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agenda
Agenda

Actes

ciutadana

que sabem que es faran

gener

dia 19: Maria Farràs i Rocaspana (93
anys), natural d’Argentera

ARTESA DE SEGRE

dia 21: Pere Brescó i Arauz (54 anys),
natural de Baldomar

NAIXEMENTS

Desembre 2020: 2 (Duarte i Aran)
Gener: 1 (Siena)
DEFUNCIONS

dia 4: M. Carme Brunet i Gabriel (89
anys), natural d’Artesa de
Segre
dia 16: Josefina Oliva i Tarragona (79
anys), natural de Tudela de
Segre
dia 17: Júlia Marsà i Riart (91 anys),
natural d’Anya

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

Cada dissabte

Mercat a la Pl. Fustegueres de
Cubells
Cada diumenge

Mercat Tot d’Aquí al nucli antic
d’Artesa

FORADADA

Fins al 19 de març

DEFUNCIONS

dia 25: M. Carme Bròvia i Armengol
(72 anys), natural de Foradada

VILANOVA DE MEIÀ
DEFUNCIONS

dia 15: Maria Gabarra i Boixadós (91
anys), natural de Sta. Maria
de Meià

Presentació d’obres per al 31è
Premi de Narrativa Breu. Bases a la
Biblioteca Joan Maluquer i Viladot
27 de febrer

A les 20:30 h, al pavelló d’Artesa, espectacle de música i teatre
Teràpia col·lectiva, del grup musical
Buhos, dirigit per Albert Pla. Obertura de portes a les 19 h. Compra
d’entrades a la pàgina web de
l’Ajuntament
8 de març

Dia Internacional de les Dones

Nota naixements

Avís agenda

Per publicar els naixements cal que la família ens faci arribar les dades (data
de naixement, nom sencer i noms del pare i la mare) a revista@lapalanca.cat.
Si no es comuniquen expressament, no es podran publicar.

temps

Qualsevol acte pot ser modificat
o anul·lat amb poca antelació
per les mesures sanitàries

gener

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

B) BALDOMAR

A) PÇA AJUNTAMENT

Temperatura mitjana:
3º
Temperatura màxima: 20,2º (dia 29)
Temperatura mínima:
-8,8° (dia 27)
Dies amb precipitacions: 14*
Precip. màxima:
25,8 mm (dia 9)
Total precipitació:
60,6 mm

Temperatura mitjana:
3,3º
Temperatura màxima: 29,5º (dia 29)
Temperatura mínima:
-7,5º
			(dia 6)
Dies amb precipitacions: 6
Precipitació màxima:
16 mm
			
(dia 9)
Total precipitacions:
42,6 mm

4I

*Inclou dècimes de litre per la boira

VILANOVA DE MEIÀ

Temperatura mitjana:

2,6º

Temperatura màxima: 19º (dia 29)
Temperatura mínima:
-7,4° (dia 5)
Dies amb precipitacions: 9
Precipitació màxima:
24,3 mm
			(dia 9)
Total precipitació:
66,2 mm
FORADADA

Dies amb precipitacions: 5
Precipitació màxima: 23 mm (dia 8)
Total precipitacions:
63 mm
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Carnaval, eleccions i Covid

Amb el Carnaval podríem dir que
hem tancat un cicle pervers. I és
que l’arribada de la pandèmia ens
ha trastocat el calendari de les festes més nostrades: Pasqua, Sant
Jordi, Sant Joan... Aneu comptant.
Algunes s’han celebrat quan no
tocava o en condicions limitades
i amb moltes activitats suspeses,
però també n’hi ha que s’han quedat al calaix. És el cas de moltes
festes majors de pobles petits, que
no es van celebrar. Tot i que en els
darrers anys havien anat a la baixa,
a l’estiu ens oferien un ampli ventall de possibilitats lúdiques sense
moure’ns gaire lluny de casa.
Per a perversitat, però, la de les
circumstàncies que ens han portat
a celebrar eleccions en un moment
tan delicat de la pandèmia, quan
els indicadors sanitaris eren força
desfavorables. No entrarem en els
detalls que ens han portat fins aquí,
només insistirem una vegada més
en què els poders de l’Estat interfereixen, per dir-ho de forma eufemística, en la política catalana.
Tot i les dificultats, Catalunya ha
demostrat també una vegada més
que ens sabem organitzar. Sempre
hi trobarem algun repèl, però en
general hom coincideix que tant
Generalitat com ajuntaments han
fet un gran esforç en aquest sentit.

Malgrat això, segurament la por
o el desencís, o bé una barreja
d’ambdós sentiments, han estat la
causa de la participació més baixa
de la història en unes eleccions al
Parlament. Ara bé, als municipis del
nostre entorn més immediat hem
superat la mitjana del país. És clar
que veníem de la participació més
alta d’aquell històric 21 de desembre de 2017.
Si bé en aquestes contrades el
vot a forces independentistes continua amb la majoria de percentatges
superiors al 80%, el fet destacat
és que per primera vegada s’ha
superat el 50% en el conjunt de
Catalunya. Ara caldrà veure com
es configura el nou Govern i quines
conseqüències té tot plegat.
En fi, un Carnaval que segurament quedarà molt gravat en
la nostra memòria. En lloc de la
disbauxa pròpia d’aquestes dates,
hem tingut una festa de la democràcia atípica. Ni carrosses, ni
comparses, ni discurs del Saltasekles des del balcó de l’Ajuntament
(això sí, per Ràdio Artesa), ni els
àpats de dimarts... En canvi: urnes
en llocs no habituals, desplegament
organitzatiu sense precedents,
cues mai vistes... i un toc carnavalesc amb els membres de les
meses “disfressats” amb EPI.

NOTA: La Palanca està oberta a totes les col·laboracions, però ens reservem el dret
de publicar-les. Només s’admetran els escrits signats amb el nom de l’autor o autors. La
revista no fa seves, necessàriament, les opinions expressades pels seus col·laboradors.
Recepció de textos per a la propera revista: fins dijous 11 de març de 2021

Amb la col·laboració de: Generalitat de Catalunya, l’IEI de la Diputació de
Lleida i l’Ajuntament d’Artesa de Segre.
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noticiari
El vot independentista s’imposa en les
eleccions amb més abstenció de la història

Al migdia va ser quan es va acumular més presència de votants | Ma Àngels López, Miquel Regué, Dolors Bella

E

l 14 de febrer es van celebrar
les eleccions al Parlament de
Catalunya amb la participació més
baixa de la història en unes catalanes (53,5%), en contrast amb les anteriors de 2015 i, especialment, de
2017, quan s’havia arribat, precisament al màxim (79,1%). Això fa que
la diferència hagi estat molt gran, un
descens del 25,3%.
A nivell general, un altre fet destacable és que per primera vegada
el conjunt de l’independentisme s’ha
imposat amb un 51,7% de la suma
de tots els partits que se’n declaren
obertament, hagin obtingut representació o no, una vegada escrutat
també el vot de l’estranger.
Per comentar els resultats ho
farem tenint en compte els percentatges, ja que tot i que pot dificultar
aparentment la comprensió, és la
manera que permet fer més clara-
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ment les comparatives amb els resultats de 2017.
D’entrada, destaquem que la participació a les nostres contrades, tot
i la forta davallada general, ha estat
més alta que la mitjana de Catalunya i també més alta que la mitjana
de la demarcació de Lleida (54,6%),
on Junts es va imposar a ERC amb
un 1,5% més dels vots, tot i que ambdós van obtenir 5 dels 15 diputats en
joc. I, finalment, també superior a la
Noguera (57,5%), on és ERC que
passa davant de Junts per un 1,8%.
Per municipis, Cubells ha tingut
la participació més elevada amb un
67,3% (84,6% el 2017) i Artesa de
Segre la més baixa amb un 58,6%
(83,3%). Foradada, que fa quatre
anys va aconseguir la participació
més alta amb un 87,2%, ara ha tingut el 66,9%. Pel que fa a Alòs, ha
estat d’un 59,6% (84,3%), i a Vilano-

va de Meià, d’un 64,5% (85,4%).
Veiem que, una vegada més,
s’ha imposat amb escreix el vot independentista a tots els municipis de
la rodalia, amb el màxim del 88,7%
a Cubells i el mínim del 79% a Alòs.
Per altra banda, la força més
votada en tots ells ha estat Junts,
excepte a Artesa, on per primera
vegada ERC guanya unes eleccions
al Parlament, tot i que només per 5
vots.
Si mirem el percentatge de vots
de les dues forces més votades i ho
comparem amb el 2017, Junts ha
perdut suport a tot arreu, excepte a
Vilanova de Meià, on recupera la primera posició amb un 41,9%, mentre
que ERC perd un 8,3% de vots i es
queda en el 30,5%. ERC també ha
perdut un 2,5% a Foradada i obté
només el 18,6% davant del 47,7%
de Junts.
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Des de l’entrada fins als EPIs pels membres de les meses a última hora, tot marcat per la pandèmia | M.À. López, D. Bella, J. Farré

Pel que fa a la tercera força de
cada municipi, hi ha més diversitat.
Això sí, a molta distància de la segona. L’excepció és a Foradada, on
la CUP-G ha obtingut pràcticament
un 14% de vots, només a 4,6 punts
d’ERC. A Artesa, també és tercera
amb un 8%. A Alòs i Vilanova, és el
PSC qui ocupa aquesta posició amb

un 9,7% i un 10,8% dels vots, respectivament. I a Cubells, la tercera
força ha estat el PDeCAT amb un
8,5% de vots.

VOTAR EN PANDÈMIA
Respecte als locals de votació, a
Artesa es va canviar el centre d’entitats pel pavelló poliesportiu amb un

desplegament de mitjans mai vist. A
migdia és quan es va veure més cua
per accedir a les quatre meses electorals distribuïdes de forma molt espaiada dins del pavelló, mentre que
la franja horària de 7 a 8 del vespre,
quan els membres de les meses van
haver de posar-se un EPI, va ser de
molta tranquil·litat.
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noticiari
La urbanització
Roc del Cudós
ja pren forma
L

a nova urbanització Roc del Cudós, d’iniciativa privada, ja va
prenent forma i ja se n’han construït
els carrers que, de fet, ja són municipals.
Segons ha explicat l’alcalde d’Artesa, Mingo Sabanés, en tractar-se
d’una urbanització d’iniciativa privada el promotor s’ha encarregat de fer
els carrers i els serveis públics, però
com a espais públics que seran, la

Els carrers i els accessos a la nova urbanització ja estan enllestits | M. Regué

gestió correspon a l’Ajuntament, per
la qual cosa una vegada construïts,
se’n traspassa la gestió al consistori.
Sabanés va afegir que de moment,

donat que no hi viu ningú i just han
començat les obres de les primeres
cases, encara no s’encendrà l’enllumenat per no malgastar energia.

Prorroguen la presó
provisional a una acusada
del crim de Josep M. Solans

E
Concentració de suport als
4 artesencs citats a declarar
pels talls a la Jonquera

l jutjat d’Instrucció 3 de Balaguer va decretar el 25
de gener la pròrroga de la presó preventiva per a
una acusada de l’assassinat de l’artesenc Josep Maria
Solans el desembre de 2018. El jutge va decidir mantenir en presó preventiva la jove tal com ja va fer el 16
de desembre amb l’altre acusat que es trobava a presó
per aquests fets a l’espera del judici. Hi ha una tercera
persona acusada que es troba en llibertat provisional.

E

l dia 1 de febrer es va fer una concentració al davant
de l’Ajuntament d’Artesa com a mostra de suport a
les quatre persones del municipi que han estat citades
a declarar per haver participat en els talls de carreteres de la Jonquera. Dues van declarar al novembre i
dues al gener, als jutjats de Figueres. Hi va participar
una quarantena de persones, es va llegir un manifest i
l’alcalde va mostrar el suport de l’Ajuntament. |J. Farré
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noticiari
El Govern licita el projecte
d’un tram de l’eix Comiols
E

l Departament de Territori i Sostenibilitat ha tret a concurs la
redacció del projecte de condicionament del tram entre el final de la
variant d’Artesa i Folquer, en el marc
de l’eix de Comiols. Aquests treballs
de redacció es liciten per un import
de prop de 165.000 euros i un termini de vuit mesos.

ACTUALITZACIÓ DEL PROJECTE
L’objectiu és actualitzar el projecte constructiu redactat l’any 2014,
que contempla l’eixamplament i millora del traçat de l’L512 i la C-1412b
en un tram de 15 quilòmetres, i s’emmarca en el projecte que està desenvolupant el departament per afavorir
la mobilitat a l’eix de Comiols, entre
Artesa i Isona, que inclou la polèmica segona variant d’Artesa.
El tram del qual ara s’impulsa el
projecte comença precisament on
acaba la variant, i abasta el tram que

va fins a nucli de Folquer.
Pel que fa a la variant,
l’objectiu de la Generalitat
és iniciar-ne l’obra aquest
mateix 2021.
L’obra de la qual s’ha
licitat el projecte consisteix principalment en el
condicionament i millora
del traçat de les carreteres L-512 i C- 1412b, amb
un carril per sentit de 3,5
metres i vorals d’1 metre,
amb trams amb carril central d’avançament i nou
interseccions a nivell.
Els tres trams en què es dividirà l’Eix són la vaAquesta actuació inriant d’Artesa, Artesa-Folquer i Folquer-Isona | D.T.
clou petites variants del
traçat i modificacions al
voltant del Pont d’Alentorn, Vall-lle- de Montargull. El projecte es definirà
brera i Montargull, i diverses estruc- de forma que les obres es puguin fer
tures, de les quals destaquen l’exe- per fases que minimitzin les afectacució d’un nou port sobre el riu les cions i permetin la posada en servei
Segues i un viaducte per a la variant progressiva dels trams condicionats.

Convocada la 31a edició del Premi de Narrativa Breu

L

a Biblioteca Joan Maluquer i Viladot i l’Ajuntament han convocat
la 31a edició del Premi de Narrativa
Breu. Les obres es poden presentar
fins al 19 de març a la Biblioteca.
El requisit genèric és que els
treballs han de ser en català, inèdites i originals, i s’han de presentar
d’acord amb les condicions establertes en les bases. S’estableixen les
següents categories:
1a categoria: Cicle Inicial d’Educació Primària
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2a categoria: Cicle Mitjà d’Educació Primària
3a categoria: Cicle Superior
d’Educació Primària
4a categoria: 1r Cicle d’ESO
5a categoria: 2n Cicle d’ESO
6a categoria: 16 a 18 anys
7a categoria: Més grans de 18
anys
8a categoria; Més grans de 60
anys
L’extensió màxima de les obres
serà de cinc folis per una cara a

doble espai i mida 12. Es recomana que el tipus de lletra sigui Times
New Roman.
En la primera i segona categories les obres poden ser escrites a
mà, però ha de ser amb lletra clara.
En la resta de categories, s’han de
presentar a ordinador o a màquina.
En la primera categoria, els concursants presentaran els treballs acompanyats d’un dibuix.
Els resultats del Premi es donaran a conèixer en un acte públic.
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L’esllavissada de la carretera d’accés a Anya va ser a causa de les intenses pluges del gener | Dolors Bella

Una esllavissada de terra talla l’accés a Anya
A

finals de gener va tenir lloc una
esllavissada de terra d’un talús
que va tallar durant unes hores la
carretera d’accés a la població d’Anya. Segons va explicar l’alcalde d’Artesa, Mingo Sabanés, l’esllavissada

es va produir a causa de la intensa
acumulació de pluges d’aquells dies,
que es va sumar al fet que el talús
del costat de la carretera és força alt.
Donat que la carretera és titularitat
de la Diputació de Lleida, la repa-

ració i la neteja de l’accés la va fer
la Diputació. De tota manera, com
que l’origen de l’esllavissada és el
talús, l’Ajuntament s’ha compromès
a rebaixar-lo per evitar que es torni
a produir.

Tràmits per millorar el servei
d’abastiment d’aigua

E

l ple del 8 de febrer va acordar, entre altres punts,
diversos projectes relacionats amb la millora de
la xarxa d’abastiment d’aigua potable i de sanejament. Concretament, es van aprovar inicialment les
memòries per millorar la xarxa de sanejament i tractament d’aigües i incorporar una xarxa d’aigües separatives a Vall-Llebrera, la de l’actuació per inversions en
el sistema de telegestió i control d’aigua de diversos
nuclis agregats i la de la connexió de la xarxa de distribució d’aigua d’Artesa de Segre amb la xarxa en alta
del polígon El Pla.

Foc en un centre d’estètica

E

ls Bombers Voluntaris d’Artesa de Segre i els de
Balaguer van treballar la nit del 26 de gener en un
incendi que es va declarar en un centre d’estètica, que
no va tenir conseqüències greus. | FOTO: Bombers Artesa
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ES VEN o ES LLOGA
pis nou a Artesa
amb o sense aparcament
3 hab. i ascensor
Tel. 617 410 668
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noticiari

Els assaltants van cremar diversos cables que envien el senyal al repetidor, que va quedar afectat durant diversos dies

Un sabotatge a Cubells afecta durant dies el
senyal de TV, ràdio i telèfon d’Artesa i rodalia

E

l 13 de febrer al vespre, entre
les 19 i les 20 hores, el repetidor de televisió de Cubells va patir
un sabotatge que va deixar diversos
municipis amb senyal de televisió
deficient durant gairebé quatre dies,
fins al dimarts següent. Donat que
l’atac va coincidir amb la vigília de la
jornada electoral i donat que també
se’n va produir un altre al repetidor
de Rocacorba, a la província de Gi-

rona, van ser diverses les veus que
ho van atribuir a motius polítics.
Independentment de la motivació, a Cubells els atacants van tallar dos cables de la línia que dóna
servei al repetidor, de manera que
les cadenes que reben el senyal
per aquesta via, entre elles les de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, no es van veure durant
els dies de l’avaria. A banda d’Arte-

sa, l’avaria va afectar milers d’usuaris de tota la comarca de la Noguera.

TV, TELÈFON I RÀDIO
A banda de les esmentades cadenes de televisió, també va afectar
la cobertura de telefonia i algunes
emissores de ràdio. Els Mossos
d’Esquadra van confirmar els fets i al
tancament d’aquesta edició hi havia
cap persona detinguda.

Artesa celebra un Carnaval telemàtic i molt reduit, però que
manté el discurs del Saltasekles i propostes per la canalla

L

a Covid-19 ha marcat encara
més el Carnaval altres festes, ja
que en les anteriors s’havien fet actes, tot i que amb un caràcter molt diferent que abans, i per contra, si no
hi ha res de nou l’únic acte públic de
Carnaval serà el concert de Buhos
previst per dissabte de 27 al pavelló,
amb inscripció prèvia i estricte con-

trol d’aforament. Així, no hi haurà hagut ni rua de comparses ni matança
del porc. Sí que hem tingut discurs
del Saltasekles, que intentarem reproduir al proper número de la Palanca per no perdre la tradició. No es
va fer des del balcó de l’Ajuntament,
sinó que es va retransmetre telemàticament. I també van ser telemàtics

els actes per la canalla, un seguit de
reptes presentats per xarxes socials
que van completar 13 participants, i
concursos de disfresses en modalitats individuals i de germans. Els
guanyadors individuals van ser Jan
Sala, Oleguer Aumedes i Isolda Porta, i en germans, Laia i Xènia Besora
i Guim i Ona Vila.
I 13

baldomar

EMD Baldomar

Novetats de l’EMD
FESTA DEL PORC

L

a 39a edició de la Festa del
Porc de Baldomar, que sempre
es celebra l’últim dissabte de febrer,
aquest any no tindrà lloc. L’actual situació fa impossible poder garantir
la participació de tothom i també la
seguretat contra la transmissió del
virus.

PLANS DE LA DIPUTACIÓ

H

an sortit de nou uns plans de la
corporació provincial per realitzar inversions i manteniment en
l’àmbit de l’EMD: són el Pla de salut 2021-2122, amb una quantitat
d’11.110 euros per dedicar a millores
en la xarxa d’aigua, i el Pla d’Inversions 2021, per un import de 8.000
euros, per dedicar a inversions en
l’espai Freginals, construcció d’edifi-

Construcció del mur de contenció a les piscines | EMD

ci socio-cultural.

MILLORES A LES PISCINES

J

a s’han acabat les obres del pla
finançat per la Diputació de Llei-

da. La incorporació d’un mòdul per
vestidors i WC i la construcció d’un
mur de contenció i separació de l’espai piscina. La foto mostra un instant
de la construcció del mur.

municipis
Tanquen l’escola de
Vilanova de Meià per un
positiu en Covid-19

L

’escola Mare de Déu del Puig de Vilanova de Meià,
que pertany a la Zona d’Escoles Rurals El Romaní,
va haver de tancar completament per un cas positiu de
Covid-19 en un docent a principis de febrer. Una vegada fet l’aïllament, el centre va poder tornar a obrir amb
normalitat i al tancament d’aquesta edició, segons dades de la Generalitat, no hi constava cap altre positiu.
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Obres al voltant de
l’església parroquial de
Sant Pere de Cubells

L

’Ajuntament de Cubells va informar la tercera setmana de gener que s’estaven fent obres al voltant
de l’església de Sant Pere.
Donat que aquesta és l’església parroquial, al centre del poble, els treballs van obligar a restringir la circulació i per accedir a la plaça Major s’havia de passar
pels carrers Muralla o Sant Pere.
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la noguera
CURS DE FOTOGRAFIA PER JOVES

L

’Oficina Jove del Consell Comarcal de la Noguera
oferirà del 9 de març al 15 d’abril un curs de fotografia digital en format online i presencial. La formació,
d’una durada de 21 hores i de nivell iniciació, preveu facilitar conceptes bàsics per manipular una càmera fotogràfica amb l’objectiu de començar a capturar instantànies de manera manual i amb els paràmetres correctes.

ALERTA DELS MOSSOS D’ESQUADRA

E

ls Mossos d’Esquadra han advertit d’una nova onada
de robatoris i estafes a persones grans que viuen soles amb la tècnica de fer-se passar per falsos revisors de
gas. Els lladres diuen que vénen de part de la companyia
del gas i així accedeixen als domicilis per endur-se joies
i altres objectes de valor. També es dóna el cas que demanen diners per una revisió que no fan.

NORMATIVA D’ÚS DEL PATINET ELÈCTRIC

E

ls Mossos d’Esquadra informen de les normes i restriccions d’ús dels patinets, que cada vegada són
més utilitzats i que havien quedat en un buit legal. No
obstant això, encara depèn de cada municipi concretar
totes les normes. En general, l’ús de timbre i casc són recomanables (el casc pot ser obligatori en alguns indrets),
cal utilitzar enllumenat i elements reflectors en situacions
de poca visibilitat, no cal tenir assegurança però és recomanable, i no cal autorització però alguns municipis
tenen edat mínima; està prohibit circular amb auriculars
o cascos connectats a un reproductor; estaran sotmesos
a proves d’alcoholèmia; està prohibit circular per voreres
i zones de vianants; està prohibit utilitzar el mòbil durant
la conducció. Patinets no poden circular en cap cas per
vies interurbanes. En cas que el municipi no tingui normativa, es recomana seguir aquestes indicacions.
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informa

Respostes a algunes de les preguntes
freqüents sobre la vacuna de la Covid-19
A

questes són algunes de les
preguntes freqüents que sorgeixen respecte de la vacuna en
front de la Covid-19.
Com es prioritza la població a
l’hora d’administrar les vacunes?
L’objectiu és arribar a tota la
població de Catalunya de manera
progressiva a mesura que hi hagi
vacunes. L’ordre de vacunació s’estableix en relació al risc que tenen
els diferents col·lectius de presentar
complicacions o de morir per la Covid-19, el risc d’infectar-se i el risc de
transmetre la malaltia.
La disponibilitat, la conservació i
les característiques de cada vacuna
són determinants a l’hora d’establir-ne l’administració als diferents
col·lectius.
Qui estableix la priorització i com?
La Ponència de Programa i Registre de Vacunacions de la Comissió de Salut Pública del Consell Interterritorial del Sistema Nacional de
Salut és un grup de treball d’experts
en vacunes de totes les comunitats
autònomes, del Ministeri de Sanitat,
Consum i Benestar Social i les seves institucions, i de societats cientí-
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fiques i bioètiques, entre d’altres.
La priorització es basa en un
marc ètic en què prevalen els principis d’igualtat i dignitat de drets, les
necessitats, l’equitat, la protecció a
la discapacitat i a la persona menor
d’edat, el benefici social i la reciprocitat.
També s’han aplicat les normes
legals pertinents i les recomanacions internacionals.
A més, s’han tingut molt presents
els criteris de factibilitat i acceptació.
Quins són els grups que s’han establert, de moment?
Residents i personal sanitari i sociosanitari que treballa en residencies de persones grans i de grans
dependents; personal de primera línia en l’àmbit sanitari i sociosanitari;
altre personal sanitari i sociosanitari
i personal d’institucions penitenciàries.
També persones grans dependents que no estan institucionalitzades, persones de 80 i més anys
i col·lectius en actiu amb funcions
essencials per la societat: policies,
bombers, personal de protecció civil
i docents.

Després, altres col·lectius de risc
i, finalment, resta de persones a vacunar.
Poden aparèixer efectes adversos?
Els efectes adversos de la vacuna són molt similars als de la grip,
però poden ser més freqüents. S’han
administrat a Espanya més de 2 milions de vacunes i no s’ha observat
problemes greus de salut.
Els efectes adversos més freqüents duren entre 24 i 72 hores i
apareixen amb més probabilitat després de la segona dosi.
Són: dolor al lloc de la injecció,
fatiga o sensació de cansament,
mal de cap, miàlgies i febre. Per
tractar aquests efectes es pot utilitzar un tractament simptomàtic, amb
analgèsics i/o antipirètics (com per
exemple paracetamol).
Més informació a les pàgines
web del Departament de Salut (https://canalsalut.gencat.cat/ca/saluta-z/v/vacuna-covid-19/ciutadania)
i del Ministerio de Sanidad (https://
www.mscbs.gob.es/profesionales/
saludPublica/ccayes/alertasActual/
nCov/vacunaCovid19.htm.
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partits polítics
Artesa Pel Canvi
S

empre ens hem queixat de la
poca planificació d’aquest Ajuntament i, un cop més, els fets ens
donen la raó.
El dia 8 de gener d’enguany, Protecció Civil de la Generalitat va activar l’alerta del pla NEUCAT per la
previsió del servei Meteorològic de
Catalunya que indicava l’inici d’un
episodi de nevades.
Tenim constància que des del
Consell Comarcal de la Noguera
es varen posar en contacte amb els
ajuntaments de la comarca per anar
actualitzant l’estat del temps, de les
carreteres, dels protocols d’actuació, així com qualsevol incidència
comunicada per Bombers o Mossos
d’Esquadra.
També ens consta que es van
habilitar punts de recollida de sal
(un d’ells a Artesa) per tal que els
ajuntaments i les EMD propers po-

guessin anar-ne a buscar. El nostre
Ajuntament no va avisar als altres
municipis, ni als agregats, és més,
quan des d’algun d’ells es va intentar anar-ne a buscar, la resposta va
ser que el treballador municipal que
tenia la clau feia
vacances.
També se’ns
ha fet palesa la
queixa
d’algun
nucli agregat que,
tot i haver trucat a
l’Ajuntament insistint que anessin a
tirar sal, la resposta va ser que tenien feina i que s’ho fessin. Es va
haver de lamentar alguna sortida de
via per aquest motiu, per sort sense
danys personals i, al final, els mateixos veïns varen tirar sal per no haver
de lamentar més danys.
No entenem aquesta manca de

diàleg i la despreocupació amb els
nuclis agregats. Ni una sola trucada
preguntant per les afectacions que
la nevada o gelada havia pogut ocasionar en el municipi.
Un cop més, s’ha demostrat que
l’equip de govern no actua
amb cap mena
de planificació ni
full de ruta i que
actua per inèrcia, prenent o,
en aquest cas,
no prenent, decisions que perjudiquen a tot el municipi.
Lamentem, de nou, aquesta falta de planificació i de comunicació,
encara que som conscients que no
és cap novetat, i denoten una manca total d’estructura i previsió dins
l’Ajuntament. | APC

“No entenem la
manca de diàleg i
la despreocupació
amb els agregats”

I 17

Ctra. Agramunt, 12
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Pere Jubete
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pere_jubete@hotmail.com

Acompanyament i trasllat sanitari
Desplaçament per a empreses
Trasllats a estació, port i aeroport
Desplaçament nacional
Servei cap de setmana grups
Recollida a domicili
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TALLERS
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cafè de poble

David Fusté i Guiu

Enyoro la boira
S

óc conscient que en llegir aquest
encapçalament molts de vosaltres deveu pensar que estic boig.
Sé que quan la boira porta uns dies
encallada a Artesa, n’hi ha que no
podeu evitar agafar el cotxe i fer uns
quants quilòmetres fins a Cubells o
Montclar, i si cal fins a Comiols, per
tal de veure el sol. Ho entenc. Tanmateix, tot i que jo ja fa més de trenta
anys que no visc al poble, sempre he
enyorat la boira d’Artesa. Trobo que
fa més hivern.
Recordo les tardes dels diumenges dels mesos més freds al Cafè
David. Cap a les quatre, quan els
més tardaners en dinar ja havien arribat i tothom tenia ja el seu cafè, tallat
o “carajillo” servit. El cafè era ple de
gom a gom. A les tauletes del davant
de la barra s’hi asseien els clients a
qui agradava llegir el diari o fer tertúlia. Al taulell, els més inquiets drets,
altres asseguts en aquells tamborets
de fusta que pesaven tant. I tota la
resta del local amb les taules plenes
d’homes, uns jugant a cartes, altres
mirant-s’ho. Fins aquí podríem pensar que avui la situació es podria reproduir exactament igual. Però no és
així, hi hauria almenys una diferència, i força important: la major part
dels clients eren fumadors. I fumaven
tota la tarda! La concentració de fum
era tan gran que semblava que hi hagués tanta boira a dins com a fora.
Un altre tipus de boira, és clar!
En aquells anys no hi havia al
nostre país cap llei que prohibís fumar als bars. Al cafè teníem tota la
gamma de cigarrets de l’època. Des
dels típics negres com Ducados, Rex
o 46 fins als mítics rossos com Wins-

ton, Chesterfield
o Marlboro, passant pels arcaics
cigarrets sense
filtre com Ideales i Celtas. Com
que no sóc fumador no sé si avui
encara existeixen
i es venen tant. Cendrer de propaganda del Cafè David
Hi havia clients
que compraven els cigarrets “Ches- se’n reservaven unes quantes fulles,
ter” sense filtre de dos en dos, en lloc no sé de quina qualitat, per fer d’amade comprar el paquet sencer, encara gat aquests populars i malfets purets
que els resultés més car. Deien que recargolats, i vendre’ls fora de la llei.
era per fumar menys!
Amb un altre cafeter d’Agramunt
També teníem tota una gamma n’intercanviava i així tenia caliquendel que més es fumava en un cafè yos de dos procedències diferents.
de poble: els puros. Des de les pe- Els viatges a Juneda van continuar
tites senyoretes (o Entrefinos) fins fins i tot després de jubilar-se i trasals cars Montecristos, passant per passar el cafè, i així va seguir servint
les fàries, els Rösslis i la “joia de la caliquenyos als fumadors més reconcorona”: els caliquenyos. El David, sagrats de la comarca. Fins que un
fumador com era, sempre es va preo- dia, ell sempre va pensar que per decupar d’estar ben proveït. A més de la núncia d’algú interessat, la policia el
compra setmanal del tabac legal, que va atrapar, el va multar, i aleshores
fèiem a cal Leon o a cal Massana, tot va decidir “tancar la paradeta”.
sovint el meu pare anava a Andorra a
Aquesta boira provocada pel tabuscar tabac i whisky. Teníem Wins- bac en un lloc tancat mai m’havia
ton de tres tipus: l’espanyol, l’andorrà molestat, però a diferència de la boira
i l’americà; es diferenciaven pel color natural, no l’enyoro. Abans he dit que
de l’etiqueta petita del precinte i pel no era fumador, però amb les hores
preu, i havíem de vigilar molt a no que vaig passar al cafè, segur que
donar els de contraban si qui el de- he estat un cas claríssim de “fumador
manava era foraster! Hi havia, però, passiu”. Per sort, les societats avanun guàrdia civil que sempre em deia: cen i, amb els anys, els governs han
“Davitet, dame el americano que no anat fent lleis per protegir la salut de
se lo digo a nadie”.
les persones i regular l’ús del tabac.
Pel que fa als caliquenyos, el ma- El millor seria prohibir el tabac totalteix David els anava a buscar a June- ment anant a l’arrel del problema, la
da. Les cases de pagès que cultiva- fabricació, però aleshores es fomenven tabac i que l’havien de cedir tot taria més el contraban i encara seria
per obligació a Tabacalera Española, més car. Potser som en un atzucac.
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escola els planells
Dia escolar per la no-violència i la pau
E

l divendres 29 de gener a l’escola vam celebrar el Dia escolar
per la no-violència i la pau (Denip),
que com tot, també va arribar marcat
per una pandèmia de caràcter global
de tanta magnitud i tan fulminant.
Durant la setmana vam fer un
treball per grups estables de convivència escrivint frases, dibuixos i
imatges sobre la pau els quals vam
difondre als passadissos de l’escola
perquè tothom els pogués veure.
Evitant els riscos innecessaris i donat ara no podem fer grans
esdeveniments, amb plenes garanties per la seguretat de tothom ens
vam reunir per cicles al pati, guardant les distàncies entre grups de
convivència estables. Els alumnes
de 6è ens van llegir uns contes escrits per ells mateixos que ens van
servir per reflexionar, i seguidament
vam cantar les cançons treballades
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Reunió per cicles al pati respectant les mesures de seguretat | Escola Els Planells

a l’àrea de música sobre la pau.
Aquesta jornada ens va servir per endinsar-nos una mica més
en l’anàlisi de la situació present i
buscar els camins que cal transitar
per anar atansant-nos a la pau que
anhelem. La crisi de la Covid-19 ha

aconseguit aturar la vida tal com la
coneixíem, però aquesta situació
també obre la possibilitat de canvis
profunds, els quals hem de fer com
a societat, per viure un futur millor.
| Escola Els Planells
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entitats
Amnistia i debat constituent
L

’assemblea territorial d’ANC
d’Artesa de Segre estem col·laborant en dues iniciatives que ens
han semblat interessants i a les
quals us animem a participar-hi.
En primer lloc, durant tres diumenges hem estat recollint signatures per demanar, a través del dret
de petició, que es tramiti al Congrés
una proposta de Llei de regulació
de l‘amnistia i de resolució del conflicte polític entre Catalunya i l’Estat
espanyol. La iniciativa és de la plataforma Amnistia i Llibertat (www.
amnistiallibertat.cat) i compta amb el
suport d’Òmium Cultural, JxC, ERC i
CUP, entre altres.
L’amnistia s’aplica de forma
col·lectiva, no a una persona sinó a una causa, i elimina la pena.
Penseu que a Catalunya tenim gairebé 3.000 persones afectades per
processos judicials, algunes veïnes
nostres, que quedarien alliberades
de qualsevol culpa.
A Artesa ja portem 250 signatures
i tenim previst participar en la marató
de recollida que es realitzarà arreu
de Catalunya el cap de setmana del
27 i 28 de febrer. Qui encara no hagi
signat, que estigui atent a les xarxes
per conèixer-ne els detalls. Poden
fer-ho totes les persones majors de
16 anys.
En segon lloc, pretenem col·laborar en el procés participatiu Debat
Constituent que pretén establir les
bases constitucionals per al futur polític de Catalunya (www.debatconstituent.cat).
La iniciativa començà al novembre de 2018, quan el president de la
Generalitat, Quim Torra, va crear el

Una de les jornades de recollida de signatures a Artesa | Dolors Bella

Consell Assessor per a l’Impuls d’un
Fòrum Cívic i Social per al Debat
Constituent, presidit per Lluís Llach,
que posteriorment es va transformar
en l’entitat Associació Debat XXI.
Al llarg de dos anys de treball s’ha
creat la metodologia per tal d’aconseguir fer un debat nacional, el més
inclusiu i transversal possible, sobre com volem que sigui una futura
constitució catalana. En altres llocs
del món que s’han realitzar iniciatives semblants, la participació màxima ha estat al voltant de l’1%, per la
qual cosa tot el sigui superar aquest
percentatge seria un èxit sense precedents.
Debat Constituent compta amb
un qüestionari de preguntes, agrupades en set àmbits, els temes de
debat. Qualsevol persona major de
16 anys i amb residència a Catalunya podrà donar la seva opinió tot
responent individualment i de manera totalment anònima.
Arreu del país s’impulsaran actes informatius i debats sobre cada
un dels àmbits. Després de partici-

par en algun debat, es respondrà
a través de la web, previ registre.
El format permet organitzar debats
organitzats per una entitat o per un
grup de persones, però requereix la
inscripció de l’acte. Fins i tot, es pot
respondre les preguntes sense haver participat en cap debat, però la
metodologia recomana que les respostes siguin fruit d’una reflexió amb
altres.
Atesa la dificultat d’organitzar
trobades per la pandèmia, la nostra
idea és fer-ho a través d’alguna xarxa social a l’abast de tothom i establir un calendari per àmbits. Qualsevol persona interessada que es posi
en contacte amb nosaltres o amb
l’Entesa de la Noguera (noguera@
debatconstituent.cat). L’inici dels debats serà aviat.
Us animem a signar i a participar
en els debats. El país ens necessita
i no podem defallir.
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entitats
Aquest any les Artesenques Actives no hem
pogut celebrar la festa de Santa Àgueda
C

om totes sabeu, des del mes
de març aquesta maleïda Covid-19 ens ha fet la guitza. Ha estat
totalment buit d’activitats a l’Associació i és que la pandèmia ens ha
deixat fora de joc. Hem hagut de
deixar de fer les activitats de lleure
i culturals que dúiem a terme regularment.
Encara tenim present el ritme de
les activitats del mes de febrer de
2020: celebració de Santa Àgueda
al poliesportiu (degustant el dinar,
jugant al bingo, ballant amb el Joan
Carbonell) i activitats culturals amb
el GTA al Cubbtural.
Però el temps no s’atura tant si
els vents bufen a favor com si bufen
en contra. Tornem a estar al mes de
febrer, i després d’any rere any celebrant aquesta festa, malauradament
enguany no ho hem pogut fer.
Desitgem i esperem que el 2022

Celebració de Santa Àgueda de l’any 2019 | Associació de dones Arteseneques Actives

tot torni a estar al seu lloc i ens puguem trobar per celebrar-la amb
tots els ets i uts. Mentrestant, procurarem cuidar-nos respectant els
consells de les autoritats sanitàries.

Que aviat puguem gaudir de la companyia de totes les sòcies.
| Associació de dones Artesenques Actives

L’AMPA de l’Escola Els Planells segueix
treballant durant aquest curs estrany

B

envolgudes famílies:

Aquest curs és una mica estrany
pel que fa a l’organització d’activitats
per part de l’Ampa.
Per aquest motiu i des de la junta, vam decidir donar una dotació
important de diners a l’escola per la
compra de material informàtic i així
poder ampliar i renovar els recursos
existents.

A part, ens volem centrar en la
millora dels patis i la comissió destinada a tal fi està treballant de valent per tal que els nostres fills i filles
estiguin més a gust les estones de
lleure a l’escola.
Hem assistit, juntament amb
l’escola, a la sessió formativa virtual
de Renaturalització d’espais educatius, patis escolars pel clima, impartida per El Globus vermell i impulsada

pel Centre de Recursos Pedagògics
de la Noguera.
Us anirem informant a mesura
que anem implantant les noves millores.
| La Junta de l’Ampa
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tema del mes

L’edifici del pavelló té gairebé 40 anys i encara no s’hi ha fet cap reforma estructural important | Jordi Farré

El ple aprova la reforma
de la coberta del pavelló
L

’Ajuntament va aprovar al ple del
8 de febrer el projecte de reforma de la coberta del pavelló, que té
un pressupost d’1.014.000 euros i
que contempla la rehabilitació integral d’aquesta part de l’edifici. L’obra
s’ha hagut d’accelerar per complir
els terminis que marca la Generalitat per les subvencions del Pla Únic
d’Obres i Serveis (PUOSC), línia a la
qual s’acull la reforma i que exigeix
que les obres s’entreguin fins al 31
d’agost d’aquest any.
Si es compleix, la subvenció és
de 370.000 euros. A banda d’aques-
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ta ajuda, també hi ha compromesos
70.000 euros per part de la Diputació de Lleida. La resta, de moment,
els ha d’aportar el consistori amb
fons propis.
De tota manera, el projecte s’ha
fet per un estudi especialitzat en
aquesta mena d’equipaments i segueix totes les directives comunitàries i els requisits de la Generalitat
en matèria de sostenibilitat, de manera que si surten les línies d’ajudes del departament d’Esports del
govern català, en un futur la reforma
s’hi podria acollir. Per complir els

terminis l’objectiu és que l’obra comenci, com a molt tard, després de
Setmana Santa.
El calendari passa per un mes
d’exposició pública del projecte ara
aprovat, treure després a concurs i
adjudicar l’obra, amb la respectiva
exposició pública, que s’allarga un
altre mes, i finalment començar els
treballs.
Concretament es reformaran els
2.800 metres quadrats de coberta,
amb la instal·lació de nou aïllament
i lluminàries led, i amb l’obertura de
claraboies per aprofitar la llum natu-
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#temadelmes

A l’esquerra, dues imatges d’un dels episodis de goteres l’estiu passat i a la dreta, treballs per redactar el projecte

ral. Aquests tres són, precisament,
els requisits principals en matèria de
sostenibilitat. També en aquest sentit es contemplen les energies alternatives, d’entrada no plaques solars,
ja que no s’han mostrat efectives en
aquest tipus d’equipaments segons
han informat a l’Ajuntament els mateixos tècnics especialistes, sinó a
base d’hidrotèrmia, aprofitament de
llum natural i altres. Les plaques
solars no es recomanen perquè generen molts residus en forma de bateries i, a més, pels horaris que funcionen aquests equipaments (molts
entrenaments i partits a les nits) no
són adequades.

GOTERES
El regidor d’Esports, Carles Serra,
ha explicat que l’actuació és urgent
no només pel tema de la subvenció,
sinó pel mal estat de la teulada i per

la gran quantitat de goteres. “És perillós per l’estructura de l’edifici i pels
usuaris, ja que rellisquen perquè hi
ha aigua a les pistes”. Un dels darrers episodis més greus va ser al
juliol, i va obligar a canviar part del
parquet de la pista de bàsquet.
Serra també ha explicat que ja
s’ha parlat amb els usuaris habituals del pavelló, que són l’Institut
Els Planells, l’equip de futbol sala i
el CENG.
Tots ells s’han mostrat comprensius amb els inconvenients i les limitacions d’ús que els podrà suposar
al final de temporada, però han coincidit que aquest any és el que menys
afectació hi haurà, ja que de moment
no hi ha competicions i, en el cas
que n’hi hagués quan comencin les
obres, seran poques setmanes i es
podran utilitzar altres instal·lacions.
“De fet, són els primers interessats

que es faci l’obra, ja que també són
els qui pateixen les conseqüències
del mal estat de la coberta”, ha dit
el regidor.
En aquest sentit, Serra ha
avançat que a banda dels patis de
l’escola i l’institut i la pista de les piscines, també es posarà a disposició
dels usuaris equipaments de pobles
veïns. “Quan a Ponts van fer obres
al seu camp de futbol els hi vam cedir el nostre, i el mateix podrem fer
amb Foradada o altres municipis”,
ha explicat.
Tant Serra com l’alcalde, Mingo
Sabanés, han indicat que segueix
vigent la idea de reforma integral
del pavelló, i que si només es fa la
coberta és per un tema d’urgència
administrativa i de mal estat de la
mateixa. “És un edifici de gairebé
40 anys i s’ha de millorar, això està
clar”, va apuntar l’alcalde.
I 25
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notícies
de la biblioteca
NOVETATS
DE FEBRER
NOVEL·LA
La fondària de les arrels. Marienka
Bellostas. Pagès
A principis del segle XX una jove nascuda en l’ambient rural de Seròs té la
valentia de deixar-ho tot enrere per fugir d’un pare autoritari i d’un matrimoni
arranjat per seguir l’home que estima
fins a Terrassa, una ciutat industrial.

Activitats

• Club de lectura d’adults de la
Biblioteca
Dimecres, 24 de març
• Reunió Club de lectura infantil
de la Biblioteca
Divendres 26 de març, 17 hores
Àrea Activitats
• Exposició Territoris fantàstics
Fins al 31 març
Àrea Activitats Biblioteca
• Exposició de fotografies del concurs Fotografies amb DO
A partir de l’1 març de 2021
Replà escala
• Exposició 15 anys del Club de
Lectura de la Biblioteca
Tot l’any 2021, 1r pis

Els planificadors. Un-su Kim. Univers
Els planificadors treballen a l’ombra,
sense embrutar-se mai les mans de
sang. Tracen els moviments dels criminals més perillosos del submón de
Seül, però ningú no els ha vist mai.

portant de la seva carrera però podria
costar-li la vida.

Dones que no perdonen. Camilla
Läckberg. Amsterdam
Tres dones poden ser sotmeses per
separat, però juntes són una arma
mortal. Thriller excepcional i addictiu
sobre la venjança i el poder femení.

La mujer del bosque. John Connolly.
Tusquets
És primavera i als boscos de Maine les
tempestes acceleren el desglaç. De
sobte, un arbre cau, i queda al descobert el cadàver d’una jove.

L’origen del pecat. Marta Alòs. Pagès
Diu la saviesa popular que els homes
i dones de bé sempre s’allunyaran de
putes, policies, polítics i periodistes, i
de tots quatre n’hi ha en aquesta novel·la, que a més a més hi afegeix
l’obscur món de l’Església catòlica.

Acta martyrum: rere els passos
del tribú Jordi a la cort de Dioclecià. Vicenç Ambrós i Besa. Cossetània
En Jordi Fontescà, rebesnét d’un singular arqueòleg i home de món, viatja
a Israel amb la intenció de desentrellar
un dels misteris del seu avantpassat,
que havia descobert un objecte peculiar i extraordinari.

La conspiració del coltan. Jordi
Sierra i Fabra. Univers
Un viatge als marges més foscos de
la societat de la mà de Magda Ventura, una periodista de recerca que descobreix el que pot ser el cas més im-

Sidonie té més d’un amant. Àngel
Casas. Univers
Àngel Casas, una icona de la televisió
dels anys 80 i 90, ens convida a entrar

al món de la seva infància i joventut
a través de la mirada d’un fotògraf de
prestigi internacional.

Negra la brisa lluent. David Vann.
Edicions del Periscopi
Novel·la que ens transporta a bord del
vaixell Argo en una travessia brutal pel
mar Negre per oferir-nos una oda lírica
a la ràbia i a la llibertat d’una de les
figures més dures i monstruoses del
món clàssic, Medea.
Seqüela. Rachel Cusk. Les Hores
A l’hivern del 2009 el matrimoni de 10
anys de Rachel Cusk es va acabar i
la seva vida va desaparèixer, “com un
trencaclosques reduït a una pila de peces escantellades”.
La revolta de Cramòvia i altres
contes. David Vila i Ros. Voliana
Contes de revoltes utòpiques imprescindibles. Contes de quan l’amor és un
tren sense vies. Contes d’un país potser imaginari (només potser).
La cendra. Guillem Viladot. Fonoll
En plena efervescència adolescent, la
Filo veu aflorar els desigs més íntims,
els secrets de l’amor i les ganes de
viure. L’esclat de la guerra i la revolució, l’estiu de 1936, capgiren un ordre
i n’imposen un de nou, uns ídols són
substituïts per uns altres.
Nosaltres, els turistes. JJou. Triangular Edicions
Si encara no ho has fet, un dia et demanaràs: què coi fan aquests turistes
dins la teva vida? Nosaltres, els turistes, és un recull de relats més reals
que ficticis que pretenen mostrar els
excessos i la falta de sentit comú del
nostre sistema.

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

HORARI De dilluns a divendres de 16 a 20 hores, dimarts d’11 a 13 hores, només devolució i préstec
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psicocàpsula

Anna Balcells i Molina

La mapaternitat
F

a uns mesos he tingut l’alegria
de ser mare i és per això que
aquest escrit el vull dedicar a parlar
sobre aquesta experiència i els seus
mites i contradiccions.
Hi ha moltes coses que no s’expliquen sobre ser mare i/o pare, és
més, sempre se’ns ha mostrat una
visió ensucrada on tot és meravellós
i perfecte i on s’ha d’estar contentíssim/a i radiant. El cert és, que com
tot a la vida, té les seves parts boniques, però també les que no ho són
tant... és per això que poden aflorar
sentiments de culpabilitat quan no et
sents com “en teoria” t’has de sentir
o no fas el que “en teoria” s’ha de
fer...
Hi ha molts mites relacionats
amb la criança d’un bebè. En primer
lloc, una de les preguntes típiques
que et fan és si és bo o bona. És una
expressió molt comuna i arrelada a
la nostra cultura, però el cert és que
no hi ha nens bons o dolents, cadascú té el seu caràcter és evident, però
no són bons o dolents... simplement
tenen un seguit de necessitats que
s’han de cobrir... alimentació, descans, higiene, amor... cada nen i
nena tindrà aquestes necessitats en
major o menor mesura i t’ho farà saber, plorant. El problema principal és
que aquestes necessitats no acaben
d’encaixar amb les necessitats adultes... i aquí és on hi ha el conflicte.
Un bebè que plora és que necessita
alguna cosa.
Un altre mite molt comú és el fet
de malacostumar a un bebè a estar
amb tu. Les típiques expressions
són “no l’agafis tant en braços que
es malacostuma”, “dorm amb vosal-
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tres, ui aquest nen us pren el pèl”,
“tanta estona enganxat al pit no és
bo”.
Els estudis mostren que els bebès no tenen intencionalitat amb el
seu comportament, de fet, els nens
no són conscients de les conseqüències dels seus actes fins a partir dels
sis mesos, que comencen a entendre que les coses que fan motiven
una resposta en els adults.
Per tant, els bebès no és que ens
vulguin prendre el pèl i ens vulguin
tenir a la seva disposició, sinó que
necessiten el contacte del seu cuidador, és pura supervivència.
Necessiten l’escalf i el contacte...
l’altre tema és si com a pares estem
disposats i/o podem tenir-los sempre a sobre.
Per tant, de nou les seves necessitats xoquen amb les nostres... per
això la indústria del comerç ha inventat “ninos” que fan companyia al
bebè quan dorm, el xumet que substitueix el pit matern, hamaques amb
moviment com si fossin els braços
dels pares, etc...

Un nadó necessita moltes atencions, la teva vida experimenta
molts canvis i és normal sentir-se
en ocasions desbordat/da. El que
no hem de sentir és culpabilitat, és
completament normal tenir emocions contradictòries: por, tristesa,
alegria, amor... Sentir nostàlgia per
la vida que teníem abans i trobar
a faltar certes coses, però a l’hora
sentir-se la persona més afortunada
del món i plena d’amor quan veus el
seu somriure; voler que creixin perquè així et deixaran dormir, però a
l’hora no voler que passi el temps i
lamentar-te que passa tot tan ràpidament...
És una etapa... i com totes a la
vida té les seves coses boniques i
les que no ho són tant... L’important
és viure-la i gaudir-la, assaborint els
bons moments, esprement les bones sensacions i tenint paciència i
consciència amb les emocions més
desagradables.
| Anna Balcells Molina - Psicòloga i psicoterapeuta, Col·legiada número 20605
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per què diem...
... estar empiocat?
Q

uan es diu d’algú que està empiocat, significa que la persona
de la qual es tracta no es troba gaire
bé de salut en aquell moment, sense
que arribi a estar malalt de manera
important. Pot tractar-se d’un lleuger refredat, un xic de febre o d’un
malestar indefinit que el té en baixa
forma física.
El mot empiocat prové del món
ocellaire, essent emprat pels criadors d’aus per referir-se a l’aspecte
que prenen els ocells quan se sen-

ten malalts, ja que estarrufen les plomes, tot separant-les una mica del
cos i presentant, així, una figura més
arrodonida que la seva habitual,
força esvelta.
Però, per què se’n diu empiocat,
d’aquest aspecte?

ORIGEN EN ELS GALLS DINDIS
Per trobar-ne l’origen ens hem
de remetre als piocs, nom que també reben les aus que solem conèixer
com galls dindis. Aquests animals,

quan estan contents solen estarrufar-se, inflant el cos i mostrant així el
seu embolcall de plomes més alçat
del normal.
De pioc, doncs, vindria empiocat
en referència a aquest estarufall de
plomes, de manera semblant a com
les mostren els ocells quan estan
malalts. Per extensió, el qualificatiu
hauria passat a les persones quan
no es troben de filis, encara que això
es refereix preferentment a un mal
estat d’ànim.

poesia

Enric Kahn

Privilegiat
Jo, privilegiat. Home blanc, europeu, cis i heterosexual.
Visc en una societat podrida que m’eleva simplement per motius externs.
“L’interior és brut si d’aparença s’és negre” pensen ells.
“Quina barbaritat que el meu fill vegi un bes de dos persones homosexuals” critiquen els cecs.
“Qui s’equivoca de cos, ja no té remei per a trobar-se” malparlen els qui no es coneixen ni a si
mateixos.
La societat m’eleva, cert, però per una piràmide rància i putrefacta.
“L’interior està podrit si d’aparença és guia la consciència” pensa la meva essència.
Jo, privilegiat dins la seva societat.
Però privilegiat jo per conviure amb persones d’aparença i d’interior tan poc similar.
I 29

esports

A dalt, grups de participants caminant i corrent, i a baix, control de sortida i una de les connexions en directe | CUDOS

Artesa esdevé la seu més participativa
de tot l’estat en la cursa “1km, 1vida”
L

’edició artesenca organitzada
pel CUDOS de la cursa i caminada “1km, 1vida”, una iniciativa de la
fundació Vicenç Ferrer per recaptar
fons per lluitar contra la pobresa a
les zones rurals del sud de l’Índia, ha
estat la més participativa de tot l’Estat. El format habitual d’aquest esdeveniment és una ultramarató per relleus a l’Índia, però l’edició d’aquest
any, la sisena, s’ha hagut d’adaptar
a la pandèmia i s’ha fet en diferents
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indrets, sobretot a l’estat espanyol
però també a Sud-Amèrica i a la mateixa Índia, a la localitat d’Anantapur.
En el cas d’Artesa, hi van participar un centenar de persones, moltes
més que en les altres seus, ja que el
format es va adaptar per fer possilbe
aquesta quantitat respectant en tot
moment les mesures sanitàries. Així,
els participants ho feien en parelles,
màxim en grups de tres, i sortien cada 15 minuts en hores prèviament

assignades. Donat que l’esdeveniment durava de les 8 a les 17 hores,
la sortida esglaonada permetia fins a
una quarantena de calaixos de sortida, que es van omplir tots.

DONACIÓ DE 846,21 EUROS
No hi havia preu d’inscripció, sinó que els participants aportaven la
voluntat en una urna que hi havia a
la mateixa sortida. Es va aconseguir
una aportació total de 846,21 euros,
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El recorregut passava pel nou corriol de la Secla del Sot, recuperat aquesta passada tardor pel CUDOS | CUDOS

que es destinen íntegrament a la
fundació i, concretament, a aquesta
campanya.
El nexe d’unió entre les diferents
seus de l’esdeveniment era la retransmissió en directe, coordinada

des de les Canàries i amb connexions amb les diferents poblacions
on s’organitzava la cursa. Tota la jornada es va poder seguir al canal de
Youtube “1km, 1vida”, on encara es
pot veure en diferit. Les connexions

amb Artesa es van fer a les 12 del
migdia i a les 4 de la tarda.
El recorregut era un circuit de 9
quilòmetres que passava, entre altres indrets, pel nou corriol de la Secla del Sot. | CUDOS
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in memoriam
En record del Pere Brescó Arauz
El dia 20 de gener ens va
deixar el Pere (Cabalé).
Encara ens costa d’acceptar-ho, perquè ha estat molt

ràpid el seu traspàs.
Hem estat trenta anys junts,
companys de feina i d’amistat,
ha estat un bon amic i ens ha

deixat als 54 anys.
Descansi en pau.
| Família Mateu

Pere Brescó Arauz
amb el patinet i amb els teus pantalonets curts i les teves sabatilles càmping. Trobarem a faltar
les tertúlies on amb una Damm
Lemon a la mà ens explicaves
anècdotes de quan éreu joves,
de les bromes de les bodes…
El forat que deixes a la família
baldomarina és immens, i el poble s’ha quedat una mica orfe.
Bon vent i barca nova en el
teu viatge a Ítaca, estimat Cabalé!

Pere, amic, aquest gener de
2021 estarà per sempre marcat
en les vides dels que ens quedem aquí, els teus amics que
érem molts. Ens vam quedar encongits, com si una part de nosaltres marxés.
Pere, has marxat com callat
vivies, sense fer soroll. Talment
com has viscut. Discretament.
Ara, des de dalt et toca treballar més que mai il·luminant-nos
les estrelles.
Ens serà molt difícil acostumar-nos a no veure’t amunt i avall

| Els teus amics

Pere Brescó Arauz
Pere, que senzill era estar
al teu costat... “Som família”,
em vas dir, i sí, des que vam
coincidir, sempre em vaig sentir molt bé a la teva vora. Tot
el que deies tenia un subtil toc
d’humor, les històries de la mili,
d’avantpassats, tecnologies...
eres com un llibre obert. I quan
sortíem, que bé ens ho passà-

vem, el 205, el Terrano, la San
Miguel, els gambutzins... Sabies com parlar i de què fer-ho
segons la persona que tenies al
teu costat. Caut, planer, sempre
disposat a ajudar, amant dels
teus i del teu poble, i moltes
més coses que els teus familiars
i amics trobarem a faltar.
El destí t’ha dut a una mort

prematura i inesperada per
aquest maleït virus, que talla en
sec la vida de milers i milers de
famílies i deixa a mitges a la resta de la humanitat. T’estimem i
et recordarem sempre.
PD: Quan ens tornem a trobar podrem continuar les moltes
converses que encara teníem
pendents. | La kusineta
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reflexionem

Mercè Nogues

Canvia la teva manera de ser canviant la teva
manera de pensar

S

i vols i creus en alguna cosa,
pots fer que passi.
La majoria de nosaltres, quan volem ser motivats, esperem una gran
frase, una gran idea que mai se’ns
ha creuat per la ment, una revelació tal que la nostra vida no serà la
mateixa que abans. Però la saviesa
s’amaga sota de la senzillesa. Les
coses senzilles poden ser molt profundes.
Quan parlo de voler, desitjar,
anhelar, etc... no em refereixo a
allò que t’agradaria ser, a allò que
t’agradaria tenir. No em refereixo a
frases com “Que bonic seria si jo fos
més intel·ligent, responsable, atlètic,
etc.”, “desitjaria ser menys tímid” o
“m’agradaria sobresortir més”.
El primer que vull que facis és
que et posis a pensar en les coses
que suposadament desitges. Després, segueix llegint.
El desig és una cosa que et porta a l’acció. És un impuls inevitable,
una motivació que no es desgasta,
un motor que mai s’apaga. El desig
és el que condueix una persona a
perseguir els seus objectius sense
retrocedir, sense rendir-se, sense
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pensar en l’opinió dels altres.
Ara pensa una altra vegada en
les coses que desitjes.
De debò les desitges?
Fas tot el que està en el teu poder per aconseguir-les?
Prefereixes
divertir-te, dormir,
menjar
o descansar
abans de treballar per això
que vols?
Et molesta
que els altres
et vegin treballant per allò que vols?
Prefereixes quedar-te en la teva
zona de comoditat per no arriscar-te
a fracassar?
Et sents frustrat quan els resultats no apareixen tan ràpidament
com esperes?
Simplement has de fer un pas,
per més petit que sigui; i després la
teva ment es programarà per al següent, i per al següent.
Si fas l’esforç de donar aquest
primer pas, és una victòria pel pensament, i el mínim que obtindràs és

que tindràs l’energia i les ganes suficients per fer un altre petit pas. Si
fas alguna cosa bona un cop, la teva
ment et diu que ets capaç de repetir-ho. Així de fàcil pots trencar un
patró de fracàs.
Simplement has
de creure que és
possible canviar,
que és possible
fer un altre pas
més.
Aquesta és la
segona part de la
frase, la creença,
el més important
és que creguis en tu, que pots ferho.
Tu pots desenvolupar hàbits, capacitats, talents; pots créixer, pots
pensar de manera diferent, pots ser
algú millor (o simplement diferent),
pots crear nous comportaments que
et facin arribar fins on tu vols. A més,
encara que no ho hagis notat, ja tens
moltes eines amb les quals pots treballar. Només et cal que les descobreixis i fer-les servir, les tens al teu
abast per a tu.
Si tu vols tu pots!

La saviesa
s’amaga en la
senzillesa: les coses
senzilles poden ser
molt profundes
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cartes a la redacció
Breu història d’un soldat artesenc a la
Guerra de Cuba (1895-1898)

E

l meu padrí Joan Comenge Macià (1901-1980) de cal Carreter
em deia que a la guerra de Cuba
s’havia mort un oncle seu, però sense més dades... Ni nom, ni motiu, ni
on reposaven les restes... Només
sabia el que sempre havien dit a casa, que va marxar i ja no va tornar...
Aquesta curiositat sempre l’havia
tingut com a pendent d’esbrinar, de
jovenet llegia tots els articles de la
premsa o llibres relacionats amb la
guerra de Cuba per veure si hi sortia
en algun lloc escrit Comenge (il·lús
que era).
Fa un temps vaig escriure a l’Arxiu General Militar de Segòvia i amb
la seva resposta i fent recerca dels
nostres avantpassats vaig obtenir
les respostes a les meves preguntes.
Es tracta de
Bonaventura Comenge Boixadera
(Artesa 1875-Cuba 1898), fill del
carreter
Joan
Comenge Vidal
de Concabella i
Francisca Boixadera de Castelló de Farfanya,
nouvinguts a Artesa amb motiu de
la bonança econòmica que hi havia
amb les obres del Canal d’Urgell i
als treballs de millora en les carreteres de Lleida-Puigcerdà i Montblanc-Artesa-Tremp.
Vivia a la carretera de Ponts cruïlla amb carretera de Tremp, on encara avui hi ha la casa familiar. Segurament per la situació era un punt

Diagnòstic del jove artesenc obtingut de l’Arxiu General Militar de Segòvia

de molta activitat al poble.
Per desgràcia seva, el 1895 Espanya inicia la guerra per la independència de Cuba i el nostre Bonaventura és obligat
a allistar-se com a
soldat per anar-hi
a lluitar a l’edat de
19 anys.
En
aquella
època el servei
militar era obligatori i podia durar
diversos anys en
època de guerra.
Va embarcar al port de Barcelona
el 8 de març de 1895 i va desembarcar a Cuba el 5 d’abril de 1895. De
ben segur que durant aquest llarg
viatge el van instruir en l’ús de les
armes i en la disciplina militar.
Un cop arribat a Cuba, el van
destinar a una companyia de soldats
anomenada Ferrocarriles, que protegia els trens dels sabotatges a la

“Era més habitual
la mort de soldats
per malalties
degudes al clima
que per l’enemic”

via i dels robatoris de mercaderies
El 30 d’abril de 1898 va estar
ingressat a l’Hospital de Nuevitas
per “Hemeralopia doble y anemia”.
Aquest diagnòstic vol dir que tenia manca de visibilitat diürna per
absència de vitamina A (present a la
carn, làctics i vegetals). Va ser donat
d’alta el 17 de maig de 1898, sembla
que en no molt bones condicions,
perquè només 26 dies després va
morir de gastroenteritis, també degut a les deficiències alimentàries,
higièniques, manca aigua potable,
etc... Era una constant la mort dels
soldats per malalties degut al clima,
més que no pas amb motiu de l’enemic. Va ser enterrat al Cementiri del
Ciego de Ávila (Cuba) el 14 de juny
de 1898. La guerra va finalitzar el 10
de desembre de 1898
Una llàstima que després de lluitar tota la guerra, per uns poquets
mesos no va poder tornar a casa. |
Jaume Comenge Bernaus
I 35

Saurí - Radiestesista

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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cartes a la redacció
Àgora (reflexió)
N

o hi ha una única manera de
creure o de tenir fe. No existeix
un patró religiós més vàlid que un
altre.
La fe, a més, pot ser destinada
a molts altres conceptes que no són
Déu com, per exemple, la reencarnació, els universos paral·lels, el
karma, l’univers... i, fins i tot, podem
tenir fe en la vida o en les persones,
en què tot aniré bé.
Es tracta que cadascun de nosaltres provem de trobar el nostre propi
camí entre aquest munt d’encreuaments que és el món. La nostra

identitat és el més valuós que tenim.
Per aquest motiu, l’hem de protegir
a tota costa assumint les últimes
conseqüències de ser fidels a nosaltres mateixos i defensar les nostres
idees.

ÀNIMES LLIURES
Als poders totalitaris no els interessen (ni els agraden) les ànimes
lliures, les que pensen per elles mateixes i desenvolupen uns ideals que
els podrien enderrocar.
Per aquesta qüestió, aprendre i
apreciar que ho puguem fer és es-

sencial per a evitar ser enganyats,
per a evitar ser manipulats. No existeix un costat bo i un costat dolent.
Tots dos, al final, acaben adoptant
ambdós rols recorrent immensos
matisos que no són més que grisos
que defineixen i representen la gran
complexitat de l’ésser humà i de tot
el que l’envolta.
Tot es complementa, tot s’influeix
entre si. No és possible el blanc sense el negre, no és possible el negre
sense el blanc. És l’encaix “perfecte”
de les coses, del nostre món.
| Júlia Ribera Coma
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Carnaval descafeïnat
S

egons l’enciclopèdia catalana:
“Etimologia: de l’it. carnevale, procedent de l’ant. carnelevare,
comp. de carne i levare ‘llevar, treure’, pel fet de celebrar-se al començ
del dejuni i l’abstinència quaresmals.
En el Folklore, període de divertiments públics que precedeix l’època d’austeritat i de penitència de la
quaresma”.
Per primera vegada a la història
ens hem quedat sense la celebració
d’una de les festes paganes, possiblement de les més celebrades a
tot el planeta, el Carnaval. Aquesta
celebració s’uneix a una de les tantes altres festes populars que hem
hagut de deixar de celebrar durant
aquest darrer any. Si ens ho parem
a pensar, pot ser que per a molts i
moltes de nosaltres aquest carnaval
el recordarem com un any d’abstinència de concerts multitudinaris,
de quedades amb amics i familiars,
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de sopars i berenars populars. Farà
ja un any que es va produir un punt
d’inflexió a les nostres vides i que
encara ara no sabem com acabarà.
Ara bé, des de les Regidories de
Festes i Cultura creiem que la pandèmia no és motiu per no recordar
dates assenyalades i tampoc és motiu suficient per cancel·lar-ho tot i no
tenir cap mena de desconnexió.

PROPOSTES
És per això que des d’aquestes
dues regidories hem apostat per
un carnaval diferent; i els i les més
petits/es han estat citats per Sa Majestat el rei Saltasekles, qui els ha
plantejat una sèrie de reptes durant
la setmana del carnaval. Uns reptes
que, si es compleixen, el o la guanyador/a tindrà un premi. Per altra banda, el dissabte dia 27 de febrer hi
haurà un concert amb el grup de música català Buhos, amb la col·labo-

ració de la Comissió de Festes d’Artesa de Segre, que ens oferiran un
concert de nou format i on ens presentaran el seu nou disc. Les seves
entrades es poden comprar a través
del web de l’ajuntament.
Tampoc podem oblidar el dimarts
de Carnaval, on la Comissió de la
Matança del porc, s’organitzava de
manera voluntària per a fer el mondongo durant el matí i posteriorment
fer el repartiment de berenar popular.
Uns dies de festes i de reunió que
trobarem molt a faltar. Des de les regidories en les quals treballem esperem que aquest petit i nou format us
agradi i que quan tot torni a l’antiga
normalitat, aquestes tradicions tan
nostres segueixin endavant i tinguin
continuïtat per mantenir la identitat
del nostre municipi.
| Regidoria de Festes i Regidoria de Cultura
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cartes a la redacció
Indignació per l’impuls a la segona variant
M

algrat la recollida de 700 signatures i les contínues queixes
de la ciutadania i els comerços i serveis d’Artesa de Segre, el Govern
impulsa la primera fase de la reforma
del port de Comiols. Fonts del Departament de Territori han assegurat recentment que l’execució de les
obres començarà aquest 2021.
Comerços i serveis d’Artesa de
Segre van sortir en defensa del poble i dels seus negocis quan es va
conèixer la notícia el passat mes
d’agost. Ràpidament van engegar el
moviment “No volem la variant” i van
impulsar un seguit d’accions com
la penjada d’una pancarta al centre
del poble, la recollida de signatures
en contra de la seva construcció
o l’obertura d’un perfil d’Instagram
com a eina de sensibilització. Després d’algunes reunions amb l’alcalde, Mingo Sabanés, i el regidor de
comerç, Marc Ticó, la postura del

consistori no ha estat clara. L’Ajuntament entén que no pot impedir que el
Govern dugui a terme les obres.
Comerciants i ciutadans estan
indignats perquè no s’han transmès
les pors i necessitats que han fet
arribar al govern d’Artesa de Segre.
Lamenten que el consistori no ha
fet cap pas per a evitar el projecte,
i no se senten recolzats enmig de la
crisi causada per la pandèmia de la
Covid-19. Les contínues restriccions
són un assaig general d’allò que pot
passar al poble quan la variant desviï
milers de persones a diari.
L’última reunió entre l’ajuntament i
el sector del comerç i serveis va tenir
lloc el dilluns 1 de febrer. El consistori va oferir la possibilitat d’assistir
a una taula rodona amb el Departament de Turisme per a impulsar el territori d’Artesa de Segre. La proposta
arriba 10 anys després que el teixit
comercial ho demani.

L’Ajuntament d’Artesa de Segre
no ha realitzat cap estudi previ per a
analitzar l’impacte social i econòmic
que tindrà la variant, tampoc del volum de trànsit actual. Associacions i
clubs esportius també necessiten la
col·laboració de les empreses locals;
si aquestes desapareixen les pèrdues poden ser devastadores per al
poble d’Artesa de Segre.
El moviment “No volem la variant”
no s’atura. Assegura que les accions
continuaran perquè hi tenen molt a
dir i molt a perdre. El poble compta
amb més d’una cinquantena d’establiments comercials molt variats,
botigues centenàries i empreses referents al territori. Això ha estat, en
part, gràcies a la carretera que durant dècades ha unit Artesa de Segre
amb múltiples municipis de l’entorn.
El seu punt fort és la vida d’intercanvi
entre la plana i la muntanya.
| No volem la variant
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fa 25 anys
Febrer de
1996

E

n diferents seccions d’aquest número hi trobem interessants articles relacionats amb la història del
nostre municipi, els seus personatges i el seu entorn.
PORTADA. La imatge de la portada és un dibuix de Josep Riudeubàs,
que volia plasmar la incertesa que
habitualment ofereixen unes eleccions.
EDITORIAL. El títol de la secció
va ser premonitori: Bufa un cert vent
de canvi. Parlava de les imminents
eleccions a les Corts espanyoles del
3 de març, en què efectivament hi va
haver un canvi, Després de 14 anys
de governs socialistes, va guanyar
per primera vegada la dreta espanyola representada pel PP i aleshores
encapçalada per Aznar. Al final es
feia una crida a la participació.
OFICIS ARTESANS. En aquesta ocasió Joan Fontanet i París ens
parlava de Francesc Vilalta: fotògraf.
Conegut popularment com a Sisquet,
va néixer a Artesa el 1925. Va ser
barber, ofici que va començar aprendre als 14 anys, abans que fotògraf.
Va viure quatre anys de la seua adolescència a Antequera per la feina
del seu pare i va fer el servei militar
a Barcelona. En tornar a Artesa, feia
de barber a cal Mianes. Posteriorment, es va casar amb la Montserrat,
filla del fotògraf Francesc Solanes
“Sisquet”. D’ell va heretar el renom i
l’ofici de fotògraf, que va exercir durant 40 anys, tot i que ajudava a la
perruqueria de la seua esposa. Va
estar involucrat en diverses entitats
locals i va presidir el CE Artesa durant 20 anys (1962-1982). Les seues
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fotografies formen part de la història
gràfica d’Artesa i va col·laborar amb
La Palanca fins que es va jubilar. Cal
destacar les que va fer de la riuada
de 1982, algunes de les quals va enviar al rei Joan Carles I.
CULTURA. La Biblioteca Joan
Maluquer i Viladot ens oferia una petita mostra de les novetats, en aquesta ocasió agrupades per temes.
HISTÒRIES DEL CANAL D’URGELL. Amb l’article El túnel de
Montclar (1), la redacció iniciava la
publicació d’una sèrie de textos el
contingut dels quals s’obtenia del llibre Els conflictes del canal d’Urgell,
de Josep Iglésies, publicat per l’edi-

torial Dalmau el 1968. Resulta molt
interessant conèixer els detalls de la
construcció de la “mina” de Montclar,
una obra espectacular construïda
amb els mitjans de la segona meitat del segle XIX i que es va acabar
el 1861, després de quatre anys de
començar-la. Hi van treballar més de
5.000 persones, de les quals gairebé
un miler eren presidiaris, destinats a
les feines més feixugues i perilloses.
Les esllavissades i els afloraments
d’aigua eren constants.
RETALLS D’HISTÒRIA. La revista ens oferia un altre interessant
apunt d’història: La via romana ultrapirinenca. A partir d’un treball de
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Ramon Giribet i Boneta
l’historiador Roderic Pita Mercè, es
feia incís en diferents vies romanes
que travessaven el Pirineu, dues de
les quals passaven per Artesa, una
en direcció al Pallars i la Vall d’Aran,
i l’altra tot seguint la vall del Segre.
PROPAGANDA ELECTORAL. A
les pàgines centrals hi trobem dos
anuncis electorals, d’ERC i PP respectivament. Desconeixem el motiu
perquè altres partits no van fer publicitat, com en ocasions anteriors. Sí
que és cert que més endavant es va
prohibir aquests anuncis en revistes
locals. Els lemes: “Fes sentir la teva
veu” (ERC) i “Vingui amb la nova majoria” (PP).
OPINIÓ. L’article d’aquesta secció, Uns quants anys, per a tota una
vida, és de Leticia Soberon Mainero, de l’Àmbit Maria Corral. L’autora
destacava la rellevància que té la
dedicació d’una família als seus fills i
filles durant els primers anys de vida
en relació a la seua educació.
LOCAL. Amb el títol Artesa contra el terrorisme, s’informava d’una
concentració davant l’Ajuntament
d’Artesa, aquell 15 de febrer, per
rebutjar l’assassinat a mans d’ETA
del jurista valencià Francisco Tomàs
i Valiente. Havia estat president del
Tribunal Constitucional (1986-1992) i
fou assassinat al seu despatx de la
Universitat Autònoma de Madrid. Les
reflexions posteriors respecte a la
violència etarra converteixen la secció en un segon editorial.
CULTURA. Una notícia breu
anunciava que a finals de setembre es publicaria un llibre coordinat
pel geògraf Josep M. Sabartés, que
pretenia una anàlisi socioeconòmica
d’Artesa de Segre. Hi col·laboraven
persones del municipi amb formació molt diversa: Neus Bròvia, Maria
Cardona, Jaume Farrando, Albert Gi-

ribets, Eusebi Guimet i Marc Lluch.
EN MEMÒRIA. La secció estava
dedicada a Baltasar Gilabert i Cases.
Una nota d’agraïment de la família
per les mostres de condol, un poema
de la seua neboda Susanna i un text
de Magí Serra i Piqué formaven un
perfecte homenatge a “un artesenc
popular i estimat”, tal com el va definir Serra.
FULLS D’INFORMACIÓ MUNICIPAL LOCAL. La informació ocupa més de tres pàgines. En els dos
plens que es va fer aquell mes, les
12 propostes van ser aprovades per
unanimitat, algunes de les quals tenien a veure amb obres derivades de
les riuades del novembre de 1994.
L’apartat dels acords de la Comissió de Govern és el que ocupa més
espai, amb decisions del dia a dia.
Al final, s’anunciava la convocatòria
del VII Premi de Narrativa Breu i es
donava orientacions sobre els abocaments de runes i la recollida d’andròmines.
REFRANYER. Un total de quatre
refranys constituïen aquesta breu
secció, signada amb l’anagrama
Ogima.

CARNESTOLTES. La revista ens
oferia cinc imatges del fotògraf Joan
Serra on podem veure algunes comparses del Carnaval. Aleshores es
feien menys carrosses que actualment. Per això reproduïm l’única fotografia de la secció en què en veiem
una.
IMATGES D’AHIR. La foto de la
contraportada correspon a un equip
de futbol de l’Acadèmia Balmes de
1942. La imatge és a Andorra, on els
artesencs es van imposar al potent
equip pirinenc per un contundent
4-0. Us sona? Doncs resulta que és
la mateixa imatge que vam publicar
no fa gaire, el mes d’octubre. Sembla
que a alguns redactors la memòria
ens falla i ens comencem a repetir.
Ves què hi farem! La coincidència
ens ha servit, però, per a constatar
que hi ha una contradicció en els
noms dels germans Campabadal i
que ja se’ns va plantejar a l’octubre.
Mentre en algunes fonts el dret, amb
bigoti, és el Joan i l’ajupit és l’Àngel,
més ferm, en altres hi diu el contrari.
Si algú ens ho pogués aclarir, potser
deixaríem d’arrossegar aquest dubte
de la nostra història local.
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informació
p
munici al d’artesa

Eva Maza i Batlle

Mes de gener de 2021
PLE EXTRAORDINARI DE 20 DE
GENER DE 2021
Absències: Maria Cusola (ERC)
S’acorda, per unanimitat, donar
per vàlid el sorteig electrònic i nome-

nar com a integrants de les Meses
Electorals de les eleccions al Parlament de Catalunya, a celebrar el 14
de febrer, els membres, titulars i suplents que han resultat elegits en el
sorteig efectuat.

APROVACIONS DE GENER
S’aprova la relació de factures
majors de 120,20 euros pendents
d’aprovació, corresponents a l’exercici comptable 2020, que pugen la
quantitat de 88.205,95 euros.

Dates a recordar

*

Recollida d’objectes voluminosos

Renovació del DNI - 24 i 26 de març

Cal trucar al Consell Comarcal (973 44 89 33
ext. 2) o enviar un correu a residus@ccnoguera.cat per informar dels detalls de la recollida,
no més tard del dijous anterior a les 13.00h
- Pobles agregats: 2 de març
- Artesa de Segre nucli antic: 23 de març
- Artesa de Segre (resta): 10 de març
El servei només és per casos molt justificats,
que no puguin anar directament a la deixalleria,
i se sancionarà deixar residus al carrer sense
respectar aquestes dates i condicions.

El 24 de març es farà la renovació i el 26 es podrà anar a recollir, de 10 a 12h a Centre d’Entitats, només prèvia inscripció a l’Ajuntament,
amb un màxim de 70 persones per dia. Cal
anar sol excepte casos justificats de persones
dependents o menors. En altres dates, podeu
anar a l’oficina de Lleida, al carrer de l’Ensenyança, 2 (Comissaria Policia Nacional),
només amb cita prèvia, de dilluns a divendres
de 9 a 20.30h per fer el DNI i passaport, i de 9 a
14.30 per les TIE i documentació d’estrangers.
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humor

Josep Galceran

Els EPI
El seguici del Saltasekles,
rei del Carnaval artesenc,
enguany vestits amb EPI,
ha canviat el balcó de
l’Ajuntament per les meses
electorals del pavelló
poliesportiu
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imatges d’ahir
1932

Bartomeu Jové i Serra

El Ramon del Xeró muntava cada any una carrossa molt ben guarnida, que circulava pel nucli antic | Bartomeu Jové i Serra

Històries de Carnestoltes
A

bans de la guerra, per Carnestoltes, a més de gresca i disbauxa, hi havia bastant sentit de l’humor.
Joves amb disfresses estrafolàries
gastaven bromes i la gent s’ho prenia
bé. Ja se sap: Per Carnaval, tot s’hi
val. La gent no viatjava tant com avui i
s’ho havia de muntar tot al poble.
A més, hi havia joves que anaven
amb caretes i feien gosadies que a
cara descoberta no haurien fet i els
nois empaitaven colles de noies que
després es trobarien al ball. A una dona li van tirar la paradeta de gormanderies a terra al carrer del Joc de la
Pilota, just davant de ca l’Arnau, on
hi havia hagut la presó. Es va posar a
plorar i entre tots els nois li van acabar
pagant tot el que havien fet malbé.
La broma més famosa va ser la de
la Colla del Pebre. Eren una desena i
el capdavanter era el Bepeta gran. Es
van omplir les butxaques de pebre i,
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a l’hora del ball on s’hi reunia tothom,
van començar a tirar-lo per terra. Les
parelles van començar a esternudar i
els músics no podien bufar, de manera que van haver de plegar el ball. Va
ser una broma molt rebuscada, però
sembla que ningú no es va enfadar.
A més de cinema i futbol, hi havia
dues societats d’esbarjo, que tenien
orquestres pròpies. Entre les dues hi
havia una competència sana i donaven molt ambient als anys 30. Una era
la Lluna, que tenia el local al Círculo
Agrícola y Mercantil, anomenat Cafè
dels Pagesos o cal Pardal. Després
fou el cafè del Custodio, Cafè David
i finalment Cafè del Poble. L’altra era
la Germanor, ubicada al cafè del Pau,
on avui dia hi ha el BBVA. L’amo, el
Fonso del Pau, que era molt bon pianista, hi tenia un piano amb el qual es
feia molta música i molta gresca.
A la foto, que hem situat al 1932,

veiem una carrossa ben guarnida. El
carreter era el Ramon del Xeró, que
la muntava cada any, de forma que la
gent ja esperava veure com era. La
carrossa circulava acompanyada de
canalla per les dues places principals
del nucli antic, aleshores plenes de vida, pel Joc de la Pilota i altres carrers.
No hem pogut identificar les noies
de la imatge, però n’esmentarem algunes que sabem que acompanyaven la carrossa i participaven en la
plega: la Cecilieta de cal Sirvan, la
Sessé, l’Elvireta de cal Betre, la Pepita de les Llums i l’Antonieta de cal
Patac.
Eren els feliços anys 30. Després
va arribar la guerra, passada la qual
es va prohibir la màscara facial. Hi
havia molt ressentiment entre els dos
bàndols i hi havia por de revenges si
la gent anava amb la cara tapada.
Enguany toca un Carnaval ben
atípic. La celebració s’adaptarà a les
restriccions i algunes activitats es faran “on line”.
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la vie en ROS

Fem la teva llar diferent
PRIDE MOOD
En col·laboració amb l’associació COGAM.
Descobreix els nous complements a la web.
www.ros1.com
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la foto

Aquesta fotografia d’una tempesta d’estiu, feta per Albert Cardet el mes de juny de 2020 al municipi d’Artesa de Segre,
ha estat escollida com la millor foto d’aquest mes enviada a l’espai “El meu temps” de TV3 | Albert Cardet

