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febrer 
(manquen dades del Registre Civil)

ALÒS DE BALAGUER 
DEFUNCIONS
dia 3: Maria Ferrando i Baella (84 

anys), natural d’Alòs de Balaguer 

ARTESA DE SEGRE 
NAIXEMENT
dia 7: Roc Vendrell i Camps, fill de 

Josep i Maria

DEFUNCIONS
31 gen.: Àngela Terré i Gispert (82 anys), 

natural d’Artesa de Segre
dia 9: Bepeta Cinca i Rovira (89 anys), 

natural de Vilanova de l’Aguda
dia 12: Josep Antillach i Aige (90 anys), 

natural de Tragó de Noguera
dia 12: Carme Solans i Font (94 anys), 

natural d’Anya
dia 13: Balbina Farré i Canes (90 anys), 

natural d’Artesa de Segre

30 de març
Cinema al Cubtural. A les 18 h, Com 
ensinistrar un drac 3 (animació). A 
les 22 h, El Gordo y el Flaco

31 de març
17:30 h, C/ Bisbe Bernaus, Desfila-
da Primavera-Estiu 2019. ACS.

12 d’abril
A les 20 h, Biblioteca, presentació 
del llibre L’origen de 100 festes 
populars d’Albert Vidal

13 d’abril
A les 21:30 h, teatre al Cubtural 
amb Joan Pera: Alguns neixen 
estrellats (venda anticipada)

15 d’abril
 A Foradada, 6a Copa Noguera, 
campionat multiesportiu per a 
joves de 15 a 29 anys. Inscripcions 
a www.noguerajove.cat fins al 9 
d’abril. Organitza: Consell Comarcal

18 d’abril
Cinema al Cubtural. A les 18 h, 
Dumbo. A les 22 h, Mula

20 d’abril
Excursió a les trinxeres i búnquers 
del Montsec (veure pàg. 14)

20 d’abril
- De 9 a 14 h, C/ Bisbe Bernaus, 

presentació del Mercat Tot d’Aquí 
(productors d’Artesa i comarca)
- Al pavelló poliesportiu d’Artesa: a 
la nit, concert pel jovent

21 d’abril
- Durant el matí, Cantada de Cara-
melles. (veure pàg. 8)
- Al pavelló: concert i ball de tarda; 
a la nit, concert pel jovent
- 17:30 h, C/ Bisbe Bernaus, ballada 
de sardanes amb la cobla Tàrrega. 
Organitza: Amics de la Sardana

22 d’abril
Aplecs de dilluns de Pasqua a Sal-
gar, Sant Salvador d’Alentorn i La 
Vedrenya

23 d’abril
Diada de Sant Jordi

25 d’abril
- A Cubells, festa de Sant Marc i 
romiatge al santuari de Salgar
- A les 19 h (lloc per determinar), 
xerrada “Dieta mediterrània per a la 
prevenció del càncer”, de la met-
gessa nutricionista Maribel Closa

27 d’abril
Cinema al Cubtural. A les 18 h, Cor-
gi, les mascotes de la reina. A les 
22 h, Bienvenidos a Marwen

28 d’abril
- Bisbe Bernaus, Mercat Tot d’Aquí
- A Sant Marc de Batlliu, Aplec
- A les 9 h, a Anya, 8a Caminada 
Popular Memorial Francesc Bròvia 
Capell (inscripció gratuïta)

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

temps

Agenda
ciutadana

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

febrer

ARTESA DE SEGRE    
A) PLAÇA DE L’AJUNTAMENT           

Temperatura mitjana: 7°
Temperatura màxima: 20° (16)
Temperatura mínima: -5° 
     (dia 4)
Dies amb precipitació:    2
Precipitació màxima: 1 mm  
   (dia 1)
Total precipitacions: 1,1 mm

B) BALDOMAR 
Temperatura mitjana:     6,4°
Temperatura màxima:    20,3° (dia 26)
Temperatura mínima:      -6,4° (dia 4)
Dies amb precipitació: 10*
Precipitació màxima: 8,9 mm (1)
Total precipitacions: 9,9 mm
*Inclou dècimes de litre per la boira

VILANOVA DE MEIÀ     
Temperatura mitjana: 7,6°

Temperatura màxima:    20,8° 
   (dia 26)
Temperatura mínima:     -5,2° 
   (dia 4)
Dies amb precipitació: 1
Precipitació màxima: 17,9 mm  
   (dia 1)
Total precipitacions: 17,9 mm

FORADADA
Sense dades

Actes
que sabem que es faran
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editorial
Com cada quatre anys, s’acosta un 
dels moments més rellevants de la 
democràcia: les eleccions munici-
pals, on es valora la gestió pública 
més propera a la ciutadania.
I també com cada quatre anys, no 
ens estarem de dir la nostra pel que 
fa a l’Ajuntament d’Artesa. Ho farem 
en base a les nostres impressions, 
però també recollint el sentiment 
que es pot percebre a peu de carrer. 
Segurament ens deixarem moltes 
coses al tinter perquè la gestió mu-
nicipal implica aspectes i problemà-
tiques molt diverses.
D’entrada, la majoria de vuit regi-
dors obtinguda per l’actual equip de 
Govern l’any 2015 no s’ha traduït en 
una nova empenta o una renovació 
d’idees com calia esperar. Ans al 
contrari, s’ha percebut certa desídia 
que ens dóna la sensació d’estar 
ancorats.
En general, la majoria de regidors i 
regidores han estat “desapareguts” 
de les seves funcions i responsa-
bilitats. Per contra, l’alcalde s’ha 
mostrat omnipresent però sense 
l’espurna necessària per a redreçar 
la situació. Tampoc hem vist gaire 
cura pel que fa a la gestió d’espais i 
equipaments públics, entre els quals 
destaquem el polígon industrial, 
amb problemes en el subministra-

ment elèctric, una deficient con-
nexió a internet i filtracions d’aigua 
al subsòl. A aquesta situació cal 
afegir-hi l’actitud de l’únic grup de 
l’oposició, que no ha lluitat gaire per 
canviar aquesta situació de deixade-
sa municipal.
Pel que fa a grans obres, si bé és 
cert que l’últim Pla Únic d’Obres 
i Serveis correspon al període 
2013-2017, hem trobat a faltar més 
actuacions. I algunes de les més 
rellevants, com l’acabament del Pla 
de Barris i l’accés al carrer Roc del 
Cudós, han estat executades amb 
una lentitud que ha acabat amb la 
paciència dels veïnats respectius.
En l’aspecte més positiu, destaquem 
la implantació de la figura de l’agent 
municipal, la construcció de l’àrea 
per a caravanes, la programació pe-
riòdica de cinema, la comunicació a 
través de l’aplicació ebando, l’intent 
de revitalitzar la Fira... Actuacions 
rellevants que no compensen la 
insatisfacció que genera la gestió 
global.
Com sempre, la ciutadania emetrà 
veredicte el proper 26 de maig, data 
en què també votarem per al Parla-
ment europeu. Abans, però, tindrem 
les inesperades eleccions legisla-
tives espanyoles el 28 d’abril. Tota 
una recta final digna d’un triatló.

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	dimarts	16	d’abril

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

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

COORDINACIÓ
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chez, Montse Vall, Albert Vidal

MAQUETACIÓ M. Àngels López i 
Ortiz, Marta Serret i Bella
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  I 5



6 I  I PUBLICACIÓ D’ARTESA DE SEGRE i COMARCA I Març 2019 I Núm. 430



La vaga del 21 de febrer en de-
fensa dels drets i la llibertat de 

les persones es va notar en diversos 
actes organitzats pel CDR a Artesa. 
El programa començava uns dies 
abans amb actes preparatius com 

les enganxades de cartells dels dies 
19 i 20 de febrer i la preparació de 
la Roca del Cudós per tornar-hi a 
col·locar l’estelada.

El dia 21 a les 10 del matí els 
grups informatius van sortir de l’Ajun-

tament i a les 13 es va fer concentra-
ció a la Roca del Cudós per penjar 
l’estelada i dinar de carmanyola. A 
la tarda hi va haver una nova con-
centració de grups d’informació i la 
lectura del manifest a l’Ajuntament.

noticiari
Actes per la vaga del 21 de febrer a Artesa

L ’ANC va organitzar un autocar per assistir des d’Ar-
tesa a la manifestació convocada el 16 de març a 

Madrid en contra del judici per l’1 d’octubre.

Autocar a Madrid pel 16M
Un grup d’artesencs van anar a la manifestació  del 

16 de febrer a Barcelona contra el judici als presos 
polítics sota el lema “L’autodeterminació no és delicte”.

Manifestació a Barcelona

Manifestació i actes a la Roca del Cudós al matí i migdia, i manifestació al vespre | CUDOS, M. Àngels López, Dolors Bella
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noticiari
A lbert Vidal, col·laborador de La 

Palanca i autor del libre Per què 
diem, l’origen de 100 dites populars, 
ens presenta ara un nou llibre en el 
qual es recullen un centenar de cele-
bracions d’arreu el territori, entre les 
moltes existents, de les quals n’ex-
plora la procedència, el remot o més 
proper origen i n’explica el contingut. 

Perquè, qui és tan distret com per 
oblidar els seus orígens ancestrals? 
I pot ser que aquest coneixement 
ens ajudi a assaborir millor la truita 

amb suc, el xató o la ratafia, a vibrar 
amb els traginers, els gegants o els 
gossos d’atura, a emocionar-nos 
amb la dansa de mort, la morisca o 
les fogueres de Sant Joan, a gau-
dir més de la Festa Major o de la 
cantada de les Caramelles. El llibre 
està editat per Albertí Editors en la 
col·lecció Orígens i la presentació a 
Artesa anirà a càrrec de Jordi Este-
ban, dinamitzador, i l’autor, el diven-
dres 12 d’abril a les 20h a la Bibliote-
ca. | Albert Vidal

Nou llibre d’Albert Vidal

Es preveu començar a cantar a les 9, i les aturades  
previstes són, per aquest ordre: casa de l’alcalde, 

residència d’avis, carretera d’Agramunt (Antiguitats), 
carretera d’Agramunt (supermercat Caprabo), Bar Jor-
per’s, plaça del Progrés, carretera d’Agramunt (Cal Bor- 
rell), xarretera d’Agramunt (Cal Mianes), cruïlla entre 
les carreteres de Ponts i Tremp, Museu (centre his-
tòric), plaça Major, església i plaça de l’Ajuntament.

Recorregut de les Caramelles

La colla gegantera d’Artesa ja està en marxa, i al tan-
cament d’aquesta edició la formen quatre gegants i 

un gegantó, aquest últim pendent d’arribar. La junta de 
la colla la presideix Jordi Garcia, acompanyat de Noemí 
Pursals i Joan Aramunt. Garcia ha explicat que el pri-
mer acte públic serà el 5 de maig a Balaguer a la festa 
Posa’t la Gorra, però que abans hi haurà una activitat 
participativa per posar nom als gegants per Sant Jordi.

Artesa ja té colla gegantera
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Xavier Sala i Martín va oferir 
una xerrada al Cubtural el dia 

22 de febrer en el marc dels actes 
de celebració del 60è aniversari de 
la Cooperativa d’Artesa. El popular 

economista va omplir la sala gran 
del Cubtural, i fins i tot es va habili-
tar un espai annex per poder seguir 
la seva conferència des d’una pan-
talla. A la presentació hi van assistir 

personalitats rellevants de la coope-
rativa i de la seva història, així com 
autoritats locals. La conferència de 
Xavier Sala i Martín estava titulada 
El gran Repte.

Xavier Sala i Martín omple el Cubtural
La visita del popular economista a Artesa, convidat per la Cooperativa, va omplir la sala gran del Cubtural | Jordi Farré

Puja el preu mitjà del lloguer
Segons dades facilitades per la Generalitat de Cata-

lunya, el preu mitjà del lloguer dels pisos a Artesa va 
augmentar un 12,5% entre l’any 2017 i el 2018, en què 
ha passat de 283,9 a 319,4 euros mensuals.

1.500 espectadors al cinema
Durant el 2018, les pel·lícules d’estrena al Cubtural 

van tenir 1.499 espectadors. Donat que van ser 14 
estrenes, és una mitjana de 107 per cadascuna.
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La Biblioteca va acollir una taula 
rodona amb quatre dones tre-

balladores de perfils diferents per 
celebrar el 8 de març. Les convida-
des eren Núria Armengol, jutgessa, 
Sabah, agent municipal, Roser Far-
ré, enginyera aeronàutica, i Conxita 
Solans, investigadora. Durant l’acte, 
organitzat per la biblioteca i les Arte-

senques Actives, Sílvia Cardona va 
llegir poemes de Rosa M. Arrazola, 
Teresa Guiu va llegir una introducció 
del perquè de la diada del 8 de març 
i les dones de l’ANC van llegir la de-
claració del 8 de març de 2019. Per 
altra banda, aquest mes també s’ha 
fet el berenar amb pa amb vi i sucre 
en el marc de Biblioteques amb DO 

i s’ha anat a l’òpera gràcies al Petit 
Liceu BIB. A més, el poeta de Ponts 
Jaume Invernon va presentar el poe-
mari Pors i es van entregar els pre-
mis del concurs de fotografies amb 
DO. El primer va ser per Benjamí 
Llobet i el segon, per Bregje Van 
Den Elshout. Els premis consistien 
en lots de llibres i vi del Celler Arió.

8 de març i altres actes a la Biblioteca
A dalt, taula rodona i a baix, activitats infantils, Jaume Invernon i primer premi de fotografia | Jordi Farré, Dolors Bella
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E l passat dissabte dia 23 de fe-
brer vàrem celebrar la 37ena 

edició de la Festa del Porc. Va fer un 

temps excel·lent. La gent va col·la-
borar i participar en l’esdeveniment. 
Al dinar que s’acostuma a fer, hi ha-

via 103 persones i al vespre, típica-
ment la festa, també hi havia força 
gent, prop de 200 persones. 

baldomar

37a edició de la festa del porc a Baldomar

EMD Baldomar
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municipis

A principis de mes van aparèixer 
pintades als municipis de Fora-

dada i Artesa, en principi per la gestió 

de l’ajuntament del possible trasllat 
del centre de Menors Estrangers No 
Acompanyats (MENA) de Cal Petit a 

la casa de colònies de Salgar, ja que 
va convocar els veïns i va plantejar 
que falten mitjans per atendre’ls. 

Pintades contra l’Ajuntament de Foradada
Han aparegut pintades contra l’Ajuntament de Foradada en punts del municipi i també d’Artesa | Jordi Farré
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E l conseller d’Interior, Miquel 
Buch, va visitar Cubells el 16 de 

març. Pel conseller era la primera 
visita a Cubells i pel poble, la pri-
mera visita d’un conseller d’Interior. 

L’alcalde, Josep Regué, li va dema-
nar que es creï un cos de volunta-
ris de protecció civil al poble, similar 
al que hi ha a Artesa, i el conseller 
es va mostrar molt receptiu, fins al 

punt que ja es prepara una reunió de 
treball. Buch va visitar l’església del 
Castell i la portalada, el local social, 
l’església de Sant Pere i l’ajunta-
ment, on va signar al llibre d’honor.

El conseller d’Interior visita Cubells
El conseller va visitar diversos indrets de Cubells i també l’edifici consistorial | Ajuntament de Cubells

E l 15 de febrer l’alcaldessa de 
Foradada, Maricel Segú, va re-

collir la distinció Poble amb Encant 
atorgada a Montsonís. L’acte va te-
nir lloc a la Col·legiata Basílica de 
Santa Maria de Manresa, presidit 
per la Consellera d’Empresa i Co-
neixement, Àngels Chacón, i amb 
el director de l’Agència Catalana 
de Turisme, David Font. En total es 

van entregar 15 distintius: 3 Ciutats i 
Viles amb caràcter (Manresa, Mont-
blanc i Solsona) i 12 Pobles amb En-
cant (Beget, Calella de Palafrugell, 
Castellar de n’Hug, Montsonís, Mu-
ra, Pals, Peratallada, Prades, Rupit, 
Santa Pau, Siurana i Taüll). Les Ciu-
tats i Viles amb Caràcter o Pobles 
amb Encant són marques turístiques 
especialitzades en turisme cultural.

Montsonís, poble amb encant

Entrega del distintiu | Aj. de Foradada
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TALLERS

VILELLA
ARTESA DE SEGRE
Tel. 973 40 02 95

EQUIPS DE NETEJA GIDAR
REPARACIONS MECÀNIQUES

Ctra. Agramunt, 12      Tel. 973 400 081      25730 Artesa de Segre (Lleida)
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la noguera
INCENDI A PREIXENS

T res persones van resultar intoxicades amb caràcter 
lleu en un incendi d’habitatge a Preixens el 21 de 

febrer. Les víctimes van ser tres dones de 59, 61 i 89 
anys. El foc va començar a tres quarts d’una del migdia i 
en poc menys d’una hora es va donar per extingit.

EL PAM APOSTA PEL TURISME FAMILIAR

E l 28 de febrer es va presentar la nova temporada del 
Parc Astronòmic del Montsec, que té com a tret dis-

tintiu l’aposta pel turisme familiar. La presidenta del Con-
sell Comarcal de la Noguera, Concepció Cañadell, va dir 
que aposten per “la renovació de continguts per atraure 
turisme familiar, objectiu estratègic dels propers anys”.

8 DE MARÇ A LA NOGUERA

E l consell comarcal i l’Ajuntament de Balaguer van 
commemorar el Dia de la Dona amb un acte conjunt 

on la directora del Museu de la Noguera, Carme Alòs, 
que va presentar el col·leccionable En femení. La his-
tòria a través de les nostres dones, després es va llegir 
el manifest reivindicatiu i es va acabar amb la taula rodo-
na Gastronomia en femení, amb de 4 noguerenques que 
han convertit en professió la seva passió per la cuina.
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Autèntics PROFESSIONALS 
de la impressió al vostre servei!

Mare de Déu del Pla, 4, 2on F
25730 Artesa de Segre
973.400.084
www.impressus.es
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partits polítics
A les eleccions municipals del 26 

de maig, a Artesa es presentarà 
una nova candidatura independent 
formada per persones alienes a cap 
partit polític.

Agrupació pel canvi – Artesa de 
Segre (APC) anuncia la presentació 
de la seva llista de candidats i candi-
dates a les properes eleccions munici-
pals al municipi. APC neix com un grup 
de ciutadans transversal políticament 
i sense adscripció a cap partit polític 
i amb l’únic objectiu d’esdevenir una 
alternativa de govern municipal que 
impulsi el municipi amb noves idees, 

iniciativa i ganes 
de treballar.

Inicialment es 
van crear espais 
de debat amb 
persones de di-
ferents àmbits 
per conformar la 
visió del municipi i del seu futur que 
han estat la base del seu programa 
de treball i de la formació de l’APC. 
En una primera fase preelectoral vo-
len centrar els esforços en recórrer el 
municipi per recollir idees i inquietuds 
que ajudin a enriquir aquesta visió i, 

alhora, implicar persones que puguin 
adherir-se al seu projecte.

La candidatura estarà encapçala-
da per Pere Martí, que estarà acom-
panyat als primers llocs per Eva Cen-
dra, Ismael Maza, M. Àngels López i 
Silvio Rosa. | APC

Nova candidatura
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les entitats

Com us avançàvem al número 
anterior de La Palanca, el dia 

9 de febrer vam celebrar el segon 
Campionat de Botifarra, amb gran 
afluència de participants. Els dos 
guanyadors van ser obsequiats amb 
un pernil a cadascun i els altres par-
ticipants van ser obsequiats amb re-
gals que ens van donar comerços de 
la ciutat. Moltes gràcies a tots!

Per altra banda, el dia 17 de fe-

brer vàrem celebrar a la Llar de Ju-
bilats una tarda de ball per a tots els 
socis de l’entitat.

Va començar a les 6 i va ser molt 
animada, es va omplir la sala i hi va 
haver molt bon ambient. Ens varen 
demanar que continuéssim amb 

aquestes tardes tan distretes i pro-
curarem fer-ho.

Aquest dia va estar amenitzada 
pel nostre amic i gran músic Jordi 
Rojals, que agrada molt perquè la 
seva música és molt animada. | As-
sociació de Gent Gran

Notícies de 
l’Associació 
de Gent Gran

A l’esquerra, tarda de ball, i a la dreta, guanyadors del concurs | Assoc. Gent Gran
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E l diumenge 10 de març el Cen-
tre Excursionista de Balaguer 

(CEB) i la nostra entitat Terres del 
Marquesat vam fer la sortida conjun-
ta per l’entorn de la presa de Santa 
Anna a la Noguera Ribagorçana, on 
vam visitar la torre del segle XII de 
vigilància de l’aigua, la casa de l’ai-
gua, dita també de Lleida, i després 
continuàrem per un camí que va 
rodejant el canal de Pinyana fins al 
túnel que hi ha la zona del partidor, 
el lloc de la presa d’aigua per la dre-
ta de la séquia d’Ivars de Noguera, i 
per l’esquerra el canal de Pinyana.

Continuant pujant per unes es-
cales vàrem fer cap a la carretera 
d’accés a la central, la qual creu-
àrem, i per un sender bastant planer 
ens endinsàrem a l’interior d’un bar-
ranc espectacular i curt de creuar. 
Per una escalinata vàrem ascendir 
fins al despoblat de Pinyana, on hi 
ha l’ermita de Santa Anna, que fou 
reconstruïda el 1955 amb motiu de 

la construcció 
de la presa que 
duu aquest nom 
i on hi ha un mi-
rador des d’on 
es veu la presa, 
el recorregut del 
riu Noguera Ri-
bagorçana i la 
sortida de l’aigua 
del canal d’ali-
mentació d’Ara-
gó i Catalunya, i a l’altre costat, el 
campament on vivien els enginyers i 
encarregats de l’obra.

Per acabar, per un corriol fent 
corbes ens enlairàrem fins al mira-
dor que hi ha uns 100 metres per 
sobre de la presa i des d’on s’albira 
una panoràmica de l’embassament i 
al fons, els Picons i el Montpedró, on 
hi ha l’ermita de Sant Salvador.

Tornàrem caminant per una pis-
ta de terra que porta a la carretera 
d’accés a la presa per agafar una 

drecera cap a l’esplanada on havíem 
aparcat. Ens acomiadàrem després 
de tres hores i mitja de caminar, es-
morzar i fer tres explicacions de les 
coses que anàvem veient pel camí 
de la ruta circular, que en total té un 
recorregut d’uns 8 km.  

La propera serà el 19 d’abril,  Di-
vendres Sant, al Centre d’Interpreta-
ció Lluís Companys i visita al Poblat 
Ibèric del Molí de l’Espígol de Torna-
bous.| Francesc Gessé, Terres del 
Marquesat

El Canal de Pinyana, paisatge i geologia
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E ls alumnes de 5è participen en el 
projecte Apilo (recollida de piles) 

i fan d’agents Apilo per tercer any 
consecutiu. El curs passat, la nostra 
va ser l’escola de la Noguera que en 
va recollir més.

Han fet un vídeo promocional per 
conscienciar l’escola i el municipi de 
la importància del reciclatge de les 
piles, un vídeo on podreu veure les 

actuacions que hem dut a terme, a 
més, d’altres activitats complemen-
tàries on l’Apilo ha estat l’eix con-
ductor. Aquí teniu l’enllaç perquè 

pugueu veure’l. No us oblideu de 
compartir-lo i fer-li “m’agrada”: http://
www.apilo.cat/galeria/page/3/ | Es-
cola Els Planells

escola els planells
L’Escola 
participa al 
projecte Apilo

Dues de les activitats que s’han fet en el marc de l’Apilo | Escola Els Planells
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E l dissabte 16 de febrer ens vam 
aplegar un any més a l’Escola 

Politècnica Superior de la Univer-
sitat de Lleida (UdL) per a celebrar 
la First Lego League (FLL) de Llei-
da. El nostre centre, representat 
per l’equip ADS-15 de 4t d’ESO, es 
va endur el Primer Premi Fundació 
Scentia en aquesta vuitena edició.

Al concurs hi van participar més 
de 300 alumnes de 32 escoles, símp-
toma de la bona salut de la trobada i 
de la bona feina dels organitzadors. 
El nostre equip va comptar en tot 
moment amb l’escalfor de familiars, 
amics i professors, un dels millors 
aspectes de l’experiència FLL.

L’edició d’aquest any, Into Orbit, 
proposava explorar la vida i el viatge 

espacial. Els ADS-15 van portar un 
original projecte per a què els astro-
nautes puguin menjar pa a l’espai.

L’engrescadora exposició del 
projecte, juntament amb el compor-
tament del robot en les tres rondes 
que es van disputar, va permetre als 
ADS-15 convertir-se en guanyadors 
del certamen, que garanteix el pas-
si a la final estatal que tindrà lloc a 
Tenerife els dies 23 i 24 de març. 

L’equip Epic Lego Bulls (La Salle, 
Mollerussa) va rebre el segon premi 
i també representarà Lleida a la final.

Des d’aquí volem felicitar a tots 
els participants, a l’organització, als 
acompanyants i, sobretot, als entre-
nadors, Jordi Trilla i Montse Miralles, 
que amb la seva feina incansable i 
el seu saber fer, aconsegueixen any 
rere any esperonar el talent del nos-
tre alumnat. | Institut Els Planells

institut els planells
Campions de 
la First Lego 
League

Els ADS-15 de 4t d’ESO van quedar campions de Lleida | Institut Els Planells
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tema del mes

Carnestoltes!!!
E l cap de setmana del 2 i 3 de 

març i el dimarts dia 5 es va ce-
lebrar el Carnestoltes a Artesa. Se-
guint el programa dels darrers anys, 
dissabte es va fer la rua de compar-
ses i el sopar al pavelló, diumenge 
la desfilada infantil i dimarts, la ma-
tança del porc. 

A la rua de comparses, que man-
té la tendència d’alta participació 
de les últimes edicions, hi va haver 

17 comparses que en total van reu-
nir 561 persones disfressades. Les 
temàtiques eren d’allò més variades, 
i com és habitual, oscil·laven entre 
els clàssics i els temes satírics i 
d’actualitat. 

La carrossa del rei carnestoltes 
enguany estava inspirada en el con-
te de la Blancaneu i els set nans, 
i de fet el mateix rei Saltasekles 
anava vestit de la protagonista del 

conte i els seus acompanyants, de 
nans. Podeu llegir el discurs que va 
pronunciar a les pàgines següents. 
Després del discurs, la rua es va 
dirigir al pavelló, on es va fer sopar 
popular amb la novetat que s’hi po-
dia veure el partit de futbol. Hi van 
assistir 410 persones.

La millor comparsa va ser Amb la 
Closca al Cul, amb 69 persones ins-
crites. A aquest premi només hi op-

Concentració de comparses a la plaça de l’Ajuntament per escoltar al Saltasekles i iniciar la rua | Jordi Farré
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ten les comparses amb carrossa, ja 
que són més laborioses de preparar.

CONCURS INFANTIL

Per altra banda, el diumenge es 
va fer la desfilada infantil de disfres-

ses i el concurs de les que estaven 
fetes a mà. Els vencedors van ser 
Éssers Mitològics, amb Hugo Oya, 
Leire Juárez i Naia Oya, i el segon i 
tercer premi van ser per A cavall del 
carrusel, amb Elisenda i Roger Rey, 

i Avió, amb Arseny Yanishevskiy. Al 
festival hi van participar 137 infants, 
dels quals 43 ho van fer en 23 dis-
fresses fetes a mà i 94 en la resta de 
48 disfresses. Tots van desfilar i tots 
van rebre un obsequi. 

tema del mes #temadelmes

La tradicional Matança del Porc 
del dimarts de carnaval a Ar-

tesa ha arribat enguany a la 40a 

edició. Tot i no ser com en els anys 
més multitudinaris, la tradició conti-
nua viva i en aquesta edició s’han 

Concurs infantil: a la dreta a dalt, guanyadors i a la dreta a baix, segon i tercer classificat | Jordi Farré

La Matança del Porc celebra els 40 anys
repartit 1.800 racions en el bere-
nar popular a base de llonganis-
sa i botifarra.
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Després de tenir-ne més d’un enfadat, el text apareix retocat
Ja sabeu que la censura a més d’un li posa dura
Així que per una altra ocasió
val més prendre-s’ho bé i rebaixar la tensió.
Sense més dilació comencem amb el pregó,
i si algú s’hi sent identificat, perdoneu el nostre pecat.

Conta el conte que una bella alcaldessa 
Tenia el mandat etern a la ciutat d’Artesa.
El seu nom era Blancamingo
i sempre deia: qui vulgui el meu tron, que vingo.
Era blanca com la neu i amb molts problemes de veu,
vermella i fina com la gasolina
i negra de bigoti com el tub d’escapament
del Jeep que porta el jefe de l’ajuntament.
La història diu que el bruixot de Vilves de cal Panxal,
volia fer-li molt mal.
Va enviar el seu fill Adrià que la portés a Salgar, 
i a prop del Monestir, allà deixar-la morir.
Van veure una cabana i veient que els plans eren ruins,
la Blancamingos es va tancar a dins. 

La cabana era a prop dels Bombers, el reialme dels Calderers.
En veure penjats tants barrets, 
va pensar que la cabana potser era a casa dels Llobets. 
Descartant que fossin els de la manada,
va veure que allà vivien els enanos de la brigada. 
Desesperada buscava la sortida 
entre calendaris porno i alguna embastida, 
estava cansada i no se’n fiava un pèl, 
però es va quedar adormida dins la màquina del Manel.
Cap allà a les tres era l’hora de plegar 
i encara amb la panxa plena del segon esmorzar
els enanos de la brigada cap a la cabana van anar.

En trobar aquella noia bonica i formosa  
se’ls va començar a moure la cosa
I ben contents la van acceptar perquè no gaire els feia treballar. 

Enrabiat, el Panxal li va enviar una poma enverinada 
i en tastar-la, Blancamingos va caure desplomada.
Ara, només el petó d’un jove Cavaller 
la faria sortir d’aquell traster. 
Com a cavaller no compta el Brito,
 que al Ros ja va a toc de pito.
Molts joves apuestos es van reunir,
un camarer del Jacks, seria el primer a insistir, 
però va recordar que tenia una cita amb una pibon al Manolita.
El surfero més galan d’Artesa ja tenia la flama encesa, 
però la Lurdes el va llogar per repartir cervesa.
Si la desperto fotré un clau, 
va pensar el del “pelo rissau”. 
Just llavors el van trucar de Margalef per anar a fer de chef.
Algun dels enanos de la brigada li va voler fer un petó i una 
abraçada, però no hi arribava per l’alçada.
Finalment van aparèixer uns vells amics de la política,
que són gent que ara el critica. 
Un a un i una a una el bigoti li van petonejar, 
suaument, intentant no fer-la enfadar.
Doncs un últim favor 
li van fer l’agrupament dels artesencs rebel·lats. 

A veure si acaben tan amics o li foten per tots els costats.
Doncs, conte contat i fet aquest assaig, 
Ja veurem que passa d’aquí al maig.

Bona nit artesenques!
Que us ha semblat aquest conte tant patriarca i masclista, a 
més d’una us fotrà mal a la vista
Per compensar-ho he vingut de dona, per reforçar el nostre 
interès. 
I sobretot, perquè no se n’enfadi alguna més.
Per no fer-ho com sempre normal, 
trenco la regla i faig servir la copa menstrual.
També sense afaitar...
però això, us he de confessar, que vaig anar a l’esteticient a 
treure’m el pèl i de tant xarrar, el bigoti es va oblidar

He vingut amb els protagonistes de les obres del Bisbe Bernaus 
perquè han treballat com esclaus
Perque allà, molt obrer però no s’acaba mai el carrer. 
Sort dels meus enanos de nit al peu del canó
Amb el Jaguar dirigint des del balcó.
Sort de les indemnitzacions 
per fer feliços als més contestons.

Una bona hòstia a la galta
Li haurà costat el retard al Ribalta.
Per que en aquell carrer,
emprenyats del Juan bo fins al peixater

Al jefe del bar de moda de la zona, de tant posar l’ull 
el volien enterrar dins d’un trull. 
Si és que no et pots posar pinxo, 
que ja et preparen el ninxo.
Mentre, el Feli de l’Espinal esperava que li arreglessin algo de 
regal, ja li anava bé perquè s’entrenava pel carrer.
Menos mal que per allà ja no hi ha el butano
Perquè a algun gandul
li fotia la bombona pel cul.

Això que van dir que serien obres menors.
I en sentir les paraules, els mossens ja escalfaven motors. 
Ja queda poc per les comunions, aguanteu-vos les pulsacions.
Mirant a través del vidre, les pastisseres
amb els obrers es posaven a to...
I al pobre Pijuan, que li han traslladat lo xiringuito, 
I ha hagut de moure el carrito.
Ni que plogo o nevo, els hi porta corrent lo Cebo.
Pues a a veure si s’acaba d’una vegada 
i tenim la zona ben comunicada.
Però segur que aviat sortiran les xapusses, 
i això a mi ja em va bé
perque ja tindré de què parlar l’any que ve.

L’Ajuntament ha passat a l’acció
i ha posat la urbana per tocar els collons a la població. 
Vam començar amb un crusant empotrat 
i ara una cordial noia hi han posat.
Els vilatans de rebre una multa estan encantats,
sigui per pixar fora de test o per estar mal aparcats.
Som una societat acollidora
i ens encanta que ens controlin l’hora.

discurs
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A més, algun jubilat la fa xarrar
i apatrullant li dóna un cop de mà.
Artesa estrena zona blava 
i als comerciants de la carretera els cau la baba.
Sembla que ja es pot aparcar a la carretera
a costa de multes i tirar de cartera.
Molta serietat i molta disciplina,
això sí, controlat amb uns rellotges de joguina
de temps màxim 60 minuts.
Xungo pel Capell, que saps quan entres però no quan surts.
Fins a l’Eixida no calia ampliar la zona,
perquè allà hi ha una altra cosa que sanciona:
no cal el contador perquè la vella et fot un cop de bastó.

Posats a pintar, ja podríem partir artesa en zones, 
que n’hi haurà de bones:
La zona verda cap al Jacks, entre tapetes i cigarrets de la risa, 
tots ben viciats.
La zona groga, per tot Artesa que es ven molta droga.
Del Castellot a la Palanca la zona vermella,
on de nit hi pots veure dins del cotxe alguna mamella.
La zona marró una mica per tot cantó, 
Entre cagades de gossos i purins, 
la merda la tenim ben endins.
La zona negra qualsevol part d’artesa quan plou,
amb els apagons que hi ha algú hauria de dir prou!

Però ja que havíem anat a la carretera, 
seguim amb els canvis de camarera. 
El Jubete ara es diu Al volt.
Potser ara hi ha menys colesterol.
La Rafa agafa el Lladós 
perquè no volia deixar els mostradors. 
Tots els comerciants van a la dreta, 
del Lladós a la Immaculada, 
a ordenar la parada.
La Immaculada amb el seu desgavell, 
a posar ordre al Borrell.
La Carmeta amb la finura, 
cap a la Palmira a vendre verdura.
I la Palmira amb la seva gràcia, 
a vendre condons a la farmàcia.

I seguint amb els comerços
El Caprabo li fa la competència al badulake de l’Espinal.
Fotre tantes hores us sembla normal?
Al Dia, després de tants canvis de personal, 
han canviat fins i tot l’administradora,
i ningú s’ha adonat que ja no hi ha la del Mayora.
Reformes al Plus amb nova peixateria 
i alguna que altra estanteria.
Durant l’estiu ben fresquito
Amunt i avall amb el carrito,
Anava reponent i fent sèries l’Angelito. 

I de les festes populars?
Per Festa major, ja no arriba la gent al pavelló.
Pel correbars la jovenalla ben esverada,
un davant del Sicoris va fotre una bona trallada.
El dissabte, l’Alternativa i el grup CDR van muntar una festa 
amb lo vela ficat damunt de caixes de birra.
Mentres la gent ballava al pavelló,
Els alternatius disfrutaven de la rave dins del camió. 
 
Posats a fer, monteu la Fira del Meló,
ara que s’han carregat la tradició.
Una fira que es una xusta,
Ara va hi li posen degusta.
Si heu d’anar buscar coses a Ponts per fer ganxo,

Agafeu també les olles i fotem un ranxo. 

Ja sabeu que el pregó es a mode de telenotícies
i en altres seccions també hi podem trobar brutícies
Passem als esports que aneu molt forts.

Sintonia de Motor a fons
Al velòdrom de la plaça de l’Ajuntament
es van passar corrent, 
tant se li’n van anar els peus
que un es va estampar contra l’arbre de correus.
Un que volia anar a la serradora, i hostia vaya lio, 
que a la sortida es va equivocar de desvio.
Al Superman sincapa a la carretera tot li feia nosa
i es va estampar contra el cotxe del jefe de La llosa.
A la secció més extrema trobem un backflip
on el brasilenyo es va quedar cap per vall a ca l’Aymerich.
No podríem tancar aquesta secció
sense destacar el part de ficció:
Amb tant córrer i tantes presses, la parella de runners a mig 
camí es van fotre a parir.

Sintonia de Temps de neu
Com ja sabeu i corre la veu,
us agrada molt la neu, 
a molts animalets nocturns.
Als lavabos entreu junts, 
les cues als pixaderos són més llargues que a la Molina.
I tot, per anar a fotre’s la farina
 
Sintonia de Basket mania 
Sembla que els sèniors del primer equip
ja no fan tanta mania i guanyen algun partit.
Ho tenen net com una vajilla, I’Ivan i la Chinchilla.

El chiringuito (audio)
Al futbol sala han passat del lideratge a la decepció,
les derrotes ja comencen a ser un clàssic al pavelló.
Amb el Barri lesionat i sense el Gila de delegat,
el míster ben desbordat cridant a su salsa
en fan jugar amb fitxa falsa.

Olimpíades (audio)
Despres de molts anys de trampes i manipulacions,
Per fi els del lokal van quedar campions.
No sabeu com s’enfada el Purredon quan queda segon...

Los 40 principales (audio)
La boira rogenca es destapa com a grup revelació 
per davant de les caramelles i l’Orfeó.
Amb el seu ànim i il·lusió
fan que quedin lluny els anys del Lokito amb el tambor.
Això sí, l’Artesa als llocs capdavanters
i sense haver de girar el diari al revés.
Ara ja no els ensenyen targetes per les seves infraccions,
Les faltes les fa el Calderé al whatsapp amb les declaracions. 
Acabem amb futbol, que es el que tothom vol,
A veure si algú te collons de quedar tip mirant el Barça Madrid.

Vinga tots a fer a la rua,
per aquests carrers tan plens que semblen els de Clua,
bebeu, mengeu i catxeu,
total demà tampoc us enrecordareu.

Artesencs, artesenques, feministes artesenques, Agnés, que 
no havíem dit res, trinxeu tots els carrers

BON CARNAVAL A TOTHOM!!! 
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L ’equip mini masculí CENG Fisart 
es va proclamar subcampió de 

Lleida el 16 de març. La final es va 
jugar a Mollerussa, amb el CB Pardin-
yes com a rival. Els dos equips arriba-
ven invictes al darrer i decisiu partit. 
Tots dos havien aconseguit un total de 
14 victòries i cap derrota, en les fases 
prèvia i regular, i en els quarts de final 
i semifinals disputats a finals de 2018 
a les Borges.

Així doncs, la final es presentava 
igualada a priori. Però des del xiulet 
inicial, els de Lleida ciutat van imposar 
la seva superioritat i els artesencs van 
acusar el nerviosisme. A la mitja part, 
el partit ja estava sentenciat i el CENG 
va sortir els darrers períodes més cen-

trat, millorant el seu joc. El marcador 
final fou clar: 81 a 41 per al Pardinyes.

El resultat, però, no tapa la gran 
temporada dels nens entrenats per 
Gerard Font i Enric Ros. Val a dir 
que aquest subcampionat també el 
va assolir l’equip mini la temporada 
passada, i demostra el gran treball 
de la base artesenca. En l’actualitat, 
el CENG Fisart està disputant la lliga 
de Barcelona A2, amb rivals tan forts 
com Granollers, Igualada, Salle Horta 
o Sabadell.

TROBADA D’ESCOLES DE BÀSQUET 

El 10 de març, el pavelló d’Artesa 
va acollir una nova edició de la Tro-
bada d’Escoles de Bàsquet de les Te-

rres de Lleida. Hi prengueren part 20 
equips amb uns 200 jugadors i juga-
dores, de clubs com Balaguer, la Seu, 
Lleida, Tàrrega i Cervera. El CENG hi 
aportà 6 equips, des de babys fins a 
preminis.

CLÍNIC AMB JAVI TORRALBA

El passat 17 de febrer, el CENG va 
organitzar un clínic formatiu adreçat a 
entrenadors, sota el títol “Com cons-
truir l’atac”. 

La classe magistral va ser dirigida 
per Javi Torralba, tècnic de la Federa-
ció Catalana i del club Segle XXI, que 
va donar les premisses de com tre-
ballar el joc ofensiu en categories de 
formació.

Els minis del CENG, subcampions 
de Lleida per segon any consecutiu

esports

Els subcampions mini masculí CENG Fisart, a l’esquerra, i la trobada d’escoles i el clínic formatiu, a la dreta | CENG
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E ls vuit corredors del CUDOS que 
van participar a la cursa la Ca-

meta Coixa a Miravet el 10 de març 
van fer que l’equip fos el quart mi-
llor classificat d’un certamen carac-
teritzat precisament per l’alt nivell 
dels participants. A més a més, en 
la classificació individual, la corre-
dora del club artesenc Esther Farré 

va quedar segona classificada de la 
categoria sènior. La cursa tenia un 
recorregut de 20 quilòmetres i prop 
de 1.500 metres de desnivell en la 
categoria absoluta i de 15,5 quilò-
metres i 820 de desnivell, en la ca-
tegoria sub-23.

Per altra banda, en la secció de 
BTT destaca la participació a la hi-

vernal de Cervera, un altre clàssic, 
el dia 3 de març. L’organització ofe-
ria tres recorreguts, un de 26 qui-
lòmetres i 350 metres de desnivell, 
un de 45 quilòmetres i 800 metres 
de desnivell i un de 65 quilòmetres i 
1.200 metres de desnivell. Els mem-
bres del club artesenc es van repar-
tir entre la segona i la tercera opció.

El CUDOS queda quart millor equip a 
la cursa de la Cameta Coixa de Miravet

A dalt i a la dreta, cursa de la Cameta Coixa i a baix a l’esquerra, hivernal de Cervera en BTT | CUDOS
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cartes a la redacció

Ens agradaria començar aquest 
escrit fent un aclariment: la Co-

missió de Festes mai s’ha desfet. 
És cert que per diversos motius ens 
hem vist obligats a fer una pausa 
per canviar d’aires i de rumb. Així, 
com sovint passa a la vida, cal sa-
ber parar i fer autocrítica. Autocríti-
ca per identificar errors i punts que 
fallen i autocrítica per analitzar les 
fortaleses i prendre decisions. Així 
ho hem fet i així hem aconseguit 
redefinir objectius, incorporar-ne de 
nous i confeccionar un projecte en 
el qual tots ens hi puguem cridats. 
Hem apostat per enfortir la part cul-
tural en les festes i hem decidit in-
corporar la participació ciutadana en 
diversos moments i esdeveniments 
futurs. Volem ser un poble actiu, de 
construcció col·lectiva, bona entesa 
i fort en valors. Volem que tothom es 
senti seves les festes, pensant ac-
tivitats properes i per a tots els pú-
blics. Però perquè aquests objectius 
es compleixin, necessitem sumar: la 
Comissió de Festes és oberta a tot-
hom major de 18 anys. 

Actualment estem en un molt bon 
moment: cohesionats, il·lusionats i 
compromesos. Aquesta bona ente-
sa ens permet emergir noves idees i 
línies de treball. El projecte actual és 
la Festa Major. Hem volgut mantenir 

activitats que creiem consolidades 
i, juntament amb aquestes, fer una 
aposta cultural incorporant activitats 
com castellers, bastoners, gegan-
ters, etc. Sabem que segurament hi 
ha altres activitats que no coneixem 
i se’ns escapen i volem recollir totes 
les vostres veus. Per això, convo-
quem una reunió oberta el dia 12 
d’abril a les 20:30 al centre d’enti-
tats. Recordem que tothom amb vo-
luntat de treball hi és benvingut.

A més, us fem saber que hem 
establert una nova pràctica: un cop 
passi una festa organitzada per no-
saltres en farem pública una valora-
ció. Així doncs, ara ens toca valorar 
el Carnaval. Volem explicar que vam 
projectar el futbol durant el sopar 
responent a demandes que diferents 
persones ens van fer arribar. Ningú 
ens va fer arribar opinions contràries 
i, per tant, el vam projectar. Referent 
al sopar, vam deixar massa temps 
entre el final del sopar i l’inici del 
grup. En aquest sopar hi participeu 
moltes famílies i volem que tots pu-
gueu gaudir de la festa, no pas que 
us veieu obligats a marxar. Amb tot, 
demanem disculpes a qui va moles-
tar la decisió de projectar el futbol, 
en prenem nota per posteriors mo-
ments i també ens comprometem a 
solucionar el tema del ball. 

Volem comunicar també que en 
la propera rua intentarem mantenir 
un fil musical o un grup de xaranga 
que l’amenitzi. Referent també a la 
rua, som conscients que cal canviar 
aspectes relatius al format (alguns 
canvis ja els tenim pensats), el con-
curs i els premis.

Ens agradaria acabar donant les 
gràcies a tothom que ens ha donat 
suport i ens ha ajudat tant en qües-
tions tècniques com d’assessora-
ment, i també a aquells que han 
col·laborat en el desenvolupament 
de la festa. A tots vosaltres, gràcies. 
També a la colla del Saltasekles, que 
de manera altruista s’encarreguen 
de tirar endavant una part complica-
da, important i tradicional de la festa. 
Finalment, ens volem disculpar amb 
les Artesenques Actives, amb qui 
va haver-hi un malentès. Us volem 
agrair públicament la vostra col·la-
boració sempre positiva en molts ac-
tes. Un cop més, ens vau ajudar i, un 
cop més, us ho volem agrair. 

Recordeu! Qualsevol idea és 
vàlida i qualsevol opinió és bona. 
No deixeu mai de fer-nos arribar 
els vostres punts de vista. Esperem 
trobar-vos ben aviat entre nosaltres. 
Moltes gràcies.  

Salut i poble! 
| La Comissió de Festes   

La Comissió de Festes informa
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cartes a la redacció

Davant la polèmica aixecada 
pel discurs del Rei Saltsekles 

d’enguany, la comissió vol demanar 
disculpes públiques a la figura de 
l’agent municipal que vetlla per la 
seguretat de la nostra població. Du-
rant el discurs es van pronunciar pa-
raules malsonants i es va fer un pa-
ral·lelisme equivocat entre els seus 
orígens i una acusació sense cap 
fonament. Per això escrivim aques-
tes paraules de rectificació entenent 
que vam ferir la seva sensibilitat i no 
era la nostra intenció. Per tant, espe-
rem que aquestes siguin acceptades 
i el mal pugui ser reparat.

De la mateixa manera, volem 
dirigir-nos a qui s’hagi pogut sentir 
d’igual manera en el transcurs del 
discurs, i perquè no, des dels 26 anys 
que aquesta activitat es desenvolu-
pa en la nostra població.

Apel·lem al sentit de l’humor i 
a entendre la cultura que hi ha al 
darrere de tot plegat, ja que la fal-
ta d’aquest pot fer encendre a més 
d’un els ànims. En to irònic i sarcàs-
tic intentem fer un retrat anual de 
l’activitat d’Artesa de Segre, sense 
intenció de crear polèmiques ni ma-
lestar. 

D’altra banda, potser fa falta un 

replantejament del discurs, ja que si 
es fereixen sensibilitats, alguna cosa 
hauria de canviar, i també ens dirigim 
al consistori per tal que sumi idees i 
implicació al respecte. Per la nostra 
part, estem encantats si hi ha inte-
ressats en agafar un relleu o canviar 
el que actualment s’està fent, ja que 
potser ens estem quedant obsolets 
i els canvis d’aires i d’idees sempre 
són positius.

Sense voler entrar en més de-
bats ni controvèrsies, acabem la 
nostra nota pública.

Atentament.
| Comissió del Rei Saltasekles

Nota pública de la Comissió del Saltasekles

Les treballadores i treballadors de 
l’Ajuntament volem fer públic el 

nostre rebuig més profund a les pa-
raules pronunciades pel Saltasekles 
des del balcó de la Casa Consisto-
rial en la nit de 2 de març de 2019 
envers la nostra companya que rea-
litza les tasques d’agent municipal. 
Unes paraules que han estat un atac 
directe, descarat, maliciós, cínic, 
masclista i xenòfob a la seva perso-
na en particular i que han provocat 
una ferida en el nostre col·lectiu.

Per Carnaval, i cada cop més, 

som testimonis de com la línia que 
fa d’equilibri entre la llibertat d’ex-
pressió, la diversió i la sàtira d’una 
banda i les inclusions en la intimitat 
i l’honor de les persones d’una altra, 
es fa més i més fina. Enguany, el re-
sultat ha estat, al nostre judici, una 
arremesa a l’honor de la nostra com-
panya i una inacceptable manca de 
respecte. Ni ella, ni cap ésser humà 
pot ser objecte d’atacs tan greus i 
encara menys des d’un balcó insti-
tucional.

Artesenques i artesencs, recu-

perem el seny! El que posem de 
manifest no és censura sinó sentit 
comú i un mínim de respecte, edu-
cació i sensibilitat. A tal efecte, i com 
a mostra de rebuig, el col·lectiu de 
treballadores i treballadors de l’Ajun-
tament d’Artesa de Segre demanem 
que enguany no es publiqui el dis-
curs del Rei del Carnaval.

Per últim, volem mostrar el nostre 
suport moral incondicional envers la 
nostra companya i la seva íntegra 
professionalitat,  així com el compro-
mís de tolerància zero davant mani-
festacions d’aquesta índole.

| Col·lectiu de treballadors i 
treballadores de l’Ajuntament

Per Carnaval, no tot s’hi val!

Des de l’equip de govern muni-
cipal d’Artesa de Segre volem 

agrair el treball del Saltasekles i la 
seva comparsa, que any rere any 
contribueixen a amenitzar el Carna-

val del nostre municipi.
Esperem que ningú se senti ofès 

pel contingut del pregó, atès que 
estem ben segurs que l’objectiu és 
estrictament satíric, lluny de mala 

fe, malgrat que algunes expressions 
puguin resultar més o menys desa-
fortunades.

Fem Carnaval, fem poble!
| Equip de govern 

Nota de l’equip de govern municipal
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NOVA
TEMPORADA
primavera - estiu
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vida social
E l 16 de març es van fer les confir-

macions a la Parròquia d’Artesa. 
Enguany, han rebut el sagrament de 
la confirmació Edgar Ampurdanés 
Vall, Lluís Mora Ferré, Annabel Cai-
rol Ceballos, Pol Jumela Baró, Mar-
tí Regué Leal, Marc Gessé Molina, 
Guillem Lluch Ariet, Érika Fontana 
Boliart, Carla Jiménez Pellicer, Jofre 
Aumedes Puig, Anna Torra Serra, 
Eva Alsina Villa, Iratxe Portyí Oya, 
Aina Boliart Pons, Dàrya Garcia 
Manzano, Antonio Mocanu, Kacper 
Sujecki, Tània Sala Solanes i Ainara 
Jiménez Gilabert.| Foto M.A. López

Confirmacions a la Parròquia d’Artesa
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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
NOVEL·LA

Venjaré la teva mort. Carme Riera. 
Edicions 62
Martiritzada pel sentit de culpa, l’ex-
detectiu Elena Martínez rememora un 
cas en el qual va contribuir a condem-
nar dues persones innocents. 

El dia que Barcelona va morir. 
Enric Calpena. Rosa dels Vents.
El prestigiós divulgador històric En-
ric Calpena ens explica l’episodi més 
devastador de la Barcelona del segle 
X, la ràtzia d’Almansur: el dia que la 
ciutat va estar a punt de desaparèixer 
per sempre. 

Memòria d’un crim. Alexandra Cua-
drat. Apostroph.
Novel·la “whodunit”, terme anglès que 
procedeix de la contracció de “Who 
has done it?” (Qui ho ha fet?), una va-
rietat de novel·la policíaca.

Cançó de sang i or. Jordi Molist. Co-
lumna.
Amb 13 anys, Constança ha d’abando-
nar la família, el país i tot el que estima 
per casar-se amb un desconegut més 
gran que ella. El seu pare, el rei de Si-
cília, està en perill i requereix l’aliança.

Sobre la terra impura. Melcior Co-
mes. Proa.
Aventura psicològica sobre com en-
tenem el món i a nosaltres mateixos, 
un retorn als orígens per descobrir un 
misteri familiar dolorós i terrible. 

NOVEL·LA JUVENIL

Tina Frankens. Bel Olid. Fanbooks.

Només Flanagan. Andreu Martín i 
Jaume Ribera. Columna.

POESIA I TEATRE

Buit de març. Rosa M. Arrazola. Viena.

Tavernàries. Manel Marí. Bromera.

Un tret al cap. Pau Miró. Comanegra.

CONEIXEMENTS

La educación inteligente: las 
claves para descubrir y poten-

ciar lo mejor de tu hijo.  Bernabé 
Tierno. Temas de Hoy.

Parir amb humor. Carles Capdevila. 
La Campana.

Història mundial de Catalunya.  
Direcció de Borja de Riquer. Edicions 62.

Por: Trump a la Casa Blanca.  Bob 
Woodward. Navona.

Operació trasllat art de Sixena.  
Marga de Campo. Pagès.

Monuments de Catalunya: un 
recorregut pel nostre patrimoni 
cultural. Daniel Romaní. Viena.

Santuaris, ermites i capelles de 
l’època del barroc: geografia sa-
grada de la muntanya catalana. 
Maria Garganté i Llanes, Xavier Solà i Co-
lomer. Institut d’Estudis Catalans.

El dol. Bernabé Dalmau. Publicacions de 
l’Abadia de Montserrat.

Les milícies antifeixistes de Ca-
talunya: voluntaris per la lliber-
tat. Gonzalo Berger Mulattieri. Eumo.

INFANTIL

Un dia de pesca. Tomeu Simó Mes-
quida. Edicions Náutiques de les Balears.

La Candela està enfadada. Ricar-
do Alcántara. Edebé.

Los cromos de Maider. Itziar Pas-
cual. Anaya.

Llisca, Newton, llisca! Roser Matas 
Nadal. Comanegra

L’atac del caçador de superhe-
rois. Santi Anaya. Estrella Polar.

Faules d’Isop. Francesc Gisbert. Bro-
mera.

NOVETATS  
DE MARÇ Activitats

• Presentació del llibre Per què 
celebrem. L’origen de 100 festes 
populars d’Albert Vidal 
12 d’abril, 20h

• Taller infantil Mira’t bonic i pre-
sentació del llibre Rona se mira 
a càrrec de Miriam Ródenas 
24 d’abril, 17.30h

• Reunió del Club de Lectura 
24 d’abril, 20h

• Revetlla de Sant Jordi - Maria 
Aurèlia Capmany, 26 d’abril, 19h

• Exposició Mandales d’Elisabet 
Canes                
Fins al 18 d’abril          

• Exposició pintura Gemma Ber-
tran i Reig                                                                                                       
Del 23 d’abril al 28 de maig 

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

• “Això era i no era: Maria Aurèlia 
Capmany entre nosaltres”                      
Fins al 3 de maig

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
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reflexionem
E l perdó t’allibera. Tu et beneficies 

enormement quan decideixes 
perdonar i el mateix passa amb tots 
al teu voltant. Ja sigui que necessitis 
perdonar els altres, o la necessitat 
de perdonar-te a tu mateix, fer-ho 
t’allibera del passat i et permet com-
plir amb el teu veritable potencial. 
El perdó permet alliberar-te de les 
creences i actituds limitants. Allibe-
rar les teves energies mentals i emo-
cionals perquè puguis aplicar-les a 
la creació d’una vida millor.

El perdó t’ajuda a assolir fins i 
tot els teus objectius més pràctics i 
immediats, com poden ser una feina 
millor, guanyar més diners, tenir mi-
llors relacions o viure en un lloc més 
agradable. 

El perdó t’ajuda a aconseguir tot 
això. Si no has perdonat, una part 
de la teva energia de vida interior 
està atrapada en el ressentiment, 
l’ira, el dolor o el patiment d’algun 

tipus. Aquesta energia vital atrapa-
da et limitarà. És com si tractessis 
de muntar en bicicleta amb els frens 
parcialment apretats tot el temps. Et 
fa més lent, et frustra i fa que sigui 
difícil avançar.

Les decisions que prenguis i les 
coses que creguis que són possibles 
totes seran influenciades per les ma-
neres en les quals no has perdonat. 
A mesura que aprenguis a perdo-
nar, l’energia que estava anant cap 
a pensaments i sentiments tristos 
aconsegueix alliberar-se i pot fluir a 
crear la vida que desitges.

La persona més beneficiada amb 
el teu perdó ets tu, deixes aquest 
llast que arrossegues i no et deixa 
gaudir de tot el teu entorn. A mesu-
ra que aprenguis a perdonar, el teu 
pensament serà més clar i més po-
sitiu que abans. Et convertiràs natu-
ralment i fàcil en una persona més 
amable, generosa i més solidaria 

amb els altres, sense haver de lluitar 
per aconseguir-ho. Tindràs una acti-
tud més feliç i més positiva amb tu i 
amb les persones que t’envolten.

És més fàcil estar a prop d’una 
persona que perdona que una que 
no perdona? Sí, és clar que ho és. 
La qualitat de la teva vida depèn de 
la qualitat de les teves relacions. Ca-
da aspecte de la teva vida canviarà 
cap a millor a mesura que aprenguis 
a perdonar, ja sigui en la teva famí-
lia, la vida laboral o la vida social. 
Aprendre a perdonar millorarà totes 
les teves relacions, ja que la teva 
actitud millorarà. A mesura que les 
teves relacions millorin, llavors tots 
els aspectes de la teva vida també 
milloraran.

A mesura que aprenguis a per-
donar, el que semblava impossible 
no només es farà possible, sinó que 
pot fins i tot arribar a ser fàcilment 
assolible.

Aprendre a perdonar-se a si ma-
teix és de vital importància. 

Et costa perdonar?

El perdó 
Mercè Nogues
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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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informació
municipal d’artesa

Eva Maza i Batlle

Ple	 extraordinari	 de	 21	 de	 gener	
2019 i ordinari de 4 de febrer 2019
Absències: Pep Riart Pallarés i Àfri-
ca Reig Gregori (ERC)

S’acorda, per unanimitat, aprovar 
inicialment la modificació de l’orde-
nança fiscal número 28, reguladora 
de la taxa per l’Escola de Música. 
Alguns dels imports són: matrícula 
import anual 47,25 euros (setembre) 
i 55 euros (gener), opció lloguer ins-
trument 7,22, 11,94 i 23,88 euros (1r, 
2n i 3r curs i posteriors).

S’aprova, inicialment i per una-
nimitat, l’expedient de modificació 
de crèdit 2/2018 per un import de 
126.563,29 euros.

S’acorda, per unanimitat, el se-
gon text refós de la modificació pun-
tual número 5 del Pla d’ordenació 
urbanística municipal d’Artesa de 
Segre.

S’aproven, per unanimitat, les se-
güents certificacions d’obres:

- Certificació número 6, per un 

import net de 39.569,80 euros més 
8.309,66 euros, corresponent a 
l’obra Projecte de pavimentació del 
carrer Bisbe Bernaus, carrer Forn, 
carrer de l’Església i Travessera de 
l’Església, realitzat per l’empresa 
Ribalta i fills, SA. Import pendent de 
certificar 259.945,71 euros.

- Certificació número 7 i última, 
per un import net de 214.831,17 eu-
ros més 45.114,54 euros, correspo-
nent a l’obra Projecte de pavimenta-
ció del carrer Bisbe Bernaus, carrer 
Forn, carrer de l’Església i Traves-
sera de l’Església, realitzat per l’em-
presa Ribalta i fills, SA. Import pen-
dent de certificar 0 euros.

- Certificació número 11, import 
net 27.683,99 euros més 5.813,64 
euros, corresponent a l’obra Cons-
trucció d’edifici per Casal de la Gent 
Gran, fase IV, realitzat per l’empre-
sa Construccions Alòs, SCP. Import 
pendent de certificar 0 euros.

APROVACIONS DEL MES DE FE-
BRER

S’aprova la relació de factures 

majors de 120,20 euros pendents 
d’aprovació, corresponents a l’exer-
cici comptable 2018, que pugen la 
quantitat total de 19.997,67 euros.

S’aproven les següents autoritza-
cions d’entrada i sortida de vehicles 
a través de la vorera:

- Gual de 2,50 metres a l’immoble 
situat al carrer de les Monges, 12, 
porta 3 d’Artesa de Segre.

- Gual de 2,70 metres a l’immoble 
situat al carrer Ramon Llull, 30 d’Ar-
tesa de Segre.

INFORMES D’ALCALDIA
S’atorga un ajut econòmic de 

1.800 euros al CENG futbol sala 
Lips, per fer front a les despeses de 
la temporada 2018-2019.

S’acorda concedir un ajut econò-
mic de 4.500 euros al CENG Artesa 
de Segre, per fer front a les despe-
ses d’organització de les estades 
multiesportives que el club va realit-
zar durant el mes de juliol de 2018 
a Artesa de Segre, per les estades 
de pretemporada i per material es-
portiu.

Gener i febrer

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 1 
d’abril 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

*
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in memoriam
Mare, et crido i no em contestes.
Et sento a prop, però no et veig.

Et busco... i ja no hi ets...
La teva olor encara és present, 

Però a poc a poc es va perdent...

Has partit a un lloc dolç, on no exis-
teix el patiment, l’angoixa ni el do-
lor i allà t’has retrobat amb el meu 
germà Joanet, la teva meitat! 
Em queda el consol que el dolor 
de la seva pèrdua, avui fa més de 
vint-i-cinc anys, ha quedat pal·liat 
amb el retrobament de les vostres 
ànimes.
Et portarem sempre al cor, mama, 
igual que al Joanet. Recordarem 
com d’important has estat per tots 
nosaltres, una gran dona, esposa, 
mare, sogra, àvia i besàvia! 
Has estat un exemple a seguir! 

Una dona forta, humil, treballado-
ra, lluitadora i has dedicat la vida a 
cuidar sempre de nosaltres!
Tenim tants adjectius positius 
que no sabem quins són els més 
adients per descriure’t.
Ens quedem amb la teva essència 
més pura, aquella que només els 
que t’hem estimat, valorat i acom-
panyat sempre, guardarem com un 
dels nostres més apreciats tresors. 
Et recordarem així Angeleta, Ma-
ma, Iaia i Padrina: 

“Amb una preciosa rialla al rostre
 i amb aquell somriure tan caracte-

rístic i contagiós”.

Descansa en Pau, Mare!

| La teva petita gran família!

Volem agrair a tothom les mostres 
de condol obtingudes a raó de la 
pèrdua de la nostra estimada An-
geleta. Al CAP i al servei d’Am-
bulàncies d’Artesa per la seva 
atenció i dedicació constant.

Àngela Terré

Sabem que la mort no té l’última paraula, com tam-
poc la va tenir per Jesucrist.
Descansen en la pau del Crist la Balbina i el Josep, 

que han estat cridats per l’amor per seguir-se esti-
mant amb plenitud total. 14 de febrer de 2019.
| Dolors Antillach Farré

Josep Antillach i Balbina Farré

40 I  I PUBLICACIÓ D’ARTESA DE SEGRE i COMARCA I Març 2019 I Núm. 430



Avui les dones diem prou. 
Diem prou a aquest sistema 

patriarcal que normalitza, que tolera 
els abusos contra nosaltres. La so-
cietat que discrimina i potencia les 
desigualtats, que dóna cabuda a ho-
mes que ens agredeixen, ens violen 
i ens maten, és una societat malalta. 

Ens qüestionem la denominació 
de víctimes, perquè víctimes ho som 
totes. Volem viure en llibertat, volem 
gaudir de la nostra vida i, per això, 
aplaudim la creació del protocol con-
tra les violències sexuals en entorns 
d’oci.

És en aquest àmbit, i en els es-
pais públics on es produeixen el 
40% de les agressions, un 80% no 
són denunciades i això genera una 
situació d’impunitat pels agressors.

El protocol contra les violències 
sexuals en entorns d’oci neix amb 
l’objectiu de donar criteris operatius 
als professionals de la seguretat per 

establir les pautes d’actuació davant 
de les violències sexuals i fer cons-
tar que cal erradicar totes les violèn-
cies sexuals.

Amb la formació i coordinació de 
tots els actors en seguretat (Mossos 
d’Esquadra i policies locals; policies 
portuàries i professionals de la se-
guretat privada), amb altres actors 
que tenen incidència en l’àmbit de la 
seguretat i de l’oci (càrrecs electes, 
tècnics municipals), juntament amb 
altres professionals i persones que 
presten els seus serveis en aquest 
àmbit (personal de sala, cambre-
res i cambrers, personal de control 
d’accés, auxiliars de serveis, etc.), 
es busca que cap fet s’escapi del 
seu coneixement i s’estableixi quin 
és el paper que cadascuna d’aques-
tes persones ha de tenir a l’hora de 
prevenir, però també a l’hora de re-
accionar, davant d’aquest tipus de 
violències.

L’Organització Mundial de la Sa-
lut (OMS) en la seva constitució de 
1946, defineix a la salut com l’estat 
de complet benestar físic, mental 
i social, i no sols l’absència d’afec-
cions o malalties. La salut implica 
que totes les necessitats fonamen-
tals de les persones estiguin cober-
tes: afectives, sanitàries, nutricio-
nals, socials i culturals. I per això 
necessitem poder tenir una vida ple-
na en tots els sentits, sense tabús i 
sense pors.

Prou assetjament sexual

el cap informa
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D ’aquesta revista en destaco un 
parell de temes: l’avançament 

de la implantació de la Reforma 
Educativa a Artesa i les obres de 
millora de la carretera Artesa-Agra-
munt, en aquest segon cas només a 
nivell gràfic.

PORTADA. La imatge del fotò-
graf Sisquet ens mostra una recta de 
la carretera que es va reformar, amb 
el Castellot de fons.

EDITORIAL. Un editorial més ex-
tens de l’habitual, que porta per títol 
Endavant amb la reforma, destaca-
va que Artesa no anava a remolc 
com en altres ocasions, sinó que 
s’anticipava al futur. Es tracta de la 
Reforma Educativa que implantava 
l’ensenyament obligatori fins als 16 
anys com uns dels elements més re-
llevants a efectes pràctics. L’Institut 
d’Artesa en va ser un dels centres 
pilot, dos anys abans de la implanta-
ció general a tot Catalunya.

FUTBOL. Veterans, campions! 
és un article de tres pàgines que la 
redacció dedicava a l’equip de vete-
rans de futbol, després d’aconseguir 
guanyar per tercer any consecutiu el 
Torneig de Telègrafs amb resultats 
excel·lents: invictes, amb 15 vic-
tòries i 3 empats, màxims golejadors 
(76 gols) i menys golejats (14 gols). 
L’article conté una petita entrevista a 
l’entrenador Payans, que destacava 
la il·lusió i el comportament de tots 
els jugadors. També es comentava, 
un per un, les qualitats dels 19 ju-
gadors. Reproduïm la foto de l’equip 
que complementa la secció, on hi 
falta alguns jugadors.

CARTES A LA REDACCIÓ. Jau-

me Cirera, a partir d’un article pu-
blicat pel Sícoris el mes anterior, 
recordava que el 1933 varen tenir 
el primer llibre en català a l’Esco-
la d’Artesa, amb el mestre Garret. 
Era el llibre Petites Llavors, del qual 
reproduïa en la seua carta un poe-
ma que en recordava, El cant del  
rossinyol.

SOCIETAT. Una foto del Sisquet 
ens ofereix la imatge dels nois i 
noies que varen rebre la confirmació 
el dia de Sant Josep de mans del 
bisbe Martí Alanis, acompanyats per 

Mn. Roc Salvia i Mn. Joan Fenosa.
RETALLS D’HISTÒRIA. Ferran 

Sánchez Agustí signa l’article La 
partida Carlina (1822-1860), que tin-
drà continuïtat en la propera revista. 
A partir de la recent mort de Joan 
Castejón París, veí de Vilanova de 
Meià, Sánchez explicava que es 
tracta del besnét de Josep Castejón 
Llorens, amic del geògraf i estadista 
Pascual Madoz. Es veu que el bes-
avi del difunt en assabentar-se de la 
mort de Ferran VII (1833) digué “Ja 
podem marxar del poble”. Aquesta 

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

introducció dóna peu a un complet 
article sobre les primeres guerres 
carlines i els seus efectes en dife-
rents indrets de Catalunya, entre els 
quals Vilanova.

ENSENYAMENT. En les dues 
pàgines centrals, la redacció ens 
ofereix l’article La Reforma Educa-
tiva, una estructura nova, acom- 
panyat d’un gràfic que comparava 
l’estructura del sistema educatiu fins 
aquell moment amb la nova. De for-
ma breu, s’explicava les principals 
característiques de les etapes edu-
catives no universitàries: educació 
infantil, educació primària i educació 
secundària (obligatòria, batxillerat i 
formació professional).

OPINIÓ. La pugna per la nor-
malització de la llengua catalana en 
terres espanyoles és el títol que Sí-
coris va posar al seu article referent 
a “la gran polseguera aixecada en 
diferents indrets de la pell de brau 
ibèrica” en relació a la Llei de Nor-
malització Lingüística. Com que es 
tracta d’una Llei de 1983, em costa 
d’agafar el sentit de l’article (11 anys 
després), tot i que, tal com està el 
tema avui dia, potser tampoc és tan 
estrany.

LEGISLACIÓ. Santi Camats i So-
lé, com a assessor fiscal i financer, 
signa l’article Les pensions. A partir 
d’unes declaracions del que ales-
hores era ministre d’Hisenda, Pedro 
Solbes, respecte al problema de les 
pensions, Camats feia una anàlisi 
dels principals problemes de la Se-
guretat Social (en aquell moment hi 
havia 2,2 persones que cotitzaven 
per cada pensionista) i explicava 
els avantatges i desavantatges de 
diferents alternatives del mercat fi-
nancer: plans de jubilació, plans de 
pensions i fons d’inversió.

SOCIETAT. Un breu article d’au-

toria desconegu-
da, Les relacions 
humanes, ens 
recordava la im-
portància de la 
comunicació oral 
a partir de petites 
frases per a re-
flexionar.

PASQUA. La 
secció només 
conté una imatge 
de la rotllana de 
les caramelles, 
l’autor de la qual 
és Sícoris, que ens recordava a peu 
de foto que “cantaran l’eterna prima-
vera”.

FULLS D’INFORMACIÓ MUNI-
CIPAL LOCAL. En absència de tots 
els regidors de CiU, en el Ple del 14 
de febrer es van aprovar per unani-
mitat tots els punts de l’ordre del dia, 
la majoria de tràmit. La secció també 
informava dels acords de la Comis-
sió de Govern, de les activitats més 
destacades de l’agenda de l’alcaldia 
i acabava amb un parell d’informa-
cions: l’aprova-
ció definitiva del 
Pla Parcial del 
Polígon Indus-
trial El Pla per 
part de la Co-
missió Provin-
cial d’Urbanisme 
i la convocatòria 
del V Premi de 
Narrativa Breu.

H U M O R . 
Quimet i Cos-
me comentaven 
amb el seu ta-
rannà habitual 
alguns aspectes 
d’actualitat: el 
centre de reha-

bilitació d’extoxicòmans de Torre-
blanca, el pantà de Rialb i el Con-
grés del PSOE.

VIES DE COMUNICACIÓ. La 
revista recollia a contraportada el 
mateix tema de la portada, ja que 
presentava tres imatges del Sisquet 
respecte a la millora de la carretera 
Artesa-Agramunt, aleshores C-240, 
en el tram fins a Montclar. Segura-
ment tothom estarà d’acord que a 
l’esmentada carretera ja li convindria 
una bona repassada avui dia.
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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

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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humor
Josep Galceran

Artesa gegantera

Amb la quantitat de capgrossos que tenim a Artesa i ens falta 
gent per portar els gegants!
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imatges d’ahir
1927

L ’aplec del Pla se celebrava el di-
marts de Pasqua, però, malau-

radament, va desaparèixer a mitjan 
anys 1980. Els artesencs s’adreçaven 
massivament a l’ermita del Pla, on ac-
tualment hi ha el polígon industrial i on 
llavors només hi havia camps de con-
reu. Assistien a la missa en honor a la 
marededéu del mateix nom i, posterior-
ment, celebraven un dinar campestre i 
passaven la tarda gaudint de la com-
panyia de familiars i amics.

A la foto, hi podem observar petits i 
grans ben engalanats, alguns aixecant 
el porró i algun, la bota de vi. A l’esque-
rra podem observar com un dels figu-
rants sosté a la mà una coca d’ou (en 
forma de vuit), una coca típica d’Artesa 

i que s’elaborava per Pasqua i per la 
Festa Major. Algun forn local, encara la 
fa per Setmana Santa.

Dels figurants, només n’hem po-
gut identificar tres, tots de la mateixa 
família. Es tracta del tercer home co-
mençant per la dreta, que està dem-
peus i sosté un porró a la mà dreta i 
una pipa a l’esquerra. És Celestí So-
lé i Fresneda, de cal Manet. A la seva 
esquerra, hi ha la seva senyora, Fran-
cesca Estany, i agafant la faldilla de la 
mare, hi ha la seva filleta Carme.

La història d’aquesta família me-
reix un capítol a part. Celestí Solé va 
ser escollit alcalde d’Artesa de Segre 
per ERC el 17 d’octubre de 1936, poc 
després de l’inici de la Guerra Civil. Era 
forner de professió i durant el primer 
bombardeig aeri d’Artesa, una arte-
facte explosiu li va destrossar la casa 

i l’obrador que tenia a l’actual número 
75 de la carretera d’Agramunt. Amb 
la seva dona i la seva filla Carme van 
refugiar-se, primer, a Colldelrat i, des-
prés, en una balma prop de Montserrat.

Al final de la guerra fou detingut a 
la frontera francesa i empresonat tres 
anys. Fou alliberat amb la condició que 
no podia tornar a Artesa ni fer de for-
ner. S’instal·là amb la família en una 
masia de Bassella i al cap d’uns anys 
tornaren a la nostra ciutat, on el Celestí 
fundà una petita fàbrica de gasoses a 
la carretera de Ponts.

La seva filla, Carme Solé, conegu-
da com la Maneta, va casar-se amb 
Ramiro Solanes de Montsonís i van 
construir-se una casa a l’avinguda Ma-
ria Anzizu, on ella va exercir molts an-
ys de modista i va ensenyar a cosir a 
moltes joves.

Aplec del Pla

Miquel Regué i Gili

L’aplec del Pla se celebrava el dimarts de Pasqua, l’endemà de la Mona | Foto Sisquet cedida per Carme Solé
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la foto

La comparsa Amb la Closca al Cul va ser la guanyadora del premi a la millor comparsa de l’edició d’aquest any de la 
rua de carnestoltes, en la qual van participar 561 persones repartides en un total de 17 comparses | Jordi Farré


