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parc de Nadal
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agenda
Agenda

ciutadana

desembre

ARTESA DE SEGRE
Manca informació del Registre Civil
DEFUNCIONS

Actes

que sabem que es faran
Exposicions a la Biblioteca

“Les veus de la terra”, fins a l’1 de
març, Àrea Activitats
“Instagram de Jordi Porta”, a partir
de l’1 de febrer al replà de l’escala
A partir de l’11 de gener

dia 12: Nativitat Inglavaga i Vidal (95
anys), natural de Baldomar
dia 24: Mercè Lladós i Clavé (87 anys),
natural d’Alós de Balaguer
dia 29: José Antonio Sanabria i Suárez
(70 anys), natural de Sta. Marta
(Badajoz)

ALÒS DE BALAGUER
DEFUNCIÓ
dia 24: Mercè Lladós i Clavé (87 anys),
natural d’Alós de Balaguer

Nota de la redacció

En aquesta secció hi publiquem
els naixements i les defuncions d’Alòs, Artesa, Foradada
i Vilanova dels quals en tenim
coneixement, excepte quan les
persones interessades ens demanen explícitament que no.

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

Els divendres i dissabtes, al Centre d’Entitats Les Monges, cursos
gratuïts de sardanes per a infants
i adults. Per a més informació,
Montse (636106738) o Neus
(657338999). Amics de la Sardana
20 de gener

Festa de Sant Sebastià. A les 18 h,
després dels actes propis de la Germandat, ball gratuït per a tothom al
Cubtural amb Joan Carbonell. Organitza: Germandat de Sant Sebastià
Durant el febrer

La Biblioteca s’afegeix un any més
al programa Biblioteques amb DO,
enguany amb la col·laboració del
celler La Vansa (pàg. 38)
1 de febrer

A les 17 h, a l’Àrea d’Activitats de la
Biblioteca Joan Maluquer i Viladot, Taller participatiu al voltant de
l’òpera per a infants El jove barber
de Sevilla. Places limitades (veure
pàg. 38)

temps

2 de febrer

A Cubells, al local de Sant Miquel, a
les 18h, festival de titelles
16 de febrer

Sortida a l’Auditori de Sant Cugat
del Vallès per a veure l’òpera El
jove barber de Sevilla. Preu per a
usuaris de les biblioteques participants: 10 €. Organitza: Biblioteca
Joan Maluquer i Viladot
Fins al 22 de març

Termini de presentació d’obres al
30è Premi de Narrativa Breu d’Artesa de Segre. Lloc: Biblioteca Joan
Maluquer i Viladot. Consultar les
bases a la mateixa biblioteca o a la
pàgina web. Organitza: Ajuntament
d’Artesa de Segre
2 de febrer

Cinema al Cubtural. Doble sessió: A
les 17:30 h, Astérix. El secreto de la
poción mágica (animació). A les 22
h, El vicio del poder
5 de febrer

Festivitat de Santa Àgueda: Er
Taqueta. Pavelló Poliesportiu, 18
h, entrada gratuïta i obert a tothom.
Organitza: Artesenques Actives
23 de febrer

A Baldomar, 37a Festa del Porc

desembre

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

B) BALDOMAR

A) PLAÇA DE L’AJUNTAMENT

Temperatura mitjana: 5,2°
Temperatura màxima: 14,7° (dia 25)
Temperatura mínima:
-2,8° (dia 18)
Dies amb precipitació: 20*
Precipitació màxima:
3,4 mm (13)
Total precipitacions:
9,3 mm

Temperatura mitjana: 6,1°
Temperatura màxima: 14° (1 i 2)
Temperatura mínima: -1,5°
		
(dia 21)
Dies amb precipitació: 5
Precipitació màxima:
4,5 mm
			(dia 13)
Total precipitacions:
8,7 mm

4I

*Inclou dècimes de litre per la boira

VILANOVA DE MEIÀ

Temperatura mitjana:

4,6°

Temperatura màxima: 15,5° (dia 25)
Temperatura mínima: -4,4° (dia 30)
Dies amb precipitació: 2
Precipitació màxima:
5,1 mm 		
			(dia 16)
Total precipitacions:
7,7 mm
FORADADA

Dies amb precipitació: 2
Precipitació màxima: 10 mm (dia 16)
Total precipitacions:
11,5 mm
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El renaixement del
cinema a Artesa
El conegut com a setè art va néixer
el 1895, amb la invenció del cinematògraf i amb la primera projecció pública per part dels germans Lumière.
Al llarg d’aquests anys, ha estat font
de diversió i d’entreteniment, però
també un mitjà de reflexió i de transmissió de valors.
Artesa de Segre ha tingut diversos
cinemes durant aquesta centúria
llarga: la Dàlia Blanca (el Coro), el
Cafè del Parra, el Casino Artesense,
el Doré, el Coliseum o el Catalunya.
Han estat les sales, més o menys
estables, on la ciutadania ha pogut
gaudir de títols mítics com Casablanca, Gilda o Allò que el vent s’endugué, entre d’altres.
A mitjan segle XX, anar al cinema
era un dels principals actes on la
societat es distreia i es relacionava
entre si (junt amb el futbol i el ball).
Amb l’aparició de la televisió i l’oferta
creixent d’altres activitats de lleure,
la gent va deixar d’assistir al cine de
forma massiva i el setè art va anar
perdent protagonisme. Artesa i la
majoria de localitats petites i mitjanes van anar tancant les seves sales
per la manca de públic i la poca via-

bilitat econòmica. I els cinèfils s’havien de resignar a desplaçar-se a les
grans ciutats per deleitar-se en un
multisala.
Des de fa un parell d’anys, l’Ajuntament d’Artesa ha recuperat el cinema com a activitat social i de lleure,
ara al Cubtural, equipant la nostra
magnífica sala amb pantalla, projector i un equip de so moderns. I unint
esforços amb la històrica empresa
Circuit Urgellenc, han aconseguit
portar a la nostra ciutat estrenes de
primer nivell de forma periòdica i a
uns preus molt econòmics (fins i tot
amb servei de crispetes). Als inicis,
el públic va respondre de forma tímida, amb poc més d’un centenar d’assistents a les projeccions. Sembla
que, ara, l’activitat està en auge i a
les darreres sessions s’ha arribat als
200 espectadors.
Des d’aquestes línies volem encoratjar la ciutadania a anar-hi encara
més. Perquè poder visionar films
d’estrena a bon preu, sense haver-se
de desplaçar fora i podent comentar
la trama a la sortida del cine amb
amics i veïns, és un petit luxe que el
vent no es pot tornar a endur.

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 febrer

Amb la col·laboració de: Generalitat de Catalunya, l’IEI de la Diputació de
Lleida i l’Ajuntament d’Artesa de Segre.
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noticiari
El mercat s’instal·larà al carrer Bisbe Bernaus quan acabin les obres de recuperació dels trulls | D.B.

Mercat de proximitat al “nou” Bisbe Bernaus
L

’Ajuntament està negociant amb
una trentena de productors d’Artesa i comarca per fer un mercat de
productes de proximitat els diumenges al carrer Bisbe Bernaus, quan
s’acabin definitivament les obres
que, al tancament d’aquesta edició,
estan pendents només de col·locar
acabats i, sobretot, de la conserva-

ció dels trulls. Així, la intenció és que
abans de Pasqua es pugui estrenar
el mercat, que seria paral·lel però diferenciat del mercat dels diumenges.
El mercat de proximitat tindrà estands propis que es posaran a disposició dels productors, i serà de venda i degustació amb vins, formatges,
embotits, etc. Els productors són

de la zona delimitada per Vilanova,
Cubells, Foradada i el Gos, aproximadament, segons ha explicat l’alcalde, Mingo Sabanés, i una vintena
ja han confirmat que hi participaran.
La recuperació dels trulls s’allargarà un parell de mesos però no impedirà el pas de vianants ni l’accés a
les botigues, ha afegit.

I7

A l’esquerra, el premi de la foto amb el Pare Noel a les xarxes socials i a la dreta, el sorteig dels vals de compra | ACS

L’ACS reparteix 700 euros en premis

L

’Associació de Comerç i Serveis
d’Artesa ha repartit 700 euros
en premis durant la campanya de
Nadal, 600 en vals de compra a les
botigues associades i 100 al concurs
de fotos amb el Pare Noel, que era
nou d’aquest any. Pel que fa als vals

de compra, els premis eren 12 vals
de 50 euros per gastar en 12 botigues associades, i al concurs hi han
participat centenars de persones
que van omplir les butlletes que les
botigues oferien als clients.
Pel que fa al concurs de fotos

amb el Pare Noel, la guanyadora ha
estat Violeta Vasilache, que va penjar la seva foto amb el Pare Noel a
les xarxes socials i ha aconseguit
140 “m’agrada”. En aquest concurs
s’hi van presentar un total de 45 fotos i el premi era de 100 euros.

Concurs de Pessebres

L

’històric concurs de pessebres d’Artesa, que enguany arribava a la 63a edició, ha tingut 14 participants en total. El jurat va visitar els pessebres el dia 27
de desembre al matí i va penjar les fotografies a la xarxa
social Facebook per posar en marxa el premi popular,
que era per la fotografia que tingués més “m’agrada”.
Les fotos al Facebook van tenir més de 500 m’agrada i la
més votada va ser la de Biel Torredeflot (328). Per altra
banda, el 6 de gener es van donar a conèixer els altres
dos premis, el premi a l’originalitat, per Pere Sala, i el
premi al millor pessebre, per Ada Saura.

Els participants, el dia dels premis | Concurs de Pessebres

TALLERS

VILELLA

ARTESA DE SEGRE
Tel. 973 40 02 95

EQUIPS DE NETEJA GIDAR
REPARACIONS MECÀNIQUES
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noticiari
Un abocament embruta tres dies la Secla
L

a Secla, que en aquestes dates està tancada i baixa buida,
va aparèixer en un dels trams plena d’una substància oliosa el dia 11
de desembre. Alertada pels veïns,
l’agent municipal va recollir-ne una
mostra, que es va fer analitzar i va
resultar ser sulfat. L’alcalde, Mingo
Sabanés, ha explicat que probablement és l’abocament d’algun pagès
però que no s’ha pogut identificar
l’autor i que no ha tingut més conseqüències perquè en no baixar aigua, la substància es va absorbir en
tres dies i no es va escampar.

L’aspecte oliós del líquid va alertar els veïns, que van avisar l’Ajuntament | DB

Els Agents Rurals denuncien
una granja porcina d’Artesa

E

ls Agents Rurals van denunciar al desembre el propietari d’una granja porcina d’Artesa per vessar purins en un terreny forestal i afectar un torrent. Segons
va informar el cos, infringia la normativa de dejeccions
ramaderes i contaminava aigües continentals.

Nous telèfons de Sorea

L

’empresa Sorea informa que els clients disposen
del telèfon gratuït d’atenció al client 900 405 070 de
dilluns a divendres de 8 a 20 hores i d’un telèfon d’avaries 900 304 070 les 24 hores tots els dies de l’any.

Juristes pels Drets Civils

L

’Associació Atenes de Juristes pels Drets Civils es
va presentar a Artesa en un acte on va informar de
les seves activitats, denúncies, querelles i requeriments
vinculats als processos judicials de l’independentisme,

ES VEN o ES LLOGA
pis nou a Artesa
amb o sense aparcament
3 hab. i ascensor
Tel. 617 410 668
I9
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noticiari

A dalt, visita al Liceu, a la dreta, sessions de l’hora del conte i a baix, xerrada col·loqui amb Rafa Melero | J.F., Biblioteca

La Biblioteca acosta l’òpera a grans i petits a
través d’un projecte conjunt amb el Liceu

L

a Biblioteca d’Artesa ha estat
una de les set biblioteques catalanes escollides pel projecte Petit
LiceuBIB impulsat per la Generalitat
i el Gran Teatre del Liceu. Amb motiu de la representació d’El barber
de Sevilla al Liceu el 16 de febrer,
aquestes set biblioteques faran prèviament un taller per preparar l’assistència a la representació i acostar
així el món de l’òpera als més petits.
A Artesa serà l’1 de febrer a les 17h.
De fet, la Biblioteca ja participa a
l’equivalent d’aquest projecte en el

món dels adults, el Liceu BIB, que es
va traduir el 15 de desembre en una
visita al Liceu per veure L’Italiana in
Algeri de Rossini. En aquest cas,
l’activitat prèvia era a través del Club
de Lectura i va consistir en llegir un
llibre ambientat en el Liceu, Les veus
del Liceu, de Xulio Ricardo Trigo, i
en la xerrada el 5 de desembre de
Pol Avinyó, historiador i coordinador
al territori del Gran Teatre del Liceu,
que va repassar l’argument de l’obra
i va donar algunes claus per poder-la
gaudir plenament. Entre membres

del Club de Lectura i acompanyants,
la visita va reunir 39 persones.
A banda de l’òpera, la novel·la
negra ha continuat tenint protagonisme a la biblioteca, en aquest cas de
la mà de la xerrada de Rafa Melero,
escriptor i cap de la comissaria de
Ponts, el 12 de desembre.
Per altra banda, el 19 de desembre i el 2 de gener es van fer dues
sessions de l’Hora del Conte, una
amb Alba Alàs i l’altra amb No Patiskos, que va coincidir amb les vacances i va ser molt concorreguda.
I 11

Ctra. Agramunt, 12

Tel. 973 400 081

ANTONI AMIGÓ I PONS

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

MARCOVAU - ARTESA DE SEGRE
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25730 Artesa de Segre (Lleida)

noticiari

L’Ajuntament comença a multar l’incivisme

L

’Ajuntament ja ha imposat la primera multa per deixar la brossa
al carrer després d’investigar qui era
el responsable de l’acció. Segons la
normativa de civisme, aquesta infracció, qualificada de falta greu, es
multarà amb un mínim de 600 euros i un màxim de 1.000. L’alcalde,
Mingo Sabanés, ha explicat que ja
havien avisat els responsables de
l’acció i, a més, al punt on van deixar

la brossa hi ha cartells advertint que
no es pot.
Per altra banda, davant la proliferació d’excrements de gos, Sabanés
ha dit que “costa més” però que també es multaran, amb sancions a partir de 20 euros. Finalment, pel que
fa al trànsit, ja s’han posat sancions
tant per aparcar en llocs prohibits
(80 euros) com per incomplir el límit
horari o no posar rellotge (30 euros).

20€ (mín) de multa pels excrements | D.B.

Tres detinguts per la mort de Josep M. Solans

E

ls Mossos van detenir tres joves
de 19 a 21 anys el 18 de desembre a Lleida per la mort de Josep M.
Solans, trobat al seu domicili el dia 4

*

de desembre. La jutge en funcions
de guàrdia de Balaguer va decretar
presó provisional pels tres, dos d’ells
sense fiança i pel tercer, amb fiança

de 500 euros. Segons va informar
l’Agència Catalana de Notícies, se’ls
acusa d’homicidi, detenció il·legal,
estafa bancària i incendi.

Dates a recordar
Recollida d’objectes voluminosos
Trucar a l’Ajuntament per informar del lloc de
recollida dels objectes (973 40 00 13)
- Pobles agregats i Artesa de Segre: dilluns 4
de febrer de 2019.
Aquest servei només és per casos molt justificats, que no puguin anar directament a la
deixalleria.

Renovació del DNI - Visita a Artesa de Segre
El dimecres 6 de febrer la Policia Nacional es
desplaçarà a Artesa per recollir dades i documentació per renovar el DNI. Les persones que
s’acullin al servei, podràn recollir el nou document d’identitat dos dies després, el divendres
dia 8. Els tràmits es faran al primer pis del Centre d’Entitats en horari de 9.30 a 12h.
Ajuntament d’Artesa de Segre

I 13

baldomar
Novetats de l’EMD
MUR DEL CARRER DE LA
RIERA

F

inalment, l’Àrea de Cooperació
Local del Departament de Governació ha aprovat la sol·licitud de
l’EMD de Baldomar i ens ha atorgat
ajut per la reconstrucció del mur. La
subvenció és de 30.890,53 euros,
que equival al total del cost de l’obra.
D’aquesta manera, iniciem la licitació per contractar-ne l’arranjament.
L’objectiu és que es pugui executar
l’obra en poques setmanes.
Aprofitem l’ocasió per desitjar un
molt bon any 2019 a tothom!!!

14 I

El mur es va malmetre per una esllavissada per la pluja | EMD
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EMD Baldomar

la noguera
CREIX L’AJUT A FAMÍLIES NECESSITADES

de Sara García, consultora a Mediterrae Foods, que va
donar pautes per iniciar-se en l’aventura d’exportar i establir una ruta per arribar al primer client. A l’acte també
es va explicar el cas d’una microempresa que exporta,
per demostrar als assistents que tenen aquesta porta
oberta.

TROBADA DE CENTRES DE SECUNDÀRIA

E

l projecte Àgape del consell comarcal de la Noguera,
que es duu a terme amb Creu Roja i Càritas, s’ha
ampliat aquest any a les poblacions d’Artesa de Segre i
Ponts. Gràcies a la incorporació d’aquests dos nous municipis i a la participació de voluntaris, el projecte, que
consisteix a repartir aliments i productes bàsics d’higiene
als més necessitats, pot arribar cada vegada a més famílies. Així es va posar de manifest a la trobada d’entitats i
voluntaris del projecte que es va fer el 20 de desembre.

EXPORTACIÓ PER PETITES EMPRESES

E

l consell comarcal de la Noguera va organitzar una
xerrada el 5 de desembre per ajudar petites i mitjanes empreses a començar a exportar. Va anar a càrrec

U

ns 230 alumnes de quatre instituts d’Artesa i Balaguer van participar el 14 de desembre a la Trobada de Centres Escolars de la Noguera, organitzada per
orientar-los en la decisió sobre el futur acadèmic. L’alumnat va ser informat dels ajuts econòmics a l’estudi i va
assistir a les “taules d’experiències”, on titulats universitaris i emprenedors explicaven les seves experiències.

I 15
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escola els planells
Dos dels grups que van cantar cançons al concert de Nadal que tancava el tercer trimestre | Dolors Bella

Concert de Nadal i altres actes a l’Escola
E

ls últims dies d’escola, els alumnes d’educació infantil vam rebre el patge reial, vam fer cagar el
tió i “de coses en vam fer un piló”. A
cicle inicial també vam fer cagar el
tió. I als cicles mitjà i superior, vam
fer l’amic invisible.
Per concloure el primer trimestre,
l’Escola Els Planells va celebrar el
festival de Nadal al pavelló munici-

pal d’Artesa de Segre i per primer
cop va estar obert a les famílies
perquè tots junts poguéssim gaudir
d’aquesta jornada.
Des dels alumnes més petits
de l’escola fins als més grans, vam
cantar cançons en català, castellà
i anglès, vam recitar poemes i vam
ballar. Tot ho vam preparar amb molta il·lusió.

Vam finalitzar l’acte animant a
tothom a cantar tots junts la cançó
popular catalana El 25 de desembre
i…
“Que mai us falti un somni pel
qual lluitar, un projecte per realitzar,
alguna cosa per aprendre, un lloc on
anar i algú a qui estimar”.
Bones festes i bon any 2019!
| Escola Els Planells
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institut els planells

Els Lego Masters van aprofitar participació al concurs (dreta) per visitar Tailàndia | Institut Els Planells

L’Institut Els Planells participa a la final de la
World Robot Olympiad de Tailàndia
D

imecres 14 de novembre vam
obrir els ulls a primera hora del
matí per agafar les maletes i marxar,
literalment, cap a l’altra punta de
món. Vam emprendre un llarg viatge
cap a Tailàndia amb l’objectiu de participar a un campionat de robòtica a
nivell internacional, la World Robot
Olympiad, després d’haver quedat
en primera posició a la fase regional,
a Lleida, i en segona posició a la fase nacional, a Platja d’Aro. Un cop a
la competició, vam conèixer persones d’altres països, cultures molt diferents, vam compartir experiències,
vam fer noves amistats i sobretot,
vam aprendre moltíssim d’ells i els
seus impressionants robots.
Tot i el gran nivell de la competició, els Lego Masters vam fer un
gran paper i vam quedar en la setantena posició. A més, vam tenir l’enorme sort de conèixer personalment el
productor americà Mark Decena i el

seu equip, Kontent films, qui ens va
concedir una entrevista en anglès
i ens va fer un seguiment durant la
competició.
Aprofitant la nostra estada a Tailàndia, vam fer una mica de turisme
a Chiang Mai i a Bangkok i vam visitar temples i mercats diferents, vam
tastar menjars exòtics del país i vam
pujar en els seus particulars transports.
Volem agrair la tasca i dedicació
constant del nostre entrenador, Jordi
Trilla, el treball i la il·lusió de la Montse Miralles i la generositat i la companyonia de l’Olga Mayora. Sense
oblidar el suport d’amics, familiars i
professors.
D’aquest inoblidable viatge ens
enduem una motxilla plena de records, vivències i, sobretot, moltes
ganes de continuar treballant en el
meravellós món de la robòtica.
| Equip Lego Masters

AGRAÏMENT
Volem transmetre el nostre més
sincer agraïment a totes les administracions, empreses i entitats que
ens han permès recaptar 6.670 euros i fer realitat, un cop més, el somni d’una final internacional: Departament d’Ensenyament de Lleida, INS
Els Planells, Ajuntament d’Artesa de
Segre, Ajuntament de Vilanova de
Meià, Ajuntament de Cubells, Ajuntament de Foradada, Ajuntament
d’Alòs de Balaguer, Cooperativa
d’Artesa de Segre, Tashia SL, anònim, MAN Automoció Joan Carles
SA (Truck and Dun Service), AMPA
Institut Els Planells, Antiguitats Sant
Jordi, Farré Oil SL, La Botiga d’Artesa i Sistemes Digitals Catalunya.
Tots compromesos amb l’educació.
| Ramona Solé, directora INS
Els Planells
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les entitats
Activitats de l’AMPA

E

l desembre és un dels mesos
amb més activitat a l’AMPA de
l’escola Els Planells. Sovint entitats
petites com la nostra no se sap bé
ben quina feina fan, és per això que
volem aprofitar aquestes línies per
recordar la importància de la nostra.
Al desembre, l’AMPA s’encarrega
de coordinar tota una sèrie d’activitats importantíssimes pels nens i nenes de l’escola. Al novembre hi ha la
tasca importantíssima de donar molt
menjar al caga Tió de l’escola perquè tots els nens i nenes dels cicles
infantil i inicial rebin un bonic regal
els últims dies abans de vacances,
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quan a l’escola faci cagar el tió. A la
vegada, l’AMPA també s’encarrega
de demanar al patge reial que visiti
l’escola a infantil, on els més petits ja
tenen a punt les cartes per donar-li i
rebre caramels de les mans del carter reial. També és tasca de l’AMPA
fer arribar les demandes de cicle mitjà i cicle superior a Ses Majestats
els Reis, ja que en tornar a l’escola
cada classe tindrà un regal especial
per compartir i jugar tots junts.
Engany, des de l’AMPA hem
col·laborat amb una nova iniciativa impulsada i organitzada des de
l’Escola, el concert de Nadal que va

tenir lloc l’últim dia abans de vacances. En aquest acte la feina de l’AMPA va ser purament de suport a l’escola bonament en tot el que se’ns va
demanar, i també vam portar un bon
esmorzar de coca i xocolata per tots
els artistes.
Des de l’AMPA volem aprofitar
aquestes línies per donar les gràcies
al nou equip directiu per iniciatives
com aquesta, ja que fomenta l’apropament entre les famílies i l’escola i
és una bonica manera d’acabar les
classes tot escoltant un recital de
nadales. No cal dir que des de l’AMPA, en la mesura de les nostres possibilitats donarem suport a totes les
iniciatives que fomentin la cohesió
social del centre.
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Alumnes dels dos grups de 1r d’ESO en el dia d’entrega de les joguines a Càritas, amb la presidenta de l’entitat | JF

Recollida de joguines per Càritas
L

’alumnat de l’Institut Els Planells
ha fet un any més una recollida
de joguines que ja no utilitzen per en-

tregar a Càritas i perquè puguin ser
útils a infants de famílies necessitades. Dos grups d’alumnes de primer

d’ESO van entregar les joguines a
l’entitat el 18 de desembre, al local de
l’entitat a l’antic pis de les monges.

I 21
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jove

pàgina
Edna Fontanet i Vilanova

Joan Fontanet i París

“sóc extravertida i m’agrada el contacte
amb la gent”
En essència

• Data de naixement: 6 de juny
del 2004
• Signe de l’horòscop: Bessons
• Alçada: 1.67
• Programa de TV: Masterchef
• Equip de bàsquet: El nostre
• Número: 5
• Color: Blau
• Pel·lícula: Princess Switch
• Llibre: El único recuerdo de
Flora Banks
• Grup de música: Dr. Prats
• Plat de cuina: Pasta
• Beguda: Coca Cola
• Viatge fet: Noruega
• Viatge per fer: Austràlia
• Virtut: M’esforço
• Defecte: Impacient
• Lloc per viure: Artesa

L’Edna és una jove de 14 anys
que viu a Artesa de Segre.
Actualment, està estudiant 3r
d’ESO a l’Institut Els Planells.
Entre les seves aficions trobem
l’esport, es defineix com una
apassionada del bàsquet, així
com els idiomes i la música.
I somia poder fer algun dia
un gran viatge amb les seves
amigues.
Com et van els estudis?
Aquest any he notat un canvi en el
nivell, ja que trobo el curs més difícil,
però de moment, els estudis em segueixen anant bé, tot i que és veritat
que cada vegada hi ha més exigència i
m’he d’esforçar una mica més.
Hi ha assignatures que em costen
més i altres en les quals vaig més segura.
A què et vols dedicar en un futur?
No en tinc ni idea. Encara no sé ni
quin batxillerat m’agradaria estudiar.
Sempre m’han agradat els idiomes,
però encara no ho sé.
Quines aficions tens en el teu temps
lliure?
Jugo a bàsquet aquí a Artesa, amb
el CENG. També vaig a l’escola de música, on faig diverses activitats: toco el
piano, faig classes de llenguatge musical i participo a la coral i en un combo.
A més, també faig classes d’alemany.
Ara bé, sobretot, durant el temps
lliure m’agrada estar amb les meves
amigues.

Podríem dir que el bàsquet és una
de les teves passions?
Sí, gaudeixo molt jugant-hi i
m’agrada molt competir i lluitar, tot i
que aquest any ens és molt difícil perquè juguem contra equips de Barcelona.
Igualment, a l’equip les jugadores
estem molt unides i ens compenetrem
mot bé, ja que hem jugat juntes des
de petites.
A part de jugar, també fas d’entrenadora?
Sí, m’agrada molt. He començat
aquest any amb l’equip d’Escola, que
són nens i nenes de primer i segon de
primària, i la veritat és que és una experiència que m’omple molt i ells són
molt agraïts. Aprenc molt en molts
sentits.
Quina mena de persona et consideres?
Doncs sóc una persona molt exigent amb mi mateixa, ja que m’agrada
que tot surti bé.
A més a més, també sóc molt extravertida i m’agrada el contacte amb
la gent. Dono molta importància a allò
que em diuen les persones amb les
quals confio, i em considero bastant
sincera.
Un somni o un desig?
Em faria molta il·lusió fer un gran
viatge amb les meves amigues, per
exemple a alguna illa, quan complim
els 18 anys.
I 23

tema del mes

Pocs canvis però bon resultat
al programa de Nadal i Reis
E

l programa d’actes de les festes
de Nadal a Artesa varia poc d’un
any per l’altre i així ha estat en la celebració d’aquest any. Ara bé, donat
que són festes precisament marcades per les tradicions i activitats
que s’esperen d’un any per l’altre,
els actes clau del programa s’han
convertit en cites ineludibles per la

ciutadania, tant canalla com adults,
i arriben cada any a elevades xifres
de participació.
Així, el cagatió popular, el Parc
de Nadal o, fins i tot el sopar de Cap
d’Any al pavelló han tingut enguany
notable assistència, sense oblidar
altres actes concrets com el concert
de Nadal de l’Orfeó Artesenc o les

sessions de cinema i teatre. Pel que
fa precisament al cinema, l’alcalde
d’Artesa, Mingo Sabanés, va explicar que la pel·lícula El regreso de
Mary Poppins, que es va projectar
el 3 de gener al Cubtural, ha estat
la sessió de cinema amb més assistents des que va obrir el casal, amb
un total de 231 persones.

A dalt, un tram del nou recorregut per les obres i l’arribada a la carretera d’Agramunt i a baix, els Reis al nucli antic | J.F.
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#temadelmes

Diferents moments de la cavalcada, adoració a l’església i foto dels Reis amb els menors de Cal Petit | J.F. , Andreu Sala

Els Reis Mags
visiten Alentorn

E

ls nens i nenes d’Alentorn
també van rebre la visita dels
Reis Mags de l’Orient, que el dia
5 de gener al vespre es van aturar a l’església, on se’ls va fer una
benvinguda, van fer l’adoració i
també van tenir temps per fer-se
una fotografia amb els més petits
del poble abans de sortir a repartir
regals per les cases.
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#temadelmes

El cagatió popular va omplir la plaça de l’Ajuntament el dia 24 a la tarda i va cagar un obsequi per cadascú | J. Farré

Pel que fa al Sopar de Gala del
dia 31 de desembre al pavelló, l’opció per aquells qui volien entrar a
l’any 2019 en grup i en un ambient

més popular, va comptar amb 141
assistents, xifra que l’alcalde va considerar molt satisfactòria tenint en
compte que es tracta d’un sopar que

cada colla d’amics i familiars acostuma a fer en cases particulars.
El sopar de gala valia 65 euros
pels adults i 15 pels infants i va co-

Concert de
Nadal de l’Orfeó

T

ota la tropa de l’Orfeó Artesenc, director i cantaires, volem agrair al públic del Concert
de Nadal la seva fidelitat i l’entusiasme dels seus aplaudiments.
Aquest cop, més que mai, hem
sentit el vostre escalf i la implicació
en voler mantenir una tradició que
no hem de permetre que es perdi:
el 25 de desembre entre cançons.
Estigueu atents a les nostres
notícies en el proper número de
La Palanca. Que la música us nodreixi la vida amb totes les seves
bondats durant tot aquest 2019!
| Orfeó Artesenc
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Parc de Nadal amb nou sistema de gestió

E

l Parc de Nadal d’enguany ha
modificat l’organització. A diferència dels anteriors, en aquest
s’havia de pagar entrada i el ges-

mençar a les 21.30 hores. A la 1 de
la matinada es va obrir al públic el
pavelló amb la festa de revetlla, l’entrada a la qual valia 10 euros.
On sí que es va fer canvis va ser
al Parc de Nadal (vegeu desglossament), que ha deixat de ser gratuït

tionava una empresa i no per entitats voluntàries del poble. L’Ajuntament ha destinat uns 3.000 euros
a l’activitat, que incloïa mitja dotperquè s’ha encarregat la gestió a
una empresa i no a voluntaris. En
aquest sentit, Sabanés va elogiar el
resultat però va reconèixer que cada
vegada cal professionalitzar més davant la manca de voluntariat. No ha
estat, de moment, el cas de les ca-

zena de jocs i tallers que estaven
guiats per monitors professionals.
Algunes entitats hi van col·laborar
en moments puntuals.| D. B., J. F.
rrosses dels Reis Mags, que han fet
la comissió de voluntaris i que han
permès que la desfilada lluís com
sempre, tot i haver de canviar el recorregut per les obres al carrer Bisbe
Bernaus. També hi han col·laborat
els menors no tutelats de Cal Petit.

Imatges de dos clàssics del Nadal, el pessebre al Castellot i la Missa del Gall del Cau a Salgar | R.G., AEiG M.D. del Pla
I 27
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el cap

informa

Petits canvis per menjar millor

É

s temps de fer-nos bons propòsits per l’any que comencem.
Però sovint aquests propòsits no van
més enllà d’uns pocs dies o mesos,
ja que ens plantegem grans canvis
que són difícils d’assolir.
La millora de la nostra salut a
vegades només precisa de petits
canvis que podem fer en el dia a dia,
que no ens comporten un esforç excessiu i que serem capaços de mantenir al llarg del temps.
Parlem de començar a moure’ns
més del que ho fem, plantejar-nos
activitats preventives que ja ens toquen per l’edat, o canvis en l’alimentació, entre d’altres.
Quins petits canvis podeu fer per
millorar la vostra alimentació?
Amb la guia alimentària Petits
canvis per menjar millor disposeu
d’una nova eina per identificar aspectes clau que, amb petites modificacions, poden millorar de forma
important la qualitat i la sostenibilitat
de la vostra alimentació.
Entre altres propostes, hi trobarem:
• Cal que la fruita la consumiu habitualment sencera o a trossos, no
en forma de suc, encara que sigui
natural.
• Afegiu fruites a les amanides:

poma, taronja, raïm, síndria, etc.
• Prepareu daus o talls
de fruita fresca en un bol o
en una carmanyola petita
si us la voleu emportar a la
feina o si heu de ser fora
de casa.
• Prepareu sofregits,
samfaines i preparacions
d’hortalisses variades i
congeleu-les en recipients
per poder-ne disposar en
els moments amb menys
temps.
• Mengeu més llegums
i menys aliments d’origen
animal, ajudareu el medi
ambient (a més de la vostra salut) i pot representar un estalvi
important en el pressupost destinat
a l’alimentació
• Convertiu les preparacions a
base de llegums en plats únics o
segons plats, acompanyats d’amanides, sopes, cremes, fruita fresca,
etc., ja que són molt rics en proteïnes i, per tant, són uns bons substituts de la carn, el peix i els ous.
• La fruita seca com les nous, avellanes, ametlles, pistatxos, pinyons o
anacards, gràcies al seu contingut
nutricional (riques en fibra, greixos

saludables, proteïnes, vitamines,
minerals i substàncies fitoquímiques
protectores), són perles de salut.
• Seure durant més de dues hores seguides incrementa el risc de
malalties, fins i tot si sou una persona activa
• Una vida social activa és un factor clau per al benestar emocional i
un envelliment saludable.
Per més informació: http://canalsalut.gencat.cat/ca/vida-saludable/
alimentacio/petits-canvis-per-menjar-millor/
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esports

La Trail Sant Silvestre es consolida
com una de les úniques de Catalunya
L

a 8a edició de la Trail Sant Silvestre d’Artesa de Segre, organitzada per CUDOS, se supera
any rere any i en aquesta edició ha
sobrepassat la xifra dels 200 parti-
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cipants, concretament n’hi ha hagut
un total de 202 entre caminadors i
corredors. Tot i la gran quantitat de
curses de Sant Silvestre que es fan
arreu del país, n’hi ha poquíssimes

de muntanya, i la d’Artesa és una
d’elles.
Aquest fet fa que atregui corredors de diferents indrets, una particularitat que, sumada al preu popu-
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A l’esquerra, la sortida i diversos moments de l’arribada i sobre aquestes línies, el primer i segon classificats i els
guanyadors de la millor disfressa, a dalt, i a baix, diferents moments de l’arribada i una de les disfresses | Jordi Farré

lar de la inscripció, que és de cinc
euros, i a la bona organització, fa
que els participants repeteixin sempre que puguin, com han manifestat
molts dels assistents en aquesta
edició.
La cursa no és competitiva i l’únic
premi que es dóna és al participant
o grup de participants més ben disfressats. Tot i això, els corredors no
poden evitar treure l’esperit de supe-

ració i posar a prova la rivalitat amb
altres companys o coneguts, i és
habitual veure cada any esforços i
competitivitat durant tot el recorregut
i, especialment, a la línia d’arribada.
Enguany destaca la segona posició del corredor local Àngel Nieto,
del CUDOS.
El recorregut, que es podia fer
caminant o corrent, va ser el mateix que el de la darrera edició, de

10 quilòmetres de llargada i amb
240 metres de desnivell i gairebé tot
per corriols, excepte els últims metres abans de meta i la sortida, que
també es va fer neutralitzada en el
primer tram.
L’organització ha agraït la participació a tots els assistents i la col·laboració de l’Ajuntament d’Artesa i de
totes les persones i entitats que han
ajudat a fer possible la cursa.
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Jugadors i entrenadors del CENG amb el Barça de bàsquet | Futbol Club Barcelona

El CENG visita el Palau Blaugrana
U

n centenar de membres del
CENG, incloent tant jugadors
com entrenadors, membres de la
junta i famílies, van viatjar al Palau
Blaugrana el passat 4 de gener per
tal de presenciar el partit de bàsquet
d’Eurolliga que enfrontava el Barça i el
Darussafaka. Jugadors i entrenadors
van poder baixar a peu de pista a presenciar l’escalfament dels dos equips
i es van fer una foto amb la plantilla
del Barça.
El partit va ser dominat de principi
a fi pels homes entrenats per Svetislav Pesic i el públic va poder gaudir
d’un gran espectacle.

TORNEJOS DE LA SEU I COMARRUGA
Els tres equips minis del CENG (un
masculí i dos femenins) van disputar el
Torneig de la Seu del 27 al 30 de desembre. Els basquetbolistes artesencs
van fer cohesió grupal i van conviure
durant 4 dies, tot jugant diferents partits i participant en altres activitats lúdico-esportives paral·leles. Així mateix,
els dos equips preminis del CENG
també van prendre part del Torneig de
Comarruga el 28 i 29 de desembre, on
van gaudir de bàsquet, sol i platja.
D’altra banda, cal destacar que
d’aquests equips, el mini masculí

CENG Fisart va proclamar-se guanyador del grup I territorial; i va participar
a la Final a 8 disputada a les Borges el
passat 15 de desembre, que reunia els
millors equips lleidatans. Els nens entrenats per Gerard Font es van classificar per a la final absoluta en guanyar
a quarts al Cappont i a semis al Sedis.
A la final hi va arribar també el Pardinyes, però aquesta es va suspendre,
per temes d’agenda federativa, fins a
nova data.
Per la seva part, el mini femení
CENG Autoxami, entrenat per Pere
Solans, també va quedar en primer
lloc del grup III territorial.

Minis del CENG al Torneig de la Seu (esq) i Preminis del CENG al Torneig de Comarruga | CENG
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A l’esquerra, foto de grup dels campions i subcampions i a la dreta, la prova de tir amb arc, novetat d’enguany | El Lokal

10a Olimpíada Rossi Delight del Lokal
E

l dissabte 29 de desembre es va
disputar la desena edició de les
Olimpíades Rossi Delight organitzades per l’Associació El Lokal d’Artesa. Enguany, com a novetat es va introduir el tir amb arc als cinc esports
que integren el torneig. Així doncs,
aquest se sumava als ja tradicionals
bàsquet, futbol, voleibol i bàdmin-
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ton. Ens vam reunir un total de 16
equips de quatre participants de diferents procedències. Cal destacar
la participació de molt jovent d’Artesa i rodalia, i es veu com aquesta
tradició nadalenca té futur davant les
següents edicions. Així doncs, després de la fase de grups, es va disputar el playoff final, sent l’equip del

Lokal el guanyador d’aquesta edició
superant en una final molt igualada
al Purre Team. Des de l’organització
ens queda agrair la presència a tots
els participants, la col·laboració de
tothom que ens ha donat un cop de
mà i al suport de l’Ajuntament d’Artesa de Segre. Ens trobem en la pròxima edició! | El Lokal
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A l’esquerra, nois i noies de Guinea amb l’equipació i a la dreta, els alevins de l’EFA a Corbera | EFA

L’EFA envia material a infants de Guinea
i participa en un torneig a Corbera

L

’Escola de Futbol d’Artesa ha
establert un acord de col·laboració amb l’ONG Silo Gambasse, que
treballa a l’Àfrica, concretament al
petit poblat de Guinea Bissau que
li dóna nom, Gambasse. Des de fa
uns anys, aquesta ONG ha endegat
un projecte a través del qual facilita
als nens i nenes del poblat l’apre-

nentatge de diferents disciplines, entre elles la pràctica del futbol. En el
marc de l’acord de col·laboració establert, des d’Artesa se’ls ha enviat
material i equipació esportiva.

COPA CENTENARI VILA DE CORBERA
D’altra banda, l’equip aleví va
participar al torneig Copa Centenari

Vila de Corbera, a Corbera de Llobregat, participació que va ser una
gran experiència per tots ells, ja que
es van enfrontar a rivals de la talla
de l’RCD Espanyol o el Girona. En
total hi havia 14 equips, amb el FiF
Lleida i l’EFA com a únics representants lleidatans. El torneig es va disputar el dissabte 8 de desembre.

Piqué fitxa Bessone per l’Andorra

E

l nou projecte de Gerard Piqué
pel FC Andorra ja ha suposat el
fitxatge de l’artesenc Fede Bessone,
segons ha avançat aquest desembre la premsa esportiva. Bessone,
que va jugar a la lliga anglesa fins
al 2014, havia jugat a l’AE Prat des
del retorn a Catalunya. El jugador,

de 34 anys, serà un dels veterans
del projecte que encapçala empresarialment Gerard Piqué i que té per
entrenadors Gabri García i Albert
Jorquera, i podrà jugar de lateral
esquerre o de central. Bessone es
va acomiadar de l’AE Prat el 23 de
desembre.
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Artesa de Segre - 25730

Pere Jubete
Llicència nº 3

pere_jubete@hotmail.com

Acompanyament i trasllat sanitari
Desplaçament per a empreses
Trasllats a estació, port i aeroport
Desplaçament nacional
Servei cap de setmana grups
Recollida a domicili
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per què diem...
Albert Vidal

... que alguna cosa és un galimaties?

D

e fet, la paraula galimaties ens
arriba des del castellà. Es troba
escrita per primer cop a les Cartas
eruditas de Benito Jerónimo Feijó y
Montenegro de 1742. Més tard, en
l’edició de 1843 del Diccionario de la
Real Academia Española apareix referenciada per primera vegada en una
eina normativa de l’idioma. i a més, hi
ha una procedència més remota als
Essais de Montaigne de 1580, que utilitza “galimathias” per referir-se a un
argot emprat per estudiants i jovent
modern de l’època.
Sigui com sigui, la dita descriu un
ús del llenguatge complex, embullat,
difícil de seguir i comprendre per la
seva extrema confusió i inintel·ligible
per a la majoria de gent no versada en
el tema del qual es parla. Ara bé, d’on
ho va treure Montaigne?
Una de les teories més plausibles
es remunta a la Bíblia, concretament a
l’inici de l’Evangeli segons Sant Mateu

on es fa una llarga i complicada relació de l’ascendència de Jesús de Natzaret fins a 42 generacions anteriors
així: “en la desena generació després
de Noé -1.114 anys abans- Abraham,
fill de Taré, engendrà Isaac, aquest a
Jacob, aquest a Judà... i així fins als
1.813 anys, segons els experts, que
van des del Patriarca fins al Messies.
Tan exhaustiva relació de parentius
es feia difícil d’abastar pels primers
cristians seguidors dels suposats textos de Mateu (erudits actuals dubten
de l’autoria), de manera que l’expressió podria haver nascut a l’època bizantina en unir la paraula llatina gallus (gall) i la grega Matthaion (nom
de Mateu en grec antic i derivada de
l’hebreu Mattan). Pel que fa al gall, ha
estat sempre símbol d’enrenou, per
exemple en l’expressió guiri-gall.
Segons el filòleg Joan Coromines,
però, la paraula podria venir de Josep
d’Arimatea, el propietari del sepulcre

on fou enterrat Jesús segons la tradició cristiana, per deformació de la frase llatina “Josephus ab Arimathea” a
“Josephus a Barimathea”, en referència popular a un molt antic país imaginari anomenat Barimatia, on s’hauria
engegat la confusió de llengües bíblica.
Una versió francesa explica en
un judici per la propietat d’un gall
(abans els judicis es feien en llatí) que
reclamava un home de nom Maties,
l’advocat va cridar tantes vegades i
tan fort “gallus Mathias” (el gall de Maties) i féu una defensa tan enrevessada que ningú va entendre res. Així
hauria sorgit la frase.
Finalment, la paraula ballimathia
en baix llatí, el que es parlava a la
baixa edat mitjana (segles XI al XV),
significava cançó de caràcter obscè.
Tot plegat, qualsevol que sigui la
versió vàlida, no deixa de ser un autèntic galimaties.
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notícies de
NOVETATS
GENER
NOVEL·LA
Tú no mataràs. Julia Navarro. Plaza &
Janés
Fernando, jove editor fill d’un republicà, fuig d’una Espanya abatuda per la
Guerra Civil amb dos amics. Història
absorbent que parla de la culpa, la
venjança, el pes de la consciència i els
fantasmes.
Jo hauria pogut salvar Lorca.
Víctor Amela. Columna
La novel·la reconstrueix la vida de
Manuel Bonilla, l’avi de Víctor Amela,
llaurador i pastor de l’Alpujarra convertit en passador clandestí de persones
d’un costat a l’altre del front.
La ira del Fènix. Rafa Melero Rojo.
Círculo Rojo
El grup d’homicidis dels Mossos d’Esquadra de Barcelona es troba immers
en la recerca d’un assassinat macabre

38 I

Activitats

• Taller per infants El Barber de
Sevilla (vegeu pàgina 11)
1 de febrer, 17h, Àrea Activitats
• Les paraules del vi. Corrandes
són Corrandes, i tast de vi del
celler La Vansa
1 de febrer, 20 h, Àrea Activitats
• Visita al celler La Vansa de Boada
9 de febrer, 10 h, Boada
• Reunió Club de Lectura amb DO
Parlarem del llibre Las uvas de la
ira de John Steinbeck
13 de febrer, 20 h, Àrea Activitats
• Òpera El jove barber de Sevilla, a
Sant Cugat del Vallès
Projecte Petit Liceu BIB (pàg. 11)
16 de febrer, St Cugat del Vallès
• L’Hora del Conte amb DO amb
Blai Castell i Berenar amb DO
20 de febrer, 17.30 h
• Presentació del llibre de poemes
de Jaume Ivernon, tast de vi i II
Premi fotografies amb DO
Les fotos es poden enviar per correu electrònic fins al 18 de febrer
22 de febrer, 19.00 h
• Cinema amb DO Las uvas de la ira
27 de febrer, 20.00 hores

mentre es produeix una estranya desaparició.

Tot el bé i tot el mal. Care Santos.
Columna
La reina té marit, exmarit, un amant, un
fill adolescent, un bon sou, una bona
feina i una vida que li agrada. Aparentment ho té tot, i ella també s’ho pensa.
Però de sobte un esdeveniment li canvia l’existència i li demostra fins a quin
punt és vulnerable. Ens mostra la fràgil
teranyina que teixeixen les nostres relacions familiars i personals.
El dia en què els lleons menjaran
amanida verda. Raphaëlle Giordano.
Rosa dels Vents
L’home és un lleó per a l’home. I imposen el seu punt de vista amb un desig
voraç pel poder. Cada dia ens creuem
amb personatges tòxics: el conductor
rabiós, la parella subtilment controladora i, a la feina, el cap aferrat al poder.. Novel·la original que t’ajudarà a
domesticar els lleons que t’assetgen.

NOVEL·LA JUVENIL
Stars. Estels fugaços. A. Todd. Columna
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la biblioteca
Pl. de l’Ajuntament, Casal Cultural, entrada carrer València, 1 · 25730 · ARTESA DE SEGRE
Tel: 973400754 · Biblioteca.artesadesegre@gencat.cat · http://bibliotecaartesadesegre.blogspot.com

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

Quimera. Margarida Aritzeta. Onada
Edicions

Desig sota els oms. Eugene O’Neill.
Arola (teatre)

cies múltiples. Begoña Ibarrola. Estrella Polar

El malefici de la reina d’Hongria.
Maria Aurèlia Capmany. Barcanova

Brutal: les receptes de Marc Ribas. Marc Ribas. Cossetània

Sol com un mussol. Julian Gough.
Baula

Héroes. Jutta Richter. Lóguez

El nen feliç: la seva clau psicològica. Dorothy Corkille Briggs. Gedisa

Em pica el nas de la veïna. Carles
Sala i Vila. Takatuka

NFANTIL

El misteri de les lletres. Eulàlia Canal i Elena Frauca. Mosaics

100 preguntes sorprenents. Larousse

Quina pinta! Eva Santana. Baula

El mago de Cracovia. Esteban Martín. Bruño

ALTRES
De l’impuls transparent. Ramon
Castells. París (poesia)
La condició lítia. Carles M. Sanuy. Calonge (poesia)
Ricard III. William Shakespeare. Arola

Flairosa, la bruixa dels sabons.
Carles Sala Vila. Barcanova
Contes per a genis: històries per
identificar i potenciar intel·ligèn-

Els sentiments d’en Fèlix. Didier
Lévy. Cruïlla
Nimbus: un núvol d’emocions.
Noemí Fernández Selva. Salvatella
El petit botó. Yoko Ogawa. Joventut
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fa 25 anys
Gener de
1994

F

rancament, tractant-se de la revista del mes de gener, hi trobo a
faltar més referències a les activitats
habituals de les festes nadalenques.
Per altra banda, destaca el fet que
es publiquen alguns articles amb
una extensió més gran del que solia
ser habitual, la qual cosa ens ofereix
menys diversitat de temes que en
altres ocasions (només tres articles
ocupen el 40% de les pàgines).
PORTADA. Les imatges que hi
apareixen, obra del fotògraf Sisquet,
corresponen a la representació dels
Pastorets per part de l’alumnat del
Col·legi Sant Josep durant les festes
de Nadal.
EDITORIAL. El títol, Tot acabarà
bé, ja suggereix que la situació no
era gaire bona. I és que la vaga general del 27 de gener, la incertesa
econòmica amb el cas Banesto de
rerefons, la suspensió de pagaments
de la immobiliària de la UGT, l’atur i
altres circumstàncies no oferien un
panorama gaire optimista. Malgrat
tot, l’editorial acaba amb un missatge d’esperança: “Hem de pensar
que, encara que sols sigui per llei
cíclica, en aquest 1994 entrarem en
un període de recuperació”.
ESPORTS. La redacció dedica
tres pàgines a l’article El CE Artesa,
un club modèlic. I és que l’equip havia quedat campió d’hivern al grup
cinquè de primera regional. Es destaca la bona gestió del club des de
tots els àmbits, però sobretot en el
treball del planter, ja que 11 dels 17
jugadors de la plantilla havien sortit
del planter. Es publiquen les fotos i
la fitxa de tots els jugadors. El pre-
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sident era Jordi Benet Llobera i l’entrenador, Josep Lluís Carrió Sepúlveda.
Al final de la secció es publica la
fotografia que reproduïm. Es tracta del lliurament del primer premi
de l’aparador rifat pel CE Artesa en
combinació amb el premi gros de la
loteria del Nen, exposat al vestíbul
del cinema Catalunya i obra de Ramon Durany. Hi podem veure Josep
Fontanet, de la junta del club, amb
els guanyadors, el senyor Jordi Vela
i la seua esposa, de Vernet.

TEATRE. La secció es fa ressò
del gran èxit que va tenir l’obra de
teatre Com l’aubaga no hi ha res,
creada i representada per l’anomenada Colla del Vilella. L’afirmació
“mai en el record tanta gent havia
assistit a veure una obra de teatre”
(s’entén que es parlava d’Artesa) pot
resultar una mica exagerada, però
segur que s’acosta molt a la realitat.
NADAL EN IMATGES. Malgrat el
títol, només es publiquen dues fotografies més de la representació dels
Pastorets que ja apareix en portada.
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Ramon Giribet i Boneta
Tampoc no hi ha text.
EXCURSIONISME. Joan Aranés
Clua ens ofereix un altre dels seus
interessants articles: De Valldarques
a Gavarra (i tornada a Valldarques)
en BTT. Un text que ocupa quatre
pàgines, incloent un parell de fotografies, ens narra l’excursió realitzada durant la Setmana Santa de
1992. De forma molt acurada, Aranés ens descriu tant l’itinerari com el
paisatge, els indrets i els personatges que anaven descobrint durant
el recorregut en bicicleta, en companyia del seu amic Jaume. Es veu que
a Gavarra van trobar gent jugant al
palet, joc semblant a les bitlles però
on les peces que es llençava eren
lloses de pedra calcària!
DES DEL MIRADOR DEL MONTSEC. Aquesta secció ens presenta
el tercer article llarg del mes, tot i
que es tracta del més breu dels tres
amb una extensió de dues pàgines i
mitja: La sal de Cambrils i Gerri, de
Ferran Sánchez Agustí. L’autor ens
documenta la rellevància de la sal al
llarg de la història i afirma que “havia
tingut una importància comparable
a la del petroli en els nostres dies”.
També ens explica quins han estat
els principals llocs de Catalunya on
s’obtenia sal, per acabar centrant-se
en els processos de producció a
les fonts salades de Cambrils (Solsonès) i de Gerri de la Sal (Pallars
Sobirà).
DEMOGRAFIA. La secció ens
presenta el moviment demogràfic
de l’any 1993, amb un total de 28
naixements, 30 defuncions i 11 matrimonis.
FULLS D’INFORMACIÓ MUNICIPAL LOCAL. Una secció més curta del que solia ser habitual informa
de molts assumptes de tràmit, però
destaca el Ple extraordinari del 27

de desembre en què es prenia una
decisió si més no delicada en relació a Alentorn: s’aprovà la concessió
d’uns terrenys a l’empresa AMACSA
per a l’explotació d’una pedrera prop
d’aquesta població; això sí, previ informe geològic pagat per l’empresa
que demostrés la no afectació dels
aqüífers de la zona. L’acord només
comptà amb el suport dels 5 regidors d’ERC, ja que els tres regidors
de CiU no hi eren, mentre que els
dos regidors del PP i el del PSC es
van abstenir. Per altra banda, el 23
del mateix mes s’havia signat la cessió dels terrenys per a la ubicació
d’una estació d’Inspecció Tècnica
de Vehicles on també s’hi ubicaria
una bàscula de pesatge automàtic.
OPINIÓ. En realitat no es tracta
d’un article d’opinió en sentit estricte, sinó d’un poema del col·laborador Sícoris, que en aquesta ocasió
utilitza un altre dels seus pseudònims: El Bruixot de Fontargent. El títol és prou significatiu: Auca d’un 5 a
0 (i tot Madrid va plorar). L’autor, que
era culer de soca-rel, glossa les excel·lències d’un Barça dirigit per Johan Cruyff, que aquell 8 de gener va

guanyar per 5 a 0 al seu etern rival
en el partit de lliga disputat al Camp
Nou, amb un hat-trick de Romario.
Sícoris no pot evitar relacionar el
Real Madrid amb la dictadura franquista: “I al Valle de los Caídos/ s’oficià un gran funeral,/ que feu estremir
en sa tomba/ aquell temut general”.
HUMOR. A partir de la pregunta
“A què juguem?” que porta per títol
la secció, Quimet i Cosme van plantejant diverses qüestions –la majoria
relacionades amb la política– que
van de temes locals a d’altres més
generals. Els mateixos protagonistes ens responen al final: “A la puta i
la Ramoneta”.
IMATGES D’AHIR. Amb un títol
molt contundent, El Segre, quan el
riu era un riu, la secció ens ofereix
dues imatges antigues d’un riu Segre francament cabalós. En la primera, es veu el resultat de l’erosió
del riu a l’alçada de Salgar, és obra
de M. Solé (de Bossòst) i dels anys
30. La segona mostra una panoràmica d’un riu a vessar amb Vernet al
fons, és de Calafell i fou editada per
León Baella “uns anys després de la
guerra”.
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poesia
Canta a la música

Qui no té por de cantar
I cridar a la llibertat

Capaç d’enrogir les venes
I d’encendre’t l’anima
És la música
Quantes escenes viuen dins d’ella

De confirmar que sense melodies
Seríem éssers inferiors
Que busquen refugi on no n’hi ha
En les cordes d’una guitarra apagada
Per les veus que ens volen callar
I proclamar el seu mandat

Qui la viu, qui la mata
Qui es deixa portar
Per un ocell angelical
I gaudeix del seu cant

Però jo em rebel·laré
I tu m’hi acompanyaràs

Deixa al món cridar
Perquè la música està feta per reivindicar
I estimar
Aquells que només busquen la pau
Els que són capaços de sentir amor
Sense condicions
Els que són capaços de sentir emocions
Els que saben confiar en les paraules i notes
D’aquestes oracions
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Júlia Ribera i Coma

Ai perdoni si no em paro de repetir
Però és que la lluita no acaba aquí
No sabies que les melodies arriben molt més alt
Fins a trencar els vidres de la soledat
Aquells que t’ofeguen
I no et deixen respirar
A tu company meu
Et tornaré a salvar
I omplirem el món de nou de cançons
Perquè ningú ens trepitjarà
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reflexionem

Mercè Nogues

El bambú japonès

N

o cal ser agricultor per saber
que una bona collita requereix
de bona llavor, bon adob i reg. També és obvi que qui conrea la terra no
s’atura impacient davant de la llavor
sembrada i crida amb totes les seves forces: “Creix!”
Hi ha una cosa molt curiosa
que succeeix amb el bambú i que
el transforma en no apte per a impacients: Sembres la llavor, hi tires
adob i t’ocupes de regar constantment.
Durant els primers mesos, no
passa res apreciable. En realitat, no
passa res amb la llavor durant els
primers set anys, fins al punt que un
cultivador inexpert estaria convençut
d’haver comprat llavors infèrtils.
No obstant això, durant el setè
any, en un període de només sis setmanes, la planta de bambú creix...
Més de 30 metres!
Ha trigat només sis setmanes a
créixer? No, la veritat és que s’ha
pres set anys i sis setmanes en desenvolupar-se.
Durant els primers set anys
d’aparent inactivitat, el bambú estava generant un complex sistema
d’arrels que li permetrien sostenir el
creixement que tindria després de
set anys.

No obstant això, en la vida quotidiana, moltes persones tracten de
trobar solucions ràpides, triomfs precipitats, sense entendre que l’èxit és
simplement resultat del creixement
intern, i que aquest requereix temps.
Potser per la
mateixa
impaciència,
molts
d’aquells que aspiren a resultats a
curt termini abandonen sobtadament just quan ja
estaven a punt de
conquerir la meta.
És tasca difícil convèncer l’impacient que només arriben a l’èxit
aquells que lluiten de forma perseverant i saben esperar el moment
adequat.
De la mateixa manera, cal entendre que en moltes ocasions estarem
davant de situacions en les quals
creiem que res està succeint, i això
pot ser extremadament frustrant.
En aquests moments (que tots
tenim), recordar el cicle de maduració del bambú japonès i acceptar
que mentre no abaixem els braços ni
abandonem perquè no “veiem” el resultat que esperem, sí que està succeint alguna cosa dins nostre: estem

creixent, madurant.
Els qui no es donen per vençuts,
van gradualment i imperceptible
creant els hàbits i el temps que els
permetran sostenir l’èxit quan aquest
per fi es materialitzi.
El triomf no és més que un procés que porta temps i dedicació. Un
procés que exigeix 
aprendre nous
hàbits i ens obliga a descartar-ne
altres. Un procés
que exigeix canvis, acció i formidables dots de paciència.
Temps... Com
ens costen les esperes, què poc exercitem la paciència en aquest món agitat en el qual
vivim... Posem pressa als nostres
fills en el seu creixement, posem
pressa al xofer del taxi ... nosaltres
mateixos fem les coses amb presses, no se sap bé per què ...
Perdem la fe quan els resultats
no es donen en el termini que esperàvem, abandonem els nostres
somnis, ens generem patologies que
provenen de l’ansietat, de l’estrès...
Per què? Et proposo tractar de
recuperar la perseverança, l’espera,
l’acceptació.
Si no aconsegueixes el que anhel·les, no desesperis... Potser
només estàs fent arrels ....

L’èxit és simplement
resultat del
creixement
personal, i aquest
requereix temps
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humor

Temps de constipats

Josep Galceran

-Que passi el primer!
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imatges d’ahir

Miquel Regué i Gili

1966

Foto de les tasques de pavimentació fetes a jova a l’avinguda Maria Anzizu l’any 1966 | Arxiu Joan Macià

Obres a l’avinguda Maria Anzizu
L

es obres als carrers d’Artesa són
un tema molt recurrent. I, habitualment, la durada d’aquestes sol
allargar-se més del previst...
Aquesta imatge correspon a la
pavimentació de l’avinguda Maria
Anzizu, entre els carrers Eduard
Maluquer i Balmes, l’any 1966. Desconeixem si les obres es van allargar més del compte, però el que
està clar és que es van fer a consciència, perquè fa més de 50 anys
que el paviment està fet i encara es
conserva en bon estat.
L’obra es va realitzar durant el
mandat de l’alcalde Joan Macià i es
va fer amb una fórmula inspirada en
la jova. Ens expliquem: els treballs
els van realitzar els veïns del carrer
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que volien i/o podien. Les hores que
hi dedicaven, es comptabilitzaven.
I posteriorment se’ls descomptaven
dels diners que haurien de pagar en
funció dels metres lineals de façana
que tenien. Els veïns que no treballaven a les obres, havien de pagar
l’import econòmic pertinent.
Al capdavant dels treballs hi havia el padrí de cal Bianya i el Josep
Tarragona de cal Don Juanito, que
eren dels que tenien més metres de
façana. Les pastades les feien a mà
amb la formigonera que s’observa
a la imatge i la grava la portaven
del riu Segre. A la foto, s’observen
alguns veïns mentre treballen, així
com una moto Vespa al fons i un cotxe darrere la formigonera.

De les cases, s’observen a mà
esquerra, cal Bergonyó en primer
terme, el solar on ara hi ha el rentador, cal Bianya, cal Coma, cal Vicent, ca la Maneta, solar on ara hi
ha cal Bep de Vilves i l’edifici de la
Lluïseta.
I a mà dreta, s’observa primer
cal Bella, els corrals del Bisbe (on
ara hi ha un bloc de pisos, als baixos dels quals la Farmàcia Mola).
Seguidament, es veu l’edifici de cal
Regué (construït un any abans i on
va néixer i créixer qui signa aquestes línies), un dels més alts del poble
en aquells temps. A continuació, es
veu l’edifici de cal Tossal. Al fons, hi
ha un corral on ara hi ha cal Batista
i, a la vora, cal Carabassa.
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la foto

El tió popular va omplir la plaça de l’Ajuntament de petits i no tan petits la tarda del 24 de desembre, que van cantar la
cançó tradicional al voltant del tonc i tot seguit van sortir a tota velocitat van recollir els obsequis | Jordi Farré

