmentada entitat bancària.
El conveni de col·laboració el
van signar la presidenta de l’associació, Íngrid Solé, el director de
l’àrea de l’entitat especialitzada en
productes per a col·lectius professionals, Albert Pasqual, i el director
regional de Lleida, Lluís Garriga, el
dilluns dia 5 de febrer.
Solé va explicar que va ser l’entitat bancària la que va fer el primer
pas i es va posar en contacte amb
l’associació informant de la possibilitat de signar l’acord i de les mi-

Íngrid Solé i Lluís Garriga a la signatura del conveni, el 5 de febrer | Dolors Bella

llores que podia suposar als associats. A partir d’ara serà l’entitat la
que s’adreçarà a cadascun del mig
centenar d’associats per informar

del conveni de manera més personalitzada i de com es pot concretar,
d’acord amb el perfil i les necessitats
de cada establiment.
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25730 Artesa de Segre (Lleida)

noticiari
Artesa manté
viva la celebració
del patró Sant
Sebastià

A

rtesa conserva la festa local de
Sant Sebastià el dia 20 de gener. Tot i que molts ciutadans aprofiten per marxar i fer gestions, la festa
encara manté certa personalitat. A
aquest fet hi ajuda la Germandat de
Sant Sebastià, que coincidint amb
el patró, fa l’assemblea anual i treu
el pendó i el porta de l’Ajuntament a
l’Església, on fa missa.

La Germandat de Sant Sebastià, a la plaça de l’Ajuntament | Dolors Bella
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baldomar

EMD Baldomar

Novetats de l’EMD
PLA D’OCUPACIÓ

B

aldomar es beneficiarà d’un
pla d’ocupació que coordina el
Consell Comarcal. Dues persones
d’Artesa faran feines de neteja, bàsicament, en diferents pobles a banda del nostre, com ara Artesa, Alòs
o Foradada. A Baldomar vindran els
dimarts.

PARC DE SALUT

L

a Diputació de Lleida ha atorgat
aquesta instal·lació a l’EMD de
Baldomar. Fa poc que hem acabat
el sorral i en breu s’iniciaran unes

12 I

sessions d’explicació del funcionament dels aparells,
dirigides
per un tècnic de
Salut.

GENT GRAN

E

l dia 18 de
gener vam
assistir a la constitució del ConLes instal·lacions del parc de salut de Baldomar | EMD
sell Consultiu de
Gent Gran, que potencia i canalitza nes grans de la comarca (més infortot allò que té relació amb les perso- mació a la pàgina 17).
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municipis

Foradada col·labora amb ‘La Marató de TV3’

E

l passat 17 de desembre, Foradada es va solidaritzar amb La
Marató de TV3.
L’Ajuntament va organitzar un
concert de Nadal al pavelló poliesportiu de Foradada. El concert,
subvencionat per l’Institut d’Estudis
Ilerdencs (IEI), va ser a càrrec de
Marcel Casellas Trio, que va oferir
a tots els assistents un repertori de
música tradicional i mediterrània, en
aquest cas amb un marcat caràcter
nadalenc. Com cada any, durant la
celebració del concert es van recollir
els donatius voluntaris en benefici
de La Marató de TV3. Enguany es
va recaptar 402 euros.

El concert va anar a càrrec de Marcel Casellas Trio | Ajuntament de Foradada

Finalitzen les obres de reparació del despreniment de Salgar

L

a Diputació de Lleida va informar
al Butlletí Oficial de la Província
del 12 de gener que ja han finalitzat

les obres d’estabilització del front
rocós del Camí de Salgar. Les ha
executat l’empresa Geobrugg Iberi-

ca per un import de 55.220,17 euros,
dels quals 50.000 els ha aportat la
Diputació a través d’una subvenció.

I 13

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

TALLERS

VILELLA

ARTESA DE SEGRE
Tel. 973 40 02 95

EQUIPS DE NETEJA GIDAR
REPARACIONS MECÀNIQUES
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Fotos de grup de la cloenda dels cursos de millora de la memòria a Cubells (esquerra) i Foradada (dreta) | Consell Comarcal

Cursos de millora de la memòria
L

a gent gran de Cubells i Foradada, a través del Consell Comarcal de la Noguera, ha tingut oportunitat de participar als cursos de
millora de memòria del 9 d’octubre
al 29 de febrer. La darrera jornada

es van entregar els certificats i es
va fer una valoració molt positiva de
l’experiència. Se n’han beneficiat 15
persones a Cubells i 15 a Foradada,
i els cursos han consistit en un programa d’intervenció grupal per millo-

rar les funcions cognitives i conèixer
estratègies per prevenir l’empitjorament amb el pas del temps. Utilitza
un sistema innovador que combinació les funcions cognitives, l’activitat
física i el funcionament social.

10 anys de Montclar amb ‘la Marató de TV3’

La xocolatada solidària per la Marató el 9 de desembre (esquerra) i la visita dels Reis Mags el 5 de gener (dreta) | David Hernández

E

l 9 de desembre es va celebrar
a Montclar, un any més, la diada
solidària amb La Marató de TV3, dedicada enguany les malalties infeccioses. Els actes van començar amb
la projecció del reportatge divulgatiu
de la fundació de La Marató, seguida
d’una xerrada informativa sobre el
tema a càrrec de la infermera Magda
Mitjavila. En acabar, es va gaudir de
la xocolatada i el bingo amb produc-

tes cedits per comerços d’Artesa de
Segre i Agramunt.
La diada va ser, de nou, un èxit
de participació. En aquesta desena
edició, es va batre el rècord de recaptació i es va arribar a 732 euros,
que aniran destinats íntegrament a
La Marató de TV3. Des de l’Associació de Jovent de Montclar volem
agrair la col·laboració de la Junta
Administrativa de Montclar, l’Ajunta-

ment d’Agramunt i els comerços Cal
Rellotger, Cal Mianes, Cal Peroches,
Aquí Natura, Torrons Roig, Torrons
Fèlix, ferreteria Molinet, ferreteria Firal, llibreria l’Espiga, Blanc i Negre,
BonArea ,Tiberi i Floristeria Gili.
Per altra banda, els Reis Mags
també van fer acte de presència a
Montclar, visita de la qual us oferim
una fotografia com a testimoni.| David Hernández Galceran
I 15

municipis

Obres de millora i actes socials a Cubells

Santa Àgueda (esquerra), parc de salut (dreta) i carrer Verge del Castell (baix)

E

ntre les novetats destacades
de les darreres setmanes a Cubells hi ha la celebració de la festa
de Santa Àgueda, organitzada per
l’associació de dones Mareselva
amb el suport de l’Ajuntament i en la
qual van participar una quarantena
de persones. La celebració va consistir en una xocolatada popular i un
bingo.
Per altra banda, l’Ajuntament ja
ha acabat de construir el parc de

16 I

salut i mobilitat, pensat com una
zona d’oci on la gent de totes les
edats pugui practicar esport a l’aire
lliure, amb diverses estructures per
fer exercicis gimnàstics. L’alcalde,
Josep Regué, va explicar que amb
la nova instal·lació es vol fomentar
l’esport i l’estil de vida saludable.
L’obra ha estat subvencionada per
la Diputació de Lleida.
Finalment, l’ajuntament també
està renovant la xarxa d’aigua del

carrer Verge del Castell, se substitueixen les escomeses dels habitatges i s’incorporen nous comptadors
en caixes soterrades a la vorera.
L’obra costa 34.000 euros i té una
aportació de la Diputació.
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la noguera
CONSCIENCIACIÓ SOBRE RESIDUS

E

ls alumnes de 3r i 4t de primària de l’Escola Vedruna de Balaguer han visitat la deixalleria comarcal de
Balaguer i el dipòsit de residus municipals de la Noguera
per conèixer la utilitat i el funcionament de les instal·lacions i la importància de la separació de les deixalles.

RÈCORD DE VISITANTS AL COU EL 2017

E

l Centre d’Observació de l’Univers (COU) del Parc
Astronòmic Montsec (PAM) va tancar l’any 2017 amb
la xifra rècord de 32.936 visitants. El centre va obrir l’any
2009 i en aquestes nou temporades l’han visitat 235.000
persones. El Consell Comarcal de la Noguera, ens gestor de les instal·lacions des del 2013, destaca l’impacte
econòmic que tenen pel sector turístic del Montsec. Segons un estudi encarregat a una consultora externa, la
mitjana de despesa de cada visitant és de 60 euros, que
significa prop de dos milions d’euros a l’any.

jornada era Turisme a les estrelles, ja que el turisme astronòmic en va ser l’eix principal, tot i que també s’hi van
tractar els altres atractius turístics de la comarca. La jornada es va dividir en tres blocs, en un primer es va donar
documentació i material promocional als establiments,
en un segon es va tractar la importància del turisme i en
el darrer es va fer un repàs dels programes en marxa.
S’hi van repassar programes com el Gustum (gastronomia) o les iniciatives per apropar el turisme als visitants
locals, per exemple les visites d’associacions de dones.

TALLER DE RESTAURACIÓ AL MUSEU

E

l Museu de la Noguera, a Balaguer, acollirà un taller
de restauració del 6 de març al 12 d’abril. Sota el títol
La caixa de ma padrina, el taller es divideix en sessions
de dues hores dos dies a la setmana, dimarts i dijous de
16 a 18 hores, i l’objectiu és aprendre a restaurar i recuperar objectes antics. La professora és Conxita Piqué i
les places són limitades.

CONSELL CONSULTIU DE LA GENT GRAN

EINES DE PROMOCIÓ TURÍSTICA

E

E

l 31 de gener es va fer una jornada de dinamització turística amb establiments de la comarca per fer
seguiment dels programes que hi ha ara en marxa i per
donar noves eines de promoció al sector. El títol de la

l dia 18 de gener es va constituir el Consell Consultiu
de la Gent Gran de la Noguera, que ha de ser l’òrgan de consulta i de participació d’aquest col·lectiu en
el disseny i la implementació de les polítiques per a la
gent gran del Consell Comarcal de la Noguera, i que es
reunirà anualment al mes de gener. A la trobada hi van
assistir 35 persones que representaven 20 municipis de
la comarca. Els assistents havien estat designats pels
Casals d’Avis, en els municipis en què no n’hi ha, pels
ajuntaments. S’hi van repassar diverses accions fetes ja
fins ara per part dels serveis socials de la comarca, com
els tallers d’escacs, les xerrades en neuroprevenció, les
aules universitàries, la trobada de gent gran o l’edició del
butlletí informatiu Noguera Gran.
I 17

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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escola els planells
Familiars d’alumnes d’Argentina (esq) i Marroc (dta) a la Setmana Intercultural | Escola Els Planells

Treballem per la convivència i la pau
C

oincidint amb la celebració del
Dia Escolar de la No-violència
i la Pau (DENIP), una tradició molt
arrelada als centres educatius, l’escola organitza cada dos cursos una
Setmana Intercultural en què col·laboren les famílies. L’objectiu principal és conscienciar l’alumnat i les
famílies de les diferents realitats culturals del nostre entorn més immediat, tant si parlem de famílies amb
orígens en diferents llocs de l’estat
espanyol com de persones d’arreu
del món, nouvingudes principalment
a partir de l’any 2000. Pensem que
el coneixement és el principi bàsic
per a la tolerància i el respecte.
Al llarg de la setmana del 22 al
26 de gener van anar passant per
les aules una vintena de mares, pa-

res, germans i padrins. Cadascú a la
seva manera, van explicar diferents
aspectes dels seus llocs de procedència (situació geogràfica, història,
costums, gastronomia...). Gràcies
a això en sabem més d’Argentina,
Colòmbia, Itàlia, Marroc, Romania i
també d’Andalusia i Catalunya.
L’experiència ha estat molt enriquidora per a totes les parts i ha
contribuït a enfortir els lligams entre
l’escola i l’entorn. Moltes gràcies a
les persones que hi han col·laborat.
Posteriorment, el 30 de gener
vam celebrar el DENIP. L’eix central va ser la convivència. Per això,
aquella tarda tota l’escola ens vam
trobar al pati, vam formar rotllanes
concèntriques, vam posar en comú
els nostres missatges (per exem-

ple, “La pau és dolça”) i vam cantar
dues cançons: la mítica Blowing in
the wind de Bob Dylan i Mans a les
mans, cançó en què ens vam donar
les mans en senyal de fraternitat.
Premis
A més, ens complau comunicar
que recentment, dues alumnes han
obtingut premis. A més d’Isàia Boliart
López (4t), que va guanyar el Concurs de dibuix del vi Menut Montsec
(vegeu el número de gener), Laura
Trepat Puigpinós (6è) va obtenir un
accèssit en el Concurs de cartes telemàtiques als Reis d’Orient organitzat per la Paeria de Lleida. Moltes
felicitats, noies!
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partits polítics
Artesa acull una assemblea del PDeCAT

E

l 16 de gener va tenir lloc al
Cubtural d’Artesa de Segre
una assemblea comarcal del Partit
Demòcrata (PDeCAT) de la Noguera. Va comptar amb la presència del
conseller Jordi Turull i del coordinador organitzatiu del PDeCAT, David
Bonvehí.
Durant la reunió es va agrair la
tasca d’Antoni Balasch i Parisi, alcalde d’Albesa, que deixa el Parlament
de Catalunya després de ser-ne diputat des de 2010, primer per Convergència i Unió i des de 2015, per
Junts pel Sí.
Turull i Bonvehí van agrair a Balasch la feina feta al Parlament durant les darreres tres legislatures,
així com el seu compromís amb el
procés d’independència.
El president del PDeCAT a la
Noguera, Eloi Bergós, va destacar
l’entrega per la comarca de Balasch,
que ha estat un enllaç “sempre efi-
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cient” entre els municipis de la Noguera i el Govern de la Generalitat
de Catalunya.
L’assemblea va servir també per
valorar els resultats electorals del 21
de desembre, en què Junts per Catalunya va guanyar les eleccions a la
Noguera amb 8.172 vots (un 37%) i
els partits favorables a la República
Catalana van obtenir un 71,9% dels
sufragis.

Foto dels assistents (dalt) i d’alguns
dels càrrecs del partit (baix) | PDeCAT
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les entitats

L’AMPA de la Llar d’Infants entrega el premi
corresponent al Sarronet de l’any 2018

E

l dia 16 de gener de 2018 vam
fer el lliurament del Sarronet de
la Llar. Enguany, el número premiat
va ser el 795, coincidint amb les darreres tres xifres de la Grossa de
Cap d’Any, i la persona afortunada
va ser la M. Àngels Morera.
El Sarronet de la llar ha comptat
amb la col·laboració de molts establiments de comerç i serveis d’Artesa de Segre, als quals volem aprofitar aquestes línies per fer arribar el
nostre més sincer agraïment, ja que
sense ells no hauria estat possible la
iniciativa.

COL·LABORADORS

El Sarronet del 2018 es va entregar el dia 16 de gener | AMPA Llar d’Infants

Els col·laboradors d’aquest any
han estat Aldavó, Aquí Natura, Bar
Cal Jubete, Bar Sícoris, Borrell,
Calçats Maribel, Ca l’Artigues, Caracal·la, Capricis, Confeccions Lladós,

Conills Caubet, Cucaina, Flors Joana, Gimnàs Altis, Jambo, L’essència,
La Rulina, Nurfarma, Mianes, Mobles
Giribet, Opticalia, Peixateria Gomà,
Perruqueria Enginy, Perruqueria In-

novació, Perruqueria Kbells, Perruqueria Lluïssa, Perruqueria M. Dolors, Prefabricats Lleida, Quitxalla,
Supermercat Vila (Palmira), Última
Moda, Viktoria i Xics.
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Les Artesenques Actives celebren la diada
de Sant Sebastià i festa de Santa Àgueda

Bingo de Sant Sebastià (esquerra) i dinar de Santa Àgueda (dreta) | Dolors Bella

L

es Artesenques Actives hem organitzat activitats relacionades
amb dues festes assenyalades les
últimes setmanes, la diada de Sant
Sebastià i la de Santa Àgueda. Per
Sant Sebastià, aprofitant el festiu
local, vam fer un bingo acompanyat
d’un bon berenar. El 5 de febrer,
Santa Àgueda, vam fer un dinar per

celebrar la patrona de les dones.
Va ser al restaurant Sícoris i hi van
assistir 77 persones entre sòcies i
acompanyants.

AGRAÏMENT
Volem donar gràcies al Grup de
Teatre, ja que ells, amb esforç i dedicació, han fet possible que hàgim

col·laborat amb la Marató de TV3
amb una aportació de 1.363 euros,
tots els beneficis. Donem gràcies
també al públic solidari que, una vegada més, va aportar el seu granet
de sorra. Aprofitem per desitjar un
bon any 2018 al grup de teatre i als
seus col·laboradors, a les sòcies i a
tots els artesencs i artesenques.

Les dues branques més
joves del CAU baixen el
pessebre del Castellot

E

l passat dissabte 27 de gener, els Castors i Llúdrigues i els Llops i Daines del Cau d’Artesa de Segre,
juntament amb el Domingo Aldavó, membre de l’associació Amics del Castellot, vam anar a desmuntar el pessebre del Castellot.
Aquesta acció es va dur a terme perquè la segona
branca més petita del Cau, la de Llops i Daines, està
treballant l’eix “Coneixem-nos”, que consisteix a apropar-nos i descobrir què es fa a Artesa de la mà de les
entitats i associacions del poble. | Caps de les branques de Castors i Llúdrigues i de Llops i Daines.
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Les branques més joves del CAU, al Castellot | CAU
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les entitats

El dia a dia a l’AMPA de l’Escola Els Planells
D

es de l’AMPA Els Planells ens
hem proposat fer un parell d’articles per transmetre la nostra feina.
El mes passat ja vam explicar algunes de les tasques que fem, i avui
ens volem centrar en unes activitats
que es desenvolupen diàriament a la
nostra escola, les extraescolars.
Són activitats encaminades a
desenvolupar determinades actituds, a desenvolupar aptituds
socials i a despertar inquietuds
creatives. L’AMPA té una comissió
d’extraescolars els membres de la
qual seleccionen les activitats a desenvolupar, cerquen i contacten amb
els monitors, proporcionen el material per desenvolupar-les i, el més
important, fan d’enllaç entre els monitors i les famílies.
El curs acadèmic 2017-18 tenen
lloc aquests tallers: Animació Infantil
i Fem Volar la imaginació, amb Mariona Valtonrà; Dibuix i pintura i Fill i
agulla, amb Jasmina Gabandé; Es-

cacs, amb Jordi
Ferrer (Acadèmia Josep Oms);
Anglès,
amb
Carol
Jacqueline González;
Teatre, amb Lluís
Niubó,
Vímet,
amb Neus Roqué, Ceràmica,
amb Conxita Pi- Taller de l’extraescolar “Fil i agulla” | AMPA Els Planells
qué, i Mecanomés de 150 alumnes de l’escola fan
grafia, amb Josep Maria Espinal.
Es tracta d’una iniciativa que aquestes activitats.
Des de l’AMPA aprofitem aquespresenta un ampli ventall d’activitats que té com a principal objectiu ta oportunitat per donar les gràcies
motivar als nostres fills, fer-los més a tothom per la participació en les
creatius i que cadascú desenvolupi activitats extraescolars, des dels
el seu vessant creatiu.
mateixos monitors fins als alumnes,
Per part de les famílies cal dir que veritables protagonistes d’aquesta
des de sempre les activitats extraes- iniciativa.
I no oblideu el que va dir Lao Tsé:
colars han tingut una gran acollida i
molts nens i nenes de l’escola han ¨Educar no consisteix en omplir un
participat i participen en els diferents got buit, sinó en encendre un foc latallers. Pel que fa a aquest curs, tent¨. | AMPA Els Planells
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tema del mes
La disbauxa del Carnestoltes té
present el context social i polític

La comparsa del Saltasekles va arribar imitant una càrrega policial entre la resta de comparses | J. Farré, M. À. López

L

a rua de comparses d’Artesa ha
estat una més de les que, arreu
de Catalunya, aquest any han tingut
molt present el context polític i social. El dissabte dia 10 de febrer a la
tarda van ser diverses les comparses que, amb més o menys subtilesa, van fer referència al referèndum
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i les càrregues policials de l’1 d’octubre, a l’aplicació de l’article 155 de la
Constitució o a l’empresonament de
càrrecs polítics i representants d’entitats cíviques.
La més evident va ser sens dubte la carrossa protagonista del Carnestoltes, la del Saltasekles. El rei

del carnestoltes anava disfressat de
Piolín, sobrenom burlesc que van
rebre els membres del cos de la Policia Nacional durant els preparatius
de l’1 d’octubre, i la resta de membres de la comparsa anaven caracteritzats, precisament, d’agents de la
policia nacional. L’arribada a la plaça
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#temadelmes

D’esquerra a dreta, el primer, segon i tercer premis del concurs infantil de disfresses fetes a mà | J. Farré, M. À. López

de l’Ajuntament va ser imitant una
càrrega policial i la carrossa era un
vaixell, un altre dels motius de befa
d’aquest cos durant l’1 d’octubre.
Per altra banda, la carossa guanyadora va ser Abelletes per la llibertat, en referència als presos. No hi

van faltar disfresses de caire local,
com la inspirada en el túmul de Seró, i una variada mostra de la creativitat artesenca en un total de 20
comparses amb més de mig miler
de persones.
El diumenge va tenir lloc el con-

curs infantil de disfresses, en què 33
nens i nenes van desfilar mostrant
21 disfresses casolanes. També van
desfilar 91 nens i nenes en un total
de 19 disfresses comprades o llogades. Tots van rebre un obsequi, i en
acabar hi va haver berenar.

Carme Forcadell, autoritat convidada

D

urant la matança del porc
del dimarts dia 13 es van
repartir més de 1.500 racions de
pa amb llonganissa i botifarra,
resultat de la matança de quatre
porcs. Com cada any, la preparació de la carn es va fer des de
bon matí al recinte de les sitges,
de manera oberta al públic i gràcies a la feina d’un nodrit equip
de voluntaris.
A la tarda, a partir de dos
quarts de sis, es va fer el repartiment del berenar popular. Aquest
any l’autoritat convidada va ser
l’expresidenta del Parlament
Carme Forcadell, a la qual van
acompanyar diverses autoritats
locals i comarcals de diferents
partits polítics.
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discurs
El Tribunal Constitucional ha decretado que esta votación es
ilegal y vamos a retirar las urnas. ¿Nos dejáis pasar?
- “Nooooooo!”
Pues vamos a proceder a la violencia proporcionada...
Proporcionada por el Ministerio del Interior.
¡Buenas noches artesanos! ¿Qué tal, cómo estamos?
¿Nos queréis dar las urnas, o seguís callados como tumbas?
¿Seguro que no sabéis nada más?
¿No estarán en casa del Aranés o del Farràs?
Almenos algún palo os habéis llevado,
aunque a eso alguno está acostumbrado.
Pues que os quede claro, venimos con el 155,
que por el culo os la hinco
(música del NO-DO)
Después de la aplicación de la orden del Constitucional,
volvemos a la época medieval.
Artesencos, a las nuevas leyes quedad atentos.
A partir de ahora esto sí será serio,
y se va a hablar en el idioma del imperio.
Así que los pueblos y nombres quedan castellanizados,
para joderos a todos “plegados”.
Os vamos a relatar nuestro camino hasta Artesa,
en el que nos hemos llevado más de una sorpresa.
Venimos desde Puentes,
donde hemos partido unos cuantos dientes.
Por el camino hemos cruzado el Perro,
pueblo casi deshabitado que parece un entierro.
El hippy del bar nos daba de comer hierba,
por eso le mandamos a la mierda.
Arriba en los Talleres Lagunas y el horno del Sierra
nos encontramos a tractores y al Ribó que querían guerra,
pero nos desviamos a VerLimpio dirección la Palanca,
y desde una cabaña vimos una gran tranca.
Llegamos hasta Alhueso y algun pixapino nos indicó el camino.
En el pueblo de la Horadada,
unos nos la querían meter doblada.
Al final hemos bajado por la variante,
y en los Muebles Rubio hemos escuchado una voz alarmante.
Era el Pedro de la Gasolinera,
que nos quería arrear con la manguera.
Nos han chivado que en la tienda de reparto de bebida
se encontraba una persona importante escondida,
nos han dicho que era Puigdemón,
y que desilusión, que era la Lurdes del Puigredón.
Nos entró el hambre y vimos el Que bien y el Montaña.
Vaya golfo, que le dio pereza servir hasta una caña.
Hemos parado al Pedrito del Flores a buscar las porras,
y desde allí solo vimos de la báscula unas grandes tetorras.
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Al lado, esto de la Cocaína nos ha confundido un poco
y nos hemos metido... a lo loco.
En ese momento nos paró una mujer con salero
que nos chafardeó del ultimo al primero.
La comandante de la cafetería la Amanecida,
que como patriarca de los Lobitos,
nos ofreció unos bocatas que le llaman Pollastricos.
Ah, eso sí que es adoctrinamiento,
que ya tiene las nietas trabajando allí dentro.
Bajando por la calle Eduardo Maluquero,
pasado el cruce del Ramon el Peluquero,
en el Halley nos han recibido con un brazo abierto.
Cuanta amabilidad…. de nuestro amigo Alberto.
De camino a evitar vuestros sufragios
tomamos unas copas en el Pub Labios,
y con el animo contento
por fin hemos llegado hasta el Ayuntamiento.
Veo que alguno … de vernos aquí arriba…. sufre cierto estrés.
¿Ah que sí, Moisés?
Por lo tanto, y sin que sirva de precedente,
Cambiaremos el idioma para contentar a la gente....
Buenooo, no era això el què volíeu...?
De lo borratxos que anàveu per Festa Major,
no haguéssiu vist els cops de bastó.
Menys mal que alguns protegien la placeta,
com el Pit que no va poder treure la furgoneta.
I el Gabri i el Basamba al cotxe acurrucats,
amb la música a tope feien guàrdia ben sobats.
Si no, entrant amb la camioneta,
us haguéssim deixat a tots ben estovats.
Aquest any el Rovira i el Panxal va treure profit al tractor,
no com la passada Festa Major.
De fet, no vam venir perquè ja us teníem distrets
amb la vigilància de la Vilana i els Caubets.
Al trapero d’Artesa no el vam veure de guàrdia a les entitats,
segur que era al pàdel muntant campionats.
Qui es va fotre uns farts de cridar va ser el collons de Macià.
Amb l’urna a les mans se li posava dreta,
més que amb la Maite amb malles de bicicleta.
Ens tenien distreta l’estona, amb la pregonera del Cardona.
A la plaça cues interminables plenes de persones indeseables,
Si us haguessin fet bufar,
segur que a més d’un no el deixaven votar.
Les meses amb poca serietat,
amb més d’un esquerranet allà assentat.
Mentre anaven passant els vells, anaven votant els Serradells.
Diuen alguns que van votar dues vegades,
Però és que l’excusa és que són fotocòpies ben clavades.
Els mossos, de ser uns malparits, van passar a ser aplaudits.
Com a cosa única, el calvo exclamant “Visca la República!”
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Arribaven notícies de Menàrguens i Ponts,
que hi repartien ball de bastons.
Davant del rumor que venia la guardia civil, el Matxaca i el Ribó
ja estaven al peu del canó.
Després que molts pontsicans rebessin castanyes com pans,
el Carlos va aprofitar per vendre gel i fer l’agost al Valldans.
Dos dies després d’aquell percal, vaga general.
Tots cap a Ponts en marxa lenta,
pensant que al Delicias hi hauria alguna calenta.
Entre llàgrimes i aplaudiments vam agermanar els ajuntaments.
Això sí, després el Mingo els va deixar retratats, dubtant de si
ells haguessin fet el mateix sent nosaltres els afectats.

Molts comerços la carretera van deixant,
la majoria, buscant un nou local més elegant.
Ai, Íngrid i Valentina, amb la carretera abandonada,
ja no us podrem veure a les escales petant la xerrada.
Cap a la plaça amb l’Agnès, sempre seràs del nostre interès…
Recordant el teu pas en fals a Baldomar,
alguna a Montclar es va deixar el braç anant a pixar.
Fauna d’insectes a la terrassa del Jack’s,
Mentre els grans fan fitxes i els petits escacs.
Pistolo… Potser que fem un pensament,
que al final s’hi farà la cabana algun indigent.

Santa locura amb el poble aplaudint els tractors
que el diumenge havien fet de protectors.
Ni a la Fira del Meló per la maquinària hi ha tant fervor.
I a partir d’aquí llaços gegants una mica cutres a la carretera,
demanant la llibertat dels presos d’Extremera.

Al futbol el presi va amb un Mercedacos ben mudadet...
Potser vol ser de la Jet Set.
Sandrusco de Cal Benet,
almenys porta a passeig al pobre Rovireta,
amb el Miki només escalfa banqueta.

Fet el repàs al referèndum tan estrany,
fem una mica de memòria als cotilleos d’aquest any.

Al basquet, títols d’ACB per entrenar a tope a Provincial B.
Mentre el primer equip està ben fotut,
la canalla es fa petar el Joventut.
Almenys destineu el poli a la investigació,
amb les cucaratxes que hi ha al vestidor.
O teniu el Dakar a la vista,
amb la de pols que hi ha a la puta pista?

El rumor del nou Urbano segueix xino-xano...
Tot sigui perquè respiri una mica el Caballol
i no reparteixi les cartes tot sol.
De moment l’únic que tenim és la padrina de l’Eixida
que vigila que no aparquem en doble fila.
Només sumem baixes:
qui sí que s’ha jubilat és el Samarra,
no massa diferència amb el que feia fins ara.
Ja ho diuen, que si vols estar gordo i lluent,
treballa per l’Ajuntament.
És que algun algun compatriota està que explota...
Ja veurem si al Joan li creix la panxa o el cul primer.
Un altre que puja al carro de la jubilació
Es el Romaní, que plega... per fi.
Després de tanta paciència
Per fi acaben la residència.
Deu ser que al Mingo ja se li atança.
L’hora de la matança, la feina s’avança.
A la fauna de l’Ajuntament sempre s’hi cola algun dement.
El twitter de Ràdio Artesa, el porta gent molt encesa.
Som un poble esverat, i sobretot el jovent…
Que els encanta els cotxes i la velocitat.
El Cristiano Rumano baixant per Balmes va sortir de la pista
i es va estampar a cal Batista.
També vaya tela, l’empotrada al costat del Gardela.
Els fills d’algun mecànic fotent algunes animalades,
ja han xafat el cotxe unes quantes vegades.
I per últim a Mafet, n’hi va haver un que es va quedar sincarnet.

Al futbol sala, ara estan a les posicions d’excel·lència,
no pels crits del Jordau, sinó perquè tenen la màxima potència.
Per acabar, no volem marxar sense una historieta que explicar.
Va sobre els Planells, on aviat s’estiraran els cabells...
(música de Juego de Tronos)
Després d’estar a l’ombra del Rei Carlos el Barbudo, primero
de la casa de Frankfurtnalia,
Reimon de Giribeth es féu amb el trono del regne dels Planells,
deixant per fi... de ser “primera espada”.
Sota l’atenta mirada de la Reina de los bajos fondos del sur
Ramona de Solé, Primera de su nombre, Ramon de Regué i
Jordi de Trilla, Señor del condado de LEGO.
El pas pel tron de Giribeth no fou molt longevo, això sí, sempre
acompanyat pel fidel conseller el Gran Maestre Español i l’esbojarrada asesora de Alto Jardín.
Després de la renúncia al tron de Giribeth,
es busca ja successor i s’inicia una dura batalla per aconseguir
el Trono de Espuma Negra.
Sabina de la Tormenta i Meritxell de Seres ja lluiten acarnissadament amb Desiree Stark i el gran Maestre Español per fer-se
amb el tron.
La boira está aquí y alberga horrores...
Artesencs i artesenques... Perdoooooo

Anem tan sobrats de calers, que portem grups punters.
Mira si ens sobra la pasta, que al Pavelló els diners que fem
amb els cubatetes els guardem sota les colchonetes
1.000 euros amagats per tapar particularmeeent alguns forats.
Fotre sarpasso com lo Rajoy, “lo cojo y me voy”...
Ja us la sabeu llarga ja...

Artesenques i artesencs...
Primer les dones,
perquè els de l’assamblea estiguin contents.

Si per músics a Artesa no serà.
Les matinades dels caps setmana,
ben tajats i amb jaquetes de cuiro,
concerts de música clandestina del Furry i del Vampiro.

Preneu-vos-ho amb caxondeo,
i munteu un bon jaleo

Espero no haver-vos ofès....
Perquè no és el meu interès.

Bon Carnaval a tothom!!!
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notícies

de la biblioteca

NOVETATS DE Activitats
FEBRER
NOVEL·LA
Más allá del invierno. Isabel Allende.
Plaza & Janés.
Una xilena, una jove guatemalenca
il·legal i un madur nord-americà sobreviuen a un temporal de neu a Nova
York aprenen que més enllà de l’hivern
hi ha lloc per a l’amor inesperat.
El noi del Maravillas. Lluís Llach.
Empúries.
Roger Ventós, baríton de renom internacional, és l’autor d’aquesta autobiografia on presenta el Maravillas, teatre
del Paral·lel barceloní on passà l’adolescència i la primera joventut.
Els setze arbres del Somme. Lars
Mytting. Amsterdam.
El jove Edvard està predestinat a tenir
cura de la granja del seu avi, però li
bull el desig de saber els motius i les
circumstàncies de la mort dels seus
pares fa 20 anys a França. Història vibrant de recerques desesperades.
El que la terra m’ha donat. Lluís
Foix. Columna.
Un recorregut personal i íntim a través de les estacions de l’any amb una
mirada sàvia que implica una entesa
total amb la natura. Reflexió delicada,
erudita i vital de la vall del Corb.
L’Enigma de l’ocell blau. Nii Ayikwei Parkes. Club Editor.
Finalista del Commonwealth Pri-

• Xerrada Alexandre Deulofeu,
autor de La matemàtica de la
història, una teoria sobre els
cicles en aquesta disciplina.
16 de març, 19h, Àrea Activitats
• L’Hora del conte amb la Jasmina
21 de març, 17.30h, Àrea Infantil
• Club de Lectura
Parlarem del llibre A dalt tot està
tranquil, de Gerbrand Bakker
21 de març, 20h, Àrea Activitats
• Premi de Narrativa Breu
Recepció d’obres fins al 23 de
març
• Mostra Com s’ha explicat la història a partir dels llibres de text
De l’1 de març al 30 d’abril
• Exposició Instagram: Benjamí
Llobet
Fins al 31 maig, replà escala
• Exposició del concurs de Fotografies amb DO - 1r pis
• Mostra dels dibuixos d’alumnes
de l’Escola Els Planells presentats al concurs per l’etiqueta del
vi Menut Montsec

ze, aquesta és una novel·la negra africana escrita per un músic. Un viatge a
la vida tradicional que fa venir ganes
de preparar les maletes.

NOVEL·LA JUVENIL

POESIA
Invertida. Eva Baltasar. Lleonard Muntaner.

INFANTIL
La cuina de Peter Pan: receptes
de pastisseria per a nens. Sorprèn, emociona i crea moments
únics. Christian Escribà. Columna.
Com encendre un drac apagat.
Didier Lévy. Libros del Zorro Rojo.
Qui Què Què. Olivier Tallec. BiraBiro.
Wigetta y el báculo dorado. Vegetta777, Willyrex. Planeta.
A la recerca dels tresors perduts: el jardí d’Alabastre. Tea Stilton. Estrella polar.
El secret de la Sagrada Família.
Salvador Comelles. Abadia de Montserrat.
Tom Gates poders súper genials
(gairebé...). Liz Pichon. Brúixola.

CONEIXEMENTS
ADULTS
Meditació zen: l’art de simplement ser. Lluís Nansen Salas. Viena.
Lletres. Lluís Gavaldà. Bridge.

Matilda. Roald Dahl. Alfaguara

Fe, hermenèutica, paraula. Raimon Panikkar. Fragmenta.

After: en mil bocins. Anna Todd. Columna

Diàlegs Cyrulnik i Capdevila. Boris Cyrulnik. Gedisa.

El sol també és una estrella. Nicola Yoon. Fanbooks.

Animals de paper. Cossetània.

Mil veces hasta siempre. John
Green. Nube de tinta.

Inventari il·lustrat dels ocells.
Virginie Aladjidi i Emmanuelle Tchoukriel.
Faktoria dels 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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jove

pàgina
Xavier Pedrós i Ortega

Joan Fontanet i París

“m’agradaria en un futur
arribar a ser un bon futbolista”
En essència

• Data de naixement: 16 d’agost
de 2004
• Alçada:1,63m
• Signe horòscop: Leo
• Curs: 2n ESO a l’Institut Els
Planells
• Una assignatura: Educació
Fisica
• Una professió: Professor d’INEF
• Equip de futbol: Barça
• Un futbolista: Messi
• Un número: 10
• Un color: Blau
• Un programa de televisió: ‘La
que se avecina’
• Un plat de cuina: Macarrons
• Una beguda: Nestea
• Un viatge: Anglaterra
• Un cotxe: BMW
• Una pel·lícula: La saga dels
Rocky
• Un lloc per viure: Lleida
• Una virtut: Tranquil
• Un defecte: Tossut
• Aficions: Esport, videojocs FIFA

En Xavier és un jove de 13
anys que actualment cursa 2n
d’ESO a l’Institut Els Planells.
Compagina els estudis amb la
pràctica del futbol. Sens dubte,
aquesta és una de les seves
grans passions. Li agradaria
arribar lluny en aquest esport
i per aquest motiu s’esforça
cada setmana per millorar el
joc. Tant de bo pugui complir
el seu somni en el món del
futbol, però sense deixar els
estudis, ja que la formació
és fonamental per arribar a
aconseguir els objectius de la
vida.
Com portes l’escola?
Vaig aprovant amb notes no massa
altes. Noto que algunes assignatures
em costen molt, per exemple les matemàtiques. Cada any el nivell va pujant, amb la qual cosa em tocarà dedicar més hores a l’estudi per aprovar
ESO i batxillerat.
A què t’agradaria dedicar-te de
gran?
Abans que res, vull formar-me en
alguna carrera relacionada amb l’esport. En aquest cas, segurament escolliré INEF o un magisteri d’Educació
Física. I després, poder exercir de professor.
Quan vas entrar en el món del futbol
i com ha estat la teva evolució?
Als quatre anys vaig començar
a tocar la pilota aquí a Artesa. Després vaig anar un any com a benjamí

al Tàrrega, d’allà vaig anar dos anys
al Balaguer en categoria aleví i, finalment, un any a L’AEM (Lleida). Aquesta temporada jugo a l’Artesa en categoria d’infantil de segon any.
Un bon record del món del futbol?
En un torneig al complex esportiu
del miniestadi del Barcelona, durant el
Joan Gamper, vam guanyar la final a
la selecció de Tarragona per 2 a 1.
Va ser en categoria benjamí de segon any i jugant com a Penya Barça
Artesa.
Quin entrenador destacaries?
De tots els entrenadors que he tingut es pot aprendre coses… Però el
més complet ha estat en Roger Giribet, quan vaig jugar al Balaguer. Un
gran entrenador que em va permetre
millorar molt el meu joc.
Quines característiques tens com a
jugador i què hauries de millorar?
Em considero un jugador d’equip i
amb bona visió de joc. Crec que hauria de ser més constant al llarg del partit, guanyar en rapidesa i augmentar
l’efectivitat de cara a porteria.
Què et diuen els teus pares?
Els pares em donen suport en tot el
que faig. Volen que “apreti” en els estudis i també em donen bons consells
quan jugo a futbol.
Un somni per complir?
M’agradaria arribar en un futur a
ser un bon futbolista.
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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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cartesa la redacció
La cultura popular i els fòssils
D

es de fa anys estic recollint informació sobre tota mena de
productes de la cultura popular catalana relacionats amb el registre
fòssil de la localitat o de la comarca. És una feina que vaig iniciar ja
fa força anys i a la qual ara em puc
dedicar amb tranquil·litat. Concretament, són els següents elements
patrimonials:
1. Noms populars donats a determinades menes de fòssils, emprats
a certes localitats. A més dels “fòssils corporals” (p.e. “bala de moro”,
“cabreta”, “caragol”, “panet”, “pedra
de llamp”, etc.), també s’hi inclouen
els rastres d’activitat i les empremtes fossilitzades o icnites (p.e. “potades del dimoni”).
2. Noms de llocs geogràfics, derivats dels noms anteriors, donats
a indrets en els quals són presents

certes menes de fòssils (“barranc de
les cabretes”), o bé on es va fer alguna troballa.
3. Llegendes populars per explicar i justificar la presència de determinats fòssils en un lloc concret, per
l’efecte d’algun fet prodigiós o miraculós i/o la intervenció d’algun ésser
amb poders sobrehumans.
4. Usos populars, tradicionals o
moderns, aplicats a determinades
menes de fòssils amb finalitats defensives per a protegir el bestiar,
els cultius o les persones (amulet,
remei, etc.), lúdiques (joguina), decoratives (personal, domèstica, element arquitectònic), etc.
5. Altres productes com poesies,
cançons, endevinalles o frases fetes
protagonitzades per determinades
menes de fòssils.
6. Altres aspectes etnogràfics no

esmentats en els apartats anteriors.
Si alguna persona vol fer qualsevol aportació al meu projecte de
recuperació i estudi, li agrairé que
m’ho faci saber al correu electrònic
hastudillo@macs.udl.cat.
Per acabar, tres qüestions tècniques a tenir en compte:
- Si fos possible disposar d’imatges annexes als noms populars i/o
als usos tradicionals de cada mena
de fòssil, la determinació dels fòssils
seria més fàcil i fiable.
- Totes les contribucions informatives haurien d’anar acompanyades
del nom i cognoms de l’informant,
com a identificació de la font oral.
- Si traieu informació de revistes
o llibres, recordeu d’anotar les dades bibliogràfiques i el número de la
pàgina.
Moltes gràcies per la vostra atenció i molt especialment per la vostra
col·laboració. | Heracli Astudillo,
Universitat de Lleida
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esports
Els Veterans del
CENG guanyen el
torneig de la Pobla
L
’equip de bàsquet de veterans
del CENG Artesa restaurant La
Llosa de Cubells va revalidar el títol
de campió al torneig de la Pobla de
Segur, disputat el 14 de gener. Es
dóna la circumstància que el CENG
ja havia guanyat el trofeu l’any 2017.
Enguany, els artesencs van imposar-se en la semifinal al Tremp i
en la final van trobar-se als veterans

de la Pobla, que
havien eliminat
el Binéfar. Els
artesencs van
vèncer els del
Pallars per 58 a L’equip Veterans del CENG la Llosa | CENG
52, en un matx
David Serra, Miquel Regué, Marc
molt igualat fins als darrers minuts.
Els jugadors campions són: Quim Vilanova, Francesc Bernaus, Gerard
Alonso, Jordi Regué, Raül Tufet, Cases, David Saura i Xavier Serra.

Els Minis s’imposen al Joventut de Badalona
L
’equip mini masculí CENG Fisart està disputant la
lliga de Barcelona grup A2 des del passat mes de
gener. Els nens entrenats per Oscar Alocen van iniciar el
campionat amb dues derrotes ajustades contra el Sant
Adrià i el Maresme, però s’han adaptat ràpidament a
aquesta exigent competició i han aconseguit dues victòries de prestigi contra el Roser de Barcelona i contra el
Joventut de Badalona.
El partit que van jugar els artesencs contra els badalonins és dels que fan afició; es va disputar el 3 de febrer
al pavelló d’Artesa de Segre, amb unes grades plenes
de públic a vessar i amb una victòria de gran mèrit per
74 punts a 72, contra un dels clubs amb més solera de
tot el país.
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Un moment del partit del CENG Fisart i el Joventut | CENG
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La Vertical de les Ànimes obre la
5a Lliga Noguera el 25 de març

L

a Vertical de les Ànimes, que
enguany tindrà lloc el dia 25 de
març, continua sent la primera cursa
de la Lliga Noguera, que en aquesta
cinquena edició, no obstant, es presenta amb canvis importants. Inclou

10 curses de distàncies diverses,
que s’amplien fins als 34 i 54 quilòmetres dels dos recorreguts que ofereix la cursa de Les Peülles, que serà
el 13 de maig a Tartareu i que és una
de les novetats. La resta de curses

Torneig de primavera de pàdel

E

l Tercer Torneig de Primavera de
Pàdel vol superar les 26 parelles
del darrer torneig, el de Tardor. Serà
del 15 de març al 15 d’abril a les pis-

tes d’Artesa i Ponts. El preu de la
inscripció, pendent de confirmar, són
uns 20 euros per persona.Inclou obsequi (pilotes de pàdel marca Head),

són L’Esgarrinxada de Vilanova de
l’Aguda (15 abril), El Meló d’Artesa
de Segre (1 de maig), Lo Búnker de
Foradada (3 de juny), Trail de Castellars d‘Alòs (17 de juny), Bruixes
Trail de Montmagastre (4 d’agost),
Les Peülles del Montsec de Vilanova
de la Sal (9 de setembre), Cursa de
Ponts (30 de setembre) i Gerb Trail
(7 d’octubre).

un mínim de quatre partits d’una
hora de durada, trofeus pels finalistes i sorteig de regals. Hi haurà les
categories masculí i mixt en nivells
avançat, mig i inicial, i la categoria
femení, en nivells mig i inicial.
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Auto Taller Gardela
Planxa - Pintura
Mecànica - Servei grua
Tel. 973 400 198
Nit 973 415 119
Mòbil 630 247 659
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Ctra. d’Agramunt, 98
25730 Artesa de Segre
(Lleida)
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el cap

informa

El Pla interdepartamental i intersectorial de
salut pública i el Mapa d’actius

L

’any 2003, l’OMS deia: “La salut
és un enfocament intersectorial
de les polítiques públiques que té en
compte sistemàticament les repercussions sanitàries de les decisions,
busca sinergies i evita els impactes
perjudicials per millorar la salut de la
població i l’equitat en salut, i inclou
l’èmfasi en les conseqüències de les
polítiques públiques sobre els sistemes sanitaris, els determinants de la
salut i el benestar.”
El Pla interdepartamental i intersectorial de salut pública (Pinsap)
implementa a Catalunya l’estratègia
de Salut en totes les polítiques i s’inclou a la Llei de salut pública, aprovada per unanimitat el 2009. Pretén
que el Govern i les administracions
públiques catalanes capitalitzin directament la seva influència sobre la
salut i el benestar per elaborar polítiques públiques saludables, que actuïn sobre els determinants socials
de la salut i particularment adreçades als grups més vulnerables.
El pla de Govern inclou diversos
plans i estratègies, com el Pla interdepartamental d’atenció i interacció
social i sanitària, el Pla integral de
salut mental i l’Estratègia nacional

Visita a l’escola el 18 de desembre

d’atenció primària i salut comunitària. Aquesta darrera busca generar
salut a partir dels recursos i actius
de la pròpia societat a través de la
cooperació intersectorial.
En aquest marc, i per millorar la
salut, és fonamental identificar-ne
i reforçar-ne els actius. Un actiu és
un recurs que dóna salut i benestar
als membres d’una comunitat: persones, entorns, equipaments i activitats poden ser actius, i conèixerlos és un element fonamental en els
projectes de promoció de la salut. El
projecte Mapa d’actius vol identificar

els actius i les actuacions comunitàries i registrar-los en una aplicació
informàtica. A Artesa, el 18 de desembre, a la sortida de l’escola, us
vam demanar quins són aquests actius, i tornarem a sortir per demanar
que ens digueu més actius de salut i
quines necessitats veieu. Esperem
la vostra participació.
“No hem de concentrar-nos en
els dèficits sinó en els actius, les
habilitats i les capacitats. Hem de
construir capital social perquè les
persones puguin oferir-se amistat i
suport mutus”, deia Sir Henry Burns.
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per què diem...
Albert Vidal

... que a algú se li ha fet jurar la constitució?

L

a frase s’utilitza quan es té notícia que a algú se li ha fet fer alguna cosa per força, molt a desgrat.
L’origen el trobem el 1820, quan
les forces liberals van forçar el rei
Ferran VII, en contra de la seva voluntat absolutista, a jurar la Constitució de 1812 que ell havia derogat en
tornar al poder després de la desfeta
napoleònica.
Els fets que conduïren a aquest
fet es remunten a l’any 1808, a partir
del motí d’Aranjuez contra el primer
ministre Godoy i el rei Carles IV, que
va esclatar pel descontentament
tant de les classes populars com de
l’aristocràcia i el clergat davant el
progressiu empobriment d’Espanya
arrossegat des de la batalla de Trafalgar el 21 d’octubre de 1805.
El rei es veié obligat a abdicar
en favor del seu fill Ferran VII, però
en plena invasió francesa, Napoleó
obligà a pare i fill a abdicar en favor del seu germà Josep Bonaparte, conegut com Pepe Botella per
la seva desmesurada afició al vi.
Així, es promulgà una afrancesada
constitució el 8 de juliol d’aquell any,
amb l’oposició de tots els estaments
hispànics que van formar les Corts
de Cadis i van promulgar una nova
constitució el 1812, coneguda com
la Pepa, perquè es va oficialitzar el
dia de Sant Josep. El redactat pretenia conciliar absolutistes i liberals
però no va agradar ni als uns ni als
altres. Ferran VII la va derogar el
1814, un any després de recuperar
el tron, instaurant un règim totalment
absolutista i reaccionari que durà
fins al 1820, quan els liberals van
obligar el rei a jurar la Constitució de
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1812.
De fet, la història de les constitucions espanyoles està plena de despropòsits. Cap d’elles ha satisfet al
poble, ja que gairebé totes s’han redactat més a mida dels governants
de torn que a favor de la gent. De fet,
no han estat més que un reflex de
la situació en què s’han vist obligats
a viure els ciutadans, sacsejats pel
clima tens de cada època.

LES CONSTITUCIONS A ESPANYA
La Constitució de 1812 va ser
vigent només tres anys, encara que
després de la mort de Ferran VII, el
1833, va ser provisionalment acatada durant un any, el 1836, fins ser
readaptada a les noves circumstàncies monàrquiques amb la regència
de la vídua del rei, Maria Cristina de
Borbó Dos-Sicílies, davant la minoria d’edat de la seva filla, la futura
Isabel II, que encara no tenia tres
anys. I va néixer la Constitució de
1937, sense cap suport popular per
l’excés de concessions dels sectors
progressistes cap als absolutistes.
El 1843 es va declarar la majoria d’edat d’Isabel amb 13 anys
acabats de fer i es va reprendre el
tema constitucional. Va donar lloc a
la Constitució de 1845, una reforma
de l’anterior i amb trets més liberals
però tampoc a gust de la majoria.
La revolució iniciada a França
el 1848 va fer que se suspenguessin les garanties constitucionals per
por que els vents revolucionaris europeus afectessin Espanya, la qual
cosa va propiciar replantejar-se el
tema. El 1856 en sorgí un nou text
que no va arribar a promulgar-se per

culpa del cop d’estat protagonitzat
pel general canari Leopoldo O’Donnell el juliol d’aquell any.
El 1869 l’aleshores president
del consell de ministres Francisco
Serrano va promoure un nou text,
que fou vigent fins al febrer de 1873,
quan es proclamà la I República. Es
va endegar un projecte de Constitució Federal que tampoc no arribà a
reeixir al finalitzar aquest període,
primer pel cop d’estat del general
Manuel Pavia el gener de 1874, ajudat per la Guàrdia Civil, amb la dissolució de les Corts, i més tard, pel
pronunciament del general Arsenio
Martínez-Campos i la restauració
borbònica el desembre de 1874.
Això representà la posada en
marxa d’un nou projecte constitucional que culminaria el 1876 amb
una Carta Magna que estaria en vigor fins al setembre de 1923, quan
va ser derogada pel cop d’estat del
general Miguel Primo de Rivera. De
moment, és la Constitució que ha
estat vigent durant més temps, 47
anys, malgrat la constant oposició
de nombrosos sectors poc afins a la
monarquia borbònica i de bona part
de la població.
Encara hi hagué un nou projecte
amb el nom provisional d’Estatuto
Fundamental de la Monarquía que,
en realitat, era el que s’anomena
tècnicament carta atorgada, és a
dir, una declaració oral del rei comprometent-se a governar de manera despòtica, sense comptar amb el
poble i com a conseqüència del seu
poder absolut. Endegada l’any 1927,
pretenia instituir un règim autoritari i
antidemocràtic, sense separació de
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poders, drets ni llibertats. Quan se
n’acabà el redactat l’any 1929, ni el
mateix Primo de Rivera va estar-hi
d’acord, en veure limitades les seves atribucions com cap de govern.
El projecte ni tan sols va ser discutit
al ple de l’Assemblea Nacional i no
entrà mai en vigor.
Quan es proclamà la II República
el 14 d’abril de 1931, va enllestir-se
a corre-cuita una nova constitució
que, per primera vegada, contemplava la renúncia a la guerra com
forma de resolució de conflictes, la
creació d’un Tribunal de Garanties
Constitucionals i la descentralització
del poder estatal mitjançant la divisió
del territori en regions autònomes.
La dictadura franquista, òbviament,
va acabar amb les pretensions republicanes i la constitució va ser substituïda per les Leyes Fundamentales
del Reino, un conjunt de normes
elaborades al llarg dels anys que escanyaven qualsevol intent de canvi
progressista: la Ley Constitutiva de

las Cortes, el Fuero del Trabajo, el
de los Españoles, la Ley de Referendum Nacional, la de Sucesión,
la de Principios del Movimiento Nacional, la Orgánica del Estado… Tot
encaminat, únicament, a consolidar
de manera definitiva i immutable la
concentració de poders en el Jefe
del Estado, el general colpista Francisco Franco. La primera de les Leyes data de 1942 i el seu conjunt va
estar en vigor fins al 1978, 36 anys.
Poc després de la mort de Franco el 1975 s’articulà la Ley de Reforma Política, l’instrument jurídic que
va fer possible la transició espanyola
cap a la democràcia.
Després de les eleccions generals del 15 de juny de 1977, les
negociacions entre els partits polítics van conduir a l’elaboració d’una
nova constitució que es regula els
valors de l’estat de dret i de les garanties ciutadanes… Encara que
moltes vegades s’hagi posat en dubte que l’aplicació sigui la que hauria

de correspondre a un autèntic estat
democràtic. Va mantenir, però, la divisió territorial que ja havia dibuixat
la Constitució Republicana.
Fou aprovada en referèndum el 6
de setembre per la majoria de ciutadans de l’estat i entrà en vigor el dia
29 (es diu que havia d’haver estat el
dia 28, l’endemà de ser sancionada
pel rei, però s’ajornà per coincidir
amb el Dia dels Innocents). Ja en
aquells moments van sorgir serioses discrepàncies entre membres
del Congrés i del Senat, fins al punt
d’haver de nomenar una comissió
mixta en un intent d’acord, que finalment va arribar, encara que amb notables crítiques, abstencions i vots
negatius tant al Congrés com al Senat. Des d’aleshores, també alguns
sectors polítics i socials s’han manifestat contraris al text en nombroses
ocasions i ara, 39 anys després, torna a parlar-se d’una possible reforma que complagui tothom, cosa que
mai encara no ha estat possible.
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in memoriam
Antonio Berengueres Camats
Un lluitador nat
L’Antonio ens ha deixat després de
lluitar durant 14 anys contra una
llarga malaltia, la qual va afrontar
amb moltes ganes de viure i amb
una gran valentia.
En una conversa recent amb
ell, sorprenia la naturalitat amb què
afrontava la seua malaltia i la forma
en què ho explicava.
Els amics que t’apreciem et recordarem com un COMPANY amb
majúscules. Un company honrat

com no n’hi ha, puntual, recte, gran
organitzador, caçador i tirador al
camp de tir, boletaire... No acabaríem mai. Això sí, una mica tossut i
sec en el tracte.
El nostre més sincer suport al
seu germà Ramon, la seua cunyada Tere i el seu nebot Roger, que
l’han acompanyat en tot moment.
Dels teus amics de la colla, que
et recordarem sempre (EPD).
| Els teus amics

De tinta i paper
Ha estat inesperat i ràpid fa molts
anys que no sabiem els uns dels
altres, per tu ha estat llarg i feixuc.
Al nostre estimat Antonio es impossible que li passi per alt, saber
que fa anys que el portem al cor.
Tenim el privilegi d’haver com-

partit moltes hores de tinta i paper,
coneixem molt bé el teu saber fer
silenciós i agraït...
També un bon...company i mestre,
de posat morrut i generós
de moments savis i humils
de converses tossudes i tendres

de manera de fer perfeccionista i
noble de festa collonut i tímid
de la vida lluitador i honest
de temperament rústic i genial...
tossudament tossut, incansable
amb la vida
t’estimen molt sempre, gràcies per
a compartir-la...
| Companys de tinta i paper

Núria Feixat Farré
La família Galceran Feixat volem expressar el nostre més sincer agraïment per les mostres de
condol, suport i afecte rebudes
aquests dies per la pèrdua de la
nostra estimada mare i padrina
Núria Feixat Farré.

També voldríem agrair al personal del CAP d’Artesa de Segre
la feina feta i a la senyora Nami
Kone, per la seva dedicació i atencions rebudes.
| Família Galceran Feixat
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fa 25 anys
Febrer de
1993

C

om és habitual per les dates, el
protagonista del mes és el Carnaval, que aquell any presentava la
novetat de la rua de comparses, una
antiga tradició que s’havia perdut
amb el temps.
PORTADA. La foto de Joan Serra
ens mostra una de les comparses que
van desfilar en aquella primera rua.
EDITORIAL. Competitivitat és el
títol de l’article d’aquest mes, que
de ben segur no va deixar ningú indiferent. Probablement devia agradar
més als empresaris que als obrers.
Una frase al començament ho deixa
bastant clar: “com que (la competitivitat) pressuposa autodisciplina, capacitat de sacrifici, preparació... de
moment no ens interessa massa”.
FUTBOL. La mateixa redacció
signa Endavant, Veterans!, que fa
referència a l’èxit de l’equip de Veterans de Futbol d’Artesa. Per segon
any consecutiu es van proclamar
campions del primer grup del Torneig
de Telègrafs. A més, durant set anys
seguits van rebre el trofeu a l’esportivitat. Parlant amb el president, Jordi
Giribet, el capità, Benet Galceran, i
l’entrenador, “Payans”, tots destacaven que l’equip era “una família ben
avinguda”. L’entrenador, a més, criticava la política del primer equip, on
semblava que els jugadors sortits
del juvenil no hi tenien gaire cabuda,
mentre altres “de cap manera justifiquen els diners que guanyen”.
CARNESTOLTES. La secció destaca la recuperació de la rua de Carnaval artesenca, després del pregó
de Saltasekles I, amb un total de 17
comparses i 300 persones. En el ball
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posterior es
va
presentar el conjunt
de rock local
C-1313, format
només
per noies.
E N S E N Y A M E N T.
Un text sense
signar destaca la figura de
Maria Rúbies.
Filla de Camarasa, mestra
i llicenciada
en matemàtiques, va dedicar-se també
a la política.
L’article destaca la seua
honradesa i
dignitat,
un
mes després
del seu traspàs: “Va dimitir dels càrrecs
polítics quan va creure que determinades pràctiques del seu propi partit estaven renyides amb el que ella
creia”.
PARTITIS POLÍTICS. La Junta
Local del PP publica una nota informativa on destaca la tasca realitzada per la regidora M. Rosa Aldavó,
després que hagués dimitit. El partit
també lamenta el procés burocràtic
que va provocar que durant sis mesos el grup només tingués un regidor
en actiu, Jaume Ariet, que havia estat
segon de la candidatura. El motiu va
ser el retard per nomenar el substitut
d’Aldavó, que finalment fou el quart
de la candidatura, Vicent Roca, per
renúncia del tercer, Joan Caubet.
VIES DE COMUNICACIÓ. La re-

dacció destaca la grata sorpresa de
veure començades les obres de la
carretera Artesa-Agramunt, tant de
temps esperades. Es va adjudicar per
486 milions de pessetes a l’empresa
Sorigué SA i el període d’execució
era dins del mateix any. Entre altres,
l’obra preveia la construcció de tres
ponts (dos sobre el canal d’Urgell i un
sobre el riu Sió) i la millora de diverses interseccions: La Donzell, Montclar, Tudela...
LOCAL. Sícoris signa l’article Les
eternes Carnestoltes, on recorda les
comparses artesenques de la seua
joventut, quan la Plega unia “tota la
fadrinalla de la ciutat, cantant per les
places i carrers (...) a redós d’una espectacular carrossa”. També recorda
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Ramon Giribet i Boneta
que en aquella època “la gent reia,
cantava i xiulava” sense necessitat
que fos Carnaval. Finalment destaco
una frase que molts li havíem sentit dir
quan parlava d’aquells temps: “Artesa
tenia una fàbrica, dues orquestres i
dos balls, tres fassines, tres farmàcies, quatre metges i un veterinari”.
Ocupant les pàgines centrals,
un reportatge fotogràfic del Sisquet
amb el títol La matança en imatges
ens ofereix quatre magnífiques fotos
d’aquest esdeveniment del Carnaval
artesenc, una de les quals reproduïm.
NATURA. Joan Aranés i Clua pregunta Hi ha una veritable preocupació per la Natura? Només començar
el text ja diu que no, però després ho
deixa clar en anar desgranant les particularitats amb què es troba durant el
seu itinerari, primer a peu i després
en bicicleta, per Artesa i rodalia. Amb
el seu estil de prosa poètica, Aranés
ens retreu –amb tota la raó, penso–
els petits detalls diaris que fan evident
que no ens preocupa el futur del nostre planeta. Un article perfectament
vigent.
DE LA VELLA ARTESA. En l’article Les cançons, F. Solé coincideix
amb Sícoris en el fet que la gent ja
no cantava com abans. Solé es pregunta on són “les cançons d’aquella
gent que cantava per ella mateixa, a
casa o a la feina, sense pretensions
de perfecció ni lluïment”. Acaba sentenciant que “potser seria bo recordar
que hi havia un temps en què la gent
cantava”.
CARTES A LA REDACCIÓ. Amb
el títol Netedat i pulcritud, M. Dolors
es lamenta de les defecacions de gos
que es trobava pel carrer. Com en
tantes altres coses, 25 anys després
estem igual o pitjor.
FULLS D’INFORMACIÓ MUNICIPAL LOCAL. Poca activitat del Ple,

al qual es va incorporar Vicent
Roca per cobrir
la vacant del PP
deixada per M.
Rosa Aldavó. Entre altres, la secció també informa
de les gestions
de l’alcalde Campabadal per a
l’electrificació de
Clua i de la reunió
de la Comissió de
Seguiment del Projecte Torreblanca, presidida pel conseller Comas. A
més, es publiquen les bases del IV
Premi de Narrativa Breu, que ampliava el nombre de categories.
COMARCA. La notícia Recerca
d’aigua per a ús domèstic a la Noguera era del Diari de Lleida. Per tal
de solucionar diferents problemes
d’abastament d’aigua, la Generalitat
va destinar 21 milions de pessetes
a una campanya de prospeccions
aqüíferes als següents municipis de
la Noguera: Àger, Cubells, Oliola, Os
de Balaguer i Vilanova de Meià.
TEATRE. La
secció
anuncia un nou cicle de teatre de
quatre
mesos
a la Dàlia Blanca, amb l’ajuda
de l’Associació
d’Empleats de
“la Caixa”. Al
març hi hauria
la primera obra,
20 per 20, de Jacint Vallvidrera, a
càrrec de la companyia Amics del
Teatre, de Giro-

nella.
HUMOR. En aquesta ocasió els
tres acudits de Quimet i Cosme que
ocupen la pàgina són de política municipal, un dels temes preferits de
l’autor, Peese.
IMATGES D’AHIR. Amb el títol
Futbolistes d’Artesa. 1929, la secció
ens presenta dues fotos. La primera
és dels jugadors titulars de l’equip oficial, mentre l’altra és un grup ocasional d’aficionats. També hi trobem tots
els noms del primer equip i alguns de
l’altre.
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reflexionem

Mercè Nogués

Parar per gaudir

A

vui en dia, correm per a tot: per
anar a treballar, per menjar...
Correm, fins i tot, per anar a dormir.
Aquesta forma de vida, sense
adonar-nos-en, ens desgasta i provoca un esgotament físic, mental i
espiritual que no desapareix ni tan
sols en arribar a casa.
Estar sempre amb el peu a l’accelerador ens tanca en un parany en
què l’estrès és el protagonista de tot
allò que ens passa. Aquesta coneguda malaltia del segle XX afecta les
emocions, la salut i la productivitat,
sigui quina sigui la feina que exer-
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cim. Però tot i això, ningú vol ni sembla estar disposat a trepitjar el fre.
Sempre cal fer alguna cosa més... I
mai tindrem temps, perquè seguirem
incrementant la llista d’obligacions.
A aquest ritme, el cos rendirà
menys i hi haurà més percentatge
de dificultats i errors a causa del
cansament. L’esgotament ens debilita, ens consumeix, ens anul·la i la
nostra originalitat s’esvaeix.
El temps és també per anar al
cinema, llegir un llibre, estar amb
amics, amb la família, descansar o
dormir, fins i tot fer una bona i plaent

migdiada. Tot això serà una part
important del bon ús, administració
i rendiment del temps, ja que quan
hàgim descansat, els problemes no
es veuran tan importants ni sentirem
que és impossible trobar-hi solució,
com quan pretenem resoldre’ls estant esgotats.
A més, l’oci i la recreació són necessaris per pensar amb més claredat, amb més discerniment i, quan la
nostra ment està distesa, neixen les
millors idees i projectes. Per tant, és
important gaudir tant de la feina com
de l’oci.
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informació

municipal d’artesa

Gener
APROVACIONS
S’acorda aprovar la relació de
factures de més de 120,20 euros
pendents d’aprovar corresponents
a l’exercici 2017, que ascendeixen a
202.710,81 euros.

*

INFORMES D’ALCALDIA
Es concedeixen els ajuts de:
- 173,78 euros al CUDOS per les
despeses de l’esmorzar de la pujada
del pessebre a Sant Mamet.
- 300,00 euros a l’Escola de Música Sona Music, per fer front a les
despeses i la direcció del Concert de
Nadal.

Eva Maza i Batlle

- 200,00 euros al Lokal per fer
front als premis dels guanyadors de
les Olimpíades Rossy Delight organitzades per Nadal.
- 3.000,00 euros al CENG Artesa
de Segre per fer front a les despeses
d’organització de les estades multiesportives del juliol i per les estades
de pretemporada.

Dates a recordar
Recollida d’objectes voluminosos
Trucar a l’Ajuntament per informar del lloc de
recollida i dels objectes (973 40 00 13)
- Pobles agregats i Artesa de Segre: dimarts,
27 de febrer i dimarts, 20 de març.
Aquest servei només és per casos molt justificats, que no puguin anar directament a la
deixalleria.

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

Josep Galceran

Xiuxiueig a cau d’orella

- Ja tenim president!
- Què dius què?... Com dius?...
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la

vella artesa

Josep Nogués i Sirvan

Coses de xiquets
E

ns hem de situar als anys 1942
i 43, quan hi havia molt poques
coses per passar l’estona. Una era
jugar a futbol, però hi jugàvem a
la nostra manera: la pilota era de
draps, que el bon amic Silvestre
(EPD) cosia fins a arribar a fer una
pilota petita plena de draps per dintre. Com és natural, a base de xuts i
xuts es feia malbé, però ell era molt
previsor, sempre en portava una de
recanvi. Així, si a la meitat del joc
vèiem que li sortien “les tripes” (a la
pilota), aleshores retiràvem la dolenta i jugàvem amb una de nova.
Després, l’amic ja “l’apanyaria”
per tornar a donar-li puntades. Però
vet aquí que un dia vaig trobar una
coberta de pilota de veritat, molt vella i que estava bastant malament,
és a dir, estripada, però l’amic en
qüestió la va cosir i repassar tota.
També li vam donar “una passada”
de greix. Després, hi vàrem embo-
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tir papers de diari, tots ben atapeïts,
i noi, allò ja ens semblava que era
una pilota de primera divisió.
El lloc per jugar era el Camp de
Futbol, on jugaven els grans. Hi
anàvem a una hora en què no hi jugués ningú, de manera que sempre
hi acabàvem anant a la mateixa hora. Ho anunciàvem als companys i
fèiem cada partit que esgarrifava.
Un dia, quan estàvem en ple partit, varen venir dos nois, molt més
grans que nosaltres, més fornits i
bastant mal educats. Nosaltres érem
jovenets i havíem de callar. Ells es
varen fer amos de la pilota.
Quan els senyors van estar cansats i farts de jugar, ens tornaren la
pilota. Això va passar diverses vegades, i la veritat, ens empipava bastant.
A mi se’m va ocórrer una idea,
vaig explicar-la als companys i
els va semblar bé. Vàrem treure de

la coberta de la pilota tots els papers
de diari i vàrem omplir-la d’arena, de
manera que, com és natural, pesava
una barbaritat. Vàrem esperar que
vinguessin “els senyors”. No van trigar massa, i en veure la pilota, un
d’ells em va dir: “tira’m la pilota”.
Jo vaig fer una mica com aquell
qui no li volia deixar, tot i que aquella
vegada sí que volia que xutés, i em
va tornar a dir: “O me la deixes o no
la veuràs mai més”. I a més a més
em digué: “Tira-la i veuràs quina “bolea” faig”. Jo vaig fer un bon esforç,
perquè pesava molt.
Li tiro i ell, al xutar-la tan fort, va
caure a terra i es va trencar el peu. El
seu amic va portar-lo a casa, i la família es cuidà de portar-lo a curar. Jo
vaig veure’l diverses vegades anant
coix i amb el peu embenat… Però
des d’aleshores no varen aparèixer
mai més pel camp i nosaltres jugàrem tranquils.
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la foto

El 29 de gener es a acabar el curs ‘Lletres per tothom’, que ha durat 5 mesos i en el qual 25 persones del Senegal, el
Marroc, Brasil i Romania han treballat el coneixement de l’entorn i la societat de Catalunya. | Consell Comarcal de la Noguera

