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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.

temps

desembre-gener 

ARTESA DE SEGRE 

NAIXEMENTS
19 des.: Emily Díaz i Garcés, filla de 

Luis i d’Alejandra
24 des.: Sawadou Sambe, filla de Las-

sana i de Ngone
7 gen.: Arnau Vilanova i Camats, fill de 

Gerard i de Cristina
9 gen.: Pol Puigredon i Abelló, fill de 

Néstor i de Natalia

DEFUNCIONS
2 des.: Josep M. Solans i Farré (60 

anys), natural d’Artesa 

29 des.: Antonio Fernández i Torres (69 
anys), natural de Peñarroya 
(Córdoba)

3 gen.: Àngel Bertran i Jou (72 anys), 
natural de Montmagastre

7 gen.: Francisco Comabella i Brescó 
(103 anys), natural de Baldo-
mar

8 gen.: Enriqueta Serentill i Molleví (92 
anys), natural de Barcelona

22 gen.: Jaume Gomà i Isanta (87 
anys), natural de Montmagas-
tre

24 gen.: Ramon Porta i Marsà (90 
anys), natural de Baldomar

27 gen.: Manel Porta i Salud (88 anys), 
natural de Foradada

Tot el mes
Exposicions i actes de la Biblioteca 
Municipal. Veure pàg. 37

Divendres i dissabtes
Al Centre d’Entitats, cursos gratuïts 
de sardanes per a infants i adults. 
Per a més informació, Montse 
(636106738) o Neus (657338999). 
Organitza: Amics de la Sardana

Fins al 22 de març
Termini de presentació d’obres al 
30è Premi de Narrativa Breu. Lloc: 
Biblioteca. Organitza: Ajuntament

2, 3 i 5 de març
Festes de Carnaval a Artesa (Veure 
pàg. 21)

5 de març
A Foradada, dinar de Carnestoltes

8 de març
Dia Internacional de les Dones. A 
les 19 h, a l’Àrea d’Activitats de la 
Biblioteca Joan Maluquer i Viladot, 
Taula rodona. Veure pàg. 37)

9 de març
Cinema al Cubtural. Doble sessió: 
A les 18:00 h, Lego, la pel·lícula 
(animació). A les 22 h, Green Box 

9 de març
A Cubells, Carnestoltes

Agenda
ciutadana

Actes
que sabem que es faran

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

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

gener

ARTESA DE SEGRE    
A) PLAÇA DE L’AJUNTAMENT           

Temperatura mitjana: 2,8°
Temperatura màxima: 15° (25)
Temperatura mínima: -6° 
     (dia 11)
Dies amb precipitació:    4
Precipitació màxima: 8,5 mm  
   (dia 31)
Total precipitacions: 14,7 mm

B) BALDOMAR 
Temperatura mitjana:     1,9°
Temperatura màxima:    15,5° (dia 25)
Temperatura mínima:      -7,3° (dia 11)
Dies amb precipitació: 14*
Precipitació màxima: 2,7 mm (20)
Total precipitacions: 6,2 mm
*Inclou dècimes de litre per la boira

VILANOVA DE MEIÀ     
Temperatura mitjana: 1,6°

Temperatura màxima:    16,3° 
   (dia 25)
Temperatura mínima:     -7° 
   (dia 11)
Dies amb precipitació: 7
Precipitació màxima: 6 mm   
   (dia 23)
Total precipitacions: 12,8 mm

FORADADA
Sense dades
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editorial
Al tancament de l’edició de la nostra 
revista, ens arriba la notícia d’última 
hora que l’Institut Els Planells ha 
guanyat una nou certamen territorial 
de la First Lego League (FLL), en 
la fase disputada a la Universitat de 
Lleida el 19 de febrer. Hi prenien 
part 32 equips provinents de Lleida, 
Andorra, Aragó i Barcelona, amb 
més de 300 alumnes participants.

Per als que no coneguin la FLL, es 
tracta d’una competició anual de 
caràcter lúdic i acadèmic, d’àmbit 
mundial i que es disputa en fases 
eliminatòries territorials. En la FLL 
els equips han de compaginar el 
muntatge i la programació d’un 
robot Lego, lligant-ho amb un tema 
aplicat al món real. És un projecte 
multidisciplinar on els equips parti-
cipants han de fer una posada en 
escena davant un jurat que valora 
l’efectivitat del robot i l’originalitat 
del treball global.

La temàtica del concurs d’aquest 
2019 girava al voltant dels reptes de 
l’exploració de l’espai. L’equip d’Els 
Planells s’anomena ADS-15 (acrò-
nim d’Artesa De Segre junt al nom-
bre d’alumnes que el conformen). 
El seu projecte es titula “Menjar a 

l’espai?”, una iniciativa que pretén 
fer més senzill poder menjar pa a 
l’espai, reduint les molles que pu-
guin quedar suspeses a la nau per 
absència de gravetat, construint un 
robot aspirador que les reculli.

L’Institut d’Artesa és un dels parti-
cipants veterans en aquesta lliga 
i amb el “títol” d’enguany suma un 
nou campionat als 4 que ja tenia 
(2014, 15, 16 i 18). Fent un símil 
futbolístic, podem dir amb orgull que 
el nostre institut és pentacampió de 
la FLL.

Des d’aquestes línies volem felici-
tar als alumnes campions, amb els 
professors Jordi Trilla i Montse Mira-
lles liderant el projecte. I també al 
centre educatiu i a la seva direcció, 
perquè projectes com aquest fo-
menten el treball en equip i l’interès 
pel món científic, tecnològic i social. 
Una tasca que ens alegra i ens fa 
ser optimistes davant el futur dels 
nostres joves estudiants.

 Ara, els tocarà disputar la fase 
estatal que se celebrarà a Tenerife 
a finals de març. I segons els resul-
tats, més endavant potser els tocarà 
disputar la fase final mundial...

DIPÒSIT LEGAL: L-283-1981
EDITA: 
Associació Cultural La Palanca

COORDINACIÓ
Sílvia Porta i Simó

CONSELL DE REDACCIÓ
Ramon Giribet i Boneta, Bartomeu 
Jové i Serra, Miquel Regué i Gili

REDACCIÓ
Marta Serret i Bella

COL·LABORADORS
Ivan Balagueró, Dolors Bella, 
Biblioteca Municipal d’Artesa, Ra-
mon I. Canyelles, Antoni Español, 
Josep M. Espinal, Jordi Farré, Joan 
Fontanet, Josep Galceran, Joan 
Giribet, Myriam Gutiérrez, Iolan-
da Masanés, Eva Maza, Mercè 
Nogués, Martí Regué, Ferran Sán-
chez, Montse Vall, Albert Vidal

MAQUETACIÓ M. Àngels López i 
Ortiz, Marta Serret i Bella

SUBSCRIPCIONS I PUBLICITAT
Cubtural. Sala La Palanca
C/ M.D. del Pla, 25 1r 3a
25730 Artesa de Segre
Telèfon 973 40 11 58
correu electrònic:  
revista@lapalanca.cat
www.lapalanca.cat

IMPRESSIÓ
Impressus Gestió Integral SL

TIRATGE
750 exemplars

SUBSCRIPCIÓ ANUAL  
(11 revistes)
27 euros (Estat espanyol i Andorra)
40 euros (Europa)  
i 45 euros (Amèrica)

MEMBRE  
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.

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 7 de març

Amb la col·laboració de: Generalitat de Catalunya, l’IEI de la Diputació de 
Lleida i l’Ajuntament d’Artesa de Segre.

Pentacampions de la FLL

  I 5



6 I  I PUBLICACIÓ D’ARTESA DE SEGRE i COMARCA I Febrer 2019 I Núm. 429



E l primer espai de treball compar-
tit d’Artesa, La Nou, ja compta 

amb cinc professionals que l’han es-
collit de com a seu física, amb un ús 
més o menys esporàdic, dels seus 
negocis. Aquest sistema de treball, 
conegut com a coworking, permet 
als emprenedors i petites empreses 
disposar d’un espai físic i no haver 
de treballar des de casa però al ma-
teix temps, a un preu més assequi-
ble que el lloguer d’un local, ja que 
comparteixen despeses amb altres 
professionals en la mateixa situació.

La Nou és a la carretera d’Agra-
munt número 22 i per ara hi ha cinc 
professionals de diferents àmbits, 
des de l’advocacia fins al disseny, 
l’artesania o l’organització d’esdeve-
niments. L’espai disposa d’una ofi-
cina compartida per vuit persones, 
taules individuals o compartides, 
una aula per a reunions de treball i 
una per a jornades, un espai d’ex-

posició de producte, un altre per a 
presentacions i una cuina office.

El preu que han de pagar els pro-
fessionals que s’instal·len a La Nou 
inclou despeses de funcionament 
com la neteja o la climatització i ser-
veis com internet, impressora i un 
armari personal, a banda d’accés a 
tots els espais compartits esmentats 

anteriorment. No hi ha horari, de ma-
nera que es pot utilitzar lliurement en 
funció de les necessitats.

Els impulsors de La Nou desta-
quen que afavoreix la separació de 
la vida personal i professional, per-
met estalviar costos i ajuda a crear 
sinergies amb altres professionals i 
emprenedors.

noticiari
Cinc professionals ja treballen a ‘La Nou’

L’espai de treball compartit (coworking) és a la carretera d’Agramunt | N. A.
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noticiari

De la cinquantena de Menors 
Estrangers No Acompanyats 

(MENA) que estan acollits des del 
passat mes de novembre a Cal Petit 
d’Argentera, n’hi ha nou que estan 
en edat d’escolarització obligatòria.

La comissió d’escolarització 
del Departament d’Ensenyament a 
Lleida va decidir que s’escolaritza-

rien entre els instituts d’Artesa i de 
Ponts; en concret, cinc a Artesa i 
quatre a Ponts. 

Així, des del 14 de gener assis-
teixen regularment a classe. Els 
que venen a Artesa aprofiten la línia 
de transport que ve de Vilanova de 
Meià, mentre que la resta són tras-
lladats a Ponts amb els mitjans de 

què disposa l’empresa que gestiona 
el centre d’acollida.

Pel que fa als que estudien a 
l’Institut Els Planells, dos estan ma-
triculats a 3r d’ESO i tres, a 4t. El 
centre treballa en la seva integració 
aprofitant els recursos humans de 
què disposa per a l’atenció a la di-
versitat.

Els instituts d’Artesa i Ponts acullen 9 MENA

La neu va fer acte de presència 
a Artesa i rodalia la nit del 22 al 

23 de gener. Així, el dia 23 el poble 
es va despertar amb una enfarinada 
que, no obstant, va durar ben poc. 
Ara bé, els llocs propers més ele-
vats, com la Serra del Montsec, van 
acumular gruixos més destacats de 
neu, que s’han mantingut durant set-
manes.

Nevada ‘exprés’

La neu va transformar el paisatge d’Artesa durant unes hores | Dolors Bella

E l dimarts 5 de març tindrà lloc una nova edició de la 
tradicional matança del porc de carnaval a Artesa. 

Com en els darrers anys, es mataran quatre porcs per 
fer les llonganisses i botifarres que es repartiran en el 
berenar popular, i l’autoritat convidada en aquesta festa 
popular serà Diana Riba, parella de Raul Romeva.

Carnaval i matança del porc

L ’Audiència de Lleida ha ratificat la decisió del Jut-
jat d’Instrucció de Balaguer i ha acordat mantenir 

la presó provisional sense fiança per dos dels tres acu-
sats d’homicidi per la mort de Josep Maria Solans. El 
tercer acusat, presumpte encobridor, va poder eludir la 
presó pagant una fiança de 500 euros.

Presó pels acusats d’homicidi
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L ’artesenca Judith Roca va ser 
escollida degana de la facultat 

d’Infermeria i Fisioteràpia de la Uni-
versitat de Lleida el 30 de gener i va 
ser nomenada el 15 de febrer pels 
propers tres anys. Roca es dedica a 
la docència des de fa més de 20 an-
ys, primer a la Facultat de Ciències 
de la Salut Blanquerna i des de 2013, 
a la Universitat de Lleida (UdL), de 
manera que considera aquest pas el 
resultat “d’un procés natural” en el 
qual poc a poc ha anat agafant més 
càrrecs de gestió a banda de l’activi-
tat acadèmica, que no abandonarà 
ni tan sols ara que és degana. 

“La docència la mantinc i és molt 
bo no allunyar-se de les aules”, as-
segura, ja que “així tenim contacte 
directe, vivim la realitat i mantenim 
una visió global”.

Mentre que algunes carreres te-
nen problemes per captar alumnes, 
a Infermeria i Fisioteràpia “hi ha més 
demanda que oferta i tenim la nota 
de tall més alta de Catalunya”. En 

canvi, el repte és en el professorat. 
“L’Agència per la Qualitat del Sis-
tema Universitari Català demana 
requisits pel professorat complicats 
d’assolir, sobretot pel que fa a re-
cerca i publicacions, i treballem per 
fomentar-les”, assegura.

A més, donat que és una facultat 
en creixement, que ha passat d’una 

a sis titulacions de grau, més dues 
de màster entre Lleida i Igualada, 
consolidar-les és un altre dels objec-
tius de la nova degana.

Roca viu a Montsonís i no s’ha 
desvinculat mai d’Artesa. “Sovint la 
gent se sorprèn que visqui aquí em 
desplaci cada dia a Lleida, però per 
mi és molt natural”, afirma. 

Judith Roca, degana d’Infermeria a la UdL

L ’Associació d’Amics de la Sardana ha reprès al mes 
de gener els cursos gratuits per aprendre a ballar la 

dansa tradicional catalana.

Cursos de sardanes
E l 26 de gener van començar els assajos de les Cara-

melles, oberts a tothom qui vulgui cantar, que tenen 
lloc tots els dissabtes a les 20.15 a la sala de l’Orfeó.

Comencen les caramelles

Judith Roca, al centre, amb la resta de membres del seu equip | UdL
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noticiari

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: dilluns 4 
de març de 2019.
Aquest servei només és per casos molt jus-
tificats, que no puguin anar directament a la 
deixalleria.

Renovació del DNI 
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’Ense- 
nyança, 2 (Comissaria Policia Nacional). L’ho-
rari, només amb cita prèvia, és de dilluns a di-
vendres 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

Dates a recordar

La sala gran del Cubtural té un nou 
sistema de so Dolby 7.1 per a les 

sessions de cinema que es fan en 
col·laboració amb el Circuit Urgellenc. 
El nou sistema de so està format per 
diversos altaveus de gran potència 
repartits per diferents punts de la sa-
la, com ara el passadís, les parets o 

l’escenari, que generen un so envol-
tant i que marca la diferència en sons 
d’ambient com ara pluja o explosions.

El nou sistema ha costat uns 
1.000 euros, ja que els altaveus s’han 
aconseguit a un preu molt econòmic, 
poc més de 100 euros, i el muntatge 
l’ha fet un treballador municipal. Així, 

el gruix del cost ha estat el cablejat.
Els altaveus s’han comprat de se-

gona mà al mateix Circuit Urgellenc. 
Amb el canvi, la sala adquireix un 
sistema de so permanent, ja que fins 
ara, era el mateix Circuit Urgellenc 
qui instal·lava altaveus cada dia que 
hi havia cinema.

Nou sistema de so per les sessions de cinema

La Germandat de Sant Sebastià va celebrar el patró 
d’hivern d’Artesa el 20 de gener. Es va fer un dinar 

de germanor al Cubtural obert a tothom en què van as-
sistir 62 persones, es va donar un obsequi a cadascú i 
es va acabar amb una sessió de ball.

Festa de Sant Sebastià

Les Monges Jerònimes de Refet van celebrar una 
eucaristia en honor a Santa Paula, la seva funda-

dora, el 26 de gener. La va oficiar mossèn Felip Juli Ro-
dríguez, canonge de la Catedral de Barcelona i rector 
del seminari de la capital catalana.

Les monges Jerònimes de 
Refet celebren Santa Paula

*
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noticiari

Jordi Pesarrodona, pallasso i regidor d’ERC a Sant 
Joan de Vilatorrada, i Jordi Perelló, mecànic de 

Reus, que van ser ambdós acusats de desobediència 
greu per actes relacionats amb l’1-O, van parlar de lli-
bertat d’expressió a Artesa el dia 9 de febrer.

L’1-O i la llibertat d’expressió

En el marc de la iniciativa Passos cap a la República, 
que planteja diferents aspectes a tenir en compte 

en la construcció del nou estat, el dijous 31 de gener 
Miryam Jounou i Guillem Reig, d’Elèctrica Cardener, 
van oferir una xerrada sobre el model energètic.

Passos cap a la República
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E l protagonista del febrer a la Bi-
blioteca d’Artesa és, gràcies al 

programa Biblioteques amb DO, el vi. 
Enguany el celler convidat era l’Arió 
de Boada, i els seus vins han estat 
en nombrosos actes. El més desta-
cat va ser la visita del 9 de febrer al 

castell de Boada i al celler convidat, 
en què van participar 40 persones. 
El propietari, Miquel París, els va en-
senyar les bodegues i el molí d’oli. 

A més, l’1 de febrer es va fer el 
taller d’òpera per a infants en el marc 
del projecte Petit Liceu BIB i un bere-

nar amb pa amb vi i sucre. El mateix 
dia 1 a la nit es va fer l’espectacle 
Corrandes són corrandes, relats im-
provisats sobre el món del vi. 

Per altra banda, el 18 de gener 
es va presentar el llibre Els Girona. 
La gran burgesia catalana del segle 
XIX, a càrrec de la seva autora, la 
doctora en història per la Universitat 
de Barcelona Lluïsa Pla i Toldrà.

Mes del vi a la Biblioteca
A dalt, visita al celler, i a baix, Corrandes són corrandes, taller d’òpera i presentació del llibre | Jordi Farré, Biblioteca
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ELS REIS MAGS PASSEN 
PER BALDOMAR

Com marca la tradició, Ses Ma-
jestats els Reis Mags d’Orient 

van visitar Baldomar la nit del 5 de 
gener. Abans de posar-se a repar-
tir els regals que portaven per totes 
les cases del poble, se’ls va fer una 
rebuda oficial a l’església i es van 
poder fer una fotografia amb els in-
fants.

37A EDICIÓ DE LA FESTA 
DEL PORC

Aquest any celebrarem la 37a 
edició de la festa. Tindrà lloc 

l’últim dissabte de febrer, que és el 
dia que es va establir.

CONTINUEN ELS “SOPARS 
DE TRATGE”

Continuen els sopars participa-
tius cada primer dissabte de 

mes a Baldomar, uns àpats en els 
quals tothom porta plats per degus-
tar entre tots. Quan gairebé fa un 

any que van començar, ens adonem 
de la creativitat que sorgeix en els 
menjars que es porten.

baldomar
EMD Baldomar

Novetats de l’EMD

Foto dels nens i nenes del poble amb els Reis Mags | EMD
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TALLERS

VILELLA
ARTESA DE SEGRE
Tel. 973 40 02 95

EQUIPS DE NETEJA GIDAR
REPARACIONS MECÀNIQUES
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E l 16 de desembre Foradada es 
va solidaritzar amb La Marató 

de TV3. L’Ajuntament va organitzar un 
concert de Nadal al local social de Ru-
bió de Dalt. El concert, subvencionat 
per l’Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI), 
va ser a càrrec del grup Ksonronda, 
que va oferir a tots els assistents un 
repertori de música tradicional, diverti-
da i engrescadora.

A més ens van oferir en primícia 
una nadala que han composat aquest 
any. 

En acabar el concert es va oferir 
torrons per a tothom. 

Com cada any, durant la celebració 
del concert es van recollir els donatius 
voluntaris en benefici de la Marató de 

TV3. Enguany es van recaptar un total 
de 730,95 euros.

Concert per la Marató de TV3 a Foradada

municipis

El concert va ser a càrrec del grup Ksonronda | Ajuntament de Foradada

Un estudi encarregat per la Diputació de Lleida ha 
posat de manifest que el Castell d’Alòs no es va 

construir al segle XI com es creia fins ara, sinó que 
podria datar del segle VIII. El descobriment s’ha fet a 
partir de l’anàlisi de mostres de fusta dels murs de la 
fortalesa, que gràcies al procediment del Carboni 14 
s’han datat al segle IX en una zona i al segle VIII en una 
altra, i també ha revelat que els constructors de l’edifici 
van rebre influència carolíngia o islàmica. Així mateix, 
l’Institut Català de la Fusta ha confirmat que és fusta de 
roure, fet que n’explica la durabilitat.

Un estudi revela que el 
Castell d’Alòs és més antic

Cubells està duent a terme obres de millora als ca-
mins del terme, en concret es reformaran 12 quilò-

metres amb àrids reciclats i costarà 34.000 euros.

Millora de camins a Cubells

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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municipis

Un any més, Montclar es va bol-
car en la diada solidària organit-

zada en favor de La Marató de TV3, 
dedicada enguany a la investigació 
del càncer. Els actes van començar 
amb la projecció del reportatge di-
vulgatiu produït per la fundació de 
La Marató, a continuació una xerra-
da informativa a càrrec de l’infermer 
Albert Romero sobre el càncer, se-
guidament la tradicional xocolatada 
i finalment el bingo amb productes 
cedits pels comerços d’Artesa de 
Segre i Agramunt.

La diada va ser de nou un èxit de 
participació i es va tornar a batre el 
rècord de recaptació amb 750 eu-
ros destinats íntegrament a causa.

Un any més, des de l’Associació 

de Jovent de Montclar volem agrair 
la col·laboració a la Junta Adminis-
trativa de Montclar, a l’Ajuntament 
d’Agramunt i a tots els comerços 
col·laboradors: Cal Rellotger, Cal 
Mianes, La Pelu, Cal Peroches, 
Aquí Natura, Torrons Roig, Torrons 
Fèlix, Torrons Vicenç, Ferreteria Mo-
linet, Ferreteria Firal, Llibreria l’Espi-
ga, Blanc i Negre, BonArea Tiberi i 
Forn Esmatges.

REIS MAGS A MONTCLAR

Fidels un any més a la seva ci-
ta anual amb els nens i nenes de 
Montclar, Ses Majestats van arribar 
poc després de les 8 de la tarda. Per 
primera vegada a Montclar ho varen 
fer sobre una majestuosa carros-

sa i acompanyats com és habitual 
dels seus patges, que els il·lumina-
ven el camí amb unes grans torxes. 
Els Reis Mags van ser rebuts amb 
aplaudiments a la plaça de l’esglé-
sia, on com cada any una munió de 
gent els esperava mentre barrinaven 
si durant l’any s’havien portat prou 
bé. Les autoritats els van guiar cap 
a la sala d’actes de l’ajuntament, on 
un cop més van obrar la seva màgia 
i van repartir un bon grapat de regals 
i caramels entre els assistents. Tot i 
que ens consta que algun paquet 
contenia carbó, aquests van ser 
l’excepció, Ses Majestats van ser 
benèvoles i els assistents van que-
dar molt satisfets amb els presents 
rebuts. | David Hernández

Marató de TV3 i arribada dels Reis a Montclar
La xerrada de la Marató a Montclar, a l’esquerra, i la rebuda dels Reis Mags, a la dreta | David Hernández
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la noguera
HOSPITAL DE DIA DE BALAGUER

A l desembre es va posar en marxa l’Hospital de Dia 
Sociosanitari Hestia Balaguer. El nou servei, con-

certat amb el Servei Català de la Salut, inclou 12 places 
que donen assistència diürna a persones amb malalties 
cròniques i necessitats complexes d’atenció que neces-

siten mesures integrals de suport, rehabilitació, tracta-
ment i seguiment especialitzat en règim diürn ambulato-
ri. L’hospital presta servei en règim ambulatori de 9 a 18 
hores a persones de les àrees bàsiques de salut de la 
Noguera i l’Urgell.

EL CENTRE D’OBSERVACIÓ DE L’UNIVERS 
TORNA A BATRE EL RÈCORD DE VISITES

E l 2018 el Centre d’observació de l’Univers del Mont-
sec, a Àger, ha rebut 35.000 visites i ha tornat a ba-

tre el rècord establert l’any anterior, quan havien estat 
33.000. Alguns dels motius són la promoció turística, 
especialment amb paquets que inclouen estada a la zo-
na, així com el prestigi del Parc Astronòmic del Mont-
sec (PAM) i la certificació Starlight. El 2018, el parc ha 
presentat el seu model i experiència en jornades de la 
Fundació Starlight a les Canàries i a Àvila.
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Carnestoltes
DISSABTE, 2 DE MARÇ
18:30h Concentració de Comparses 
i Comparsites a la plaça de l’Ajun-
tament
Animació del Grup de Batukada de 
l’EMMA
Inscripcions a l’Ajuntament fins al 27 
de febrer
Tot seguit, el Saltasekles XXVIè farà 
el tradicional pregó des del balcó
A continuació, Rua de Comparses i 
Comparsites
Sopar de Carnestoltes al Pavelló per 
totes les Comparses i Comparsites 
inscrites (cal anar disfressat i estar 
apuntat)                                                                                                           
Després del sopar, nit de marxa amb 
De Noche i DJ

DIUMENGE, 3 DE MARÇ
17h Trobada de disfresses, al pave-
lló.
17.30h Gran desfilada de disfresses. 
Inscripcions a l’Ajuntament fins al 27 
de febrer
A continuació, festa infantil al pavelló 
amb La Cremallera

DIMARTS, 5 DE MARÇ
Matança del Porc
Durant el matí, elaboració de llonga-
nisses i botifarres al recinte de les 
Sitges
A partir de 17.30h, berenar de ger-
manor, a les sitges, amb derivats del 
porc, cuits a la brasa i acompanyats 
amb pa, oli i vi del país

MÉS INFORMACIÓ
Comparses i Comparsites
- La Rua de Carnestoltes la forma-
ran Comparses (grups de més de 20 
persones) i Comparsites (grups de 
2 a 19 persones). Si es vol fer més 
d’una comparsa, caldrà que el tema 
de la disfressa sigui diferent. Caldrà 
confirmar l’assistència al sopar i en 
el moment d’inscriure’s caldrà pagar 
7 euros per persona.
- Itinerari: Pl. Ajuntament, Marcel·lí 
Farré, Eduard Maluquer, Av. Maria 
Anzizu, Prat de la Riba, Ctra. Agra-
munt, Escoles, Ctra. Montsonís i Pa-
velló. (Es prega la col·laboració dels 
veïns en no deixar vehicles ni obsta-
cles en aquests carrers).
- Els vehicles de les Comparses 
s’hauran d’aparcar al voltant de la Pl. 
Ajuntament. Els vehicles es col·loca-
ran, per ordre d’arribada, des de da-
vant del Disbo, continuant per l’Av. 
Maria Anzizu, fins al rentador.
- Mentre el Saltasekles faci el dis-
curs, caldrà que els vehicles tinguin 
el motor i la música apagats.
- Donat que el sopar coincideix amb 
el Madrid-Barça, al pavelló s’hi ins-
tal·larà una pantalla per poder veure 
el partit. 
- Obsequiarem la carrossa més ori-
ginal amb productes de la terra. 
- En cas de pluja, no es farà el reco-
rregut i les Comparses i Comparsi-
tes aniran directament al pavelló, on 
es faran el pregó i el sopar

- No es podrà tirar confetti al pavelló.
Desfilada infantil
- Caldrà haver-se apuntat a l’Ajunta-
ment fins al 27 de febrer (en horari 
d’oficina).                                   
- La desfilada té caràcter local.
- Les disfresses que concursaran 
han d’estar confeccionades a mà. 
No podran entrar a concurs les dis-
fresses llogades o comprades, però 
si que podran participar a la desfila-
da.
- Es premiaran les tres millors dis-
fresses
- Hi haurà berenar.
- Primer desfilaran els nens i les ne-
nes amb la disfressa confeccionada 
a mà, per això, es demana molta 
puntualitat.
- Els números per a la desfilada es 
recolliran a la taquilla del pavelló (a 
partir de les 16.45h)
- El concurs començarà puntual-
ment, i una vegada començat, ja no 
es repartiran més números.
- Podran participar-hi els nens i les 
nenes fins a 14 anys.
- Tots els participants rebran un petit 
obsequi.
Matança del porc i berenar de ger-
manor
- Venda anticipada de tiquets a 1 eu-
ro fins al 4 de març a Frankfurt Bal-
mes, Estanc Massana i Bar Piscines
- La venda de tiquets el dimarts serà 
al mateix recinte, a 2 euros de 16 a 
19h.
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Per acomiadar les festes, el dia 
13 de gener, l’Associació de Do-

nes Artesenques Actives vam poder 
gaudir del pessebre vivent d’Ardèvol, 
on també vam degustar les torrades 
amb botifarra que els organitzadors 
ens van oferir. Una sortida molt re-
comanable.

Després de tantes festes i bons 
àpats, tocava recordar que el que 
mengem i com ho combinem és 
important i, per això, qui millor que 
la Pepita Estany per donar-nos uns 
bons consells que, si els posem en 
pràctica, de ben segur ens ajudaran 
a tenir una vida més saludable. Des 

d’aquí et donem les gràcies, Pepita, 
per la xerrada “alimentació saluda-
ble” que ens vas oferir.

Per altra banda, el 29 de gener, 
34 artesenques i 21 pontsicans vam 
anar a Guissona a visitar les instal·la-
cions i a veure el funcionament de la 
Corporació Alimentària BonÀrea que 
desenvolupa totes les activitats ra-
maderes, industrials i comercials ne-
cessàries per arribar al consumidor 
sense intermediaris, a través d’una 
extensa xarxa de botigues i super-
mercats. És el grup de capital català 
més important del sector de l’alimen-
tació. Després, vam gaudir d’un bon 

dinar al bufet BonÀrea.
Cal dir que en aquest cas, les 

sòcies ho van tenir tot gratuït per 
deferència de la botiga BonÀrea de 
Ponts. Per la qual cosa manifestem 
el nostre agraïment a la Susana i al 
Llorenç.

Finalment, el dia 10 de febrer, 
una norantena d’artesenques i arte-
sencs vam celebrar la festa de San-
ta Àgueda al poliesportiu amb un 
dinar de germanor obert a tothom, i 
amb l’actuació d’Er Taqueta. Va ser 
una diada molt agradable, amb gran 
èxit d’assistència. | Associació de 
Dones Artesenques Actives

Excursions, xerrada d’alimentació i Festa de 
Santa Àgueda de les Artesenques Actives

les entitats

Visites a Guissona i Ardèvol, a dalt, i festa de Santa Àgueda, amb dinar i ball, a baix | Dolors Bella
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E l passat dia 13 de gener a la Llar 
de Jubilats es va celebrar la tar-

da de ball del Caga Tió. El ball va ser 
amenitzat per Joan Carbonell i hi van 
assistir unes 90 persones. Com no 
podia ser d’una altra manera, es va 
obsequiar a tots els presents amb un 

detall del tió.
Per altra banda, informem als so-

cis que a partir del mes de febrer ja 
poden passar per la Llar de Jubilats 
a retirar el seu carnet.

També al mes de febrer s’ha fet 
el concurs de Botifarra, obert a so-

cis i no socis, a les instal·lacions de 
l’associació.

Finalment, una altra activitat que 
s’ha fet a la llar en les darreres set-
manes ha estat una xerrada sobre 
prevenció de robatoris, furts i estafes 
a càrrec dels Mossos d’Esquadra.

Activitats a l’Associació de Gent Gran
A l’esquerra, foto del concurs de botifarra del 10 de febrer i a la dreta, xerrada sobre prevenció de robatoris | Dolors Bella

Des de l’AMPA de l’Escola Els 
Planells voldríem aprofitar per 

manifestar-nos al voltant dels re-
cents canvis produïts en l’organitza-
ció del Parc de Nadal, dels quals en 

som totalment aliens. A la vegada, 
aprofitem per recordar que sempre 
hem donat suport a qualsevol inicia-
tiva plantejada des de l’ajuntament, 
com ara el Parc de Nadal, i ho con-

tinuarem fent, sempre que se’ns de-
mani, ja que els nostres fills i filles en 
són els primers beneficiats. 

L ’Associació de Comerç i Serveis va entregar els 
vals de compra repartits durant el sorteig de la cam-

panya de Nadal el dia 12 de gener.

Sorteig de Nadal del comerç

Nota informativa de l’AMPA de l’Escola Els Planells
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tema del mes

La Cooperativa fa 60 anys
La Cooperativa d’Artesa està ce-

lebrant el 60è aniversari amb 
diversos actes oberts a tota la pobla-
ció que han atret nombrós públic, fet 
que es deu sens dubte a la qualitat 
dels convidats però que també posa 
en evidència la importància cabdal 
d’aquesta entitat al municipi i rodalia.

El naixement de la Cooperativa 
d’Artesa es pot considerar un exem-
ple de “fer de la necessitat virtut”, ja 
que va ser la resposta d’un grup de 
socis a la fallida als anys 50 de la 
sucursal que la cooperativa d’Agra-
munt tenia a Artesa. Aquells funda-
dors es van quedar les instal·lacions 
de la fallida cooperativa i van obrir la 
participació als altres socis. El 4 de 
maig de 1958 es va fer l’assemblea 

constituent d’una cooperativa que 
naixia amb 82 socis i les seccions 
de vi, oli, pinso i farratge, subminis-
tre d’adobs i productes del camp.

La constitució de l’entitat va ser 
clau per l’agricultura de la zona, i 
sectors actualment tan potents com 
la vinya haurien tingut importants 
problemes de subsistència.

Els anys 70 i 80 van ser de creixe-
ment tant de socis com de seccions i 
envergadura, amb la incorporació de 
les seccions de blat de moro, la de 
crèdit, ordi, llavors, melons... 

El creixement anava acompanyat 
d’ampliacions i inversions, la més 
emblemàtica de les quals va ser la 
construcció de les noves instal·la-
cions amb fàbrica de pinso, estació 

de carburants i magatzem al polígon 
industrial als anys 90, que va inau-
gurar Jordi Pujol l’octubre de 1996. 
Van suposar una inversió de 450 mi-
lions de pessetes i ocupaven 55.000 
metres quadrats, en una entitat que 
ja superava el miler de socis i que 
encapçalaven Francisco París (pre-
sident) i Joan Camats (gerent).

CRISI I RECUPERACIÓ

La crisi també va impactar de 
ple a la cooperativa i la compra de 
l’Agudana va deixar l’entitat en si-
tuació crítica. Tot plegat es va tra-
duir en reajustaments de seccions 
(es va tancar la de crèdit) i pèrdues, 
però l’aposta pels sectors més pro-
ductius i l’esforç de tots els implicats 

Les instal·lacions de la Cooperativa, amb la seu central i el polígon (dalt) i la botiga, fàbrica i oficines (baix) | D.B., Coop.
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tema del mes #temadelmes
va evitar la fallida. L’actual junta, en-
capçalada per Joan Serra (president 
des de 2009) i Josep Soldevila (di-
rector des de 2012), afirma que “su-
perar la situació financera crítica del 
2011 ha estat possible gràcies a la 
confiança dels socis i l’esforç de la 
junta rectora i el personal”. “Han es-
tat anys durs, però podem dir que el 
patiment ens ha enfortit i ens permet 
afrontar els reptes futurs amb ener-
gia i optimisme”, afegeixen.

Els números ho corroboren, ja 
que el volum de negoci ha passat 
de 22,1 milions d’euros l’any 2016 
a 40,8 milions el 2017 i 51,8 milions 
el 2018. El nombre de socis, que ara  
és de 1.136, també fa anys que es 
manté estable, i el de treballadors, 
supera el mig centenar, 50 de fixos i 
4 d’eventuals.

PRESENT I FUTUR

Avui les activitats principals són 
fabricació de pinso, comercialització 
i producció ramadera i subministra-
ments per a la producció i compra de 

cereal. També destaquen la produc-
ció ecològica, tant de ramaderia com 
d’agricultura, vi del Celler del Mont-
sec, la farmàcia veterinària, l’energia 
(benzinera, gasoil i biomassa), la 
gestoria, les assegurances i l’asses-
sorament i tramitació d’ajuts.  

La bona salut de la cooperativa 
permet tenir previstes noves inver-
sions en magatzematge de cereal, 
modernització de la fàbrica o millora 
de maquinària al celler, entre d’al-
tres, tot plegat per afrontar reptes 
entre els quals la junta destaca el 
relleu generacional i l’adaptació als 
nous mercats i a les noves tecnolo-
gies. “En resum, continuar essent un 

referent per generar oportunitats per 
la pagesia i els ramaders i alhora, 
acomplir la funció social intrínseca 
de la Cooperativa”, afirmen. 

Mostra d’aquesta adaptació als 
nous temps i mercats és l’aposta 
per la producció ecològica, amb el 
desenvolupament d’una línia tant en 
agricultura com en ramaderia en la 
qual destaca el projecte Porc Eco.

Per l’actual junta, encapçalar 
la cooperativa en un moment com 
aquest és “una gran responsabilitat 
per representar una entitat amb tanta 
història i importància dins el desen-
volupament de la comarca aquests 
darrers anys”. 

Partint de la base que la història 
de la Cooperativa d’Artesa és 

fruit de l’esforç de nombroses per-
sones i que no es pot atribuir el 
mèrit a protagonistes concrets, sí 
que volem esmentar alguns noms 
que han destacat per iniciatives o 
projectes impulsats. Un és el del 
primer president, de 1958 a 1963, 
Pere Serra i Domenjó, que va en-
capçalar l’entitat en un moment tan 
il·lusionant com incert, el de la po-
sada en marxa. Més endavant, a la 
dècada dels 80, la cooperativa pas-

sava per un altre moment clau, la 
necessitat de créixer i renovar-se, i 
el gerent Jesús Santacreu (foto) ho 
va saber veure i gestionar. Va im-
pulsar la diversificació de seccions 
a l’entitat, incorporant-hi la de crè-
dit i altres, així com el celler i el cul-
tiu i comercialització del meló sota 
la marca “Melor”. En aquest sentit, 
la seva tasca va sobrepassar els 
límits de la cooperativa i va ser un 
dels impulsors de la Fira del Meló, 
per una banda, i de la creació de 
la DO Costers del Segre, juntament 

Construcció de la fàbrica al polígon i antiga bodega i fàbrica | Cooperativa d’Artesa

Alguns noms destacats

amb Raimat, per l’altra. A més, va 
tenir càrrecs de responsabilitat a 
la Federació de Cooperatives 
Agràries (FCAC).
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L ’evolució de la població al mu-
nicipi d’Artesa de Segre en els 

darrers 20 anys ens mostra, en el 
seu conjunt, un increment de 324 
persones, un 10,37%, passant dels 
3.123 habitants del 1998 als 3.447 
del 2018.

Aquest increment, però, no ha 
estat lineal, sinó que presenta dos 
períodes ben diferenciats: el primer 
decenni, del 1998 al 2008, de cai-
re expansiu; i el segon decenni, del 
2008 al 2018, de caire recessiu. A 
continuació farem una breu aproxi-
mació a aquests dos decennis i en 
destacarem els creixements o de-
creixements interanuals més remar-
cables, alhora que intentarem donar 
una explicació plausible al perquè 
de tot plegat.

Del 1998 al 2008 la població creix 
amb força, passant dels 3.123 habi-
tants del 1998 
als 3.872 del 
2008, amb un 
guany global de 
749 persones, 
un 23,98%. A 
excepció de l’in-
teranual 1999-
2000, en què 
la població decreix un inapreciable 
0,06%, i del 2005-2006, en què no hi 
ha variació del nombre d’habitants, 
de ben segur per no fer-se revisió pa-
dronal, la població augmenta tots els 
anys. Cal destacar els creixements 
propers o superiors al 4% entre els 
anys 2002-2003 (+3,96%), 2003-
2004 (+3,72%), 2004-2005 (amb el 
major increment interanual: +4,41%) 

i 2007-2008 (+3,61%). Eren anys de 
bonança econòmica que van portar 
al nostre municipi moltes persones 
a la recerca de feina i prosperitat. 
Així doncs, a un creixement natural 
positiu (diferència entre naixements i 
defuncions) calia afegir un important 
creixement migratori (diferència en-
tre les persones que arriben, immi-

gració, i les que 
marxen, emigra-
ció).

Volem re-
cordar el que 
ja dèiem en un 
anterior article 
de novembre de 
2009 (La Palan-

ca núm. 326). Al municipi d’Artesa 
de Segre la població estrangera 
passa de 84 persones, i el 2,65% 
del global de la població a l’any 
1993, a 221 persones, i el 6,67 del 
conjunt de la població a l’any 2001, 
a 484 persones, i el 13,58% del total 
a l’any 2003, i a 990 persones, i el 
25,07% de la població resident (un 
de cada quatre) a l’any 2008.

La població va 
augmentar fins 
al 2008 i des de 
llavors, decreix

informe
Evolució de la població al municipi d’Artesa 
en els darrers 20 anys, 1998-2018
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Del 2008 al 2018, en canvi, la 
població decreix de manera lenta 
però continuada, amb tots els inte-
ranuals negatius, passant dels 3.872 
als 3.447 habitants, amb una pèr-
dua de 425 persones, un 10,98%. 
Cal ressenyar els decreixements 
propers al 2% entre els anys 2011-
2012 (-1,80%), 2015-2016 (-1,60%) i 
2017-2018 (-1,74%). A la crisi econò-

mica que va començar l’any 2008, 
però que al nostre municipi no va 
fer-se evident fins a mitjans de 2010, 
cal afegir un creixement natural 
que esdevé negatiu (amb un major 
nombre de defuncions que de naixe-
ments, l’any 2017 van haver-hi 36 
defuncions per 24 naixements) i un 
saldo migratori també negatiu (major 
nombre de persones que marxen de 

les que arriben, l’any 2017 la pobla-
ció estrangera havia descendit fins al 
21,64%).

En resum, de gairebé fregar els 
3.900 habitants hem passat a baixar 
dels 3.500 i amb una tendència que, 
si no s’estabilitza, ens pot portar al-
tre cop als poc més de tres mil de fa 
vint anys. | Josep Maria Sabartés i 
Guixés - Geògraf

NOVA
TEMPORADA
primavera - estiu
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P rimer de tot,  us deureu pregun-
tar què és HackCambridge 4D. 

És la quarta Hackató, unió de Hack i 
Marathon en anglès, que se celebra 
a la Universitat de Cambridge.

Una Hackathon és una compe-
tició (o trobada) de programadors i 
desenvolupadors de projectes in-
formàtics on es proposen diversos 
reptes perquè petits grups de 2 a 
4 persones els puguin resoldre i 
aprendre’n. Cal esmen-
tar que hi ha un termini 
d’entrega i, normalment, 
tens només 24 hores per 
desenvolupar l’aplicació 
i presentar-la a un jurat. 
Com podeu preveure, 
molta gent, jo m’hi in-
cloc, s’està més d’un dia 
sense dormir.

Actualment, està 
bastant de moda i moltes 
empreses tecnològiques 
i científiques patrocinen aquest tipus 
de competicions. D’aquesta manera, 
ells també poden agafar idees so-
bre els projectes dels participants i 
conèixer contactes. I els participants 
poden aprendre molt sobre els rep-
tes (ja que intenten ser bastant inno-
vadors) i conèixer gent.

A Lleida, a mitjans de novembre 
del 2018 es va celebrar la sego-
na Hackató, anomenada HackEPS 
i creada per HackLleida (un grup 
d’estudiants d’Enginyeria Informàti-
ca de la universitat). Aquesta va ser 
la primera competició d’aquest tipus 
que vaig fer. A causa de la gran sa-
tisfacció per haver-hi participat, uns 

quants grups de Lleida ens vam vo-
ler inscriure a HackCambridge. 

A diferència de HackEPS, a Hack- 
Cambridge hi ha un període de se-
lecció després d’haver-te inscrit, en 
el qual miren els currículums i t’ac-
cepten o no la inscripció.

Per sort, el meu equip va ser 
l’únic de Lleida que van acceptar, la 
qual cosa ens permetia passar un 
cap de setmana programant a Cam-

bridge.
Vam marxar el mateix dissabte, ja 

que teníem tots examen divendres, 
de Barcelona cap a Cambridge, arri-
bant allà a les 9 del matí i tenint el 
check-in a les 10 a Cambridge Corn 
Exchange i allà instal·lar-nos per 
programar durant 24 hores. Les pro-
peres hores van ser bastant dures.

A HackCambridge 4D hi havia un 
total aproximat de 300 participants, 
suposem que uns 80-90 equips. Uns 
quants patrocinadors eren bastant 
coneguts: Microsoft, Avast, Ama-
zon... Allà, vam saber que érem 
l’únic equip participant de Catalunya 
(i d’Espanya). Tota una sort!

Cada empresa proposava un 
repte diferent. Nosaltres vam fer el 
projecte d’Avast, que tractava sobre 
la creació d’una extensió per nave-
gadors web (per exemple Google 
Chrome) que enllacés al seu famós 
programa CCleaner (eina per man-
tenir el sistema operatiu i millorar el 
rendiment general) i realitzés diver-
ses funcions (a més de poder incor-
porar idees nostres).

Malgrat que mai 
havíem treballat 
amb extensions, 
pensem que el pro-
totip que vam des-
envolupar estava 
força bé. Tot i això, 
no ens pensàvem 
guanyar el segon 
premi d’aquest rep-
te, és a dir, dins de 
la categoria d’Avast. 

Clarament, el 
projecte no s’hagués pogut desen-
volupar sense cap dels quatre in-
tegrants, ja que tots (Marta Albets, 
Josep Antoni Costa, Paula Galucci i 
jo) vam aportar en la nostra mesura 
idees per desenvolupar l’aplicació.

Ens quedem amb el premi d’ha-
ver arribat fins aquí i haver partici-
pat a la Hackató de la Universitat de 
Cambridge i haver rebut un segon 
premi. A més a més, estem molt con-
tents de l’organització de les compe-
ticions, tant de HackCambridge com 
de HackEPS, ja que et serveixen tot 
el menjar i beure que necessitis du-
rant les 24 hores de programació. 

| Oriol Alàs Cercós

cartes
Participació i premi a la HackCambridge 4D

a la redacció
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A judar pobles i famílies de l’Índia 
en situació d’extrema pobresa 

fent el teu esport preferit. Aquesta és 
l’essència de la Ultramarató d’Anan-
tapur, una iniciativa vinculada a la 
Fundació Vicente Ferrer sorgida fa 
quatre anys en la qual han partici-
pat les corredores del CUDOS Sílvia 
Montané, en l’edició 2019, i Marta 
Serret, en les edicions 2018 i 2019.

La idea va sorgir de l’ultrafondista 
canari Juan Manuel Viera l’any 2016, 
quan després de visitar la seu de la 
fundació a Anantapur va decidir có-
rrer sol prop de 180 quilòmetres en-
llaçant poblacions on l’entitat desen-

volupa projectes. Alguns corredors 
se li van unir espontàniament i, sense 
adonar-se’n, van fer la primera edició 
de la ultramarató. L’any següent, la 
segona edició, va ser la primera que 
s’obria al públic amb el format actual, 
el de cursa de relleus per equips. Els 
participants ho fan en equips de qua-
tre i la cursa es divideix en 16 trams, 
dels quals cada corredor en fa quatre 
que sumen els 42 quilòmetres d’una 
marató i és l’equip en conjunt que 
fa els 170 quilòmetres. La cursa co-
mença a les cinc de la tarda i s’allar-
ga fins l’endemà al migdia, i com que 
els corredors es van alternant i fan 

una etapa de cada quatre, es passen 
una vintena d’hores en cursa. Lluny 
de ser dur o pesat, aquest és preci-
sament l’atractiu de la cursa.

Per una banda hi ha la relació 
que es forja entre corredors, que 
passen junts moltes hores i com-
parteixen experiències úniques, i 
per l’altra, l’acollida dels pobles per 
on passa, on es munten autèntiques 
festes amb balls, tambors i fogueres 
i on els veïns es bolquen en la cursa 
i ofereixen el poc que tenen als co-
rredors. Per valorar aquesta acollida 
és clau conèixer la feina de la funda-
ció a la zona, i això ho permet el fet 

Ultramarató contra la pobresa extrema

esports

A l’esquerra, Sílvia Montané en el Community Running Day i en cursa i a la dreta, Marta Serret a la cursa | A.U.M.
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que el certamen dura una setmana 
durant la qual, a banda de córrer, es 
visiten pobles, escoles, hospitals... A 
més, dos dies abans de la cursa hi 
ha el Community Running Day, una 
cursa en què els participants de la 
ultramarató corren en parella amb 
persones del país, la majoria d’ells 
nens i nenes amb alguna discapaci-
tat, amb l’objectiu de trencar tòpics 

en un país amb una cultura marcada 
per tabús i creences ancestrals que 
deriven en la marginació, especial-
ment de dones i discapacitats.

Amb els diners recaptats el 2018 
es va reconstruir un poble amb ca-
ses per 36 famílies i amb els que 
s’ha recaptat aquest 2019, se’n po-
drà reconstruir un altre amb cases 
per 45 famílies. | Marta Serret

C lick&Pàdel organitza el quart 
torneig de primavera de pàdel 

del 15 de març al 15 d’abril a les 
pistes d’Artesa, Ponts i Tiurana, i es-
pera igualar o superar la participació 

del darrer torneig de tardor, que va 
ser de 48 parelles.

La inscripció són 44 euros per 
parella i inclou disputar un mínim de 
quatre partits d’una hora, samarreta 

tècnica de regal i trofeus i regals pe-
ls campions i sots campions de cada 
categoria. Les categories són mas-
culina, mixta i femenina en adults, i 
les mateixes en infantil, per partici-
pants de 12 a 15 anys. Informació i 
inscripcions al 650578437 (David).

Torneig de primavera de pàdel

Arribada a meta | A.U.M.
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psicocàpsula
Moltes vegades ens plante-

gem propòsits com tenir més 
temps, deixar de fumar, perdre pes, 
fer més vida social, fer exercici, 
aprendre anglès... però a mesura 
que van passant els dies abando-
nem totes les nostres intencions o ja 
no estem motivats.

Saps per què? Perquè normal-
ment no definim els objectius de ma-
nera correcta. Algunes claus són:

- Planteja’t objectius específics, 
ja que així sabràs què has de fer 
exactament, on i quan, i afavoriràs 
l’adquisició de l’hàbit. No és el ma-
teix dir: “vull estudiar un idioma” que 
“estudiaré anglès dos dies a la set-
mana, una hora i mitja cada dia”. Per 
tant, ens hem d’allunyar d’objectius 
molt generals i abstractes com: ser 
feliç, millorar la relació de parella, ser 
millor persona, reduir l’estrès...

- Defineix accions mesurables  
per tal que puguis anar fent un se-
guiment. Per exemple, sortir a dinar 
un dissabte al mes amb la família es 
pot comprovar ràpidament. En canvi, 
“passar més temps amb la família” 
és més difícil de mesurar.

- Pensa en positiu per tal que 
l’objectiu sigui reptador i et motivi. 
Si pensem amb el que no volem, és 
més difícil pensar en accions que 
ens encaminin cap a la nostra fita.

- Tu has de ser protagonista. El 
propòsit ha de dependre de tu i no de 
terceres persones. Si et planteges 
tenir més calma a casa no només 
dependrà de tu, sinó també del que 
facin la resta de persones amb qui 
convius. Un bon plantejament se-
ria l’objectiu “expressaré el que no 
m’agrada parlant, en lloc de cridant”.  

- Proposa’t anar pas a pas: l’ob-
jectiu s’ha de poder desglossar 
en d’altres més petits i més ràpids 
d’aconseguir, per tal de mantenir la 
motivació i anar guanyant confiança. 
Si l’objectiu és adquirir l’hàbit de có-
rrer, hauríem de començar corrent 
dos dies a la setmana 10 minuts, per 
després augmentar a 20 minuts o el 
nombre de dies i així anar augmen-
tant progressivament.

- Posa’t una data límit, així tenim 

un període determinat per assolir-ho 
i això condueix  a l’acció.

- Confia en tu, els canvis sempre 
fan por i podem tenir pensaments del 
tipus “seré capaç?”. L’actitud amb 
què afrontem els reptes és molt im-
portant. Per tant, creu en tu i pensa 
que, més que arribar a l’objectiu final, 
l’important és la persona en la qual et 
vas transformant durant el camí.

En el meu cas, una de les co-
ses que m’he marcat com a objectiu 
aquest any és compartir els meus 
coneixements amb vosaltres i apor-
tar informació, per fer-vos reflexionar 
sobre temes quotidians i de millora 
personal. Espero que m’acompa- 
nyeu i que junts, anem creixent!            
| Anna Balcells Molina - Psicòlo-
ga i psicoterapeuta, Col·legiada 
número 20605

Aconsegueixes el que et proposes?
Anna Balcells i Molina
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E l Dia Escolar de la No-Violència 
i la Pau es practica a totes les 

escoles de tot el món. Se celebra el 
30 de gener i propugna una educa-
ció permanent en i per la concòrdia, 
la tolerància, la solidaritat, el respec-
te als drets humans, la no-violèn-
cia i la pau. El seu missatge bàsic 
diu: “Amor universal, No-violència i 
Pau. L’Amor universal és millor que 

l’egoisme, la No-violència és millor 
que la violència i la Pau és millor que 
la guerra”.

Els objectius d’aquest dia, princi-
palment, són sensibilitzar que la pau 
és el més important i saber resoldre 
els conflictes de manera pacífica i 
dialogant, és a dir, expressant les 
opinions de forma tranquil·la, clara i 
ordenada. Hem de fer que cada dia, 
el món, sigui un lloc per viure millor: 
tenir paciència amb els altres, no 
rebutjar a ningú, saber fer les paus, 

acceptar a tothom... En definitiva, no 
fer res que no voldries que et fessin 
a tu mateix.

Durant la setmana, a l’escola vam 
treballar diferents curts que van ser-
vir per pensar i escriure missatges 
de pau en unes mans que després 
els alumnes van llegir i dipositar en 
un arbre. Per concloure l’acte, tots 
junts vam cantar Persones iguals. I 
ens  quedem amb la tornada: “Tan 
sols persones en un món igual, on 
bones persones és el que ens cal”.

escola els planells

Dia de la pau
A l’esquerra, acte del dia 30 de gener al pati de l’escola i a la dreta, l’arbre amb els missatges de pau | Escola Els Planells
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E ls alumnes de Visual i Plàstica 
han participat i quedat finalistes 

del vintè concurs Pinta la Marató, 
que té com a objectiu fomentar la so-
lidaritat i el coneixement dels joves 
sobre el càncer, malaltia en la qual 
es centra la Marató d’aquest any.

D’un total de 359 propostes de 
147 centres de tot Catalunya, l’ins-
titut Els Planells i el Ribera de Sió 
d’Agramunt han quedat finalistes, 
mentre que l’institut de Vila-seca ha 
estat el guanyador del concurs.

L’alumnat es va inspirar en una 
obra de Bansky, un artista grafiter. 
Fa un parell de mesos es va su-
bhastar una obra seva, Nena amb 
globus, i quan va acabar la licitació 
es va activar una trituradora de pa-
per amagada al marc que es va atu-
rar just a la meitat. Ells han reproduït 
aquesta obra afegint la paraula càn-

cer en la part triturada, simbolitzant 
la destrucció de la malaltia. El jurat 
del premi ha destacat del nostre mu-
ral que “posa de relleu la connexió 
amb la cultura i els moviments es-
tètics actuals, així com el treball re-
flexiu que hi ha al darrere”.

El premi per a la classe del cartell 
guanyador i els dos finalistes con-
sisteix en una estada d’un cap de 
setmana en un alberg de la Xarxa 
Nacional d’Albergs de Catalunya.

OLIMPÍADA DE BIOLOGIA

El 2 de febrer l’alumnat de biolo-
gia 2n de batxillerat va participar en 
les proves de l’Olimpíada de Biolo-
gia a Lleida, que té com a objectiu 
estimular i implicar als estudiants de 
batxillerat en el desenvolupament 
d’aquesta ciència, atès que resulta 
impossible comprendre la vida, ana-

litzar els seus problemes i plantejar 
solucions sense un coneixement 
adequat de les principals qüestions 
biològiques. El Blai Gabaldon va 
quedar en tercera posició. Enhora-
bona a tots els participants!

PREMI DE RECERCA

El Gerard Camats va rebre el 22 
de desembre a l’Auditori de Barce-
lona un Premi de Recerca Jove pel 
treball La preferència de les prefe-
rents, tutoritzat per Dolors Vidal. 

Amb aquests premis, dotats amb 
750 euros, el Govern de la Genera-
litat reconeix les vocacions científi-
ques entre els joves estudiants del 
país des de l’any 1982

El treball del Gerard tracta de les 
participacions, analitzant-ne l’origen, 
les causes, justificant la problemà-
tica, valorant la moral i l’ètica, així 
com la mala imatge que van generar 
en el seu sector i la repercussió que 
van tenir a Artesa i Comarca.

institut els planells

Notícies de l’Institut
A l’esquerra, Pinta la Marató; al mig, olimpíada de biologia i a la dreta, premi de recerca | Institut Els Planells
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HORARI Tardes de dilluns a divendres de 16.00 a 20.00 h. Matí de dimarts d’11.00 a 13.00 h

notícies

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

de la biblioteca

NOVEL·LA

El cel no és per a tothom. Marta 
Rojals. Anagrama. 
Marta Rojals demostra en la seva ter-
cera novel·la que té el geni de la llen-
gua per la descripció, el diàleg, les es-
tructures narratives i l’aprofundiment 
psicològic.

El temps de les cireres. Montserrat 
Roig; versió de Núria Martí. La Mar de Fàcil.
Crònica que reflecteix la crisi de valors 
provocada per la guerra, el franquis-
me, la repressió i la desintegració del 
pensament polític i ideològic.

Els camins de la llum. Coia Valls. 
Rosa dels Vents.
Una revolució, protagonitzada per un 
nen i feta des de l’anonimat, sense 
més armes que un punxó. L’obra més 
ambiciosa de Coia Valls.

Sense tu. Ricard Ustrell. Rosa dels Vents.
La primera novel·la de Ricard Ustre-
ll, tracta el difícil encaix de la vocació 
professional i la vida personal, les se-
gones oportunitats i el descobriment 
del que és realment important.

Tres nits. Ramon Xuriguera. Fonoll.
Un dia de tardor el poble es desperta 
trasbalsat per la trencadissa de l’apa-
rador de l’adroguer. Ha estat un orat, 
un galifardeu passat de voltes, una 
venjança política? Qui li pot voler mal? 

NOVEL·LA JUVENIL

Nevermoor: Morrigan Corb. Jessi-
ca Townsend. Estrella Polar.

Perfecto error. Ali Novak. Alfaguara.

L’Odissea. Homer; versió de Víctor La-
brado. Andana.

Les filles de Tara. Laura Gallego Gar-
cía. Fanbooks.

El Krank. Isabel Clara-Simó. Jollibre.

Silur d’amagatotis (poesia). Albert 
Garcia Elena. Pagès editors.

Visca la vila! i altres narracions. 

Ramon Bernaus Santacreu. Punto Rojo.

El coratge de matar (teatre). Lars 
Norén. Arola.

CONEIXEMENTS

Equilibrats i descalços: que els 
teus fills es facin forts, segurs i 
autònoms gaudint de la natura. 
Angela J. Hanscom. Angle.

La penúltima bondat: assaig so-
bre la vida humana. Josep Maria Es-
quirol. Quaderns Crema.

Com escric novel·la policíaca. 
Andreu Martin. Pagès.

La volta a Catalunya en 50 vins. 
Àngel Garcia Petit. Larousse.

Com resoldre conflictes. La Mar de 
Fàcil.  

Cartes des de la presó de Nel-
son Mandela. Nelson Mandela. Angle. 

Toni Sànchez-Ortiz. Col·lecció 
Retrats de vi (1, 2, i 3) Text: Ruth 
Troyano Puig. URV.

Vinyòvol: vocabulari pagès de la 
vinya i el vi. Pere Calafat. Documenta 
Balear.

Barcelona & Catalunya: història 
d’un binomi. F. Xavier Hernàndez Car-
dona. Rafael Dalmau. 

Cartes sobre l’educació estètica 
de l’home. Friedrich Schiller. Adesiara.

Granados, el so de la mirada. Mò-
nica Pagès Santacana. Pagès.

INFANTIL

Ai, la Tina! Bel Olid. Ed. Combel.

El gripau Estanislau... i altres 
poemes.  Montse Boldú. Onada.

NOVETATS  
DE FEBRER Activitats

• Taula rodona del dia de la dona 
Ponents: Núria Armengol, Roser 
Ponsa, Sabah B, Conxita Solans 
8 de març a les 19h

• “Anem al Teatre” 
La bona persona de Sezuan 
(TNC, Barcelona, 9 de març)

• Club de Lectura de la Biblioteca 
13 de març a les 20h

• Lectura de Carola, de M. Aurèlia 
Capmany, amb Anna Güell 
15 de març a les 19h

• Hora del conte amb Alba Alàs 
20 de març a les 17.30h

• Exposició de mandales (Elisabet 
Canes), 4 de març al 18 d’abril

• Exposició Instagram de Jordi 
Porta “Komiols” fins al 30 d’abril

• Exposició Pedrolo, més enllà 
dels límits, fins al 15 de març

• Exposició Això era i no era. M. 
Aurèlia Capmany entre nosal-
tres, del 15 de març al 3 de 
maig
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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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in memoriam
El dia 8 de gener ens va deixar en 
Francesc Comabella Brescó, “el 
Sisquet del Pebrescó”, a l’edat de 
103 anys. Semblen molts anys, 
però en una persona pobletana, 
il·lusionant, amb molt bona salut i 
una memòria increïble, que estima-
va i es feia estimar, sembla que ha 
mort quan encara no li tocava.

Gran amant del saber, va co-
mençar amb el mestre Piera, quan 
un dia li va proposar si li agradaria 
venir a l’escola. L’endemà hi ana-
va, quan tenia 5 anys. L’any 1928 
aquest mestre va marxar cap a 
Vilanova de la Barca, i el Sisquet 
va marxar amb ell, donat que es 
considerava apte per estudiar. Tres 
anys més tard va morir el seu pare 
i va haver de tornar cap a casa per 
cuidar-se de les terres. 

Tot i així, observador, encurio-
sit,  llegint sempre la premsa, par-
ticipant a les entitats del poble, va 

culturitzar-se en molts camps. Pro-
va d’això, l’any 1987, amb el “Min-
go de la Fiquènia”, van escriure la 
Breu Història de Baldomar. Així ho-
noraven la memòria del  professor 
Piera, “... que vàreu engendrar-nos 
l’amor al nostre poble, la Pàtria Pe-
tita com vos anomenàveu” .

Fins i tot amb orgull i voluntat 
de deixar més història, l’estiu del 
2017, amb la col·laboració de la 
“Carme del Francisquet”, compa- 
nya de residència que avui ja té 
101 anys, varen fer el llibre Cases 
de Baldomà, on repassen les per-
sones que han viscut i viuen a ca-
da una de les cases del poble, amb 
historietes ben singulars.

Amic del Sebastià Piera, fill 
del mestre de Baldomar i històric 
lluitador antifranquista. La Guerra 
Civil va marcar la seva vida, va 
lluitar al front de Belchite. Amb la 
súper-memòria que tenia, els seus 

relats amb infinitats de detalls, han 
estat increïbles. 

En resum, vull parlar de con-
fiança, d’il·lusió pel poble (tot i 
l’edat), persona associativa, amb 
valors (que trobem en molt poques 
persones). Vull parlar de generosi-
tat, de posar-se al lloc dels altres, 
de donar ànims sempre. 

Sisquet,... Jo ja t’enyoro!!!

| Josep Galceran

Francesc Comabella i Brescó
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fa 25 anys
Les primeres seccions de la re-

vista feien referència a un tema 
recurrent en aquestes dates: Carna-
val. Entre la resta de continguts hi 
trobem temàtiques tan poc habituals 
com els ovnis i els volcans.

PORTADA. La imatge del fotò-
graf Joan ens mostra la carrossa de 
la Llar d’Infants Municipal El Bressol 
d’aquell Carnaval. Si la memòria no 
em falla, des que es va recuperar la 
rua, no han faltat mai a la cita.

EDITORIAL. El títol, Els amics 
del Saltasecles II, serveix d’excu-
sa per comentar les tradicions de 
Carnaval a Artesa. Per una banda 
la matança del porc, tradició força 
recent aleshores, impulsada inicial-
ment pel grup de Caramelles. Per 
contra, era el segon any de recupe-
ració de la rua de comparses, tra-
dició anterior a la guerra civil i que 
encara no havia tornat a reeixir. Ara 
bé, la denominació de Saltasecles (o 
Saltasekles, que resulta més trenca-
dora i irreverent), per referir-se al rei 
del Carnaval, era nova, tot i que hi 
havia hagut un personatge a Artesa 
que tenia aquest renom, crec que a 
principis del s. XX.

CARNAVAL’94. La redacció dedi-
ca un parell de pàgines al tema. La 
major part de l’espai, però, l’ocupen 
les sis imatges dels fotògrafs Joan 
i Sisquet, que ens mostren algunes 
de les 13 comparses que van des-
filar a la rua, formada per unes 300 
persones i cinc carrosses, una de 
les quals era la del Saltasekles. La 
imatge que reproduïm correspon a 
la comparsa “Les noies Martini”.

OPINIÓ. L’incansable col·labora-

dor Sícoris es mostra escandalitzat 
per la corrupció a l’Estat espanyol. 
En reprodueixo un fragment que 
ajuda a entendre perquè el títol de 
l’article és Sierra Morena: “la pell 
de brau ibèrica s’està convertint (...) 
en una mena de Sierra Morena, 
amb l’abismal diferència que aquells 
bandits romàntics i generosos, que 
robaven als rics avars i explotadors 
per donar-ho als pobres, han estat 
substituïts per una nova classe de 
bandits de guants blancs que roben 
als pobres per fer-se més rics”. Si 

l’autor pogués aixecar el cap, se’n 
faria creus del que tenim avui dia!

SOCIETAT. En un breu article, 
Mans Unides anunciava que l’Arxi-
prestat Ribera del Segre (formada 
per 25 parròquies) estava organit-
zant una recaptació de fons per a fer 
una escola de nenes marginades a 
Ranchi (Índia).

Al costat hi trobem un ban muni-
cipal que anunciava que entre el 15 
i el 22 de març hi hauria inspecció 
tècnica de vehicles a Artesa. Avui 
dia, sortosament, el nostre munici-

Febrer de 
1994
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fa 25 anys
Ramon Giribet i Boneta

pi disposa d’instal·lacions que ofe-
reixen aquest servei durant tot l’any.

COMARCA. Ocupant un total de 
quatre pàgines, incloent les dues 
centrals, trobem un article de la re-
dacció: Congrés d’Ufologia a Ba-
laguer. Per la forma detallada de 
redactar-ho, sembla que algú de la 
revista hi va ser present. Es veu que 
els dies 4, 5 i 6 d’aquell mes de fe-
brer es va celebrar a Balaguer una 
trobada internacional, el I Congrés 
d’Ufologia i Paraciències, amb gran 
ressò mediàtic. L’article explica les 
diferents intervencions que va ha-
ver-hi al llarg de l’esdeveniment. No 
el considero un article apropiat per 
a escèptics, tot i que sembla que el 
plantejament general era donar-hi 
un “to completament científic i se-
riós”.

DE LA VELLA ARTESA. Sícoris 
ens ofereix un interessant article, A 
la llum del record, que ve a ser la 
continuació d’un que va publicar el 
desembre anterior: La proclamació 
de la República. Tot i que el tema 
central és l’educació en època de la 
II República, de la qual destaca la 
coeducació i la introducció del ca-
talà amb el primer llibre en la nos-
tra llengua, Petites llavors, l’autor fa 
una repassada molt interessant de 
l’ambient que es vivia a Artesa en 
aquella època. Afirma que hi havia 
gran vitalitat i ho corrobora dient que 
“teníem quatre metges, un veteri-
nari, un notari, tres fassines, dues 
orquestres, tres farmàcies, unes 
escoles graduades, l’Acadèmia i les 
Monges (...), la caserna de la Guàr-
dia Civil i, fins i tot, un escamot de 
carrabiners.”

VIDA POLÍTICA. Si només fos 
pel títol de l’article, Els visitants, 
hom podria pensar que es continua-
va parlant d’ovnis. En realitat es fa 

referència a les 
visites que dos 
grups polítics 
van fer a Artesa 
amb pocs dies 
de diferència 
aquell mes de fe-
brer. Primer van 
ser els socialis-
tes, encapçalats 
per Miquel Agui-
là, i uns dies des-
prés una comiti-
va d’ERC amb el 
seu líder Àngel 
Colom, una foto del qual acompanya 
l’article, on es veu durant la visita a 
la Cooperativa d’Artesa.

PUBLICITAT INSTITUCIONAL. 
Amb l’eslògan genèric del moment, 
“Anirem endavant”, la Generalitat 
feia publicitat dels seus organis-
mes encarregats de la promoció 
econòmica a nivell internacional: el 
COPCA, el CIDEM, el PRODECA, 
el Patronat Català Pro-Europa i el 
Consorci de Promoció Turística de 
Catalunya.

FULLS D’INFORMACIÓ MUNI-
CIPAL LOCAL. Sembla que aquell 
mes de gener va ser prolífic en plens 
municipals, ja que se’n va fer tres: 
l’ordinari i dos d’extraordinaris. Entre 
altres temes, es van aprovar diver-
ses memòries valorades d’actua-
cions a fer en diferents nuclis (Alen-
torn, Anya, Baldomar, Montargull, 
Tudela, Vall-llebrera, Vernet i Vilves). 
La decisió més complexa correspon 
a la proposta de pressupost d’aquell 
any, de gairebé 162 milions de pes-
setes, que va ser l’únic punt del ple 
extraordinari del 24 de gener. Va ser 
aprovat gràcies a l’absència d’un re-
gidor de CiU i amb el vot de qualitat 
de l’alcalde, degut a l’empat que es 
va produir en la votació: 5 vots a fa-

vor d’ERC i 5 vots en contra (2 CiU, 
2 PP i 1 PSC). La resta d’informació 
correspon als acords de la comissió 
de Govern i a les gestions de l’alcal-
de, Jaume Campabadal, però també 
s’informava que aquest passaria a 
ser conseller comarcal. Finalment, 
un anunci municipal notificava la 
convocatòria de sol·licitud de sub-
vencions per rehabilitar façanes.

HUMOR. Amb el títol Ironies de 
la vida, Quimet i Cosme comenten 
alguns aspectes de l’actualitat, des 
de la seua particular perspectiva, en 
un recull de tres acudits.

IMATGES D’AHIR. Tenint en 
compte la secció, criden molt l’aten-
ció tant la imatge com el títol: L’erup-
ció d’un volcà. Doncs no, a Artesa no 
hi ha hagut volcans que sapiguem. 
La foto, de l’any 1910, mostra un 
grup de persones a la falda d’una 
muntanya contemplant l’activitat 
fumaròlica del volcà Irazú, a Costa 
Rica. De fet, he comprovat que el 
1910 no hi va haver cap erupció, 
malgrat el títol. Segons l’article, en-
tre els testimonis de la foto hi havia 
alguns artesencs emigrats: Josep 
Torres Pinós de cal Torretes, Ramon 
Castellà de Colldelrat, el bisbe Agus-
tí Bernaus i Cosme Campabadal de 
cal Comabella.
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poesia  
No es tu culpa. 

Si tú me aportas más a mí 
que yo mismo. 

Eso de pienso 
luego existo 
es ambiguo.

Porque tomo las decisiones sin meditar 
y suelo acabar en ridículo, 

tendido en el suelo, 
solo, 

abatido. 

Ábrete para mí
Por eso, 

pido que te abras para mí, 
que me enseñes tu corazón de oro, 
que bañes mis sentimientos en él 

y a ver si así, 
mi alma curtida de bronce 

puede relucir un poquito más.

Y es que la piedra 
es bonita según los ojos del que la mira. 

Pero es que no me hace falta verte, 
para saber que eres importante para mi vida

querida “poesía”.

Enric Kahn

Ctra. Agramunt, 12      Tel. 973 400 081      25730 Artesa de Segre (Lleida)
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Havia passat la Festa Major i 
amb el Jordi Esteban estàvem 

fent una mica de balanç de com 
havia anat la part festiva i artística 
quan va arribar l’Esteve Pujol.

Només arribar va preguntar:
-Teniu res per beure?
Res? Si no tenim res és que no hi 

ha res, ell mateix ho havia dit. Però 
en Jordi va respondre de seguida:

- Veieu? Els catalans fem de les 
paraules aparentment negatives 
conceptes positius. Ara mateix, en 
demanar l’Esteve si hi ha res per 
beure, vol dir si hi ha alguna cosa 
per beure.

- I tant! –va saltar l’Esteve-. Com 
si hagués dit si hi havia res més a 
dir en una conversa, que equivaldria 
a si hi havia alguna cosa més a dir. 
Però aquesta no és l’única expressió 
en què invertim els conceptes, per 
dir-ho d’alguna manera.

- Sense anar més lluny –va res-
pondre en Jordi- si diem, per exem-
ple, en entrar a la fleca: et queda gens 
de pa?, 
es tem 
dema-
nant si 
encara 
els en 
queda, 
de pa. 
O bé, 
si busquem una farmàcia, per exem-
ple, i preguntem si hi cap farmàcia a 
prop. En aquest cas, cap substituiria 
alguna.

I l’Esteve que afegí:
- També podríem fer servir enlloc: 

heu vist enlloc cap farmàcia? En 
aquest cas utilitzaríem dues parau-
les negatives seguides per expres-
sar-ho.

- Com si diguéssim –en Jordi-: 

heu vist mai una cosa semblant? 
També ningú: heu vist ningú a l’arri-
bar?, per exemple. Quan volem dir...

- Si hem  vist algú...
Per fi em van deixar 

obrir la boca.
- Així, doncs, tenim res, 

gens, cap, enlloc, mai i nin-
gú que podem utilitzar per 
expressar un pensament 
positiu. Però deixeu-m’ho 
dir: sempre en frases inte-

rrogatives...
En Jordi no em va deixar seguir:
- I condicionals. Però deixem-ho, 

perquè ara entraríem en temes molt 
gramaticals. És a dir, quan posem 
la conjunció si al davant: Si no teniu 
res més a dir, si no en queda gens 
de pa, si no hi cap més pregunta, si 
trobeu les tisores enlloc, si mai veniu 
per aquí, si ningú s’hi oposa... per 
posar alguns exemples.

L’ús d’expressions negatives
Albert Vidal

coses de l’idioma

En català, fem 
conceptes positius 
d’algunes paraules 

negatives
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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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humor
Josep Galceran

Temps de rebaixes

- Aquestes sabates em 
venen una mica estretes...

- No hi fa res, en qüestió 
de dos dies se li donaran.

- Doncs ja passaré d’aquí a 
dos dies!
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imatges d’ahir
1974

Estem davant d’una panoràmica de 
la ciutat d’Artesa de Segre, presa 

des de la carretera de Baldomar, a 
l’horta artesenca, a mitjan anys 1970.

La silueta del Castellot presideix la 
foto, amb el monument del Sagrat Cor 
dalt de tot, construït 10 anys abans. 
I sense les antenes de telecomuni-
cacions que, actualment, “embruten” 
visualment el nostre estimat turó de 
Sant Jordi. A la dreta de la imatge, 

s’observa l’esvelt campanar de l’es-
glésia de l’Assumpció, inaugurada 
l’any 1970. I a la vora, la Granja, casal 
nobiliari edificat al segle XVI i recon-
vertit en edifici de pisos als anys 1960.

Al centre es veu un edifici de co-
lor blanc, “la Central”, una minicentral 
hidroelèctrica que aprofitava un salt 
d’aigua de la Secla per produir elec-
tricitat. Va funcionar entre 1904 i 1942 
amb una potència de 34 Kw. S’enca-

rregaren del seu funcionament i man-
teniment la família Amorós, coneguts 
com a cal Xeró.

I en primer pla, observem un fla-
mant Seat 1430, un cotxe de catego-
ria en aquells temps. Aquest vehicle 
es va fabricar entre els anys 1969 i 
1975 i el seu preu estava entorn les 
160.000 pessetes (uns 1000 euros), 
un dineral aleshores. Va ser un cotxe 
que va marcar una època, una berlina 
amb un caràcter esportiu i d’aire ex-
clusiu, successor del Seat 124 i ante-
cessor del 131.

Panoràmica d’Artesa

Miquel Regué i Gili

Panoràmica d’Artesa de Segre des de la carretera de Baldomar, a l’horta | Arxiu Joan Macià
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la foto

La Biblioteca Joan Maluquer i Viladot va organitzar una visita al Celler l’Arió de Boada en el marc del cicle Bibliote-
ques amb DO. La visita es va fer el 9 de febrer i hi van participar una quarantena de persones | Jordi Farré


