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agenda
Agenda

ciutadana

Desembre
ARTESA DE SEGRE

Actes

23 des.: Luciano Mota Redondo (82
anys), natural de Poyatos
(Cuenca)

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.

1a La colla de la Selva (animació)

que sabem que es faran
Tot el mes

Exposicions de la Biblioteca Municipal: Veure pàgina 22

Manca informació del Registre Civil
DEFUNCIONS

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

Tot el mes

La Biblioteca Joan Maluquer i Viladot se suma al programa Biblioteques amb DO. Veure activitats a la
pàgina 22

2a El gran showman (musical)

Fins al 23 de març

Termini de presentació d’obres al
29è Premi de Narrativa Breu d’Artesa de Segre.
Lloc: Biblioteca Joan Maluquer
i Viladot. Consultar les bases a
la mateixa biblioteca o a la seva
pàgina web. Organitza: Ajuntament
d’Artesa de Segre

5 de febrer

Festivitat de Santa Àgueda
10, 11 i 13 de febrer

Carnaval a Artesa (pàgina 42)

3 de febrer

Cinema al Cubtural. Doble sessió,
1a a les 17,30 i 2a a les 22h

temps

24 de febrer

A Baldomar, 36a Festa del Porc.
Sopar de germanor a les 20h

desembre

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: 1,7°
Temperatura màxima: 13,7° (dia 30)
Temperatura mínima: -9,8° (dia 6)
Dies amb precipitacions: 7*
Precipitació màxima:
5,9 mm 		
			
(dia 27)
Total precipitacions:
16,5 mm

Temperatura mitjana:
2,4°
Temperatura màxima: 13,4° (dia 30)
Temperatura mínima:
-7,3° (dia 3)
Dies amb precipitacions: 8
Precipitació màxima:
9 mm 		
			
(dia 11)
Total precipitacions:
22,8 mm

*Algunes precipitacions són dècimes de litre

FORADADA

per la boira

Dies amb precipitacions: 8 (dia 27)

Temperatura mitjana: 3°
Temperatura màxima: 13º
			
(dia 16)
Temperatura mínima: - 8º (dia 6)
Dies amb precipitacions: 3
Precipitació màxima:
8 mm
			
(dia 26)
Total precipitacions:
14,6 mm
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Propòsits d’esmena
Quan s’enceta un any nou, ja se sap:
que si començarem al gimnàs, que si
aprendrem anglès, que si deixarem
de fumar... I així una llarga llista de
bons propòsits, entre els quals també
hi entren els que tenen a veure amb
la nostra forma de ser i actuar. És a
dir, també ens proposem ser millors
persones i fer més bé les coses.
Amb el 2018, queda enrere un any
francament convuls, especialment
els últims quatre mesos. I tothom sap
de què parlem. En començar aquest
any podem dir que, després d’uns
mesos de desgovern real a causa de
l’aplicació de l’article 155, malgrat el
que diguin des de Madrid, les eleccions al Parlament del 21D han deixat
el panorama polític si fa no fa com
era. Això sí, ara tenim una radiografia
exacta del país, atesa la participació
rècord de pràcticament el 82% del
cens. Tenim un 47,5% d’independentistes, un 43,5% d’unionistes i
un 7,5% que correspon a Catalunya
en Comú, on hi ha una mica de tot.
L’1,5% restant es reparteix entre els
vots en blanc i els partits sense representació parlamentària.
A l’espera de la constitució d’un
nou govern, amb moltes incògnites
obertes, no hi ha dubte que la majoria
de catalans vol la independència.
No sembla, però, una majoria prou
evident i en això potser havíem

estat massa agosarats. Per tant, dos
propòsits d’esmena per als sobiranistes: cal fer més pedagogia sobre la
independència i hem d’estimar més
la gent que no hi creu. El segon és
difícil amb tot el que ha passat, però
precisament per això cal entendre
que com més maltractades ens sentim les persones, més ens allunyem
dels maltractadors. Això és el que ens
ha passat a molts catalans i catalanes
amb l’Estat. Que no ens passi a la
inversa amb la resta de gent que vol
continuar dins d’Espanya.
No hi ha dubte que a les nostres
contrades vot independentista supera
les tres quartes parts del cens sobradament. Si així fos a tot Catalunya,
potser ja fa temps que tindríem aclarit
el tema. Encara queda feina per fer
a molts indrets urbans. Aquest fet ha
servit als unionistes de mala fe per
inventar-se allò de Tabàrnia, intentant capgirar els mateixos arguments
independentistes. S’obliden d’explicar, però, que aquesta creació no té
cap solidesa històrica, geogràfica, ni
cultural, mentre que Catalunya existeix des de fa més de 1.000 anys. Pel
que fa a la redacció de La Palanca,
tenim un propòsit d’esmena particular
pel 2018, no cometre les errades tan
evidents que hem tingut en algunes
de les darreres revistes. A veure si ho
aconseguim. La intenció hi és.

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

de publicar-les. Només s’admetran els escrits signats amb el nom de l’autor o autors. La
revista no fa seves, necessàriament, les opinions expressades pels seus col·laboradors.
Recepció de textos per a la propera revista: fins divendres 9 de febrer

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

Junts x Cat s’imposa a les eleccions al
Parlament amb prop del 44% de vots d’Artesa

Tot i l’alta participació, l’assistència al col·legi electoral va ser esgraonada i no hi va haver aglomeracions | Dolors Bella / Jordi Farré

J

unts per Catalunya (JuntsxCat)
va ser la candidatura més votada
al municipi d’Artesa a les eleccions
al parlament del 21 de desembre.
Va obtenir 846 vots, un 43,86% del
total. La segona força va ser ERC,
amb 599 (31,05%) i la tercera, C’s
amb 201 (10,42%).
Les dues primeres formacions
havien acudit a les eleccions de 2015
com a JuntsxSí, en què van obtenir
1.342 vots (73,13%), una xifra lleugerament superada en aquesta convocatòria. Per la seva banda, C’s ha

6I

més que duplicat el nombre de vots,
ja que venia d’uns resultats de 96
vots (5,23%).
Pel que fa a la resta de formacions, els resultats, de major a menor
nombre de vots, són els següents
(entre parèntesis s’indiquen els resultats de 2015): CUP 91 (98) vots
i 4,72% (5,43%), PP 73 (123) vots i
3,78% (6,79%), PSC 70 (43) vots i
3,63% (2,34%), CatComúPodem 27
vots i 1,40% (no va concórrer a les
de 2015), PACMA 8 (4) vots i 0,41%
(0,22%), PU M+J 3 vots i 0,16%

(sense dades el 2015) i Recortes Cero Grupo Verde 2 vots i 0,1% (sense
resultats el 2015). Així mateix, l’any
2015 també van obtenir vots Unió,
79 i un 4,31%, CatSíqueesPot, 30
vots i un 1,63% del total, i Ganemos,
amb 2 vots i un 0,11%.
Com a la resta de Catalunya, a
Artesa de Segre en aquesta convocatòria destaca l’alta participació,
d’un 83,33%, gairebé cinc punts més
que la del 2015. Hi va haver 1.940
vots, dels quals 11 van ser nuls i 9,
en blanc.
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Resultats electorals als municipis
de la rodalia
Alòs de
Balaguer

Foradada

Cubells

Vilanova
de Meià

* Elaboració pròpia a partir de les dades de la Generalitat de Catalunya
** Les xifres entre parèntesis són els resultats de l’any 2015
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25730 Artesa de Segre (Lleida)

noticiari

D’esquerra a dreta i de dalt a baix, portades premiades en cada categoria, de menys a més edat; a baix, l’estand al parc

Bona acollida del concurs de ‘La Palanca’
L

a revista La Palanca va muntar
un estand al Parc de Nadal per
fomentar la lectura entre els més
joves a través d’un concurs de portades en què se sortejaven sis subscripcions anuals, una per categoria.
Els premis van ser: llar d’infants,
Cloe Alís; educació infantil, Robert Porta; cicle inicial de primària,
Martina Cardenyes; cicle mitjà de
primària: Isàia Boliart; cicle superior
de primària, Biel Farré Solà; ESO,
Raquel Blasi Gabandé.
I9

noticiari

La biblioteca ha triplicat el nombre d’usuaris
des que és a les noves instal·lacions

El pastís gegant d’aniversari, a dalt a la dreta, i dos moments de l’espectacle ´Els sons de l’Univers’ | Biblioteca

E

l canvi de seu de la Biblioteca
Municipal s’ha traduït en un increment radical de la xifra d’usuaris,
que s’ha triplicat respecte dels que
hi havia a les anteriors instal·lacions.
Precisament aquest mes s’ha celebrat el cinquè aniversari del trasllat,
que va tenir lloc el 2 de gener de
2013. Des de la data d’obertura, el
1986, fins a finals de 2012, la seu de

10 I

la biblioteca era a la planta baixa de
l’edifici de les escoles velles, unes
dependències que feia anys que havien quedat obsoletes.
Amb el trasllat al Cubtural, la
biblioteca té una superfície de 700
metres quadrats distrubuits en dues
plantes. A la planta baixa hi ha la recepció, les seccions de música, novetats i revistes, la ludoteca, un es-

pai per fer deures i llegir, consulta de
catàleg, l’espai Bookcrossing, la sala d’exposicions. També hi ha l’àrea
d’activitats, un espai permanentment
dinamitzat, amb exposicions, xerrades, audicions, formacions, tallers,
club de lectura...
Al primer hi ha la majoria de llibres distribuïts per categories i gèneres, l’espai de cinema, els ordina-
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dors de consulta d’usuaris i diferents
espais d’estudi i lectura. Al primer
pis també hi ha l’Àrea Infantil.

FESTA D’ANIVERSARI
La festa d’aniversari va ser el 2
de gener amb un gran pastís i la imprescindible bufada d’espelmes. Es
va fer després de l’espectacle Els
sons de l’Univers, d’Alquímia Musical, en què el nombrós públic va
passar una estona plena de sons i
vibracions amb instruments de molts
països. A banda de l’aniversari del

A dalt, sopar del Club de Lectura i a baix, hora del conte i taller | Biblioteca / J.F.

gener, el 13 desembre també es va
fer una edició de l’hora del conte i al
vespre, el sopar de Nadal del Club

de Lectura. L’endemà, Ram Kisham
Puri va oferir el taller Com fer realitat
els teus somnis.

Ja han començat els
assajos de les Caramelles

E

l dissabte 13 de gener van començar a assajar les
Caramelles, que es trobaran tots els dissabtes a les
20.30 hores al local de l’Orfeó Artesenc de les escoles
velles. L’inici dels assajos ha estat especialment puntual, tenint en compte que la Pasqua s’escau a principis
d’abril. Com a novetat, enguany és previst que assumeixin la direcció de manera conjunta dos joves músics
artesencs, Arnau Farràs i Bernat Giribet. Giribet havia
dirigit el grup en solitari els últims anys.

El primer assaig va ser el dia 13 de gener | Jordi Farré
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noticiari

Promocions
del comerç
per Nadal
L

’Associació de Comerç i Serveis
d’Artesa de Segre ha dut a terme diverses iniciatives de promoció
durant el Nadal. La primera va ser el
mercat al carrer del dia 17, en què,
tot i que el temps no va acompanyar,
els comerços participants van muntar parades al carrer per contribuir a
l’ambientació nadalenca.
Per altra banda, s’han sortejat tres
vals de 200 euros entre els clients
que han fet compres aquests dies,
que han guanyat Josep M. Sanfeliu,
Rosa Vilanova i Amanda Ramírez.
A més, s’ha fet una nova iniciativa
que consistia en identificar imatges
de comerços associats. S’ha sortejat
un val de 100 euros entre els qui han
encertat les imatges i la guanyadora
ha estat Raquel Galera.

Mercat del 17 de desembre, sorteig i concurs | Dolors Bella / ACS

Carnaval i matança del porc

E

l cap de setmana del 10 i 11 de febrer i el dimarts
dia 13 tindran lloc a Artesa els actes de la festa
de Carnestoltes. Com és habitual, el dissabte hi haurà
la gran rua de comparses i comparsites, diumenge, la
festa infantil i dimarts, la matança (vegeu pàgina 42).
I 13

baldomar

EMD Baldomar

Novetats de l’EMD
CAVALCADA DE REIS

E

l primer acte que s’ha celebrat
aquest any 2018 a nivell d’EMD
ha estat, una vegada més, la Cavalcada de Reis del dia 5 de gener a la
tarda. Aquest any en van gaudir 10
nens i nenes, i en total hi va haver
una seixantena de persones a l’entrega dels regals que es va celebrar,
com és habitual en els últims anys, a
l’església de la població.

AJUT CAMINS

P

el que fa a l’ajut institucional
per la reparació de camins amb

àrids reciclats procedents
de residus de la construcció, del qual l’EMD de Baldomar en va resultar beneficiària, val a dir que ja ha
estat recentment executada
l’obra.
En concret, l’empresa
responsable dels treballs ha
estat Extransec, i gràcies a
aquesta actuació s’han preparat i engravat poc més
de 5,5 quilòmetres amb un
gruix de 7 centímetres de
material.

Entrega de regals de Reis a l’església | EMD

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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municipis

Alòs protagonitza el projecte de fotos ‘AMEN’

La presentació (esquerra) i una de les imatges del projecte (dreta) | Néstor Rives

E

l dissenyador i fotògraf Néstor
Rives va presentar el projecte
fotogràfic AMEN, en format audiovisual, a la XXVI Jornada Cultural
d’Alòs de Balaguer el dia 9 de desembre de 2017. Va comptar amb la
col·laboració de la Diputació de Lleida i l’Institut d’Estudis Ilerdencs.
Tot el projecte fotogràfic està
realitzat a Alòs de Balaguer, com a
poble rural de Catalunya, i gira al
voltant d’una partida de cartes en la
qual les persones s’enfronten a l’última etapa de la vida des de l’austeritat i la quotidianitat del dia a dia,
protegits sempre per la naturalesa i
per les seves creences religioses.
Amen és la imatge constant i repetida del pas a una altra realitat,
una pregària a la vida d’aquells qui
ja res esperes, sabent per endavant
que és l’última partida i que caminen
cap al lloc que els està des de sempre reservat, el pensament d’un final
inevitable.
És un projecte viu en el qual l’autor narra una història de vida i de
resistència, on les imatges tenen un

diàleg constant entre elles. AMEN és
un homenatge a totes les persones
grans del poble d’Alòs, que gràcies
a la seva força de voluntat, a les seves ganes de tirar endavant i al seu
amor dipositat en aquest poble, són
encara més fortes.
El projecte s’ha fet en dos anys,
del 2015 al 2017. Han sigut dos anys
de molta feina, de conviure moltes
estones amb aquestes persones en
diferents èpoques de l’any, d’entendre i captar els seus sentiments i les
seves emocions per després poder
transmetre-ho a les imatges i permetre així que l’espectador es pugui
endinsar en aquest projecte.
El projecte pren tres formats, el
d’exposició fotogràfica, el de
fotollibre i l’àudiovisual.
AMEN va ser
seleccionat
a
la Biennal d’Art
Contemporani
Europeu 2017 2019, fet que li

va permetre inaugurar l’exposició el
mes d’octubre a Montrouge (França)
i que el durà a ser exposat en diferents ciutats com Hjorring (Dinamarca), Cesis (Letònia), Cluj (Romania),
Como (Itàlia), Figueres (Catalunya) i
Amarante (Portugal).
També va ser seleccionat al PATA-TA Festival Internacional de fotografia de Granada, el juny de 2017,
en format àudiovisual.
Enguany ha sigut finalista al
DOCfield DummyAward de la Fundació Banc Sabadell de Barcelona
en format fotollibre, de manera que
també es troba exposat a la Fundació Foto Colectania de Barcelona. |
Néstor Rives
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ANTONI AMIGÓ I PONS

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

MARCOVAU - ARTESA DE SEGRE

ES VEN o ES LLOGA
pis nou a Artesa
amb o sense aparcament
3 hab. i ascensor
Tel. 617 410 668
16 I
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la noguera
CROS INTERNACIONAL DE BALAGUER

Montsec d’una nova exposició que es podrà visitar a partir de l’1 de juliol de forma gratuïta. Són tres espais per
tres perspectives, la científica, la divulgativa i la turística,
i s’ha adjudicat per 404.000 euros.

XERRADA SOBRE NACIONALITAT

E

l 17 de desembre va tenir lloc el IV cros de Balaguer,
organitzat per Maratonians del Segre i el Consell Esportiu de la Noguera. S’hi podia participar a partir dels
dos anys d’edat i les curses puntuaven pel circuit lleidatà
de cros. Val a dir que l’èxit de participació de l’any passat
va propiciar la creació d’un segon cros a la comarca, que
tindrà lloc al febrer a Ponts.

NOVA EXPOSICIÓ AL PARC ASTRONÒMIC

E

l consell comarcal de la Noguera i l’empresa STOA,
Projectes Culturals i Turístics S.L., van signar un
contracte el 10 de gener per la realització i instal·lació
al Centre d’Observació de l’Univers del Parc Astronòmic

E

l 18 de desembre el Servei d’Atenció a la Immigració
i la Diversitat (SAID) del consell comarcal va organitzar una xerrada per informar dels tràmits per obtenir
la nacionalitat espanyola. Hi van assistir 17 persones interessades a conèixer el procediment de tramitació i els
documents a presentar. La xerrada es va fer en resposta
a l’augment de sol·licituds d’informació sobre el tema i va
anar a càrrec de l’entitat ASPID.
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les entitats

L’AMPA de l’EMMA, al Gran Teatre del Liceu

E

l diumenge 3 de desembre l’Ampa de l’Escola de Música va organitzar una sortida al Gran Teatre
del Liceu de Barcelona.
A les 12 del migdia, 111 persones van poder gaudir de l’espectacle
musical La petita flauta màgica, amb
música de Wolfgang Amadeus Mozart i direcció d’escena de Joan Font
(Comediants). L’ocellaire Papageno
es va convertir en l’eix de l’acció, tot
i explicant les aventures que va passar juntament amb el príncep Tamino,
per mirar de salvar la princesa Pamina, que estava presonera al castell
de Sarastro.
Una obra que va fer embadalir
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grans i petits, amb una magnífica
escenografia i professionalitat dels
cantants, amb les peçes adaptades
de Mozart. Les interpretacions musicals van anar acompanyades per dos
músics amb piano i flauta travessera.
A la tarda hi havia preparada una
ruta guiada pel barri gòtic de la ciutat
de Barcelona adaptada als diferents
grups d’edats dels infants.
Per altra banda, després de les
vacances de Nadal els alumnes de
l’Escola de Música es van sorprendre
amb alguns regals que els hi havien
deixat els Reis d’Orient.
Podeu rebre més informació de
les activitats que organitza l’AMPA

de l’EMMA al blog (http://ampamusicaartesa.blogspot.com.es), al perfil
de facebook (https://www.facebook.
com/ampaescola.dartesasegre) i al
grup de whatsapp. | AMPA EMMA
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Viatge de les puntaires a Vilanova i la Geltrú
E

l 12 de novembre les puntaires
d’Artesa vam viatjar, amb altres
persones de la ciutat, a Vilanova i la
Geltrú, on se celebrava una trobada
de puntaires. Allà vam poder gaudir de la trobada i també de la fira
que s’hi feia en aquelles dates. La
trobada va ser la darrera del 2017,
així que ara fins l’any que ve, que, si
Déu vol, tenim intenció de recórrer
altres pobles i ciutats fent el que més
ens agrada, punta al coixí. Donem
les gràcies a totes les persones que,
sense ser puntaires, ens acompanyen. | Associació de Puntaires

Mes de desembre a l’AMPA
S

ovint la feina de l’AMPA passa
molt desapercebuda, però és
una entitat molt activa especialment
a l’estiu (per preparar els llibres del
nou curs) i al desembre. Pels qui us
pregunteu què fa o per què cal participar-hi, aprofitem aquestes línies
per fer un recordatori.
La funció principal de l’AMPA és
ser l’eina de relació entre l’escola i
els pares perquè tots els membres
de la comunitat educativa puguin
desenvolupar la seva activitat de la
millor manera possible, en especial
els nostres petits. L’AMPA participa
en totes les activitats que es plantegen des de l’escola, per això el desembre és especial. Acompanyem
el patge fumera, que visita els més
petits, a infantil, i recull les cartes als
Reis, participem de l’alimentació del
Cagatió perquè tot l’alumnat d’infantil, primer i segon de primària tingui
un regal i també recollim els desitjos

de totes les classes expressats per
veu dels mestres en forma de jocs o
material necessari.
L’AMPA també assessora els
pares, tant en qüestions, dubtes o
problemes que sorgeixen al llarg del
curs com en temes educatius, per millorar la relació entre els pares i fills.
Així, fem diverses xerrades o tallers,
l’última de les quals va ser el 18 de
desembre (vegeu número anterior),
amb Carlos Bella.
Finalment, l’AMPA forma part activa de tota la comunitat d’Artesa i
participa de bon gran al parc de Nadal. Enguany hem plantejat tallers de
reciclatge i reutilització de materials.
L’ecologia i la protecció del medi ambient ens amoïnen i apostem per reutilitzar els productes i evitar un excés
de consum, i és que depèn de nosaltres tenir cura del nostre planeta per
assegurar un bon futur pels nostres
fills. Per això vam demanar als pares

i mares que recollissin els rotllos de
paper de vàter, els pots petits de vidre i les oueres.
Cal dir que la resposta dels pares
va ser molt positiva i vam aconseguir
material amb el qual els petits artistes
artesencs van fer un trineu del Pare
Noel, unes boniques espelmes i van
poder donar llibertat a la imaginació.
No volem acabar sense donar les
gràcies a tots els pares i mares que ens
van ajudar a fer els tallers i a aportar
material. I en especial també volem
donar les gràcies a tots els membres
de l’ajuntament que ens van facilitar
el material necessari (pintures, cola,
cartolines,...). Fer un parc de Nadal
porta força feina, des de pensar les
activitats a buscar col·laboració de
pares o preparar mostres, i entre
tots ho aconseguim tirar endavant. I
és que l’important és que els protagonistes gaudeixin al màxim i passin
uns moments
irrepetibles.
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TALLERS

VILELLA

ARTESA DE SEGRE
Tel. 973 40 02 95

EQUIPS DE NETEJA GIDAR
REPARACIONS MECÀNIQUES
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escola els planells

Alumnes de sisè amb la reproducció del megàlit i alumna guanyadora del disseny de l’etiqueta | Escola Els Planells

Escola i entorn

T

radicionalment, l’escola sempre
ha treballat amb el seu entorn
més immediat. És precisament en
aquesta línia que algunes de les
activitats prèvies a les vacances
de Nadal hi van tenir relació, de les
quals en destaquem un parell que
van tenir lloc el 20 de desembre.
Primer, la representació Apadrinament del Túmul de Seró a càrrec
de l’alumnat de 6è. L’obra ha estat
creada per ells i inclou treballs realitzats en diferents matèries curriculars. En resum, explica la història
dels megàlits exposats a l’Espai
Transmissor del Túmul de Seró des
de la seva construcció, fa uns 5.000
anys, passant per la reutilització
com a túmul funerari, fins als nostres dies, amb el seu descobriment
i la construcció del museu. L’activitat
s’emmarca dins del projecte d’apadrinament del monument per part de
l’escola i dóna compliment a un dels
principals objectius: la seva divulgació.
L’alumnat responsable del projecte són el grup de 5è, així mentre

el grup actual ja està preparant les
seves activitats, el de 6è ha tancat
les que va iniciar el curs passat amb
aquesta representació.
Al matí es va fer una sessió per
a la resta de l’alumnat de l’escola,
mentre que a la tarda n’hi va haver
una altra oberta a les famílies i al públic en general. En aquesta segona,
vam comptar amb la presència de
l’alcalde del municipi, Mingo Sabanés, i de la presidenta del Consell
Comarcal de la Noguera, Concepció
Cañadell, entre altres representants
d’entitats municipals i comarcals vinculades amb el centre o al projecte.
Volem destacar l’especial col·laboració del Camp d’Aprenentatge de la
Noguera, que va facilitar accessoris
i vestuari per ambientar millor les escenes prehistòriques.

CONCURS DE DIBUIX
Per altra banda, aquesta tardor la
Cooperativa d’Artesa i l’Escola van
organitzar un concurs de dibuix entre l’alumnat de primària del centre
per tal d’escollir un dibuix per etique-

tar el vi jove Menut Montsec, que ha
sortit al mercat a primers d’aquest
any.
La Cooperativa d’Artesa va premiar un dibuix per cicle amb un lot
de productes de proximitat: cicle
inicial, Arlet Regué Claverol; cicle
mitjà, Isàia Boliart López; i cicle superior, Martí Regué Leal. Dels tres,
el dibuix escollit per a l’etiqueta fou
el de la Isàia, que va ser obsequiada
amb una tauleta tàctil.
El lliurament dels premis es va fer
a la mateixa escola, prèviament a la
representació teatral, i fou a càrrec
del gerent i l’enòleg de la Cooperativa, acompanyats del director del
centre. A partir de febrer, la Biblioteca Joan Maluquer i Viladot exposarà
una tria dels dibuixos realitzats.
La col·laboració entre les dues
entitats es completarà amb una visita al celler del Montsec, al polígon
industrial, per part de l’alumnat de
cicle mitjà.

I 21

notícies de
NOVETATS
GENER
NOVEL·LA
Una fuig, l’altra es queda. Elena
Ferrante. La Campana
L’Elena i la Lila, protagonistes de L’amiga genial i Història del nou cognom, ja
són dones. S’han fet grans molt de
pressa i les dues han intentat trencar
les barreres que tancaven en un destí
de misèria i submissió. Ara naveguen
pel mar obert de finals dels 60, escenari d’esperances i incerteses.
Blitz. David Trueba. Anagrama
Un jove arquitecte arriba a Munic per
participar en un concurs que podria
solucionar-li el futur, però la seva estada a Alemanya es convertirà en una
comèdia humana i haurà d’afrontar un
canvi de vida i d’ideals.
Rellotges de sol. Sílvia Soler. Columna.
Relats deliciosos, sensuals, delicats i
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Activitats

• Taller de treballs manuals infantil
1 de febrer, 17.30 h
• Xerrada amb Empar Moliner,
9 de febrer, 19.00 h
• L’hora del conte amb DO. Blai
Castell (Mai Tant Teatre). En acabar, berenar de pa vi i sucre.
14 de febrer, 17.30 h
• Reunió Club de Lectura. Parlarem de El silenci de les vinyes de
Gisela Pou.
14 de febrer, 20.00 h
• Visita al celler Vall de Baldomar i
després visita al Museu Arqueològic també de Baldomar.
17 de febrer, 10.30 h
• Gran reserva d’òpera, David Puertas, i tast de vi Vall de Baldomar
23 de febrer, 19.00 h
Durant l’acte, lliurament del Premi
Fotografies amb DO
• Exposició d’Antoni Borrell
Del 4 de gener al 28 de febrer,
àrea activitats
• Exposició de Fotografies amb DO
A partir del 2 de gener, 1r pis
• Exposició Instagram Benjamí
Llobet, fins al 31 de maig, replà

emotius de la mà de Sílvia Soler, una
de les autores catalanes amb més projecció de la literatura actual.

Recursos inhumans. Pierre Lemaitre. Bromera.
Un exdirector de recursos humans de
57 anys que en porta 4 a l’atur accepta petites feines que el desmoralitzen.
Quan un empresari es planteja contractar-lo, està disposat a tot: demanar
diners, desqualificar-se davant la família i participar en un joc de rol.
El camí de les aigües. Carme Martí.
Ara Llibres.
Un cant a la cuina feta amb amor i un
deliciós homenatge a les àvies treballadores que mai es van deixar vèncer
per les adversitats. Recepta a recepta,
proposa un viatge carregat d’olors i de
sabors a les nostres arrels. Vida de la
cuinera Maria Badia al segle XX.

NOVEL·LA JUVENIL
No està escrit a les estrelles. John
Green. Fanbooks.
Algunes princeses són de plom.
Núria Segarra Rodríguez. Fanbooks.
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la biblioteca
Pl. de l’Ajuntament, Casal Cultural, entrada carrer València, 1 · 25730 · ARTESA DE SEGRE
Tel: 973400754 · Biblioteca.artesadesegre@gencat.cat · http://bibliotecaartesadesegre.blogspot.com

HORARI Tardes de dilluns a divendres de 16.00 a 20.00 h. · Matí de dimarts d’11.00 a 13.00 h.

El despertar. Amanda Hocking. Estrella
Polar.
El llibre de Merlí: filosofia i merlinades que et faran trempar. Héctor Lozano i Rebecca Beltrán. Rosa dels
Vents.

POESIA
El dolor de la bellesa. Roger Mas.
Empúries.

CONEIXEMENTS
ADULTS
Catalunya bull: el llibre de les
sopes, els ranxos i les escudelles populars. Judit Pujadó. Sidillà.
Atles de la Guerra Civil a Catalunya. Víctor Hurtado. Universitat de Barcelona.
Lo diccionari lleidatà. Robert Masip,
Ferran Montardit, David Prenafeta. Fonoll.
Llunari 2018: calendari lunar per
a l’hort i el jardí ecològics i també per mantenir la salut. Michel
Gros. Artús Porta Manresa.
Rere les vinyes: un viatge a l’ànima dels vins. Josep Roca i Imma Puig.
Rosa dels Vents.
Guía de campo de los fósiles
de España y de Europa. J.A.S. Gómez-Alba. Omega.

Llegim?: com fer lectors entusiastes. Joan Portell Rifà. Ed. Abadia de
Montserrat.

INFANTIL
Cançó de nadal de Charles Dickens. Geronimo Stilton. Estrella Polar.
L’4ss4ss1n4t d3l pr0f3ss0r d3
m4t3m4t1qu3s. Jordi Sierra i Fabra.
Barcanova.
La formiga valenta. Gemma Armengol. Animallibres.
La princesa dels matalassos. Vivim del Cuentu. Baula.
Les 4 estacions des del gran arbre. Britta Teckentrup. Brúixola.
Això no és una selva. Susanna Isern.

Flamboyant.

Misèria, la bactèria: una aventura de Mortadel·lo i Filemó. Francisco Ibáñez. Ediciones B.

PEL·LÍCULES I SÈRIES
Comanchería. David Mackenzie.
El puente de los espías. Steven
Spielberg.
Assassin’s creed. Justin Kurzel.
Mi amigo el gigante. Steven Spielberg.
Trolls. Mike Mitchell.
Merlí (temporada 2). Eduard Cortés.
True detective (temporada 2). Nic
Pizzolatto.

Fotografies amb DO

• Primera edició del concurs, en el marc del programa Biblioteques amb DO
• Hi poden participar persones majors de 18 anys i les fotos s’han d’enviar fins
al 19 de febrer a biblioteca.artesadesegre@gencat.cat
• Al correu s’ha d’adjuntar la plica amb el títol, el nom de l’autor, adreça,
telèfon i correu electrònic. Les fotos no poden anar signades ni tenir cap
element que identifiqui l’autor, i se’n pot presentar un màxim de 3
• La temàtica és el vi en sentit ampli: vinyes, paisatge, patrimoni, cellers,
tines, enoturisme, ... Es valorarà el vincle amb la literatura i la lectura i amb
el territori de la subzona Artesa de Segre de la DO Costers del Segre
• El jurat l’integren personal de la biblioteca, la regidora de cultura i el celler
convidat, i el veredicte (1r i 2n premi) es farà públic el 23 de febrer
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tema del mes

En aquesta pàgina, cavalcada de reis i a la següent, tió popular, cantada de nadales i missa del gall a Salgar | J.F. / D.B./M.L

Artesa gaudeix de l’àmplia
oferta d’activitats de Nadal

E

l programa d’activitats nadalenques d’aquest any a Artesa de
Segre no diferia considerablement
del de l’any anterior, però el que sí
que es va notant en cada edició és
que les propostes tenen molt bona
resposta de públic i la participació és
nombrosa i activa.
Aquest fenomen es pot veure
especialment en propostes de més
recent incorporació, com ara el Tió
Popular, que va omplir la plaça de
l’Ajuntament de canalla, regals i
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rialles el dia 23 de desembre a la
tarda. Però no només les novetats
atrauen, ja que clàssics en constant
renovació com ara el Parc de Nadal
(vegeu desglossament) també s’omplen d’infants i joves. En aquest cas,
a més, es tracta d’una activitat que
demostra l’estat de salut de la vida
associativa i de les entitats del poble, ja que en són les principals impulsores.
Més vinculats a la tradició trobem
els concerts o les misses, en què

destaquen, per la seva particularitat
nadalenca, les misses del gall.
Per una banda, la de Salgar,
de la mà de l’Agrupament Escolta i
Guia Mare de Déu del Pla, aconsegueix portar desenes de persones a
aquesta ermita cada nit de Nadal a
partir de les 10, amb l’atractiu de ser
una missa diferent i amb un foc de
camp que espera els fidels a la sortida de l’església per degustar la coca
i mistela sense notar tant el fred. Per
altra banda, la de la Parròquia, tot i
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#temadelmes
que menys concorreguda, es manté
també any rere any, en aquest cas a
la mitjanit.

NOVETATS
Tot i que el programa varia poc,
enguany el context polític també
s’ha deixat notar per Nadal. A banda
del color groc que es mostra en diferents indrets del poble, per exemple
el pont de la benzinera, la il·luminació nadalenca de la carretera també
mostrava llaços grocs.
Així mateix, el dia 24 al matí es va
fer una cantada de nadales reivindicant la llibertat dels presos polítics,
amb participació de nombrosos ciutadans anònims de totes les edats.
I el clam per la llibertat dels presos
es va sentir també en una altra de
les nits màgiques per excel·lència, la
de Reis.
Per una banda, l’alcalde va demanar als reis que portessin “llibertat” i de manera excepcional, el rei
Melcior va parlar i va dir que a Catalunya hi havia gent a la presó que

Parc de Nadal

A

quest any el Parc de Nadal
s’ha fet els dies 27, 28 i 29
de febrer a la tarda, i l’assistència,

com ja és habitual, ha estat multitudinària. Per part de la Palanca hi
havia la novetat que hi aportava un
estand, un afegit a la col·laboració
que hi ha prestat en les altres edi-

cions (més informació a la pàgina
9). Algunes activitats que s’hi podia fer eren tallers de manualitats i
maquillatge o diferents pràctiques
esportives, entre altres.

I 25

#temadelmes

A dalt, foto de grup dels premiats i pessebre guanyador del facebook; a baix, altres participants | Concurs de Pessebres

aquella nit no podia estar amb
les seves famílies.

CONCURS DE PESSEBRES
Aquest històric certamen ha
complert enguany 62 edicions amb
novetats, la més destacada proba-

blement el Premi Facebook, que ha
estat pel pessebre amb la fotografia
més votada en aquesta xarxa social.
S’hi han presentat 19 pessebres,
7 més que l’any passat, i els guanyadors han estat Marc i Clara Ros
en la categoria Junior, Oriol Cusola

en la categoria sènior, i Carles Galceran, Premi Facebook amb un total de 98 “m’agrada” en el moment
de tancar el concurs. S’ha concedit
també un accèssit a Maria Duran
en la categoria sènior. Els premis es
van entregar el dia 6 a l’església.

Concert de
Nadal de l’Orfeó

L

a música és un altre dels ingredients bàsics del Nadal, i a
Artesa s’ha vist primer amb el concert de nadales i poesia de l’Escola de Música (EMMA), el dia 16 al
Cubtural, i després amb el concert
de l’Orfeó Artesenc i els cors de
l’EMMA, dirigits per Jordi Morera i
Eric Moncunill, una cita ineludible
de la tarda-vespre de Nadal.
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teatre
‘Teràpia de grup’ - El musical
E

l Grup de Teatre d’Artesa, amb la
col·laboració de les Artesenques
Actives, ens van oferir, delectar, amb
un espectacle musical de gran qualitat artística. El primer cap de setmana de desembre, els tres dies, la
gent va quedar gratament sorpresa
amb les cançons, els balls, la coreografia, etc. Sota la direcció de Sílvia
Cardona i Joan Roca, amb la idea
i textos adaptats d’Elisenda Roca i
traduccions d’Albert Mas Griera i
Dagoll Dagom.
Els membres del GT d’Artesa,
després de l’èxit assolit amb el musical El retaule del Flautista, amb el
que avui ens ocupa, ens demostren
que amb un toc de qualitat s’atreveixen a tot, que no tenen aturador.
Han creat un grup de teatre jove
que evidencia que la vena artística
i creativa té un futur esplèndid a Artesa.
El terapeuta-presentador Josep
Miró, a més de fer de psiquiatre,
canta i balla. Al final, el seu diagnòstic és “Si voleu ser feliços, canteu,
canteu!”.
El suport musical imprescindible i
excel·lent va anar a càrrec dels professors de l’Escola de Música d’Artesa Èric Moncunill (guitarra) i Irene
López (teclat). Hi ha una molt llarga
llista de col·laboradors. Per citar-ne
alguns: Vestuari: D’un cop d’ull;
Imatge: Roger Mateu; Producció:
Pepita Llera i Aurora Brescó; Regidoria: Amor Montané; Coreografia:
Mercè Nogués, amb un molt llarg
seguici de gent.
Els actors-cantants que, a més
a més, ballen, són Anna, Martí, Xavier, Aida, Llum (una nena de només

El número final del musical representat al desembre al Cubtural | JF

9 anys que va per figura), Teresa,
Cesc, Jana, Montse, Noèlia, Alexandra i Judit, amb la col·laboració dels
veterans Núria Serradell, Sílvia Cardona i Vicent Farràs. Els tres destaquen, es nota que tenen taules i, a
més, molt bona veu.

CANÇONS CONEGUDES
De les cançons conegudes, la de
Mar i Cel: Perquè he plorat; de Cabaret: Money, Money; d’Els Miserables:
Un castell fet de cristall i He somiat
que era feliç; de Chicago: Senyor
transparent; de Cats: Records; de
West Side Story: Sóc bonica; de
T’odio, amor meu: Au, fem-ho; de
Sunset Bulevard: Mai direm adéu;
i de A Chorus Line: Ball 10, físic 3,
que va interpretar la Núria Serradell,
i el número final: Mai, cantat i ballat
per tota la companyia.
Si haguéssim de destacar algú de
l’elenc jove diríem la Judit, el Xavier
i el Martí, que canten a tres veus, la

Montse Español, el Cesc Jou amb
el seu bastó, l’Anna Estany i la Jana
Regué, encara que tots, tots, van estar a un gran nivell.
Els francesos diuen que el teatre és una emoció, i és veritat. Però
hi afegiríem que el musical, a més,
dóna un marge a la creativitat individual, que és el foc invisible. Amb
la música que ho omple tot, el ball
i els actors dominant l’escenari, és
un sentiment, una fina exhibició de
sensibilitat artística.
És d’agrair el bis final, era un
acabament tan bonic que el van repetir. Amb tots els actors i actrius a
l’escenari, cantant i ballant la cançó
Mai amb les armilles i els barrets
d’un daurat brillant...
Va ser espectacular. Van deixar
un record inesborrable i el públic va
gaudir d’un fi de festa deliciós.
Com diria algú: Que no pari la
música!, “Don’t stop the music!”. |
Bartomeu Jové i Serra
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esports

La Trail Sant Silvestre supera amb
escreix les previsions de participació
L

a setena edició de la cursa i caminada Sant Silvestre d’Artesa,
que des de ja fa uns anys pren forma
de trail, ha desbordat aquest any totes les expectatives de participació.
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En total la van fer 180 persones entre caminadors i corredors, mentre
que l’organització s’havia plantejat
una participació d’unes 150 persones entre ambdues modalitats.

La cursa, que es va fer el 31 de
desembre, tenia poc més de 10,5
quilòmetres i uns 250 metres de
desnivell positiu, amb sortida des de
la plaça de l’Ajuntament i arribada al
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Diferents moments de la sortida, l’arribada i la cursa | Jordi Farré / CUDOS

parc de Bombers.
Alguns dels motius que expliquen
la bona resposta de públic són la
bona valoració de les edicions anteriors, tant pel que fa a organització
com a recorregut, i el fet que tot i la
gran quantitat de curses que hi ha el
dia 31 de desembre, poques ho són
en forma de cursa de muntanya.
La sortida de la cursa i la caminada era a les 11 del matí i la inscripció, presencial, valia 5 euros.
La cursa era cronometrada però no

competitiva, i la sortida va ser conjunta i neutralitzada per a caminadors i corredors.
El recorregut anava en direcció a
Vernet, després cap al camp de tir
i tornava a Vernet per senders i a
Artesa a través del pont de Vernet i
l’horta per anar a parar als Bombers,
on hi havia un generós pica-pica i un
entrepà de llonganissa a la brasa,
feta al mateix moment. S’hi podia
anar disfressat i es van premiar les
millors disfresses.
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esports

A l’esquerra, l’equip vencedor, de Ponts i a la dreta, un dels moments de les olimpíades | El Lokal

9a Olimpíada Rossy Delight del Local
E

l passat dissabte 30 de gener
es va disputar la novena edició
de les Olimpíades Rossi Delight organitzades per l’Associació El Lokal
d’Artesa. El torneig es tornava a organitzar després d’un any de descans i, tot i això, els equips participants no van fallar a la cita. Es va
comptar amb un total de 16 equips

disposats a passar una tarda esportiva i, sobretot, lúdica.
Com en les últimes edicions, els
esports que integraven el torneig foren bàsquet, futbol, volley, bàdminton i bitlles. Després de la disputa
de la fase de grups i el playoff final,
l’equip de Ponts es va imposar a un
combinat artesenc en una ajustada

final que es va decidir en el desempat a les bitlles.
Dit això, només queda felicitar els
campions i agrair la presència a tots
els participants i l’Ajuntament d’Artesa de Segre, per la seva col·laboració.
Fins la propera! | Associació El
Lokal
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A l’esquerra, foto de l’equip mini masculí CENG Fisart i a la dreta, foto de la final amb el Força Lleida | CENG

Els minis del CENG,
subcampions de Lleida
L

’equip de bàsquet mini masculí
CENG Fisart va quedar subcampió del campionat de Lleida en la
final a quatre que es va disputar el
passat 23 de desembre a Cervera.
En la primera semifinal, els artesencs s’imposaren al Cappont per 66
punts a 61, mentre que en l’altra, el
Força Lleida guanyava al Pardinyes
amb claredat. Així doncs, la gran final provincial la disputarien el CENG
i el Força Lleida. Els del Segrià, que
sortien com a favorits, s’imposaren
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als artesencs per 86 punts a 55, en
un gran partit on els lleidatans foren
millors en els primers quarts, però
on els vermells s’imposarien en els
darrers parcials.
Els jugadors d’Artesa, entrenats per Oscar Alocen, van quedar segons de la lliga regular, amb
8 victòries i només 2 derrotes. Els
basquetbolistes del CENG han mostrat un altíssim nivell de joc al llarg
d’aquests mesos de competició,
amb una mitjana de més de 90 punts

a favor per només 40 en contra, imposant-se clarament a equips com
Fraga, Borges, Cervera i la Seu.

ACCÉS A UN NOU REPTE
Aquest sotscampionat provincial
dóna dret als artesencs a participar
d’un nou repte: disputar la lliga de
Barcelona durant aquest primer semestre de 2018, on s’enfrontaran
a rivals de nivell com Joventut de
Badalona, Granollers, Mataró, Sant
Adrià, etc.
Els jugadors del CENG Fisart són: Bruno Alocen, Arnau
López, Joan Torné, Unai Sánchez,
Martí Regué, Kacper Sujecki, Pau
Regué, Albert Cairol, Lluís Mora, Dídac Masanés i Jofre Aumedes.
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esports
Les infantils, campiones
de la 1a fase de la lliga

L

’equip de bàsquet femení CENG
Watershop va quedar campió de
la 1a fase de la lliga provincial A. Les
artesenques, entrenades per Gerard
Font i Enric Ros, han acabat la lliga
amb 7 victòries i 3 derrotes, 596 punts
a favor i 503 en contra, i han quedat
per davant dels equips Maristes Lleida, Mollerussa, la Seu d’Urgell, Calaf i

Balaguer. A partir
del gener, disputaran una 2a fase
on es trobaran
els mateixos rivals units al Cervera i Fraga.
Les jugadores campiones són:
Laia Ros, Laia López, Edna Fontanet, Giulia Tirban, Maria Cases, Maria

Baró, Jana Regué, Mònica Masanés,
Ileana Cairol, Amelia Sujecka, Laia Farré, Salma Lacheb, Edna Boliart, Laura Parramon i Aina Cairó.

Els equips minis participen al
torneig de la Seu d’Urgell

U

na edició més, els equips minis masculí i femení del CENG
Artesa han pres part del Torneig de
Bàsquet Mini de la Seu d’Urgell. Es
tracta d’un certamen esportiu de
quatre dies de durada, que se cele-

bra entre el 27 i el 30 de desembre, i
on diferents clubs vinguts d’arreu de
Catalunya competeixen entre ells,
però també comparteixen experiències i activitats lúdiques a la capital
de l’Alt Urgell.

El premini masculí es proclama
campió al torneig de Coma-ruga

T

ambé durant aquestes dates
nadalenques, l’equip premini
masculí CENG Essència prengué
part en el Torneig de Nadal de Coma-ruga, celebrat els dies 29 i 30 de
desembre. Els nens entrenats per

Gerard Font i David Galceran van
gaudir d’una experiència enriquidora
i van poder competir contra equips
vinguts de tot Catalunya. A més, van
quedar guanyadors en la seva categoria.
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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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per què diem...
Albert Vidal

... acabar com el rosari de l’aurora?

L

a dita pretén explicar que hi ha
coses que per algun motiu -que
fins i tot moltes vegades es veu a
venir- acaben de mala manera, amb
baralles, raons i conflictes.
El rosari de l’aurora era un costum practicat fa més d’un centenar
d’anys que consistia en el pietós
exercici de resar col·lectivament el
rosari a trenc d’alba, quan una comitiva de fidels recorria els carrers de
les poblacions. La majoria de vegades, a més, es cantava a plena veu.
Els promotors d’aquesta rutina van
ser els frares dominics com a devoció a la Mare de Déu del Roser. El
rés se celebrava en dates principals,
com ara el primer diumenge de maig
i d’octubre, dies en què es commemora especialment l’advocació mariana del Roser.
Quan va celebrar-se per primera
vegada la Diada de l’Onze de setembre l’any 1886 amb una missa a

Santa Maria del Mar de Barcelona,
a tocar del Fossar de les Moreres,
en record dels defensors de la ciutat morts durant la Guerra de Successió que havia acabat el mateix
dia de 172 anys enrere, imposant
l’absolutisme borbònic i l’abolició
del dret públic català, alguns sectors republicans no van veure amb
bons ulls que es commemorés la
gesta amb una cerimònia religiosa,
ja que creien que els actes havien
de ser fonamentalment de tipus civil;
la situació d’enfrontaments que va
crear-se acabà amb la supressió del
sermó, de caire catòlic evidentment,
que havia de pronunciar el canonge
de la seu de Vic, Jaime Collell, arribat a Barcelona expressament per
oficiar la solemne missa. La llavor de
l’anticlericalisme s’havia estès arreu
des de la crema de convents el 1835
amb motiu de la bullanga iniciada a
Reus entre liberals i carlins amb el

resultat de 21 morts.
Per altra banda, la situació política d’una Espanya en permanent
conflicte en el regnat d’Isabel II propicià un seguit d’aldarulls que culminaria el 19 de setembre amb la
revolta anomenada La Gloriosa, que
significà el destronament de la reina
i el seu l’exili forçat des de Sant Sebastià el dia 30 del mateix mes, al
crit de “¡Abajo los Borbones! ¡Viva
España con honra!”, i la proclamació
de la Primera República el 1873.
Pel que fa al rosari de l’aurora,
es diu que a Reus un nodrit grup de
republicans orgnitzaren una gran
costellada davant l’hospital de Sant
Joan el Divendres Sant, justament
quan hi passava la processó amb
el rés del rosari de matinada. Com
era d’esperar, el fet provocà enfrontaments, batusses, cops i ferits, de
manera que la celebració va acabar
com el rosari de l’aurora.
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in memoriam
Juan Granja Gironi
El día 30 de diciembre nos dejó Juan Granja, “el barber el
mut” de Artesa, a los 75 años de edad.
Aunque no nació en el pueblo ni pasó sus últimos
años allí, siempre se ha sentido de Artesa de Segre, con
tantas amistades labradas a lo largo de casi 50 años.
La esposa, hijos, hermanos y resto de familia queremos agradecer las muestras de pésame y de afecto recibidas.
Sempre estaràs al nostre cor.
| La família
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Maria Fortó Jou
Iaia, has estat molt important en
la vida de tots nosaltres. Tenim
tan presents els records de petites, quan passàvem els estius a
Lluçars... ( els berenars, quan anàvem a l’hort amb tu i el padrí Tonet,
les aventures amb bicicleta, les caminades a la nit fins a la bàscula,
els jocs al carrer, els veïns, ...)
Els últims anys els has passat
aquí a Artesa, on sempre deies que
a l’estiu feia molta calor i que com
la frescor dels carrers de Lluçars no
hi havia res. Aquí has estat una genial companya de joc per les teves

besnétes, que sempre et buscaven
per poder jugar.
Volem agrair-te tot allò que ens
has ensenyat, els moments tan divertits que hem passat.
Ara ens costarà acostumar-nos
al fet que no hi ets. Però ens quedarà el consol que fins a l’últim moment t’hem pogut estimar, cuidar i
acompanyar.
Com una llum que s’ha anat
apagant, ens hem acomiadat, estaràs sempre present amb nosaltres.
| Núria, Maribel, Laia i Xènia

Agraïment al personal
del CAP

nes de treballar, han fet possible
que a totes hores us tinguéssim
al nostre costat, atenent la nostra
mare, padrina i besàvia Maria, en
tot allò que fes falta.

Hem tingut un camí llarg i difícil, però l’estimació que sentiu per
la vostra vocació i les infinites ga-

Moltes gràcies.
També volem agrair totes les
mostres de condol rebudes.
| Família Salud Fortó

Luciano Mota Redondo
Agraïm de tot cor la tasca de
l’equip d’emergències, tant de
l’ambulància i de les metgesses,
Querido abuelo:
Estoy pensando en ti.
Jode saber que ya no estás
aquí.
Ahora mismo me pregunto
“¿Cómo podré vivir sin ti?”
Me haces falta abuelo, y ahora
que no estás, me doy cuenta de
que nunca te dije “te quiero”.
Baja del cielo y enséñame a
volar… porque desde que tú no
estás, no sé como continuar.
Siento las lágrimas caer, y
duele saber que ya no te volveré
a ver.

per la seva ràpida actuació. També a totes aquelles persones que
ens heu fet costat en aquests

moments. Gràcies.
| La família

Y sé que voy a quedarme con
esos recuerdos, esos momentos
junto a ti, porque realmente a tu
lado era feliz.
Voy a cerrar los ojos y a pensar en ti, te extenderé mi mano
por si la necesitas, veo como las
últimas hojas del huerto se marchitan. Pero una, sigue viva.
Y entonces entiendo que tu recuerdo será eterno, porque yo sigo aquí para cumplir mis sueños,
como un día te prometí.
| Tu nieta
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coses de
Nens
En aquesta secció, que es va inauturar el mes passat, Albert Vidal
comenta errors habituals en l’ús
de la llengua catalana

F

a uns dies estava amb el meu
amic Esteve Pujol assegut a les
taules de fora d’un bar, quan uns
nens van passar corrent prop nostre.
No sé què els devia passar, però
un d’ells va exclamar: Ha fet una voltereta.
Ràpidament l’Esteve em comentà:
- Veus? Ha dit voltereta. I no serà

l’idioma

per què no tinguem paraules per expressar aquesta acció, com ara tombarella, capitomba, figuereta...
- I tantes altres! -vaig respondreTambé diuen chuche quan no costa
gaire dir llaminadura, llepolia o,
simplement, dolç.
- I què me’n dius de columpiar i columpio? Nosaltres en diem gronxar i
gronxador.
- I quan diuen emputxar?
- Que haurien de dir empènyer,
empentar, empentejar o, senzillament, donar o clavar una empenta,
que és molt més fàcil que aquesta

Albert Vidal

estranya paraula que solen utilitzar.
- És que estan agobiats amb tanta
feina a l’escola. Vaja, que estan anguniosos, que tenen angúnia, que
estan angoixats, amb angoixa...
- Vale, que diuen a tort i a dret.
- En lloc de només faltaria,
d’acord, i tant... per exemple.
- Tot plegat, txapusses idiomàtiques.
- Que vol dir barroeries, és clar.
Vam continuar parlant d’altres coses tot esperant una nova ocasió per
comentar coses de l’idioma.
NOTA: Com es pot veure, la paraula mal dita està en lletra cursiva i
la ben dita, en negreta.
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fa 25 anys
Gener de
1993

A

l contrari del que passa avui
dia, en el contingut de la revista d’aquest mes de gener no abunden les referències a les recentment
passades festes de Nadal.
PORTADA. La foto de Joan Serra
ens ofereix una de les típiques imatges de Reis que durant dècades van
tenir lloc a Artesa: el lliurament de regals a la Dàlia Blanca.
EDITORIAL. Aigua avui, riquesa
en el futur fa referència a la rellevància de la planificació en l’ús de l’aigua
a partir de dos fets recents: els aires
renovadors a la comunitat dels Canals d’Urgell amb la nova presidència
del Sr. Coll i la constitució definitiva de
la Junta del Canal Segarra-Garrigues,
que deixava de ser expectant, sota la
vicepresidència de l’artesenc Joan
Clua i Caubet. Mentrestant, el sud de
la península patia una forta sequera.
COMARCA. Amb el títol Qui coneix Joan Barceló?, Bartomeu Jové
ens ofereix un interessant i emotiu
article dedicat a aquest escriptor nascut a Menàrguens el 1955 i que morí
d’accident amb només 25 anys. Jové
destaca que Barceló va comprar una
casa a Tudela de Segre, al carrer de
Baix, i també la seua prolífica carrera
literària en tan poc temps, amb importants premis. També explica, entre
altres coses, que un amic de Barceló
“el va definir com a ‘titellaire de mots’
pel seu lèxic culte, erudit i ric”.
LOCAL. La secció ens ofereix el
programa d’actes de Carnaval dels
dies 20, 21 i 23 de febrer, que presentava novetats respecte d’anys
anteriors. Si no anem errats, va ser
el primer any de les comparses i de
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l’aparició del Saltasekles. Al ball de
disfresses de dissabte, juntament
amb Joan Carbonell hi actuava un
grup local que s’estrenava, anomenat C-1313. El diumenge, animació
i concurs de disfresses infantil. Per
a la tradicional matança del porc de
dimarts calia adquirir tiquets per primera vegada (compra anticipada, 50
pessetes i el mateix dia, 100).
ANUNCI INSTITUCIONAL. La Generalitat estrenava un altre eslògan:
“La gent és la força de Catalunya”. En
concret, l’anunci presentava la nova
Oficina de Gestió Unificada per a Establiments Industrials, amb la finalitat
de facilitar els tràmits burocràtics a les
iniciatives industrials.

OPINIÓ. En l’article Fent via per
la costa de gener l’incansable Sícoris
ens parla del primer mes de l’any des
del punt de vista del refranyer popular.
Els principals temes que exposa són
la lluna (“La lluna de gener, la més
clara de l’any i mirar-la no fa dany”)
i la matança del porc (“Si vols passar
un bon gener, tinguis un porc al saler”). Com a anècdota més singular
del dia en què es matava el porc, ens
recorda que “els marrecs jugaven un
disputat partit de futbol, amb una pilota característica de la jornada, consistent en la bufeta del porc prèviament
inflada amb l’ajut d’un macarró i ben
lligada amb fil d’empalomar”.
LOCAL. La secció, gairebé sense
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Ramon Giribet i Boneta
text, consta de sis fotografies del Sisquet on hi veiem diversos moments
de la representació Els Pastorets a
càrrec de l’alumnat del Col·legi Sant
Josep i els concerts de l’Orfeó Artesenc i de la Coral Infantil. Reproduïm la darrera imatge, on creiem reconèixer com a director el nostre antic
company de redacció Sergi Valls.
SERVEI SOCIAL. La redacció
informava de la posada en marxa
d’un nou servei a Catalunya el 3 de
desembre: el Psicotelèfon, anònim i
gratuït, per a persones afectades de
forma directa o indirecta per problemes de salut mental. El gestionava la
Fundació Nou Camí.
OPINIÓ. F. Solé ens fa reflexionar
en el seu article Recordar. Després
de reconèixer que “els vells no sabem
fer res més que recordar”, fa al·lusió a
les paraules del Dr. Corbella: “Sense
el record no ens seria possible tenir
sentiments ni tindríem consciència de
ser vius”. Solé fa un especial esment
al record de les cançons de joventut i
acaba reivindicant el fet de recordar
“com un exercici saludable recomanat
pels entesos”.
LOCAL. La secció presenta un resum demogràfic del 1992. Al registre
civil d’Artesa hi constaven 22 naixements, 23 defuncions i 9 matrimonis.
COMARCA. Com indica el títol,
Montsonís, resum de l’any, la secció
ens recorda, amb imatges incloses,
diferents actes de relleu durant el
1992 al poble: els concerts als castells gestionats des de Montsonís,
una representació de teatre, una nova
edició del Concurs de Pintura Ràpida,
el visitant 5.000 dels castells de Montsonís i Montclar, però sobretot l’esdeveniment social de l’any, la boda
de Carles Montoliu Heyndrickx, futur
baró de l’Albi, amb 365 convidats al
castell del senyor de Montsonís.

RETALLS DE PREMSA. En
aquesta ocasió no hi he trobat cap
notícia prou propera per a destacar.
NADALA AMB ESPOLETA RETARDADA. Original títol de secció,
on Sícoris signa el poema La fal·lera més sublim. De fet, es tracta d’un
acròstic on podem llegir la paraula “independència” si llegim de dalt a baix
la primera lletra de cada vers.
FULLS D’INFORMACIÓ MUNICIPAL LOCAL. Al Ple ordinari del desembre hi faltaven quatre regidors, els
tres de CiU i la vacant del PP per la
dimissió de M. Rosa Aldavó Pineda,
que havia de ser substituïda per Vicent Roca Mianes i estava pendent
de cobrir. Entre altres acords de tràmit, destaquen la convocatòria d’una
vacant laboral d’operari de serveis
varis i una subvenció extraordinària
de 500.000 pessetes a la Dàlia Blanca. Per altra banda, s’explica que en
10 dies l’Ajuntament va recollir dues
tones de material aportat per la ciutadania (roba, aliments i medicaments)
per a Bòsnia. En un requadre a part,
la Biblioteca Joan Maluquer i Viladot
informa de les estadístiques del 1992,
entre les quals hi ha la dels lectors de
sala (1.168 infantils i 2.478 adults).
OPINIÓ. El tercer article d’opinió
d’aquest número, titulat Aniversari, ve
signat per La Palanca. A partir del fet

que els populars personatges de còmic “Mortadelo y Filemón” compleixen
35 anys, el text ens ofereix una reflexió sobre els herois i els antiherois
dels còmics més coneguts en aquella
època. Els herois quedaven “fora de
la realitat” (Capitán Trueno, Guerrero
del Antifaz, Superman...), mentre que
“tots coneixem algú que s’assembla
als antiherois” (La familia Ulises, Carpanta, Mortadelo y Filemón...). Acaba
recordant que algun dia caldrà parlar
dels entranyables Quimet i Cosme,
creats per Peese (Pere Serra).
HUMOR. La pàgina sencera presenta tres acudits de temàtica diversa
amb els peculiars Quimet i Cosme.
IMATGES D’AHIR. S’hi mostra
una interessant imatge de La Pedrera
de Rúbies, datada el 1907. Situada
al terme de Santa M. de Meià, entre
1897 i 1922 s’hi extreia pedra calcària
d’extrema finor i donava feina a molta gent del Montsec. L’ànima de la
pedrera va ser Lluís M. Vidal Carreras, enginyer de mines. Quan van començar a sorgir fòssils, el jaciment va
adquirir gran prestigi en el món de la
paleontologia i fou considerat el segon en importància mundial pel que
fa a les restes d’ocells. L’explotació
s’abandonà amb la mort de Vidal i el
principal receptor dels fòssils fou el
Museu de Martorell.
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Carnestoltes
DISSABTE DIA 10
Rua de Carnestoltes
18.30h Concentració de Comparses
i Comparsites a la plaça de l’Ajuntament.
Tot seguit, el Saltasekles XXV farà
el tradicional pregó.
A continuació, Rua.
Sopar de Carnestoltes
Al Pavelló, per a totes les Comparses i Comparsites inscrites (cal anar
disfressat i estar apuntat).
Nit de marxa
Després del Sopar, nit de marxa.
DIUMENGE DIA 11
Desfilada de disfresses
A partir de les 17.00 Trobada de
disfresses al Pavelló i desfilada. En
acabar, festa infantil.
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DIMARTS DIA 13
Tradicional Matança del Porc
Durant el matí
Elaboració de les llonganisses i botifarres al recinte de les Sitges.
Berenar de germanor
A partir de les 17.30h
Al mateix recinte de les Sitges.
El berenar consta de derivats del
porc cuits a la brasa i amb pa i vi.
MÉS INFORMACIÓ
Comparses i Comparsites
La rua és per a Comparses (més
de 20) i Comparsites (de 2 a 19).
Es considera comparsa el grup disfressat amb una mateixa disfressa.
Per fer-ne més d’una, cal que el
tema sigui diferent. Itinerari: Plaça

de l’Ajuntament, Marcel·lí Farré,
Eduard Maluquer, avinguda Maria
Anzizu, Prat de la Riba, carretera
d’Agramunt, Escoles, carretera de
Montsonís i pavelló (no deixeu vehicles ni obstacles).
Desfilada Infantil
Té caràcter local. Les disfresses
que concursin han de ser fetes a
mà. La resta no concursaran però
podran desfilar. Podran participar-hi
els nens i nenes de fins a 14 anys
i tots els participants rebran un obsequi
Berenar de germanor
Venda anticipada de tiquets a 1 euro i el dimarts al mateix recinte.
Aquest programa està pendent de
confirmar i subjecte a canvis
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informació

municipal d’artesa

Desembre
PLE ORDINARI del dia 4
S’aprova per unanimitat l’inici
de la tramitació i aprovació de les
contribucions especials per finançar
la pavimentació dels carrers Bisbe
Bernaus, Forn, Església i Travesse-

*

ra de l’Església, inclosa al projecte
d’intervenció integral al nucli antic.
S’aprova per unanimitat la certificació número 7, per un import net
de 12.816,37 euros més 2.691,44
d’IVA, corresponent a l’obra Construcció d’edifici per casal de la gent
gran, fase IV, realitzada per l’empresa Construccions Alòs, SCP. Import

Eva Maza i Batlle

pendent d’executar 72.148,42 euros.
INFORMES D’ALCALDIA
L’alcalde informa que durant el
mes de desembre s’iniciaran les
obres del carrer del Roc del Cudós.
S’informa que l’adjudicació feta
pel consell comarcal per la gestió de
la recollida d’escombraries està aturada per part de la Generalitat.

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

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

Any nou: nova grip política

Josep Galceran

No hi ha cap vacuna que valgui.
Com sempre, repòs i “bons aliments”.
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la

vella artesa

Josep Nogués i Sirvan

Coses molt antigues del nostre poble
E

ren aproximadament els anys
1948-49. No sé si això que us
vull contar era a nivell nacional, regional, provincial, comarcal o local,
però el cas és que, com a mínim a
Artesa, hi havia el costum que quan
un vidu es casava o ja s’havia casat
de poc havia de pagar un tiberi al jovent, és a dir, els joves del poble li
demanaven que els pagués o donés
en espècies un menjar.
Jo no havia vist mai com anava
la cosa, ja que segurament els nuvis anteriors havien complert amb el
pagament establert i ningú se
n’assabentava,
però es veu que
el protagonista
del cas al qual
faig referència,
el “nou recasat”,
va dir al jovent
que van anar a parlar-hi que a pagar no hi volia saber res.
Aleshores van dir-li que li farien
“esquellots”, i ell els va respondre
que “feu el que vulgueu, però jo no
pago res”. Aquest comentari va ser
la metxa que va derivar en fer-li la
vida impossible: els joves van anunciar que un dia determinat anirien a
la plaça major, que era on vivia, i fa-

rien “esquellots”.
Fer esquellots era portar cada
espectador una esquella de cabres,
corders o vaques i fer-la sonar per
tal de fer molt de soroll. El dia assenyalat mitja Artesa es va concentrar a
la plaça Major, on vivia el nuvi, i va
començar el concert, que va durar
més d’una hora.
A dins de la casa, el nuvi i la seva nova família van aguantar tot el
soroll. Llavors, es va donar l’ordre
d’anar-se’n cadascú a casa seva,
però que la cosa aniria seguint un
altre dia que ja
s’anunciaria. Així,
un altre dia es va
repetir el “festival”: la plaça i els
carrers propers
estaven plens de
gom a gom. A les
5 de la tarda, a la
vorera de la plaça molta “clientela” ja
havia portat cadires per veure l’espectacle, i quan els joves van donar
l’ordre d’actuar, que ja era fosc, allò
semblava la guerra de Corea.
A part del terrible soroll, els joves portaren escales de fusta ben
llargues, van pujar al teulat i per
la xemeneia hi tiraren gats morts i
“gasigues” de sofre, que en aquells

Hi havia el costum
que quan un
vidu es casava,
pagava un tiberi
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temps s’usaven per desintoxicar els
barrils on es posava el vi i feien una
pudor inaguantable. Aquella família
va haver de sortir al balcó per no
morir de tant fum i una pudor que no
podien aguantar.
Els joves, preveient això, ja tenien una mànega preparada i en
veure’ls al balcó la van engegar.
Aquella pobra gent no sabien on
anar. Va ser tota una cafrada, la infinitat de persones assistents al “festival” gaudien igual que xiquets i desitjaven que durés més dies, ja que en
aquells temps poques coses hi havia
per a divertir-se.
El cas és que l’home en qüestió
va recapacitar i de mala gana va
pagar el que li havien estipulat els
joves, de manera que es va acabar
l’espectable amb un final diguem-ne
feliç, encara que a aquella pobra
gent els van deixar una casa talment
com una ruïna.
Jo tenia uns 16 anys, també vaig
assistir-hi de públic i vaig comprovar
tot això que acabo d’explicar. Des
d’aquest fet no sé si es va abolir
aquest costum, potser “mal costum”,
perquè aquella pobra família varen
tenir uns dies molt amargs, ja que
“els capitostes” s’havien passat una
miqueta.
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la foto

Un dels tallers del Parc de Nadal, que es va fer al pavelló les tardes dels dies 27, 28 i 29 de desembre amb la col·laboració de diverses entitats locals i que enguany tenia per primera vegada un estand de La Palanca | M. Àngels López

