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agenda
Agenda

ciutadana

juny-agost

anys), natural de Vilanova de Meià
25 jun: Domènec Mas i Jusmet (86 anys),
natural d’Anya
30 jun: Laura París i Folch (80 anys),
natural de Sta. Maria de Meià
Modesta Ribó i Aguilera (93 anys),
natural d’Artesa de Segre

ARTESA DE SEGRE

3 jul: Benita Ribera i Jovell (84 anys),
natural d’Artesa de Segre

NAIXEMENTS
7 jun: Noemí Aguiar i Rodrigues, filla de
Kevin A. i de Nathalia
9 jun: Ainet Llanes i Verni, filla de Jordi i
de Sandra
3 jul: Asimao Diawara, filla de Barassa i
de Fatoumata
17 jul: David Stan, fill de Gheorghe V. i de
Maria A.
25 jul: Martina Segura i Agramunt, filla de
Xavier i d’Emma
27 jul: Pol Esteban i Gómez, fill de Pau i
d’Amaia
15 ago: Dayan Adrian Cucu, fill d’Adrian
G. i de Ioana A.
DEFUNCIONS
1 jun: Antoni Durany i Terré (87 anys),
natural d’Artesa de Segre
5 jun: Antoni Marbà i Serra (83 anys),
natural de Seró
11 jun: M. Dolors Andreu i Francesch (74
anys), natural de Palafrugell
Felisa Cabañas i Aguilera (82
anys), Pedraja de San Esteban
Jaume Puigpinós i Farrando (87

9 jul: Concepció Pijuan i Ribalta (75
anys), natural de Tudela Segre
28 jul: Joaquima Torra i Aubets (88 anys),
natural de Ponts
6 ago: Adelina Morancho i Rourera (98
anys), natural d’Alfarràs
9 ago: Guillermo Guiu i Bandé (90 anys),
natural d’Artesa de Segre
17 ago: Josep Viladic i Otal (86 anys),
natural de Cubells
20 ago: Neus García i Faura (74 anys),
natural de Huesca
21 ago: Baptista Fontanet i Solé (83
anys), natural d’Artesa de Segre
23 ago: Pedro Quesada i Gavilán (86
anys), natural de Barcelona
Emília Morell i Mateo (83 anys),
natural d’Artesa de Segre

VILANOVA DE MEIÀ
DEFUNCIONS
2 jul: Milagros Lladós i Lladós (93 anys),
natural d’Artesa de Segre

temps

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

Actes

que sabem que es faran
Fins al 30 de setembre

A l’Espai Transmissor de Seró,
exposició “Els ponentins en l’època
de Trajà”
15 de setembre

A les 20 h, al Cubtural, xerrada
d’Antoni Castellà, diputat
21 de setembre

A les 20 h, a l’àrea d’activitats de la
Biblioteca Joan Maluquer i Viladot,
xerrada-col·loqui “Pedrolo insubornable” a càrrec de Carme Vidal
Del 21 al 23 de setembre

Festa Major de Montargull

Del 26 al 30 de setembre

Festa Major d’Artesa (pàg. 42)
6 d’octubre

Recreació històrica a l’escola republicana de suboficials de Tudela de
Segre

Fe d’errates
El número 423 conté errors a les
pàgines 4 (és la del mes de juny)
i 34 (es repeteix la fotografia del
campió del torneig de Futbito). Ho
corregim en aquest i el proper.

juny - juliol

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

Temp. mitjana: 20,6º
24,6º
Temp. màxima: 33,7º
36,7º
(dia 21) (dies 26 i 27)
Temp. mínima: 8,1º (dia 7) 12º (6)
Dies precip.:
8
3
Precip. màx.:
7 (dia 6) 4,8 (16)
Total precip.:
13 mm
10,5 mm

Temp. mitjana: 22,3º
Temp.màxima: 35,5º
(dia 21)
Temp. mínima: 9° (7)
Dies precip.:
3
Precip. màx.: 8,5 mm
(dia 28)
Total precip.: 16 mm
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25,6º
37,5º
(dia 26)
14 (varis)
4
8 mm
(dia 20)
12,1 mm

VILANOVA DE MEIÀ

Temp. mitjana:

20,3º

24,3º

Temp. màx.:
Temp. mín.:
Dies precip.:
Precip. màx.:

33º (dia 20)
8,8 (dia 14)
8		
22,9 mm
(dia 7)
Total precip.: 66,8 mm

35,8º (31)
13,2 (6)
5
7,2		
(dia 25)
18,4 mm

FORADADA

Dies precip.:
2
3
Precip. màx: 9 mm (dia 29) 5 (20)
Total precip.:
15 mm
10 mm
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Tal dia farà un any

Mentre encara ens recuperem
de la ressaca de l’estiu, a poc a poc
s’acosta la tardor, que alguns han
augurat que serà calenta. Enrere
queden les vacances i la Fira de Sant
Bartomeu que, tot sigui dit, va estar
precedida de molts rumors sobre les
dificultats en la nova organització
però sembla que la impressió general és que els canvis han agradat.
Ara, a qui pertoqui, caldrà analitzar
els errors i els encerts per a millorar
la següent edició.
Tornant a la tardor, després d’un
any en què d’una manera o altra hem
vist trasbalsades les nostres vides,
amb mesos d’article 155, quan llegiu això ja hauran passat els dies 6
i 7 de setembre, dates en què fa un
any es van aprovar les polèmiques
lleis de ruptura amb l’Estat. I també
haurem commemorat un nou 11 de
setembre, perquè es veu que el de
l’any passat no era l’últim.
Per altra banda, arriba l’octubre,
en què es reprendran els plens al
Parlament. Sobretot, recordarem les
mítiques dates dels dies 1, 3 i 27 de
l’any passat. Aquest mes de 2017
el vam viure molt intensament: vam
començar rebent garrotades –literalment–, ens vam emprenyar, ens
vam engrescar, estàvem disposats a
gairebé tot i... frustració, desengany,

impotència...
Mentrestant, una part de la població s’ho mirava indiferent, o amb
desdeny. Sigui com sigui, confiada
que això de la independència era la
utopia d’uns quants il·luminats. Vistes les circumstàncies, però, es van
començar a mostrar i a mobilitzar,
fins al punt que el 21-D van donar
força suport –inesperat poc temps
abans– a un partit que va néixer per
carregar-se la llengua, la cultura,
l’escola... i tot allò que ens és propi.
Han fet quedar als del PP gairebé com uns angelets, perquè s’estan
esforçant a crear conflicte allà on no
n’hi havia. No, no és el mateix posar llaços que treure’ls. Igual que no
és el mateix plantar flors que arrencar-les. És clar que no tothom deu
estar d’acord en això, però aquí està
la qüestió. Els desacords s’arreglen
parlant o votant. Us sona aquesta
cançó? Doncs, amb els socialistes al
govern espanyol, sembla que la música és menys estrident, però la lletra
és la mateixa.
S’acosta l’1-O, el dia en què vam
patir tant per una cosa tan senzilla com votar. I no ens oblidem dels
veïns i veïnes de Ponts, amb els
quals ens vam solidaritzar el 3-O.
Pell de gallina només de pensar-hi.
I de tot plegat... tal dia farà un any!

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 11 d’octubre

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’enderroc de les escales d’accés des de la carretera ha estat una de les intervencions més vistoses | Dolors Bella

El Pla de Barris arriba al carrer Bisbe Bernaus

A

l’agost ha començat la darrera
fase del Pla de Barris, la reforma integral del carrer Bisbe Bernaus. La part més vistosa ha estat
l’enderroc de les escales d’accés a
aquest carrer des de la Carretera
d’Agramunt, que va tenir lloc la se-

6I

gona quinzena del mes. La remodelació inclou no només l’aparença,
amb la col·locació de noves llambordes, sinó també els serveis, que es
renoven íntegrament.
L’alcalde, Mingo Sabanés, ha explicat que tot i ser l’última intervenció

pendent per acabar tota la reforma
del centre històric, aquesta es pot
allargar perquè podrien aparèixer
més restes de trulls, com ja ha passat en altres punts. El carrer del Forn
i el de l’Església i la travessia de
l’Església sí que s’acabaran aviat.
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Els incendis al nucli d’Artesa van ser al carrer Escoles i al carrer Sant Jordi, i es van atribuir a actes vandàlics

Diversos incendis a Artesa i rodalia
D

urant el mes d’agost hi ha hagut diversos incendis a Artesa
i rodalia. Els primers van ser el cap
de setmana del 18 i 19 d’agost i van
ser dos focs al nucli urbà d’Artesa,
un al carrer Escoles, on van cremar
dos contenidors de brossa, i l’altre al
carrer Sant Jordi, on es va cremar

un sofà. Tant un com l’altre s’atribueixen a actes vandàlics i els Mossos d’Esquadra van identificar una
persona com a presumpta autora
dels focs.
Per altra banda, la setmana següent hi va haver tres incendis més
al municipi. Els primers van ser el

Ctra. Agramunt, 12

dimecres 22, un prop de Vernet (vegeu contraportada) i l’altre a la Serra de Pedrós. L’endemà, dijous dia
23 d’agost, n’hi va haver un tercer a
Seró. En aquest cas va ser un foc
de vegetació al capdamunt d’un turó
que va mobilitzar 10 mitjans terrestres i dos d’aeris dels Bombers.

Tel. 973 400 081

25730 Artesa de Segre (Lleida)
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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
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noticiari

Seró mostra com era la vida
a Ponent a l’època de Trajà

L
Meditació a les piscines

E

l dilluns dia 27 al vespre es va fer una sessió de
ioga i meditació a l’aire lliure, a les Piscines Municipals, organitzada pel gimnàs Altis. Estava oberta a
tothom, tingués o no experiència en aquesta pràctica, i
la valoració va ser molt positiva. | Dolors Bella

’espai transmissor de Seró acull
una exposició fins al
30 de setembre que,
sota el títol Otium
Negotium
Bellum,
mostra com era la vida a Ponent en l’època de l’emperador
romà Trajà. L’exposició es va inaugurar
el 10 d’agost i està
comissariada
per
Xavier Bermúdez.
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baldomar

EMD Baldomar

La festa major, tot i tenir menys afluència de públic que altres anys, ha estat molt concorreguda | EMD

Novetats de l’EMD
FESTA MAJOR

A

quest any hem tingut una bona
festa major, tot i que amb una
mica menys d’assistència que els
anteriors, una tendència que es va
repetint any rere any. Volem agrair
especialment la col·laboració dels
voluntaris que varen ajudar en l’esdeveniment.
Val a dir que en aquesta edició

va tornar a anar molt bé l’Escala en
Hi-Fi, i els acordions i les havaneres
també.
I com a novetat, la guerra d’aigua, que es va fer després de les cucanyes i va divertir petits i grans. Va
passar pel Carrer de Baix i els participants rebien aigua dels veïns amb
mànegues, cubells, globus i pistoles
d’aigua.

TALLER DE CUINA

E

l dimecres dia 22 d’agost l’Associació de Veïns va organitzar
un taller de cuina al casal, adreçat a
tots els públics. Hi van assistir una
vintena de veïns.

JORNADA DE TAPES

P

er la diada de Santa Maria, el
Casal va organitzar una nova
jornada de tapes a la fresca, de la
qual varen gaudir una cinquantena
de persones.

municipis
Aniversari del Front del Montsec

V

ilanova de Meià acollirà diversos actes per commemorar
l’anversari del Front del Montsec del
6 al 27 d’octubre. El primer serà el
dissabte 6, amb la inauguració d’una
exposició a la Sala 1 d’octubre. Hi
assistirà l’historiador Pol Galitó. El
dissabte següent, a partir de les
18h a la plaça Major es farà recreació i difusió amb Ejército del Ebro i

10 I

actuarà el cantautor Jorge Merino.
L’endemà, dia 14, es farà una excursió a les trinxeres de lo pelat amb Pol
Galitó i Ejército del Ebro. La sortida
serà a les 9h. El dissabte següent,
dia 20, es visitaran les trinxeres de
Badarull, amb sortida també a les
9h. Finalment, el dia 27 l’excursió es
farà als búnquers de l’Hostal Roig i
la cloenda serà un concert a les 18h.
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la noguera
EXCURSIÓ DEL PROJECTE JOVA A PORT
AVENTURA

teix accident hi va haver dos ferits greus més, menors
d’edat. El Servei Català de Trànsit va atribuir l’accident a
l’excés de velocitat.

ACTIVITATS D’INCLUSIÓ SOCIAL A L’ESTIU

E

ls més de 200 joves de 12 a 17 anys que han participat al projecte JoVa (Joves i Valors) van gaudir d’una
sortida a PortAventura el 29 d’agost. El JoVa consisteix a
fer voluntariat durant l’estiu un mínim de 40 hores entre
juliol i agost. Per agrair-los la feina, se’ls ha obsequiat
amb una entrada al parc.

ACCIDENT MORTAL A LA C-12

T

res joves de Balaguer d’entre 23 i 30 anys, dos nois
i una noia, van morir el diumenge 12 d’agost a dos
quarts de vuit del matí en un accident de trànsit a la carretera C-12, entre Balaguer i Os de Balaguer. En el ma-

12 I

A

l’agost, els Serveis Socials del Consell Comarcal
han impulsat tres activitats. La primera es va fer
a la Fira de Nit de Camarasa, on els participants van
aprendre a ballar swing. La segona va ser al 9è Festival
del Conte de Tiurana amb l’activitat Contes del Món i finalment, el 22 d’agost va començar el Busca, que inclou
Tartareu, Santa Linya, Vilanova de la Sal i les Avellanes
i consisteix en dues sortides amb autocar per acostar la
gent d’un poble a l’altre.
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el cap

informa

Setmana de la mobilitat sostenible i segura

D

el 16 al 22 de setembre se celebra a Catalunya la Setmana
de la Mobilitat Sostenible i Segura,
que promou hàbits de mobilitat més
sostenibles, segurs i saludables com
són els desplaçaments a peu, en bicicleta, en transport públic o amb vehicle elèctric.
La iniciativa també vol visualitzar
els canvis que es poden fer en l’ús
de l’espai públic per millorar la qualitat de l’aire i reduir la contaminació.
Sota el lema Combina i mou-te!, la
setmana del 2018, a més de vetllar
per una vida saludable, sostenible i
segura, també promou la utilització
de diferents modes de transport segons el desplaçament.
Els objectius principals de la setmana són els següents:
- Estimular un comportament ciutadà, en relació amb l’ús del vehicle,
compatible amb el desenvolupament
urbà sostenible, en particular amb

la protecció de la qualitat de l’aire,
la prevenció d’accidents de trànsit,
la reducció d’emissió de gasos que
provoquen l’efecte hivernacle i el
consum racional dels recursos energètics.
- Sensibilitzar la ciutadania sobre
els impactes ambientals del transport i informar-la sobre les diferents
modalitats.
- Impulsar l’ús dels mitjans de
transport sostenibles i, en particular,
el transport públic, la bicicleta, la mobilitat a peu i els vehicles elèctrics.
- Potenciar un retrobament de
la ciutadania amb la ciutat, la seva
gent i el seu patrimoni cultural, en un
entorn saludable i relaxat.
- Reflexionar sobre com ens
afecta a la salut l’ús excessiu del
transport motoritzat. Per una banda, la contaminació atmosfèrica i
la congestió que generen tenen un
impacte negatiu sobre els sistemes

La caminada de la Fira | J. Farré

respiratori i cardiovascular. Per altra,
propicien el sedentarisme.
El CAP d’Artesa de Segre s’ha
adherit a la setmana amb la caminada saludable Enganxa’t a la Fira, a
la qual vàreu poder participar el dia
25 d’agost.
Aprofitem aquestes línies per donar gràcies a tots els participants,
col·laboradors i patrocinadors: Ajuntament d’Artesa de Segre, Gimnàs
Altis, Distribucions Puigredon S.C.P.
i La Taverneta.
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Autèntics PROFESSIONALS
de la impressió al vostre servei!
your text here

01
STAGE
Podòloga
Infermera
Reflexòloga

DP. Goretti Miralles Vilanova
Podòloga col. nº 1046

03
STAGE
02
STAGE

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

04
STAGE

06
STAGE

05
STAGE

07
STAGE

09
STAGE
08
STAGE

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

10
STAGE
your text here

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

14 I

I PUBLICACIÓ D’ARTESA DE SEGRE i COMARCA I SETEMBRE 2018 I Núm. 424

Ctra. d’Agramunt, 98
25730 Artesa de Segre
(Lleida)

jove

pàgina
Ferran Solé i Pijuan

Joan Fontanet i París

“Aconseguir el títol de mestre FIDE
m’ha fet molta il·lusió”
En essència

• Naixement: 21 de febrer de 2001
• Estudis: 2º Batxillerat
• Assignatures: Física i matemàtiques
• Alçada: 1,70
• Horòscop: Peixos
• Número: 11
• Color: Blanc
• Tipus de programa de TV:
Esports
• Gènere de pel·lícula: Acció
• Marca de cotxe: Mercedes
• Un joc: Escacs
• Un plat de cuina: Pizza
• Beguda: Coca-cola
• Ídol d’escacs: Karpov
• Viatge fet: París
• Viatge per fer: Berlín
• Virtut: Pacient
• Defecte: Tossut
• Lloc per viure: Lleida

En Ferran té 17 anys i viu a
Lleida. Fa poc ha acabat 1r de
batxillerat i té dos reptes pel
proper any, acabar batxillerat i
la selectivitat i continuar la una
espectacular projecció en els
escacs. Amb la satisfacció que
té les arrels a la nostra terra, li
desitgem molta sort.
Com valores l’etapa d’estudiant?
Fins ha estat ara bastant bona, no
em puc queixar. Trec bones notes, encara que amb una mica més d’esforç
podrien ser millors. A més ho puc anar
complementant amb els escacs. Cada
vegada l’exigència serà més gran en
tots els àmbits i hauré de prendre decisions i optimitzar més el temps.
A què et vols dedicar en el futur?
No ho tinc massa clar, de moment
vull acabar batxillerat i fer una bona
nota a la selectivitat. A partir d’aquí,
segurament escolliré la carrera de Física i aniré veient quines especialitzacions van sorgint per al final escollir
allò que em doni més motivació.
Per què vas començar als escacs?
Per una banda, el meu pare em va
portar un taulell d’escacs d’un viatge
a Bolívia, i per l’altra, un amic es va
apuntar al Club Escacs Lleida. Tot plegat va fer que m’iniciés en el joc, a poc
a poc m’ha anat enganxant i gràcies al
club, he arribat al nivell actual.
I has tingut una evolució espectacular...

Des dels 7 anys que vaig començar fins ara, la projecció ha estat
molt bona, fins al punt de ser actualment un dels jugadors amb més nivell
de la província. Aquí hi han tingut un
paper important el Club Escacs Lleida i els entrenadors que he tingut al
llarg dels anys. Tot això ha fet que hagi
evolucionat en el joc i com a persona.
També vull esmentar la meva gratitud
envers els pares, que s’han hagut de
sacrificar molt per acompanyar-me als
tornejos.
I fa poc has aconseguit el títol de
mestre FIDE?
Sí, en un open a Tarragona em va
sortir un bon torneig amb molt bona
puntuació final, fet que va comportar la
Norma que em faltava per aconseguir
el títol de mestre FIDE dels escacs.
Què t’aporten els escacs?
T’aporta molts valors, coneixes
molta gent i molts llocs, t’ajuda en la
concentració, l’estratègia i el raonament, la planificació, et dóna seguretat, ... En fi, és un joc molt complet al
qual cal dedicar moltes hores per anar
pujant de nivell.
A part dels escacs, quines aficions
tens?
La veritat és que entre els estudis i
els escacs em queda poc temps lliure,
que aprofito per estar amb els amics.
Un somni o desig?
Continuar fent cada dia allò que em
faci feliç.
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En proves complementàries, el centre té radiologia digital, tant dental com convencional | foto: CMA

El Centre Mèdic Agramunt combina la
proximitat amb una àmplia oferta de serveis
E

l Centre Mèdic Agramunt va
obrir l’any 2001 com a evolució
del que llavors havia estat el primer
centre de fisioteràpia de la població.
Situat al centre de la població, es defineix com a centre de medicina policlínica ambulatòria i ofereix atenció
d’urgències, generalista i diverses
especialitats mèdiques. Hi treballen
una dotzena de professionals i cobreix les comarques de la Noguera, la
Segarra i l’Urgell.
En destaquen la tecnologia de
la qual disposa, formada per maquinària i aparells actuals i especialitzats, i les instal·lacions, que tenen
una superfície total de 285 metres
quadrats repartits en dues plantes,
ambdues accessibles des del mateix carrer. L’horari d’obertura és de
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dilluns a divendres els matins de 9
a 14 hores i les tardes de 16 a 19
hores.
En aquest espai s’hi fa l’atenció
d’urgències, generalista (medicina
de família) i les especialitats. En
concret, aquestes són traumatologia, oftalmologia, ginecologia, nutrició i osteopatia i fisioteràpia. També
s’hi fa tractament amb ones de xoc i
força inercial, teràpia Indiba i extraccions de sang els dilluns al matí. El

“El centre té
convenis amb
la gran majoria
de mútues”

Centre Mèdic Agramunt també fa revisions generals i específiques, per
exemple pel carnet de conduir, revisions laborals i esportives, etc.
Pel que fa a les proves complementàries, el centre disposa de radiologia digital, tant convencional
com dental, ecografia simple, espirometria, audiometria i analítiques.

ACCÉS A LA MAJORIA DE MÚTUES
La iniciativa de crear el centre
va estar inicialment motivada per la
manca de serveis i proves bàsiques
a la zona, fet que obligava els pacients a desplaçar-se a Lleida per
fer-les, amb tots els inconvenients
que comporta el viatge.
Per poder fer viable el centre i
maximitzar l’oferta de serveis es van
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dur a terme convenis en quatre àmbits, el laboral, el de trànsit, l’esportiu i les mútues de salut.
Pel que fa a l’àmbit laboral, el
centre ha buscat convenis amb la
majoria de les principals mútues que
hi ha a l’estat en aquest sector. La
mateixa amplitud de servei s’ofereix
en l’àmbit de trànsit, ja que el centre
està adherit al conveni Tirea, a través del qual té accés al 99 per cent
de companyies asseguradores del
sector.
Així mateix, té acords amb la
majoria de federacions esportives,
de manera que els seus membres
també hi poden accedir. Pel que fa a
mútues de salut, els convenis es tradueixen en la possibilitat que els socis de les diferents mútues de salut
puguin fer al centre proves, visites i
tractament.
A banda d’aquests acords, com a
centre privat el Centre Mèdic Agramunt també ofereix la possibilitat de
fer-hi visites de medicina privada.
En aquest sentit, és pioner amb el
pla medicfamilia (www.medicfamilia.
com), que a través d’una quota mensual disposa de metge de família totes les tardes.

ÀMBIT GEOGRÀFIC
Concretament, la zona de cobertura inclou: a la comarca de la Noguera, els municipis d’Artesa de Segre, Balaguer, la Baronia de Rialb,
Butsènit, Bellcaire, Bellmunt, Cabanabona, Cubells, Foradada, Montgai, Oliola, Penelles, Ponts, Pradell,
Preixens, la Sentiu de Sió, Vilanova
de l’Aguda i Vilanova de Meià; a la
Segarra, Guissona i els Plans de Sió
i a l’Urgell, Castellserà, la Fuliola,
Ossó de Sió, Puigverd d’Agramunt,
Tàrrega i Tornabous, a més d’Oliana, a l’Alt Urgell.

L’entrada principal, la recepció i algunes de les sales del CMA | foto: CMA
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per què diem...
Albert Vidal

... que alguna cosa fa pudor de socarrim?

L

’expressió s’aplica en tenir el
pressentiment que passarà alguna cosa desagradable en un futur
proper, motivada perquè s’està portant malament un assumpte. També
s’utilitza quan un tema determinat
no es veu prou clar i es tem que hi
hagi al darrere un engany, un frau o
qualsevol altra situació més o menys
misteriosa.

ORIGEN DE LA DITA
L’origen el podem trobar en els
antics processos per bruixeria, força
comuns en els segles XVI i XVII
arreu d’Europa i Amèrica, promoguts
en bona part per l’anomenada Inquisició, organisme jurídic que depenia
de l’Església Catòlica Romana. Ja
anteriorment, a partir del III Concili
de Toledo l’any 589, s’havia ordenat
als bisbes extirpar el sacrilegi d’idolatria que estava creixent, sobretot
entre les classes populars, mogudes
per una banda pel fort arrelament
d’antigues però ben vigents supersticions, suposadament idòlatres, i
per altra banda, per l’herència cultural que havia deixat un proper i encara recordat paganisme.
Més tard, va reforçar-se la persecució dels qui es consideraven prac-

ticants de doctrines herètiques, com
ara els càtars, que foren durament
assetjats per ordre de l’arquebisbe
de Tarragona, Aspàreg de la Barca,
a començaments del segle XIII.
De tota manera, el moment en
què s’engeguen dures actuacions
contra els acusats d’heretgia pot
situar-se al 1252, quan el papa Innocenci IV autoritza la tortura per
arrencar confessions als acusats,
amb la butlla Ad extirpanda.
A partir d’aquí va desplegar-se en
el món cristià una aferrissada caça
dels presumptes dissidents de la fe
catòlica.
Els eclesiàstics tenien permís
per martiritzar el reu però no per
matar-lo; ells entregaven els convictes confessos a les autoritats civils,
que eren les qui executaven les
sentències i, si no ho feien, queien
en pena d’excomunió inapel·lable.
La primera actuació, ja abans que
l’acusat confessés, consistia a confiscar-li les propietats en favor de
l’Església i, més tard, es procedia
al judici. Qualsevol persona podia
acusar algú i, sense més prova,
mitjançant la tortura, se’l forçava a
confessar un delicte que, potser, mai
havia comès.

La Inquisició es va estendre ràpidament pel sud d’Europa, amb Ramon de Penyafort al capdavant de la
institució a la Corona d’Aragó.
No seria fins al 1478, per ordre
de Ferran el Catòlic, que s’instituí
la Inquisició com organisme totpoderós en terres hispanes, amb la
finalitat de lluitar contra el judaisme
emprant mètodes de terrible crueltat
i inclemència.

POC HABITUAL A CATALUNYA
A Catalunya no se solia cremar
les bruixes i bruixots, essent els
acusats condemnats a morir a la
forca i, en el millor dels casos, a la
pena d’exili. Però en altres indrets
en què tenia més influència la monarquia catòlica espanyola, i també
a la majoria d’indrets d’Europa, se’ls
sentenciava a la foguera, amb la
conseqüent pudor de socarrim que
devien desprendre els cossos cremats d’aquells dissortats.
D’aquí, doncs, que l’expressió
associï el pensament que alguna
cosa no va bé, en general, i que potser acabaria de mala manera, com
passava amb la crema de suposats
i suposades practicants de bruixeria,
a la “pudor de socarrim”.
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Adverbis acabats en “-ment”

F

eia dies que no ens trobàvem
l’Esteve Pujol i jo. Devíem estar
enfeinats o aneu a saber que. El cas
és que vam coincidir en una xerrada
sobre implantologia que feia el nostre comú odontòleg i bon amic. No
ens interessava gaire el tema, però
com que és amic nostre...
Poc després de començar va
deixar anar que parlaria única i exclusivament de... no recordo de què
va dir, però l’Esteve i jo ens vam mirar un xic esglaiats. Però si és un
savi! Com pot dir això! I és que en
la nostra llengua hi ha algunes coses
que es diuen de manera diferent de
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com es diuen en altres idiomes. Per
exemple, quan fem servir seguits adverbis acabats en “-ment” podem fer
dues coses: acabar-los tots en ment,
la qual cosa pot esdevenir força
feixuga i enfarfegosa per la repetició continuada d’aquest acabament;
així, hauria pogut dir que parlaria
únicament i exclusivament de... L’altra manera és situar l’adverbi acabat
en ment només en primer lloc i no en
els següents, de manera que hauria
pogut dir únicament i exclusiva.
I així sempre: treballar correctament, puntual i eficient; comunicar-se oralment i gràfica; saludar

Albert Vidal

amablement i cordial, etc.
Tots dos som conscients que
aquesta correcta manera de parlar o
escriure pot sonar una mica estranya, tan influenciats com estem per
les construccions en llengües foranes (com ara el castellà, en el qual sí
que és adequat de dir-ho així), però
de ben segur paga la pena fer una
mica d’esforç per expressar-nos com
cal, oi?
Després vam continuar xerrant
sobre l’abús que se sol fer dels adverbis acabats en “-ment”, quan hi
ha tantes altres formes substitutives
i més riques que volen dir el mateix.
Però això us ho explicaré la propera
vegada.
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montsec
del

D’Artesa al Valle de los Caídos
E

l Valle de los Caídos és actualitat i serà bo saber, com vaig
explicar a la Guerra Civil al Montsec
(2015), que no tots els que són allà
en aquell mausoleu de por i de foscor hi van ser traslladats amb consentiment familiar, perquè la meva
sogra Modesta (epd) es negà a què
hi fossin traslladades, com volien les
autoritats, les restes del seu germà
Antonio Batalla Macià, exhumades
i transferides a Vilanova de Meià el
1941, que va morir assassinat pels carrabiners a Os de Civís quan
s’evadia el 1938 cap a Andorra.
De tres cadàvers de Zamora
enterrats al cementiri d’Artesa, que
va sol·licitar el governador civil de
Zamora al de Lleida el 1958, Félix
Gancedo Castaño, de Pino de Oro,
artiller, mort en estimbar-se amb un
auto al pont de Senill el 12 de febrer
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de 1939, Luis López de la Calle i Pedro Castaño Rodríguez, solament
aquest últim viatjà fins a la vall de
Cuelgamuros.
El 1965 van traslladar al columbari 9218 les restes d’Agustí Vidal
Comes, de Montmagastre, enterrat
a Lleida però no havent trobat cap
persona amb aquest nom ni semblant a Anya, Tudela o Artesa, per diverses raons ens inclinem a pensar
que podria tractar-se d’Antonio Vidal
Tomàs, de 66 anys, de cal Cisteller
d’Argentera refugiat en una cabana
de la serra de Montclar amb la seva
filla Rosa Vidal Castells, de 15 anys
-des de 1967 al panteó militar de
les Avellanes-, víctimes mortals del
bombardeig del 6 de gener de 1939.
Antonio Armengol Baró, del mas
Claret (Oliola), va caure presoner,
ferit, a la batalla d’Artesa a Ponts

Títol de Columbari del Valle de los
Caídos | Ferran Sánchez Agustí

del 4 al 18 de gener de 1939 i finà
a l’Hospital Militar de Lleida dies
després. Delfí Ribes Camats, de 22
anys, d’Artesa, germà del que fou al-
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calde Marcelino Ribes Camats entre
1957 i 1963, estava fent el servei militar i morí al front del Nord el 1937.
Són allà també Carles Farrando
Coma, de cal Fariner de Foradada,
de 17 anys, i Josep Colom Vilanova,
de cal Puig-galí d’Artesa, de 15 anys, a causa de l’explosió d’una bomba abandonada quan la guerra ja
s’havia acabat a Catalunya després
de rebre sepultura al cementiri de
Lleida perquè van morir a l’Hospital
Móvil del Ejército del Norte (Residència Jaume Nadal Meroles), Acadèmia 41, Lleida. Efectes col·laterals,
però tanmateix víctimes de la guerra.

Es podria considerar també una
arbitrarietat el trasllat el 1965 al Valle de los Caídos de 33 militars, dels
quals 16 eren soldats de lleva, dos
capitans, dos suboficials, tres legionaris, sis policies armats i tres
guàrdia civils, inhumats al cementiri
de Lleida entre la tardor de 1944 i la
primavera de 1945 que van ingressar ferits o malalts a l’Hospital Militar
de Lleida provinents de la campanya
del Pirineu, Val d’Aran, Vallferrera,
Pallars contra la invasió guerrillera
(veure Segre 25/08/2018).
L’afegitó en alguna acta que van
morir “por Dios y por España” legiti-

ma el trasllat i avala que la Guerra
Civil no es va acabar fins a l’any
1975.
La pluralitat d’aquell cementiri
obliga sine qua non que sigui conservat com un espai de memòria excepcional, però res d’Auschwitz com diu
el ministre de Cultura, ni necròpoli
d’herois, com l’Arlington de C’s, sinó
tal com està però ben explicat.
Si algun dia es materialitza finalment l’exhumació del masover del
Pardo, serà l’única batalla que no
haurà guanyat, ja que va morir al llit,
bé que martiritzat pels seus. | Ferran Sánchez Agustí
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Los Follets durant la inauguració, la zona D’Gusta i els concursos de botifarra i de pintura ràpida | Jordi Farré, Dolors Bella

La “nova” Fira de Sant Bartomeu
L

a 575a Fira de Sant Bartomeu
s’ha caracteritzat per la incorporació de canvis tant d’organització d’espais com de continguts. Pel
que fa al programa, s’ha subratllat la
gastronomia en general per damunt
dels diferents productes locals que
s’havien anat destacant a nivell individual al llarg de la història del certamen, des del meló, que li ha valgut el sobrenom i que la presència
és ja testimonial, fins al formatge o
la cervesa dels últims anys, passant
pel vi, que va suposar una altra “revolució” en la idea de la fira. Sigui
com sigui, la idea és anar-la renovant i fer-la atractiva als visitants, un
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objectiu que, segons l’alcalde, Mingo Sabanés, s’ha assolit enguany.
“La valoració del públic sembla que
ha estat positiva i hi ha hagut unes
15.000 visites, més que l’any passat,
tot i que en això també hi ha ajudat
la meteorologia, ja que no ha fet tanta calor”, ha assegurat.
Tot i això, la renovació també ha
portat problemes d’organització. “Es
va decidir a menys de dos mesos de
la fira i ha portat molta feina als treballadors”, ha reconegut l’alcalde. A
més a més, tot i que el pressupost
inicial de la fira eren 36.000 euros, tot apunta que s’haurà superat
aquesta despesa i les modificacions

per materialitzar el nou concepte de
fira hi hauran contribuït.

ESPAI D’GUSTA
El canvi més evident ha estat
la creació de l’espai D’Gusta, que
ha substituït les anteriors degustacions de coca de recapte, embotits
i formatge. El formaven una dotzena d’establiments locals entre bars,
restaurants, botigues d’alimentació i
forns de pa, i set bodegues i obria
determinades hores al dia, coincidint
amb el migdia per fer l’aperitiu i dinar, i el vespre i nit, per sopars.
Oferia tapes elaborades de tota
mena de productes, a banda de la
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#temadelmes

Zona d’oficis artesans, diversos moments de la inauguració, gegants al centre històric i zona D’Gusta | J. F., D. B.

tradicional coca amb samfaina, i s’hi
servia vi. Per fer-lo més agradable
s’han incorporat tendals a la plaça
de l’Ajuntament i funcionava també
amb tiquets, uns pel vi i els altres per
la cervesa i les degustacions. Així
mateix, al recinte firal hi havia altres
parades de menjar i al bar de la fira
se servien entrepans.
Precisament una altra de les novetats ha estat l’espai que ocupava
la fira, que en lloc de començar a
l’encreuament dels carrers les Monges i Balmes, ha començat més
avall, al carrer Balmes a l’alçada
de la plaça de l’Ajuntament, i s’ha
estès per l’avinguda M. Anzizu fins

al centre històric. En aquest sentit,
Sabanés ha lamentat que encara no
estigui l’obra acabada, ja que “hauria lluït més”.
Al Cubtural també s’ha reorganitzat l’espai, ja que no s’ha utilitzat la
sala gran i les parades de comerços
i entitats s’han situat al vestíbul i a la
sala d’exposicions de la biblioteca,
on també s’han fet els intercanvis de
col·leccionistes.

ENCARA CAL FER BALANÇ
Tot i la bona valoració inicial,
l’alcalde no amaga que cal fer una
anàlisi en profunditat dels canvis i
del resultat que han tingut, ja que “hi

ha coses a polir” i “ho volem valorar tot”. Ara bé, la valoració es farà,
precisament, “per mirar de consolidar-la com aquest any, enfocada al
tema gastronòmic, descartant-ne
allò negatiu i escollint allò positiu”,
assegura.
Finalment, entre els canvis destaquen una absència i una incorporació. L’absència ha estat la paella,
que no s’ha fet en format popular
sinó que s’oferia la possibilitat de
menjar-ne a l’espai D’Gusta. I la incorporació han estat els oficis artesans, com els forcaires o tallers de
ceràmica, que s’han instal·lat al centre històric.
I 25
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les entitats

Revista Lectures número 13 i activitats

P

er aquesta Fira, el Club de Lectures Artesenc ha posat a la venda
el número 13 de la revista Lectures.
A més, al llarg de l’últim mes, el club,
amb un inusitat esclat d’energia, ha
presentat un llibre i fet un homenatge
a Josep M. Martínez, el Sr. Martínez.
La revista és un recorregut per
les activitats dutes a terme pel Club
o bé on hi ha col·laborat al llarg dels
seus 62 anys d’història (1956 – 2018).
També és un sentit recordatori a la
memòria de Vicens Roca i Mianes,
soci fundador i president del Club, ja
traspassat (7 de desembre de 2016).
La revista consta de 40 pàgines a
color, profusament il·lustrada amb fotografies dels actes realitzats, textos
publicats en diferents butlletins del
club o bé en altres mitjans, i reculls
i llistes de publicacions, socis i membres de les diferents juntes.
Durant la Fira es va poder veure
una exposició complementària a la revista on hi havia fotografies d’alguns
dels actes o col·laboracions més significatives: la V festa de la Vellesa de
1958; l’elecció de pubilla de 1962,
censurada i que no es va poder realitzar; el recital de Raimon el 1970; o bé
l’homenatge realitzat el passat dia 18
d’agost a Josep M. Martínez, últim soci fundador que resta entre nosaltres
i que es féu a la residència de gent

gran, on ara viu.
Unes setmanes abans de la fira,
concretament el 28 de juliol, el Club
presentar el llibre Josep Maria Pericas i Morros, arquitecte noucentista
amb el seu autor, Aleix Catasús Oliart.
La presentació es realitzà a la sala
d’actes de les Monges davant d’una
vintena llarga d’assistents. Josep M.
Pericas fou l’arquitecte de la fàbrica i
la colònia de Vilves, així com un dels
seus propietaris. Aleix Catasús és
historiador d’art. De la conferència
en queda un tema a investigar: és la
colònia de Vilves l’última construïda a
Catalunya?
Per acabar, agrair un cop més el
bon fer de l’Ajuntament d’Artesa de
Segre, encapçalat per l’Excm. alcalde
Mingo Sabanes, i de tots els seus treballadors, així com l’organització de la

L’estand de la fira (dalt) i la revista

fira, que ens ha permès, un any més,
retrobar-nos amb els socis i simpatitzants. Qui vulgui podrà trobar la revista a Cal Massana o bé a Cal Mianes.
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les entitats

Homenatge al senyor Martínez
E

l dia 18 d’agost a la Residència
Municipal Centre Geriàtric del
Pirineu es va celebrar l’homenatge
a Josep Martínez (senyor Martínez),
soci fundador des de 1956 del Club
de Lectures Artesenc.
S’ha de tenir en compte la gran
trajectòria i esforç del senyor Martínez, donades les seves dificultats
físiques i sensorials. Va donar vida a
l’Acadèmia Martínez, on va impartir
classes de música, d’ensenyament
general i batxillerat, que estava ubicada al carrer de les Monges i on es
van preparar molts artesencs que
avui dia són grans professionals
A l’emotiu acte hi van assistir
membres de l’Ajuntament d’Artesa
de Segre encapçalats per l’alcalde,
Mingo Sabanés, i els organitzadors
de l’acte, representats pel president
del Club de Lectures Artesenc, Domingo Aldavó, i els vocals Jaume Farrando i Lídia Roca, a més d’amics i
companys que l’homenatjat té a la

residència.
La taula presidencial li va fer
entrega d’insígnies commemoratives i van dir
unes
paraules
elogiant-ne
la
trajectòria. Va finalitzar amb un
petit concert amb
un
exalumne,
Gabriel Farrando, interpretant
dues peces de
Chopin i Beethoven amb la soprano Ana Aracelis.
La gran sorpresa va ser Martínez, al piano, amb l’exalumne Gabriel Farrando | CLAAC
quan el senyor
Martinez es va animar a tocar una
Es va acabar la festa amb un
peça de piano, tot i la seva avança- refrigeri per a tots els assistents. |
Centre Geriàtric del Pirineu
da edat, 89 anys.

L’associació de Gent Gran
ofereix cursos de català

A

l setembre es tornen a obrir els cursets de català
pels socis a qui pugui interessar perfeccionar el català escrit. Es fan la Llar de Jubilats els dissabtes de 16 a
17.30 hores amb l’ajuda de “La Caixa”. El preu per tot el
mes són 3 euros. Per a més informació truqueu a Dolors
Godes, 973401257, o bé al 696 60 60 16 i us informarem.
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Assemblea per crear un col·lectiu feminista
A

quest mes de juliol un grup de
dones ha decidit de fundar una
nova assemblea feminista a ponent.
La primera assemblea oberta va tenir lloc el dimecres 18 a Agramunt,
amb una assistència d’una quinzena
de dones.
La sentència de “La Manada”
va ser l’empenta que va fer que es
decidissin a convocar una crida a
través de les xarxes socials, a la
qual van respondre persones de diferents edats, no només d’Agramunt
sinó també d’Artesa de Segre, Montsonís, Preixens i Tudela de Segre,
entre altres, i membres de diferents

col·lectius com l’Associació de Dones l’Esbarjo, Indignats de la Ribera del Sió o el CDR d’Agramunt i la
Ribera.
A partir d’aquesta bona acollida,
que per part de l’assemblea s’explica com a conseqüència de la necessitat d’aquest tipus d’espais, es
va decidir començar a posar sobre
la taula les necessitats reals de les
dones i treballar en la creació d’un
nou espai de reflexió, empoderament personal i col·lectiu i d’acció
des d’una perspectiva feminista.
A banda del treball propi de la nova assemblea que s’està gestant, a

hores d’ara tot està encara per fer,
fins i tot el nom, ja que només s’ha
col·locat una primera pedra per tal
de construir l’espai des de la base
i de manera assembleària. De moment, no hi ha consignes ni estructura definida, tot i que ja s’està treballant en futurs actes i campanyes.
Quan es publiqui aquesta revista
haurà tingut lloc una altra assemblea, el dimecres 5 de setembre.
Des de l’Assemblea Feminista
s’anima totes les interessades en
lluitar pel feminisme a participar en
la propera assemblea oberta que tindrà lloc a primers d’octubre.
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les entitats

Què fa l’AMPA de l’Escola a l’estiu?
S

ovint podem pensar que les associacions com la nostra durant
l’estiu redueixen l’activitat al mínim,
però aquest no és el nostre cas. A
l’estiu és quan més volum de feina
hi ha, i què fem? Doncs voldríem
aprofitar aquest espai per explicar la
nostra tasca estival.
A l’estiu, l’AMPA porta a terme
una de les tasques més importants
de l’associació, la compra i adequació dels llibres per als nens i nenes de l’escola. La feina comença
l’última setmana de curs, quan les
famílies han de retornar els llibres
socialitzats. L’AMPA els revisa tots
i decideix si cal folrar-los de nou de
cada al curs vinent. Cal dir que són
pocs els llibres que no es poden reaprofitar, ja que les famílies i l’escola
han fet la feina d’avisar els nens de
fer-ne un bon ús i no trencar-los ni
guixar-los.
A continuació, cal revisar les
adreces de tots els alumnes i pre-

parar les cartes per enviar a les famílies per fer la comanda de llibres
i enviar-les, feina que també es fa
de manera manual pels membres de
l’AMPA, així s’abarateixen les despeses d’enviament.
A mitjan agost es folren llibres
que se socialitzen de nou i els d’anys
anteriors que cal tornar a folrar.
Quan les famílies han fet la comanda dels llibres es fa una comanda conjunta a l’editorial, i com que
es tracta d’un volum de llibres molt
gran, l’AMPA aconsegueix un descompte del 25% per cada família.
Finalment, a principis de setembre
es preparen les bosses individuals
amb els llibres per cada alumne i se
cita les famílies perquè passin per
l’escola a recollir-los.
És una feina ingent, és el moment del curs que més feina es té a
l’AMPA, és una feina sorda i muda
però que fem molt gustosament ja
que arran de la socialització i amb

la compra conjunta aconseguim rebaixar el preu de la compra de llibres a les famílies. És una despesa
realment gran, especialment per les
famílies amb més d’un fill. Des de
l’AMPA continuarem apostant per
la socialització i demanant la col·laboració a l’escola perquè cada any
siguin més els llibres socialitzats.
En primer lloc, per reduir la despesa familiar, i també, per ensenyar als
nens i nenes la importància de fer un
bon ús del material i aprofundir en
els conceptes de reutilització i reaprofitament dels recursos.
“Cada llibre, cada volum que
veus aquí, té una ànima. L’ànima de
la persona que l’ha escrit i d’aquells
que l’han llegit, visqueren i somiaren
amb ell. Cada vegada que un llibre
canvia de mans, cada vegada que
algú baixa els ulls a les seves pàgines, el seu esperit creix i s’enforteix”. Carlos Ruiz Zafón (La Sombra
del Viento). | AMPA Els Planells
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les entitats

Resum de les sortides d’agost

Foto de grup de la cloenda a Cubells | Associació Terres del Marquesat

E

l mes d’agost ha estat d’infart,
hem començat molt fort. El dia
7 va tenir lloc una confèrencia a Alòs
de Balaguer amb el títol Entrepussant per les mines de Catalunya a
càrrec de Josep M. Mata Perelló,
catedràtic de mineralogia de la UPC.
El dia 8 vam anar a les Valls
d’Aguilar, on Mata Perelló ens va
explicar la pedrera de Coll de Mu i
els Manairons. Vam comptar en tot
moment amb la companyia de Josep
Fàbrega fill, de la Guàrdia d’Ares,
gran coneixedor de tota la zona.
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El 9 d’agost, una altra conferència, a càrrec de Josep Roqué (doctor
en Ciències Químiques) i, com Mata
Perelló, membre de Terres del Marquesat. El tema era força interessant, El canvi climàtic és cert o no és
cert?, i el lloc elegit va ser Cubells.
L’11 d’agost vam fer el segon recorregut pels pobles de la Ribera del
Sió. A Tarroja de Segarra vam arribar
i esmorzar amb els porrons i magdalenes del Marquesat, i ens esperaven l’alcaldessa actual, Imma Secanell, i l’anterior, Lourdes Castellana.

Vam intercanviar magdalenes per
coca de pa de la Garbiana, que era
exquisida. Les dues ens van acompanyar per tot el poble, on ens varen
explicar les cases més importants i
l’església barroca de Sant Salvador.
Continuàrem per Hostafrancs, on
vàrem visitar el Peixeruc i la casa del
fundador del barri de Barcelona que
porta aquest nom, i vora el poble de
Concabella ens vàrem fer la foto de
grup a la peixera i Font de la Puda.
El 13 d’agost, amb motiu del centenari de la construcció de la central
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hidroelèctrica de Camarasa, vam donar un tomb seguint uns quants cartells d’oficis i coses de l’època que hi
ha als carrers, 45 en total.
El dia 17 vam fer una visita comentada per una guia experta al monestir de Santes Creus que va durar
més d’una hora i quart. Després de
visitar el claustre i totes les dependències amb els sepulcres dels reis
Pere el Gran i Jaume II i de l’almirall
Roger de Llúria, vàrem dinar de restaurant a tocar del monestir.
El dia 23 vam fer la cloenda de
les rutes d’estiu. Feia uns anys que
no anàvem a Cubells i vam decidir fer la visita a la Torre de Fluvià,
on vam esmorzar amb els porrons,

magdalenes, cafè i mistela del Marquesat. Havent esmorzat, vam donar
un tomb pels dos carrers que hi ha,
on vam veure el castell per l’exterior, ja que és privat, i també l’església de Sant Salvador, que està molt
ben arranjada i fa molt de goig, on
en Josep Maria Reñé, el nostre guia
del poble, ens va explicar d’una manera breu i planera la petita història
d’aquesta població. Ens acomiadàrem i continuàrem fins a la part alta de Cubells per visitar Santa Maria
del Castell, on hi ha la Verge gòtica
de la Llet, del segle XIV, amb tres
guies d’excepció: Josep Roig, alcalde anterior, Josep Regué, l’actual, i
Ramon Bernaus, catedràtic d’història

de l’art de l’IES d’Agramunt. Tot un
luxe, s’anaven alternant per parlar i
donava bo sentir-los. Continuàrem
a l’església parroquial de Sant Pere,
on ens explicaren la Mare de Déu del
Castell, talla romànica del segle XIII,
una pila baptismal de la mateixa època i una trona amb uns colors molt
vius i autèntics del segle XV.
Després d’un bon àpat, com és
costum, vam visionar un audiovisual
de les excursions d’estiu a càrrec
com sempre de Josep Roqué i vam
entregar un diploma d’agraïment a
l’alcalde, Josep Regué, per la seva
col·laboració amb la nostra entitat.
| Francesc Gessé, Associació Terres del Marquesat

Excursió a Miravet i trobada
de l’associació de puntaires

L

’associació de puntaires d’Artesa va assistir el 15 de
juliol a la trobada de Corbera d’Ebre. Després d’un bon
dinar, a la tarda vam fer una visita guiada a Miravet, poble
medieval famós pel castell i la sagnant batalla de l’Ebre a
la Guerra Civil. Va ser un diumenge divertit, entretingut i
gaudint d’altres paisatges.
Per altra banda, volem agrair a l’Ajuntament, entitats,
comerços, persones anònimes i en especial a Xavi Olivenza la col·laboració a la Trobada de Puntaires de la Fira.
Moltes gràcies, va ser una gran trobada. Aquest any hem
fet rècord de col·laboradors, més de 70, amb més de 100
regals. Moltes gràcies a tothom. El nou curs començarà el
4 d’octubre, per més informació truqueu al 686 17 60 37.
I 33
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reflexionem

Mercè Nogues

El pescador

U

n banquer americà era al moll
d’un poblet caribeny quan va
arribar una barqueta amb un sol
pescador. A dins hi havia diverses
tonyines grogues de bona mida.
L’americà va elogiar el pescador per
la qualitat del peix i li va preguntar
quant de temps li havia pres pescar.
El pescador va respondre que
només una estoneta. L’americà després li va preguntar per què no romania més temps i treia més peix,
i el pescador va dir que ja en tenia
prou per satisfer les necessitats immediates de la seva família.
L’americà li va preguntar: però
què fa vostè amb la resta del temps?
El pescador va dir: “Dormo fins
tard, pesco una mica, jugo amb els
meus fills, faig migdiada, dedico
temps a la meva esposa, vaig totes
les nits al poble, on prenc vi i toco
guitarra amb els meus amics... Tinc
una vida agradable i ocupada”.

L’americà va replicar: “Sóc llicenciat de Harvard i podria ajudar-te.
Hauries de dedicar més temps a la
pesca, i amb els ingressos comprar
una barca més gran. Amb els ingressos de la barca més gran podries
comprar diversos vaixells i al final,
tindries una flota de pesquers. En
comptes de vendre el peix a un intermediari, ho podries fer directament a
un processador i al final, obrir la teva pròpia processadora. Hauries de
controlar la producció, el processament i la distribució. Hauries de sortir d’aquest petit poble i anar-te’n a la
capital, on dirigiries la teva empresa
en expansió”.
El pescador va preguntar: “Però
quant de temps triga tot això?” A la
qual cosa va respondre l’americà:
“Entre 15 i 20 anys”.
“I després què?” L’americà va riure i va dir que aquesta era la millor
part. “Quan arribés l’hora hauries

d’anunciar una oferta inicial d’accions (IPO) i vendre les accions de
la teva empresa al públic. Et tornaràs ric, tindràs milions.
“Milions ... i després, què?”
L’americà va dir: “Després et pots
retirar. Et trasllades a un poblet a la
costa on pots dormir fins tard, pescar una mica, jugar amb els teus fills,
fer migdiada, dedicar temps a la teva
esposa, anar totes les nits al poble,
on prendries vi i tocaries la guitarra
amb els teus amics...”
El pescador va respondre: “És
que això no és el que ja tinc?”
REFLEXIÓ
Quant temps, dies, vides, desaprofitades buscant aconseguir una
felicitat que ja es té, però que moltes vegades no veiem! No en som
conscients. La veritable felicitat
consisteix a estimar el que tenim i
gaudir-ne, i no sentir-nos malament
per allò que no tenim. “Si plores per
haver perdut el sol, les llàgrimes no
et deixaran veure les estrelles”. La
felicitat és una decisió que prens tu.
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esports

Diversos moments de la cursa i la caminada, que es va fer el dissabte 4 d’agost | Jordi Farré

Segona edició de la cursa nocturna
Bruixes Trail de Montmagastre
M

és de 170 persones en total
es van inscriure a la cursa i
la caminada nocturnes de la segona edició del Montmagastre Bruixes
Trail, organitzades conjuntament per
l’Associació Esportiva Bruixes Trail,
l’Associació d’Amics del Castell de
Montmagastre i l’Ajuntament d’Artesa amb la col·laboració de veïns
i veïnes de la Vedrenya, Sant Marc
del Batlliu i Folquer i altres voluntaris. Enguany la caminada tenia un
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recorregut de 12 quilòmetres amb
400 metres de desnivell, mentre que
el de la cursa era de 17,5 quilòmetres amb un desnivell de 850 metres.
La participació es va repartir gairebé
equitativament entre les dues modalitats.
A la cursa, que puntuava per la
Lliga Noguera de Curses de Muntanya, es van imposar en la categoria masculina Edu Guiu Monesma
(Logiesport), amb un temps d’1h 34’

32’’, seguit de Josep Maria Segura
Castells, amb un temps d’1h 37’ i
22’’ i Ramon Cisquella Díaz, amb 1h
i 40’, ambdós de l’equip Blue Motors
Neolith. En dones, la primera va ser
Raki Garsaball Vilella (Clos Pons
Thai Runners), amb un temps de 2h
10’ i 13’’, seguida d’Anna Ingla Puig
(CUDOS Artesa de Segre), amb un
temps de 2h 14’ i 14’’ i Núria Martínez Boixaderas (Esports Base Estel), amb 2h 16’ 24’’.
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Nou èxit del campionat 3x3 del CENG

A l’esquerra, Lokal i Tàrrega, finalistes en majors de 16 anys i a la dreta, els dos campions en menors de 16 anys | CENG

E

l CENG va organitzar una nova
edició del Torneig de Bàsquet
3x3 els dies 24 i 25 d’agost a la pista
de les piscines municipals. El campionat va ser un èxit tant pel que fa
a participació com pel que fa al nivell
de joc que van oferir els participants.
El campionat per majors de 16
anys es va disputar el dia 25 i el van

guanyar els membres de l’equip El
Lokal, que es van imposar al Tàrrega a la final.
El dia anterior s’havien disputat
els dos campionats per menors de
16 anys, corresponents a les categories infantil (cistella gran) i mini
(cistella petita). Els vencedors de la
categoria cistella gran van ser els

Ratatui, que es van imposar als No
sé a la final, mentre que la cistella
petita va ser pels Sense Nom, que
van vèncer els Basketballers.
També es va fer un concurs de
triples que van guanyar Kike Alocen
en categoria premini, Kacper Sujecki
en categoria mini i Unai Sànchez en
categoria infantil.

Torneig de pàdel

E

l mes de juliol s’ha disputat el
torneig de pàdel Mig Segre a
Artesa i Ponts. Hi han participat 40
parelles d’Artesa, Ponts, Agramunt
i Guissona, entre altres poblacions.
Els guanyadors de les categories
masculines han estat Aleix Pozo i
Marc Pozo de Tornabous (avançat),
Toni Parra i Àngel Massanés de Sanaüja (nivell mitjà A) i Jaume C. Brito
i Eugene d’Artesa de Segre (nivell
mitjà D). En dones, Txell i Ester de
Ponts han guanyat en nivell mitjà.
En categoria mixta, S’han imposat
Ares i Albert, d’Agramunt.

Les parelles guanyadores en les diferents categories | Click & Pàdel
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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

38 I

I PUBLICACIÓ D’ARTESA DE SEGRE i COMARCA I SETEMBRE 2018 I Núm. 424

Els dos grups de membres del CUDOS al Montcalm (esquerra) i la Pica d’Estats (dreta) | CUDOS

Sortida del CUDOS a la Pica d’Estats
U

na dotzena de membres del
CUDOS repartits en dos grups
van coronar el sostre de Catalunya,
la Pica d’Estats, el dia 18 d’agost.
La meitat ho van fer anant a dormir
la nit abans a Rialp per començar
a pujar el dissabte cap a quarts de

vuit del matí, mentre que la resta van
matinar més i van sortir d’Artesa el
mateix dissabte per començar l’ascensió més aviat.
El resultat va ser una fantàstica
jornada de muntanya amb una meteorologia fantàstica, en què van

arribar a acumular a gairebé 2.000
metres de desnivell i uns 24 quilòmetres de distància, ja que a banda
del cim de la Pica d’Estats (3.142
metres), van coronar el Verdaguer
(3.129 metres) i el Montcalm (3.077
metres).

Equip subcampió del
torneig de futbito d’estiu

L

’equip que va quedar classificat en segon lloc al Torneig de Futbito d’aquest estiu va ser, tal i com informàvem en l’anterior número de LA PALANCA, Selecció
de Jovent de Ponts (JSP). No obstant, en l’edició en paper de la revista hi ha una errada en les fotografies que
il·lustren la informació, donat que no hi apareix la imatge dels subcampions i, en canvi, hi apareix duplicada
la dels campions. A la imatge que acompanya aquesta
rectificació hi podeu veure l’equip subcampió.

El subcampió, SJP (Selecció de Jovent de Ponts) | CENG
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fa 25 anys
Agost 1993

C

om és habitual en aquestes dates, la Fira de Sant Bartomeu
assolia el màxim protagonisme. Ocupava la portada, la contraportada i a
pàgines interiors hi ha dos articles.
PORTADA. Les dues imatges de
la Fira ens mostren els dos principals
protagonistes –meló i vi– d’un esdeveniment que aquell any tenia aires
de renovació amb la incorporació
d’aquest últim.
EDITORIAL. Aquest mes portava
per títol A la fi de l’estiu. Després de
comentar que en acabar l’agost tornava la rutina en tots els camps, l’article
es referia a altres temes d’actualitat,
com el 21% d’atur a Espanya i les males perspectives de futur. No obstant,
acabava dient que a Artesa eren una
mica millors i que s’havia anunciat
l’arribada d’una fàbrica amb 50 llocs
de treball.
ENTREVISTA. La redacció titulava la secció: Hermenegildo Porta,
l’empresari del vi. En la introducció
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es justificava l’entrevista
perquè Quildo Porta “va
ser un dels animadors
de la 1a Mostra de vi”. El
protagonista parlava de la
seua infància a Baldomar
i la marxa a Barcelona, on
va muntar diferents tallers
mecànics. L’any 1982 va
plantar una petita vinya per
afició. Posteriorment es va
crear el Celler Vall de Baldomar, “de marcat caràcter
familiar”. El primer vi, l’any
1990, fou el Cristiari rosat.
En acabar, Porta parlava
de les bones perspectives
de futur del vi a la zona.
COMARCA. Francesc
Borràs i Xavier signa l’article Crònica des del paradís: Boada. Borràs feia incís en el fet
que havia estat el sisè any consecutiu
del camp de treball del poble. També
destacava l’arribada de la llum a Argentera i Boada, així com la Festa Major. Acabava fent una crida als propietaris de cases abandonades per a què

les lloguessin o venguessin, de forma
que poguessin ser restaurades.
DES DEL MIRADOR DEL MONTSEC. La revista publicava la primera
part d’un llarg article de Ferran Sánchez Agustí: La 27a divisió, retrobament a Lluçars. A partir de la trobada
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Ramon Giribet i Boneta
d’excombatents republicans del 18è
Cos de l’Exèrcit de l’Est, del qual formava part la 27a divisió, coneguda
com a “columna Carles Marx” o “la
Bruixa”, Sánchez explicava diferents
episodis de la guerra civil a les nostres contrades. La trobada d’aquell 24
de juliol va tenir lloc a l’era de cal Batistó, propietat de l’organitzador, Delfí
Solé Puig, el germà del qual pertanyia
a la 27a divisió i havia mort al front de
l’Ebre.
LOCAL. A les pàgines centrals,
Sícoris escriu La Fira de Sant Bartomeu... Una fira com la mosta. La crònica, acompanyada de fotos de l’autor,
destaca l’èxit de la Fira, amb nombroses parades i gran quantitat de visitants. Mentre el meló encara tenia cert
protagonisme, el vi semblava agafar
consistència. Sícoris, però, hi va trobar a faltar els torronaires d’Agramunt,
mentre destacava l’exposició de productes etiquetats en català.
NOTICIARI DE LA FIRA. En clau
d’humor i amb un cert to satíric, algú
que signava com a En Pep ens oferia
la seua Crònica invertebrada de la Fira, molt centrada en aspectes polítics.
L’autor destacava la bona feina del
regidor Josep M. Mayora i comentava que els dos regidors del PP, Ariet i
Roca, “estaven més contents que un
gínjol” perquè van ser qui proposaren
la idea del vi. Reproduïm la foto de la
inauguració que acompanya l’article.
COMARCA. La redacció informava de dos importants esdeveniments
de municipis de la rodalia. El primer a
Vilanova de Meià, on el delegat d’Esports de la Generalitat a Lleida, Ricard
Burballa, va inaugurar la nova pista
poliesportiva el 7 d’agost, al costat de
les piscines municipals. Mentre que el
dia 21, Alòs de Balaguer va celebrar
la 2a Jornada Cultural amb dues xerrades: sobre el riu Segre, a càrrec del

biòleg Pere Casals, i sobre les guerres carlines, a càrrec del professor
d’història Ignacio Castán.
FULLS D’INFORMACIÓ MUNICIPAL LOCAL. Entre els acords del Ple
i de la Comissió de Govern hi trobem
molts temes, en destaquen: l’aprovació de les al·legacions al Pla Territorial
General de Catalunya, que es fonamentaven en la reindustralització i la
millora de les comunicacions, i l’arrendament de la nau industrial de la Colònia La Fàbrica de propietat municipal
a l’empresa Prediart SL, que havia de
crear un mínim de 30 llocs de treball.
La secció també informava de la inauguració de la planta potabilitzadora a
càrrec del director general d’Obres Hidràuliques, Francesc Vilaró, el mateix
dia que també va inaugurar la Fira.
CARTES A LA REDACCIÓ. Jaume
Cirera demanava a l’Ajuntament que
instal·lés una barana al carrer Balaguer per evitar que algú caigués al solar on deia que 50 anys abans hi havia
hagut l’escorxador municipal.
FESTA MAJOR ‘93. A doble pàgina, la revista detalla tots els actes de
la Festa Major, a
més de la imatge de la portada
del
programa
oficial. Dijous, el
segon sopar de
germanor tenia
com a protagonistes musicals
a gent d’Artesa:
Joan Carbonell,
Duo del Segre,
C-1313 i Allioli.
L’Orgia de Foc
del
divendres
entrava en la setena edició. La
nit de dissabte
es completava

amb la Salseta del Poble Sec com a
grup destacat. Diumenge desfilaven
les Majorettes d’Artesa i es comptava
amb l’orquestra Selvatana. Tot això i
més, és clar.
LA FIRA EN IMATGES. En la contraportada hi trobem un total de set
imatges de la Fira sense text, obra del
fotògraf Joan Serra, autor també de
les fotos de portada, entre altres. Vi,
melons, forques... i una impressionat
renglera de bitllaires que ens recorda
la quantitat de gent que aquesta activitat havia portat a la Fira.
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Dimecres 26

Anzizu

22.00h, plaça del Ball

Espectacular Parc Infantil (sessió de
tarda)

Cantada d’havaneres i cremada de
rom amb el grup Port Bo

22.30h, al Cubtural
18.00h, Pavelló Poliesportiu

Dijous 27
17.30h, Bisbe Bernaus
Traca d’inici de Festa Major i repic
de campanes
Tot seguit, a la plaça del Ball
Berenar i espectacle infantil amb La
Cremallera

Concert amb La Principal de la Bisbal

XXVII Sopar de Germanor
A continuació, sessió de marxa amb
Band The Rock
Fins a la matinada, gresca amb DJ
Lokito

Divendres 28
A partir de les 11.00h, av. Maria
Anzizu
Espectacular Parc Infantil (sessió de
matí)

Espectacle en Peyu i en Dani, amb
l’humor del Peyu

00.00h, al Pavelló Poliesportiu
20.00h, Pavelló Poliesportiu
Ball de Tarda amb La Principal de la
Bisbal

Sessió de Ball amb l’orquestra Selvatana

1.30h, al Pavelló Poliesportiu
23.30h, Bisbe Bernaus

22.00h, Pavelló Poliesportiu

Sessió de Ball amb l’orquestra Selvatana

Correfocs i Castell de Focs amb el
grup de diables Los Follets d’Artesa

1.00h, Pavelló Poliesportiu
Comença la nit més intensa i vibrant
amb el concert del grup Hey Pachucos i el DJ Luka Caro

Dissabte 29

Gran nit de marxa. Inclourà les actuacions de Banda Neon i DJ Cosmik

Diumenge 30
13.00h, plaça del Ball
Ballada de Sardanes amb l’orquestra Costa Brava
En finalitzar, se servirà el popular
vermut de Festa Major a la mateixa
plaça

13.00h, plaça del Ball
Ballada de Sardanes amb la Cobla-Orquestra Selvatana

17.30h, plaça del Ball
Espectacle de màgia amb el Mag
Eugeni

13.00h, plaça del Ball

17.30h, plaça del Ball

Sardanes amb la Cobla-Orquestra
La Principal de la Bisbal

Espectacle d’animació infantil amb
el grup Pertots

18.00 h, Pavelló Poliesportiu
Concert amb l’orquestra Nova Blanes

16.00h, Pavelló Poliesportiu

18.00h, Pavelló Poliesportiu

XXIV Concurs de Botifarra

Concert amb l’Orquestra Selvatana

A partir de les 16.00h, av. Maria

42 I

20.00h, al Pavelló Poliesportiu

19.30h, Pavelló Poliesportiu
Sessió llarga i fi de festa amb l’Orquestra Costa Brava
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informació
p
munici al d’artesa

Eva Maza i Batlle

Ple, aprovacions i informes del mes de juliol
Ple ordinari del 30 de juliol
Absència: Mingo Sabanés i Porta
(ERC)
S’aprova el conveni d’adhesió al
regadiu Segarra-Garrigues, conveni
del qual formen part els futurs regants, Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU i la Comunitat General de Regants del canal
Segarra-Garrigues.
S’aprova, provisionalment i per
unanimitat, el text refós de la modificació puntual número 5 del Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal
(POUM) d’Artesa de Segre per la
reducció del diàmetre de les rotondes previstes a les carreteres C14Z i
L-512 dins del nucli urbà.
S’aproven per unanimitat les següents certificacions d’obra:

*

- Certificació número 10 de l’obra
construcció d’edifici per Casal de la
gent gran, Fase IV, per un import net
de 13.852,81 euros més 2.909,09
euros d’IVA, realitzat per l’empresa Construccions Alòs, SCP. Import
pendent d’executar: 33.497,62 euros.
- Certificació número 1 per import net de 23.426,62 euros més
4.918,38 euros d’IVA corresponent
l’obra projecte de pavimentació del
Carrer Bisbe Bernaus, Carrer Forn,
Carrer de Església i Travessera de
l’Església, realitzat per l’empresa
Ribalta i Fills, SA. Import pendent
d’executar 428.430,00 euros.
- Certificació número 2 de l’obra
Urbanització dels trams polígon 7 i
sector 16 del carrer Roc del Cudós,
inici amb la Carretera d’Agramunt,
per un import net de 15.218,39 euros
més 3.195,87 euros d’IVA, realitzada
per l’empresa Ribalta i Fills, SA. Im-

port pendent d’executar: 97.140,54
euros.
Aprovacions fetes durant el
mes de juliol
S’acorda aprovar les relacions
de factures, majors de 120,20 euros
pendents d’aprovació corresponents
a l’exercici comptable 2018, que sumen la quantitat de 144.207,18 euros.
Informes d’Alcaldia referents a
actualitat municipal
A partir del mes de setembre hi
haurà canvi de la persona designada com a Vigilant Municipal (vegeu
l’anterior número de La Palanca).
Properament entrarà en vigor el
rellotge de control horari per poder
aparcar en els principals eixos de la
població.

Dates a recordar
Recollida d’objectes voluminosos
Trucar a l’Ajuntament per informar del lloc de
recollida dels objectes (973 40 00 13)
- Pobles agregats i Artesa de Segre: dimarts 25
de setembre.
Aquest servei només és per casos molt justificats, que no puguin anar directament a la
deixalleria.

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

Josep Galceran

Guerra de llaços

Ànec: Amb l’enrenou que hi ha amb el color groc, no sé si aquest anirà per mi o pels llaços.

IMMOBILIARI
COLLDELRAT Casa
per reformar. Ideal per
a turisme rural. Trucar
973400354 RG21
VERNET Casa de poble
ideal per a segona
residència. Preu: 35.000€.
973400354 RG22

ARTESA DE SEGRE
Pati en venda al mig del
poble per edificar 279m2
973400354RG23
Casa en venda amb
2 pisos, altell, local i
garatge. Preu a convenir.
973400354RG24
ALÒS DE BALAGUER
Xalet amb piscina. Preu
negociable!!! 973400354
RG25

VENDA Casa per
enderrocar a Artesa de
Segre. Es ven per 2000€.
Una vegada enderrocada
quedarà un pati de 81 m2 i
una superficie edificable de
324 m2 - T. 973400664 RS50
LLOGUER Pis situat a la
plaça de l’Ajuntament.
Es lloga amb tots els
mobles i electrodomèstics.
Calefacció individual de gas
natural. PIS ADAPTAT PER
PERSONES AMB MOBILITAT
REDUÏDA O GENT GRAN.
Contacte 973402211 RS51
VENDA Es ven casa pairal
situada a Alentorn. 2 pisos,
2 cellers, terrassa i garatge.
Ideal per a turisme rural.
Contacte 973402211 RS52
VENDA/LLOGUER
Casa a Artesa de Segre.
Situada al Carrer Nou.
Dues habitacions, garatge
i golfes. Bany complert,
eixida i calefacció. Trucar
973402211. RS53
VENDA Solar edificable
de 120 m2 de planta.
Edificabilitat de 3 plantes i
sotacoberta. PREU 29.000€
RS54
LLOGUER Magatzem de
323 m2 al mig d’Artesa.
PREU A CONVENIR
973400664 RS55

MOTOR
Fiat Doblo cargo 1,3mjet
90cv blanca. 06/2015 90.000km. Preu: 8.000€
Cardenyes 973400551 RC31
Fiat Doblo trekking
1,6mjet 130cv. Preu: 245€/
mes Cardenyes 973400551
RC32
JeepCompass busines
jtdm 120cv Preu: 21.000
€ finançiat Cardenyes
973400551 RC33

Citroën C4 16 BlueHDi
100 Feel Edition, 22.930km,
03/2016 Color Vermell,
12.300€ amb el descompte
per finançament. Llagunes
973400148 RL12
Nissan Qashqai N-Tec
dCi 110cv blanc, maig
2014, 66.801km, 16.300€
amb el descompte per
finançament. Llagunes
973400148 RL13

SaangYoung Korando
2.2crdi 177cv limited desde
20.000€. Cardenyes
973400551 RC34

Toyota Hilux 2.5 d4d.
50.000km - 03/2016 doble
cabina 19.500 € Cardenyes
973400551 RC35
CITROEN Berlingo
Multispace 16 BlueHDi
100 Live Edition blau
Kyan, 02/2017, 11.550km,
12.800€ amb descompte
per finançament. Llagunes
973400148 RL11

Nissan Juke dCi 110Cv
Acenta alumini, de 04/2017,
19.768km, 14.100€
amb el descompte per
finançament. Llagunes
973400148 RL14

LLENYA venem llenya
d’alzina, roure i ametller.
Trucar 608938077 RV72
COTO intensiu de caça
“Sogaña”, situat al terme
de Vall-llebrera. Contacte
608938077. RV73
FUSTA venda taulers de
noguer. T. 608938077 RV74
MAQUINÀRIA per
professionals i particulars:
motosserres, motoixades
grup llum, desbrossadores,
tallagespes, bombes
aigua, màquines collir
olives... STIHL-HONDACAMPAGNOLA. Tallers
Llagunes. 973400148 RL15
ANUNCIA’T! Missatges
fins a 20 paraules.
publicitat@nadisseny.com

LLENYA ALZINA en
quantitats grans o petites.
També amb sacs per
barbacoa, foc a terra...
Contacte 973400148 RL16
PRODUCTES ARTESANS
Castell de Montmagastre.
Embotits, bolets, mel, vi
conserves. Elaboració
pròpia. T. 608938077 RV71
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vella artesa

Josep Nogués i Sirvan

Més records de les Escoles
E

n algun article he comentat que
a l’Ajuntament d’Artesa de Segre es veu que hi havia uns pressupostos tan ajustats que no hi havia
diners per tenir massa treballadors,
solament quatre o cinc, i un d’ells
era el pare del Gabino, que no podia donar l’abast als
arranjaments que
s’havien de fer al
poble.
És per això que
un dia el senyor
Mestre Vila ens
va reunir als més
grans, jo en particular tenia aleshores
10 o 11 anys, però
hi havia nois que en
tenien fins i tot 14. Ens va dir que volia aplanar el pati, ja que semblava
talment unes muntanyes russes, i va
dir que es tractava de portar de casa
tot el que fes falta: carretons, pics i

pales,... per tal de poder condicionar
el pati en qüestió.
Va demanar pics i pales i carretons per poder traslladar la terra
d’un lloc a l’altre i per anivellar-la. Va
preguntar a un noi si tenien a casa
seva un carretó, i ell va respondre
“sí que en tenim, però pel
col·legi no vull
deixar-lo”.
Això se li
va posar molt
malament al
senyor Vila,
que li va fer
un bon sermó. Li va dir:
“¿Así que tú
no quieres dejar el carretón para
arreglar el patio? Pues debes saber
que el colegio te está enseñándo a ti
sin que pagues nada”.
El sermó va ser més llarg i el noi

Per arreglar el pati
es tractava de
portar de casa tot
el que feia falta:
carretó, pic i pala

va quedar avergonyit del tot. No va
arribar a portar mai el carretó, però
això sí, va treballar com aquell qui
més. Quan potser ja havien passat
30 anys, perquè el temps passa molt
de pressa, un dia vaig comentar-li tot
el que havia succeït, i més que res el
tema del carretó.
Va quedar parat que jo encara me’n recordés, tot que ell també
sempre ho havia tingut present.
El tema no va passar d’aquí però
el protagonista de l’incident va quedar parat que, després de tants anys jo encara me’n recordés. Aquest
noi era molt bona persona, però va
tenir un mal moment i, després, es
va penedir del que havia contestat al
senyor Vila.
Ara, malauradament, aquest noi
ja és mort i que Déu el tingui a la
Glòria, però tant ell com jo sempre
ens hem recordat d’aquells fets i
sempre vàrem esser ben amics.

Us desitgem

Bona
Festa
Major!
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la foto

Un llamp va provocar un petit incendi sense conseqüències el 22 d’agost al camí del Camp de Tir, a uns 300 metres de
Vernet. Hi van treballar els Bombers d’Artesa i Ponts, Protecció Civil, els Agents Rurals i els Mossos | Jordi Solé Baella

