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

novembre 
(manquen dades del registre civil)

ARTESA DE SEGRE 

DEFUNCIONS

dia 4: Jacinto Areny i Riart (83 anys), 
natural de Vall·llebrera

dia 8: Manel Ponsa i Ribes (90 anys), 
natural de Cubells

dia 13: Rosa Viladrich i Grajera (89 
anys), natural d’Alòs de Balaguer

dia 15: Josefa Lladós i Marsà (94 anys), 
natural d’Artesa de Segre

dia 16: Joan Nogués i Sirvan 94 anys), 
natural d’Artesa de Segre

dia 18: Montserrat Feliu i Llorens (87 
anys), natural de Vilanova de 
Meià

dia 21: Rosa Jovell i Sala (89 anys), natu-
ral d’Artesa de Segre

dia 27: Tatiana Caubet i Solé (78 anys), 
natural de Gorki (Rússia)

temps

Agenda
ciutadana

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

novembre

ARTESA DE SEGRE    
A) PLAÇA DE L’AJUNTAMENT           

Temperatura mitjana: 8,6°
Temperatura màxima: 21,5° 
   (dia 4)
Temperatura mínima: -2° (dia 20)
Dies amb precipitació:    8
Precipitació màxima: 22 mm  
   (dia 22)
Total precipitacions: 40 mm

B) BALDOMAR 
Temperatura mitjana:     7,8°
Temperatura màxima:    21,1° (dia 2)
Temperatura mínima:     -3,4° (dia 20)
Dies amb precipitació: 15
Precipitació màxima: 19,6 mm  
   (dia 22)
Total precipitacions: 41,8 mm

VILANOVA DE MEIÀ     
Temperatura mitjana: 7,3°

Temperatura màxima:    18,7° (dia 4)
Temperatura mínima:     -3,5° (dia 19)
Dies amb precipitació: 13
Precipitació màxima: 42,6 mm  
   (dia 22)
Total precipitacions: 67,8 mm

FORADADA
Dies amb precipitació: 8
Precipitació màxima:   16 mm (dia 22)
Total precipitacions: 38 mm

Tot el mes
Exposicions a la Biblioteca. Pàg. 36
Programa de Nadal. Pàg. 26 i 27

Diumenges al matí
Al nucli antic, Mercat Tot d’Aquí, 
amb productors i artesans de la 
zona i activitats diverses

Fins al 20 de març
Presentació d’obres al 31è Premi de 
Narrativa Breu d’Artesa de Segre

Fins al 6 de gener
Campanya de Nadal de l’Associació 
de Comerç i Serveis (ACS). Sorteig 
de vals de compra

31 de desembre
A Cubells, festa de Cap d’Any

9 de gener
A les 17:30 h, al Cubtural, Aules de 
Formació de la Noguera: conferèn-
cia El priorat benedictí de Santa 
Maria de Meià a càrrec de Ramon 
Bernaus. Organitza: Consell Comar-

cal, Ajuntament d’Artesa i Artesen-
ques Actives

11 de gener
A Baldomar, a les 18:15 h a l’esglé-
sia,concert amb les corals Flor de 
Lli de Linyola i Bellcant de Bellcaire. 
Tot seguit, berenar a la sala del 
ball. Durant la tarda, inauguració de 
l’exposició de pintura de Sílvia de 
Ciutadilla

17 de gener
A les 20 h, a l’Àrea d’Activitats de la 
Biblioteca Joan Maluquer i Viladot, 
projecció “CUDOS. Sortides d’esquí 
de muntanya”

20 de gener
Festivitat de Sant Sebastià. A les 12 
h, missa en honor al patró. A les 14 
h, al vestíbul del Cubtural, dinar de 
germanor. A les 18 h, dins del Cub-
tural, sessió de ball. Actes oberts a 
tohom. Organitza: Germandat de 
Sant Sebastià

Actes
que sabem que es faran

Nota de la redacció - Avís Naixements
Eper publicar els naixements serà necessari que la família ens faci arribar 
les dades (data de naixement, nom sencer i noms del pare i de la mare) 
al correu electrònic revista@lapalanca.cat
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DE L’ACPC

PREMI TASIS-TORRENT 
al millor reportatge publicat a 
la Premsa Comarcal Catalana 
1997.

PREMI AL FOMENT DE LA 
CULTURA. 
Noguerenc de l’any 1998.

PREMI PICA D’ESTATS 
al millor reportatge local de 
promoció turística 2004.

Aquest desembre s’ha celebrat a 
Madrid la cimera mundial sobre 
el canvi climàtic (COP). Des de la 
primera edició de 1995 a Berlín, 
aquesta és ja la 25a. Amb tanta reu-
nió aquests darrers 25 anys sembla 
que ja podríem tenir encarrilada la 
forma de lluitar globalment contra 
aquest problema, però no. Encara 
que avui ja es parla d’emergència 
climàtica, es veu que cadascú vetlla 
pels seus interessos, sense consi-
derar quin futur li espera a la nostra 
llar comuna, la Terra, i en con-
seqüència als nostres descendents.
Pel que semblava en acabar la 
cimera, no hi ha hagut gaires 
avenços, com és habitual. Això sí, 
diuen que continuaran negociant 
per assolir acords que ens permetin 
arribar al nivell zero d’emissions de 
diòxid de carboni.
Per altra banda, destaca la presèn-
cia de moviments ecologistes com 
el Fridays for Future de Greta Thun-
berg. Mentre que la Unió Europea 
s’ha proposat aconseguir la neu-
tralitat climàtica per al 2050, sense 
l’adhesió de Polònia, tot i que al 
2030, que el tenim a la cantonada!, 
ja n’hauríem d’haver assolit un alt 
percentatge.
Es veu que des de la revolució 
industrial, a finals del s. XIX, la 

temperatura mitjana de la Terra ha 
pujat més d’un grau i que, si això 
continua, s’arribarà a un punt de no 
retorn. Està comprovat que des de 
fa milers d’anys tenim cicles d’es-
calfament o refredament del plane-
ta, però abans eren naturals i ara 
són per culpa de l’acció humana.
Dit això, el més fàcil és criticar els 
polítics i els principals líders mun-
dials perquè ens estan portant cap 
a l’abisme. I amb tota la raó. Però, 
i nosaltres? Què estem disposats a 
fer-hi? Deixarem el cotxe a casa per 
fer trajectes dins del poble que fan 
riure? Afluixarem la calefacció de 
forma que no calgui anar amb mà-
nigues de camisa per casa? O l’aire 
condicionat a l’estiu? Reduirem la 
quantitat de residus que generem 
cada dia, començant per l’embolcall 
de l’entrepà, per exemple? Reutilit-
zarem més i reciclarem millor?
I així ens podríem anar fent un se-
guit de preguntes sobre els nostres 
hàbits, que de ben segur podem mi-
llorar moltíssim. Per tant, no només 
hem de queixar-nos i ser exigents 
amb els dirigents, sinó que hem de 
posar-hi el nostre granet de sorra i 
posar-nos les piles (recarregables!) 
perquè ja fem tard.
Que tingueu unes bones festes i un 
bon any 2020!

Ja fem tard
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noticiari

E l 22 de novembre, passats pocs 
minuts de les cinc de la tarda, un 

cotxe vermell es va aturar al mig de 
la carretera a l’alçada de la plaça del 
Progrés. 

Era l’Amadeu Roca, que tornava 
a casa després de 33 dies de presó 
preventiva. 

Les desenes de persones que hi 
havia concentrades en aquell indret 
van ocupar de seguida la calçada, 
que va quedar tallada malgrat l’in-

tens trànsit. Feia una estona que 
s’havia anunciat per les xarxes la 
seva tornada i la plaça s’havia anat 
omplint de gent que volia donar-li la 
benvinguda. L’Amadeu va baixar del 
cotxe sensiblement emocionat i va 
avançar entre la gent abraçant-se a 
uns i altres. També hi havia el Martí 
de Térmens, amb el qual va compar-
tir empresonament i que havia estat 
alliberat un parell de dies abans.

L’Amadeu va ser alliberat sen-

se fiança i ara caldrà esperar al ju-
dici per saber el desenllaç definitiu 
d’aquest episodi que va començar la 
nit del 18 d’octubre, data de la vaga 
general posterior a la sentència del 
Tribunal Suprem en relació als pre-
sos i preses polítiques. 

Precisament poques hores abans 
que arribés a Artesa, es va fer públic 
per televisió que un dels advocats 
de l’Amadeu és Jordi Pina, defensor 
d’alguns presos polítics.

El jutge deixa l’Amadeu en llibertat provisional

Desenes de persones esperaven l’Amadeu, tot i la pluja, el dia que va ser posat en llibertat | Ramon Giribet, Jordi Farré

TALLERS

VILELLA
ARTESA DE SEGRE
Tel. 973 40 02 95

EQUIPS DE NETEJA GIDAR
REPARACIONS MECÀNIQUES
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E l ple ordinari del 2 de desembre  
va aprovar, entre altres temes, 

un nou increment de taxes per al 
2020, que s’afegeix al de l’IBI acor-
dat al novembre. En aquest cas es 
tracta de la recollida d’escombraries, 
la taxa ordinària de la qual s’acos-
tarà als 100 euros, amb un incre-
ment d’un 5 per cent. Per contra, no 
s’ha encarit la taxa de subministra-
ment d’aigua que s’havia previst.

Almenys des de 2015, la taxa 
d’escombraries no ha parat d’aug-
mentar i ha passat de 68,50 al 94,31 
euros. A Agramunt, amb servei que 
depèn del consell comarcal de l’Ur-
gell, enguany han pagat 83,68 euros 
i a Lleida ciutat el preu és de 92. A 
la Noguera, on el servei el gestiona 

el Consell Comarcal, hi ha municipis 
on paguen menys, com Ponts (86,60 
euros), i altres que paguen més, 
com Bellcaire (119 euros).

Els grups de l’equip de go-
vern (ERC i JxC) van votar a favor 
d’aquest increment, argumentant 
que el servei encara és deficitari 
i que s’ha encarit molt amb el cà-
non de la Generalitat, mentre que 
APC ho va fer en contra. Tots estan 
d’acord, però, que cal promoure el 
reciclatge.

En el mateix ple es va ratificar el 
decret alcaldia pel qual es demana 
una subvenció al nou PUOSC (Pla 
d’Obres i Serveis) d’1.200.000 euros 
per arranjar la coberta del pavelló 
poliesportiu, incloent la substitu-

ció de l’enllumenat amb sistema de 
leds. Tot i que la subvenció màxima 
són 370.000 euros, l’alcalde, Mingo 
Sabanés, confia que amb una apor-
tació de la Diputació i la rebaixa que 
pugui tenir el preu en adjudicar-se, 
se’n pugui assumir el cost.

APC es va abstenir en l’aprova-
ció de la liquidació definitiva de les 
contribucions especials per la urba-
nització del carrer Roc del Cudós. 
Per altra banda, es va aprovar la 
modificació de crèdit 1/2019 i el plec 
de clàusules administratives per a 
la contractació del servei de gestió 
del bar i les piscines municipals, i de 
manteniment, neteja i vigilància de 
la pista poliesportiva i del camp de 
futbol.

El ple del desembre aprova augmentar un 
5 per cent la taxa de les escombraries però  
no aplica l’increment previst a la de l’aigua

E l cartell del mirador del Port de Comiols, al límit nord 
del municipi d’Artesa, va apareixer amb una pintada 

d’”Arriba España” el primer diumenge de desembre. Tam-
bé s’hi van fer altres pintades d’amenaça als catalans on 
deia “estáis muertos catalanes”. 

Pintades al Port de Comiols

E l 25 de novembre, Dia Internacional per l’Eliminació 
de la Violència contra les Dones, van aparèixer pin-

tades contra l’Ajuntament en diferents punts d’Artesa.

noticiari

Crítiques a l’Ajuntament el dia 
contra la violència masclista
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Quan condueixis,  aparca el mòbil.

No pots viure sense el carregador del teu mòbil.
Però si fas servir el mòbil al cotxe,

aquest pot ser el teu proper carregador.



La UdL premia un treball d’investigació  
sobre el càncer de l’artesenc Joan Codina
E l divendres 22 de novembre al 

vespre va tenir lloc l’entrega de 
la segona edició dels premis del 
Consell Social de la Universitat de 
Lleida, destinats a estudiants i a em-
preses que col·laboren amb la UdL.

Entre els treballs de final de grau 
premiats hi ha el de l’artesenc Joan 
Codina i Fabra El mecanisme DDT 
de reparació de l’ADN i la seva impli-
cació en el càncer. El premi consis-
teix en la matrícula gratuïta del màs-
ter que estudia, fins a 3.000 euros.

En la seva intervenció, Codina va 
agrair l’ajuda de la Dra. Cèlia Casas, 
tutora del treball, i el suport de la fa-
mília i els amics, sobretot dels pares. 
Respecte al treball, va dir que “tracta 
sobre el mecanisme de tolerància a 
danys en l’ADN (DDT), un sistema 
que tenen les nostres cèl·lules, i que 

els hi permet sal-
tar-se lesions en 
l’ADN que po-
drien provocar 
la mort cel·lular 
o arribar a des-
encadenar en un 
càncer”. Sobre 
aquest mecanis-
me va afirmar 
que “no sempre 
tindrà un efecte 
protector contra 
el càncer, sinó 
que en certes 
situacions podrà 
afavorir la seva progressió i inclús 
podrà conferir resistència a certs ti-
pus de quimioteràpia”. Va destacar 
“la possibilitat d’utilitzar en un futur 
formes concretes d’alguns dels ele-

ments del DDT com a dianes tera-
pèutiques contra el càncer”, però va 
afegir que “faran falta més investi-
gacions en aquest àmbit i, sobretot, 
més finançament”.

Joan Codina, en la recollida del premi | Joan Codina

La plaça de Jutge de Pau d’Artesa de Segre va que-
dar vacant aquest passat mes de novembre després 

que hagi plegat el titular Joan Vidal. Vidal ha deixat el 
càrrec uns mesos abans de completar el mandat de qua-
tre anys.

L’Ajuntament va fer pública la vacant i va obrir un ter-
mini de 15 dies per presentar sol·licituds que finalitzava 
el 19 de desembre. Entre altres, alguns dels requisits 
són ser ciutadà espanyol i major d’edat, i no estar sot-
mès a cap de les incompatibilitats ni incapacitats que in-
dica l’article 303 de la Llei Orgànica del Poder Judicial. 
L’elecció de la persona es farà pel ple de la corporació, i 
si no es presenten sol·licituds, es farà lliurement.

Plega el jutge de pau 
Joan Vidal, que havia pres 
possessó l’any 2016

A l setembre van començar obres al Canal d’Urgell 
que es preveu acabar abans del març, quan co-

mença la temporada de reg. La inversió és de 1’25M€ 
i és per reposar 650 metres a la trinxera de Montsonís 
per les filtracions que van desplaçar el terraplè. Es fa en 
trams d’entre 100 i 150 metres els períodes de tanca.

Obres al Canal d’Urgell
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noticiari

Dos mercats de Nadal els dies 7 
i 8 de desembre van ser el tret 

de sortida de les activitats que pro-
posa el comerç artesenc per aques-
tes festes. El mercat del dissabte dia 
7 va ser al carrer Bisbe Bernaus i, tot 

i ser en dissabte, va ser el format del 
mercat de proximitat Tot d’Aquí que 
tan bona acollida té els diumenges. 
Així, també es van fer activitats pa-
ral·leles, com degustacions o tallers 
per canalla, tot i que l’horari, en lloc 

de ser de matí, va ser a la tarda. Per 
altra banda, el diumenge dia 8 es va 
fer el ja tradicional mercat de Nadal 
al vestíbul del Cubtural, acompanyat 
d’inflables i atraccions per als més 
petits a la Plaça de l’Ajuntament.

El comerç escalfa motors per Nadal
El mercat del dissabte dia 7 es va fer al carrer Bisbe Bernaus i el del diumenge, al Cubtural i a la plaça | Dolors Bella
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E ls dies 22 i 23 de novembre es va fer el Gran Re-
capte del Banc dels Aliments dedicat a fer arribar 

aliments a qui més ho necessita. Aquest acte és pos-
sible gràcies a la col·laboració de ciutadans que li de-
diquen el seu temps durant un cap de setmana, però 
també ho és gràcies als establiments que cedeixen un 
racó a aquests voluntaris. A Artesa, el gran recapte el 
gestiona Càritas i es van recollir 1.670 quilos de menjar. 
L’objectiu és seguir incrementant la participació i abas-
tir d’aliments als que més ho necessiten.

Artesa recull 1.670 quilos 
d’aliments pel Gran Recapte

E l diumenge 24 de novembre es 
va fer la festa anual de la sar-

dana, una trobada plena de tradició 
catalana organitzada pels Amics de 
la Sardana d’Artesa de Segre. La 
jornada va arrencar amb un dinar 
de l’associació on tots els socis van 

agafar forces per seguir la festa al 
Cubtural. Allà, la Cobla de Tàrrega, 
un grup de joves que agafen els ins-
truments per refermar l’esperit sar-
danista dels pobles i les ciutats que 
trepitgen, va donar el tret de sortida 
a la festa amb un concert d’aproxi-

madament mitja dotzena d’obres 
que no va deixar a ningú indiferent. 
A més a més, també van ser els en-
carregats de posar la banda sonora 
a la gran ballada de sardanes que va 
venir a continuació. L’espectacle va 
estar a l’altura de les expectatives.

Els Amics de la Sardana celebren la festa 
anual amb el dinar de grup i una gran ballada

A l’esquerra, ballada de sardanes al Cubtural i so-
bre aquestes línies, la Cobla de Tàrrega | Jordi Farré
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D’esquerra a dreta i de dalt a baix: conte, visita escolar, Elisenda Roca, Santa Cecília i ruta a Balaguer | J.f., D.B., Biblioteca

L ’agenda d’actes de la Biblioteca 
de la segona meitat de novem-

bre va arrencar amb una xerrada de 
Jordi Esteban, autor de jeroglífics i 
reptes lingüístics. El dissabte 16, 
dins els actes de l’Any Teresa Pà-
mies, el Club de Lectura de la Biblio-

teca van participar en la ruta literària 
“Balaguer i Teresa Pàmies”. Per al-
tra banda, el dia 19 van continuar 
les visites de l’alumnat de primària 
de l’Escola Els Planells a l’exposició 
A pencar, sobre el treball infantil i ju-
venil. El dimecres 20 a la tarda Alba 

Alàs va oferir una sessió de l’hora 
del conte i a la nit es va reunir el 
Club de Lectura per parlar del llibre 
d’Elisenda Roca Dues dones nues, 
autora que va oferir una xerrada 
col·loqui el dia 29. A més, el dia 21 
es va fer el concert de Santa Cecília.

Actes de la Biblioteca el mes de novembre
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noticiari
Entrega del premi del concurs de l’Autofira
D ins del ventall d’espais que va 

oferir la fira de Sant Bartomeu 
els dies 24 i 25 d’agost hi havia l’es-
pai AutoFira, l’exposició de vehicles 
d’automoció i maquinària agrícola, 
que de fet és un dels més antics i 
consolidats del certamen. Aquest 
any, l’espai va destacar perquè sor-
tejava una “wonderbox” (un paquet 
per gaudir d’alguna d’activitat d’oci). 
Per participar-hi només calia diposi-
tar una butlleta a l’estand d’un dels 
següents tallers que exposaven a 
la fira: Taller Llagunes Centre Mul-
timarca, Taller Vilella, Auto Taller 
Gardela, Taller Joya Riart scp, Taller 
Moles Auto II i Tallers Auto Xami.

El Taller Vilella va ser l’establi-
ment que va tenir la sort de repartir 
la butlleta premiada a un dels seus 
clients, Leopold Bunyol, que en re-
collir el premi el dia 18 de novembre 

a l’Ajuntament, va dir que encara no 
sabia quin destí escolliria. El premi, 
anomenat “Desconnecta dos dies”, 
va ser entregat per l’alcalde d’Arte-
sa, Mingo Sabanés, i la representant 

del col·lectiu dels tallers Paqui Mo-
ya, d’Auto Taller Gardela.

L’edició d’enguany va ser la 576a 
edició de la Fira de Sant Bartomeu i 
la segona edició de la fira D’Gusta.

El premiat, Leopold Bunyol, el dia de l’entrega | Ajuntament d’Artesa de Segre

El monòleg ‘Nenes i nens’ d’Anna 
Sahun sobre els rols i estereotips 
dels sexes omple el Cubtural
E l monòleg Nenes i nens, de l’ac-

triu Anna Sahun, coneguda pels 
nombrosos papers en sèries de te-
levisió, va omplir amb 200 persones 
la sala gran del Cubtural el 5 de des-
embre. L’obra, que explora els rols 
patriarcals i els estereotips associats 
als sexes, comença amb aparença 
de comèdia però a poc a poc deriva 
en tragèdia. 

L’obra presenta la història d’una 
dona emprenedora casada amb un 
“paio” espavilat amb qui acaba tenint 
un fill i una filla. La filla vol jugar a 

arquitectes i construeix edificis de 
fang, i el fill els bombardeja perquè 
“s’hi han amagat els terroristes”. In-
tentar una bona mare pot resultar 
frustrant i ser una dona emprenedo-
ra, també. Però allò més frustrant és 
descobrir, massa tard, que l’home 
de qui et vas enamorar és l’home 
equivocat.

L’obra, que flirteja contínuament 
amb la relació de poder entre homes 
i dones dins i fora de l’àmbit familiar, 
va ser molt ben rebuda pel públic. 
No és un secret que la societat està 

construïda perquè l’home acapari el 
poder, però el monòleg aconsegueix 
convertir-se en cant a la vida des 
del mateix títol, Nenes i nens, que 
inverteix l’ordre marcat pel sistema 
patriarcal.

Anna Sahun, protagonista | Aj. d’Artesa
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ANTONI AMIGÓ I PONS
Descobriment de l’impossible
Estudis d’aigües
Control de corrents subterranis sota casa

Ctra. d’Agramunt, 117 - Mòbil 660 349 648

MARCOVAU - ARTESA DE SEGRE
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noguera
ACTES CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA

La Noguera va commemorar el dia per l’eliminació 
de la violència contra les dones, el 25 de novembre, 

amb diversos actes aquella setmana. Un d’ells va ser la 
cursa de la dona, a Balaguer el dia 24, on l’endemà tam-
bé es va llegir un manifest i es va fer una concentració.

FOMENT DE L’ACOLLIDA D’INFANTS

L ’entitat Intress ha posat en marxa una campanya de 
foment de l’acolliment d’infants que parteix d’una ne-

na, la Nauta, que es troba en fase de ser acollida. Les 
persones que vulguin acollir un infant o adolescent han 
d’estar en exercici dels drets civils, ser majors de 25 an-
ys i tenir-ne com a mínim 14 més que la persona acolli-
da. Actualment a Lleida hi ha tres famílies d’acollida en 

seguiment, i no n’hi ha hagut de noves ni el 2018 ni el 
2019. Una d’elles és una família monoparental d’un noi 
de Balaguer que acull un nen de 6 anys.

TROBADA DE CENTRES DE SECUNDÀRIA

Més de 200 alumnes de la Noguera van participar 
el 13 de desembre a Trobada de Centres Esco-

lars de la Noguera que organitza l’Oficina Jove, marcada 
aquest any per l’estrena d’un nou format i una nova loca-
lització, el casal Lapallavacara de Balaguer. La trobada 
va tenir un sentit més pràctic i útil, amb sessions d’infor-
mació i orientació distribuïdes per facultats i impartides 
per alumnes de la Universitat de Lleida. L’objectiu és re-
soldre dubtes sobre el futur acadèmic d’una manera més 
directa i propera amb els universitaris.
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Josep Soldevila i Josep Trepat
Director i president de la Cooperativa d’Artesa de Segre

Josep Soldevila dirigeix la Coope-
rativa d’Artesa des de l’any 2012 

i Josep Trepat n’ocupa la presidèn-
cia des de l’estiu passat, després 
d’haver-ne estat vicepresident els 
quatre anys anteriors. Ara es veu-
en preparats per afirmar que l’enti-
tat ha superat la fase de contenció 
posterior a la crisi, en què l’objectiu 
era la reconstrucció i l’actitud era “a 
la defensiva”, i n’inicia una de més 
proactiva. La quantitat i varietat pro-
jectes presents i futurs ho demos-
tren, així com el fet que la coopera-
tiva se situï entre les tres primeres 
de Lleida a nivell general i també 
entre les primeres de Catalunya en 
aspectes concrets com la gestió de 
purins o la producció de pinso. A 
banda dels econòmics i productius, 
dos dels grans reptes que encaren 

són el social, amb l’envelliment i el 
despoblament de les zones rurals, i 
mediambientals, amb la recerca de 
la sostenibilitat a tots nivells, des de 
seguretat alimentària fins a benestar 
animal i contamina-
ció. 

Amb 400 socis 
en actiu als sectors 
agrari i ramader i 
un total de 1.100 
incloent els de com-
pres, assegurances 
i altres serveis i amb 
una facturació de 
60 milions d’euros 
anuals, la cooperativa dóna feina a 
50 persones en plantilla i a una qua-
rantena més d’autònoms i és una de 
les tres més importants de Lleida al 
costat de les d’Ivars i Bellcaire. Ac-

tualment té una desena de seccions 
que inclouen la de pinso, la ramade-
ra, l’agrària, el celler, la de producció 
ecològica o la de comercialització 
de porcí, entre altres. Els socis, així 

com l’àmbit d’actua-
ció principal, són a 
la Noguera, Pallars 
Jussà, Alt Urgell, Se-
garra i Urgell. També 
té granges ecològi-
ques a Tortosa, ja 
que aquí estava més 
saturat.

Una estratègia 
clau són els acords 

amb altres empreses, entre els 
quals destaquen el de producció de 
festucs amb el grup Borges o el de 
comercialització de porcí ecològic 
amb un altre capdavanter del sec-

entrevista

El gran repte 
a superar és 
l’envelliment 

de la població 
agrària
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tor. “Permeten optimitzar processos 
i trobar millores”, asseguren. El dels 
festucs es va signar fa dos anys i la 
producció no arriba fins al cinquè, 
però ja hi ha socis que s’hi han ad-
herit. El de comercialització de por-
cí ecològic, per altra banda, permet 
despreocupar-se de trobar mercat i 
centrar-se, per ara, en la producció. 

Els projectes més immediats se 
centren a reforçar els sectors de 
més facturació, agrari, pinso i rama-
der, tenint present que “una cosa és 
facturació i l’altra, benefici”. Així, hi 
ha sectors com el 
celler que facturen 
menys però contri-
bueixen a la visibi-
litat de la Coope-
rativa i també se’ls 
hi dedica atenció. 
En pinso destaca 
la certificació per 
fer pinso ecològic a 
partir de 2020 i les 
inversions en ma-
quinària per millorar 
l’eficiència, reduir la 
despesa energèti-
ca, millorar la traçabilitat i la qualitat i 
augmentar el volum de fabricació. A 
més, han ampliat les cel·les de càrre-
ga del polígon per poder fer diferents 
tipus de pinso (vedella, ecològic, ...) 
i han posat un equip de microdosifi-
cació que permet optimitzar produc-
te aplicant-ne la quantitat exacta. “Ja 
tenim una de les millors fàbriques, 
però estar al mercat competitiu vol 
dir també invertir contínuament per 
mantenir-nos-hi”, afirmen.

En el sector agrari també es faran 
ampliacions encarades a augmentar 
la producció i la diversificació, pen-
sant aquí també en l’ecològic. Tot i 
les dificultats logístiques que com-
porta desdoblar totes les línies per 

tal que l’ecològic no entri en contacte 
amb el convencional, s’hi aposta per-
què és vist com un element de futur: 
“és una producció que funciona molt 
bé, els socis hi tenen interès”. 

EL CELLER, SECTOR CLAU PER LA 
IMATGE DE LA COOPERATIVA

En el cas del Celler la feina s’en-
foca a seguir-ne incrementant la vi-
sibilitat i a apostar per la cultura del 
vi de la terra. “Volem donar valor a 
l’origen del vi partint de la zona de 
producció i fent una reestructuració 

comercial”, que passa per revisar la 
venda i distribució i diversificar l’ofer-
ta per ajustar-la a cada canal de ven-
da. “La base és potenciar l’origen, i 
la paraula és Montsec”, indiquen, te-
nint en compte precisament el nom 
del celler, “del Montsec”, i el darrer 
vi presentat, “Mirapallars”. El produc-
te continuarà cobrint tots els àmbits, 
des del vi de taula en garrafes fins 
a l’embotellat, però prioritzant el se-
gon, ja que permet “estirar més” la 
producció i donar-li prestigi. “El pro-
ducte és bo, la zona és bona, volem 
reconèixer el nostre valor i treure’n el 
màxim profit”, conclouen.

A l’hora d’identificar si hi ha al-
guna ombra que plana per sobre de 

tots aquests projectes la resposta és 
clara: l’envelliment del camp. La mit-
jana d’edat dels socis és de 55 anys 
i davant del despoblament del camp 
“cal crear oportunitats, opcions de 
negoci”. La clau és obrir nous mer-
cats i passa per la diversificació: en-
trar més en la indústria agroalimen-
tària, en l’elaboració, i no només en 
la producció, per exemple, i ampliar 
el tipus de cultius cap a hortalisses, 
llegums...  

Al costat de l’envelliment de la po-
blació, el respecte pel medi ambient 

i la compatibilitat 
de l’agricultura i 
la ramaderia amb 
l’entorn són l’altre 
cavall de batalla. 
“L’objectiu és anar 
a produccions més 
sostenibles, que 
el convencional 
i ecològic acabin 
convergint”, in-
diquen, i posen 
l’exemple de la 
gestió de purins, 
en la qual la coo-

perativa va ser capdavantera i vol 
continuar sent-ho. “Vam ser dels 
primers a treballar-hi i seguirem ofe-
rint solucions”, afirmen. En el tema 
mediambiental té un paper clau la 
secció d’assegurances i l’assesso-
rament que presta al soci. “Són re-
gulacions i normes alienes al nostre 
control i porten maldecaps”, per la 
qual cosa cal oferir solucions. 

Tot plegat es fa sense oblidar que 
“el vessant social és un dels nostres 
principis, volem fixar la gent al territo-
ri i incloure sectors desafavorits, i ja 
tenim acords amb entitats que treba-
llen per la inclusió”. A més, sobretot, 
“som conscients del que la Coopera-
tiva significa pel poble”, conclouen.
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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
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entitats

E l 25 d’octubre es va fer a Valls 
l’entrega de les medalles d’ho-

nor dels Bombers de la Generalitat 
en un acte amb el president Quim 
Torra. Es van entregar les medalles 
d’or, per 35 anys de servei, d’argent, 
per 25 anys, i de bronze, per 20, així 
com les mencions i honors per actes 
tant en servei com fora de servei. 
Agrupava les entregues de 2018 i 
2019, que normalment es fan pel pa-

tró dels bombers, Sant Joan de Déu, 
el 8 de març, i que no havia estat 
possible fer abans.

A l’acte hi va assistir un grup de 
bombers que van iniciar l’activitat 
del parc d’Artesa que van rebre la 
medalla d’or pels 35 anys de servei. 
Foren Domènec Aldavó, Ramon Be-
rengueres, Carles Calveres, Alfred 
Francesca, Benet Galceran, Josep 
Macià, Joan Ramon Miró, Miquel 

Ticó i Pere Vidal. També estaven 
guardonats, tot i que no hi van po-
der assistir per motius personals, Jo-
sep Galceran, Josep Maria Mayora i 
Joan Nogués.

El parc de bombers d’Artesa vol 
felicitar els guardonats per aquests 
35 anys de servei i els vol encoratjar 
a seguir amb la magnífica tasca amb 
la qual van començar. | Bombers 
Voluntaris d’Artesa

Medalla d’or per 35 anys de servei

E l passat dia 10 de novembre 
vàrem celebrar a la llar de Ju-

bilats d’Artesa la tradicional Festa 
de la Castanyada, a la qual no van 
faltar ni panellets, ni castanyes, ni 
moscatell. 

També vam tenir ball gràcies al 
músic i amic Jordi Rojals, que ens 
va amenitzar una tarda molt anima-

da i que va comptar amb l’assistèn-
cia de nombrosos socis disposats a 
passar-s’ho d’allò més bé.

La pròxima tarda de ball serà el 
dia 29 de desembre. A tots els so-
cis que vulguin venir, els ho fem sa-
ber perquè s’hi animin. | Associació 
de Gent Gran d’Artesa de Segre i 
Comarca

La Llar de Jubilats uneix una de les 
tardes de ball amb la castanyada

Panellets i moscatell, bàsics a la festa
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A l’esquerra, visita a Mollerussa i a la dreta, el taller de dolços de Nadal amb Fina Gómez | Josefina Eroles i Dolors Bella

E l 29 de novembre l’associació de 
dones Artesenques Actives vam 

fer una sortida a Mollerussa. Durant 
el matí vam visitar la Casa Canal, on 
ens van explicar com es van dur a 
terme les obres del canal d’Urgell. 
Ens vam adonar de la importància 

que té l’aigua a la nostra societat i 
la necessitat de no malgastar-la. A la 
tarda visitàrem el Museu Vestits de 
Paper. Tothom va quedar merave-
llat del què es pot arribar a fer amb 
paper i fil de paper. Unes veritables 
obres d’art!!! 

Aprofitant que vénen festes, du-
rant el mes de desembre hem pro-
gramat el taller Dolços de Nadal a 
càrrec de Fina Gómez. Tothom ha 
gaudit molt fent pastissos, galetes, 
figuretes... amb motius nadalencs. | 
Associació Artesenques Actives

Visita a Mollerussa i taller de dolços de Nadal

Esmorzar solidari 
dels Amics 
de la Moto
Un any més, motor i altruisme 

han anat de la mà en la nova 
edició del ja conegut esmorzar soli-
dari que organitzem els Amics de La 
Moto de la Torre de l’Àliga, per tal de 
recaptar diners per a La Marató de 
TV3.

Un matí d’èxit. Prop d’una trente-
na de motos, un grup de caminado-
res que hi van anar a peu des d’Ar-
tesa i altres companys que es van 
apropar amb cotxe; gairebé un cen-
tenar de persones que vam poder 
gaudir de la brasa i de l’espectacle 
que oferien els que donaven gas al 
circuit de la Torre de l’Àliga. 

Novament, l’esmorzar solidari 
ens ha deixat als organitzadors sa-

tisfets, ja que més enllà de la bona 
estona que vàrem passar plegats, 
es van recollir 667 € que s’han en-
viat directament a La Marató.

Els Amics de la Moto de la Torre 
de l’Àliga volem aprofitar per agrair 
de tot cor a tots els assistents a l’es-
morzar la seva presència, col·labo-
ració i solidaritat. Entre tots vam fer 

d’aquella estona un matí ple de caliu 
i gas a fons. Cal fer especial menció 
als companys que van venir de fora 
d’Artesa, que ajuden que cada any 
siguem uns quants més els que ens 
ajuntem amb passió per les motos i 
ganes d’aportar un granet de sorra a 
la causa de la Marató. | Amics de 
la Moto de la Torre de l’Àliga

La trobada va reunir 30 motos i un centenar de persones | Tonet Riart
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entitats

L’AMPA de l’escola manté les tradicions nadalenques
Quan arriba el mes de desembre, 

a casa, traiem les caixes de les 
golfes... l’arbre de Nadal, el Tió, el 
pessebre, mantenim les tradicions.

L’escola també les vol mantenir i 
donar-les a conèixer i, com sempre, 
des de l’AMPA, els ajudarem.

Hem escrit els Reis Mags d’Orient 
perquè ens enviïn algun patge per 
recollir les necessitats de l’escola, 
que els donarem escrites en una 
carta. Ens han respost ràpidament 
adjuntant-nos aquesta fotografia de 
qui serà l’encarregat de fer la visita 
a l’Escola Els Planells. De ben segur 
que els nens i nenes estaran molt 

contents quan el vegin arribar!
Una altra tradició molt nostra és la 

de fer cagar el tió i tot l’alumnat dels 
cicles infantil i inicial ho faran tot can-
tant la cançó que ja fa dies que estan 
assajant.

Des de l’escola, l’últim dia abans 
de les vacances nadalenques s’orga-
nitza una cantada de nadales oberta 
a les famílies. Un any més, des de 
l’AMPA oferirem avituallament a tots 
els artistes per tal que puguin cantar i 
ballar d’allò més bé.

Aprofitem aquestes línies per tal 
de desitjar-vos unes bones festes i 
una bona entrada al 2020. | AMPA El patge que visitarà l’escola | AMPA

L ’alumnat del curs de primer 
d’ESO de l’Institut Els Planells  

va visitar la seu de Càritas d’Arte-

sa de Segre el dia 26 de novembre. 
La visita pretenia donar a conèixer 
aquesta entitat als estudiants més 

joves de l’institut, especialment les 
funcions que desenvolupa i els ser-
veis que ofereix. | Foto: Jordi Farré

L’alumnat de primer d’ESO visita Càritas
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tema del mes

Foto de família dels guardonats en les diferents categories dels diplomes de la primera edició de l’Espinjola’t | Jordi Farré

Espinjolar és l’acció de punxar la 
bóta per encetar el primer vi de 

l’any i és l’expressió escollida per la 
Cooperativa d’Artesa de Segre i el 
Celler del Montsec per donar nom 
a la festa del vi novell, una iniciati-
va que s’emmarca en la voluntat de 
l’entitat de posar en valor aquest 
producte i que va tenir lloc el diven-
dres 22 de novembre a la sala d’ac-
tes de la cooperativa amb molt bona 
acollida de públic.

A banda de presentar i tastar el 
vi novell, acompanyat de productes 
gastronòmics típics de producció lo-
cal com oli, formatge, embotit i coca 
de recapte, a la festa hi va haver dos 
actes centrals, l’entrega dels premis 

als “Espinjoladors de l’Any” en qua-
tre categories, que va anar a càrrec 
de La Palanca, i el sorteig d’una bóta 
de vi entre les entitats del municipi 
d’Artesa.

ESPINJOLADORS DE L’ANY

Les quatre categories dels diplo-
mes eren la individual, la col·lecti-
va, la d’honor i el reconeixement a 
l’espinjolador cooperatiu de l’any. 
En l’entrega, els representants de 
la Palanca Ramon Giribet i Miquel 
Regué van destacar la dificultat en 
l’elecció dels premiats per la quan-
titat de persones i col·lectius que 
n’haurien pogut ser mereixedors. Els 
premiats escollits per la Palanca van 

ser els de les categories individual, 
col·lectiva i d’honor. El diploma de la 
categoria individual es va concedir a 
la ciclista Ramona Gabriel per haver 
guanyat i batut el rècord de temps a 
la ultramarató de BTT Pedals de Foc 
Non Stop 2019 en categoria femeni-
na i per haver-se proclamat campio-
na d’Europa, sense oblidar els seus 
altres èxits esportius en general, per 
exemple a la mítica cursa Titan De-
sert. 

El guardó de la categoria col·lec-
tiva es va atorgar al CAP, per haver 
estat el més ben valorat de Cata-
lunya en una enquesta feta pel De-
partament de Salut entre els usuaris 
dels centres catalans, en la qual va 

Espinjola’t, la festa del vi 
novell de la Cooperativa
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tema del mes #temadelmes

A dalt, el sorteig de la bóta de vi entre les entitats d’Artesa i les guanyadores i a baix, altres moments de l’acte | J. Farré

obtenir una puntuació de 97,5 sobre 
100. 

Finalment, els escollits Espinjola-
dors d’Honor van ser Dolors Palet i 
Joan Roca per la dinamització cul-
tural al territori, sobretot en el camp 
del teatre, tant a Foradada com a 
Artesa, on han donat nou impuls al 
Grup de Teatre. 

Per la seva banda, la Coopera-
tiva va concedir el diploma de l’Es-
pinjolador Cooperatiu a Joan Serra 

per la seva dedicació al capdavant 
de l’entitat, que va presidir durant 10 
anys, fins a l’estiu passat, quan el va 
rellevar al càrrec Josep Trepat que, 
precisament, va ser qui li va entregar 
el diploma.

UNA VINTENA D’ENTITATS

Per altra banda, l’associació de 
Puntaires va ser l’entitat afortunada 
en el sorteig de la gran bóta de vi 
que durant tota la festa va ser la pro-

tagonista de la tarima. Al sorteig hi 
optaven una vintena d’entitats sense 
ànim de lucre del municipi que ha-
vien estat convidades per l’organit-
zació.

La festa també va tenir una part 
solidària, ja que la meitat dels diners 
recollits amb la venda de vi novell, 
tant blanc com negre, es van dedicar 
a la Marató de TV3. L’entrada i totes 
les degustacions, tant de vi com de 
gastronomia, eren gratuïtes.
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Nadal
Durant les festes
64è Concurs de Pessebres

Inscripcions fins al 22 de desem-
bre a La Bicicleta, trucant 679200297 
o a l’Ajuntament. El jurat visitarà els 
pessebres el 27 i 28 durant el matí.

Organitza: Associació de pesse-
bristes d’Artesa de Segre

22 i 29 de desembre i 5 de gener
Mercat Tot d’Aquí

Dia 22: Fem Cagar el Tió amb Al-
ba Alàs i Rifa de la Panera

Dia 29: Degustació del brou de 
cal Pijuan i crema dels desitjos a 
càrrec d’Aquí Natura.

Dia 5: Al matí coca i xocolata per 
esperar l’arribada dels Reis. 

Fins al 6 de gener 
Fer les teves compres de Nadal a 
Artesa té premi

Sorteig de tres vals de 300, 200 
i 100 euros per gastar als establi-
ments de l’associació. El sorteig 
serà el 9 de gener a l’Ajuntament.
Tenir memòria té premi

L’ACS penjarà fotos dels comer-
ciants als aparadors i haureu de fer 
la relació de la foto amb la botiga. 
El premi seran 100€ per gastar als 
establiments associats. 

Organitza: ACS

22 i 24 de desembre
Visita del Pare Noel

El Pare Noel passejarà per Arte-

sa el 22 i 24 de desembre al matí. 
Organitza: ACS

21, 22 i 23 de desembre
Audicions musicals de l’EMMA

18:30h, a l’Auditori Sala Joan 
Manen de l’EMMA

Organitza: EMMA

Dissabte 21 de desembre
Espectacle “Tortell Poltrona” 

18h, al Cubtural
Preu Adults: 8€  
Preu nens fins a 12 anys 5€ 
Venda d’entrades a taquilla a par-

tir de les 17:30h
Organitza: Ajuntament d’Artesa

Diumenge 22 de desembre
Missa de Nadal a Alentorn

10.30h, a l’Església d’Alentorn 
Organitza: Parròquia d’Artesa

Dilluns 23 de desembre
Torneig d’Escacs Infantil i Juvenil

16h, a l’Àrea Activitats Biblioteca 
Organitza: Biblioteca Joan Malu-

quer i Viladot i Club d’Escacs 
Cinema d’estrena

18h, al Cubtural, Frozen II.
Preu 5€ (Venda a partir 17:30h).
Organitzen: Ajuntament d’Artesa 

i Circuit Urgellenc.

Dimarts 24 de desembre
Cagada Popular del Tió

16:30h, Plaça de l’Ajuntament

Organitza: Ajuntament d’Artesa
Espectacle “Un toc de Pastorets”

18h, al Cubtural   
Gratuït, aforament limitat
Organitza: Ajuntament d’Artesa

Missa de Vigília de Nadal
19h, a l’Església d’Artesa
Organitza: Parròquia d’Artesa

Missa del Gall
20:30h, al Santuari de Salgar
Organitzen: Parròquia i el CAU

Festa de Nadal
1h, al Pavelló 
Organitza: CENG

Dia de Nadal
Missa de Nadal

8:55 i 12h, a l’Església d’Artesa
Organitza: Parròquia d’Artesa

Missa de Nadal
17h, a l’Església de Refet
Organitza: Parròquia d’Artesa

Concert de Nadal de l’Orfeó
19:30h, a l’Església d’Artesa
Organitza: Orfeó Artesenc

Dia de Sant Esteve
Missa de Sant Esteve

11h, a la Parròquia
Organitza: Parròquia d’Artesa

27 i 28 de desembre 
Parc de Nadal

Dia 27 de 16 a 19h i dia 28 de 10 
a 13h i de 16 a 19h, al pavelló

Inflables, tallers i maquillatge, ra-
có pels menuts i jocs gegants.
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Nadal
Coca i xocolata per berenar.
Preu matí/tarda 3€, dia sencer 5€
Organitza: Ajuntament d’Artesa
Col·labora: Artesenques Actives 

Dissabte 28 de desembre
Rebuda del Patge Reial

19h, al pavelló
Organitza: Ajuntament d’Artesa

Diumenge 29 de desembre
Espectacle “El Llibre de la Selva”

18h, al Cubtural
Preu: 5€ (taquilla a partir 17:30h)
Organitza: Ajuntament d’Artesa

Dimarts 31 de desembre
9a Trail Sant Silvestre

Sortida de la Plaça de l’Ajunta-
ment a les 11h. 10 quilòmetres (ca-
minant o corrent). Inscripció 5€ a 
partir de les 9h a la plaça. En aca-
bar, pica-pica al Parc de Bombers i 
premi a les millors disfresses. Més 
informació a la pàgina 31.

Organitza: CUDOS 
Sopar de gala

21:30h, al Pavelló

Menú adults 65€/infantil 15€
Inscripcions: Estanc Massana 

fins al dia 27, aforament limitat
Revetlla de Cap d’Any

A partir de la 1h
Orquestra Mediterránea i DJ
Preu entrada al ball 10€ 
Producció: 3D3 Events
Col·labora: Ajuntament d’Artesa

Divendres 3 de gener
Espectacle “Adéu Peter Pan”

18h, al Cubtural
Entrada: 5€ (taquilla 17:30h)
Organitza: Ajuntament d’Artesa

Dissabte 4 de gener
Cinema d’estrena

17:30 - La Família Addams
21:30h - Star Wars
Preu: 5€ (taquilla 30 min. abans)
Organitzen: Ajuntament d’Artesa 

- Circuit Urgellenc.

5 de gener
Visita del patge reial

17h, a la Residència Municipal
Organitza: Ajuntament d’Artesa

Cavalcada de Reis a Alentorn
18h, xocolatada i 18:30h, caval-

cada i repartiment de regals
Organitza: Comissió de festes 

d’Alentorn
Cavalcada de Reis a Artesa

18h, Cavalcada, adoració al Nen 
Jesús i repartiment de regals 

Organitzen: Voluntaris de la car- 
rossa i Ajuntament d’Artesa

* si voleu que us portin un regal a 
casa, truqueu a l’Ajuntament o escri-
viu a info@artesadesegre.cat fins al 
2 de gener
Cavalcada de Reis a Baldomar

20h, a l’Església
Organitzen: EMD i Comissió de 

Festes de Baldomar
Festa de Reis Hollywood Party

00:00h, al Pavelló
Organitza: AEiG Mare de Déu del 

Pla

6 de gener
Premis del concurs de pessebres

12:30h, a l’Església d’Artesa
Organitza: Associació de pesse-

bristes d’Artesa de Segre

El programa inclou 
els actes dels 

quals ha tingut 
coneixement 

l’Ajuntament fins al 
22 de novembre
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esports

E l 17 de novembre es va fer la 
presentació dels equips de l’Es-

cola de Futbol d’Artesa de Segre i 
de l’equip amateur per la tempora-
da 2019-2020. L’escola compta amb 
uns 150 nens i nenes i aquest any  
cal destacar la formació de l’equip 
femení, del qual esperem que en pu-
guem gaudir molts anys, i recordar 
que des de ben petites les futbolis-
tes són benvingudes a l’escola.  

També volem informar-vos que 
per aquesta temporada les cate-

gories d’Infantil i Cadet, amb dos 
equips cadascuna, estan unides 
amb Ponts.

Des d’aquestes línies també vo-
lem donar les gràcies als nostres 
col·laboradors, que any rere any 
ens segueixen ajudant. Així mateix, 
aprofitem per desitjar-vos unes Bo-
nes Festes i un pròsper 2020. Salut 
i Futbol! 

A la pàgina següent teniu les fo-
tos dels equips i entrenadors, que 
són: Debutants (entrenats per Xa-

vier Gozalez i Iblo), Pre-benjamí B 
(entrenats per Salah), Pre-benjamí 
A (entrenats per Roger Abella), Ben-
jamí B (entrenats per David Galce-
ran), Benjamí A (entrenats per Lluís 
Ribes i Pol Abelló), Femení (entre-
nades per Joel), Aleví (Àlex Guardia 
i Jordi Baró), Infantil B (Martin Rossi 
i Cesc  Lluc), Infantil A (Gerard, Leo 
i Arnau), Cadet B (David Galán), Ca-
det A (Ramon Cotonat) i Juvenil (Nil 
Baró, Julià Jou, Xavier Puigredón). 

| La Junta EFA

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

Foto de grup dels membres de l’EFA aquesta temporada, uns 150 nens i nenes repartits en una dotzena d’equips | EFA
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Els 12 equips que aquest any integren l’Escola de Futbol d’Artesa, amb alguns dels respectius entrenadors | EFA
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esports

D’esquerra a dreta i de dalt a baix, Àngel Nieto, Behobia, duatló, sortida a Comiols i Trail d’orientació a Rosselló | CUDOS

E l CUDOS va ser a l’entrega de 
premis de la Federació d’Entitats 

Excursionistes de Catalunya (FEEC) 
per la tercera posició en categoria 
júnior d’Àngel Nieto al campionat de 
Curses de Muntanya. L’entrega va 
ser a Capellades l’1 de desembre.

Entre les darreres activitats del 
club destaca la presència de Sergi 
Camats, Ramon Cotonat i Marc Valls 

el 10 de novembre a la mítica cursa 
Behobia de Donostia, de 20 quilò-
metres, que els tres van completar 
en una jornada amb molt mal temps. 
Valls també va córrer la Volta a l’Es-
tany d’Ivars, el 24 de novembre.

També hi va haver presència del 
club a la trail d’orientació de Rosse-
lló el 23 de novembre, de la mà de 
Carme Cabanillas i Xavier Solsona. 

Encara en l’activitat de competi-
cions, l’1 de desembre Pepe Roca, 
Xavier Solsona i Eduard Vega van 
participar a la duatló Xavier Gorgues 
de Vilanova de Bellpuig, 5 quilòme-
tres corrent, 20 en bicicleta i 2,5 més 
corrent per acabar.

Finalment, el 8 de desembre una 
desena de socis van fer una ruta en 
BTT a Comiols tot fugint de la boira.

Àngel Nieto recull el premi de la FEEC
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esports

E l 31 de desembre tindrà lloc la 
novena edició de la Trail Sant 

Silvestre d’Artesa, organitzada per 
CUDOS Artesa de Segre. Tot i que 
l’últim dia de l’any es fan curses de 
Sant Silvestre arreu del territori, la 
d’Artesa és l’única de les terres de 
Lleida que, per ara i que en tingui 
coneixement l’organització, es fa en 
format de cursa de muntanya. 

La sortida serà les 11h de la 
plaça de l’Ajuntament i el circuit, 10 
quilòmetres amb uns 200 metres de 
desnivell, es pot fer tant caminant 
com corrent. L’arribada és al parc de 
bombers, on s’ofereix un pica-pica. 

El recorregut té un tram urbà ini-
cial però ben aviat surt del poble per 
encaminar-se cap a l’horta i Vernet, 
el camp de Tir i Antona, pujant gai-
rebé fins al poblat ibèric, en concret 
fins al coll. Des d’allà torna a baixar 

fins al camp de tir per corriols, torna 
cap a Vernet i acaba al parc de bom-
bers d’Artesa.

Les inscripcions es faran el ma-
teix dia a la plaça de l’Ajuntament a 

partir de les 9.30h i el preu són 5 eu-
ros per participant. 

La cursa és cronometrada i no 
competitiva, però hi haurà premi a 
les millors disfresses.

Tot a punt per l’única Sant Silvestre 
de Muntanya de les terres de Lleida

Foto de la sortida de la darrera edició de la cursa | Jordi Farré
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L ’AE lo Búnker i diversos amics 
del municipi van organitzar una 

sortida a la recerca de tions que 
s’amagaven a la muntanya del Munt 
el divendres 6 de desembre. Hi van 
participar unes 75 persones que van 
descobrir una quarantena de troncs 
en una jornada en família que va co-
mençar amb una caminada des de 
Montsonís, parant a visitar el Padrí, 
fins al geodèsic de la Serra del Munt. 
A dalt s’hi va col·locar el pessebre, 
mentre els més petits cantaven na-
dales i tots plegats gaudien d’un es-
morzar amb coca i xocolata desfeta 
de la Palmira. A més, la jornada va 
tenir una cara solidària, ja que es 
van recaptar uns 150 euros per la 
Marató de TV3. 

L’AE Búnker 
“caça” el 
tió al Munt

A dalt, els més 
petits escolten 
les instruccions 
per trobar i atra-
par els tions i a 
baix, foto de grup 
de la quarantena 
de troncs que 
van trobar i es 
van endur a casa 
| AE lo Búnker
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in memoriam
El dia 16 de novembre ens va 
deixar el Joanet. Una gran perso-
na, humil, bondadós, lluitador ple 
de projectes i sempre actiu.
Un gran espòs, pare, avi/padrí, be-
savi, germà, tiet i amic. Ha deixat 
la seva profunda empremta entre 
nosaltres.
Un enamorat de la seva Artesa, on 
va treballar en el teixit associatiu 
i altres, amb compromís, il·lusió i 
energia. Sempre disposat a ajudar 

tothom.
En tots i cadascun de nosaltres 
queda per sempre el seu record, la 
certesa que la seva llarga vida ha 
estat plena d’amor i vorejat de tots 
els qui l’estimem.

Gràcies a tots els que formeu part 
de la nostra vida, per haver-hi estat 
presents.

| Família Nogués

Joan Nogués i Sirvan

Els bombers d’Artesa de Segre vo-
lem expressar el nostre condol per 
la mort del company i amic Joan 
Nogués, que ens va deixar el dia 
16 de novembre i que va ser un 
dels membres fundadors del nos-
tre parc.

Moltes gràcies, “Tiet”, per la teva 
vinculació al parc d’Artesa i les tas-
ques que hi has desenvolupat.
Descansi en pau.

| Bombers Voluntaris d’Artesa 
de Segre

En record de l’amic i 
company Joan Nogués

Un fort agraïment als familiars i amics, espe-
cialment al personal sanitari del CAP d’Ar-

tesa per la dedicació i atenció en vers a la 
nostra estimada.  | La família

Rosa Jovell i Sala
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notícies          de la biblioteca
NOVEL·LA

Diari d’un llibreter. Shaun Bythell.  
Viena
El propietari de la llibreria de segona 
mà gran d’Escòcia confessa els es-
forços que fa per mantenir a ratlla els 
seus excèntrics treballadors, com per 
atendre turistes estrafolaris o clients 
especialment exigents. Lectura espe-
cialment recomanada per als qui s’ho 
passen bé perdent-se per les llibreries.

Visc, visc i visc. Maggie O’Farrell.  
L’Altra Editorial
Llibre de memòries peculiar: Maggie 
O’Farrell hi narra 17 moments en què 
la seva vida va córrer perill, 17 vinye-
tes tenses, viscerals i plenes de vida, 
en les quals retrobem l’autora en dife-
rents etapes vitals, amb diverses men-
talitats i en diversos llocs del planeta.

Alguns ocells muts. Òscar Palazón. 
Pagès.
Premi Joaquim Ruyra 2018. Ets en 
una habitació anònima, sense ecos 

ni d’ombres, sense res que et pugui 
enterbolir la mirada. Els hotels són 
així. Quan un hoste se’n va, se n’eli-
mina qualsevol vestigi. Tenen quelcom 
d’hospital o de presó.

Matar l’àngel. Virginia Woolf. Angle
Al primer terç del segle XX, en una 
societat avançada com la britànica, 
el rol social de les dones encara es-
tava limitat, només s’esperava que 
fossin esposes devotes i dòcils, mares 
exemplars i mestresses de casa ab-
negades, és a dir, “l’àngel de la casa”. 
Matar l’àngel agrupa sis textos que 
planen sobre aquest concepte.

NOVEL·LA JUVENIL

Un batec alhora. Sharon Creech. Pa-
gès

Els ulls se’m van tancar...  Patrick 
Bard. Faktoria K

Forever you. Estelle Maskame. Fan-
books

Juno. Laia Aguilar. Fanbooks

NOVETATS DE DESEMBRE

Activitats
• L’Hora del conte de la Biblioteca 

L’arbre de sucre, Ada Cusidó 
2 de gener, 17.30 h

• Reunió Club de Lectura  
15 de gener, 20.00 h

• Projecció CUDOS Sortides d’Es-
quí de Muntanya 
Divendres 17 de gener, 20.00 h

• Reunió Club de Lectura Infantil 
de la Biblioteca 
Divendres 24 de gener 

• 31è Premi de Narrativa Breu  
Data límit: 20 de març

• Exposició A pencar! El món del 
treball als llibres infantils i juve-
nils - Fins al 3 de gener

• Exposició Entre núvols d’Oriol 
Mayora 
Fins al 15 de gener, replà escala         

• Del 7 de gener al 28 de febrer 
Exposició 40 anys del CENG 

• Del 2 al 17 de gener
• Exposició Amparo Poch. El com-

promís d’una dona lliure. 1r pis      

Artesa de Segre - 25730

Acompanyament i trasllat sanitari 
Desplaçament per a empreses
Trasllats a estació, port i aeroport
Desplaçament nacional
Servei cap de setmana grups

Recollida a domicili

pere_jubete@hotmail.com

Pere Jubete 
Llicència nº 3
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El noi de paper. Jordi Folck. Fanbooks

NOVEL·LA ANGLÉS

Last bus to Woodstock. Colin Dex-
ter. Pan Books

As time goes by: a novel of Ca-
sablanca. Michael Walsh. Little, Brown 
and Company

POESIA 

Les despulles d’un somni.  Antoni 
Ribas Tur. Saldonar

Quaderns del port. Hilari de Cara.  
Proa

La germana, l’estrangera:  1981-
1984. Maria Mercè Marçal. Edicions 62

TEATRE

Sol solet...: drama en tres actes i 
en prosa.  Àngel Guimerà. Arola

COL·LECCIÓ LOCAL

Pirineu màgic: llegendes.  Fran-

cesc Roma i Casanovas. Farell

CONEIXEMENTS 
ADULTS

Com una mica d’aigua al palmell 
de la mà: una investigació sobre 
l’amor. Mireia Sallarès. Arcàdia

L’infiltrat: estratègies d’intrusió, 
anonimat i resistència. Lluís Calvo. 
Arcàdia

Cocina sana para intolerancias: 
recetas fáciles sin gluten, sin 
lactosa, sin azúcar...  Tomás Loyola 
Barberis. Amat

Qui vol el fi, vol els mitjans:  ja-
cobinisme i bolxevisme.  Antonio 
Gramsci.  Tigre de Paper

Obertura republicana: Catalun-
ya, després del nacionalisme. En-
ric Marín, Joan M. Tresserras. Pòrtic

Del filosemitisme a l’antijudais-
me (1917-1939): la qüestió jueva 
en els discursos del catalanis-
me. Joan Pérez Ventayol. Publicacions de 

l’Abadia de Montserrat.

L’aventura de ser avis: reflexions 
sobre el seu paper educatiu. Ra-
mon Casals Cienfuegos-Jovellanos. Cos-
setània

La tradició cristiana: 1944-1977. 
Raimon Panikkar. Fragmenta

Tornar als remeis de sempre:  
pocions, ungüents i herbes me-
dicinals. Fra Valentí Serra. Morera

L’art de la guerra. Sunzi;  traducció 
del xinès i introducció de Seán Golden i 
Marisa Presas. Abadia de Montserrat

14 maneres de destruir la huma-
nitat: l’apocalipsis explicat per la 
ciència amb humor. Màrius Belles, 
Daniel Arbós. Angle

Els refugis del pensament.  Josep 
Pradas. Gregal

T’escolto, t’entenc, t’estimo... i 
per això t’educaré sense sen-
tir-me culpable. Maria Jesús Come-
llas. Columna

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

Pl. de l’Ajuntament, Casal Cultural, entrada carrer València, 1 · 25730 · ARTESA DE SEGRE  
Tel: 973400754 · Biblioteca.artesadesegre@gencat.cat · http://bibliotecaartesadesegre.blogspot.com
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reflexionem
Per a moltes persones demanar 

ajuda resulta tota una odissea, 
mantenint diverses creences errò-
nies sobre què significa.

En el món competitiu en què ens 
movem actualment, és comú pensar 
que si demanem ajuda, ens estem 
obligant a haver de tornar el favor, 
amb la creença que tot el que fem 
és per a obtenir alguna cosa a canvi.

En primer lloc, fes-te la següent 
pregunta: Quan tu ajudes algú, es-
peres alguna cosa a canvi? Intenta 
donar-te temps per contestar, ja que 
possiblement t’has autoenganyat.

En general, el que esperem de 
les altres persones és un reflex de 
nosaltres mateixos, la qual cosa sig-
nifica que per modificar les nostres 
creences respecte les altres perso-
nes, primer hauríem de centrar-nos 
en el nostre autoconcepte.

El model educatiu en què ens 
hem desenvolupat ha afavorit i pre-

miat l’autoexigència, el perfeccionis-
me i, en certa manera, l’obligació de 
ser autosuficients i independents.

Ens hem fet creure que no neces-
sitem ningú per tirar endavant, que 
podem ser suficients per nosaltres 
mateixos i que demanar ajuda és un 
signe de debilitat. Aquesta creença 
té una base d’arrogància i orgull que 
alimenta el nostre ego.

RECONÈIXER LES LIMITACIONS

Reconèixer les nostres limita-
cions suposa fer-nos càrrec de no-
saltres, tenint present que no tenim 
totes les respostes ni disposem de 
la veritat absoluta. La nostra natura-
lesa està dissenyada per la coopera-
ció, ja que depenem totalment de les 
persones que ens envolten, és inevi-
table, és una realitat que no podem 
obviar. I pensar el contrari, suposa 
aïllar-se de tota realitat.

Aprendre a demanar ajuda quan 

es necessita és un acte d’humilitat i 
valentia, reconeixent el fet que dis-
posem d’eines que ens fan augmen-
tar les nostres possibilitats i accions, 
en els nostres objectius i en les nos-
tres dificultats.

Quan demanem ajuda també es-
tem donant un vot de confiança a 
l’altra persona, trencant amb els pre-
judicis que tenim, i enfortim vincles.

Quan demanem ajuda, reco-
neixem al seu torn que ningú és més 
que ningú. 

El reconeixement que hi ha cir-
cumstàncies en què necessitem 
que algú ens acompanyi i ens ajudi 
a afrontar les nostres dificultats ens 
fa més humans, més propers a les 
altres persones. Demanar ajuda ens 
fa més honestos, per quan siguem 
nosaltres els que hem d’ajudar a al-
gú.

Molt bones festes de Nadal a tot-
hom!

Per què ens costa tant demanar ajuda?
Mercè Nogues
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per què diem...

Es diu quan algú acaba malament 
la vida. Des del segle XVI, Eu-

ropa havia estat terra de bandolers 
i Catalunya no se’n va lliurar. Famo-
sos són Joan Sala àlies Serrallonga, 
Montserrat Poch, Perot Rocagui-
narda, conegut com Perot lo Lladre, 
Jaume Masferrer el Toca-sons, Jau-
me Banqué el Parrot,  Josep Pujol el 
Boquica, Jaume Melianta el Fadrí de 
Sau i una llarga llista. 

Al llarg del segle XVIII, les ciu-
tats patien superpoblació i, en con-
seqüència, mancava feina pels 
col·lectius més dèbils. La misèria 
era palesa arreu i això feu que sor-
gís un l’estament social dels murris, 
nombrosos grups de vagabunds que 
recorrien viles i camins tot cercant 
alguna cosa per sobreviure. Homes, 
dones i fills que mendicaven, es ba-
rallaven per un tros de pa, robaven...

En començar el segle XIX els 
grups de persones famèliques aug-
mentaren, ja que la situació havia 
empitjorat encara més: les tropes 
napoleòniques envaïren gairebé tot 
el territori a partir de 1808, arrasaren 
els camps de conreu i mataren els 
animals de pagès. Per altra banda, 
durant els sis anys que durà l’ocupa-
ció naixeren arreu nombroses guerri-
lles, els membres de les quals foren 

acollits per la població com herois i 
batejats amb el nom de trabucaires, 
ja que el trabuc era l’arma que solien 
utilitzar. Es consideraren la flor i nata 
de les forces d’infanteria.

Més endavant, els trabucaires, 
encara que creats com element polí-
tic-militar civil, poc a poc es van anar 
apropant al bandolerisme per falta de 
recursos i si al principi s’havien limi-
tat a la lluita contra l’enemic, arribà 
un moment que dirigien les accions 
contra qualsevol que s’aventurés a 
viatjar fora ciutat. Calia sobreviure 
fos com fos i el nombre de quadrilles 
creixia. I encara que la Guerra del 
Francès acabà el 1814, els grups de 
bandolers seguiren castigant els ca-
mins i per això se’ls coneixia com a 
lladres de camí ral.

Les guerres carlines, a partir de 
1833, acabaren d’arruïnar la població 
i el bandolerisme prengué gran vola-
da. Una de les conseqüències fou la 
creació, el 1844, d’un cos de xoc que 
vigilava camps, boscos i camins i que 
rebré el nom de Guàrdia Civil. Joan 
Pujol el Panxampla, Joan Serra la Pe-
ra, Martí Plademont el Becaina... Són 
noms que han estat recordats en nar- 
racions, cançons i motius populars.

Hi ha qui diu que en Becaina era 
de Banyoles i hi ha qui diu que era 

d’Arenys de Munt, però es casà amb 
una pubilla d’Osor, a la Selva, i per 
això dedicà la seva activitat delictiva 
a les comarques gironines, sobretot 
al Gironès. Es diu que era força dor-
milega i que, de tant en tant, li calia 
fer una becaina per descansar de 
tanta feina, d’aquí li venia el mot.

Segons un estudi del filòleg Fèlix 
Bruguera publicat el 2009 en els 
Quaderns de La Selva, a Osor hi ha 
la balma d’en Becaina, una petita co-
va on es podria haver amagat quan el 
perseguia la justícia. També hi ha una 
casa coneguda com a can Becaina.

A mitjan 1828 l’oferta de substan-
cioses recompenses a qui entregués 
el malfactor s’escampà per la zona. 
Sembla que van ser uns carboners 
que feien vida al bosc qui el van des-
cobrir –potser la cova que du el seu 
nom- i un dia, mentre dormia –és a 
dir, feia una becaina- el van estabor-
nir, el van lligar ben lligat i el van dur 
davant el jutge. El judici va ser ràpid i 
el 21 de maig de 1829 fou penjat fo-
ra la muralla de Girona, al baluard de 
Sant Pere, i esquarterat en cinc tros-
sos, com se solia fer a l’època. Ca-
dascun es deixà en un dels llocs on 
havia comès les pitjors accions. Fou 
el darrer condemnat a morir a la forca 
a Girona i, per tant, també el darrer 
esquarterat a la ciutat. Per això tenir 
la fi d’en Becaina es refereix a morir 
de mala manera.

... fer la fi d’en Becaina?
Albert Vidal
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partits polítics
Estimats Reixos (aquí, al munici-

pi, us solem anomenar així!):
Tot i que sabem que si pregunteu 

als artesencs i a les 
artesenques  troba-
reu respostes de 
tot tipus, nosaltres 
creiem que, en ge-
neral, la nostra ac-
titud ha sigut bona. 
Per això us volem 
escriure aquesta 
carta, per si teniu a 
bé satisfer alguna 
de les nostres demandes.

Com veureu, si ho comproveu en 
el nostre programa electoral, no us 
demanem gaires coses, ja que ente-
nem que n’hi ha d’haver per tothom, 
però sí que us demanem les que 
creiem que són més necessàries i 
afavoreixen més veïns i veïnes del 
municipi. 

Com que són propostes que tots 

els grups portàvem als nostres pro-
grames, suposem que la resta de 
grups també us les hauran demanat 

i serà més fàcil 
que ens arribin.

- Creiem que 
les persones més 
vulnerables del 
nostre municipi 
es mereixen tot 
el suport possible 
per part de l’Ajun-
tament, per això 
us demanem un 

servei de teleassistència i un centre 
de dia.

- També us demanem fer el pas-
seig del Senill, però no pas una gran 
infraestructura, ja que som cons-
cients de la dificultat de fer un gran 
passeig, sinó una cosa assequible 
on els veïns i veïnes del municipi pu-
guin sortir a passejar.

- Nosaltres tenim un patrimoni 

cultural i natural immens i us dema-
nem que ens ajudeu a promocio-
nar-lo turísticament. 

- El nostre jovent estaria molt 
content si es pogués crear un punt 
jove on compartir experiències i re-
bre informació.

- Els nostres infants gaudirien 
d’allò més si es reformés la plaça de 
l’Ajuntament.

Com veieu, el primer any no us 
volem atabalar gaire, ens reservem 
coses per l’any que ve.

Esperem que tingueu un bon viat-
ge i que us recordeu de nosaltres.

PS. Si podeu portar algunes mo-
nedes a l’Ajuntament, també ens 
aniria bé, així ens estalviaríem les 
pujades d’alguns impostos.

APC Artesa de Segre desitja 
a tots els artesencs i artesenques 
unes bones festes.

| Grup Municipal Artesa Pel 
Canvi

Artesa Pel Canvi

En ser propostes 
que tots els grups 

portàvem als 
programes, suposem 

que serà més fàcil 
que ens arribin 
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Sembla que una revista del mes 
de desembre hauria d’oferir-nos 

alguns flaires nadalencs. Amb temà-
tiques molt variades, però, l’únic que 
ens recorda que teníem el Nadal a la 
porta és l’editorial.

PORTADA. La imatge, que ocupa 
tota la portada, ens mostra el carrer 
Bisbe Bernaus després d’una bona 
nevada. No hi ha dades, però, sobre 
la data i l’autoria de la fotografia.

EDITORIAL. Amb el títol Temps 
de Nadal i solidaritat, la secció feia 
incidència en les diferents iniciatives 
que, al marge dels actes tradicio-
nals, sorgeixen al voltant del Nadal i 
acabava afirmant que “el millor regal 
és la solidaritat”.

OFICIS ARTESANS. Joan Fonta-
net i París entrevistava un altre ar-
tesà de la nostra terra: Joan Camats, 
l’herbolari. Aquest va néixer a Salgar 
el 1918 i va començar a introduir-se 
en l’ofici cap als 12 anys. La seua fa-
mília va viure a Salgar, a Montsonís 
i finalment a Artesa. Camats explica-
va que és un ofici que no necessita 
massa material i que el va aprendre 
dels seus pares però també dels lli-
bres. Disposava de diferents locals 
ben ventilats en diferents poblacions 
de la rodalia per a l’assecatge de les 
herbes i situava el període de més 
activitat entre els mesos de maig i 
octubre.

COMARCA. Un primer text, sig-
nat per Ferran Salvat i Parés, feia 
referència al foc que aquell agost 
va afectar, entre altres, la zona de 
Montmagastre. Després de visitar 
els llocs afectats, Salvat expressava 
“vaig quedar esgarrifat” i “amb el cor 

encongit” i acabava dient “que això 
ens serveixi d’advertència”.

Un parell de textos breus ens in-
formaven que s’havia aprovat l’elec-
trificació de Clua, únic nucli del mu-
nicipi encara sense corrent elèctric, 
i que l’Ajuntament volia demanar 
ajuts per a la millora de camins.

La secció acaba amb una pàgina 
que ens oferia quatre imatges d’An-
tònia Estrada sobre els efectes del 
riu Boix a Gàrzola durant els aiguats 
d’aquell novembre.

EN MEMÒRIA. Sícoris dedicava 
un extens article a la memòria de 

Jaume Campabadal i Simó, pare de 
l’alcalde d’aquell moment, i el definia 
com “un home bo en tot l’ample sen-
tit de la paraula”. Una part de l’article 
està dedicat a la “saga dels Campa-
badal”, tot recordant la ferreria que 
havia posat en marxa el pare del di-
funt, que fou alcalde, i que la majoria 
havien estat uns bons puntals del 
futbol artesenc. Una breu nota pos-
terior, sense signar, recordava que 
Campabadal fou el primer president 
de la comissió gestora encarregada 
de reivindicar el patrimoni de la Dàlia 
Blanca.

fa 25 anys
Desembre 
de 1994
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fa 25 anys
Ramon Giribet i Boneta

Per altra banda, Paquita Riart i 
Engràcia Amigó, en record del seu 
pare i marit respectivament, dona-
ven les gràcies als Bombers Vo-
luntaris i a les persones que van 
col·laborar en la seua recerca. Ha-
via sofert una hemorràgia cerebral 
al bosc, a causa de la qual va morir 
uns dies després.

PÀGINES VISCUDES ARTE-
SENQUES. Magí Serra i Piqué sig-
nava un interessant article, L’escola 
privada del Sr. Fausto, on glossava 
la figura i la tasca d’aquest “home 
del Renaixement”. Serra explica 
que entre els anys 1914 i 1915, la 
Dàlia Blanca va crear una escola 
privada per a nens, ja que l’escola 
pública només tenia un únic mestre, 
el “venerat” Marcelo Samarà de cal 
Martinet, que s’havia fet gran i tenia 
massa alumnes. Per altra banda, les 
germanes dominiques ja es feien 
càrrec de les nenes. La persona 
escollida per a dur a terme aques-
ta tasca fou un exreligiós dominic: 
Faust Ros i Puigdomènech, que 
apareix en l’article en una foto amb 
33 nens i nois. Ell i la seua família 
van viure a cal Santaeugènia fins al 
1923, quan es van posar en funcio-
nament les Escoles Nacionals (avui 
anomenades Escoles Velles), amb 
tres dones i tres homes com a mes-
tres. Al final de l’article, Serra ano-
menava la major part dels alumnes 
de la fotografia.

CARTES A LA REDACCIÓ. El 
president de la Federació Catalana 
de Voluntariat Social, tot recordant 
que el 5 de desembre és el dia Inter-
nacional del Voluntariat, publicava 
una carta on feia una crida a la soli-
daritat i a què les persones es fessin 
voluntàries, i més concretament a 
què els mitjans es fessin ressò dels 
actes solidaris.

CAMP. L’article Elec-
cions a Cambres Agràries, 
sense signar, informava 
de la victòria aclapara-
dora d’Unió de Pagesos 
(UP) davant els altres 
dos sindicats que es van 
presentar a les eleccions 
d’aquell 27 de novembre. 
A Artesa, UP va obtenir 
95 dels 111 vots emesos 
i la participació va ser del 
45%, notablement més 
baixa que la mitjana de 
Catalunya, del 58%. A 
més, l’artesenc Pere Vidal 
va ser un dels represen-
tants electes del sindicat 
guanyador.

LOCAL. Fotos Sisquet s’acomia-
dava després de 70 anys de servei 
i comunicava que aquest es con-
tinuaria oferint a la mateixa botiga 
de la mà d’Antònia Estrada. El text 
ve acompanyat d’un parell de fotos, 
del Sisquet i de l’Antònia respectiva-
ment. Reproduïm la foto d’ell com a 
petit homenatge a un antic col·labo-
rador de la revista que, a més, amb 
la seua càmera va immortalitzar du-
rant dècades molts dels moments de 
la societat artesenca.

FULLS D’INFORMACIÓ MUNI-
CIPAL LOCAL. La secció és densa, 
ja que ocupa tres pàgines. Sembla 
que va ser un mes de novembre amb 
una forta activitat, en què hi va haver 
el ple ordinari i dos d’extraordinaris 
amb un total de 23 propostes, 16 de 
les quals aprovades per unanimitat. 
El ple extraordinari del 28 de no-
vembre resulta especialment curiós, 
amb quatre dels set punts de l’ordre 
del dia aprovats sense la unanimitat 
del consistori, però el que crida més 
l’atenció són els tres punts en què 
tres regidors de l’equip de govern 

d’ERC es van abstenir, tots ells rela-
cionats amb l’obra d’arranjament de 
l’entrada de la carretera d’Agramunt. 
Completen la informació els acords 
de la comissió de govern.

IMATGES D’AHIR. La secció ens 
ofereix una fotografia de l’Olímpic 
Club Artesa i la situa al 1922, any 
de creació del club. No obstant, se-
gons una altra font gràfica, aquesta 
mateixa foto correspondria a l’equip 
de 1926. A peu de foto, s’anomena 
els jugadors, la majoria pel nom de 
la casa.

RACÓ DE POESIA. Amb mo-
tiu del centenari del naixement del 
poeta Joan Salvat-Papasseit (1894-
1924), la revista reprodueix el cèle-
bre poema Res no és mesquí.

VILANOVA DE MEIÀ. A contra-
portada, tres fotografies de la To-
ni (Antònia Estrada) ens mostren 
diferents moments de la Fira de la 
Perdiu d’aquell any, que va comptar 
amb la presència del delegat del go-
vern de la Generalitat a Lleida, Fran-
cesc Vidal, mentre que l’alcalde era 
Joan Serra. 
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informació       municipal d’artesa
Ple ordinari del dilluns 4 de no-
vembre de 2019 

S’aprova, per unanimitat, la mo-
dificació de preu públic annex 3 per 
a la regulació de la utilització per 
part de les entitats i particulars de la 
sala de teatre o la sala de l’entrada 
de l’edifici Cubtural.

Preus per l’ús de la sala de 
l’entrada	de	l’edifici

Tots els preus aquí indicats per 
l’ús d’aquest espai estan subjectes 
a dipositar prèviament 50 euros de 
fiança.

- Entitats del municipi sense 
ànim de lucre: 50 euros

- Entitats del municipi amb ànim 
de lucre: 100 euros

- Particulars del municipi sense 
ànim de lucre: 100 euros

- Particulars del municipi amb 
ànim de lucre: 150 euros

- Entitats d’altres municipis sen-
se ànim de lucre: 100 euros

- Entitats d’altres municipis amb 
ànim de lucre: 150 euros

- Particulars d’altres municipis 
sense ànim de lucre: 200 euros 

- Particulars d’altres municipis 
amb ànim de lucre: 250 euros

Preus per l’ús de la sala gran 
de	l’edifici	(teatre)

Tots els preus aquí indicats per 
l’ús d’aquest espai estan subjectes 
a dipositar prèviament una fiança 
de 200 euros.

- Entitats del municipi sense 
ànim de lucre: 100 euros

- Entitats del municipi amb ànim 
de lucre: 200 euros

- Particulars del municipi sense 
ànim de lucre si no fan pagar entra-
da: 200 euros

- Particulars del municipi sense 
ànim de lucre si fan pagar entrada: 

300 euros
- Particulars del municipi amb 

ànim de lucre si no fan pagar entra-
da: 350 euros

- Particulars del municipi amb 
ànim de lucre si fan pagar entrada: 
400 euros

- Entitats d’altres municipis sen-
se ànim de lucre: 250 euros

- Entitats d’altres municipis amb 
ànim de lucre: 400 euros

- Particulars d’altres municipis 
sense ànim de lucre si no fan pagar 
entrada: 300 euros

- Particulars d’altres municipis 
sense ànim de lucre si fan pagar 
entrada: 400 euros

- Particulars d’altres municipis 
amb ànim de lucre si no fan pagar 
entrada: 450 euros

- Particulars d’altres municipis 
amb ànim de lucre si fan pagar en-
trada: 550 euros

Mes de novembre

 

Segueix-nos
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Recollida d’objectes voluminosos

Trucar a l’Ajuntament per informar del lloc i da-
tes de recollida dels objectes corresponent al 
mes de gener de 2020. Telèfon 973 40 00 13, 
de 9 a 14 hores dies laborables.
Aquest servei només és per casos molt jus-
tificats, que no puguin anar directament a la 
deixalleria.

Renovació del DNI

Fins nou avís per part de la Policia Nacio-
nal, no es farà renovació del DNI a Artesa 
de Segre. Per fer el tràmit podeu adreçar-
vos a l’oficina de Lleida, carrer de l’Ense- 
nyança, 2 (Policia Nacional), només amb cita 
prèvia, de 9 a 20.30h per DNI i passaport i de 
9 a 14.30 per TIE i documentació d’estrangers.

Dates a recordar

informació       municipal d’artesa
Eva Maza i Batlle

S’aprova, inicialment i per una-
nimitat, la memòria valorada per 
l’ordenació del pati oest i altres pe-
tites intervencions del pati esportiu 
a l’Escola Els Planells d’Artesa de 
Segre, redactat per l’arquitecte mu-
nicipal, amb un pressupost d’exe-
cució per contracte de 57.612,99 
euros.

S’aprova, per unanimitat, dele-
gar a la Diputació de Lleida, a través 
de l’Organisme Autònom de Gestió i 
Recaptació de Tributs Locals, o for-
ma de gestió de servei que s’acordi, 
les facultats que aquest Ajuntament 
té atribuïdes en matèria de recap-
tació dels ingressos de Dret Públic.

S’aprova, inicialment i per unani-
mitat, la modificació de les següents 
ordenances fiscals:

- Ordenança fiscal número 1: Im-
post de béns immobles.

- Ordenança fiscal número 2: Im-

post sobre activitats econòmiques.
- Ordenança fiscal número 3: Im-

post sobre vehicles de tracció me-
cànica.

- Ordenança fiscal número 4: Im-
post sobre l’increment de valor dels 
terrenys de naturalesa urbana.

S’aprova inicialment la modifica-
ció de la base 29, en relació a les in-
demnitzacions per assistència dels 
membres de la corporació als seus 
òrgans col·legiats, del pressupost 
municipal per a l’any 2019.

Vots a favor: 7 vots (regidors i re-
gidores dels grups d’ERC i de Junts 
per Artesa)

En contra: 3 vots (regidors del 
grup d’Artesa Pel Canvi)

Abstencions: 0 vots

APROVACIONS FETES DURANT EL 
MES DE NOVEMBRE

S’aprova inicialment l’expedient 

de modificació de crèdit número 
1/2019 del pressupost en vigor, en 
la modalitat de suplement de crèdit 
per un import de 81.500,00 euros.

S’aprova la relació de factu-
res majors de 120,20 euros, pen-
dents d’aprovació, corresponents 
a l’exercici comptable 2019, que 
ascendeixen a la quantitat total de 
126.623,57 euros.

INFORMES D’ALCALDIA

S’acorda concedir un ajut econò-
mic de 900 euros a l’Associació 
moto clàssica de La Noguera, per 
fer front a les despeses de la VIII 
Torbada de moto clàssica que van 
organitzar al municipi.

Es fa constar que el Cau d’Ar-
tesa de Segre ha demanat poden 
tenir connexió d’internet al local i 
s’acorda parlar amb el tècnic per-
què en disposin.
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Josep Galceran

Bones festes i 
bon Govern!

humor bbc

La colla dels cartrons ens hem retrobat com acostu-
mem a fer sempre durant el mes de desembre, aquesta 
vegada molt ben acompanyats de Mn. Ramon. Per 
molts anys, Joan!
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imatges d’ahir
Anys 1960

Aquesta foto de grup és d’una 
nit de Reis a finals dels anys 

1950 o principis dels 60. Està feta al 
llavors anomenat “Coro” parroquial 
d’Artesa (la Dàlia Blanca), on des-
prés de la Cavalcada i la visita dels 
Reis Mags d’Orient a l’església, s’hi 
aplegaven les famílies amb els nens 
i nenes, que rebien personalment un 
regal de Ses Majestats.

Eren temps d’austeritat, en què 
la mainada no tenia tot el que volia, 

però aquella nit era molt especial 
perquè molts rebien les úniques jo-
guines de tot l’any... A la imatge s’hi 
observa una bona representació 
de la comunitat artesenca, joves i 
grans... sempre participativa i a punt 
d’organitzar activitats associatives.

A la primera fila, asseguts, hi hem 
pogut identificar Àngel Guiu (Angelet 
de la serradora), Josep Fons (Pepi-
to del sord), Josep Marsol (Bepeta) i 
Josep M. Sala de Montargull. Entre 

les dones s’hi reconeixen la Flores i 
la Mercè Talavera, la Montse i la Ma-
ria Àngels Serentill i la Maria Guiu. 
Al centre hi ha mossèn Jordi, Miquel 
Ortiz, Josep Vila (Martimà) Ventura 
Samarra i Francesc Solanes (Sis-
quet fotògraf). A la foto també hi 
surten Josep Riart (de ca l’Estrella), 
Salvador Cardona, Jaume Campa-
badal, Rossend Moles i Francesc 
Jové (Sisco de ca l’Orcau).

Els Reis Melcior, Gaspar i Bal-
tasar estan ben acompanyats pels 
seus patges i llueixen una vestimen-
ta digna de les “alteses reials”.

Els Reixos al “Coro”

Miquel Regué i Gili

Foto cedida per Rosa Jové i Rosell
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la vie en ROS
Fem la teva llar diferent

www.ros1.com
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la foto

El 15 de desembre el CUDOS va organitzar la pujada del pessebre a Sant Mamet, en una edició solidària amb la Marató 
de TV3, com cada any, però especialment participativa, amb més de 200 assistents que van donar 1.168 euros. | CUDOS


