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agenda
Agenda

ciutadana

Febrer

DEFUNCIONS

dia 1 gen.: Nèlia Isanta i Ponsa (87 anys),
natural de Montmagastre
dia 9: Antoni Berengueres i Camats (65
anys), natural d’Artesa de Segre
dia 15: Modesto Jou i Sabartés (89 anys),

ALÒS DE BALAGUER
DEFUNCIÓ
dia 8: Antoni Baella i Porta (77 anys),
natural d’Alòs de Balaguer

ARTESA DE SEGRE
NAIXEMENTS
dia 5: Aritz Calveres i Mas, fill de Marc i
Elsa
dia 6: Alexander Petrov i Vernalte, fill de

natural de Montmagastre
dia 20: Lucinda Santolari i Riart (93
anys), natural de Vva. de Meià
dia 22: Juan Sánchez i Cantero (92
anys), natural de Màlaga
Miquel Solé i Camats (97 anys),
natural d’Artesa de Segre
dia 27: Clemència Gabarra i Boixadós (92
anys), natural de Vva. de Meià

dia 17: Paula Brusi i Enrique, filla de Joan
Marc i Maria

Actes

que sabem que es faran
Cada divendres

A les 22 h, al 1r pis del Centre d’Entitats, Curs de sardanes. Organitza:
Amics de la Sardana
26 i 27 de març

Al pavelló poliesportiu, TecniCENG
31 de març i 1 d’abril

5a Fira Pagesa (veure pàg. 7)
1 d’abril

- Tot el matí, Cantada de Caramelles. A les 13h, cantada final (pàg. 7)
2 d’abril

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

VILANOVA DE MEIÀ
DEFUNCIONS

Petar i Rocío

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

dia 26: Arcadi Figuera i Serra (84 anys),
natural de Barcelona

Nota de la redacció

7 d’abril

Cinema al Cubtural. Doble sessió:
A les 17:30 h, Peter Rabbit (animació). A les 22 h, La forma del agua
22 d’abril

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

A Sant Marc de Batlliu, aplec
23 d’abril

Diada de Sant Jordi
25 d’abril

A Cubells, festa de Sant Marc i
romiatge al santuari de Salgar

febrer

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

B) BALDOMAR

A) PLAÇA DE L’AJUNTAMENT

Temperatura mitjana: 3,4°
Temperatura màxima: 16,6° (dia 20)
Temperatura mínima:
-7,9° (dia 9)
Dies amb precipitació: 9
Precipitació màxima: 40 mm (dia 28)
Total precipitacions:
98,1 mm

Temperatura mitjana: 4,8°
Temperatura màxima: 17° (dia 15)
Temperatura mínima: -6°
		
(dies 8, 9, 10 i 24)
Dies amb precipitació: 7
Precipitació màxima:
51 mm
			(dia 28)
Total precipitacions:
111,5 mm

4I

VILANOVA DE MEIÀ

Temperatura mitjana:
Temperatura màxima:

3,4°
17,6° (dia 20)

Temperatura mínima: -8,1° (dia 13)
Dies amb precipitació: 8
Precipitació màxima:
58,6 mm
(dia 28)
Total precipitacions:
158,8 mm
FORADADA

Dies amb precipitació: 6
Precipitació màxima: 35 mm (dia 28)
Total precipitacions:
85 mm
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Parlem de dones
Som conscients que el títol pot
semblar masclista. Dir “parlem de
dones” pot sonar com “parlem de
futbol” o “parlem de cinema”, per
posar alguns exemples, i pot donar
la sensació que es banalitza la
figura de la dona. Res més lluny de
la nostra intenció! Només vol ser un
títol provocatiu que motivi la lectura.
I si heu llegit les primeres línies,
esperem que arribeu fins al final.
El cas és que la celebració del
Dia Internacional de la Dona el 8 de
març ha estat especialment significativa. Sigui perquè les dones cada
vegada s’atreveixen més a denunciar les injustícies, sigui perquè la
societat és cada vegada més conscient de la desigualtat, es pot dir
que alguna cosa està canviant. No
sabem fins a quin punt la campanya
“Me too” contra les agressions i l’assetjament sexuals ha pogut influir
en la mobilització, però l’impacte
mediàtic ha estat extraordinari.
Ara bé, cal matisar l’afirmació
“alguna cosa està canviant”. D’entrada, depèn molt de les cultures i
dels països, perquè hi ha llocs que
semblen ancorats en un temps que
a nosaltres en pot recordar l’època
medieval com a mínim. També és
cert que al nostre entorn les coses
ja han canviat una mica. Penseu

en aquelles sofertes padrines que
portaven el pes de la casa i els fills
i, en molts casos, havien d’aguantar
l’autoritarisme del marit, que sovint
era “incapaç” de posar-se el plat a
taula. És clar que hi havia de tot,
però és una imatge molt recent.
Els canvis han servit per avançar
en el camí de la igualtat entre sexes, però encara falta molt camí per
fer. Moltes dones d’avui ja no depenen econòmicament de la parella,
però encara suporten la part més
gran de les tasques domèstiques
i són les que habitualment porten
la canalla a les visites mèdiques o
van a les entrevistes a l’escola. I ja
no parlen dels micromasclismes,
conductes que tenim normalitzades
–també les dones– i que contribueixen a la seva dominació en la
vida quotidiana. En això, massa
sovint veiem actituds entre el jovent
que ens fan pensar si no hem fet
algun pas enrere.
No volem acabar sense destacar la participació ciutadana en la
celebració del 8 de març a Artesa.
Feia goig veure tanta gent davant
de l’ajuntament. Permeteu-nos,
però, deixar en l’aire una pregunta
malintencionada per a la reflexió:
Sense xocolatada, hi hauria hagut
tanta afluència?

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 12 d’abril

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

L’avaria en un transformador deixa Artesa
sense electricitat durant hores el 8 de març

E

l dia 8 de març hi va haver un tall en el subministrament elèctric
que va afectar de manera irregular
diverses zones d’Artesa de Segre i
també, de manera puntual, alguns
pobles del voltant. Segons ha explicat l’alcalde d’Artesa, Mingo Sabanés, l’origen de l’avaria va ser que
s’havia cremat un transformador de
la companyia elèctrica perquè no estava ben connectat.
Així, uns dies abans de l’avaria
es va fer una intervenció al transformador de la carretera d’Agramunt
que va provocar un tall planificat en
el subministrament i que va durar un
parell d’hores. De totes maneres, en

fer aquesta intervenció no es van
deixar les connexions ben col·locades i el transformador patia un mal
funcionament que va derivar, finalment, en què es cremés, de manera
que llavors es va produir la fallada
general del 8 de març.
A més dels domicilis de diversos
carrers com la carretera d’Agramunt,
el carrer Calvari o la zona del pavelló, també es van veure afectades
instal·lacions com l’escola Els Planells, on els talls de llum van coincidir amb l’horari lectiu tant de matí
com de tarda i van deixar el centre
sense serveis bàsics com aigua i calefacció. No obstant, durant l’horari

Tornen les caramelles i la fira Pagesa

L

a fira Pagesa i les Caramelles
tornen a marcar el programa de
Pasqua d’aquest any. La fira serà
el 31 de març i l’1 d’abril. Dissabte
a les 10 obrirà el mercat i a les 11
hi haurà la inauguració. Durant tot
el dia hi haurà passejades d’oques
i diumenge, a més de les oques, hi
haurà ballada de sardanes amb la
Cobla Tàrrega (Amics de la Sarda-

na) a les 17.30h. La fira oferirà productes artesanals, tallers, brocanters i exposicions d’eines del camp,
de la bauxita i de les caramelles.
Pel que fa a les caramelles,
aquest any s’esmorzarà abans de començar, a la primera cantada davant
de casa de l’alcalde, i les següents
es faran al carrer Eduard Maluquer
(Plus- Halley), a la residència d’Avis,

de menjador sí que hi va haver electricitat i va funcionar amb normalitat.
Per altra banda, l’alcalde ha reconegut que alguns restaurants que
es van veure greument afectats i
que fins i tot s’han queixat a l’Ajuntament, com és el cas d’un establiment
que no va poder servir menus a l’hora de dinar, o un altre que va poder
fer-ho gràcies al fet que té un grup
electrògen. A pesar de les queixes,
Sabanés va dir que de moment no
tenen constància que es vulguin fer
reclamacions formals a Endesa.
L’alcalde va avançar que hi haurà
un nou tall planificat per reparar definitivament el transformador.

al carrer Roc del Cudós, a la carretera d’Agramunt (núm. 90), a la plaça
del Progrés, a la carretera d’Agramunt (núm. 6), a la de Ponts (núm.
30), a la de Tremp (núm. 16), a la
plaça Major, a la del Ball, a l’església
i a la plaça de l’Ajuntament (final).
Al pavelló, el 31 de març hi haurà
concert amb De Noche i DJ Lokito
i diumenge, concert i ball amb Saturno a la tarda i marxa a la nit amb
Band the Rock i DJ Lokito.
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noticiari

La música de Bernat
Giribet sona al Palau
L

a Coral Sant Jordi i l’Orfeó Català, dues de les formacions corals més prestigioses del país, van
interpretar dues obres de Bernat
Giribet el dia 4 de març en un escenari també privilegiat, el Palau de la
Música. Les obres eren dues composicions del jove músic artesenc
premiades a l’edició de l’any passat
dels Premis de Composició Coral de
la Federació d’Entitats Corals, Abril
(millor composició “a cappella” sobre
un text en llengua catalana) i El tes-

tament d’Amèlia (millor
harmonització “a cappella” de cançons tradicionals de parla catalana).
Per altra banda, el 16
de febrer Giribet va guanyar el segon premi del
Concurs Benvingut So- Giribet, amb els amics i familiars que el van
cias de composició per a acompanyar al concert | Dolors Bella
gralla i orgue, organitzat
per l’Associació Amics de l’Orgue del tractament de la gralla i l’orgue amb
Vendrell, amb l’obra Rauxa. El jurat un llenguatge actual i un bon discurs
destacar-ne “l’originalitat i l’agosarat musical”.

Autèntics PROFESSIONALS
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noticiari
Ràdio Artesa de Segre emet 19 capítols de
la ràdio novel·la ‘Els casos de Rick Rovira’
R

àdio Artesa de Segre ha recuperat Els Casos de Rick Rovira,
escrits per la guionista de ràdio, televisió i cinema Núria Furió, que els
ha cedit de manera gratuïta a l’emissora municipal.
Els textos estan interpretats amb
les veus de les actrius i els actors
del Grup de Teatre d’Artesa sota la
direcció de Joan Roca i amb edició
i efectes especials de Josep Manel
Gil. El fil argumental d’Els Casos de
Rick Rovira són les investigacions
d’un detectiu privat amb la col·laboració d’una sergent de la policia.
S’emeten cada dia, de dilluns a
divendres a les 5:00 h de la tarda.
Però a més, cada dissabte, a les
4:00 h de la tarda, es poden escoltar

Els textos els interpreten els membres del Grup de Teatre d’Artesa | GTA

seguits, tots els capítols emesos durant la setmana.
Amb aquesta sèrie de 19 capítols, l’emissora municipal recupera

la tradició de les ràdio novel·les, un
format que havia estat molt popular
a totes les emissores de ràdio fins fa
20 anys. | Ràdio Artesa de Segre

Èxit de públic a la xerrada sobre el
feixisme organitzada pel CDR

E

l fotoperiodista Jordi Borràs va
oferir una xerrada el dissabte
dia 17 de febrer al Cubtural sobre el
tema del feixisme que va tenir molt
bona resposta de públic. Organitzada pel CDR, la xerrada es va titular

10 I

“El Feixisme, estat actual de la ultradreta a Catalunya i mobilització ciutadana de l’1 d’octubre”. Borràs és
membre del grup Barnils, col·lectiu
conegut per la implicació amb el periodisme d’investigació.

La xerrada va ser molt concorreguda
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El CDR i les Artesenques Actives van repartir xocolata desfeta en una jornada doblement reivindicativa | J. Farré, D. Bella

Jornada reivindicativa el 8 de març
E

l dia de la dona treballadora va
tenir un caràcter doblement reivindicatiu a Artesa, en una jornada
que va apel·lar al sentit més ampli
del terme llibertat, tant pel que fa a
la dona com als pobles com, també,

en el significat concret de la llibertat
dels presos polítics.
Les concentracions van tenir lloc
en horari de migdia i de tarda, i tot
i que la vaga es va notar poc, l’assistència a les convocatòries, espe-

cialment a la de tarda, va ser considerable.
Sota el lema 8M fem vaga, som
república, exigim la vostra llibertat,
es va llegir un manifest i es va repartir xocolata desfeta.

Aquesta va ser la primera edició del mercat | foto: Jordi Farré

Primer Mercat de la Ganga

L

’Associació de Comerç i Serveis d’Artesa de Segre
va organitzar el primer Mercat de la Ganga el diumenge 18 de febrer. Va tenir lloc de 9.30 a 14h al vestíbul del Cubtural, on es van instal·lar les parades, i la idea
és aprofitar el final de les rebaixes.
I 11
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noticiari
La biblioteca clou un mes dedicat al vi
L

’acte Gran reserva d’Òpera va
tancar, el 23 de febrer, els actes de la Biblioteca Joan Maluquer
i Viladot d’Artesa vinculats a l’edició
d’aquest any del programa Biblioteques amb DO.
L’acte consistia en una xerrada,
una audició musical i tast de vi, tot
plegat amb l’òpera i el vi com a teló
de fons. Pel que fa a l’audició, s’hi
van poder escoltar, entre altres, peces com La traviata de Verdi, Marina
d’Arrieta i les àries Viva il buon vino, de Don Giovanni, i Beva con me,
d’Otello. La xerrada la va oferir David Puertas, músic i periodista, conferenciant empedreït i autor d’una
dotzena de llibres sobre música. La
conferència va anar acompanyada
d’un tast de vins Vall de Baldomar,
celler convidat en aquesta edició.
Durant l’acte es van lliurar els premis del primer concurs Fotografies
amb DO. Un vi per llegir o un llibre
per degustar?, d’Olga Mayora, va rebre el primer premi, i el segon va ser
per a Inviación, de Bregje van den
Elshout.
En el marc del mateix programa,
la setmana anterior, el dissabte dia
17 de febrer, es van visitar el celler
de Vall de Baldomar i el Museu Arqueològic de la població.

La visita a Baldomar, el 17 de febrer, i l’acte Gran Reserva d’Òpera | Jordi Farré

I 13

baldomar
Novetats de l’EMD
FESTA DEL PORC 2018

E

l passat dia 24 de febrer es va
celebrar la 36ena. edició de la
Festa del Porc. Hi va haver força
gent, sobretot al dinar. Al vespre
algo menys que els anys anteriors,
segurament degut al fred intens que
feia. Durant tot el matí es van preparar les botifarres i llonganisses, amb
la col·laboració dels veïns del poble i
altres persones.

NEVADA EL 28 DE FEBRER

U

na nevada intensa, que va arribar als 30 cms., però que gràcies a la pluja i l’augment de les temperatures, va quedar en un ensurt

PARC DE SALUT

E

s va fer la presentació amb el
tècnic de salut i ara, diferents
persones del poble s’han organitzat
per anar a practicar en l’equipament,
cada dimarts i divendres a 2/4 de 4.

14 I

Les instal·lacions del parc de salut de Baldomar | EMD
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EMD Baldomar

municipis
Els castells de Montclar i Montsonís
amplien horaris i ofereixen activitats
especials per Setmana Santa

E

ls castells de Montsonís i Montclar també s’adaptaran a les
vacances de Setmana Santa amb
l’oferta d’activitats especialment
pensades per aquestes dates i per
donar resposta a l’increment de visites. En el cas de Montsonís, s’ampliaran els horaris de les visites en
general i s’oferiran visites teatralitzades en diumenge, mentre que habitualment només es fan divendres

i dissabte. Es tracta d’una activitat
molt concorreguda i amb molt èxit
de públic. Pel que fa a les visites
guiades, se n’oferiran sense necessitat de reserva prèvia ja des del divendres dia 23, i s’allargaran fins al
dilluns 2, en horaris de matí i tarda.
Per la seva banda, el castell de
Montclar continua oferint aquests
dies el seu particular Escape Room
ambientat en un castell.

Imatges de les visites teatralitzades
(dalt) i l’Escape Room (baix) | C. Lleida

I 15

TALLERS

VILELLA

ARTESA DE SEGRE
Tel. 973 40 02 95

EQUIPS DE NETEJA GIDAR
REPARACIONS MECÀNIQUES

16 I
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la noguera
LES AULES D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
VISITEN EL COU

na es va fer la xerrada “Els sostenidors, mites i llegendes” (foto). A Menàrguens es va fer una caminada i a
Térmens, una xerrada de nutrició.

ALBESA PREPARA LA COMARKALADA

L

’Associació La Veu del Jovent d’Albesa escalfa motors per preparar la 13a Comarkalada que es farà el
dia 6 d’octubre al seu poble. Aquest mes han organitzat
una xerrada per informar els veïns del poble, en la qual
van explicar el programa provisional d’activitats i concerts i han demanat la col·laboració de tota la vila per fer
que la trobada sigui un èxit.

T

VISITA A LA CÚPULA GUSTUM

otes les Aules Universitàries de la Noguera, dividides en dos grups, van visitar el Centre d’Observació
de l’Univers d’Àger el 14 i 15 de març. Un total de 156
alumnes de Balaguer, Bellcaire, Menàrguens i Térmens
van fer una visita guiada nocturna com a complement
de la programació del curs. Per altra banda, l’aula de
Menàrguens (foto) va visitar el 20 de febrer el Museu de
l’Or de Balaguer i l’Arxiu Comarcal de la Noguera. Hi van
participar 22 persones.

ACTES DEL 8 DE MARÇ A LA COMARCA

E

l dia de la dona ha estat motiu de diversos actes a la
comarca, el mateix 8 de març i en dies posteriors. A
Balaguer, l’acte institucional conjunt del Consell Comarcal i l’Ajuntament va incloure la inauguració de l’exposició Dones de ciència i l’actuació del Cor Jove de l’Orfeó
Balaguerí. A la Sentiu i a Vilanova de Meià es va fer la
xerrada “Cuidem-nos per sentir-nos bé” i a Preixens, sota el lema “Les dones ens plantem, pengem el davantal
al balcó”, es fer un dinar de “pa i porta”, una caminada,
un taller de fotografies familiars i un berenar. A Vallfogo-

E

l 22 i 23 de febrer es va instal·lar la cúpula Gustum
a Balaguer, que van visitar 260 alumnes de la ciutat.
Gustum és un projecte del Grup d’Acció Local Noguera Segrià Nord per sensibilitzar de la importància de la producció d’aliments al territori i convida a entrar a la cúpula
que mostra com es produeixen els aliments. A dins hi ha
contingut audiovisual de 360º immersiu dividit per temes
i els visitants es poden posar a dins d’un forn de pa o
sentir que els envolta el primer raig d’oli d’oliva. És una
experiència per conscienciar de la importància de saber
qui i com produeix els aliments.

SEGONA EDICIÓ DE LA COPA NOGUERA

L

’Oficina Jove de la Noguera ha organitzat la segona edició de la Copa Noguera, un campionat multiesportiu que pretén oferir als joves un oci alternatiu i
saludable per Setmana Santa. El campionat es farà al
poliesportiu de Gerb el dilluns 26, la inscripció és gratuïta
i els equips són d’entre 3 i 5 jugadors. El primer premi
són 300 euros per gastar en material esportiu. Trobareu
més informació a www.noguerajove.cat.
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institut els planells
Els ArtesA2O guanyen la First Lego League

E

l dissabte 24 de febrer l’INS Els
Planells va participar un cop més
a la First Lego League Lleida, en
aquesta ocasió amb els ArtesaA2O,
els alumnes de 4t d’ESO que cursen
l’optativa de Tecnologia. El repte de
la FLL d’aquest any era Hydrodynamics, en el que els alumnes havien d’investigar el cicle humà de
l’aigua. El nostre equip va proposar
millorar la gestió pública de l’aigua
a Artesa en el conjunt del seu cicle,
a través de tres propostes: potabilització (afegint una regulació del pH i
un canvi en el sistema de cloració),
distribució (instal·lant comptadors
intel·ligents a les cases i als carrers
per controlar els consums i detectar
fuites) i depuració (recarregant un
aqüífer a la zona d’Artesa amb l’aigua de la depuradora).
Aquest projecte, que els nostres
alumnes van presentar de forma
molt engrescadora, juntament amb
el comportament del robot en les
tres rondes que es van disputar, va
permetre als ArtesA2O convertir-se
en guanyadors del certamen amb el
1r Premi Fundació Scentia, que garanteix el passi a la final estatal de
Logronyo els dies 10 i 11 de març
(més informació al proper número).
A més, també van rebre el Premi
GFT al Comportament del Robot

en
obtenir
la puntuació
màxima (180
punts) en la
segona ronda. Aquest
any participaven a la FLL
Lleida més
de 270 joves
de 28 col·legis de les comarques de
Lleida, Tarra- Foto de grup dels guanyadors de la FLL a Lleida | INS Els Planells
gona, Barcedivertida. Des d’aquí volem donarlona, Andorra i Saragossa.
L’altre equip classificat a la FLL los-hi les gràcies, així com aplauLleida per a la final estatal va ser dir la gestió de l’Escola Politècnica
l’Hidro-Pallars, de la Pobla de Se- Superior de la Universitat de Lleida,
gur, que proposava un sistema per que un cop més va superar amb
obtenir aigua potable per a tothom nota el repte d’organitzar la multitua través d’una destil·ladora d’aigua dinària trobada.
fabricada únicament amb fang.
Enhorabona a l’equip ArtesA20
per la increïble tasca realitzada; als
AGRAÏMENTS
entrenadors, Jordi Trilla i Montse MiL’ambient festiu, d’aprenentatge i ralles, per superar-se any rere any
de cooperació va ser, un cop més, i aconseguir esperonar els nostres
la tònica del concurs. Vam viure una joves; i, finalment, però no menys
jornada emocionant i memorable important, gràcies a tots els que ens
que no hagués estat possible sense vau acompanyar en aquella jornada
el treball desinteressat dels volunta- (familiars, amics, exalumnes, proris (en forma d’organitzadors, àrbi- fessorat…), sou la comunitat que alitres, floaters, etc.), que van fer que menta d’energia l’equip. Ens veiem
la nostra participació fos fluida i molt a Logronyo! | INS Els Planells

ANTONI AMIGÓ I PONS

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

MARCOVAU - ARTESA DE SEGRE
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escola els planells
Dues visites del projecte FER, la de familiars emprenedors (esq) i la dels alumnes a la cooperativa (dta) | Escola Els Planells

Projecte FER: Som emprenedors
E

l projecte de cooperació FER.
Cat pretén despertar el talent
emprenedor, la creativitat i la curiositat per les oportunitats que genera
el món rural entre els alumnes de
primària. És un projecte de cooperació interterritorial, coordinat pel
Consorci Grup d’Acció Local Noguera-Segrià Nord i impulsat conjuntament per altres Grups d’Acció Local
de Catalunya. El finança el Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació de la Generalitat
i pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
La protagonista d’aquesta aventura és FER, una abella creativa i
emprenedora. Amb l’ajuda de la seva padrina, la senyora Remei (una
abella reina amb molta experiència),

i els seus companys Zanga, Work i
Labora, haurà de buscar solucions
per fer més viable el rusc.
Els alumnes encarregats de desenvolupar el projecte són els de 5è
i una de les primeres activitats ha
estat la creació de dos vídeos promocionals d’Artesa de Segre.
Una altra activitat molt interessant va ser la visita a l’escola de
familiars empresaris per explicar la
seva experiència. Per fer-la, l’alumnat ha treballat la tipologia textual de
l’entrevista. Ens han visitat el Jordi
Aumedes de la Fusteria Jordi Aumedes, la Montse Vall d’Aquí Natura, la
Rosa Vilanova de Cal Petit i l’Ester
Llobet de L’Eixida, que ens han explicat com van començar l’activitat
empresarial, el que fan actualment i

les perspectives de futur.
Darrerament, els alumnes de cinquè han visitat la Cooperativa d’Artesa, on han vist les instal·lacions i
els n’han explicat la història.
Això els ajudarà en la formació
de la seva pròpia cooperativa: Recinquè Coop. En aquests moments
estan en la fase d’elaboració dels
estatuts. Posteriorment, escolliran
junta i presidència. Per acabar, es
procedirà a elaborar productes amb
material reciclat per vendre’ls al
mercat dominical d’Artesa, cosa que
es preveu per a final de curs.
Podeu trobar més informació a la
pàgina web de l’escola, http://agora.
xtec.cat/escolaelsplanells. Heu de
buscar Projecte FER al menú de
l’esquerra. | Escola Els Planells
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ES VEN o ES LLOGA
pis nou a Artesa
amb o sense aparcament
3 hab. i ascensor
Tel. 617 410 668

20 I

I PUBLICACIÓ D’ARTESA DE SEGRE i COMARCA I Març 2018 I Núm. 419

el cap

informa

La lumbàlgia i les faixes o suports lumbars

L

’Essencial és una iniciativa de
l’Agència de Qualitat i Avaluació
Sanitàries (AQuAS) del Departament de Salut de la Generalitat de
Catalunya que identifica pràctiques
clíniques de poc valor i promou recomanacions per tal d’evitar-les.
Aquestes recomanacions són consensuades i avalades per les societats científiques, els professionals
sanitaris, els pacients i la mateixa
AQuAS.
De tota manera, cal tenir molt
present que són recomanacions
que en cap cas poden substituir els
criteris i el judici clínic del personal
sanitari.
Així, pel que fa al tema que ens
ocupa en aquest article, a nivell general es pot dir que no és recomanable l’ús de faixes o suports lumbars
per tractar o prevenir la lumbàlgia.
Què és la lumbàlgia?
La lumbàlgia inespecífica (la que

no és deguda a traumatismes, fractures ni altres malalties) és el dolor
localitzat a la part baixa de l’esquena
i que pot irradiar fins als peus.
És molt freqüent entre la població
adulta i és un dels primers motius de
baixa laboral entre les persones menors de 45 anys.
Per què no és recomanable utilitzar faixes o suports lumbars per
a la lumbàlgia?
Dins de les opcions de tractament no farmacològiques, es fan
servir faixes o suports lumbars per
fer contenció i descarregar la zona
lumbar, tant per prevenir-ne l’inici
com per curar la lumbàlgia.
Alguns estudis han descrit efectes secundaris a causa de l’ús de
les faixes o suports lumbars, com
per exemple lesions cutànies, alteracions digestives, augment de la
pressió arterial i atròfia muscular.
Aquests efectes poden augmentar si

s’incrementa la durada de l’ús de les
faixes o suports lumbars.
Què es pot fer si es pateix de
lumbàlgia?
Per disminuir el dolor que provoca la lumbàlgia hi ha altres mesures,
com per exemple la fisioteràpia. Per
prevenir-la, l’exercici físic pot ser
una bona opció. Finalment, els medicaments analgèsics, entre d’altres,
poden ser alternatives pel que fa al
tractament. El professional sanitari
l’informarà sobre les diferents opcions en cada cas concret.
Aquesta informació ha estat extreta del Projecte Essencial 2016 i
elaborada per la Generalitat de Catalunya i l’AQuAS del Departament
de Salut. Hi ha participat i col·laborat
el Consell Consultiu de Pacients de
Catalunya
La recomanació completa es pot
consultar a la pàgina web del Projecte Essencial.
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viatges

Joan Giribet

Tornada a Perú (sí, estic viu i encara escriu)

M

’estava mirant aquells ulls verds
de forma picarona, sé que no
s’ha de fer amb algú que no coneixes
massa, almenys íntimament, però entre que havia dormit malament, s’estava calentet i no m’havia tret ni l’anorac,
em queia la bava mirant-me’ls i imaginant-me la resta de coses: acaronar les
mans, potser el braç,... Mentre sentia
alguna cosa d’anar de viatge, oh que
bé, un viatge, sí, com més lluny millor,
m’estava ja enlairant quan... Iep, que
té barba, és el meu cap i m’envia de
viatge, però de feina! Sóc a l’oficina!
De vegades em passa, se me’n
va la cassola, vull dir l’olla. Doncs, bé,
aquí estem: em diuen que he d’agafar
l’avió, fer unes hores, anar a la capital, estar-m’hi, allà agafar un altre avió,
però para para para... L’última vegada
em va quedar l’esquena com un guirigall i no vaig poder dormir una Mxxxx.
Doncs calla, no és per fer propaganda,
però Latam fa vol directe i s’abaixen
molt més els respatllers, miraré si té
passatges... Mmm, sí guaita, ja està.
Au, cap a Lima en Latam, que bé, des
de Barcelona directe! Uf ... 13 hores.
La cosa es simplifica molt: un sol
control, un sol poli, una sola espera i
una sola dormida, que bé! I un sol Mc
Donalds, que és el més barat, hehe.
D’anada em toca una xicota al costat, però ens diem ben poca cosa. Jo
arribo, m’empasso dues pel·lis i el sopar i em foto la pastilla i bona nit. Aquí
et foten un sopar súper chic class, una
safata que només té el plat, i la veritat
que és molt bo. Adjunten una pasteta
tipus barquillo amb xocolata. Sempre
és el mateix: pasta, pollastre o vedella.
D’anada vedella i de tornada pollastre,
no em vaig refiar de la pasta. I sempre
em passa el mateix, com al Joaquin
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Reyes, estic comptant sants, cantant
missal (dormint) mireremimiremrie i de
sobte, pum! Em desperten que ja hi ha
l’esmorzar, que ja arribem i en menys
d’una hora, patapam, a terra.
Normalment tinc un machu pichu
(amb tots els respectes) que m’espera, tot torrat ell, morè, i amb un carro
(cotxe, faig la traducció simultània)
molt danyat, però així passem desapercebuts. Aquesta vegada jo portava
un recanvi per un client, i sembla que
està prohibit o taxat, així que ho vaig
passar malament, però no em van dir
res. Va ser quan ja havia sortit que el
taxista em va tocar per darrere i vaig
cridar: no és meu senyor agent! És un
recanvi d’un client!!! Després vaig veure que era el taxista, i es pensava que
m’havia tornat boig.
D’anada vam esmorzar un caldo
de gallina perquè es necessiten forces
per anar a aquest infern. La part bonica de Lima... bé, no hi ha part bonica, hi ha mini trossets que tenen una
mica de verd, així que li direm, la part
“moderna” o “luxosa”, té alguns centres comercials i algun parc. Però la
part dolenta... Agafeu-vos bé, que són
barris molt abandonats, no estan ni urbanitzats, molta pols o fang (bé aquí
no perquè no plou mai) tot sec i sense
vegetació, i els rius súper contaminats
són clavegueres. Li feia broma al taxista que pel riu hi baixaven lletons
esbudellats i quan vam arribar, el pont
no hi era per lo del niño i vam haver
de passar directament pel riu: color de
gos quan fuig, pudent i fastigós. Però
bé, vam seguir, vam fer les visites i ens
en vam tornar. Quan passàvem pel riu
vam veure molts gallinassos (petits
voltors) i li vaig dir: mira, ja tens allí
el xanxito (porquet) esventregat. Vam

passar pel riu i allí estava, pobret. I el
taxista, en lloc d’anar per feina, fent el
baliga balaga extasiant-se amb l’espectacle... Tira, tiraaa! Que fots aquí?
(després em va dir que “tirar”, a Perú,
és com “catxar”, així que no sé què es
va pensar; també li diuen “coger”, com
els argentins). Bé, vam passar aquesta, però l’endemà va ser pitjor, vam
tornar al mateix lloc i vam trigar cinc
hores per fer el trajecte d’una hora.
Resulta que hi havia hagut una mort
en un accident i estava tot col·lapsat.
Lima té molt tràfic i molt perillós, riute’n del d’aquí. Tenen vehicles amb
canvi automàtic per suportar les horomètriques cues.
El segon dia, la cosa va acabar
millor. Les visites van anar ràpid i vaig
tornar sense problemes. Vaig poder
passar per un súper per comprar maca, no per “posar-me maca”, sinó una
cosa que es diu maca. És com un nap,
que es compra en farina, i diu que posa la tita ben tiesa. A mi m’ho havien
dit i volia provar a veure què passa.
Després de la maca i el maco, cap a
casa falta gent, no sense abans fer
un pisco sour, una beguda molt típica
d’aquí. Es fa amb pisco, un licor peruà
(els xilens diuen que és seu, però jo
també crec que és peruà), llima, clara
d’ou i xarop de goma. Súper apetitós
i d’aliment. Me’n recordo que l’Adelina em feia una cosa semblant: rovell
d’ou, gasosa, cafè i sucre, no sé si hi
posava alguna cosa més però allò era
una bomba. De vegades me’n recordo
i em fa l’efecte que hi parlo. També li
dic: “què hi fas tu al Perú”, però desprès m’adono que ja no hi és. Bé, a la
pròxima us explico què em va passar
amb la chicha morada. Porteu-vos bé
vailets! (26 de febrer de 2018)
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jove

pàgina
Montse Español i Solé

Joan Fontanet i París

“Estimar, gaudir, descobrir, interpretar
i viatjar”
En essència

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Naixement: 17-02-2000
Alçada: 1,60 m
Signe horòscop: Aquari
Curs: 2n Batxillerat
Assignatura: Història de l´Art
Professió: Periodista i Professora d’Anglès
Número: 18
Color: Negre
Programa de televisió: Preguntes Freqüents
Pel·lícula: El diario de Noa
Cançó: L´amore è, d’Enrico
Nigiotti
Llibre: The host, d’Stephenie
Meyer
Obra de teatre: Mamma Mia!
Plat de cuina: Canelons
Beguda: Coca- Cola
Viatge fet: Islàndia
Viatge per fer: Cuba
Cotxe: Volkswagen Golf
Esport o joc: Bàsquet
Lloc per viure: Florència
Virtut/defecte: Ajudada/indecisa

La Montse té 18 anys i cursa
2n de Batxillerat a l’INS Els
Planells. Aquest any acaba
l’institut, per cert, amb bones
notes, i li tocarà fer les proves
d’accés a la universitat i escollir
carrera. Enviem els nostres
millors desitjos a aquesta
jove estudiant, treballadora,
responsable i amb un futur
prometedor.

Com et van els estudis?
Els estudis van bé! Segon de batxillerat és un curs molt complicat perquè et prepares per fer la selectivitat i
poder accedir als estudis universitaris
que tu més desitges. Aquest fet comporta un cert neguit. Però tot i això,
estic molt contenta amb els resultats
perquè les hores invertides en l’estudi
donen fruit i tenim un professorat molt
proper i implicat.
Quin mètode fas anar per treure tan
bones notes?
La veritat és que no hi ha cap mètode extraordinari. Senzillament, es tracta de ser constant en la feina diària i
en la preparació de treballs i exàmens.
Com et defineixes com a persona?
Em considero simpàtica, extravertida, alegre i amable, i m’agrada ajudar
els altres i viatjar. M’encanta passar
temps amb els amics i sobretot gaudir de la família i, en especial, dels padrins, a qui estimo amb bogeria. Sóc
una amant incondicional de l’art en totes les seves formes: teatre, ball, cinema, música, pintura, etc.

Quines aficions tens?
M’agrada molt fer teatre, una afició que vaig poder desenvolupar quan
vaig començar a formar part del Grup
de Teatre d’Artesa, un grup en el qual
m’he sentit molt acollida i he gaudit molt. Ballar també m’encanta. Bé,
la música en general. Cal dir que els
meus pares són uns grans balladors i
n’he après amb ells. També m’agrada
molt llegir.
A què t’agradaria dedicar-te en un
futur?
Doncs si et sóc sincera, encara no
ho sé ben bé! M’estic plantejant diverses opcions, entre elles la de magisteri
o periodisme.
Què et diuen els pares?
Els pares sempre em donen suport
en les meves decisions, però també
són ells els qui de vegades em fan tocar de peus a terra. L’Anna, la meva
germana, és també un punt de suport
i un referent.
Sobre quin tema has fet el treball de
recerca de batxillerat?
El títol del treball és Vestigis de la
Guerra Civil Espanyola a Artesa de
Segre i rodalies. Fent memòria. Parteix de l’experiència de sis testimonis
de la guerra i la postguerra més propera.
Un somni o desig?
Una de les coses que sempre he
desitjat poder fer és un voluntariat a
Àfrica o Amèrica del Sud.
I 23

tema del mes

Nevada breu però abundant

L

es prediccions meteorològiques
es van complir i el febrer es va
acomiadar cobrint de blanc tota Catalunya. Dels llocs on la neu no és
habitual, Artesa va ser un dels que
en va rebre més. La nevada no va
començar fins el dia 27 a la tarda,
mentre que de bon matí ja ho havia
fet en altres punts del país. De totes
maneres, va quallar ràpidament i en

poques hores els gruixos eren importants. El dia 28 al matí ja hi havia
uns 15 centímetres de neu, que al
llarg del dia van arribar fins als 25,
segons va informar el Servei Meteorològic de Catalunya.
La quantitat de neu caiguda va
transformar tant l’aspecte com la
vida quotidiana de la població. Així,
tot i no haver-hi incidents importants

pel que fa a la circulació de vehicles i
el normal funcionament dels serveis
bàsics, tothom qui va poder va mirar
de gaudir de la neu d’una manera o
altra, ja fos fent esport a l’aire lliure,
jugant amb trineus o sortint a passejar. Fins i tot alguns es van atrevir a
treure els esquís.
Pel que fa a l’escola, les instal·lacions estaven obertes i es va aten-

La neu va canviar tant la imatge d’Artesa com les activitats habituals a Artesa | Jaume Jovell, M. Àngels López, Dolors Bella
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#temadelmes

Més exemples dels efectes de la neu | Dolors Bella, M. Àngels López, Jaume Jovell, Esteve Llagunes, Marta Mases, Jordi Farré

dre els infants que hi van acudir, tot
i que no va ser dia lectiu i no es va
fer classe.

SENSE TRANSPORT ESCOLAR
El transport escolar es va suspendre per motius de seguretat seguint les directrius que havia donat
el mateix Departament d’Ensenyament de la Generalitat uns dies
abans a la vista de les prediccions
de nevades generalitzades a tota

Catalunya. La prudència també va
fer que es minimitzés el transport
privat per carretera i es va recomanar no utilitzar el vehicle particular
si no era imprescindible, de manera que l’activitat laboral i comercial
es va reduir al mínim. A més a més,
cal tenir en compte que els camions
i vehicles pesats tenien restringida la
circulació.
Tot plegat va afavorir que grans
i petits poguessin eludir les obliga-

cions habituals d’un dia laborable i
dedicar-se a gaudir d’un espectacle
que no és habitual a les nostres contrades. Van ser freqüents les imatges de nens i nenes jugant amb la
família i grups d’amics convocats
gairebé espontàniament per sortir a
gaudir de la neu.

GRUIXOS DESTACATS
Tot i haver nevat arreu de Catalunya, val a dir que la d’Artesa va ser
I 25

Imatges de la nevada a Alentorn, Montsonís i Vilanova | Fina Solans, Eva Maza, Benjamí Llobet, Ferran Domingo i Francesc Cardona

una de les precipitacions més importants del territori.
El màxim de 25 centímetres de
gruix registrat es va situar entre els
més alts d’aquella jornada a Catalunya, només superat pels gruixos
de dos municipis pirinencs, el Pont
de Suert (45 cm) i Coll de Nargó
(28 cm). Artesa va registrar el ma-
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teix gruix que la Coma i la Pedra i
va quedar per sobre dels 24 cm de
Bagà i Guardiola de Berguedà, dels
23 cm de gruix que hi va haver a Solsona i fins i tot per sobre de la Seu
d’Urgell (20 cm de gruix) i Tremp (19
cm de gruix).
De la mateixa manera que al nucli d’Artesa, els pobles agregats i els

municipis del voltant es van transformar per unes hores en paisatges
hivernals.
Així, en general Artesa i rodalia
es van deixar seduir per la neu i van
aparcar els problemes pràctics que
comporta, que es van notar poc perquè la nevada va anar seguida d’una
forta pujada de temperatures.
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les entitats

Excursió i taller a les Artesenques Actives

E

ntre les propostes de les darreres setmanes de l’associació
de dones Artesenques Actives destaquen dues sessions d’un taller de
plantes medicinals, que es van fer al
mateix local de l’entitat, i una excursió a Tarragona i Valls per visitar la
capital i fer una calçotada.
Les dues sessions del taller van
tenir lloc els dies 20 de febrer i 8 de
març i les va impartir Montse Vall,
naturòpata. La primera part anava
enfocada a la salut física i emocional
i es va explicar la definició de planta
medicinal, les parts que s’utilitzen de
la planta, com es preparen (infusió,
maceració,...), les seves propietats i
com aplicar-les. El segon dia es va
parlar d’altres propietats i es van degustar productes alimentaris.
Per altra banda, el 10 de març
mig centenar de persones van visitar
Tarragona i van fer una calçotada a
Valls en una sortida organitzada per
l’entitat.

A dalt, excursió a Tarragona i a baix, la primera i la segona sessió del taller | AA / DB
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Foto de grup
dels participants a la sortida | foto: Terres
del Marquesat

Caminada des de Camarasa a l’aiguabarreig
del Segre i la Noguera Pallaresa

E

l diumenge 4 de març vàrem fer
la sortida conjunta de tres entitats,
el Centre Excursionista de Balaguer
(CEB), Les Peülles del Montsec de
les Avellanes i Santa Linya i Terres del
Marquesat.
La trobada va ser a la bàscula de
Camarasa a les 8 del matí, allí vàrem
explicar el recorregut de la sortida,
que passava per cinc panells on s’expliquen els llocs emblemàtics on hi
havia la carretera i ponts d’accés a la
central hidroelèctrica de Camarasa,
l’hospital i la cantina i els barracons
on hi havia el personal de construcció
allotjat. El Campament de l’Illa on hi
havia el personal, composat per enginyers, tècnics i oficials tècnics qualificats.
Per finalitzar el circuit de panells
informatius, vam visitar el que explica
la construcció de la presa i la central,
on vam comentar que la presa de Camarasa, que ara fa 100 anys s’estava
construint, en aquella època tenia 103
m d’altura i era la primera d’Europa
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durant quatre anys i la quarta del món.
El recorregut s’ha muntat amb motiu del centenari de la construcció de
la central i la presa consta de 7 panells en total. El primer parla de les
transformacions a Camarasa; el segon de la construcció d’infraestructures viàries, el tercer del Campament
de l’Hospital (actualment l’Espai Orígens), el quart del campament de l’illa
i a continuació, a l’aiguabarreig, hi ha
el cinquè, que parla de la construcció
de la presa i la Central de Camarasa.
Van quedar pendents de visitar els
panells. 6 i 7. El primer és a la casa
d’on hi havia el vigilant de la presa, a
50 m de l’indicador del camí a la cova del Tabac. Parla dels elements que
hi ha a la presa, com poden ser les
comportes, reixes i dels mecanismes
de maniobra del pantà. El setè és a
la Baronia de Sant Oïsme i parla del
desaparegut poble d’Oroners, pont de
Montclús, Molí de Montroig i altres.
Nosaltres, fetes totes les explicacions dels panells, vam continuar

per la passarel·la metàl·lica que va al
pont penjant, i abans del pont ens enfilàrem pit amunt a la dreta pel camí
de les torres, que passa pel feixar del
Cinquet. Vam parar a esmorzar des
d’on es divisa una panoràmica espectacular de la central i la presa, on vam
comentar els elements, que es veuen
molt bé des d’aquest lloc.
Des d’aquí vam continuar elevant-nos fins a un planet on hi ha les
voltes del Cussó i des d’on hi ha una
vista fenomenal de la cova del Tabac,
el pont vell de Camarasa i una mica
més endavant tot el Montroig, Sant
Salvador, el poble i el riu.
Iniciàrem una baixada i pujada, per
un sender estret i per últim, continuant
per aquest sender molt pronunciat,
vam fer cap al barranc del Canudell i
al poble.
Érem 32 persones entre grans i
petits vingudes de Balaguer, Mollerussa, Avellanes i Camarasa, i el recorregut total va ser d’11 km. | Francesc
Gessé, Terres del Marquesat
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entitats
No només és un dia
E

n ple segle XXI, crec que la
violència de gènere hauria d’estar abolida, que hauria de ser part de
la història que s’expliqués només en
els llibres. Tot i així, això és una utopia i la violència de gènere segueix
assassinant persones pel fet de ser
dones.
La violència de gènere és aquella que exerceix l’home sobre la dona pel fet de creure que aquesta és
inferior. El problema va molt més enllà de la violència física; existeixen
la psíquica, l’econòmica, la social i
la cultural, a més a més, hi ha els
micromasclismes (la violència masclista exercida el dia a dia en la vida quotidiana que acceptem com a
quelcom normal), que fan molt més
complicada l’erradicació de la resta
de formes de violència esmentades.
Per parlar d’erradicació, abans
hauríem de plantejar un canvi en
l’educació i la societat des de baix,
amb això vull dir que la transforma-

ció comença quan el sexe al qual
pertanys no defineix el rol al qual socialment se suposa que hauries de
ser, és a dir, els estereotips.
Pertànyer al sexe femení, què
simbolitza?
Ser dona significa pensar molt de
temps en quan se’ns despertarà el
rellotge biològic? O que un cop tingui fills sóc la que, per defecte, ha
de cuidar sempre a la canalla? Que
seré egoista si renuncio a tenir fills
per aconseguir una carrera professional plena?
I pertànyer al sexe masculí, què
simbolitza?
Ser home significa no poder plorar mai per por a ser una “nena”?
Significa no poder agafar els dies
de paternitat per evitar que et diguin
que és una cosa de dones? O bé,
significa que no importa si volia ser
pare per tal de ser un gran empresari i haver aconseguit un gran càrrec?
Per mi, tot això és la violència de

gènere, aquella que va més enllà de
la història, la que mai toca suficient
per erradicar-la. Per què sempre
som a temps de salvar les dones i
després mai n’hi ha prou perquè
les assassinin? Quants assassinats
més ens fan falta per adonar-nos
que ja han mort massa dones, i que
n’estem fartes de ser tot allò que ens
imposen?
Que som reals, tinguem pits o no,
canvis hormonals perquè som cícliques, perquè podem donar vida però
això no vol dir que estiguem obligades a donar-la, que som molt més
que un objecte sexual, que decidim
sobre el nostre cos, que podem (i ho
fem) tenir sexe sense tabú i sense
que se’ns etiqueti com a “putes” si
gaudim de la nostra llibertat sexual,
que encara no som lliures però que
ho serem, i d’això sí que no en tinc
cap dubte. | Ariadna Ampurdanés Vall. Comissió feminista de
l’Assemblea Popular d’Artesa
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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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entitats
Escala en hi-fi 2018
C

om és habitual per aquestes
dates, des de l’AMPA estem
preparant una de les activitats més
importants de l’any: l’escala en hi-fi.
Enguany tindrà lloc el diumenge 15
d’abril al Pavelló d’Esports d’Artesa
de Segre.
L’escala en fi-fi té els orígens en
un programa de televisió que duia
aquest nom. Molt popular durant els
anys 1961 i 1968, es tractava d’un
programa musical on per primera
vegada cantants no coneguts feien
play-back i ballaven al son de les
melodies del moment. L’èxit va ser
tan gran que molt aviat es va popularitzar i petits i grans van començar
a fer espectacles amb play-back tot
fent corografies variades. Recollint
aquesta idea, un grup de pares ja fa
nou anys va decidir organitzar-ne un
a l’Escola. Amb molt esforç i bona
voluntat, van consolidar l’activitat i
s’ha convertit en un referent de l’AM-

PA.
Des de fa dos
anys s’ha intentat
crear un espectacle amb un eix
temàtic que li doni
continuïtat i sigui
un nexe comú a totes les actuacions.
Enguany el tema
escollit són les
sèries de televisió,
L’escala en hi-fi és cada any un èxit de públic | M. À. López
des de les més conegudes fins a les últimes novetats com les hormones de la felicitat.
Sabem de bona font que els nosen dibuixos animats, un ampli ventall
temàtic que esperem que compleixi i tres petits estan entusiasmats, espeentretingui a petits i grans. I és que ren el gran dia tot entrenant i, prepreparar una coreografia és molt parant les coreografies, gaudeixen
beneficiós per petits i grans, ja que de grans moments. Esperem la parfem treballar el cervell en intentar re- ticipació i col·laboració de tothom,
cordar-la, és una bona manera d’ex- les entrades estaran a la venda a
pressar les emocions i ens fa sentir la botiga Aquí Natura. No hi falteu,
més feliços, ja que durant el ball es els nens i les nenes de l’escola us
segreguen endorfines, conegudes hi esperen.
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esports

Trobada d’Escoles de Bàsquet

E

l 4 de març el pavelló poliesportiu va acollir una nova Trobada
d’Escoles de Bàsquet de les terres
de Lleida. Al llarg del matí es varen
disputar diversos partits on hi prengueren part nens i nenes d’entre 4
i 11 anys, de clubs com el CENG,
Agramunt, Tàrrega, CB Lleida, Fraga, Cervera, etc.

CLÍNIC FITLIGHT
El CENG ha adquirit un joc de llums
de reacció (fitlight) que serveixen per
marcar diferents circuits de bot i altres
exercicis de fonaments de bàsquet.
Aquesta tecnologia és una eina més
amb la qual el club vol potenciar el treball de base. El 10 de març, el tècnic
de la Federació Catalana Kim Gispert
va donar una classe magistral de l’ús
d’aquest aparell, activitat adreçada als
entrenadors del club i oberta a la resta
d’entrenadors de la demarcació.

ÀLBUM DE CROMOS
El CENG Artesa ha pujat al carro
de les col·leccions de cromos. A l’abril
sortirà a la venda l’àlbum del club, on
apareixeran tots els jugadors, tècnics i
directius. És una iniciativa que està tenint molt èxit en altres clubs esportius
de Catalunya, i permetrà confeccionar
un record de tota la família del CENG.
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TECNICENG I TORNEIG PREMINI ITF
El 26 i 27 de març (Setmana Santa), el CENG celebra un campus de
bàsquet de les categories escola, premini i mini, on s’utilitzaran la màquina
de tir, les llums fitlight, pissarres de
rebot, etc., per tal de millorar els fonaments de bàsquet dels més menuts.
Així mateix, el 28 d’abril l’entitat
organitzarà un torneig de categoria
premini (tant femení com masculí) en
el qual està prevista la participació
d’equips d’arreu de Catalunya.

XARXES SOCIALS I BALAGUER TV
L’àrea de comunicació del club
està més activa que mai, i en les
darreres setmanes ha reemprés la
publicació de fotos, vídeos, notícies,
actes, etc., a través de les xarxes so-

A dalt, la trobada d’escoles i a baix,
un partit de l’equip premini | M.À. López

cials Facebook, Instagram i Twitter.
A més, l’equip mini masculí CENG
Fisart va ser protagonista d’un reportatge a Balaguer TV, on van destacar
el subcampionat provincial assolit al
desembre i la bona trajectòria que
actualment estan duent a la lliga de
Barcelona.
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La cursa del Meló torna l’1 de maig
amb un recorregut més llarg i exigent
L

a cursa de muntanya Lo Meló,
organitzada pel CUDOS, arriba
enguany al cinquè aniversari amb
més novetats que mai i amb un recorregut llarg més exigent que fins ara.
Ja fa temps que l’organització ofereix recorreguts diferents, un pensat
per fer corrent i un altre que es pot
fer corrent, caminant o combinant
ambdues formes. Ara bé, aquest
any, la varietat s’incrementa encara
més.
El que es manté és la data, el
dia 1 de maig, fet que contribueix a
assenyalar cada vegada amb més
força aquesta cursa al calendari dels
corredors i fa que hi participin persones d’arreu de la plana de Lleida.
Els
recorreguts
d’enguany,
doncs, són tres: un 23 km i 1.200
metres de desnivell positiu, exclu-

sivament en modalitat de cursa de
muntanya i més llarg i amb més
desnivell que en les edicions anteriors, un de 14 km i 650 metres de
desnivell en què es pot triar entre les
opcions de cursa o caminada, i una
caminada popular de 10 km i 300
metres de desnivell.
També destaca com a novetat
l’obsequi d’una armilla tècnica per
als 300 inscrits, xifra límit de participació. Els preus són 22 euros per
la cursa llarga, que s’incrementen a
24 a partir del 22 d’abril, i 19 euros
per la resta, que s’incrementen a 21
a partir de la data esmentada.
Pel que fa als horaris, les caminades de 10 i 14 quilòmetres surten
a les 8.30h, la cursa de 23 quilòmetres surt a les 9.00h i la cursa de
14, surt a les 9.15h, totes des de la

plaça de l’Ajuntament.
L’organització destaca que els
nous recorreguts suposen descobrir
nous corriols i noves vistes, passant
per llocs emblemàtics del nostre municipi com el corriol de la Mina i de
les Abelles, Colldelrat, la Bassa del
Metge, pujar al Grealó, Vilves, la Torre de les Vídues, l’Ermita del Roser,
el Barranc de les Bruixes, Cal i Vent
i pujar també al Castellot.
La Cursa Lo Meló també forma
part de la Lliga Noguera de Curses
de Muntanya, que comença el 25 de
març amb la Vertical de les Ànimes
de Vilanova de Meià (trobareu més
informació a La Palanca d’abril) i
que inclou un total de 10 curses, entre elles el Bunker (Foradada, 3 de
juny) i el Trail de Castellàs (Alòs, 17
de juny).
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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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notícies
de la biblioteca
NOVETATS
DE MARÇ

NOVEL·LA
Un cau d’escurçons. Andrea Camilleri. Edicions 62
A la feina d’en Montalbano, a vegades
descobrir la veritat no és agradable,
com quan un irreprotxable vidu assassinat ocultava una doble vida.
Bon dia, són les vuit! Antoni
Bassas. Destino
Premi Josep Pla 2018. Narració d’un
programa històric entre els anys 1995 i
2008. El llibre traspua periodisme i ràdio, hi veiem els professionals que van
gestar el programa i els col·laboradors
que el van fer inoblidable.
La decadència de Nero Golden.
Salman Rushdie. Proa
Una saga familiar a l’estil d’El Padrí:
negocis poc clars i lluites internes i la
seva projecció com a símptoma d’una
societat en crisi. Anàlisi aguda i pertinent de l’actualitat als Estats Units.
Un amor. Alejandro Palomas. Columna
Premi Nadal 2018. L’anhel de l’Amàlia,
una dona entranyable i peculiar de
més de 70 anys, és vetllar per la felicitat de les seves filles i el seu fill, el
menor. Història de l’amor vist per una
dona excepcional.
Més fosc: cinquanta ombres
més fosques segons en Christian. EL James. Rosa dels Vents
Tot i que la relació amb l’Anastasia va
acabar malament, Christian Grey no

Activitats

• Presentació del llibre d’Ivan
Balagueró, Dia Zero
L’acompanyaran Neus Mora,
Francesc Balagueró, Marc
Serentill, Joan Cebrián, Guillem
Moreno i Núria Burgada (mare
de Kilian Jornet)
13 d’abril, 20.30h
• Revetlla de Sant Jordi: “Pedrolo
100 anys!”
Conferència i lectures expressives, presentat per Anton Not i
dirigit per Joan Roca.
• 20 d’abril, 19h
• L’Hora del Conte amb Alba Alàs
25 d’abril, 17.30h, Àrea Infantil
• Reunió Club de Lectura
Parlarem d’El gran Gatsby, de
Francis Scott Fitzgerald
25 d’abril, 20h
• Exposició “Com s’ha explicat la
història a partir dels llibres de
text”
Fins al 30 d’abril, Àrea Activitats
• Exposició Instagram Benjamí
Llobet
Fins al 31 de maig, replà escala
• Novetats de Sant Jordi
Planta baixa

se la treu del cap. Per reconquistar-la
intenta reprimir els desitjos més obscurs, però els malsons de la infantesa
no deixen d’assetjar-lo.

CONEIXEMENTS
ADULTS
Elles!: 65 dones oblidades de la
història. Agnès Rotger. Institut Català de
la Dona

Cent trucs de cuina per fer-te la
vida més fàcil. Cossetània
Cuina flexitariana: menús flexivegetarians per a 21 dies. Adam
Martín. Cossetània
L’Islam avui: alguns aspectes
controvertits. Dolors Bramon. Fragmenta
Microcatalunya: un viatge pels
pobles més petits. Marc Serena, Edu
Bayer. Sidillà
La voluntat i la quimera: el noucentisme català, entre la Renaixença i el marxisme. Jordi Casassas Ymbert. Pòrtic
9 mesos des de dins. Eduard Gratacós. Columna

CÒMIC
A la recerca del reactable = In
search of the reactable. Sebastià
Roig. Generalitat de Catalunya

INFANTIL
La història de la música: sons,
instruments, protagonistes. Stefano Catucci. Malsinet
Crea els teus propis mòbils. Marta
Ribón. Animallibres
Qui surt de l’ou?: els animals
ovípars. Monika Lange. Juventut
El Parlament de Catalunya. La
Mar de Fàcil
El gran llibre de les criatures
fantàstiques de Catalunya. Joan
de Déu Prats i Maria Padilla. Comanegra
Com amagar un lleó a l’escola.
Helen Stephens. B de Block

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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reflexionem

Mercè Nogues

El centpeus coix

E

l centpeus era coix de naixement. La seva coixesa s’estenia
a 24 potes exactament. El problema
era que les 24 potes coixes estaven
totes situades en el mateix lloc, per
la qual cosa el centpeus caminava
arrossegant les potes.
Caminava molt a poc a poc, amb
les antenes caigudes, perquè amb
aquestes potes no podia mantenir
l’orgullós aire gallard i marcial.
Balancejava el cos d’un costat a
un altre com una embarcació. A més,
sospirava constantment i s’eixugava
la suor amb un fi pètal de rosa.
Mai arribava a temps a cap lloc.
Però podia descriure amb tot luxe
de detalls els difícils entramats de la
xarxa d’una teranyina, la marca que
deixava el vent a l’herba durant els
dies en què l’aire jugava a fet i amagar amb els arbres, el traçat irregular
del vol de la libèl·lula...
Per a poder descriure tot això cal

fixar-s’hi molt i, sobretot, tenir temps
per fer-ho. I ell en tenia.
També li agradava xerrar llargament. A l’hora que antecedeix l’au-

“aturar-se en les
coses petites li va
anar agradant”
rora, quan el cel és encara fosc i la
terra està feblement il·luminada per
l’últim quart de la lluna, el centpeus
conversava amb la musaranya sobre
els temes més diversos. A vegades
parlava de les festes nocturnes dels
lligaboscs quan s’obren fragants en
les primeres hores de la nit; altres,
de l’aparició d’una nova estrella que
xipollejava riallera a l’aigua de la
bassa.
A les tardes estiuenques, el centpeus es quedava molta estona al

mateix lloc i es prenia el seu temps
per provar el pol·len portat per la brisa daurada.
Mai tenia pressa per arribar enlloc. Al principi, això estava motivat
pel fet de ser coix. Evidentment, ell
no podia competir amb els altres
centpeus en velocitat, ni participar
en les carreres que s’organitzaven
entre ells.
Però, a poc a poc, tenir temps
per aturar-se en les coses petites li
va anar agradant cada vegada més.
Es plantejava l’arribada no com una
meta de rapidesa, sinó com un camí
de contemplació dels detalls que circumdaven la seva vida al bosc.

REFLEXIÓ
De vegades és molt important
aturar-se i contemplar l’entorn, fer
una xerradeta, escoltar i adonar-nos
del moment en què estem, amb qui
estem, com hi estem, què volem
aconseguir, quins objectius ens proposem a la vida....
Mai és temps perdut.
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per què diem...
Albert Vidal

... d’Esparreguera en Judes n’era?

L

’origen d’aquesta expressió cal
buscar-lo en les antigues representacions teatrals de caire religiós
que durant la Setmana Santa se celebraven en alguns pobles de Catalunya i que han arribat fins avui.
La reconstrucció, més o menys fidel, de l’anomenada Passió de Crist
ve de molt antic i ha estat motiu de
representacions teatrals arreu d’Europa que, en un principi, cap al segle XV, rebien el nom de misteris, un
dels quals va estar representant-se
a Cervera anualment entre 1481 i
1512, segons consta en diversos
documents conservats a l’Arxiu de la
Corona d’Aragó.
El text més antic que es conserva a Catalunya, datat el 1534, es
deu als mossens cerverins Baltasar
Sança i Pere Ponç, el qual conté
també alguns fragments de l’anterior
misteri.
Hi ha documentació de l’Arxiu
Parroquial d’Olesa de Montserrat
que acredita que en aquesta vila ja
es representava una primitiva Passió en forma d’Auto Sacramental el
1538.
I allò que, en un bon començament, no havia de ser més que una
petita broma local, acabà en actitud
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de menyspreu cap als habitants de
la vila d’Esparreguera, a la comarca
del Baix Llobregat i a la subcomarca
del Montserratí, motivada per un fet
que no hauria d’haver anat més enllà de la simple anècdota.
La dita hauria sorgit, segons
sembla, quan l’actor local que inter-

La dita ve de la
Passió d’Olesa de
Montserrat
pretava el personatge de Judes a la
passió d’Olesa de Montserrat va morir, i cap habitant del poble va voler
posar-se en la pell de l’odiat deixeble de Jesucrist.
Vist això, els organitzadors de
les funcions van haver de demanar
ajuda als pobles del voltant, fins que
un pagès d’Esparreguera, que tenia
un petit mas a tocar del camí que
unia els dos pobles, va acceptar el
repte. Això implicava el risc de ser
força mal vist pels seus veïns, ja que
alguns d’ells tenien engegats plets
amb persones d’Olesa per qüestions
dels llindars de les terres

Durant anys no va haver-hi cap
problema, i les representacions van
celebrar-se amb força èxit les tardes
de cada Dijous Sant, com es venia
fent des d’antic.
Però… es veu que un dia de
funció va caure un aiguat de mil
dimonis, de manera que el pagès
esparreguerí es va veure incapaç
d’arribar fins a Olesa a peu per
aquells camins enfangats.
Allò va enfadar molt els responsables del drama sacre que, en plena pluja, van anar a cercar l’actor
absent. De mica en mica es va anar
unint a la comitiva un bon nombre de
vilatans enfurits que, en ser davant
el mas del pobre pagès, començaren a increpar-lo.
Avisats els veïns dels voltants,
aquests acudiren en defensa del
seu Judes, les paraules van pujar
de to, va sortir el tema de les terres
i els rocs van volar en ambdues direccions, deixant un bon nombre de
ferits i agreujant-se així encara més
les ja deteriorades relacions entre
els dos pobles.
Per això, quan algú es referia
despectivament als esparreguerins
deixava anar: ja se sap, és que d’Esparreguera en Judes n’era.
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coses de

l’idioma
Albert Vidal

Alguns usos erronis del català a la televisió
H

avia quedat amb l’Esteve Pujol a casa seva, havent dinat,
per prendre cafè i parlar d’algunes
coses. En arribar, la televisió estava engegada i feien un programa
d’aquests amb tertulians. Cal dir que
era un canal en llengua catalana.
Ens vam fixar que el presentador
feia una i altra vegada la mateixa
pregunta als convidats: “què tal?”
Vam deduir que el que feia el presentador era interessar-se per l’estat de salut, econòmic, social…, dels
convidats, encara que ho feia de

manera errònia. I és que, en català,
mai no es demana a ningú “què tal”
es troba.
Per això tenim altres formes d’expressió: “com esteu?” (o “com estàs”
o “com estan”, segons la confiança),
“com anem?”, “què hi ha de nou”? (si
ja ens coneixíem d’abans), “com van
les coses?” i un llarg etcètera.
A les televisions catalanes passen més coses, però.
Per exemple, als actors i als dobladors de les pel·lícules els fan dir
“io” quan es refereixen a ells matei-

xos, és a dir, canviant la “j” de jo per
la “i” de io, amb l’estranya justificació
que així resulta més col·loquial.
Força vegades, a la “tele”, també es “donen” petons, quan els catalans no els donem, els “fem”. Així,
el que cal dir és “fer un petó” i no
“donar un petó”.
Després d’haver comentat tots
aquests casos, vam decidir que
deixàvem per un altre moment la
resta de desperfectes idiomàtics
que tenen lloc a la televisió, que per
aquell dia ja en teníem prou.
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fa 25 anys
Març de
1993

L

a temàtica de la revista d’aquest
mes és molt variada. Destaca,
però, el fet que la construcció del
CAP d’Artesa es faria realitat després d’anys de discrepàncies a nivell
local.
PORTADA. La foto de la plaça
de l’Ajuntament nevada, del fotògraf Joan Serra, ens recorda que les
nevades una mica tardanes no són
tan extraordinàries com algú podria
pensar.
EDITORIAL. Amb el títol L’encís
possible i força més curta del que és
habitual, la secció repassa les tradicions pròpies de la Setmana Santa.
La resta de l’espai és per a un
anunci municipal en què l’Ajuntament d’Artesa posa a exposició pública el projecte del Pla Parcial del
Polígon Industrial El Pla.
EL CAMP AVUI. Llarg article
–gairebé quatre pàgines– de Josep Pedrós: Reforma de la Política
Agrària Comunitària (PAC). Actuació
sobre cultius. L’autor ofereix informació molt detallada sobre aquest
assumpte, però la introducció inicial
va molt bé per a captar-ne l’essència: “L’acumulació d’excedents i les
despeses financeres incontrolades,
exigien una profunda reforma de la
PAC. Hi havia dues solucions: deixar
caure lliurement els preus perquè
només els més competitius sobrevisquessin sense cap tipus de compensació o bé limitar fortament la
producció mitjançant quotes, abandonament de terres i altres mesures
similars. La reforma proposada es
situa en el terme mig”. Això beneficiava l’agricultura espanyola, menys
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competitiva que d’altres. Com a curiositat, els càlculs es feien en ecus,
comptant que el seu valor era en
aquell moment de 150 pessetes.
SANITAT LOCAL. Amb informacions extretes de la premsa, la redacció elabora l’article Es començaran les obres del CAP. Després que
l’Ajuntament d’Artesa adquirís els
terrenys i en fes la cessió corresponent, el Departament de Sanitat
executaria l’obra a través del Consell Comarcal. Tot i que el pressupost
inicial era de 55 milions de pessetes, al final es va millorar la inversió
fins arribar als 70, repartits en dues

anualitats: 30 durant el 1993 i 40 per
al 1994. En aquell moment, el president del Consell Comarcal era Jaume Cardona, exalcalde d’Artesa.
LOCAL. El títol de l’article és molt
explícit: El Col·legi Sant Josep visita Montserrat. El 19 de març, per tal
de celebrar el dia del seu patró, el
col·legi va organitzar aquesta sortida. Van emplenar quatre autocars
amb membres de la comunitat escolar. Les activitats principals van ser
l’assistència a l’eucaristia, l’audició
de l’Escolania i la visita a la cova de
la Mare de Déu. En les ofrenes de
l’eucaristia van portar un recull de
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Ramon Giribet i Boneta
fruits típics de les nostres contrades.
Reproduïm una de les tres imatges
que acompanyen l’article. A veure si
algú s’hi reconeix.
Dins de la mateixa secció, però a
les pàgines centrals, la redacció parla de La nevada. Va ser el dia 1 de
març i no gaire intensa. Es veu que
mentre a Ponts ja hi nevava durant
el matí, a Artesa la neu no va arribar
fins al vespre. L’article està il·lustrat amb mitja dotzena d’imatges de
Joan Serra.
OPINIÓ. Joan Aranés i Clua expressa el seu pensament a L’esport
i la natura, una alternativa a la competició. Es tracta d’una llarga i argumentada reflexió sobre la pràctica
esportiva com a gaudi personal en
contraposició a l’esport competitiu:
“no hauria de ser tant guanyar com
assolir més autoestima, més serenor, més amistat, més afany de solidaritat, més consciència”. En aquest
sentit, Aranés creu que “les nostres
contrades tenen les condicions necessàries per practicar l’esport en la
naturalesa”.
Completa la secció un anunci
municipal on s’exposen les bases de
la convocatòria d’ajuts per a la rehabilitació i millora de façanes.
RETALLS DE PREMSA. Entre
altres notícies d’arreu del món, cal
destacar la que informa que, durant
el 1991, Lleida va ser la província
amb més despesa per habitant, després de Barcelona, i que les famílies
lleidatanes eren les que gastaven
més en transports i comunicacions.
LECTURA. La Biblioteca Joan
Maluquer i Viladot presenta una sinopsi d’alguns llibres incorporats recentment, al mateix temps que ens
recorda els horaris i el sistema de
préstec.
FULLS D’INFORMACIÓ MUNI-

CIPAL LOCAL.
Si mirem les votacions del Ple
del 2 de febrer,
sembla que no
devia ser una
sessió molt plàcida per a l’equip
de govern. De
deu punts de
l’ordre del dia,
només
quatre
van ser aprovats
per unanimitat i
es tracta de temes de tràmit. Destaca sobretot l’aprovació del pressupost municipal, de 108,5 milions de
pessetes, amb només 5 vots a favor
(ERC), 3 en contra (2 CIU, amb un
regidor absent, i 1 PSC) i 2 abstencions (PP). Com a anècdota, val a
dir que la votació d’una proposta de
la Federació de Municipis de Catalunya en relació al Fons de Cooperació Municipal només va comptar
amb el vot a favor del regidor socialista. Per altra banda, en les propostes en què no hi havia unanimitat, el
grup del PP s’abstenia o votava a
favor, mai en contra.
MONTSONÍS. Presentació d’un
vi nou és un article en què la redacció
es feia ressò d’aquest acte. Aquell
26 de març es va presentar un vi novell del Celler Vall de Baldomar anomenat Castell de Montsonís, en el
marc del mateix
castell. L’esdeveniment va estar
presidit pel conseller d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca, Francesc
X. Marimon, i va
comptar amb les
intervencions de
Carles de Mon-

toliu, senyor del castell, i d’Hermenegildo Porta, president del celler. El
conseller també va visitar una casa
de turisme rural, ca l’Alejandro, i va
destacar la rellevància de l’agroturisme.
HUMOR. Els acudits de Quimet i
Cosme omplen una pàgina, com és
habitual. Són de temàtica variada i
porten com a títol genèric Pel broc
gran.
IMATGES D’AHIR. La secció ens
ofereix una magnífica “postal”: Caramelles 1959. Amb el seu estendard,
una vuitantena de caramellaires
(quin goig!), entre els quals una dotzena de noies, posen per a la foto
que es van fer al carrer Barcelona,
just davant de la zona de les Eres,
punt de referència del treball agrícola a Artesa en aquella època. Al fons
es veu un gran paller.
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poesia

Enric Camats Castellà

L’incendi dels ideals
Deixa el món cremar.
Que el foc s’ho mengi tot,
les temors d’aquells que no viuen,
sense ànima ni cor,
i com si fossin res, se’ls emporta el
vent.
Deixa el món cremar.
Que els arbres tornin a germinar.
Nosaltres, pobres innocents,
molt n’hem d’aprendre de la seva fulla
i de la bellesa que surt d’una simple tija.
Deixa el món cremar.
Els animals ens demostraran el bé,
destruiran les nostres falses utopies,

Ctra. Agramunt, 12
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Tel. 973 400 081

construiran nous poemes
i proscriuran la ignorància arreu de les
muntanyes.
Deixa el món cremar.
La cendra esdevindrà poesia,
rajos de versos brollaran de les
finestres,
inundaran barris i viles
i faran trontollar els pilars de
l’estupidesa.
Deixa el món cremar.
La vida es reduirà a la vida.
L’art germinarà per obligació divina.
No hi ha vida sense l’art,
ja que, l’art fa de la vida, vida.

25730 Artesa de Segre (Lleida)
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informació

municipal d’artesa

Mes de febrer
PLE DEL MES DE FEBRER
Absent: Pep Riart Pallarès (ERC)

S

’acorda, per unanimitat, l’aprovació provisional de la modificació
puntual número 5 del Pla d’Ordena-

*

ció Urbanística Municipal d’Artesa
de Segre per la reducció del diàmetre de les rotondes previstes en les
carreteres C-14z i L-512, dins del
casc urbà d’Artesa de Segre.
S’aprova, per unanimitat, el plec
de clàusules administratives particulars que han de regir la contractació
de les obres de pavimentació dels

Eva Maza i Batlle

carrers Bisbe Bernaus, del Forn, Església i de la travessera de l’Església, mitjançant procediment obert,
tramitació urgent i diversos criteris
d’adjudicació.
S’aprova, per unanimitat, la Moció en defensa de les institucions de
Catalunya i els seus representants
electes.

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,
24 d’abril.
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

Narrativa no tan breu

Josep Galceran

(Franco ho va deixar “atado y bien atado”)

Nominada com a
millor obra de ficció
i fantasia, pretén
reflexionar sobre la
condició política.
Amb doble sentit: el
literal i el simbòlic.
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la

vella artesa

Josep Nogués i Sirvan

Recordances i enyorances de l’ahir
E

ra un diumenge o una festa qualsevol i ja ens abillàvem per anar
a ballar. La sala al Cafè del Cadiraire, regentat per la senyora del Reig
Farreria. Al fons del cafè hi havia una
porta que donava a una gran sala es
feia el ball. Quasi sempre estava ple
de gent, amb cadires a tot voltant en
què la major part de les espectadores eren les mares d’algunes joves
que, sense malícia, les espiaven.
L’orquestra era local, a Artesa
sempre hi havia hagut músics bons
i treballadors que estaven al dia de
les cançons de moda. Hi acudíem
molta la joventut del poble i comarca, hi havia un ambientàs tan gran
que als estius ens fregíem de calor.
La sessió començava a mitja tarda, i renoi quins ramillets de noies
que hi havia, balladores i guapes!
Més que res, en haver acabat els
estudis i ser en un dels primers passos cap a la pubertat, recordo que
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al començament podies triar i la cosa anava molt bé perquè hi havia el
costum d’encomanar per exemple el
primer i segon balls amb una noia,
el tercer i quart amb una altra, i així
fins a la fi de la sessió. Perquè a les
poques sessions n’hi havia que ja
havien triat i és clar, si cada vegada
hi havia menys nois i noies lliures, la
tria es feia més curta... Recordo que
no hi havia malícia i que ens delectàvem escoltant i ballant les cançons
que aleshores estaven de moda:
Camino Verde, Agua del Pozo, Vaya con Dios, Lisboa Antigua, Usted,
Solamente una vez,... Per si fos poc,
després tocaven el repertori de Jorge Sepúlveda: La casita de papel,
A escondidas, Mirando al Mar, Tres
veces Guapa, Campanitas de la Aldea, Toda una Vida, etc., que enamoraven encara que no volguessis.
Cada any, en acabar el col·legi
els nois i noies engrossien d’am-

bient la sala de ball i procuraven ballar marcant els passos de la millor
manera. Recordo algunes parelles
que ballaven perfectament, com el
noi gran de cal Carreter de Cubells
i la germana la gran de cal Mianes,
el Guillem de la serradora del Guiu,
el meu cunyat Josep Macià, el Ramir
Colom de Cal Puigdegalí, el Josep
Perella de cal Fonset, flequer, etc.
Tots fèiem el que podíem, jo era un
ballador mitjà, acostumava a anar
sempre pel mig de la sala, així si
m’equivocava no es veia tant. Després de la sessió de ball anàvem al
cine i en acabar, que ja era una festa completa, tothom cap a casa que
l’endemà havíem de “pencar”. Així
era un diumenge qualsevol al nostre
poble i avui, després de tants anys
(uns 70), sento enyorament en recordar la felicitat amb la qual, sense
adonar-nos-en, passàvem els dies
de festa al nostre poble.
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la foto

La intensa nevada dels dies 27 i 28 de febrer ha estat un dels esdeveniments més destacats del mes i, probablement,
de tot l’hivern. A la foto, un grup de nens gaudeix de la neu al sortir de l’escola el dia 28. | Núria Serret

