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Artesa es 
queda a casa

Reivindicació 
festiva en el dia 

de la Dona

Carnaval!
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febrer 
(manquen dades del registre civil)

ARTESA DE SEGRE 

DEFUNCIONS

dia 1: Yrene Riart i Marsà (96 anys), 
natural d’Artesa de Segre

dia 14: Montserrat Isanta i Vilella (85 
anys), natural d’Anya

dia 16: Maria Pérez i Granados (75 
anys), natural de Huércal-Overa 
(Almeria)

dia 21: Joaquina Lladós i Marsà (96 
anys), natural d’Artesa de Segre

VILANOVA DE MEIÀ 

DEFUNCIONS

dia 2: Maria Boixadera i Ribó (86 anys), 
natural de Benavent de la Conca

dia 11: Assumpció Guàrdia i Porta (90 
anys), natural de Vilanova

dia 13: Salvador Bernaus i Ibern (93 
anys), natural de Barcelona

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: 8,9°
Temperatura màxima: 22° 
   (dia 15)
Temperatura mínima: -2,5° (dia 7)
Dies amb precipitació:    1
Precipitació màxima: 0,5 mm  
   (dia 16)
Total precipitacions: 0,5 mm

B) BALDOMAR 
Temperatura mitjana:     7,9°
Temperatura màxima:    19,4°
               (dia 4)
Temperatura mínima:     -4° (dia 6)
Dies amb precipitació: 12*
Precipitació màxima: 0,4mm    
                (dia 16)
Total precipitacions: 2,1 mm

* Algunes són dècimes de litre per la boira

VILANOVA DE MEIÀ     
Temperatura mitjana: 8,4°
Temperatura màxima:    19,9° (dia 4)
Temperatura mínima:     -1,5° (dia 5)
Dies amb precipitació: 1
Precipitació màxima: 0,4 mm   
   (dia 29)
Total precipitacions: 0,4 mm

FORADADA
Sense dades

1 i 2 d’abril
18:30 (dia 1) i 20 h (dia 2), a la 
Biblioteca, audicions de l’Escola de 
Música

11 d’abril
20 h, a la sala 1 d’Octubre de Vila-
nova, conferència d’Antoni Lacasa. 
Organitza: Lo Pas Nou
A les 22 h, teatre al Cubtural: repre-
sentació de l’obra Un dia qualsevol

12 d’abril
Durant el matí, Cantada de Cara-
melles pels carrers d’Artesa. A les 
13 h, cantada a la Pl. Ajuntament

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

16 d’abril
17:30 h, al Cubtural, Aules de 
Formació de la Noguera: conferèn-
cia Cap on va la medicina? Les 
teràpies avançades a càrrec de la 
pediatra Margaret Creus

18 d’abril
Doble sessió de cinema al Cubtural 
(pel·lícules per confirmar)

19 d’abril
A les 18 h, al Centre d’Entitats, 
cicle de documentals Records del 
present amb la projecció de La gent 
de l’escala

23 d’abril
Festa de Sant Jordi
A les 18 h, teatre familiar al Cub-
tural: Un món (i un munt) de dracs 
(gratuït amb tiquet)

25 d’abril
A Cubells, festa de Sant Marc i 
romiatge al santuari de Salgar

26 d’abril
A les 9 h, a Anya, 9a Caminada 
Popular Memorial Francesc Bròvia 
Capell. Inscripcions a l’Ajuntament
A Sant Marc de Batlliu, Aplec de 
Sant Marc

Actes
que sabem que es faran

Nota important - Agenda subjecta a canvis
Els actes previstos es poden veure afectats o cancel·lats per les mesures 
que calgui prendre per prevenir i contenir l’epidèmia de coronavirus
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PREMI TASIS-TORRENT 
al millor reportatge publicat a 
la Premsa Comarcal Catalana 
1997.

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

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

En el moment de redactar aquest ar-
ticle, dia 15 de març, el nostre país 
està paralitzat arran de l’epidèmia 
del coronavirus Covid-19. Estem 
vivint una situació excepcional, mai 
abans viscuda per cap de nosaltres.

El coronavirus ha fet estralls des que 
a finals de 2019 va ser detectat a la 
Xina. Han calgut poc més de dos 
mesos perquè tota la humanitat se 
senti amenaçada per un virus que 
es contagia amb facilitat i que té un 
índex de mortalitat inquietant. La 
malaltia genera molts interrogants 
perquè encara no ha pogut ser in-
vestigada a fons, no hi ha vacuna i 
tampoc existeix medicació concreta 
per guarir-la.

Quan van destapar-se els primers 
casos a Wuhan, ho vèiem lluny, molt 
lluny. Quan l’epidèmia va brotar a 
Itàlia, la cosa ja ens va començar a 
preocupar. I ara que la tenim aquí, 
el pànic s’ha apoderat de nosaltres.

Les mesures preses pels nostres 
governants han estat contundents: 
tancaments d’escoles, d’espais pú-
blics i activitats multitudinàries, de 
comerços, confinament de perso-
nes, poblacions i països sencers... 
Una cosa mai vista! Algunes perso-

nes encara no s’han pres seriosa-
ment les recomanacions que s’han 
fet, però amb el pas dels dies, cal 
esperar que la resposta sigui cívica 
i solidària.

Aquesta pandèmia, qualificada així 
per l’Organització Mundial de la Sa-
lut, està creant una crisi sanitària 
sense precedents, amb hospitals 
saturats i personal sanitari esgotat i 
contagiat. I de rebot, està creant una 
crisi econòmica que posa els pèls de 
punta.

De ben segur que ens en sortirem, 
però cal una resposta modèlica per 
part de tothom, que ha de complir 
les indicacions de les autoritats sa-
nitàries. I també caldrà una resposta 
política a l’altura de les circumstàn-
cies. El govern espanyol sembla que 
va tard i que no està donant solu-
cions prou clares a la crisi. 

Hem d’estar preparats per la caigu-
da econòmica que vindrà després 
de la sanitària. I els treballadors i els 
empresaris han de rebre el suport 
que calgui de les administracions.

Coronavirus
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noticiari
El coronavirus i la declaració d’estat d’alarma 
provoquen una situació sense precedents

E l govern central va decretar l’es-
tat d’alarma amb aplicació im-

mediata des del dia 15 de març i per 
un període mínim inicial de 15 dies 
arran de la pandèmia de Corona-
virus, tot i que ja feia uns dies que 
s’havien pres mesures contundents 
per l’administració local i autonò-
mica, com ara cancel·lar esdeveni-
ments multitudinaris o tancar edificis 
públics i escoles. 

A Artesa, el divendres 13 de març 
es van tancar els centres educatius, 
la biblioteca i altres instal·lacions. 
Pel que fa a serveis privats, alguns 

van tancar el mateix divendres, i al-
tres ho van fer poc després.

Ara bé, l’estat d’alarma té con-
seqüències més dràstiques, proba-
blement la més visible de les quals 
sigui restringir la mobilitat, i preveu 
sancions si s’incompleixen. Tot ple-
gat, amb l’objectiu de frenar el nom-
bre de contagis i fer que l’evolució 
de la malaltia sigui més progressiva i 
no col·lapsi el sistema sanitari.

Ara bé, la incertesa i la manca de 
referents de situacions similars han 
fet que hi hagués reaccions prope-
res al pànic, com ara buidar super-

mercats per por de quedar-nos sen-
se aliments durant el confinament, 
tot i que les autoritats sempre han 
garantit que el subministrament es-
tà assegurat i que el confinament no 
impedeix sortir de casa per comprar 
productes bàsics com el menjar. 
També es garanteix la recollida de 
brossa i els serveis bàsics.

Anècdotes a part, la preocupació 
a l’inici de l’aplicació de l’estat d’alar-
ma és quina serà l’evolució del virus, 
si caldrà mantenir el decret i, sobre-
tot, les conseqüències sanitàries i 
econòmiques que se’n derivaran.

Tancaments, cues amb distància de seguretat per comprar pa i prestatges buits, conseqüències de la mesura | D. Bella
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E l Carnaval 2020 va tenir lloc del 
22 al 25 de febrer i no li va fal-

tar cap dels ingredients habituals: 
una rua dissabte molt concorreguda 
i plena de disfresses originals i ple-
nes de bon humor, la festa infantil 
diumenge i la matança del porc de 
dimarts.

La rua, acompanyada de l’indis-
pensable discurs del Saltasekles, va 
tenir desenes de comparses i com-

parsites amb temes d’allò més diver-
sos, encapçalades per la del Salta-
sekles, inspirada precisament en un 
dels fets comentats al discurs, que 
apel·lava com sempre a prendre’s 
les coses amb bon humor i a riure, 
abans que res, d’un mateix. El camí 
cap al pavelló, on es va fer el sopar 
i la nit de gresca, va estar amenitzat 
per la batukada Pentina el Gat. La 
carrossa premiada com a més ori-

ginal (foto dalt esquerra) va ser “La 
Prehistòria que farà història”.

L’endemà va ser el torn dels més 
petits, amb la desfilada i concurs de 
disfresses, del qual també us mos-
trem les tres premiades, dues indivi-
duals i una de grup.

Finalment, dimarts desenes de 
voluntaris van fer possible, un any 
més, la matança del porc i el bere-
nar popular.

Participació i bon humor, Carnaval assegurat!
La rua, les premiades diumenge, la matança dimarts i carnaval a Alentorn (baix dta) | J. Farré, M. À. López, D. Bella, F. Solans
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Ctra. Agramunt, 12      Tel. 973 400 081      25730 Artesa de Segre (Lleida)

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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discurs
(Coreografia cançó policial) 
BONA NIT ARTESAAAAA! 
Després de fer-vos fer una mica el paperot, us vinc a fotre 
algun clatellot 
Després que l’any passat em vau insultar, aquest any el dis-
curs us he vingut a censurar!
(Saltasekles treu l’accidentat emmanillat al balcó) 
Pel poder que m’ha atorgat l’Ajuntament,
 he vingut a caçar el més dement.
M’han dit que estava pel pavelló tirat per algun vestidor, 
i corrent, s’ha escapat el molt cabró! 
Li volia posar el primer avís, però s’ha fotut a córrer pel panís! 
Corrent com un animal va topar amb lo Panxal,
que amb lo Mingo estaven parlant per a fer un pacte com cal. 
I ja ho diuen que... Any d’eleccions, any de marrons! 
Abans de començar, 
els d’Esquerra ja es van separar.
Van sortir els de l’APC, 
veient com el de sempre, anava de primer 
I ara a cada ple
pel Twitter van fotent merder. 
I és que en tenen algun de molt cabró,
Que ara fins i tot, al pobre Mingo volen fotre a la presó!
I entre tant “follón” amb els quins li fotien lo llit,
Un de Ciutadans, a l’alcalde, se li va colar com a tercer del 
partit! 
Els convergents, 
s’han acostumat a tancar llistes, a últims moments 
“Grangero busca escaño!”
per arreglar l’ajuntament amb algun “apaño”
I mira-te’ls, al govern s’han col·locat,
I a algun històric d’esquerra han emprenyat! 
Però el Senill, encara no l’han arreglat! 
Potser la única solució serà posar el Thasia com a promotor.
I és que allò del Roc del Cudós, 
de tant remenar-ho ja comença a fotre pudor. 
Allà a la “secla”, lo Pere volia aspirar a l’alcaldia, 
“mentres” los seus fills s’anaven estovant
per festa major de Santa Maria.
Per les eleccions les receptes per turisme vaig encetar, 
quan un turista de barba pèl roja a Artesa va aterrar, 
de llista en llista s’anava movent, 
“mentres” el món “swinger” anava coneixent, 
I és que n’és un rato de calent,
a tothom la ràdio anava a pidolar 
i al final sense res es va quedar! 
Lo Macià, ja que a cap llista no es va poder colocar,
Lo debat va voler organitzar,
I és que aquest home, de ser protagonista no se’n pot estar! 
Els Maza, durant lo debat,
no es creien a la llista que havien aparcat,
Veient que no s’hi defensava Catalunya com a nou Estat! 
Però pel que s’ha vist, molt podien anar debatent,
que dos ja tenien el pacte ben calent. 
El que va quedar clar és que als tres els preocupa la natalitat, 
Així que artesencs ja ho heu entès,
Prou de “fotreus” los cubates de tres en tres, 
I cap al castellot a follar més! 
Repassem lo nou govern,
i és que després de fer el pacte de colors, 
com mosques van caient los regidors,

No deuen cobrar tant, 
que estan mesos per emplenar la vacant! 
Els quins ara tenen “emprenyats” són los seus “empleats” 
Després d’anys de rascar-se la figa i la cigalota,
Ara volen començar a fer-los-hi fer alguna cosota!
I és que allà dins feia falta una mica de mà dura, 
és a dir, una dictadura. 
Ni Castro, ni Franco, ni Trujillo, la Boher de Caudillo! 
Amb la Cardona al capdavant, d’idees per la tercera edat no en 
faltaran, ara el centre de dia volen fer funcionar.
Allà dins, parxís i pastilles per tots els padrins,
i si a sobre els fan ballar, 
a les festes del Rovira poc tindran a envejar. 
Al Cubtural cada setmana tenim una obra de teatre,
Però les artesenques volen negociar amb la Cusola,
Perquè en porti alguna on s’hi pugui veure una bona titola! 
A mi cursets per ficar multes m’han fet realitzar, 
Deu ser que calers a l’ajuntament els deu faltar 
Tot i que com a bona funcionària,
els diumenges em toca descansar.
Continuant dins de l’Ajuntament,
La notària “pivon” res més ens podrà firmar, 
perquè cap a les illes la fan marxar.
I em sap greu, però ja no us la podreu beneficiar! 
Els temes de sectors i entitats em toca obrir,
i és que moltes sancions hi ha a repartir.
Començaré pel sector porcí,
que està clar que si calers vull “arreplegar”, 
és als primers que he de sancionar; 
ningú els ha fet ombra aquest any excepte la Llobetada,
que fins i tot podran espiar el Cobatxo fotent la migdiada!
Al futbol després d’una temporada per emmarcar,
el Macià i el Purre ja estan per retirar,
Als de la boira no se’ls ha tornat a veure des de la ressaca de 
la promoció,
I és que abans de començar ja no veien ni el marcador! 
Lo Nil i el Rovireta es van cansar de la banqueta
i es van canviar de camiseta,
Al seu lloc, un altre heu fitxat, com a jugador estel·lar,
Tot i que la millor jugada la va fer pel correbar.
Aviat el van fer retirar, però ell del llit es va escapar. 
També ha de ser fotut pensar que el tens dormint al cantó, 
I quan et despertes l’has d’anar a buscar fins al pavelló! 
Al CENG quina una n’heu parit,
que al sènior heu dividit!
El Ticó ja ha plegat i a la bici s’ha aficionat. 
A la presentació també us vau lluir,
i amb el dron el teulat casi bé vau obrir.
Després mos queixarem, si tenim goteres quan entrenem! 
Ja podeu estar tots ben preparats, que per pagar aquest cony 
de teulada us deixaré els comptes embargats! 
N’hauríeu d’aprendre del CUDOS,
Plogui, faci fred o faci calor,
Sempre estan disposats a fotre alguna nova modalitat de la 
cursa del Meló! 
Al futbol sala a vegades s’obliden d’entrenar,
Però ningú es perd la tradició d’anar a sopar,
I quan han acabat, amb lo míster Jordauet,
Tots cap a Lleida, a veure si poden fotre algun cacauet! 
A l’estiu, al futbito,
Quina una es va liar, entre l’àrbitre i els MENA de Salgar,
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Mentre uns l’acusaven de racista, 
els altres anaven rebentant la pista! 

En canvi, a Cubells, el femení va crear afició, 
que fins i tot van fotre de delegat al Mirasó 
Als partits gaire nivell no mos van oferir, 
però amb los noms, sí que s’hi van lluir.
I és que jovent d’aquest poble, feu cas a les vostres amigues 
ardents, que no us n’adoneu, però les teniu molt calentes! 
A l’AMPA una bona multa els hauria de caure...
a la política es van passar,
i de les carrosses dels reixos es van oblidar!
Sort dels Follets que sempre estan disposats a pencar. 
Algun any sense carrosses us quedareu, 
I els reixos pel poble no trobareu! 
Com a entitat, els de l’Alternativa també vull repassar, 
amb les matriarques d’Artesa a primera fila,
I als Silos es van descuidar de “fotre-hi” un punt lila! 
I és que mireu si en saben poc d’organitzar, 
que fiquen paella per sopar,
I l’arròs es van descuidar d’anar comprar! 
Los bars i restaurants, tampoc es queden enrere...
Allà al jacks sort que no hi van els de sanitat,
Que sinó entre porro i porro alguna rata hi haurien trobat.
Lo jovent del Lips està calent,
I és que ni Hisenda cobra tant a la gent!
Si els ingressos volien augmentar,
els diumenges al costat de la bicicleta i el carnisser havien 
d’anar. 
A la Palmira el caler ja no li deu preocupar, 
que al jovent per Nadal i Cap d’Any va deixar sense esmorzar.
Però aquests es van emprenyar i per Reis la van “liar”.
Diuen que fins i tot un porc s’hi podia veure passejar!!! 
Lo Volt abaixa la persiana,
És que no es pot competir contra els pits de la “rumana” 
Els quins no fan pintar de tancar, 
són els que tot ara ho volen patrocinar! 
Amb lo Masserati es van passejant,
i junt amb el Guàrdia van posturejant.
Tot i que diuen que nòvia encara n’estan buscant! 
Tot i que per posturejar, 
dels de la Cooperativa no em puc oblidar. 
Com que pels 50 no n’hi havia ni per pagar,
pels 60 anys un sopar de gala van organitzar.
A algun no li devia agradar, 
Que pinso al seu davant es fotrà a fabricar. 
Durant l’any, de cares il·lustres lo poble van emplenar:
Lo Torra, el Sala-Martin i el Molina.
Tot i que coneixent-vos, 
algun hagués preferit un streeptease d’una ballarina! 

Al pavelló, amb la nova direcció
s’ha acabat de trobar-hi fins i tot algun rovelló! 
Amb la Montse i l’Iban al capdavant
sembla que la neteja de les instal·lacions va remuntant. 
Al camp de futbol, 
la nova no va estar encertada en el seu debut,
I l’àrbitre, per sortir del vestidor, ho va tenir ben pelut!
Lo Betriu n’estaria orgullós, tot i que ell,
era més de perseguir-lo amb lo bastó fins allà “aun” fos! 

A la secció de multes per accidents,
entre lo Padrí i el Pintor Gran
ja s’han guanyat tots els antecedents.
Després d’un any d’abstenció, “lo Padrí” torna a l’acció,
i a Pintor Color s’ obra una nova secció,
Xapa i pintura!
I és que xafant cotxes, amb aquella casa, no tenen cura! 
Ara a les nits em voleu putejar,
I quatre desgraciats,
Els Containers s’han dedicat a cremar!
Pobre mobiliari urbà, que ni els arbres deixeu descansar, 
Que algú al futbol la pilota ni la toca,
però per festa major amb aquell pobre arbre,
no li va deixar ni la soca!
Per pagar tot el que destrosseu, hauria d’aplicar la zona groga,
I és que amb aquest poble n’aneu molt farts de droga!
Potser ja fora hora, que algú hi fotes alguna cosa!
Tots los pares autoenganyats, 
fins que tindran los crios ben enganxats! 
Amb l’amor no us heu encantat,
i algunes parelles s’han renovat,
i és que sou tant calents
que estar sempre amb la mateixa persona al llit 
ho acabeu trobant avorrit! 
En aquest poble, de tanta calentura que patiu, 
Foc a Cal Guàrdia vau fotre a l’estiu! 
Dels 18 als 45, cada cap de setmana,
no marxeu del Lips fins a les cinc,... 
Barreja que barrejaràs, 
que algun iogurin, amb alguna quarentona trobaràs!!! 
Si és ue ens hem convertit en el pueblo de las tentaciones!
Amb les bodes, sorpreses m’heu donat, ...
A mi, i amb aquella que us heu casat!
I és que sou ben especials,
Que desperteu a la dona amb anells nupcials! 
Rectificar text a negreta i caràcter 54...
Què collons hi posa aquí?
Ja semblem La Palanca,
que la direcció comença a estar rovellada,
i cada mes s’hi pot trobar una cagada!
 
(Mossos peguen al Rei Saltasekles) 

Ja veieu que la violència policial a tot arreu ha arribat, 
I sinó pregunteu-li al del meu costat! 

I per acabar, als del Lokal vull multar,
Perquè van dir que volien plegar i a diferència del Mingo, 
la cadira han deixat anar.
I una bona putada que hem hagut d’afrontar!!! 
Ja ho sabeu, aquest any torneu a fotre força merder, 
que l’any que ve hem de tornar a emplenar aquest paper.
 
Espero haver ofès a molta gent,
I que em vulgui denunciar algun dement.

I si no voleu sortir al pregó,
Reflexioneu abans de fer cap acció! 

Bon Carnaval a tothom! 
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A l ple del 2 de març el grup APC 
va demanar la dimissió de l’al-

calde d’Artesa, Mingo Sabanés, en 
el punt de l’ordre del dia on es do-
nava compte del “decret d’alcaldia 
n. 42 de 19/02/2020 d’autorització 
de pagament a la mercantil Ribalta 
i Fills SA”, que fa referència al pa-
gament de les tres factures del cost 
d’asfaltar un tram d’uns 400 metres 
que comprèn part del carrer Sant 
Jordi, travessera de Sant Jordi i bo-
na part del carrer Eres fins arribar a 
la carretera. L’obra va executar-se 
fa aproximadament un any i el cost 
total és de gairebé 70.000 euros, un 
10% del qual s’ha pagat amb apor-
tacions voluntàries de les propietats 
afectades.

L’alcalde va admetre que no va 
seguir el procés administratiu reque-
rit i es va justificar per la necessitat 
de resoldre un problema del qual els 
veïns es queixaven des de feia molts 
anys, per la pols i, sobretot, quan 
plovia. Va explicar que el Servei de 
Carreteres de la Generalitat també 
requeria una solució per les ensul-
siades que arribaven a la C-14 al seu 
pas per Artesa i que cada dos o tres 
anys s’havia d’invertir tres o quatre 
mil euros en restaurar el carrer. Va 
justificar que l’obra estava contem-
plada al pressupost, tot i que no va 
tenir direcció d’obra, de la qual en va 
assumir la responsabilitat, i va afegir 
que quan es va enquitranar el carrer 
Roc del Cudós es va aprofitar que hi 
havia les màquines per fer aquesta 
altra actuació, que no va ser una ur-
banització ni va afectar una zona amb 
un pla parcial d’actuació urbanística 
que hi ha a tocar, que només es va 
asfaltar el traçat dels carrers i que no 

es va perjudicar ningú. Tot i això, va 
reconèixer que no era la forma cor- 
recta d’actuar i que així se l’havia in-
format des de secretaria, i va dema-
nar-ne disculpes.

El portaveu d’APC, Pere Mar-
tí, i el regidor Ismael Maza, van dir 
que no es volien fer coresponsables 
d’una actuació que consideren irre-
gular, sense estudi tècnic ni l’aval 
de secretaria, i que cadascú havia 
d’assumir les seves responsabilitats. 
Va admetre que era una obra ne-
cessària i que és lícit que els veïns 
ho reclamessin, però va criticar que 
les aportacions voluntàries no ho 
semblen, tenint en compte el redac-
tat de la carta que es va enviar als 
afectats proposant el pagament.

Sabanés va replicar que en una 
reunió prèvia, els veïns van dir que 
farien aquestes aportacions i va afe-
gir que “em va costar molt decidir-me 
a fer-ho i potser ho lamentaré”.

Per la seva part, el portaveu de 
JxC, Josep M. Farré, va agrair a l’al-
calde que assumís responsabilitats 
en aquest tema sense comprome-
tre la resta de l’equip de govern. Va 
admetre que l’obra no es va ges-

tionar correctament però que era 
necessària i que els veïns n’estan 
contents. També va explicar que en 
el seu moment ja li havia dit a l’al-
calde que “ell no ho hauria fet” i que 
no van donar suport als pressupos-
tos de 2019 precisament perquè in-
cloïen aquesta obra. Va donar la raó 
als arguments d’APC, però també va 
justificar la realització de l’obra i l’es-
talvi que va suposar fer-ho quan hi 
havia les màquines a Artesa. 

Maza va dir que “coincidim en 
moltes coses” però que “no es pot 
actuar d’aquesta manera”, que no 
dubten de la bona voluntat de l’alcal-
de per intentar fer “el millor per als 
veïns”, però que l’Ajuntament ha de 
donar exemple i seguir els procedi-
ments administratius. Va concloure 
que “aquestes accions no hi tenen 
cabuda” i va demanar la dimissió de 
l’alcalde, que va respondre que “pel 
que he fet, no crec que sigui cosa de 
dimitir, però ho estudiarem”.

Posteriorment, en el darrer punt 
de precs i preguntes, la secretària, 
a petició d’APC, va llegir l’informe 
desfavorable que va fer respecte a 
la forma de gestionar aquesta obra.

El grup d’APC demana la dimissió de l’alcalde

Imatge recent del carrer de les Eres | La Palanca
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La falta de manteniment en alguns edificis de la car- 
retera de Ponts ha obligat l’Ajuntament a posar tan-

ques per impedir el pas de vianants per sota davant el 
risc de despreniments. El consistori ja ha dit que recla-
marà als propietaris, que en són responsables.

Façanes ruïnoses per manca 
de manteniment a la carretera E ls Mossos van detenir tres persones a Tàrrega, 

dos homes i una dona d’entre 28 i 33 anys veïns 
d’Osona, acusats d’haver robat en un domicili del carrer 
Sitges d’Artesa el dia 17 de febrer. Els fets van passar 
al migdia, es van endur joies i diners i van fugir en un 
vehicle que va ser interceptat posteriorment en un con-
trol del dispositiu activat amb motiu del robatori.

Tres detinguts per robar en 
un domicili al carrer Sitges

E l grup d’una vintena d’artesencs que volia assistir  a 
l’acte de suport als polítics catalans exiliats Carles 

Puigdemont, Toni Comin i Clara Ponsatí organitzat el 
29 de febrer a Perpinyà pel Consell de la República 
es va quedar a les portes de la ciutat. El motiu va ser 
el retard que acumulaven els dos autocars organitzats 
amb sortida des d’Agramunt en els quals viatjaven, que 
van arribar a Perpinyà cap a les 14h, mentre que l’acte 
estava previst per una hora abans, sumat al col·lapse i 
les dificultats per aparcar a la ciutat. | Dolors Bella

Un grup d’artesencs es queda 
a les portes de Perpinyà en 
l’acte de suport als exiliats

L ’Ajuntament ha adjudicat la urbanització de la plaça 
1714 per un preu final de 122.694 euros a l’empre-

sa local Germans Gilabert, i preveu que l’obra, que du-
rarà nou setmanes, estigui acabada a mitjans de juliol, 
ja que l’inici es postposarà a després de setmana san-
ta. L’obra té una subvenció de la Diputació de 60.000 
euros i la resta l’assumeix l’Ajuntament. | Ramon Giribet

L’Ajuntament adjudica la 
urbanització de la plaça 1714

noticiari
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L ’artesenc Joan No-
gués va ser escollit 

president del Gremi de la 
Indústria i la Comunica-
ció Gràfica de Catalunya 
en l’assemblea del 16 de 
gener. Nogués, gerent 
de l’empresa Norprint, 
s’ha plantejat com a eix 
de treball modernitzar el 
gremi per adequar-lo als 
temps actuals, amb pro-
postes com crear una empresa de treball temporal de 
personal especialitzat per poder oferir als agremiats per-
sonal qualificat per respondre els pics de demanda del 
mercat. Nogués també va valorar positivament la tasca 
del seu predecessor en el càrrec, Iban Cid.

Joan Nogues, nou president 
del Gremi de la Indústria i la 
Comunicació Gràfica català

E l protagonista cultural del mes 
de febrer ha estat el teatre i, més 

concretament, el teatre fet a casa. 
A banda de Somni d’una nit d’estiu 
(pàgines 24 i 25), el Grup de Teatre 

d’Artesa ha ofert dues vetllades més, 
els dies 14 i 15, la primera amb sis 
obres breus (Boges, Amigues, Soc 
3,Txèjov, Torna a casa per Nadal i 
Morir), i la segona, amb una lectura 

escenificada de l’obra Cataclisme, 
de Joan Oliver, a càrrec de Vicenç 
Farràs, David Delgado, Carmen 
Díaz, Ramon Orpinell, Anna Baella, 
Teresa Velasco i Jaume Caballer.

El teatre “fet a Artesa” omple el mes de febrer
Teatre Mínim (esquerra), Teatre Circular (dalt dreta) i lectura escenificada de Cataclisme (baix dreta) | Jordi Farré

L ’itinerari de les Caramelles el dia de Pasqua co-
mença davant de casa de l’alcalde i segueix a la Re-

sidència, a la carretera d’Agramunt (Antiguitats, Capra-
bo, Jorper’s, plaça Progrés, Borrell i Mianes), a la cruïlla 
de les carreteres de Ponts i Tremp, al Museu, la plaça 
Major, l’església i a la plaça de l’Ajuntament.

Itinerari de les Caramelles

E ls Hospitalers de Ciutadilla van ser els protagonistes 
del Mercat tot d’Aquí del 8 de març, amb una desfila-

da i una exposició d’armament i vestuari medieval.

Recreació al Mercat Tot d’Aquí
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Visita a Rubió, xerrada i primer premi del concurs de fotografia (esquerra) i hora del conte i club de lectura (dreta) | J. F.

E l febrer és el mes de les Biblio-
teques amb DO, iniciativa de 

la qual participa la Biblioteca Joan 
Maluquer i Viladot d’Artesa i que ha 
marcat la temàtica de les activitats 
de les darreres setmanes. 

Així, el dia 15 es van visitar a les 
instal·lacions i les vinyes de Rubió 
de Sòls, celler convidat d’enguany, 
guiada per la propietària Judit So-
gas, que el dirigeix des de fa 25 an-
ys. Sogas, juntament amb la comu-
nicadora Patrícia De Golferichs, va 

ser la protagonista d’una altra de les 
activitats del mes, la xerrada Empre-
nedores del Vi, on van explicar les 
seves vivències professionals en 
un acte distès que va omplir la sa-
la d’activitats de la biblioteca. L’acte 
va ser el dia 28 i va tancar el pro-
grama dedicat a Biblioteques amb 
DO. Després de la xerrada es van 
entregar els premis del concurs Fo-
tografies amb DO, organitzat per la 
biblioteca. El primer va ser per Olga 
Mayora, el segon per Benjamí Llobet 

i l’accèssit del segon, pel col·labora-
dor de La Palanca Jordi Farré.

En menor mesura, el vi també ha 
arribat a les activitats infantils. El dia 
26, l’hora del conte de Clara Gaval-
dà va versar sobre “Contes d’aixa-
far raïm”, i en acabar es va oferir als 
assistents, grans i petits, un berenar 
tradicional de pa, vi i sucre.

Finalment, el dia 21 el club de 
lectura infantil va comentar el llibre 
El tren de les parades sense nom, 
de Carles Sala i Vila.

La Biblioteca tanca el mes dedicat al vi amb 
una visita al celler de Rubió i una xerrada
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Guardó al compositor artesenc Bernat Giribet
E l compositor artesenc Bernat Giribet i Sellart ha estat 

guardonat als VIII Premis Internacionals Catalunya 
de Composició Coral que atorga la Federació Catalana 
d’Entitats Corals (FCEC) en la categoria de Millor cançó 
original per a veus mixtes amb text en llengua catalana 
per l’obra Unes flors que s’esfullen. 

Els premis, anomenats Festa de la Música Coral, van 
tenir lloc el diumenge 23 de febrer a la sala gran del Pa-
lau de la Música Catalana, on hi intervingueren com a 
intèrprets el Cor de nens de l’Orfeó Català, el Cor de 
Cambra del Palau de la Música Catalana, el Cor femení 
Voxalba i el Cor Bruckner. 

Des d’Artesa es va organitzar una sortida que, jun-
tament amb gent d’Agramunt i d’altres poblacions, van 
omplir un autocar per anar a escoltar el concert. Giribet, el dia de l’esdeveniment al Palau | Josep M. Ribalta

L ’arqueòleg Joan B. López Melcion, un dels impulsors 
de l’estudi de les estàtues-menhirs dels Reguers de 

Seró, va morir el 26 de febrer després d’una curta malal-
tia. Havia estat un dels principals investigadors de la 
prehistòria i protohistòria de Ponent dels darrers temps.

Mor un dels impulsors de 
l’estudi del conjunt de Seró 

La Generalitat estudia declarar set municipis llei-
datans més, entre ells Artesa i Vilanova de Meià, 

zones vulnerables pel que fa a la contaminació per ni-
trats. Això suposaria limitar la construcció i ampliació 
de noves granges i no ha estat ben rebut per la majoria 
de consistoris afectats. En el cas d’Artesa, estudiarà 
la proposta i no descarta presentar-hi al·legacions. A 
banda d’Artesa i Vilanova, Cubells i Foradada ja formen 
part d’aquesta zona. El Govern justifica la necessitat 
d’ampliar-la per complir amb els requeriments de la 
Unió Europea i evitar multes.

El Govern proposa limitar 
la construcció de noves 
granges a Artesa i Vilanova

La reducció del cànon de l’aigua el deixarà a zero pels 
col·lectius d’especial protecció si són titulars del con-

tracte, tenen comptador individual, estan empadronats a 
l’habitatge i no superen el consum de 9 m3 mensuals.

Cànon social de l’aigua
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baldomar
EMD Baldomar

FESTA DEL PORC
El dia 29 de febrer es va celebrar 

la 38a Festa del Porc de Baldomar.  
Va ser un dia esplèndid per acom-
panyar la jornada. Al dinar hi va 
haver 84 persones i el sopar va ser 
concorregut a partir de les 9 del ves-
pre. Va assistir al sopar el President 
del Consell Comarcal de la Noguera.

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS 
“AMICS DE BALDOMAR”

L’entitat, que va camí dels 27  
anys de vida, va celebrar la seva As-
semblea General amb l’objectiu de 

mantenir les activitats i de col·labo-
rar amb l’EMD, en benefici de tot el 
poble.

Informació de l’EMD
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E l passat dia 25 de febrer, dimarts 
de carnestoltes, els veïns de Fo-

radada es van reunir al pavelló poli-
esportiu i els de Rubió a l’antic edifici 

de les escoles per organitzar, com 
cada any, els seus dinars populars 
de carnestoltes. | Ajuntament de 
Foradada

El dinar de Foradada es va fer al pavelló poliesportiu | Ajuntament de Foradada

Carnestoltes a Foradada

municipis

Programa cultural de Lo Pas Nou a Vilanova i rodalia
E l Consell de Redacció de Lo Pas 

Nou, amb el suport de l’Ajunta-
ment de Vilanova de Meià, organitza 
les Jornades Culturals Lo Pas Nou 
2020, una proposta d’actes culturals 
que van des d’abril fins a novembre. 
El primer és l’11 d’abril i consisteix en 
la conferència d’Antoni Lacasa titula-
da La Pedrera de Meià, excepcional 
jaciment paleontològic. La seguirà la 
també conferència de Xavier Mir ‘Vi-
lanova de Meià és Geoparc Mundial 
de la UNESCO’ el 2 de maig. Amb-
dues són a les 20 hores a la sala 1 
d’octubre. Al juny la proposta és el 
dia 27, la conferència de l’escriptor i 
periodista Vicenç Villatoro ‘Vigència 
de l’Oda a Espanya de Joan Mara-
gall’. Tant aquesta conferència com 
les del juliol seran també a la sala 

1 d’octubre però més tard, a les 21 
hores. El 4 de juliol serà una xerrada 
de Francesc Mauri sobre ‘El Temps 
a Catalunya’ i el dia 18, una de Joan 
Vives sobre ‘Beethoven, romàntic i 
heroic. Un retrat musical’. A més, al 
juliol també hi haurà, el dia 25, un 
concert d’Acords, Grup de Cambra 
d’Acordions de l’Escola d’Acordio-
nistes de Lleida. Serà a la plaça Ma-
jor a les 20h. A l’agost el programa és 
dens: el dia 4, conferència de Josep 
Ma Mata ‘L’explotació del petroli i del 
carbó a Catalunya’ (20h, Sala 1 d’Oc-
tubre); el dia 8, conferència d’Àngel 
Galobart ‘Els dinosaures dels Piri-
neus’ (local Social de Tòrrec, 20h); 
el dia 13, conferència de Ramon 
Bernaus ‘Presentació de la tesi doc-
toral sobre el priorat de Santa Maria 

de Meià’ (Monestir de Santa Maria 
de Meià, 20h); el dia 17, presentació 
de l’exposició ‘Mercedes Núñez Tar-
ga. El valor de la memòria’, a càrrec 
de Pablo Iglesias Núñez i Vítor M. 
Cabral Rodrígues (Sala 1 d’Octubre, 
20h), exposició que es podrà visitar 
fins al 23 d’agost, de 10h a 14h; el 
dia 21, conferència de Josep Roqué 
‘Què entenem pel canvi climàtic?’ 
(Sala 1 d’Octubre, 20h), i el dia 22, 
Sardanes a càrrec de la Cobla Jo-
venívola d’Agramunt (plaça Major, 
12h). 

Al setembre la proposta és el 
pregó de Festa Major, el dia 10 a les 
23h a la carpa, i al novembre, l’audi-
ció de cant coral de la Coral de Mi-
ralcamp del dia 7 a l’església a les 
17h.
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noguera
NOVETATS AL CENTRE D’OBSERVACIÓ DEL 
MONTSEC PER AQUESTA TEMPORADA

La nova temporada del Centre d’Observació de l’Uni-
vers del Montsec va arrencar el 28 de febrer amb in-

corporacions com la projecció d’una pel·lícula produïda 
per National Geographic, Asteroid: Mission Extreme. La 
temporada 2019 el COU va assolir una nova xifra rècord 
de visitants en superar els 35.400.

RECOLLIDA DE CARTRÓ ALS POLÍGONS

E l consell comarcal ha ampliat el servei de recollida 
de cartró i paper amb un servei específic per a les 

empreses dels polígons de Balaguer, Ponts i l’Hostal 
Nou de Vallfogona. Les empreses que ho han demanat 
han rebut un contenidor, que han de treure al carrer el 
dia i hora que passa el servei. S’han lliurat 24 conteni-
dors a Balaguer, 11 a Ponts i 9 a l’Hostal Nou.

SERVEI DE MEDIACIÓ I ACOLLIDA

A l febrer es va presentar el Servei de Dinamitza-
dors Cívics per a l’Emancipació Juvenil del conse-

ll comarcal, pensat per facilitar la integració dels joves 
migrants sols del centre de Cal Petit. Algunes de les 
funcions d’aquests mediadors són fer de nexe de comu-
nicació entre el centre i el seu entorn, i crear xarxa entre 
ells; detectar els punts forts i les necessitats en la rela-

ció entre els joves i el territori; fomentar la incorporació 
dels joves en les activitats dels pobles,  la convivència, 
prevenir els conflictes i, si arriben, gestionar-los; millorar 
l’ocupabilitat dels joves amb formació.

NOVA EDICIÓ DEL PROJECTE FER

Aquest curs 30 escoles i 910 alumnes de Catalunya 
s’han inscrit al projecte Futurs Emprenedors Rurals 

(FER) per fomentar l’emprenedoria entre l’alumnat de 5è 
i 6è de primària.  A la Noguera i el Segrià hi participen un 
total de 171 alumnes de 6 escoles: l’escola Arrels dels 
Alamús, l’escola Els Planells d’Artesa de Segre, l’escola 
Àngel Guimerà i l’escola Vedruna de Balaguer, l’escola 
Alfred Potrony de Térmens i l’escola Salvador Espriu de 
Vallfogona de Balaguer.
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entitats
Agraïment de l’associació Artesenques 
Actives en referència al Dia de la Dona

E l diumenge 8 de març, l’asso-
ciació de dones Artesenques 

Actives juntament amb la regidoria 
de cultura vam commemorar el Dia 
de la Dona amb un vermut musical 
i una exposició sobre l’artesenca 
Francesca Solé, coneguda per to-
thom com la “Sisqueta” (vegeu pà-
gines 26 i 27).

L’acte va començar amb la lectu-
ra d’un manifest. Després vam gau-
dir d’un magnífic concert que ens 
va interpretar el grup musical Túsi-
ca, mentre degustàvem un generós 
aperitiu. Fou un èxit rotund, de forma 
que el vestíbul del Cubtural es que-
dà petit.

Volem agrair la col·laboració de 

l’Ajuntament, que s’ha fet càrrec de 
totes les depeses, i molt especial-
ment la feina realitzada per les tèc-
niques de l’àrea de Cultura, així com  
la seva disponibilitat i ajuda que 
en tot moment ens van dispensar.  
 
| Associació de dones Artesen-
ques Actives

El vermut musical organitzat per l’entitat va ser un èxit rotund | Dolors Bella

Actes del Club de Lectures Artesenc, abril de 2020

E l Club de Lectures Artesenc As-
sociació Cultural (CLAac) vol 

convidar a tots els artesencs a par-
ticipar en els actes que té previstos 
per aquest mes d’abril.

A partir del dia 12 d’abril i fins al 
31 de maig, a la Sala Vicent Roca 
del Museu del Montsec s’hi podrà 
veure l’exposició titulada “Informa-
tius d’Artesa de Segre”, que inclou 

els números de la revista La Palan-
ca de desembre de 1981 a març de 
2020, així com una mostra d’altres 
publicacions locals i d’entitats d’Ar-
tesa de Segre. L’exposició estarà 
oberta els diumenges al migdia, de 
12h a 14h.

El divendres 24 d’abril a les 19:30 
h a la Sala d’actes del Casal de la 
Gent Gran (a les Escoles Velles), 

es farà la conferència a càrrec de 
Conxita Marsol Riart, Cònsol Major 
del Principat d’Andorra, que ens par-
larà de “La Constitució i les institu-
cions del Principat d’Andorra”. 

La conferència s’acompanyarà 
amb la projecció del curtmetrat-
ge Andorra 1950 de Pere Clua i  
Coll. | Josep M. Espinal, Secretari 
CLAac

noguera
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entitats

E l 19 de febrer des de l’AMPA vam 
fer venir la docent i psicopeda-

goga M. Helena Tolosa a l’escola per 
fer una xerrada sobre els conflictes 
de cada dia i veure com els podem 
gestionar. La convivència en si i 
l’educació dels nostres fills i filles ge-
neren conflictes de tots tipus, alguns 
de petits i altres de més importants, 
alguns esporàdics i altres constants.

La M. Helena ens va donar una vi-
sió general del perquè dels diferents 
tipus de conflictes i també algunes 
eines per ajudar-nos a resoldre’ls. 
A tots els que vau poder assistir-hi, 

esperem que us agradés i per qual-
sevol suggeriment, compteu amb no-
saltres,

A part de les xerrades, a l’AMPA 
hem començat a preparar l’escala 
en hi-fi. Aquest any tindrà lloc el 26 
d’abril i el tema de les cançons a es-
collir serà els anys 80. Animem a tots 
els alumnes a participar de la festa. 
De ben segur que molts dels pares 
gaudirem de valent recordant les 
cançons de quan érem petits.

Com tots els anys, part de la 
recaptació anirà destinada a l’as-
sociació Afanoc de Lleida i aquest 

any aprofitarem per tacar-nos (teniu 
més informació al cartell adjunt) i po-
sar-nos la gorra per a tots ells. | La 
junta de l’AMPA

Xerrada i escala en hi-fi
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Fa 425 anys s’estrenava a Lon-
dres l’obra A Midsummer Night’s 

Dream (El somni d’una nit d’estiu), 
de William Shakespeare. L’obra, ori-
ginàriament en cinc actes, la vàrem 
poder veure adaptada a dues parts 
en la traducció de Josep M. de Sa-
garra els dies 28 i 29 de febrer i 1 

de març de la mà del Grup de Teatre 
d’Artesa (GTA), dirigit per Dolors Pa-
let en una producció de les Artesen-
ques Actives. 

Aquesta comèdia, ambientada a 
Atenes, narra els problemes amo-
rosos de dues parelles de joves de 
la noblesa, Hermia (Judit Mateo) i 

Demetri (Hristyan Petrov) i Lisandre 
(Joel Rey) i Helena (Emma Estrada), 
la nit de Sant Joan, durant la celebra-
ció de les bodes de Teseu (Ramon 
Orpinell), duc d’Atenes, amb Hipòlita 
(Marta Mases), reina de les amazo-
nes. Problemes agreujats per la in-
tromissió d’Oberón (Josep Miró), rei 

Un “Somni” fet realitat
L’escenografia i vestuari sorprenents es van sumar a la interpretació superba a la qual ens té acostumats el GTA | J. F.

Teatre
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de les fades, en conflicte amb la se-
va esposa Titània (Íngrid Llobet), rei-
na de les fades, i els actes de l’entre-
maliat follet Puck (Núria Serradell).  
I atrapats en aquest conflicte, un 
grup “d’innocents” actors amateurs 
que preparen una obra en honor de 
les noces del duc: Garlopa (Jaume 
Caballer), Seient (Vicenç Farràs), 
Flauta (David Delgado), Mort de Fam 
(Dolors Puig), Morrut (Xavier Gila-
bert) i Allisat (Toni Belchi). 

Acompanyats a l’escenari per Lí-
dia Roca (Filostrat) i Sílvia Cardona 
(Egeu, mare d’Hermínia), i amb un 
nombrós grup de joves, o molt joves, 
promeses del GTA (Alba  Martínez, 

Raquel Blasi, Urgell Montané, Llum 
Llobet, Ivan Petrov, Laura Guiu i Eli-
senda Rey) es desenvolupa la his-
tòria, a mig camí del conte de fades i 
la comèdia romàntica.

Una escenografia superba, on un 
fons aparentment senzill es transfor-
mava gràcies a la projecció d’imat-
ges i permetia passar amb facilitat 
del bosc al palau del duc. Vestuari i 
perruqueria ajustats per portar-nos a 
l’època de la Grècia Clàssica i com-
plements i maquillatge molt treballats 
(només cal pensar en Xavier Gilabert 
fent de Paret, o en el grup de joves 
fades).

Els actors van defensar bé els 

seus papers. Els més veterans de la 
companyia es van fer càrrec dels per-
sonatges de més pes i complicats de 
representar, en una obra en vers on 
l’autor intenta que l’espectador, així 
com els personatges, no sàpiga què 
és real o què és un somni. Agrair-los 
a tots l’esforç fet per tirar endavant 
un Shakespeare, un somni. 

Però sobretot, agrair l’esforç i de-
terminació de dur a terme l’obra en 
condicions personals molt tristes i 
complicades per la directora Dolors 
Palet. Bravo, bravissimo!!

I per tu Joan, siguis on siguis, 
molta merda! | Josep M. Espinal 
Aubet
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tema del mes

L ’edició d’enguany del Dia Inter-
nacional de les Dones, el 8 de 

març, va ser especialment significa-
tiva arreu del país, amb nombrosos 
actes festius i reivindicatius, i Artesa 
també va acollir més propostes que 
en anys anteriors i, sobretot, de caire 
més popular i participatiu. Les més 
multitudinàries van ser la caminada 
popular amb sortida de la plaça de 
l’Ajuntament, la Primera Marxa de la 
Dona, i el vermut musical al Cubtu-
ral.

La caminada, organitzada per 
l’Ajuntament i l’entitat de defensa 
de drets socials i culturals Tança 
en col·laboració amb el CUDOS, 
les Artesenques Actives, el CAP, el 

Gimnàs Altis i Protecció Civil, tenia 
la sortida a les 9 del matí de l’Ajun-
tament. Tot i això, la festa ja va co-
mençar mitja hora abans amb una 
animada sessió d’escalfament de la 
mà del Gimnàs Altis.

La marxa oferia dos recorreguts, 
un de cinc quilòmetres per l’horta 
d’Artesa i un de nou que també arri-
bava fins a Montsonís. Hi van parti-
cipar mig centenar de persones i el 
lema era “Caminem tots per elles”. 
Com a tret distintiu, es va demanar 
que tots els assistents portessin al-
guna peça de roba de color lila.

Per altra banda, a les 12 del mig-
dia va començar el Vermut Musical, 
organitzat també per primer any, que 

proposaven l’Ajuntament i les Arte-
senques Actives. 

MÚSICA I HISTÒRIA LOCAL

Es tractava d’una proposta que 
incloïa diferents manifestacions cul-
turals sense oblidar el caire festiu, i 
el resultat va estar a l’alçada de les 
expectatives creades per una com-
binació tan prometedora. Hi van as-
sistir unes 200 persones i l’entrada 
era gratuïta i oberta a tothom.

L’aperitiu va estar amenitzat per 
la música del quartet Túsica, una jo-
ve formació musical amb integrants 
de Sabadell i Sant Guim de Freixe-
net formada per l’Aina (veu i cello), 
la Carla (veu i teclat), el Gerard (gui-

Artesa fa del 8 de març un 
dia de reivindicació festiva

El vermut musical organitzat al Cubtural per les Artesenques Actives va ser un èxit de participació | Jordi Farré

26 I  I PUBLICACIÓ D’ARTESA DE SEGRE i COMARCA I Març 2020 I Núm. 441



tema del mes #temadelmes

tarra) i el Jordi (bateria), d’entre 17 
i 21 anys. Les dues noies són estu-
diants de l’Escola Superior de Músi-
ca de Catalunya (Esmuc) i els dos 
nois estudien batxillerat.

El vermut va començar amb 
la lectura del manifest feminista a 
càrrec de la regidora de Cultura, Ma-
ria Cusola. Tot seguit, les Artesen-
ques actives van presentar l’acte i 
la motivació per haver-lo organitzat, 
així com el perquè de l’altre element 

principal del dia, l’exposició “La Sis-
queta, una artesenca amb coratge”

LA SISQUETA, FIGURA LOCAL

La mostra se centrava en la fi-
gura de Francesca Solé Clotet, la 
Sisqueta, es basava en el treball 
de recerca de Batxillerat d’Aina Ri-
bes i Betriu titulat “Besàvia Cisca” i 
hi col·laborava La Palanca amb la 
cessió de material. La idea de l’ex-
posició era desmuntar el tòpic del 

“sexe dèbil” mostrant la història i la 
vida d’una dona que va trencar mot-
lles en períodes tan durs com la gue-
rra civil, a la qual va seguir un exili 
de més d’una dècada per Europa i 
Àsia d’ella i tota la seva família (ma-
rit, canalla, pare i mare). A més, de 
tornada a casa va ser una figura en 
la vida política, social i cultural local. 
Com diu el títol de l’exposició, “una 
dona amb coratge” que valia la pena 
descobrir si encara no es coneixia.

La caminada popular a primera hora i l’actuació de Túsica i l’exposició, al vermut musical  | Jordi Farré, Dolors Bella
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Des de l’escola Els Planells vo-
lem manifestar la importància 

d’un bon ús de les noves tecnologies, 
un debat on es donen posicions con-
tradictòries: famílies que creuen que 
n’han de viure apartades i les conside-
ren fins i tot perilloses, i les que tenen 
por de criar orfes digitals si no estan 
una gran quantitat d’hores al dia entre 
tauletes, ordinadors i mòbils.

Haurem de cercar el punt interme-
di. Hem d’assumir que la tecnologia 
forma part de la nostra vida i, per tant, 
no podem estar-ne desvinculats; és 
la nostra realitat. La immediatesa en 
la informació, la bona qualitat de les 

imatges, la facilitat d’ús i elaboració de 
coneixements, de relacionar-se amb 
altres persones sense sortir de ca-
sa,... fan que els nens/es i els adults 
s’enganxin amb facilitat a aquestes 
tecnologies. El perill no és tant en l’ús, 
sinó en un consum excessiu i abusiu 
que pot provocar problemes d’atenció, 
trastorn d’aprenentatge, dificultats per 
establir relacions i fins i tot addiccions.

Com fer un bon ús de les panta-
lles? Posar horaris tot limitant el temps, 
col·locar els dispositius en una zona 
de trànsit o comuna de casa, acom-
panyar als nens/es el l’ús de les tec-
nologies dedicant temps a estar amb 

ells/es i comentar en veu alta allò que 
succeeix a les pantalles, explicar-los 
que cada vegada més les faran servir 
per treballar i aprendre, iniciar-los en 
idees clau sobre seguretat a la xarxa 
i, sobretot, indicar que en cap cas l’ús 
de les tecnologies ha de substituir la 
lectura d’un conte o un bon llibre i que 
és bo que els nens/es aprenguin a re-
lacionar-se amb els altres, a compatir, 
a intercanviar.

Convé fer una bona elecció i re-
flexió sobre les noves tecnologies. Una 
bona elecció i un bon ús poden com-
portar grans beneficis en l’aprenentat-
ge. Podeu visitar el següent enllaç per 
a més informació: http://familiaiescola.
gencat.cat/ca/educar-creixer-en-fami-
lia/educacio-us-tecnologies.

escola els planells
Les noves tecnologies
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E l 29 de febrer l’equip ADS 1r 2a 
de l’Institut Els Planells va obte-

nir el 3r premi al Guanyador Diputa-
ció de Lleida en la fase local lleida-
tana de la First Lego League, premi 
que suposa l’accés a la Gran Final 
First Lego League Espanya que ha 
de tenir lloc a Santa Cruz de Tenerife 
els dies 28 i 29 de març. 

Un total de 30 equips provinents 
d’arreu de la província de Lleida, 
Andorra i Vilafranca del Penedès 
es van trobar al Campus de Ca-
ppont de la Universitat de Lleida per 
prendre part en aquesta competició. 
Tots acceptaren el repte d’enguany 
alliberat per l’organització, City Sha-
per, en què es proposava als equips 
observar com les ciutats i els edifi-
cis creixen, evolucionen i canvien, i 
crear alguna solució innovadora per 
construir un entorn on viure i treba-
llar que perduri en el temps, utilitzant 
les eines i la tecnologia d’avui.

Responent al repte plantejat, 
l’equip va aplicar la metodologia De-
sign Thinking per a idear un projecte 
d’innovació consistent en la millora 
de l’aïllament d’edificis d’Artesa de 
Segre insuflant un material creat a 
partir de la reutilització i tractament 
de residus molt presents en l’entorn 
proper, com són els catèters d’inse-
minació i les serradures barrejades 
amb presència de PVC. 

Cada equip disposà d’una mitja 
hora per presentar davant d’un jurat 
el seu projecte d’innovació, per ex-
plicar el disseny i la programació del 
robot que presentaven a la competi-
ció i exposar com havien aconseguit 
integrar els valors First Lego League 
al llarg de tot el procés.   

En aquest temps, els ADS 1r 2a 

van realitzar una presentació àgil, 
completa, interessant, emotiva i di-
vertida alhora, fet que va captivar el 
jurat i el va motivar a fer-ne una ava-
luació molt positiva. 

L’actuació de l’equip de l’Institut 
Els Planells es va complementar 
amb la competició de robòtica, en 
què l’equip havia de dissenyar un 
robot fiable capaç de resoldre el 
màxim nombre possible de missions 
plantejades per l’organització. Els 
ADS 1r 2a van quedar segons en la 
classificació general del robot. 

Després d’un matí intens de tre-
ball i gestió emocional, els ADS 1r 
2a van poder celebrar la seva clas-
sificació per a la Gran Final First Le-
go League Espanya, juntament amb 
l’equip Sermelegos (Escola Sant Er-
mengol d’Andorra La Vella) i Under-
ground Construction (Escola Monta-
gut de Vilafranca del Penedès). 

Lego “Els Planells” és un projecte 
de l’Institut reconegut com a projecte 
d’Innovació Pedagògica per la Ge-
neralitat de Catalunya. Està impul-
sat per la Montse Miralles i en Jordi 
Trilla, tots dos professors del centre 

educatiu, i es vehicula des de les 
àrees d’Educació Visual i Plàstica i 
Tecnologia per mitjà d’un treball per 
projectes, a partir de la robòtica, la 
recerca científica i artística, el treball 
en equip i l’educació en valors. 

Aquest projecte suposa repensar 
els espais d’aprenentatge, així com 
la metodologia tradicional, dotant 
l’alumnat d’una major autonomia. És 
peça clau en el disseny d’aquest pro-
jecte la sala a l’edifici Escoles Velles 
que l’Ajuntament d’Artesa de Segre 
cedeix als equips ADS per afavorir el 
seu flux de treball.

Tots els membres de l’equip ADS 
1r 2a agraeixen el suport rebut al 
llarg dels darrers mesos i, en espe-
cial, durant el dia de la competició, 
ja que van ser molts els familiars, 
amics, professorat i integrants dels 
equips ADS d’altres edicions els qui 
es van desplaçar fins a Lleida per 
animar-los, donant-los confiança, 
seguretat i facilitant el bon estat 
d’ànim de l’equip. 

La paraula equip adquireix una 
dimensió molt real en dies així. 

| Institut Els Planells.

A la final espanyola de la First Lego League

L’equip ADS 1r 2a s’ha classificat per la final estatal | Institut Els Planells

institut els planells
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reflexionem
Moltes vegades considerem 

que els altres ens aporten la 
felicitat i les claus per ser-ho, però 
això no és així. La felicitat depèn 
d’un mateix, però estar tan atents 
d’allò que els altres ens aporten 
ens fan ser dependents. Aprendre 
les claus per ser feliç ens farà tallar 
aquestes dependències.

És veritat que les persones que 
ens envolten ens afectaran en un 
major o menor grau, però tan sols 
depèn de tu deixar que la seva acti-
tud t’afecti d’una manera o altra.

Què fer per ser feliç en situacions 
difícils?

Una de les claus per ser feliç 
en situacions complicades és en-
focar-te en les coses bones que hi 
ha en el teu entorn. Sé que és difí-
cil quan vius moments realment do-
lents, però has de centrar-te en les 
coses positives, ja que això t’ajudarà 
a estar més content/a.

Hi ha moltes persones que es 
troben malament i angoixades en la 
seva vida. Es caracteritzen per sen-
tir un buit molt gran i haver perdut el 
sentit de viure.

Erròniament es pensa que la fe-
licitat és un estat constant i absolut.

Res més lluny de la realitat. Com 
tot en aques-
ta vida, és 
una cosa 
canviant. Te-
nir una bona 
intel·ligència 
emocional i 
autoestima, 
et farà controlar tots els teus senti-
ments i t’ensenyarà a acceptar que 
la felicitat l’has de trobar en el teu dia 
a dia. Quan aprenguis aquest con-
cepte començaràs a sentir-te millor. 
L’important és que prenguis cons-
ciència de la teva situació i d’allò que 
has de canviar.

El primer que has de fer quan 
estàs vivint moments que no t’agra-
den és plantejar-te: “què puc fer per 
ser feliç?” Pensa que a la vida tot és 
transitori. Centra’t en les coses que 
has de canviar i agraeix tot allò que 
t’envolta. Sí, sé que sona difícil, però 
com tot, requereix d’entrenament. 

 Has de començar a gaudir tant 
de les grans com de les petites co-
ses que tens al teu dia a dia. En això 

consisteix la felicitat. En 
aprofitar el que la vida 
t’està brindant ara i no 
en el que anheles tenir.

Cal ser agraït i 
agraïda amb el que tens 
i enfocar-te en aconse-
guir els teus objectius!  

És el moment de seure i pensar en 
allò que et fa il·lusió. Que et motiva. 
Quan trobis això que et faci il·lusio-
nar, trobaràs el sentit a la teva vida 
i començaràs a experimentar que 
pots ser feliç, t’ho mereixes i enten-
dràs que ser feliç no costa tant, mi-
llor dit, no costa res!

De qui depèn la felicitat?
Mercè Nogues

La felicitat no és 
un estat constant i 

absolut, és una cosa 
canviant
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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

Memòria dels morts. Teresa Pàmies. 
Empúries. 
Vivències d’una generació que va 
conèixer la segona república, la gue-
rra civil, l’exili, la segona guerra mun-
dial, el combat antifranquista, el retorn 
a la terra, la mort de Franco i l’inici de 
la democràcia combinades amb situa-
cions insòlites com la trobada amb una 
mare difunta.

Canto jo i la muntanya balla. Irene 
Solà. Anagrama.
Premi Llibres Anagrama de Novel·la, 
on prenen la paraula dones i homes, 
fantasmes i dones d’aigua, núvols i bo-
lets, gossos i cabirols que habiten en-
tre Camprodon i Prats de Molló, zona 
de muntanya fronterera que, més enllà 
de la llegenda, guarda la memòria de 
segles de lluita per la supervivència.

Qui tem la mort. Nnedi Okorafor. Raig 
verd.
En un futur, a l’Àfrica de després de 
l’holocaust nuclear, té lloc un genocidi 
en què una víctima de violació pareix 
una nena amb cabells i pell clars. Sap 
que és diferent i li posa Onyesonwu, 
que significa “Qui tem la mort?”.

Negra la brisa lluent. David Vann. 
Periscopi.
Viatge a bord del vaixell Argo en una 
travessia pel mar Negre per oferir-nos 
una oda lírica a la ràbia i a la llibertat 
d’una de les figures més dures i mons-

truoses que ens ha arribat del món 
clàssic, Medea. 

Màquines com jo. Ian McEwan. Ana-
grama.
Anys 1980, un Londres alternatiu, en 
què el Regne Unit ha perdut la guerra 
de les Malvines i el científic Alan Tu-
ring no s’ha suïcidat pel judici per ho-
mosexualitat al qual va ser sotmès, es 
dedica a la intel·ligència artificial i ha 
creat els primers humans sintètics. 

NOVEL·LA JUVENIL

Ens quedarà l’estiu. Jenny Han. Ed. 
Fanbooks.

La veu de les ombres. Frances Har-
dinge. Ed. Bambú.

Històries de fantasmes. Roald 
Dahl. Ed. Fanbooks.

Estimat Evan Hansen. Val emmich 
amb Steven Levenson, Benj Pasek i Justin 
Paul. Ed. Fanbooks. 

NOVEL·LA ANGLÈS

The Daughters of Cain. Colin Dex-
ter. Pan Books.

A parrot in the pepper tree.  Chris 
Stewart. Sort Of Books.

CONEIXEMENTS 
ADULTS

Eduquem amb l’esport. Roger Pa-
llarols i Brossa. Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat.

Sota la cistella: aprendre de 
l’èxit i del fracàs. Pau Gasol. Rosa dels 
Vents.

Gramàtica bàsica i d’ús de la 
llengua catalana. Diversos autors. 
Institut d’Estudis Catalans.

El naufragi dels records: què hi 
ha darrere de malalties com l’Al-
zheimer? Jaume Folch. Universitat de 
Barcelona.

INFANTIL

Aventures al bosc amb el llop 
Lupi. Agnese Baruzzi. Vicens Vives.

Mira, mira... el meu cos. Emma Schmid. 
Cruïlla.

NOVETATS  
DE MARÇ Activitats

• Audicions de l’Escola de Música 
1 i 2 d’abril, 18.30 i 20 h

• Taller de memòries compartides 
El camp d’internament de Vernet 
d’Arièja 1939-1944 entre l’exili i 
la deportació. 7 d’abril, 11 a 13 h

• Reunió del Club de lectura in-
fantil de la Biblioteca. 17 d’abril, 
17 h

• Presentació del llibre Biografía 
de un poeta perdido d’Enric 
Kahn. 17 d’abril, 19.30 h

• Reunió del Club de Lectura de 
la Biblioteca. 22 d’abril, 20 h

• Taller infantil Kiny & Pump, 
a càrrec d’Edurne López. 24 
d’abril, 18.30 h                                    

• Exposició ‘El quixot dels 
ignorants’ (cedida pel Museu 
Etnològic de Barcelona) Fins al 
8 de maig

• Exposició ‘El món en un dit’, 
d’Albert Puigpinós. Fins al 31 de 
març 

• Exposició ‘Teresa Pàmies. Tot 
és en els llibres’. Fins al 15 
d’abril

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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in memoriam
El 10 de gener ens va deixar el pa-
re als 95 anys.
Enyorarem cada dia la seva com-
panyia, tarannà i bon humor.
Ara reposa amb la mare.
El buit que ens deixen no el po-
drem omplir, ens queda però la 
seva lliçó de vida, sacrifici i amor 
incondicional. El seu record ens 
acompanyarà sempre.

Agraïm de tot cor les infinites mos-
tres de condol i afecte rebudes.
Volem fer menció a l’atenció i trac-

te humà rebuts sempre, i en els 
darrers moments, per part de tot el 
personal mèdic del CAP d’Artesa 
de Segre, especialment a la Dra. 
Montserrat Coma, el Dr. Jaume 
Garriga i la infermera Anna Pagès, 
pel seu recolzament constant i la 
seva empatia. 

El pare n’havia estat sempre en-
cantat.

| Joana, Marisol, Pilar, Montse, 
i Xavier

Aurelio Chinchilla i Chinchilla

La família Moles-Menchón vol 
agrair les mostres de condol re-
budes en aquests moments tan 
difícils i agrair també als metges 
del CAP, infermeres i a tots els 

que hi treballen, la seva ajuda i 
suport quan els hem necessitat. 
Moltes gràcies.

| Família Moles-Menchón

Josep Menchón i Galera
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L’abril de 2007, per Sant Jordi, el 
Club de Lectures Artesenc Asso-
ciació Cultural organitzava, junt 
amb el Grup de Teatre d’Artesa  i 
la col·laboració de l’Excm. Ajunta-
ment, la I Mostra de Lectures Poè-
tiques. Va ser la primera de moltes 
col·laboracions amb Joan Roca i 
Filella i el GTA. Amb el temps, tant 
ell com la seva esposa, Dolors Pa-
let, es varen fer socis del Club. 
    Amb ells i els membres del GTA, 

o dels Rapsodes de Foradada, el 
Club va organitza les primeres re-
presentacions a Artesa de teatre 
alternatiu, teatre llegit, lectures de 
poetes locals i, amb la inestimable 
col·laboració d’Anton Not, la pre-
sentació de la vida i obra d’il·lus-
tres poetes catalans. 
    La matinada del 8 de febrer, des-
prés d’una operació de trasplan-
tament, en Joan, tot un senyor de 
Barcelona, va baixar el teló definiti-

vament. Ha deixat un gran record i 
un buit que costarà omplir. 
    Des de la Junta del Club de Lec-
tures Artesenc Associació Cultural 
volem transmetre els nostres més 
sincers condols i afecte a la seva 
esposa Dolors i al seves filles, Eli-
senda, Clara i Carles així com als 
seus nets, familiars i amics.

| La junta del Club de Lectures 
Artesenc Associació Cultural

En record

El passat dia 8 de febrer vam rebre 
la notícia de la mort del Joan. El 
Joan va ostentar el càrrec de re-
gidor a l’Ajuntament de Foradada 
des de l’any 2007 a l’any 2019. 
Una persona íntegra i bon com-
pany, on el saber estar era la seva 
principal virtut.

Joan, sàpigues que el teu pas 
pel municipi ha deixat una bona 
petjada i molts bons records. Des 
d’aquí et volem retre homenatge 

i deixar palesa la teva bona feina 
com a regidor i com a persona.

Trobarem a faltar les teves visi-
tes a l’Ajuntament, on ens posaves 
al dia de la teva passió, “el teatre”, 
i tot i que ja no eres regidor, ens 
seguies ajudant en tot el que fos 
possible.

El teu record estarà sempre 
present entre nosaltres.

| Ajuntament de Foradada

Adéu al company Joan Roca

 

Segueix-nos
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Joan, com t’enyorarem les Arte-
senques, especialment l’Aurora 
i la Pepita, has estat i seràs  una 
persona molt apreciada, perquè tu 
també has sabut estimar.

Optimista, malgrat qualsevol 
entrebanc, apassionat, generós i 
entusiasta en tots els projectes.

A l’escenari, els qui hem tingut 
el privilegi de veure’t, eres un mes-
tre de l’escena.

Fa 15 anys que les Artesenques 
et vam proposar formar un grup de 
teatre a Artesa. Era un projecte ple 

d’incerteses, però també molt il·lu-
sionant, des d’aleshores, el GTA i 
la nostra associació hem anat ple-
gats. Aquell somni, ara és una rea-
litat gràcies a tu i a la teva compan-
ya de vida, la Dolors, i a totes les 
persones compromeses que han 
format part d’aquesta aventura.

Tu has contribuït a l’enriquiment 
cultural del nostre municipi,  la te-
va llum sempre estarà present a 
l’escenari del Cubtural del nostre 
poble.

Volem fer-nos nostra una frase 

Gràcies, Joan

El dissabte 8 de febrer vam rebre 
la trista notícia de la pèrdua de 
Joan Roca, director del Grup de 
Teatre d’Artesa de Segre. Des de 
la regidoria de Cultura, així com de 
la resta de la corporació munici-
pal, volem expressar el més sincer 
condol pel traspàs del nostre esti-
mat col·laborador i amic. Rebeu, 

família i amics, una forta abraçada 
en aquests moments tan difícils.

Joan, no oblidarem mai els teus 
esforços, la teva voluntat i la teva 
bona predisposició sempre, per fer 
arribar la cultura al nostre muni-
cipi. Tal com hauríem fet plegats, 
seguirem traçant el camí per as-
solir aquest repte. Diuen que l’en-

senyament que deixa petjada no 
és el que es fa de cap a cap, sinó 
de cor a cor. Tindrem sempre pre-
sents els teus consells i les teves 
aportacions. Et tindrem sempre en 
la nostra memòria. Moltes gràcies 
per tot i que la terra et sigui lleu, 
amic.
| Ajuntament d’Artesa de Segre

Joan Roca i Filella

que la Pepita et deia: “Gràcies 
Joan, per haver-nos fet estimar 
el teatre”. 
| Assoc. Artesenques Actives
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esports

E l primer equip de futbol del CE 
Artesa de Segre està disputant 

amb èxit la lliga de 2a Catalana, 
grup 5. La temporada passada, l’Ar-
tesa va assolir el subcampionat de 
la categoria i va arribar a disputar la 
promoció d’ascens a 1a, caient da-
vant del Mollet del Vallès.

Enguany, l’Artesa ha pogut man-
tenir la columna vertebral de l’equip, 
amb algunes incorporacions molt in-
teressants, que han millorat la plan-
tilla. Un cop iniciada la segona volta, 
està classificat en una magnífica 3a 
posició, sol per darrera del sòlid líder 
Borges Blanques i del Solsona, tre-
pitjant-li els talons a l’equip solsoní.

L’entrenador és Rubén Fernán-
dez, que prové del Cervera i que, 
curiosament, va viure la seva infàn-
cia a Artesa. El segon entrenador és 
un altre vell conegut de l’afició local, 
Xavi Crespo, exdavanter del conjunt 
artesenc. El club està presidit per 
Carles Serra, té un pressupost de 
30.000 euros i 127 socis.

El CE Artesa continua en ratxa
Foto de família dels integrants del primer equip del CE Artesa aquesta temporada | CE Artesa

DEMARCACIO       NOM       EQUIP TEMP. 2018-19        Edat 
Porter  Jordi Martínez  CE Artesa           24
Porter  Joel López  CF Ponts   20
Defensa  Xavier Durany  CE Artesa   28
Defensa  Sergi Planes  CE Artesa   26 
Defensa  Jordi Macià  CE Artesa   28
Defensa  Marcel Carrio  CE Artesa   29
Defensa  Jordi Monclús  CE Artesa   21
Defensa  Dídac Sellart  CE Artesa Juv.   18
Defensa  Adrià Guerris  CE Artesa   23
Defensa  Àngel Graells  CF Cervera   33
Defensa  Sergiu Florean  CE Artesa Juv.   18
Migcampista Xavier Ros  CE Artesa   23
Migcampista Julià Jou  CE Artesa   21
Migcampista Josep M. Solans  CE Artesa   23
Migcampista Gerard Alcobé  CE Artesa   23
Migcampista Arnau Jou  CE Artesa Juv.   18
Migcampista Joan Bota  CE Artesa   35
Migcampista Roger Giribet  CE Artesa   32
Davanter  Joan Sala  C. A. Castellserà  24
Davanter Sergi Galceran  CF Balaguer   29
Davanter Ferran Rius  CF Tornabous   25
Davanter Arturo Gándara  CE Artesa   26
Davanter Joel Bertran  CE Artesa   28
Davanter Iblo Sylla  CE Artesa   25
Davanter Àlex Guàrdia  UE Tàrrega   20

Entrenador: Rubén Fernández   2n Entrenador: Xavi Crespo 
Fisioterapeuta: Andreu Parramon
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Sortida a Tavascan, hivernal de Cervera en BTT i podi d’Esther Farré a la Marató de la Trail Costa Brava | CUDOS

Excursió a Tavascan pel 25è aniversari
E l CUDOS ha fet la primera sor-

tida del 25è aniversari aquest 
mes de febrer, el dia 29. El destí va 
ser Tavascan on, amb el refugi de la 
Pleta del Prat com a punt de parti-
da, els assistents van escollir entre 
raquetes o esquí de muntanya per 
fer una caminada per l’entorn o, els 
que tenien més ganes de cansar-se, 
pujar al veí cim de la Coma del Forn. 
Fos com fos, tots van acabar amb un 
animat dinar al refugi que es va allar-
gar fins a les sis de la tarda. Hi van 
assistir mig centenar de persones, 

tant socis com familiars i amics, i el 
desplaçament es va fer en un auto-
car organitzat pel mateix club.  

TERCERA ACTIVITAT, SUSPESA 

L’acte forma part del programa 
del 25è aniversari del club, que te-
nia previst fer una activitat de caire 
col·lectiu cada mes. No obstant això, 
la del març, una caminada pel Mont-
sec programada pel dia 28, s’ha 
hagut de suspendre per les mesu-
res extraordinàries de contenció del 
coronavirus. A l’espera de l’evolució 

dels fets, la següent sortida és a les 
Coves de la Vansa el 18 d’abril.

Per altra banda, en l’àmbit de re-
sultats esportius i competicions des-
taca l’assistència dels socis Marc 
Ticó, Marc Cotonat, Jordi Rey, Pepe 
Roca i Xavier Solsona a la cursa en 
BTT Hivernal de Cervera el dia 1 de 
març, i el podi en la classificació ge-
neral de la sòcia Esther Farré en la 
Marató de la Trail Costa Brava, a Pa-
lamós el 8 de març, cursa de 43 qui-
lòmetres i 2.100 metres de desnivell. 
| CUDOS Artesa de Segre
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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

ES VEN o ES LLOGA
pis nou a Artesa 

amb o sense aparcament
3 hab. i ascensor

Tel. 617 410 668
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Des de la Comissió de Festes es 
vol agrair la participació dels 

artesencs i les artesenques al Car-
naval 2020. Enguany hem comptat 
amb una participació i una varietat 
de disfresses superior a la d’altres 
anys, fins i tot amb algunes carros-
ses molt ben treballades, d’una dedi-
cació i una imaginació espectacular 
i que ens han deixat a molts/es de 
nosaltres amb la boca oberta. 

Si bé és cert que la rua del nostre 
Carnaval no és de les més recone-
gudes de la comarca, cada any hi ha 
carrosses més treballades, i per a 
nosaltres, la Comissió de Festes, és 
tot un orgull veure com el poble par-
ticipa d’aquesta festa i se la fa seva, 
ja que creiem que únicament amb la 
participació i l’esforç es mantenen 
les tradicions i les festes, i això és 
cosa de tots i totes. 

Des de la comissió sabem que 
el Carnaval no només és la tarda 
de dissabte, sinó tots els dies pre-
vis que totes les colles d’Artesa us 
reuniu per decidir la disfressa i fer 
la carrossa, així com també des de 
l’escola es fan diferents activitats i 
és una setmana diferent. A tots i to-
tes vosaltres gràcies per seguir fent 
carnaval. 

El que sí que és tradició de Car-

naval al nostre municipi són dues 
coses. Una, el rei Saltasekles i el 
seu discurs. És un discurs on s’in-
tenta ofendre el mínim possible a la 
gent del poble quan es repassen tots 
aquells fets més espectaculars, rars, 
etc. des del sentit de la gràcia, el 
sarau, el desordre i la disbauxa per 
donar-li menys importància als fets 
succeïts.

Cada vegada s’intenta més tenir 
en compte la intimitat de les perso-
nes i la sensibilitat, és per això que 
es dóna les gràcies al nou grup del 
Saltasekles d’enguany, un grup que 
l’han format membres de la comis-
sió, però que en tot moment va estar 
obert a tothom qui vulgués participar 
i així va ser, sense ells/es no hagués 
estat possible. 

La segona cosa, però no menys 
important, és el tradicional berenar 
popular que se celebra el dimarts 
de Carnaval, el qual torna a ser un 
dia d’aplec d’amics i famílies durant 
la tarda. Un dia que no seria pos-
sible sense el voluntariat de totes 
aquelles persones que hi participen, 
així que també donem les gràcies 
a la gent que des de primera hora 
del matí fan el mondongo, encenen 
el foc, fiquen les calderes a bullir i 
serveixen els entrepans fins a última 

hora del vespre. 
Des de la comissió hi ha la inten-

ció de canviar el format de Carnaval, 
de fer activitats durant la setma-
na implicant més a la gent, entitats 
i associacions per tal de fer poble, 
ser més participatius, voluntariosos 
i més arrelats a les festes del nostre 
municipi, valors que a vegades sem-
blen oblidats. 

Som un grup unit, amb ganes de 
fer coses, creiem que si nosaltres no 
mantenim les festes i les tradicions, 
si no les valorem entre tots i totes, 
si no les posem en valor, la resta de 
gent dels pobles del voltant mai ho 
faran; és més, nosaltres acabarem 
mirant els pobles de les rodalies, 
en lloc de mantenir, millorar i impli-
car-nos en el nostre. 

Properament anunciarem a les 
xarxes socials una reunió oberta, de 
la qual s’espera que en surtin pro-
postes per l’any que ve i escoltar les 
crítiques per millorar. 

Moltes gràcies a tots i to-
tes aquells/es que heu participat 
d’aquest carnaval, us esperem l’any 
vinent amb moltes ganes, comenceu 
a pensar la vostra carrossa! 

| La Comissió de Festes d’Ar-
tesa de Segre. 

Carnaval 2020

cartes a la redacció
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S í, sí, 25 anys de l’obertura del 
gimnàs. El dia 4 de setembre 

vam obrir al carrer Marcel·lí Farré 
un projecte ple de somnis i sobretot 
de moltes il·lusions. Poc a poc, vam 
anar ampliant fins arribar al que te-
nim i som actualment.

Això no hagués estat possible 
sense aquest gran equip humà i pro-
fessional que hem tingut i que tenim, 
ni sense vosaltres socis/es, clients/
es... en fi, les amistats que ens hem 
anat fent. 

Aquestes persones fidels que 
heu estat al nostre costat en tots els 

moments, persones que també heu 
compartit aquests 25 anys i ho re-
cordem amb orgull. 

Gràcies a tothom! Us convidem 
a continuar junts i juntes, i recordeu 
que estem aquí per poder millorar 
la vostra qualitat de vida a tots els 
nivells.

Des del mes de gener i durant 
tot l’any 2020, cada mes farem una 
activitat oberta a tothom, paral·lela a 
totes les activitats habituals, per tal 
que pugueu venir a participar i gau-
dir-la. 

Ho farem seguint el calendari que 

vam repartir al desembre, per tal que 
tothom es pugui organitzar.

Hem fet al gener Ioga en família, 
al febrer Zumba en família i al març, 
Bike matiner. Farem una trobada de 
taekwondo, marató Altis 25 anys in-
tentant reunir totes aquelles perso-
nes i gimnasos que han compartit 
experiències amb nosaltres i moltes 
més activitats obertes a la participa-
ció de tothom, que ja us anirem in-
formant. Us ho mereixeu. Felicitats!

25 anys amb vosaltres... I se-
guim!

| Equip directiu - Gimnàs Altis

Aquest any 25!

cartes a la redacció
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Només puc expressar una grati-
tud enorme pels fets de la me-

va estrena (informació pàgina 17). 
Primer de tot, de cara a tota la gent 
coneguda que va venir a escoltar 
l’obra i a donar-me suport. En pri-
mera persona, va ser molt acollidor 
arribar al Palau de la música i veure 
que, mirés on mirés, hi havia gent 
del meu entorn proper. Ho vam re-
comptar amb la meva mare i vam 
estimar que hi havia més o menys 
100 persones que venien de part 
nostra. Es pot dir que, per un dia, 
vam sentir aquell majestuós edifici 
una mica nostre.  

A més a més, el Cor de Cambra 
del Palau va oferir una interpreta-
ció excel·lent. A part, es notava que 
s’havien fet seva l’obra i que la direc-
tora Júlia Sesé havia entès perfecta-

ment la naturalesa d’aquesta. Tot va 
resultar en una atenció en la intimi-
tat i el detall i, a la vegada, un gran 
control dinàmic i vocal de les parts 
més compromeses, oferint un color 
compacte de cor i a la vegada un so 
resultant bellíssim. 

Quan vaig sortir a recollir el pre-
mi, justament me’l va donar una 
amiga meva amb la qual havíem 
estudiat junts direcció coral, la can-
tant i compositora Anna Campmany, 
la qual també fou guardonada amb 
una menció amb la seva obra Excel-
sior.  Tot quedava en família. 

S’ha de dir que en aquesta edició 
vam escoltar estrenes imponents i 
molt ben fetes, cosa que em va fer 
sentir molt orgullós de compartir es-
cenari amb composicions tan bones 
i veure que la música coral actual és 

ben viva i plena d’originalitat. Moltes 
vegades penso en la quantitat de 
gent amb talent que té aquest país 
i la poca atenció mediàtica o poc 
públic que molts cops he observat. 
Som en una era on és molt fàcil fer 
un CD però és molt difícil que algú 
l’escolti. 

És cert que és un país on hi ha 
poques oportunitats pels artistes, 
poques ofertes laborals dignes, etc. 
(com a tants altres sectors), però 
he d’admetre que el dia 23 al febrer 
vaig sentir que es trencava per un 
moment l’aïllament que sovint sen-
tim especialment els compositors. 
Pensar que tanta gent va fer el pas a 
cegues per donar suport a un artista 
local m’omple d’agraïment, d’il·lusió 
i, sobretot, de ganes de tornar-hi. 

| Bernat Giribet i Sellart

Agraïment, il·lusió i ganes de tornar-hi

En Bernat, amb 
alguns dels 
amics i familiars 
que el van acom-
panyar el dia de 
l’estrena | D. Bella
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TALLERS

VILELLA
ARTESA DE SEGRE
Tel. 973 40 02 95

EQUIPS DE NETEJA GIDAR
REPARACIONS MECÀNIQUES
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partits polítics
Per què ens cal fer les coses bé, 

quan les podem fer malament? 
Si no passa res...! Que es necessita 
fer un carrer? Doncs es fa! Aprofitem 
que en fem un altre, parlem amb 
l’empresa que executa les obres 
perquè ens posi una capa d’asfalt 
a sobre el camí de terra i llestos, ja 
tenim el veïnat d’aquell carrer con-
tent. No cal projecte, no cal res. De-
manem una aportació voluntària als 

veïns i el fem. I si després tenim un 
informe de secretaria desfavorable, i 
ens diuen que això no està ben fet, 
només cal que l’alcalde digui que ell 
és l’únic responsable, que és culpa 
seva, i tots tan contents. 

L’equip de govern reconeixent 
que no s’ha actuat correctament 
però acceptant una disculpa i punt. 
Dient que cadascú és com és i que 
davant això no s’hi pot fer res. Doncs 

sí que s’hi pot fer, plegar! Però en 
aquest cas ningú assumeix cap 
responsabilitat, només de paraula. 
Res més, final del partit. Victòria de 
l’equip de govern, hi perd Artesa, hi 
perd la ciutadania.

Però nosaltres no volem ser cor- 
responsables d’aquesta mala gestió, 
per això ho denunciem. 

| Grup Municipal d’Artesa Pel 
Canvi (APC)

Per què ens cal fer les coses bé?

per què diem...

La dita s’utilitza per expressar que 
es deixa córrer alguna cosa, és 

a dir, que ens rendim davant d’una 
circumstància que no podem contro-
lar i que, per tant, és inútil que con-
tinuem lluitant per aconseguir el que 
volíem. Ens han vençut i ens retirem 
abans que el mal sigui pitjor.

L’origen el trobem en el món de 
la boxa, que ja es practicava en les 
antigues cultures etíops, egípcies, 
cretenques i asiàtiques i que ja en 
parla Homer a la Ilíada al segle VIII 
aC, encara que la descripció que en 
fa és més semblant a un combat de 
lluita lliure. Més tard, fou inclosa de 
manera oficial per primera vegada a 
la XXIII Olimpíada grega, l’any 688 
aC, i el primer guanyador va ser un 
tal Onomestos d’Esmirna.

La boxa va perdre pistonada 
amb l’arribada del cristianisme, que 
no veia bé que dos homes s’esba-
tussessin per gaudi d’altres. A l’Àsia, 
però, tot va continuar igual i diverses 
especialitats de lluita van prosperar. 
Amb l’expansió de l’Imperi Britànic 
en aquest continent, la boxa arribà a 
Europa i des d’allà, a Amèrica.

Consta un primer combat el 1681, 
però no seria fins al 1743 que s’intro-
duirien algunes normes de la mà de 
Jack Brougthon, considerat el pare 
de la boxa anglesa. Els combats es 
feien a peu pla i el públic se situava 
al voltant en cercle (d’aquí la parau-
la anglesa ‘ring’). Es practicava amb 
els punys nus i sense límit de temps, 
fins que un dels dos queia esgotat, 
fins al punt que està documentat un 

combat de 60 assalts el 1805.
La boxa moderna nasqué el 1899 

empesa pel marquès de Queensbe-
rry amb noves regles com l’ús de 
guants, una durada de tres minuts 
per assalt, un minut per refer-se, el 
compte de deu segons al boxejador 
caigut i un seguit de prohibicions 
destinades a humanitzar l’esport. 
Avui, encara són vigents.

Una de les normes diu que si el 
boxejador es troba al límit de les se-
ves forces i no es veu en condicions 
físiques per a continuar a criteri del 
seu preparador, aquest pot parar el 
combat llençant al ring, de mane-
ra ben visible, una tovallola com a 
senyal de rendició. Per això desistir 
d’un projecte és llençar la tovallola. 
Abans es llençava l’esponja molla 
amb què s’eixugava la suor del pú-
gil, per això a vegades també es diu 
llençar l’esponja.

... tirar la tovallola?
Albert Vidal
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En general, aquest mes he tro-
bat que predominen els textos 

llargs. Per altra banda, algunes sec-
cions ja desprenien flaire d’eleccions 
municipals.

PORTADA. Un parell d’imatges 
de la fotògrafa Antònia ens recorden 
que durant molts anys el mandongo 
de dimarts de Carnaval es prepa-
rava davant l’antiga caserna de la 
Guàrdia Civil, que servia de magat-
zem, on avui tenim el Cubtural.

EDITORIAL. Amb el títol El primer 
és fer poble, la secció reflexionava 
sobre el fet que els grups de l’oposi-
ció no van permetre l’aprovació dels 
pressupostos municipals d’Artesa i 
sentenciava: “El bé del poble ha de 
ser l’objectiu que ha de privar per 
damunt dels interessos de partit”.

OFICIS ARTESANS. Gaspar 
Martí, “tirador” de cinema és el pro-
tagonista de la secció de Joan Fon-
tanet París. Va néixer a Artesa el 
1931 i es va dedicar a aquesta feina 
des dels 14 anys, en un parell d’eta-
pes: 28 anys al Cinema Coliseum 
(on avui hi ha Fusteria i Mobles Gi-
ribet) i quatre al Cinema Catalunya 
(edifici on hi trobem Banc Sabadell). 
Martí deia que era una feina molt 
obligada i que li portava records de 
moltes pel·lícules. També destacava 
la projecció obligatòria del noticiari 
oficial del franquisme (NO-DO). En-
tre altres anècdotes, explicava que 
la vegada que ho va passar pitjor va 
ser perquè se li va trencar una cinta 
27 vegades.

PÀGINES VISCUDES ARTE-
SENQUES. Tal com diu al final de 
l’article el seu autor, Magí Serra i 

Piqué, La coral masculina del Sr. 
Fausto pretén ser un homenatge a 
diferents personatges de l’Artesa 
de principis del s. XX. Concreta-
ment, Serra ens parlava del període 
1915-1922 i de Faust Ros i Puigdo-
mènech, únic mestre de l’escola pri-
vada La Dàlia Blanca, que va crear 
una coral masculina per a cantar en 
actes litúrgics. Al llarg del text, des-
crivia l’activitat d’algunes persones 
de l’època, però destacava, a més 
de Ros, les figures d’Antonieta Malu-
quer i Pere Anell. De tots tres con-

clou que “van enriquir sensiblement 
la nostra comunitat”.

TIURANA. Tiurana, un poble que 
ha de morir, signat per Toni Tarrago-
na, resulta ser un entranyable text 
dedicat a un poble a punt de desa-
parèixer sota les aigües del pantà 
de Rialb. Tarragona ens parlava dels 
seus 500 anys d’història, del seus 
paisatges, de les arcades de les 
seues muralles, de les truites autòc-
tones, dels coneguts “bitxos de Tiu-
rana”... El final és molt emotiu: “La 
seguirem contemplant tots aquells 

fa 25 anys
Març de 
1995
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fa 25 anys
Ramon Giribet i Boneta

que des de Solés acluquin els ulls 
i recordin la inoblidable vall de Tiu-
rana”. Tanca la secció el seu poema 
Plora la vall.

ELS CANDIDATS. La redacció 
realitzava la segona entrevista a un 
dels candidats a les eleccions muni-
cipals: Jaume Campabadal i Farré, 
alcaldable per ERC. Després de 
quatre anys a l’alcaldia, la seua can-
didatura va ser anunciada per Pilar 
Rahola (aleshores diputada d’ERC). 
Campabadal es mostrava relativa-
ment satisfet de la feina feta però 
inconformista, ja que quedaven pro-
jectes importants pendents: polígon 
industrial, modificació de les Nor-
mes Subsidiàries, entubament del 
Senill, col·lectors del clavegueram... 
Era especialment reivindicatiu amb 
el tema dels pobles agregats. Res-
pecte a com volia l’Artesa del futur, 
deia: “municipi d’Europa, modern, 
en creixement, solidari, amb treball 
per a tothom, amb comunicacions 
dignes, amb els serveis necessaris, 
culturalment a l’alçada...”

L’AIRE DEL CARRER. La redac-
ció signava l’article Xerradisses, que 
consta de tres parts i tractava sobre 
els comentaris de carrer respecte les 
eleccions municipals que ja estaven 
a tocar. En la primera part, s’explica 
com s’havien anat coneixent els di-
ferents caps de llista de les quatre 
candidatures, excepte el de la del 
PP, que resultava “el més misteriós”. 
Les altres dues parts són reflexions 
sobre l’art de la política, la política 
local i el poc interès de la gent per 
aquests temes.

OPINIÓ. L’article El sainet de 
Lluís Roldán, l’espanyol errant és de 
Sícoris, que es despatxava a gust 
amb qui havia estat director de la 
Guàrdia Civil, detingut aquell mes 
de febrer a Laos, després de marxar 

d’Espanya feia 
uns 10 mesos 
a causa d’un 
greu assumpte 
de corrupció 
política. Un 
petit fragment 
com a exem-
ple: “vertader 
espècimen de 
la fauna caver-
nària i del cla-
vegueram, a 
l’ensems, com 
a digne repre-
sentant del mascle ibèric”.

PUBLICITAT INSTITUCIONAL. 
L’anunci de la Generalitat, com de 
costum a pàgina sencera, exhibia 
amb grans lletres l’eslògan “Entre 
tots, millor”. En la lletra petita, a peu 
de pàgina, es presumia de les fites 
aconseguides des de la restauració 
de l’Estatut d’Autonomia i acabava 
dient “Entre tots ho farem”.

FULLS D’INFORMACIÓ MUNI-
CIPAL LOCAL. En el ple del 13 de 
febrer es van aprovar tots els temes 
per unanimitat, però el pressupost 
de l’any (uns 150 milions de pesse-
tes) va ser rebutjat pels sis vots dels 
grups de l’oposició (tres CiU, dos PP 
i un PSC). Per altra banda, destaco 
que en una de les comissions de go-
vern d’aquell mes es va desestimar 
la possibilitat de segregació d’una 
part del terme municipal entre el bar-
ranc de Torreblanca i la Baronia de 
Rialb degut a la disconformitat dels 
veïns afectats.

LITERATURA. Continuava la pu-
blicació dels treballs premiats en la 
cinquena edició del Premi de Narra-
tiva Breu de l’any anterior. En aques-
ta ocasió, es tracta del text guanya-
dor de la categoria de 5è i 6è d’EGB, 
El cucut del rellotge de Noemí Farré 

i Cortadelles (d’Artesa).
COMARCA. En una nota molt 

breu, es feia menció de la Trobada 
Comarcal Escolar del VI Pla “Saltem 
i Ballem” que es va fer al pavelló 
poliesportiu d’Artesa el 5 de març. 
Hi participaren 350 alumnes proce-
dents de 16 centres, incloent l’Es-
cola Els Planells i el Col·legi Sant 
Josep, les AMPAs dels quals en van 
ser promotores.

IMATGES DEL CARNAVAL. Mit-
ja dotzena d’imatges de la fotògra-
fa Antònia, sense text, ens mostren 
algunes de les comparses d’aquell 
any: galetes “maria”, xarlots, esco-
lanets, indis, “lacasitos” i pallassos. 
En reproduïm una en aquesta pàgi-
na com a mostra.

HUMOR. Els personatges Qui-
met i Cosme, que no apareixien des 
del mes de juny, tornaven amb qua-
tre acudits relacionats amb l’actuali-
tat política.

IMATGES D’AHIR. A contrapor-
tada, una fotografia de Carnaval de 
1964. Es tracta de vuit noies del co-
sidor de la Maria de ca la Pastora, 
disfressades amb vestits d’època i 
perruques blanques, la meitat d’ho-
me i l’altra meitat de dona. Al final hi 
constaven els seus noms.
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Dates a recordar

L ’Essencial és una iniciativa de 
l’Agència de Qualitat i Avaluació 

Sanitàries (AQuAS) del Departa-
ment de Salut de la Generalitat de 
Catalunya que identifica pràctiques 
clíniques de poc valor i promou re-
comanacions per tal d’evitar-ne la 
realització. 

Aquesta fitxa és una recomana-
ció adreçada als ciutadans perquè 
els ajudi a la presa de decisions, i 
ha comptat amb la col·laboració de 
la Societat Catalana de Pediatria i el 
suport de la Societat Catalana d’Oto-
rrinolaringologia i Patologia Cervico-
facial. Està centrada en la faringitis.

QUÈ ÉS LA FARINGITIS? 

La faringitis és la inflamació de la 
mucosa de la faringe causada per la 
infecció o els efectes nocius de fac-

tors irritants i pot anar acompanyada 
de la inflamació de les amígdales en 
el cas que no s’hagin extret. 

Les faringitis poden ser causades 
per un virus o per un bacteri. La fa-
ringitis aguda és un dels diagnòstics 
més freqüents en pediatria, i molts 
cops es manifesta amb els mateixos 
símptomes que un refredat. 

NO S’HA DE PRENDRE ANTIBIÒTIC 
PER LA FARINGITIS VÍRICA

La majoria d’infeccions són cau-
sades per virus, com el refredat i la 
grip. En aquests casos no hem de 
prendre antibiòtics per a la faringitis, 
ja que, com tots els medicaments, si 
s’utilitzen malament poden causar 
efectes secundaris com la diarrea, 
llagues a la boca o al·lèrgies, entre 
d’altres. 

A més, un ús incorrecte dels an-
tibiòtics pot fer que els bacteris aca-
bin essent resistents a aquests me-
dicaments.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 

Per a la redacció de la versió per 
als pacients s’ha comptat amb la 
participació de la Societat Catalana 
de Pediatria i el suport de la Societat 
Catalana d’Otorrinolaringologia i Pa-
tologia Cervicofacial. 

La recomanació completa es pot 
consultar a la pàgina web del Pro-
jecte Essencial http://essencialsalut.
gencat.cat. 

Per a qualsevol informació addi-
cional podeu adreçar-vos al telèfon 
061 de CatSalut Respon.

| CAP d’Artesa de Segre 

La faringitis: recomanacions en el marc del 
projecte Essencial del Departament de Salut

el cap informa

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 30 
de març de 2020. A l’abril no hi haurà recollida.
Aquest servei només és per casos molt jus-
tificats, que no puguin anar directament a la 
deixalleria.

Renovació del DNI

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

Edicte 
municipal

humor

L’Ajuntament ens 
mana passar-nos 

“a la acera de 
enfrente”
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imatges d’ahir
1959

L ’1 de maig de 1959, el grup de 
caramellaires de La Dàlia Blanca 

va anar a cantar en directe a Ràdio 
Tàrrega, emissora molt popular en 
aquella època a les comarques de 
Ponent. Tot i la proximitat, el des-
plaçament es va fer en autocar, ja que 
hi havia molt poca gent que tingués 
cotxe. Posteriorment, van passar la 
resta del dia al Castell del Remei, on 
van fer el típic dinar de carnada.

Aquell any, les caramelles van 
estrenar una insígnia metàl·lica que 
representava una dàlia blanca. Diri-
gia la coral el director de la Caixa de 
Pensions (probablement Ferrer de 

cognom), que també acompanyava 
amb el seu piano les cançons de les 
sarsueles representades al local de 
l’entitat per Sant Esteve.

Les dones no cantaven. La seua 
tasca consistia en col·laborar en la 
recollida de diners durant la cantada 
de Pasqua. Ho feien amb uns càn-
tirs ben guarnits i enganxaven una 
bandereta catalana de roba amb una 
agulla de cap a la solapa de la gent. 
Malgrat aquest paper secundari, era 
una forma que tenien les noies per 
“sortir de casa”, perquè no s’acos-
tumava a deixar-les anar soles. En 
aquell temps, algunes ja van co-

mençar a trencar motlles en aspectes 
que avui resulten totalment absurds. 
No va ser, però, fins a principis del 
segle XXI que algunes dones van co-
mençar a cantar caramelles.

Les noies de la foto són, d’esque-
rra a dreta: Mercè Giribet de cal Giri-
bet, Pepita Ros de cal Don Juanito, 
M. Àngels Blanch de cal Josepet, Ra-
mona Clua de cal Cadirarie (primer 
pla), Magda Ariet de cal Jan, Julita 
Colom de cal Puigdegalí i Filo Ferrer 
de cals Xolladors.

La fotografia forma part d’un con-
junt de sis imatges cedides a La Pa-
lanca per Josep Criado García.

Caramellaires al Castell del Remei

Ramon Giribet i Boneta

El grup va aprofitar una actuació a Ràdio Tàrrega per fer el dinar al Castell del Remei | Foto cedida per Josep Criado
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la vie en ROS
Fem la teva llar diferent

www.ros1.com
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la foto

El GTA va representar ‘Somni d’una nit d’estiu’ del 28 de febrer a l’1 de març al Cubtural, una obra on l’espectacularitat 
del maquillatge, el vestuari i l’escenografia s’afegien a la ja habitual interpretació brillant del grup. | Benjamí Llobet


