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Exposicions a la Biblioteca Municipal (pàg. 35)

NAIXEMENTS

Àngela, Elen i Helena
DEFUNCIONS

dia 12: Carme Miret i Ballesté (97
anys), natural de Maials
dia 22: Joel Bertran i Arias (29 anys),
natural d’Alòs de Balaguer
dia 26: Marcos Alarcón i Rubio (55
anys), natural de Barcelona
dia 27: Josep Sala i Ponsa (89 anys),
natural de Tòrrec

VILANOVA DE MEIÀ
DEFUNCIONS

dia 9: Mercè Caballol i Riart (96 anys),
natural de Benavent de Segrià

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
A partir del 20 de març

A Vilanova de Meià, obertura del
Centre d’Interpretació del Montsec
de Meià (pàg. 14)
4 d’abril

Diumenge de Pasqua. Cantada de
Caramelles
10 d’abril

A les 11:30 h, al Cubtural, conferència “Els lligams entre pornografia i
prostitució i els seus perills”, oferta

per l’Institut Català de les Dones a
través del Consell Comarcal de la
Noguera
11 d’abril

A les 18 h, al Cubtural, teatre Els
gossos (Mercè Arànega, Albert Pérez, Sandra Monclús i Joan Negrié),
producció de la Sala Trono amb la
col·laboració del Teatre Grec
21 d’abril

Club de Lectura d’adults de la
Biblioteca
23 d’abril

Sant Jordi. A les 17 h, a la Biblioteca, reunió del Club de Lectura
infantil
25 d’abril

A les 18 h, al Cubtural, espectacle
familiar La llegenda de Sant Jordi
de la companyia La Roda Produccions

Nota naixements
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

Avís agenda

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

febrer

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:
9,1º
Temperatura màxima: 19,8º (dia 20)
Temperatura mínima:
-2,1° (dia 11)
Dies amb precipitacions: 9
Precipitació màxima:
12,6 mm
		
(dia 22)
Total precipitació:
60,6 mm

Temperatura mitjana:
9,2º
Temperatura màxima: 19,5º (dia 20)
Temperatura mínima:
0º
			(dia 18)
Dies amb precipitacions: 9
Precipitació màxima:
6 mm
			(dia 22)
Total precipitacions:
18,2 mm
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VILANOVA DE MEIÀ

Temperatura mitjana:

9,1º

Temperatura màxima: 18,8º (dia 3)
Temperatura mínima:
0,1° (dia 11)
Dies amb precipitacions: 7
Precipitació màxima:
9,4 mm
			(dia 22)
Total precipitació:
32,1 mm
FORADADA

Dies amb precipitacions: 7
Precipitació màxima: 15 mm (dia 22)
Total precipitacions:
39,5 mm
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De sagrat, res de res
Aquest mes ha fet un any del malson que ha significat la pandèmia
de la Covid-19. I mentre esperem
que la vacunació avanci fins que
ens permeti recuperar certa normalitat, continuen les restriccions que,
a més de les conseqüències econòmiques, veurem quines seqüeles
físiques i mentals ens deixen.
Mentrestant, aquest darrer mes i
des de les eleccions al Parlament,
han passat moltes coses. Una de
les més destacades hauran estat
les reiterades manifestacions a favor de la llibertat d’expressió, acompanyades d’un vandalisme que
no hi té res a veure, derivades de
l’empresonament de Pablo Hasél.
De moment, ja tenim presidenta del
Parlament. I quan la revista arribi a
les vostres mans, estarem al límit
del primer termini per tenir també
coberta la presidència de la Generalitat i, com a conseqüència, un
nou Govern. Creuem els dits.

(11 revistes)

27 euros (Estat espanyol i Andorra)
MEMBRE
DE L’ACPC

PREMI TASIS-TORRENT
al millor reportatge publicat a
la Premsa Comarcal Catalana
1997.
PREMI AL FOMENT DE LA
CULTURA.
Noguerenc de l’any 1998.
PREMI PICA D’ESTATS
al millor reportatge local de
promoció turística 2004.

Una altra de les notícies del mes
ha estat el trasllat de més peces
del Museu de Lleida cap a l’Aragó.
Aquesta vegada ens ha sorprès
en gran manera que alguns dels
objectes inclosos al llistat ni tan sols
fossin de procedència aragonesa.

Entre aquests, hi ha un sagrari del
segle XV originari de l’església de
Vall-llebrerola, segons la documentació de la qual disposa el Museu,
així que ens toca de molt a prop.
Aquesta situació rocambolesca ens
ha plantejat una sèrie d’interrogants
que volem compartir amb vosaltres.
El primer i més immediat: una peça
de Vall-llebrerola no podria estar al
seu lloc d’origen amb les mesures
de seguretat corresponents?
En relació al litigi en general, si
s’emportessin les obres a Barcelona, faríem tants escarafalls? I des
de la Franja, les demanarien si les
tinguessin a Saragossa? Tant ens
importa l’art sacre, o és perquè ens
ho prenen els “espanyols”?
Aquestes preguntes obren un debat
molt ampli que aquí no hi té cabuda, però tot plegat fa molt mala olor.
Quins interessos polítics i mediàtics
hi ha al darrere de tot plegat, tant
per una banda com per l’altra?
En fi, sacre és sinònim de sagrat.
És a dir, digne de veneració, del
màxim respecte i considerat com a
inviolable. Sembla clar, però, que
entre polítics, capellans, advocats i
periodistes, de sagrat, res de res.

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 8 d’abril 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
Entre les peces d’art sacre en litigi amb Aragó
hi ha un sagrari originari de Vall-llebrerola
L

’últim capítol de la saga del litigi
per l’art sacre de les parròquies
de la Franja entre Catalunya i Aragó
ha tret a la llum una nova dada, el
fet que una de les obres en disputa,
entregada a Aragó aquest mes de
març, és originària de Vall-llebrerola,
és a dir, no era en cap de les parròquies de la diòcesi de Lleida que van
passar a la de Barbastre-Montsó,
canvi que va originar el litigi. L’obra
havia format part de l’exposició del
museu, però ara era al magatzem.
És un sagrari pertanyent a l’escola de Pere García de Benabarre,
adquirit per la diòcesi de Lleida l’any
1902 en un intercanvi entre el capellà de Vall-llebrera, Josep Lladonosa,
i el bisbe Messeguer, que a canvi li
va enviar una campana.
Segons consta a la fitxa del sagrari, a la carta que el rector li havia enviat, el bisbe hi va anotar, al
marge, “Recibido. Se les envíe una
campana para Vallebrerola. Ha cos-
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tado 298 pesetas”. De tota manera,
l’obra formava part del conjunt de
peces en litigi tot i no procedir de
les parròquies segregades perquè el
bisbat de Barbastre-Montsó defensa
que és de Benavente basant-se en
un article de 1933 d’un aficionat a
l’art, José Soldevila Faro, que menciona el sagrari i “estima” que és de
Benavente i que és al “Museo del
Seminario”, tot i que no l’identifica i
només en diu que “mostra pintures
d’un accentuat caràcter aragonès”.
El Museu de Lleida, Diocesà
i Comarcal considera que “aquesta apreciació és insuficient per adjudicar una procedència, tenint en
compte les conseqüències que es
deriven de l’atribució”, conseqüències que ara s’han posat de manifest
amb l’entrega de les obres reclamades a Aragó, en execució provisional
de la sentència que condemna la
Generalitat a retornar-les.
Aquesta sentència no és ferma,

El sagrari era al Museu Diocesà, però
sense exposar | Museu de Lleida

però mentre l’Audiència Provincial
d’Osca no resolgui els recursos presentats, Aragó ha reclamant que
s’executi provisionalment. La Generalitat no s’ha oposat a aquesta execució provisional, fet que ha criticat
el grup d’Amics del Museu de Lleida.
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Algunes iniciatives van ser el mur lila i penjar banderes als balcons | Susana Collado, Ajuntament d’Artesa de Segre, Dolors Bella

Setmana Lila per celebrar el Dia de la Dona
L

’Ajuntament ha commemorat el
8 de març amb la campanya Viu
en Lila. Els actes van començar el
diumenge 7 amb un vídeo de l’Institut Català de Dones on es denunciava la desigualtat en les tasques
domèstiques durant el confinament.
El dia 8 a les 18h es van il·luminar
les finestres de la façana de l’Ajunta-

ment de color lila i els dies següents
es van repartir banderoles amb el lema Viu en Lila per penjar als balcons
i es va pintar un mur d’aquest color
per escriure-hi frases de suport a les
dones o fer-hi dibuixos representatius de la lluita.
També es va editar un vídeo amb
la col·laboració de diverses associa-

cions del municipi, que es va difondre el divendres 12.
La setmana va concloure el diumenge 14 amb Cine en femení, una
sessió doble on es va projectar la pel·lícula infantil Raya i l’últim drac, on
la protagonista és una heroïna, i un
documental. L’Ajuntament ha agraït
la bona resposta a la campanya.

Mercat d’oportunitats al carrer

Campanya per donar sang

E

E

l 26 de febrer l’Associació de Comerç i Serveis i
el Mercat Tot d’Aquí van organitzar un mercat de
rebaixes al carrer, matí i tarda davant de les botigues i
al matí, també al carrer Bisbe Bernaus. | FOTO: Jordi Farré

l Banc de Sang va ser a Artesa el 8 de març de 17 a
21 hores al Centre d’Entitats per recollir donacions.
Com sempre des de la pandèmia, calia cita prèvia i hi
havia totes les mesures de seguretat.| FOTO: Dolors Bella
I7
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Aquest mes s’ha tancat la galeria del primer pis, i tot seguit es farà el mateix amb la del segon | Ramon Giribet

La residència guanya dues sales per centre
de dia i fisioteràpia tancant les galeries

A

quest mes han començat les
obres de tancament de la galeria del primer pis de la residència
i ben aviat es farà el mateix amb la
del segon, que permetran ampliar

el nombre de sales disponibles. Per
una banda, des que es van fer reformes al menjador, feia falta un espai
per fer fisioteràpia i, per l’altra, el retard en la posada en marxa del nou

edifici on hi ha previst el centre de
dia i l’elevat cost de contractar personal, han fet optar per oferir-lo a la
mateixa residència, de manera que
també permetrà optimitzar personal.

Covid sota mínims, a l’espera dels efectes de la reobertura

L

es últimes setmanes s’havia arribat per primera vegada a no tenir cap cas de Covid a l’ABS d’Artesa i, al tancament d’aquesta edició,
la xifra és de dos, també positiva. De

tota manera, cal tenir en compte el
relaxament de les restriccions a partir del 15 de març i, sobretot, la proximitat de Setmana Santa, amb l’experiència recent de l’increment de

Formació, accident de trànsit,
incendis i cremes controlades

E

ntre les tasques dels Bombers Voluntaris aquest
mes hi ha la formació en equips d’autoprotecció, la
col·laboració en incedis a Torà i Ponts, un accident de
trànsit i cremes controlades al municipi i el seu entorn.

casos després de Nadal. Pel que fa
a vacunes, s’ha vacunat un 15% de
la població de l’ABS, un 60% de treballadors essencials i prop del 100%
de la resta de col·lectius de risc.

La brigada municipal estrena
un nou camionet

D

es d’aquest mes de març la brigada municipal
d’Artesa compta amb un nou camionet que ha de
permetre facilitar les tasques d’obres i manteniment
que realitza.
I9

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
Fibra òptica a tots els nuclis del municipi
L

a pandèmia i l’increment de l’ús
d’internet ha posat en evidència
deficiències en la connexió al municipi d’Artesa, per la qual cosa l’Ajuntament ha buscat alternatives. La primera opció era la mateixa empresa
que instal·la la fibra òptica a Artesa,
però la companyia no podia garantir
quan completarà el desplegament a
tot el municipi, que recordem que té
21 nuclis.
Així, l’equip de govern, segons ha
informat en un comunicat, va decidir
adherir-se al projecte Guifi.net, “un
projecte tecnològic, social i econòmic

ciutadà que pretén crear una xarxa de
telecomunicacions oberta, lliure i neutral basada en un model de comuns”.
És una xarxa de nodes que facilita
l’accés a les telecomunicacions i a la
connexió a internet de banda ampla,
“de qualitat i a un preu just” en una
xarxa que es diferencia del circuit comercial convencional. Agrupa més de
35.000 connexions d’internet només
a Catalunya.
En el cas d’Artesa, l’empresa Fibra Aèria de Mollerussa ofereix el
servei per 20 euros al mes, sense
permanència, tant si és zona urbana

com disseminada, amb una connexió
de 40-50 megues simètrics. Els impulsors asseguren que la connexió és
idònia per empreses petites i mitjanes
i per famílies, i pretén arribar a tot el
municipi. Per instal·lar un node, a cada nucli hi ha d’haver un mínim de 10
usuaris i, donades les dificultats per
fer reunions veïnals en pandèmia, les
persones interessades poden trucar
al 645493649 per més informació.
L’Ajuntament conclou que és una molt
bona iniciativa i un projecte interessant, “col·laboratiu i que ens apropa a
un futur de qualitat”.

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: 16 d’abril
- Artesa de Segre nucli antic: 27 d’abril
- Artesa de Segre (resta): 21 d’abril
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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discurs carnaval
Good night artesencs i artesenques!!!
I’m Donald Trump, the future mayor of Artesa!
The village of sex, drugs and Rock and Roll!!!
Com que m’han fet fora dels Estats Units,
vinc a veure-us a vosaltres, colla de malparits!
El Saltasekles, que és el meu traductor,
us llegirà el meu pregó,
amb el qual intentarem, ficar llum a la foscor...
Aprepareu les orelles,
que n’hi ha per totes les parelles!!!
Només arribar, amb un concessionari sense vidres em vaig trobar,
i es veu que algun boig amb el cotxe, s’hi va estampar.
Anar baixant carretera avall,
ja vaig veure que de personatges
en teníeu un bon ventall.
Una mica més endavant,
l’Isanta el camió vaig veure carregant,
no carregava ni palla, ni verd,
sinó que s’emportava, la filla gran del Gilabert!
Ja hi podeu comptar que, entre viatget i viatget,
segur que dins de la cabina, hi foten algun polvet!!!
Ara que parlem de polvet,
sembla que fareu créixer el negoci del cotxet.
Alguns, de dir que es volien separar,
i totes les cambreres apretar,
s’han tornat a ficar a criar!
Després de veure tanta embarassada,
vaig anar direcció a ca la Llobetada,
va ser la Palmira, fent algun entrepà!
Amb la Covid dels collons, i sense festes majo’ns
val més que s’hagués ficat a vendre condons!
Lo baby boom haguéssim aturat,
i a cal Calvet l’any els hagués sortit més barat!
Els del Lokal també segueixen la corrent,
i hauran de començar a jugar un paper ben diferent,
de ser els líders d’Artesa durant la nit,
a canviar panyals fins a l’infinit.
El qui no canviarem, és el més calent,
de creuer se’n va anar,
per un any més poder-se-la rascar,
al creuer de la Warner Bros,
esperava ser el famós,
però la Covid va esdevenir,
i a Artesa el torneu a tenir.
Regué, ídol i referent, t’estimem!!!
Abans de ficar-me en territori de “no a la Variant”,
pel Balmes vaig anar baixant,
on tot el poble demana un aparcament,
el Ventura s’hi nega rotundament.
L’Anca ja ho té sempre tancat,
i a més d’un babós ha decepcionat,
i és que als bars d’Artesa pots trobar els més patètics,
i si no són allà, busca’ls al Punt X!
Ja arribat a l’Ajuntament,
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que sempre van tard i malament,
diuen de mi, però Déu n’hi do algun element!
Al capdavant de totes les bogeries,
hi teniu els representants de les vostres regidories!
El vostre estimat regidor Ticó
al qual m’han dit que tots els comerciants volen fer un petó,
en senyal d’amor, respecte i admiració,
aviat li quedarà curt fins i tot un triatló!
Jo que volia construir un “muro” amb Mèxic,
amb ell havia de parlar, si volia tenir èxit.
Es veu que forma part d’una organització
que es dedica al “derribo y aperturas”
de noves vies de comunicació!
Veient tals habilitats,
només puc dir que aquests del CUDOS estan ben sonats!
L’alcalde de la història més votat, us ha abandonat
i sembla que ja viu al poble del costat!
Però no us preocupeu,
que en Trump ocuparà el seu mandat!
Amb lo Panxal al meu costat,
fins i tot el Senill deixarem arreglat,
o com a mínim, direm que ho hem intentat.
Lo Cubtural la Cusola de “teatro” us va emplenant,
i a cop d’entrades, la butxaca us va “abuidant”,
el quin té indignat, és el seu company de mandat
perquè lo Carles vol una obra, que s’hi pugui veure carn,
i algun pecat!
Mentrestant la Cardona i la Caudillo,
dins de l’Ajuntament van posant ordre,
remenant lo cul pel pasillo!
De l’APC, no m’he enterat de re,
i és que es veu que pel Twitter, ja no foten tant merder,
potser de l’Ajuntament ja s’han cansat,
i per la presidència del CENG, han optat.
Encara que veient l’últim ple, i la seva votació,
potser volen obrir-hi una secció de natació.
Es veu que les goteres no volen arreglar,
perquè tota Artesa hi pugui anar a nadar.
Ja sortint d’informar-me de la casa gran,
vaig anar cap a la zona de “No a la Variant”,
vaig entrar al Borrell,
només entrar, la Carme no sé què collons m’ha fet firmar,
li he dit que a veure si no es vol jubilar,
però és que a la seva jove que l’havia de rellevar, va despatxar.
Tot i que amb el seu fill, d’amagat, encara diuen que van a intimar.
Ara, que per anar d’amagat,
la plantació que alguns tenen al terrat!
La Guardia Civil els va anar a visitar per Festa Major,
i quines presses a tirar-ho tot des del balcó!
Però artesencs, no us cal patir,
que a Alentorn seeeeempre podeu anar a consumir!
Del seu poble han marxat, i a Alentorn s’han mudat,
perquè sempre hi pugueu trobar algú que vagi ben col·locat!!!
Tot i que aviat seran el poble confinat,
alguns ja són més vells que els mamuts,
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i en plena pandèmia, els ha agafat per anar a fotre vermuts!
Què llarga és la crisi dels 40...
Artesa, d’aquest món no en sortireu,
fins que a la pesó no fotin algun galifardeu.
I és que en aquest poble no teniu remei
i menys ara sense la Saba, que ja sou la Ciudad sin Ley!
Sort que les noves generacions
es dediquen a, pel Tiktok, fer gravacions.
A veure si amb aquest “cuento” foten la primera “pela”
i us regalen pel pont de Vernet
una nova passarel·la.
Ara que no teniu ni agent municipal,
ja ningú aparca com cal,
i a la carretera cada dia un bon percal,
la Generalitat us vol fotre la variant,
que amenaça d’arruinar algun comerciant.
Amb la de la Natura de presidenta,
i una campanya de màrqueting ben “potenta”,
fins i tot la farmàcia de baix tindrà alguna venda,
i si això no us funciona,
truqueu a la nova Madonna,
del peix al Tiktok, i del Tiktok al peix,
i més d’un veient els seus vídeos hi gaudeix,
des de la nova plaça fins a la nova urbanització,
res queda sense vídeo d’inauguració.
I com a última possibilitat,
al president de les Caramelles, demaneu un discurs parlat,
només per escapar de tal avorriment,
segur que guanyeu algun client.
Amb ganes de més “follón”,
vaig anar a informar-me de la “Guerra del Balón”.
No teniu calers ni per un equip,
que en vau voler fer un altre pel de Cal PEtit,
però abans que puguessin començar,
a l’Artesa ja se n’havia anat a entrenar.
Si també dura tan poc al llit...
A alguna haurà fet passar mala nit!!!
L’Artesa sense molts jugadors s’ha quedat,
així que sort que no han jugat, perquè a 3a haguessin acabat.
Però el més interessant,
la batalla que teniu al capdavant,
amb lo Serra i el González de presidents,
algun dia veureu com es fan saltar les dents.
El González de president es va col·locar,
perquè a algun lloc necessita manar,
tots els àrbitres té acollonits,
que temen no arribar a casa després dels partits.
L’altre esport que està triomfant,
és el que et passes el dia pedalant,
alguns s’han passat a la bici,
per canviar de vici.
I quan semblava que amb la futura variant
la gasolinera hauria d’anar liquidant,
els més emprenedors, al pàdel s’han aficionat

i a base de cervesa,
sembla que el negoci del xofero han salvat.
Els qui mai en tenen prou,
és els qui la seva teulada ens costarà un ou,
conciutadans recordeu,
per culpa del CENG, molta misèria a Artesa passareu!
Per aquest puto teulat,
fins i tot el bigoti del Mingo està hipotecat!!!
El qui segur que no està hipotecat,
és el qui fa 30 anys que dels veïns no té pietat,
ni Covid ni confinament
fan que deixi d’emborratxar tot el jovent!
A l’estiu sense festes majors on anar a “desfassar”,
mitja província al Jack’s a festejar!
També cal dir que la sanitat que allà hi ha,
un infart faria agafar, al bo de l’Oriol Mitjà!!!
Pels qui no ens cal patir,
són els qui sembla que per cap d’any estaven disposats a morir,
seguint les instruccions de sanitat,
de gel hidroalcohòlic algun va acabar banyat,
i fent el salvatget, va acabar ben cremadet!
Ramona, no et jubilis,
perquè sembla que amb aquesta canalla,
hauràs de ficar una nova assignatura,
de primers auxilis!
Del que sembla que aneu ensenyats,
és de fotre-us ben “massats”.
Tots amb gimnassos clandestins,
i força marraneria a dins,
es veu que de quota mensual,
et fan participar en alguna bacanal.
Això sí, després tothom a presumir,
una foto al mirall i cap a l’Instagram,
a ensenyar tableta
i a demostrar que ja no us queda cap neuroneta!
Si el que voleu és lligar, amb el Sellart us heu de fixar,
pel Twitter a tothom fot parir, i ell un nou imperi vol construir,
ni el maxaca li farà ombra al seu costat,
amb la nova oferta de formigó armat!
Artesencs, artesenques, estimats i estimades,
ànims i endavant, que nous temps revindran,
de la Covid us oblidareu,
i un altre cop borratxeres al pavelló agafareu.
Als labavos dels pubs tornareu a fer més cues que a la Molina,
per fotre-us ben farts de farina.
Els DJ’s locals de reguetton les orelles us emplenaran,
mentre els divorciats i divorciades,
a qualsevol menor es beneficiaran.
Però veient tant merder, jo, Donald Trump,
us he de dir que d’aquest poble, me’n faig el primer!
Bon Carnaval confinat a tothom!
I 13

baldomar

EMD Baldomar

Novetats de l’EMD
MIRADOR DELS VOLTORS

S

eguint les recomanacions dels
Agents Rurals, està privada la
circulació pel Mirador dels Voltors
als Feixans de Baldomar entre els
mesos de febrer i maig. El motiu
és per no interferir en la nidació de
l’àguila cuabarrada, au en perill d’extinció.

RECOLLIDA
D’ESCOMBRARIES 2020

L

es dades de recollida selectiva
d’aquesta anualitat han estat
bastant bones, en la mesura del que
es demana des d’Europa i, sobretot,
en comparació amb la resta de la
comarca de la Noguera, on som la
setena població d’un rànquing de 33
pel que fa a reciclatge.
Baldomar recicla per sobre la
mitjana comarcal totes les fraccions
excepte l’orgànica.
Tot i així, ara que comencem

l’any, cal anar millorant per complir
amb els futurs objectius marcats.
Això evitaria contaminació i perme-

tria mantenir el cost del rebut de la
brossa congelat. Adjuntem gràfic on
es detalla el nostre reciclatge.

municipis
Vilanova reobre el centre d’interpretació
V

ilanova de Meià ha pogut reobrir el Centre d’Interpretació
del Montsec de Meià des del 20 de
març. L’horari és els dissabtes d’11 a
14 i de 17 a 19 hores, i els diumenges de les 11 a les 14 hores. Des de
l’Ajuntament de Vilanova destaquen
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la importància de l’exposició que s’hi
pot veure, titulada “Els fòssils de la
Pedrera de Meià. L’inici d’un món
modern”.
El Centre d’Interpretació del
Montsec de Meià és al carrer Costa Codina número 16. Per confirmar

horaris i visites, especialment durant
les restriccions per la pandèmia, així
com per fer reserves i altres consultes, podeu trucar al 634 662 341.
La mostra té el suport, entre altres, de la Diputació de Lleida i l’IEI,
que l’han cedit.
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la noguera
11 TEMPORADA D’HORTS COMUNITARIS

amb una targeta identificativa, per veure si incrementen
la recollida selectiva, ja que hi ha més control i se n’impedeix l’ús indegut. A més, es pot adaptar la taxa de cada habitatge en funció de si recicla més o menys.

DIA DE LA DONA A LA NOGUERA

A

quest mes ha començat l’11a temporada del projecte Cultiva’t, d’horts comunitaris a Balaguer, gestionat pel consell comarcal a través del Pla d’Inclusió Social i del Servei d’Atenció a la Immigració i la Diversitat.
Enguany hi participen 12 famílies.

PLA PILOT DE CONTENIDORS TANCATS

L

es Avellanes i Santa Linya ha estrenat aquest març el
pla pilot de contenidors tancats, que només s’obren

Ctra. Agramunt, 12

Tel. 973 400 081

E

l 8 de març es va llegir el manifest institucional de
l’Institut Català de les Dones per reivindicar Dia Internacional de les Dones davant del consell comarcal, en
un acte conjunt entre diferents administracions.

25730 Artesa de Segre (Lleida)
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Artesa de Segre - 25730

Pere Jubete
Llicència nº 3

pere_jubete@hotmail.com

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

Autèntics PROFESSIONALS
de la impressió al vostre servei!
your text here

01
STAGE

03
STAGE
02
STAGE

04
STAGE

06
STAGE

05
STAGE

07
STAGE
08
STAGE

Mare de Déu del Pla, 4, 2on F
25730 Artesa de Segre
973.400.084
www.impressus.es
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TALLERS

09
STAGE
10
STAGE
your text here

VILELLA

ARTESA DE SEGRE
Tel. 973 40 02 95

EQUIPS DE NETEJA GIDAR
REPARACIONS MECÀNIQUES
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el cap
Nou projecte
V

etllar per la salut i condicions
de vida de la ciutadania ha estat sempre l’objectiu de l’ABS d’Artesa de Segre. Ens adaptem a les
necessitats, mostrant capacitat de
canvi, innovació i organització per
donar resposta a cada repte que
se’ns presenta.
És per això que us presentem un
nou projecte per a la inclusió i participació comunitària de les persones
grans a l’ABS.
La iniciativa neix davant la nostra situació demogràfica extensa (27
nuclis de població i una extensió de
378,8 km²) i l’alt índex de població
envellida (de 3.985 pacients que formen part de la nostra ABS, els majors de 75 anys són 466).
L’objectiu és identificar problemes i detectar necessitats de la
població en situació de fragilitat o
dependència i afavorir l’anticipació
mitjançant l’estudi de casos per mi-

informa

llorar la nostra realitat. Considerem
imprescindible i prioritari escoltar,
acompanyar i donar suport emocional.
El projecte va dirigit a les persones majors de 75 anys que formen
part de la nostra ABS, i les intervencions i actuacions seran contactar
amb les persones i, si escau, els
seus familiars, per fer una primera
valoració individualitzada, conèixer
la situació i detectar quina actuació
és la més adequada.
La presència o no de malalties i
l’entorn social seran claus per definir
el tipus de suport o acompanyament
proporcionat. Dites intervencions
i seguiments es duran a terme per
tres mitjans diferents: visita presencial al CAP, visita telefònica o visita
domiciliaria.
Apostem per aquest model per
tal d’establir estratègies de millora
i promoció de l’envelliment saludable. Així com facilitar la permanència en el domicili i evitar institucions
no necessàries, retardar l’avanç de

l’agreujament de les situacions de
fragilitat i implementar serveis de
proximitat al domicili per fer més eficients les intervencions sanitàries i
socials.
L’equip que durà a terme el projecte el formen Pepi Estany, directora del CAP, Andrea Jodar, Treballadora social sanitària del CAP, i
Eduard Miró, Tècnic en Cures Auxiliars d’Infermeria del CAP.
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escola els planells
Celebrem el carnaval

L’alumnat es va disfressar de dimecres a divendres seguint les indicacions del Rei Carnestoltes | Escola Els Planells

E

ls dies 10, 11 i 12 de febrer a l’escola vam celebrar el carnaval.
Cada dia vam haver de seguir les
consignes que ens manava el Rei
Carnestoltes, el rei dels poca-soltes,
que eren consignes acumulatives
d’un dia cap al següent.
Si el dimecres vols gaudir, amb
un llaç o corbata hauràs de venir;
per dijous gras, posa’t el mateix que
dimecres i afegeix-t’hi un barret, perruca o pentinat divertit, tant si ets
gran com petit, a veure qui serà el
més divertit; el divendres, fes volar
la imaginació, agafa tot el dels dos
dies anteriors, posa’t algun complement més i ben disfressat quedaràs
per començar la diversió.
Durant aquests tres dies algunes
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activitats curriculars van estar dissenyades per treballar aquesta festivitat i vam concloure el divendres
a la tarda ballant i gaudint al màxim.

ACOMPANYAMENT EMOCIONAL
Un dels objectius d’aquest curs
és garantir l’escolarització presencial i, amb majúscules, un bon
acompanyament emocional als i les
alumnes, prou important en aquests
temps que ens ha tocat viure. No
ens podem evadir de la realitat, però
sí que podem celebrar les festes i
que la canalla gaudeixi i sigui feliç.

TRANSFORMACIÓ DIGITAL
La nova realitat ha portat un
canvi en les nostres vides per con-

tinuar endavant. Un d’aquests canvis ha estat la transformació digital
per millorar la competència digital
dels docents i de l’alumnat, obligant
a desplegar un nou model de dotació d’equipament tecnològic basat
en dispositius, comunicacions i serveis en línia. Proposar metodologies
d’aula per apoderar l’alumnat del
seu propi aprenentatge.
En aquesta dotació de dispositius
tecnològics al centre per fomentar
l’èxit educatiu de l’alumnat, hi han
participat tant l’AMPA com l’Ajuntament d’Alòs de Balaguer, als quals,
per tant, els fem arribar el nostre
més sincer agraïment.
| Escola Els Planells
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partits polítics
Resposta de l’Equip de Govern a APC
E

n referència a la carta publicada pel grup municipal de l’APC
del darrer número i que fa referència les nevades del 9 i 10 de gener,
volem exposar alguns aclariments i
desmentir algunes informacions que
s’exposen de manera inexacta o, directament, de manera errònia.
És cert que el nostre municipi
disposa de punts d’emmagatzematge de potassa i/o sal, per fer front a
les possibles conseqüències viàries
ocasionades per la neu i les plaques
de gel. Aquestes reserves queden
sempre a disposició i ús de la ciutadania pel bé comú i públic de la mateixa; és a dir, els accessos als diferents nuclis del municipi i els seus
carrers. Mai a disposició de l’interès
d’un ciutadà en particular per a la seva utilització de caire privat. Mai.
Davant de l’episodi de neu,
l’Ajuntament d’Artesa va prendre les
següents mesures:

-Suspensió totes les vacances i
permisos de la brigada municipal el
dia 8 de gener a les 12h del migdia
fins el dilluns, dia 11, a les 24h. Quedaven, per tant, en guàrdia tot el cap
de setmana i a torns els treballadors
en previsió de possibles actuacions.
-Activació en fase d’alerta d’una
empresa local que disposa de la maquinària adient per la neteja i retirada de neu als accessos i carrers a
la nostra ciutat i els nuclis agregats.
-Activació en fase d’alerta, també, de diferents tractors amb pala
distribuïts al llarg del nostre municipi
per al mateix objectiu.
-Contacte obert amb representants veïnals de nuclis de població i
nuclis agregats, depenent de la incidència de la neu en cada cas en
concret.
-Suspensió, mitjançant el Consell
Comarcal, del transport escolar.
-Es va avisar la població pels

canals telemàtics habituals de les
recomanacions i restriccions que
Protecció Civil havia previst per a la
ciutadania d’Artesa.
També l’Ajuntament va interessar-se per la sortida de via d’un veí
sense més conseqüències, sortosament, i a la qual el Servei Català de
Trànsit –de qui depèn el trànsit viarino hi va donar més notorietat. L’altra incidència viària de la qual vam
tenir notícia es va produir en una
finca urbana de titularitat privada, i
fou a conseqüència d’una conducció recreativa; l’incident no va anar
més enllà d’un ensurt, tal com van
reconèixer els mateixos afectats.
Finalment i per acabar, volem
agrair l’interès per ajudar-nos a ser
més eficaços dia a dia. Restem
oberts per a qualsevol suggeriment
per seguir millorant de cara a actuacions futures. | Equip de Govern
de l’Ajuntament d’Artesa
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Nou pressupost, més deute
E

l dia 8 de març, des de l’APC
vam votar en contra de l’aprovació del pressupost per a l’exercici
2021. Els motius del nostre vot en
contra són: 1.376.710.
· L’Ajuntament des de 2018 està augmentant un deute que, a
tancament de 2019, se situava en
1.376.710 euros, un 41% respecte dels ingressos corrents. Aquest
any, d’entrada, preveu un augment
de 209.000 euros que, sumats als
31.000 euros previstos per 2020,
portaran el deute a 1.616.710 euros i
al 48% dels ingressos corrents, quelcom que no ens sembla prudent.
· La despesa principal d’aquest
any és la reforma de la coberta del
pavelló poliesportiu amb un cost de
1.000.000 euros (166.000.000 de les
antigues pessetes) i una subvenció
de 440.000 euros. La reparació del
teulat és absolutament necessària
però, al nostre entendre, s’haurien
de valorar altres opcions que no suposin una inversió tan desproporcionada.
· Aquesta inversió al pavelló i les
altres previstes no només són en
part finançades, ja d’entrada, mitjançant endeutament (de 790.000
euros, màxim dels últims 10 anys i
que, juntament amb les amortitza-
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cions a liquidar, també màximes, donen els 209.000 euros esmentats),
sinó que les altres bases de finançament són dubtoses o problemàtiques. Així, l’Ajuntament preveu ingressar 295.000 euros venent unes
parcel·les al polígon, incomplint el
principi més bàsic de comptabilitat,
el de prudència, ja que no sap realment quantes en vendrà. Per tant,
si aquestes parcel·les no s’acaben
venent totes, el forat podria ser de
fins a 504.000 euros. Però, a més,
l’Ajuntament sap que segurament
no cobrarà les subvencions aquest
any, o almenys només part d’elles,
de manera que fàcilment podria haver-se d’endeutar amb 944.000 euros. Considerem que l’Ajuntament
pot tenir problemes importants de
finançament.
· S’estan pressupostant 951.530
euros al capítol 1 de Despeses de
Personal. Aquest pressupost suposa
un increment de despeses de personal del 6% respecte de l’any 2020. Si
el sumem a l’increment que ja vam
tenir de 2018 a 2019 del 13%, més
el que s’ha produït del 2019 a 2020
del 3,8%, acabem que des de 2018
s’ha incrementat el cost de personal en més de 187.000 euros, cosa
que suposa un increment del 25%. I

anem sumant...
· El pressupost no planteja de
manera decidida cap inversió per
ajudar el comerç d’Artesa a fer front
a l’impacte de la nova variant.
· En resum, l’Ajuntament està esgotant la capacitat de finançament
amb projectes que dóna la sensació
que estan totalment improvisats, seguint la tònica que l’ha portat a no tenir cap resultat pressupostari positiu
des del 2014. Si ens ho juguem tot al
nou pavelló, ens preguntem:
Ampliarem la residència? Tindrem una llar d’infants digna? Continuarem amb una sala de vetlla provisional o podrem tenir un tanatori?
Renunciarem a dotar els pobles dels
serveis mínims necessaris? Farem
una política de subvencions decidida per arranjar façanes? Apostarem
pel turisme i pel comerç de proximitat? Invertirem en energies renovables amb autoconsum per fer més
eficients els edificis públics? Continuarem tenint uns carrers i voreres
com els que tenim? Mai tindrem
unes piscines municipals com cal?
Per tot això ens hem vist obligats a votar rotundament en contra
d’aquest pressupost i a demanar
que s’iniciïn projectes de futur per tot
el municipi. | Artesa Pel Canvi
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partits polítics
Agraïment, alegria i esperança
L

a Secció Local d’ERC a Artesa
de Segre vol donar les gràcies a
les 453 persones que van votar-nos
el 14 de febrer. Això significa un
34,6% del total del municipi.
Aquests vots també han servit
per a què ERC sigui la força majoritària a la Noguera i la primera de
caire independentista a Catalunya.
Aquest fet és més rellevant encara si tenim en compte que és la
primera vegada que guanyem unes
eleccions al Parlament de Catalunya al nostre municipi, un fet històric.

També volem felicitar, per una part,
la societat artesenca en general. En
unes circumstàncies molt complicades que no convidaven a anar a votar, el 58,6% del cens ho va fer, per
damunt de la mitjana del país. Per
altra part, felicitem el consistori, que
va fer mans i mànigues en un desplegament humà i logístic mai vist
per a què poguéssim votar amb la
màxima seguretat possible.
Finalment, destaquem que el
conjunt de partits independentistes
va obtenir el 82,5% de vots del mu-

nicipi, la qual cosa deixa clar que no
ens vàrem quedar a casa com algú
hauria volgut i que el nostre anhel
per aconseguir una república catalana continua ferm.
Només ens queda desitjar que el
govern que resulti d’aquestes eleccions sigui mereixedor de la nostra
confiança i avanci decididament cap
a la recuperació del país i cap a la
independència.

I 21

22 I

I PUBLICACIÓ D’ARTESA DE SEGRE i COMARCA I Març 2021 I Núm. 452

reflexionem

Mercè Nogues

La por del lleó
E

n una llunyana sabana africana,
caminava perdut un lleó. Portava més de 20 dies allunyat del seu
territori i la set i la fam el devoraven.
Per sort, va trobar un llac d’aigües
fresques i cristal·lines. Va córrer veloç a beure d’elles per així pal·liar la
set i salvar la vida. En apropar-se,
va veure el seu rostre reflectit en
aquestes aigües calmades.
- Vaja! El llac pertany a un altre
lleó - Va pensar i, aterrit, va fugir
sense arribar a beure.
La set cada vegada era més gran
i ell sabia que de no beure, moriria.

Al matí següent, armat de valor, es
va acostar de nou a llac. Igual que
el dia anterior, va veure el seu rostre
reflectit i, de nou, presa de pànic, va
retrocedir sense beure.
I així van passar els dies amb
el mateix resultat. Per fi, en un
d’aquells dies va comprendre que
seria l’últim si no s’enfrontava al seu
rival. Va prendre finalment la decisió
de beure aigua de l’estany, passés
el que passés. Es va acostar amb
decisió a l’estany, res li importava ja.
Va ficar el cap per beure ... i el seu
rival, el temut lleó, va desaparèixer!

REFLEXIÓ
La gran majoria de les nostres

pors són imaginàries o són menys grans que el que ens imaginem.
Pensem que no podrem, que els
altres ho fan millor... Però quan ens
atrevim a enfrontar-nos-hi, acaben desapareixent. No deixem que
els nostres pensaments i les nostres pors ens dominin i impedeixin
avançar en els nostres propòsits.
Lluita pels teus ideals, lluita pels
teus somnis, tu pots, tens la força
i les qualitats per poder aconseguir-ho. Si no ho fas, ningú ho pot
fer per tu. Que mai et penedeixis del
que no t’has atrevit a fer, si ho proves i no et surt bé, tindràs una experiència de vida que et farà més fort
per continuar.
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tema del mes
El pressupost inclou l’obra per portar l’aigua tractada al polígon i renovar dels jocs de la plaça de l’Ajuntament | D. Bella

El ple aprova un pressupost
marcat per l’obra del pavelló
E

l pressupost del municipi d’Artesa de Segre per l’any 2021 és
de 5.116.000 euros, una xifra condicionada per l’obra de la reforma de
la coberta del pavelló, de més d’un
milió d’euros (vegeu La Palanca del
mes de febrer). El pressupost ha
provocat discrepàncies entre l’equip
de govern, format per ERC i Junts, i
l’oposició, el grup d’APC, que hi va
votar en contra al ple del 8 de març.

INVERSIONS
La reforma de la coberta del
pavelló (1.014.000€) i els honoraris dels tècnics que l’han de projectar (55.000€) copen gran part
del capítol d’inversions, que suma
1.556.631,72€ i que contempla altres obres com les construccions
de murs a Vernet (15.000€, pendent
de feia temps) i Alentorn (41.000€,
una reparació necessària després
de les pluges de principis d’any),
l’adquisició d’un terreny per cons-
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truir una pista de pàdel (45.000€),
la renovació dels jocs de la plaça de
l’Ajuntament (30.000€), l’habilitació
d’un centre de dia d’11 places a la
residència (11.000€, vegeu pàgina
9), la telegestió i control de l’aigua
a Clua, Comiols i Vilves (39.998€),
portar l’aigua d’Artesa al polígon el
Pla i a la urbanització Roc del Cudós
(70.900€) i la xarxa de sanejament
d’aigua de Vall-llebrera (112.000€).
Les tres últimes obres, relacionades amb l’abastament d’aigua, estan
subvencionades per la Diputació de
Lleida. La primera s’ha de fer per
poder passarà la gestió d’aquests
nuclis a Sorea. La segona permetrà abastir d’aigua tractada el polígon, on fins ara no ho era, aprofitant
que es porta a la nova urbanització.
Pel que fa a Vall-llebrera, el regidor
d’Hisenda, Josep Maria Farré, ha
explicat que l’obra és urgent perquè
el clavegueram està en molt mal estat. També cal fer una depuradora,

que eleva el total a 180.000€ i que
l’Agència Catalana de l’Aigua s’ha
compromès a subvencionar íntegrament, de manera que només es farà
si això es compleix.
Pel que fa al terreny de la pista
de pàdel, prové de la iniciativa d’un
grup de particulars que han proposat
a l’Ajuntament construir i gestionar
la pista si aquest aporta el terreny,
a canvi que passi a ser propietat
íntegrament municipal quan estigui
amortitzada. En un primer moment
es volia fer al terreny adjacent al
pavelló en direcció a la benzinera,
però és massa petit, de manera que
s’ha proposat comprar el del costat,
propietat d’un particular (vegeu fotografies). “La finca està afectada per
normes urbanístiques i es podria expropiar però hem preferit comprar-la,
pressupostant el valor cadastral més
l’índex corresponent per Artesa”.
A banda d’aquestes obres, també contempla partides obertes, per
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#temadelmes

D’altres inversions són a Vall-llebrera, en un terreny per una pista de pàdel (dreta dalt i mig) i a la coberta del pavelló | D.B.

si arribés subvenció, pel passeig del
Senill i la reforma d’esglésies del
municipi, entre altres.
Un altre capítol que augmenta
és el de personal, de 784.000€ l’any
passat fins a 951.530€ aquest any.
Farré ha explicat que és perquè hi
ha dues persones en excedència i
dues de baixa, de manera que cal
pressupostar els quatre sous ni que
en realitat només se n’acabi pagant
dos. A més, s’ha hagut de contractar
tres persones de neteja per la covid,
dues a l‘escola i una a l’ajuntament.
Pel que fa a despesa corrent,
1.583.000 euros, baixa lleugerament
en previsió de l’estalvi per la nova
il·luminació amb led, tot i que Farré
ha afirmat que “hem estat prudents i
no hem pressupostat la rebaixa del
50% que ens diuen els tècnics, ja
que preferim que després hi hagi romanent i no que per algun imprevist
es gastés més i no ho poguéssim
pagar”.
Pel que fa a despeses financeres, la partida és gairebé zero perquè “els crèdits antics que eren amb

interessos ja els acabem d’amortitzar, i els nous són a interès pràcticament zero”. És per aquest motiu
que crèdits importants com el de
760.000 euros pel pavelló no preocupen el regidor d’Hisenda. “Ara és
moment de fer crèdits perquè el diner és barat i perquè només hi ha
dues alternatives, o apujar impostos,
impensable en temps de crisi, o no
fer res”, afirma.
Aquest punt el porta a respondre a les crítiques de l’oposició pel
que fa a l’endeutament, assegurant
que “si acabéssim demanant tots els
crèdits pressupostats enguany ens
situaríem al 73% de deute, menys
del 75% a partir del qual cal donar
explicacions i molt lluny del màxim
legal del 110%”. Segons Farré, “un
ajuntament hi és per donar serveis,
no per tenir diners al banc”.

APC CRITICA L’ENDEUTAMENT
No ho veu així l’oposició, que
centra part de les crítiques al pressupost en el deute. El seu portaveu, Pere Martí, afirma que “van

començar la legislatura elogiant que
el deute era només del 20, ara ja és
al 40 i, amb els crèdits d’aquest any,
serà de més del 65%”. Segons Martí, la conseqüència serà que “no podrem cobrir res imprescindible sense acudir als bancs”. Afegeix que “el
diner és barat però cal tornar-lo, si
no es retalla despesa i no es millora
l’estructura de l’ajuntament, sense
poder apujar impostos, no es podrà
tornar”. Pel que fa a l’estructura, lamenta els problemes que es generen cada vegada que hi ha baixes o
excedències, ja que “de seguida cal
acudir a contractar nou personal”.
També justifica el vot en contra
perquè l’equip de govern “no ha satisfet el vot de confiança que li vam
donar l’any passat abstenint-nos, no
ens ha tingut en compte per aquest
pressupost i, a més, ha fet un copiar
i enganxar del de l’any passat”.
Per tot plegat, conclou que “ens
ho posen fàcil, és un pressupost on
el dia a dia es menja la visió de futur
i no visualitza Artesa més enllà de la
legislatura”.
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esports

A l’esquerra, caminada per crestes del congost de Mu i a la dreta, rutes a Montadó i Montserrat en BTT | CUDOS

El CUDOS es manté actiu a base de
rutes de proximitat en petit comité
A

l’espera de la represa de les
competicions, el CUDOS continua fent activitats adaptant-se a les
restriccions específiques, que van
més enllà de les generals. Així, no
són les mateixes per les persones

federades, que fins ara ja es podien
moure de comarca per entrenar competicions, que per a les que no ho
estan, sobre les quals regien les limitacions generals. Així, algunes activitats han pogut sortir de la Noguera,

com la sortida en BTT a Montserrat,
mentre que la resta s’han limitat
l’entorn comarcal, fent de la necessitat virtut i descobrint indrets sorprenents. Això sí, en tot cas calia tenir
en compte el màxim de participants.

El CE Artesa homenatja Joel
Bertran dedicant-li un memorial

E

l Club Esportiu Artesa de Segre ha anunciat que entre les
accions per recordar el recentment
traspassat Joel Bertran Arias a l’edat
de 29 anys, que va ser jugador i segon entrenador del club, hi haurà la
d’enretirar el seu dorsal, el número
7, així com la de dedicar-li un memorial.
“La Junta i la plantilla del CE Artesa de Segre ha decidit retirar el

dorsal 7 de l’equip per sempre més.
No hi haurà cap més jugador de l’Artesa que llueixi aquest número… és
el del Joel”, ha afirmat el Club.
Per altra banda, el memorial serà
el que fins ara era el Trofeu Fira de
Sant Bartomeu, que passarà a anomenar-se Memorial Joel Bertran.
També es va fer un mural en record seu, amb fotografies, la samarreta i espelmes.

Mural en record de Joel Bertran | CEA
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cartes a la redacció
No volem la variant acusa l’Ajuntament
d’enganyar-los i amagar informació

E

l teixit comercial d’Artesa de Segre se sent “venut i traït” davant
les novetats sobre la construcció de
la variant de Tremp per a millorar la
connectivitat amb el Pallars. El consistori ja ha començat l’expropiació
de terrenys per a la construcció de
la nova via i per a donar cabuda a
zones d’aparcament.
Comerços i serveis lamenten que
la situació hagi arribat a aquest punt
tant ràpidament perquè demostra
que mentre el moviment No volem la
variant lluitava per a frenar el procés,
aquest ja era imparable. El col·lectiu
defensa que en tot moment ha demanat diàleg per a mantenir viu el
poble i els seus negocis però els disgusta que el consistori no segueixi el
mateix modus operandi.
Representants de No volem la
variant es van reunir la setmana
passada amb Isidre Gavín, Secreta-

28 I

ri d’Infraestructures i Mobilitat de la
Generalitat de Catalunya, i amb Ramón Alturo, Director dels Serveis Territorials d’Empresa i Coneixement a
Lleida.
Gavín va explicar que la construcció de la variant forma part d’un
projecte molt definit que acabaria en
un any, tardaria cinc anys en arribar
a Comiols i al Pallars encara no se
sap. Alturo va estar disposat a donar
la mà al teixit comercial d’Artesa de
Segre per a facilitar-los informació,
tramitar ajudes o impulsar campanyes de comerç.
Com a conclusió de la reunió, el
moviment explica que els han transmès la voluntat que Artesa de Segre
continuï sent un lloc de parada entre
Barcelona i el Pallars amb la instal·lació d’uns punts d’aparcament, a
més de ser un atractiu turístic.
No volem la variant realitzarà un

estudi per a mesurar l’impacte que
tenen els comerços i serveis al poble
d’Artesa de Segre i al seu teixit associatiu. Afegeixen que és un estudi
que ni la Generalitat ni l’Ajuntament
ha realitzat; tampoc han donat dades
del flux de vehicles ni han presentat
alternatives com ells sí van fer.
Se senten enganyats i estan indignats perquè no els han presentat cap document ni informació que
detalli que la variant pot ser positiva
per al poble. Fins ara, diuen, només
reben paraules que parlen de voluntat per a fer les coses però no hi ha
fets palpables. Adverteixen que no
pararan de defensar el seu poble i
els seus negocis, de buscar el millor
per als veïns i veïnes d’Artesa de
Segre i mantenir viu l’orgull.

| No volem la variant
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El comerç és actiu
D

es que es va anunciar la construcció de la segona fase de l’actual variant, el neguit i la preocupació
ha anat creixent i des de l’Ajuntament
creiem que cal una millor comunicació
i informar a la població de com està el
projecte de la variant que ens afecta.
Primerament, volem mostrar el suport a tots els veïns del municipi; tant
als que es puguin sentir perjudicats
com als que no. L’Ajuntament està al
costat de tots els veïns i veïnes, entenem, veiem i comprenem les diverses postures que se’ns han exposat
des dels diferents sectors econòmics
en les reunions mantingudes al llarg
dels últims mesos. Així mateix, també
considerem, i ho hem reiterat a cada
reunió mantinguda amb el Govern,
que ara no és el moment per fer-la. La
pandèmia està deixant una situació
econòmica i social força complicada,
on un dels sectors més afectats és el
petit comerç.
Malgrat insistir i exigir endarrerir

l’inici de les obres o, fins i tot, considerar que es comenci el projecte per
l’altre extrem per tal de fer costat al
petit comerç, no ha pogut ser, ja que
és un projecte que el Departament està decidit a tirar endavant. En veure
que des de l’Ajuntament no podíem
ni posposar l’obra ni aturar-la, vam
creure necessari que el Secretari d’Infraestructures, Isidre Gavín, vingués
al nostre municipi i es reunís amb els
principals afectats per trobar la fórmula per reduir l’afectació negativa en alguns sectors del municipi; reimpulsar
el comerç i els serveis d’Artesa i aprofitar la nova infraestructura per esdevenir un punt de parada per a les persones que discorren per aquesta via.
Una de les primeres accions que
s’ha dut a terme des de l’Ajuntament
ha sigut crear un Codi QR i repartir-lo
a tots els comerços. Quan s’escaneja,
s’obre un formulari dirigit, principalment, a compradors/es que no són
ciutadans/es del municipi.

L’objectiu principal és saber i
quantificar quin és l’impacte que tenen les compres provinents de la gent
de pas i/o bé, de segones residències
poperes a Artesa, i quin canvi d’hàbits
suposaria la construcció de la segona
variant. A més a més, les dades recollides d’aquesta enquesta, si ha una
resposta representativa, seran utilitzades de cara a la futura taula de treball amb el Departament d’Indústria,
Comerç i Turisme.
L’Ajuntament té per missió definir
Artesa de Segre com un municipi de
destí i no únicament de pas, ara bé,
per aconseguir-ho cal un treball comunitari i una cohesió entre tots els
sectors econòmics i socials. Creiem
fermament que l’extens i divers territori del municipi, així com la seva ubicació, poden ser eines fonamentals
per a definir un destí turístic actiu i així
afavorir la diversificació econòmica.
| Equip de
Govern
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En què consisteix la reforma del pavelló i
com es durà a terme?
E

l pavelló va ser construït l’any
1984 segons projecte de l’arquitecte Frederic Armengol i és un dels
espais municipals, fins i tot a dia
d’avui, dels quals en gaudeix més
gent. Ara bé, un fet que no podem
obviar i que cada vegada es fa més
present, és el seu deteriorament,
sobretot el de la coberta, amb existència de goteres. L’estat del pavelló
és perillós pels i les esportistes i per
totes aquelles persones que se’n beneficien al llarg de l’any.
Des de l’equip de govern de
l’Ajuntament, així com des dels seus
tècnics i seguint també les recomanacions dels tècnics del Consell
Català d’Esports de la Generalitat de Catalunya, es va decidir que
l’objectiu principal del projecte en la
primera fase i de manera urgent era
començar per la coberta. Malgrat
les intervencions que en els últims
anys s’hi han dut a terme, aquestes
mai han estat per adequar-se als
criteris que defineix la fitxa tècnica
d’equipaments esportius, PAV-2, de
l’any 2005. Tampoc s’ha adequat ni
rehabilitat d’acord a les normatives
vigents en seguretat, eficiència energètica o accessibilitat, entre d’altres.
La inversió econòmica per a poder realitzar la rehabilitació integral
del pavelló en una sola vegada resultaria molt elevada, i és per això
que aquesta s’executarà en diferents
fases que permetin la continuació de
l’activitat i l’ús diari un cop es finalitzi
cada fase.
La proposta per a la rehabilitació
de la coberta existent, aquesta pri-

mera fase més urgent i necessària,
es desenvolupa abastant les següents actuacions:
- Nova conformació de coberta
sobre la coberta existent i substitució dels seus elements secundaris
de protecció i estanqueïtat.
- Recrescut del perímetre exterior de tota la coberta per permetre
el retorn de la làmina impermeable.
Modificació del remat de tot el perímetre de la coberta existent.
- Millora de la il·luminació natural interior mitjançant la formació de
nous lluernaris a coberta.
A part de la reforma de la coberta, aquest projecte aborda també les
actuacions següents:
- Formació de cel ras per millorar
el comportament acústic interior.
- Millora de l’envoltant tèrmic de
la façana amb substitució de les finestres existents en les dues sales i
la modificació de la solució constructiva de la zona alta de les façanes de
tot el pavelló.
- Substitució de l’enllumenat interior de la sala polivalent, de la sala
de bàsquet, del vestíbul i del bar.
- Millora de la seguretat en cas
d’incendi, adaptant l’edifici a la normativa
vigent.
També es fa un
nou sistema de
control
d’evacuació de fums
a la sala polivalent.
Ara bé, la reforma
integral
contempla tam-

bé altres fases posteriors, a llarg
termini, que inclouen les següents
intervencions:
- Enderroc de grades-llotja
- Aïllament tèrmic i acústic en
tancaments exteriors
- Formació de noves obertures
en la façana sud
- Nou paviment per a ús esportiu
- Renovació i adequació d’instal·lacions i redistribució de vestidors
- Redistribució de la 1a planta
Per anar tancant l’article volem
aprofitar l’avinentesa per explicar
a la resta de la ciutadania i alhora,
donar resposta a la formació política
Artesa Pel Canvi (APC) pel que fa a
la pregunta formulada al ple dia 8 de
febrer, respecte si la coberta proposada al projecte està preparada per
a la instal·lació de plaques solars.
La resposta és que sí que ho està, tot i que una altra qüestió serà
valorar si es creu necessària, ja
que avui dia hi ha sistemes més eficients i econòmics que compleixen
igualment amb la normativa d’estalvi
energètic i del codi tècnic de l’edificació, com són les màquines d’aerotèrmica.
| Equip de Govern
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cartes a la redacció
Valoració del concert de Buhos
H

avent paït l’emoció de tornar a
sentir la música en directe al
nostre Pavelló us volem donar les
gràcies a tots i totes els i les que hi
vau assistir. Ens vau fer confiança
una vegada més i vau donar suport
a la cultura del país, moltes gràcies!
Aquest concert feia un any que
estava programat. Llavors, cap de
nosaltres creia o s’imaginava que la
Covid-19 arribaria. Ningú s’esperava la situació actual i aviat farà un
any que no anem de concerts, de
festes majors, de veure sortir el sol
amb la colla o amb les persones que
havíem conegut aquella mateixa
nit, d’esmorzars a primera hora del
matí... I tantes i tantes altres coses
que solien passar en aquelles nits
de festa.
Convençudes que calia seguir
apostant per la cultura, i després
d’haver-nos estrenat en aquest nou
format de concerts ja al mes de juny,
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Foto: M. A. López

des de la Comissió de Festes es va
decidir que aquest concert es tiraria
endavant sempre i quan es complissin dues condicions: la primera, que
els contagis o la situació de la pandèmia al nostre municipi estiguessin
controlats i, la segona, sempre que
les recomanacions i mesures establertes des del Procicat no ens indiquessin el contrari.
Durant tot el
mes de gener i
febrer vam estar pendents de
l’evolució de la
pandèmia i de la
flexibilització de
les restriccions,
per tal que el
concert pogués
arribar al màxim
de gent possible, amb un únic
objectiu:
desconnectar i fer
teràpia col·lectiva!
També vam
organitzar la lo-

gística, que arran d’actes passats,
vam voler millora perquè la venda
d’entrades fos àgil i segura. Una
seguretat que vam voler que experimentéssiu abans i després el concert.
Després d’escoltar i rebre varis
comentaris, valorem positivament
l’acte i ens hem apuntat alguna mi-

“Valorem l’acte
positivament i ens
hem apuntat alguna
millora a fer”
llora a fer, gràcies una vegada més i
esperem veure-us ben aviat!
Finalment, volem donar gràcies
a l’Ajuntament d’Artesa de Segre i
també als seus treballadors i treballadores, perquè malgrat la situació
que estem vivint, estan apostant des
del primer dia per iniciatives com
aquestes i ens donen tot el suport
que necessitem. Gràcies.
Salut i festa!
| La Comissió de Festes, Regidories de Festes i Cultura
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psicocàpsula

Anna Balcells i Molina

Per què anar al psicòleg és un tabú?
A

ctualment, encara que es va
normalitzant el fet d’acudir al/
la psicòleg/a, segueixen existint gran
quantitat de mites i creences errònies
sobre la psicologia.
Mite 1: “No crec en els psicòlegs”.
No és una qüestió de creences, existim i som professionals que ens hem
format amb estudis universitaris. La
psicologia és la branca de la ciència
que estudia el comportament humà i
la seva relació amb els processos de
pensament, l’aprenentatge i els processos emocionals. Forma part de les
Ciències de la Salut i, com a tal, usa el
mètode científic.
Mite 2: “Anar al psicòleg significa
que estàs boig o que ets dèbil”. Quan
una persona acudeix a teràpia, l’únic
que significa és que té un problema i
busca ajuda especialitzada per solucionar-lo. És més, es pot fer teràpia
sense tenir cap problema, només per
millorar algun aspecte de la seva per-

sonalitat o vida. Quan se’ns espatlla el
cotxe oi que anem al mecànic o quan
ens fa mal un queixal, al dentista?
Doncs quan estem malament psicològicament, perquè no anar a teràpia?
Mite 3: “El temps ho cura tot”. Ens
ajuda a veure les coses des d’una altra perspectiva, però per sí sol, no té
propietats terapèutiques. En alguns
casos pot ajudar-nos a asserenar les
emocions, però també pot contribuir a
cronificar un problema que podia solucionar-se intervenint a temps.
Mite 4: “Els psicofàrmacs són
l’únic tractament eficaç pels problemes emocionals”. La medicació pot
ajudar a sentir-se millor o a disminuir
alguns símptomes desagradables,
però, per sí sola, la major part de les
vegades no és suficient i cal un procés terapèutic on s’adquireixen altres
punts de vista del problema i com eines i recursos per fer-hi front.
Mite 5: “Els psicòlegs llegeixen la

ment o endevinen els problemes”. En
un procés terapèutic, resulta imprescindible que el pacient aporti la informació necessària ja que el psicòleg
no coneix la història de la persona.
Abans de començar el tractament és
necessari realitzar un procés d’avaluació per conèixer el problema, com
afecta, les característiques particulars
de la persona, els intents previs de solució, la història de vida, etc.
Mite 6: “Només explicant els meus
problemes a teràpia, se solucionaran”.
El fet de ser escoltats i parlar dels problemes pot provocar una sensació
d’alleujament, però la teràpia psicològica no és un procés passiu. Requereix una implicació activa, tant per part
del psicòleg com per part del pacient.
Cal prendre consciència que tan
important és cuidar de la nostra salut
física com de la nostra salut mental.
| Anna Balcells Molina, psicòloga
clínica. Col·legiada 20605
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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
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notícies
de la biblioteca
NOVETATS
DE MARÇ
NOVEL·LA
La ciutat de vapor. Carlos Ruiz Zafón.
Columna
Un noi decideix fer-se escriptor quan
descobreix que les seves invencions li
regalen una estona més d’atenció de
la nena rica que li té el cor robat.
La por del porter davant del penal. Peter Handke. Edicions 62.
Premi Nobel de Literatura 2019. Acomiadat de manera imprevista de la
feina, l’exporter de futbol Josef Bloch
vagareja per Viena, va al mercat, al cinema, a l’estadi, i busca una habitació
per dormir. Tot l’insatisfà i li resulta aliè.
Aigua de mar. Jordi Cervera. Cossetània
Set històries intrigants amb el menjar
com a protagonista i el mar com a teló
de fons.
Tot, menys la pluja. Gisela Pol. Capital Books
La Joana arriba a Donostia disposada
a trobar-se amb un vell amic de qui no
sap res fa anys. Quan es van conèixer,
ella voltava la trentena i a la seva parella li havien diagnosticat una malaltia
que estava condicionant la relació.
Aquitania. Eva García Sáenz de Urturi.
Planeta
Premi Planeta 2020. El duc d’Aquitània, la regió més cobejada de França,
apareix mort amb el cos blau i la marca d’una ancestral tortura normanda.

Activitats

• Club de Lectura (adults) de la
Biblioteca
Dimecres, 21 d’abril
• Reunió Club de Lectura (infantil)
de la Biblioteca
Divendres, 23 d’abril, 17 hores
Àrea Activitats
• Exposició Paula Artés, fotògrafa
De l’1 d’abril al 30 de setembre
Àrea Activitats
• Exposició del concurs Fotografies amb DO
Des de l’1 de març
Replà escala
• Exposició 15 anys del Club de
Lectura de la Biblioteca
Tot l’any, primer pis

Germanes. Imma Monsó. Univers
Al novembre la Rita sempre es maleeix: un any més, i ja en són uns
quants, no pot dir no al sopar de Nadal. Un altre cop l’haurà d’organitzar.
Dolça introducció al caos. Marta
Orriols. Periscopi
Què passa en una relació estable però
encara relativament jove quan un pren
una decisió unilateral que afecta directament el futur de la parella?
Aigua dolça. Akwaeke Emezi. Periscopi
L’Ada és una noia nigeriana de caràcter turbulent i volàtil que emigra als
Estats Units a estudiar. Sembla com
les altres, però té la ment poblada per
presències fosques i ancestrals.
Batre records. Anna Maria Saez. Fonoll
Hi ha qui col·lecciona segells i hi ha qui

col·lecciona records, propis i aliens.
Aquest llibre és una mirada al passat sense nostàlgia, una teranyina de
memòries que atrapa un món que ja
no existeix.

Vençuts, vencedors i altres espècies. Ignasi Oliveres. Pagès
Recull de retalls de vida, escenes robades a la realitat, fotografies -o millor,
stories d’Instagram- que mostren allò
que hi ha sota la cara de felicitat que
els personatges, i tots nosaltres, ens
posem per sortir al carrer.
L’apicultor d’Alep. Christy Lefteri.
Columna
Un matrimoni sirià espera en un camp
de refugiats per arribar a Anglaterra i
reunir-se amb el cosí d’ell. Els homes
eren apicultors a Síria abans que esclatés la guerra, i la dona era una artista amb una sensibilitat extraordinària.
L’àngel negre. John Verdon. Roca
Un poderós milionari apareix mort a
la seva mansió amb un tall a la gola.
Les empremtes i l’ADN de l’escena del
crim assenyalen com a culpable un extravagant habitant del poble relacionat
amb temes de bruixeria i amb una coneguda rancúnia contra la víctima.
Cossos celestes. Jokha Alharthi. Les
Hores.
Al poble de l’Awafi, a Oman, hi viuen
tres germanes: la Maia, que es casarà
amb l’Abdul·lah després d’un desengany amorós; l’Asmà, que acceptarà
un marit d’acord amb el que estableix
la tradició, i la Khaula, que rebutjarà
totes les propostes matrimonials mentre espera el seu estimat, que ha emigrat al Canadà.

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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in memoriam
Joel Bertran i Arias
Volem agrair totes les mostres
de condol i afecte que hem rebut
aquests dies tan difícils, agrair tot el
suport que ens heu donat arran de
la mort del nostre estimat fill, germà
i company de vida Joel.
Agrair tot l’escalf que hem tingut, i els sincers missatges de dol
que ens heu fet arribar amics, companys i molta altra gent que el vàreu
conèixer i que el seu traspàs us ha
afectat. Només us podem donar les
gràcies per aquestes sinceres expressions d’estima vers el Joel i la
nostra família. Com ell voldria, farem pinya i junts tirarem endavant.
Agrair també a totes les persones que sempre l’han ajudat en
vida, i sobretot aquests últims i difícils anys de malaltia, amics, equip
i món del futbol, els de la feina, i
altres, mil gràcies al CAP d’Artesa
de Segre, al CAP de Ponts, a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova
i a l’Hospital Vall d’Hebron, entre
d’altres, gràcies als grans professionals que hi ha i, sobretot agrair
que grans persones són.
Agrair a mossèn Jaume Mayoral
el seu bonic comiat, a l’Ajuntament
d’Artesa de Segre, al C.E. Artesa
de Segre i a tots els que ho van fer
possible.
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Ens consola pensar que el seu
pas per aquesta vida ha deixat una
petjada inesborrable en tots els que
l’hem conegut i estimat.
Et recordarem i t’estimarem
sempre, Joel, seràs etern, viuràs
en els nostres cors.
Moltes gràcies a tots
“No penseu que he mort,
només he marxat abans d’hora.
No ploreu, somrieu en recordar-me.
Que malgrat que el meu cos no
hi sigui,
la meva presència es farà sentir
sempre.
Seré el record dolç que batega
dins la vostra memòria,
i seré també una bonica pàgina

de la vostra història.
Us visitaré amb cada trenc d’alba.
Us abraçaré amb el vent.
Saltaré amb vosaltres a cada
partit de futbol.
Us donaré força .
Seré la pluja que ajudarà a fer
créixer les collites.
Somrieu per tot el que hem viscut
i aprofiteu la vida intensament.
Estimeu-vos, perdoneu-vos,
abraceu-vos,
truqueu-vos, quedeu amb vells
amics més sovint.
Però mai penseu que he mort,
només he marxat massa aviat”.
| Xavier, Dolors, Gemma,
Raquel i demés família
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Amic Joel
Amic Joel, ens falten paraules
per descriure tot el que ens has
donat. Ens falten moments per
compensar-te. Per a tots nosaltres
t’has convertit en l’estrella que ens
ha guiat i ens seguirà guiant, donant-nos força i acompanyant-nos
amb un somriure en tot moment,
com sempre tu has fet.
Has estat un referent per a tots
nosaltres, ens has demostrat una
gran valentia, un exemple de superació, tant per grans com petits,
i sobretot per a tots aquells que
hem pogut compartir la teva amistat i la teva passió pel futbol. Ens
has ensenyat a guanyar i perdre i a
entendre que tot va més enllà, que
la clau per fer gol és la unió, la perseverança i l’esforç de tots.
Joel, has guanyat el teu propi
partit fent de davanter, defensa i
entrenador a la vegada, amb una
gran afició al costat per ajudar-te a
seguir. Això si, sempre junts!
Una afició plena: els seus
amics de la colla, els amics del

futbol, els del lokal, els de la seva
quinta... Tots!
Sempre trobaves un moment
per estar amb nosaltres i omplir-nos de vida, feies un gran esforç per fer-ho, fins i tot els dies
que et trobaves més malament
intentaves estar amb nosaltres al
màxim de temps possible.
El Joel era molt fidel a la seva
família, Xavier, Dolors, Gemma i la
resta de familiars, moltes gràcies
per estar sempre amb ell i fer-li
costat en tot moment, podeu estar
ben orgullosos del Joel, ell ho estarà molt de vosaltres. Gràcies!
Raquel, ell t’estimava amb bogeria, des del primer dia que et va
conèixer es va enamorar de tu. De
part de tots els seus amics et donem les gràcies per tot el que has
fet per ell. No hi ha adjectiu possible per descriure-ho, des del cel et
cuidarà i et seguirá estimant com
tu has fet sempre. Et compartim la
nostra amistat i estem aquí pel que
necessitis. Gràcies per tot, Raquel.

Amor, amistat, diversió, suport... ens acomiadem del nostre
amic agraïts a la vida per haver-lo
posat al nostre camí i poder compartir moments únics que no oblidarem mai i que molts més ell mereixia. Ens ha donat una lliçó, la
millor lliçó que podem tenir, valentia i esforç, Sempre amb una rialla
per a tothom.
Moltes gràcies Peluca, descansa en pau. T’estimarem sempre.

| La colla del futbol

Ens veiem, Joel... al Municipal
Benvolgut,
El passat 22 de febrer ens vas
arrencar un tros de la nostra ànima. Tu, un dels nostres, havies
marxat.
Darrere la primera reacció
d’incredulitat, apareixen els sentiments de tristesa i resignació.
Se’ns fa estrany imaginar-nos
l’equip sense tu… a dins o al costat del camp. Ens havíem acostumat a tu, a la teua manera de ser,
de fer i d’entendre el futbol. Ets un
bon company i un bon jugador, i

haguessis estat un gran tècnic…
Segur. Sempre amb humilitat i respecte!
Com havíem patit per aquests
camps de Déu…! i què orgullós estaves quan les coses ens sortien
bé. Quin goig, Peluca!
Quines aportacions per millorar
l’equip; gràcies per encoratjar-nos
i a exigir-nos seguir pel bon camí.
I gràcies per ser exigent, també,
amb el vestidor i amb la junta; tu
tirant sempre del carro…
Doncs ara estem així, Joel. Fo-

tuts. I estem pensant què et semblaria això o allò. Qui es mereix
jugar més i qui una puntada al cul.
Tu tens bon ull.
Ajuda’ns a triar el millor per a
tots nosaltres i, de passada, per a
tu també. És el que et demanem,
ja ho saps. Nosaltres, a la vegada,
ens comprometem esforçar-nos
per fer-ho el millor que sabem; i a
deixar-ho en les millors mans possibles. Ho farem.
Ens veiem, Joel… al Municipal.
| CE Artesa de Segre
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in memoriam
Va per tu, amic
Ningú es prepara mai prou per
dir adéu a les persones que estima.
Joel, ens queda el record de
gairebé trenta anys de vida compartida. Ens queda una lliçó magistral de vida i de valentia. Ens
queda l’haver après a viure la vida
a cada instant, a enamorar-nos de
les petites coses que ens dóna,
a estimar de veritat i sense condicions i, sobretot, haver après a
cuidar-nos. Hem après a ser-hi
sempre, en tot i per tot.
Amic, aquest cop la vida ens
separa en el camí. Però tu segueix amunt, Joel. Com sempre

has fet. I espera’ns allà on vagis.
Et pensarem cada dia fins a retrobar-nos.
Saps que et trobarem molt a
faltar. Ens deixes un buit que ens
costa d’entendre. Però sabem
que seràs sempre amb nosaltres,
a cada passa que fem, a cada
moment que vivim, i a cada decisió que prendrem. Sabem que
siguis on siguis ens ajudaràs. Ens
ajudaràs i ens cuidaràs. Ens has
deixat un consell per a cada repte
que la vida ens posi.
Gràcies per la vida compartida. N’estem molt orgullosos.
Gràcies per haver-te aferrat a

la vida amb les ungles i amb les
dents. Per haver lluitat tant.
Gràcies per tot i per tant.
Et recordarem sempre amb
aquella rialla que només tu tenies. Tal com et vam dir que faríem, nosaltres ens estimarem,
ens cuidarem i viurem i lluitarem
per ser feliços. Per tirar endavant.
Tu, ara, descansa. Posa-t’hi bé i
observa-ho tot, que un dia ens retrobarem i ho comentarem.
T’estimem i t’estimarem molt,
sempre.
A reveure, amic. Descansa.
| Els teus amics de sempre.

Josep Sala i Ponsa
El 27 de febrer ens va deixar
el Josep. Fill de cal Botiguer de
Tòrrec, va estar uns anys de la
seva vida professional vivint a
l’Hospitalet de Llobregat. Després, ell, esposa i fill van venir a
viure a Artesa.
Home tranquil, ple de bondat,
de poques paraules però encertades. Fugia del soroll, era home
de pau i molt familiar. Sempre que
podia, visitava germans, cunyats,
nebots, amics i, sobretot, venia a
Foradada, a cal Perotxes, on estàvem junts, ens fèiem companyia
i sempre ajudava a fer coses.
L’últim temps, amb la covid i ell

no gaire bé de salut, no ha estat
com haguéssim desitjat, ni ell ni
nosaltres.
Ara, al cel, s’haurà retrobat
amb la seva esposa Paquita, amb
la qual feia anys que estaven separats, tot esperant que algun dia
ens podrem retrobar tots.
Gràcies a tothom per les mostres de condol i suport que hem
rebut aquests dies.
Pare, sempre et tindrem present i et durem dins dels nostres
cors.
Els teus fills que t’estimen.
| Carlos i Maribel
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fa 25 anys
Març de
1996

L

es eleccions a les Corts espanyoles van ocupar diverses pàgines d’aquella revista, on també hi
trobem altres articles força interessants.
PORTADA. Si bé el títol resulta
una mica esgarrifós, queda clar que
es tracta de la matança del porc de
dimarts de Carnaval, davant d’on
avui tenim el Cubtural. És una perspectiva curiosa, obra de Joan Camats.
EDITORIAL. La secció presentava unes reflexions posteriors a la
victòria del PP en les eleccions generals d’aquell mes de març: Seny i
lucidesa. El títol ja ens indica per on
anava la cosa i, entre altres afirmacions, deia: “La intolerància i la rancúnia no són camins que ens menin
enlloc”.
OFICIS ARTESANS. Joan Fontanet i París escrivia un llarg article
de tres pàgines sobre Àngel Guiu:
serrador. Conegut com a l’Angelet
de la serradora, va néixer a Artesa el
1923 i era el segon de sis germans,
als quals calia afegir-ne sis més,
ja que el pare i la mare eren vidus
i ja tenien tres fills cada un. Durant
els tres anys de la guerra van anar
d’aquí cap allà i, un cop acabada,
van haver de reconstruir la serradora del seu pare. Després del servei
militar (27 mesos) es va quedar a la
serradora de casa, on hi va treballar
42 anys. Com altres de l’ofici, havia
perdut dos dits a la serra.
ENSENYAMENT. L’IES Els Planells, una aposta de futur és un
article signat pel Claustre de professors. S’hi explicava que, el curs
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94-95, el centre va fer un important
pas endavant en ser un dels quatre
instituts de la demarcació de Lleida
que s’avançaven a la implantació de
l’ESO, la qual cosa significava que
els nostres adolescents i joves ja no
havien de marxar fora d’Artesa per
realitzar estudis secundaris que no
fossin de formació professional. En
el text s’informava sobre el curs 9697 i de tots els equipaments que disposava el nostre Institut.
OPINIÓ. Sícoris ens parlava de
costums populars a Fent camí pels
viaranys de la Quaresma. Segons
l’autor, “el rigor quaresmal” d’altres
èpoques anava minvant. El text se

centra molt en la part gastronòmica
derivada de l’abstinència: bacallà,
escudella de congre, arengades,
panadons... I ho complementa amb
vàries dites populars com aquesta:
Amb el menjar de l’hort, la Quaresma no hi pot.
ELECCIONS GENERALS ‘96. La
revista va donar una gran rellevància
als resultats d’aquelles eleccions, ja
que la informació ocupava tres pàgines. Bàsicament, eren graelles i gràfiques sobre els resultats a diferents
nivells (local, nacional i estatal). A
Artesa, CiU va obtenir el 44,7% dels
vots. A distància, i per aquest ordre:
PSC, PP i ERC. Hi havia dos arte-
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Ramon Giribet i Boneta
sencs que aspiraven a ser senadors:
Jaume Cardona (CiU) ho va ser (el
més votat de la demarcació de Lleida), però no Jaume Campabadal
(ERC), aleshores alcalde, que va
obtenir 535 vots a Artesa, en contrast amb els 272 del seu partit. A
Alòs, Foradada i Vilanova, CiU superava amb escreix el 50% de suports,
mentre que a Cubells van faltar dos
vots per arribar-hi. CiU aconseguia
dos dels quatre escons per Lleida
i 16 en el global de Catalunya, on
el PSC va guanyar amb 19. El PP
guanyava aquelles generals amb
majoria simple de 157 i començava
l’era Aznar.
URBANISME. Eusebi Guimet
(arquitecte) i Josep M. Sabartés
(geògraf) signaven l’article L’Artesa
del futur: l’entorn del Senill. En un
moment en què es començava una
revisió de les normes urbanístiques
aprovades el 1990, els autors n’assenyalaven algunes mancances.
Principalment, el dèficit d’espais
d’esbarjo i el col·lapse que ocasionava la celebració de determinats
esdeveniments. Reivindicaven l’entorn del Senill com a “zona d’utilitat
social”.
EN MEMÒRIA. Amb el text Baltasar Gilabert i Cases, un home bo,
ens va deixar, Sícoris s’afegia a les
mostres de condol del mes anterior.
En destacava “el flairós record de tota una vida dedicada al treball i a la
família”.
CULTURA. La secció feia referència al guardó obtingut pel col·laborador Ferran Sánchez Agustí, malauradament traspassat fa pocs mesos,
en el XXV Premi Tasis-Torrent de
Premsa Comarcal 1995, que organitzava la Diputació de Barcelona.
El premi, lliurat a Manresa, corresponia a un conjunt de 42 articles

publicats al dominical del Segre, entre 1994 i
1995, amb el títol
Maquis catalans
i la seva època
(1944-1963).
FULLS D’INFORMACIÓ
MUNICIPAL LOCAL. Del ple ordinari d’aquell 12
de febrer, amb
l’absència
de
dos regidors, en
destaca l’aprovació del pressupost municipal
(149 milions de
pessetes) amb
8 vots a favor
(6 ERC, 1 CiU i
1 PSC) i un en
contra (PP). Entre la resta d’acords,
hi havia una moció de protesta per
la gestió dels desembassaments del
pantà d’Oliana que havien provocat
una altra riuada aquell gener.
COMARCA. En l’article Riuades,
complementat amb dues imatges
de la fotògrafa Antònia, la redacció
feia públic el malestar per la darrera riuada del Segre entre totes les
poblacions riberenques i reproduïa
la queixa del delegat del Govern a
Lleida. En una segona part, es repassaven les avingudes del riu al
llarg de la història, entre les quals
destaquen les de 1907 i de 1982. En
els darrers 14 anys n’hi havia hagut
tres.
HUMOR. Després de l’absència
del mes anterior, tornaven els personatges Quimet i Cosme amb un
parell d’acudits, un sobre Jordi Pujol
i l’altre sobre la victòria del PP a les
últimes eleccions.

IMATGES D’AHIR. A contraportada, amb el títol Lo Firal, trobem
una imatge vertical del carrer Sant
Jordi, datada al 1910, que ocupava
gairebé tota la pàgina. És la que reproduïm aquest mes. Es tracta d’un
magnífic testimoni visual de com era
una de les quatre fires que a principis
del segle XX se celebraven a Artesa.
Respecte del gran edifici de l’esquerra, avui cal Gili, el text ens deia que
era “ca la Majordona, llavors Fonda
del Ramonet, l’hostal més gran d’Artesa al mig del firal i que després
seria caserna de la Guàrdia Civil”.
És la mateixa imatge que il·lustra,
després del pròleg i a pàgina sencera, el primer capítol del llibre Els
tresors del Canal d’Urgell, publicat
aquell mateix mes de març, on consta la foto com a procedent de l’arxiu
ATV (crec que podria tractar-se del
barceloní Àngel Toldrà Viazo, 18671956, editor de postals).
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cafè de poble
Pors i baralles
U

n dels resultats de les darreres
eleccions al Parlament de Catalunya, el pitjor sens dubte, ha estat
l’entrada de Vox a la cambra. Ja tenim
l’extrema dreta aquí; a Espanya ja fa
dies que hi potineja. A Artesa han obtingut 39 vots que representen gairebé
un 3% del total de vots emesos. I això
em fa por. Em recorda la por que vaig
passar algunes nits dels estius del
1976 al 1978.
Jo havia començat a estudiar a la
universitat a Barcelona i, com no podia ser d’altra manera, quan fèiem vacances, tornava a casa per ajudar en
el negoci familiar del cafè. Així doncs,
passava els llargs i fabulosos estius a
Artesa. Sigui per la xafogor que feia al
nostre poble les nits de juliol i agost,
o perquè jo sempre he sigut d’anar a
dormir tard, o per l’interès que en un
jove de 18 anys provocava la situació
política del moment, o segurament
per tot plegat, m’agradava quedar-me
fins a la matinada escoltant la tertúlia
política que feien algunes nits el Cardona, el Quelet de Montsonís, el Riart
i d’altres. Entre portar una cervesa a
la taula de la partida nocturna habitual
del “42” i fer un cafè per un viatger de
pas, jo anava parant l’orella, i fins i tot
m’hi deixaven dir la meva.
Que si legalitzarien el partit comu-
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nista, que quan hi hauria eleccions,
que si ens deixarien “entrar” a Europa,
que si la Pasionaria i el Carrillo eren a
Espanya, que si els militars i el clero
no volien deixar anar el seu poder, i
molts més temes de discussió. S’ha de
dir que tots ens estrenàvem en això de
la democràcia. Ningú no n’era expert.
Les converses es produïen en un ambient de cordialitat, sense crispacions.
Però hi va haver més d’una nit en
què aquestes xerrades van acabar en
sec. Això passava quan entrava per
la porta un determinat client, habitual
del Cafè David i veí d’Artesa, amb un
posat pinxo i intimidador. Arribava a
aquelles hores de la nit, una mica “carregat”, després d’haver estat en trobades i reunions que feien a Lleida o
a prop de Balaguer, amb personatges
de la “Falange” i del “Movimiento” que
de tant en tant sortien a la premsa,
com un tal Gómez Benet. Els diaris
van informar després que feien pràctiques de tir i d’estratègia paramilitar.
Devien ser els primers grups d’extrema dreta que van sorgir amb l’arribada
de la democràcia.
En aquell moment es desfeia ràpidament el grup d’opinants polítics
del cafè. Recordo que ell volia incorporar-se a la discussió, però el seu
llenguatge era tan diferent, intolerant,

excloent i radical, que el bon rotllo
s’acabava per força. Cadascú s’excusava com podia i acabàvem desfilant
tots i anant a dormir, perquè realment
quan parlava ell, feia por.
Altres moments de por al Cafè David els havia passat quan hi havia baralles. Generalment eren per discussions amb el joc. Però més que por,
era un esglai momentani, que minvava
després de l’altercat. En recordo una
de molt curiosa, en una partida de cartes. Hi jugava un client molt baixet i de
poc pes, un xicot tranquil i una mica
murri. Bon boletaire, per cert. Va estar
aguantant una bona estona comentaris desagradables provinents d’un altre
noi assegut al seu costat, que “només”
mirava. Aquest, però, era més jove,
molt més alt, gros i fort, i bastant conegut per les seves múltiples baralles
a Artesa. Tot d’una, s’aixeca el petit,
li clava un cop de puny als morros i
me’l tomba a terra. Sort que els altres
clients van respondre ràpidament separant-los i evitant la batussa. Ja em
tens al lavabo fent d’infermer i curant
la ferida a l’emprenyador. Recordo que
somicava i deia “si jo no li he fet res”...
A vegades la discussió començava
dins del cafè i acabava fora, al carrer,
com en una ocasió que un client que
tenia un sobrenom d’equip de futbol
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David Fusté i Guiu
i una parla especial, curiosa, barreja d’andalús i català, li va clavar uns
quants mastegots a un altre client, madrileny, que venia de tant en tant. No
recordo el motiu de la desavinença,
però segur que no era el futbol, perquè tots dos eren madridistes. Devia
ser el joc.
En les baralles, però, no sempre
s’arribava a les mans; és a dir, que els
contendents es peguessin realment.
Molts cops acabaven quan un dels dos
afectats s’aixecava a mitja partida, plegava de jugar i li deia a l’altre “amb tu
no jugaré mai més”, frase que, per cert,
el temps s’encarregava d’esborrar. En
recordo una de molt especial, entre
dos clients realment molt corpulents i

forçuts. Un era el mateix que ens espatllava els debats polítics a les nits.
L’altre era el de la parla curiosa, que
em va explicar que la primera vegada
que va tornar a la seva terra de naixement va veure que no l’entenien, per
la qual cosa va decidir no tornar-hi mai
més. Doncs bé, durant més d’una hora
tots dos es van anar avisant del que es
farien si s’aixecaven de la cadira, cada
cop amb paraules més grosses i amenaçadores. Es sentien expressions
com “encara no t’hauràs aixecat, jo ja
et tindré el peu al coll”, “amb un sol cop
en tinc prou per tombar-te”, “no tens
prou coll... per posar-me la mà al damunt”, “si em toques, et pelaré”. Els altres dos companys de partida gairebé

ni respiraven. La tensió era enorme.
Tothom al voltant de la taula esperava
el moment crucial... Però es va acabar
la partida, es van aixecar i van marxar.
No va passar res. Ens vam quedar tots
“desencisats”.
Moltes nits acabava anant a
dormir cap a les tres de la matinada. Quan sortia del cafè, a vegades coincidia amb l’Aymerich,
que venia de cal Coix i anava cap
al forn de la carretera de Tremp a
fer pa. El recordo caminant tranquil·lament i amb les mans al darrere. Es parava un moment i em deia
“Bon dia”. “Bona nit”, li responia jo. I
quan em posava al llit me l’imaginava
barallant-se... amb la farina, és clar.

entitats

Dia Internacional de les Dones 2021

F

a un any que el dia 8 de març,
al vestíbul del Cubtural, celebràvem el Dia Internacional de les
Dones. Amb la col·laboració de
l’Ajuntament vam poder organitzar
una gran festa. Quina quantitat de
gent vam aplegar! El vestíbul estava
ple de gom a gom, no hi cabia ningú
més.
Qui ens havia de dir que només
cinc dies després tothom estaria
confinat! Malgrat la situació en què
ens trobem aquest any, l’Associació ha volgut aportar el seu granet
de sorra: hem decorat la barana del
Centre d’Entitats i participat en el ví

deo que ha proposat l’Ajuntament.
Esperem que l’any vinent puguem tornar a celebrar com es me-

reix una diada tan important com
aquesta. | Associació de Dones
Artesenques Actives
I 43
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humor

Josep Galceran

Conflicte clerical

A rebre els de sempre. No n’hi havia prou de tenir una peça d’art de l’església
de Vall-llebrerola al Museu de Lleida, que ara se l’han emportat a l’Aragó.
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imatges d’ahir
1970

Bartomeu Jové i Serra

La comitiva que es reunia al balcó de l’Ajuntament per escoltar la cantada final de les caramelles | Bartomeu Jové i Serra

Pasqua, Caramelles i les forces vives
D

esprés de més de 115 anys de
tradició, es preveu que enguany,
com el passat, la cantada de caramelles serà diferent. Però fins ara, a
Artesa, la Pasqua s’ha mogut durant
anys al ritme de les caramelles. Omplien els carrers i les places de música, espardenyes vigatanes, barretines
i faixes vermelles. El diumenge de bon
matí sortia un nodrit grup d’homes,
dones i criatures (al voltant d’una cinquantena) per anunciar amb les seves
cançons l’arribada de la primavera.
L’aire s’omplia de música i d’alegria
amb les cantades en diferents indrets
de la ciutat. Aquelles rotllanes eren
espectaculars.
Es començava cantant davant la
casa de l’alcalde i l’itinerari continuava
per diferents carrers fins que els por-
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tava a la carretera, que quedava tallada al trànsit mentre durava la cantada. Després de cantar a les places del
nucli antic, esperaven davant de l’església que la gent sortís de missa de
12. Aleshores es formava una comitiva que desfilava per la carretera fins
al carrer Balmes, on es tombava per
anar fins a la plaça de l’Ajuntament.
Allà es feia la cantada més llarga,
amb el repertori complet, i la trobada
més multitudinària de gent. Des del
balcó de l’ajuntament, on hi havia l’alcalde, els regidors, el president de les
Caramelles i les anomenades forces
vives, es feien alguns parlaments.
Aquí s’acabava la cantada, tot i que el
dilluns a Salgar i el dimarts al Pla, les
caramelles hi tornaven a ser presents.
Ens agrada recordar aquells ver-

sos del poeta Sícoris, gran amant
d’aquesta tradició: “Caramellaires
d’Artesa, / si no hi sóc, canteu igual,
/ que ha tornat la primavera / i el cel
s’ha tenyit de blau.” (Pasqua de 1977)
Hem ubicat la foto cap al 1970.
D’esquerra a dreta: Jaume Ariet de
cal Jan (creiem que era secretari del
“Movimiento”), Felicià Espinal (regidor), Francesc Sans (secretari), Manuel Rodríguez (capità de la guàrdia
civil), Joan Macià (alcalde), Jaume
Solé (president de les Caramelles,
que en la imatge feia el seu tradicional
discurs), Mn. Josep Alòs, Josep Bertran de cal Caseta (creiem que era jutge de pau), Lorenzo Espinal (director
de l’escola), Sisco Guàrdia (regidor) i
Joan Samarà de cal Betre (regidor de
fires i festes).
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la foto

El 27 de febrer el grup català de rock festiu Buhos va actuar a Artesa en un concert que tot i les restriccions del “format
pandèmia”, com el públic assegut i l’accés esgraonat per evitar aglomeracions, va ser un autèntic èxit. | M. Àngels López

