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setembre
ARTESA DE SEGRE 

NAIXEMENTS

dia 3: Ana Daniela
dia 5: Paula
dia 10: Angelina
dia 26: Roger

DEFUNCIONS

dia 14: Pilar Ribes i Capell (80 anys), 
natural d’Artesa de Segre

dia 14: Antònia Ticó i Tarragó (97 
anys), natural d’Artesa de Segre

dia 14: Jaume Gil i Camps (78 anys), 
natural de Montargull

dia 14: Teresa Bastús i Gabarra (71 
anys), natural de Baldomar

VILANOVA DE MEIÀ

DEFUNCIÓ
dia 21: Nativitat Rosell i Español 

(82 anys), natural de Llimiana

Fins al 15 de juny
Els dimecres, cada dues setmanes, 
de 9:50 a 10:40 h, al Parc urbà de 
salut d’Artesa, Activitat Física per a 
majors de 65 anys. Inscripcions a 
l’Ajuntament o al telf. 691406726

Tot el mes
Exposicions a la Biblioteca Munici-
pal (veure pàgina 38)

Cada diumenge
Mercat Tot d’Aquí

19 I 20 de novembre
Gran Recapte d’Aliment

27 de novembre
A les 19 h, al Cubtural, sessió fami-
liar de cinema: La familia Adams 2 
(preu: 5€)

2 de desembre
A les 19 h, a l’Àrea Activitats de la 
Biblioteca Joan Maluquer i Viladot, 
xerrada-col·loqui amb Martí Gironell

4 de desembre
Al barri antic d’Artesa, de 17 a 21 h, 
Mercat de Nadal amb múltiples acti-
vitats. Organitza: Mercat Tot d’Aquí i 
Associació de Comerç i Serveis

9 de desembre
A les 17:30 h, al Cubtural, Aules de 
Formació de la Noguera. Conferèn-
cia: Ciutat i literatura: l’exemple 

de París, a càrrec de la filòloga M. 
Carme Figuerola Cabrol

11 de desembre
A les 19 h, al Cubtural, sessió fami-
liar de cinema: Ron da error (preu: 
5€)

12 de desembre
A les 18 h, al Cubtural, festival de 
Nadal per La Marató de TV3: Tot el 
que vull per Nadal, ets tu! Organit-
za: Club Esportiu Altis

18 de desembre
A les 18 h, al Cubtural, Concert de 
l’Escola Municipal de Música

19 de desembre
Actes per La Marató de TV3, 30a 
edició, per la salut mental:
- 22a Pujada Solidària a Sant Ma-
met. Sortida lliure, esmorzar a les 
11h a dalt, donatiu 5€. (Organitza: 
CUDOS)
- A les 11 h, al mercat, activitats 
diverses (Organitza: Associació de 
Comerç i Serveis)
A banda dels actes de la Marató, a 
les 18 h, al Cubtural, comèdia Clas-
se (preu: 20€)

23 de desembre
A les 17:30 h, a l’Àrea Activitats de 
la Biblioteca, conte i taller en anglès 
amb Edurne López

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

temps

Agenda
ciutadana

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

octubre

Actes
que sabem que es faran

ARTESA DE SEGRE    
A) PÇA AJUNTAMENT           

Temperatura mitjana 14,3°
Temperatura màxima:    27° (dia 3)
Temperatura mínima:     1,6° 
             (dia 25)
Dies amb precipitació:   5
Precipitació màxima:    9 mm
            (dia 30)   
Total precipitacions      16,5 mm   

B) BALDOMAR      
Temperatura mitjana:     13,8°
Temperatura màxima:    26,7° (dia 2)
Temperatura mínima:     0,3° (dia 25)
Dies amb precipitació:    8
Precipitació màxima:     12,1 mm
            (dia 30)
Total precipitacions:       27,1 mm

VILANOVA DE MEIÀ   
Temperatura mitjana:      13,9°

Temperatura màxima:     25,7° (dia 2)
Temperatura mínima:      3,3° (dia 23) 
Dies amb precipitació:    10
Precipitació màxima:      19,2 mm
               (dia 3)
Total precipitacions:        46 mm

FORADADA              
Dies amb precipitacions:   2
Precipitació màxima:   14 mm (dia 30)
Total precipitacions:        25 mm
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Sóc català
El 21 d’octubre va fer 50 anys que 
Pau Casals, català universal, va 
dirigir l’estrena de l’Himne a les 
Nacions Unides, a la seu de l’ONU a 
Nova York.
Després se li va lliurar la Medalla 
de la Pau. Va agrair-ho emocionat: 
“Aquest és l’honor més gran que 
he rebut a la meva vida. La pau 
ha estat sempre la meva més gran 
preocupació”. I va seguir amb la 
cèlebre frase “I’m a catalan” (sóc 
català), que iniciava el seu discurs 
reivindicatiu sobre els orígens de 
Catalunya. En acabar, va interpretar 
El cant dels ocells.
L’acte va ser retransmès per tele-
visió a molts països. A Espanya, la 
reacció va ser de menysteniment. 
Se’n va donar informació escassa i 
només sobre el concert. Casals era 
persona no grata pel règim fran-
quista, que li havia fet un seguiment 
policial i va fer tot el possible perquè 
no pogués actuar enlloc.
A la perifèria d’Espanya hi ha dife-
rents cultures amb els seus idiomes, 
però l’Estat no les ha sentit mai com 
a pròpies. Citarem dos exemples. 
Alguns mitjans de Madrid van traduir 
“Asturies nun tien rei” per “Asturias 
quiere al rey”. I Fraga va arribar a 
dir, en referència a Catalunya i la 
unitat d’Espanya, “estoy dispuesto a 

volver a coger el fusil”.
El sentiment de ser català comporta 
un fet identitari que té una de les se-
ves principals manifestacions en la 
llengua. Per protegir-la i potenciar-la 
es va posar en marxa la immersió 
escolar (1983) i es va aprovar la Llei 
de Política Lingüística (1998). Les 
dades que hem sabut fa poc, però, 
dibuixen un futur poc optimista.
Algunes coses ja les podíem intuir, 
però ara ho constaten les xifres. 
Algunes de molt significatives apun-
ten al retrocés de l’ús del català en 
l’àmbit escolar. Altres, a la renúncia 
constant dels catalanoparlants: vuit 
de cada deu canvien de llengua 
quan els parlen en castellà. I la més 
contundent: en 15 anys hem perdut 
mig milió de catalanoparlants. Per 
què, doncs, aquesta obsessió contra 
el català? Per què diuen que el cas-
tellà està menystingut a Catalunya? 
Hipòcrites!
Entre altres objectius, la nostra 
revista vol aportar el seu gra de 
sorra en la defensa de la cultura i la 
llengua catalanes. És un tema de 
militància i no podem dir allò de “tant 
se val”, “és igual” o “ no passa res”. 
Cada vegada que renunciem a l’ús 
del català, estem un pas més a prop 
de la seva desaparició. Recordeu la 
norma: “El català, cosa de tots”. 
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Artesa de Segre - 25730

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

Recollida a domicili

pere_jubete@hotmail.com

Pere Jubete 
Llicència nº 3
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noticiari

Davant d’una nova onada d’inci-
visme, l’Ajuntament ha reforçat 

la campanya de sensibilització i n’ha 
xifrat el cost econòmic, una mitjana 
de 350 euros a la setmana només de 
neteja, sense comptar reparacions 
ni substitucions en casos com el 
de les destrosses a la plaça 1714 a 
principis de mes. Se’n van fer malbé 
les tanques de fusta, que s’hauran 
de substituir i “pagar amb diners ini-
cialment destinats a altres partides”, 
com ha lamentat el consistori. L’al-
calde, Mingo Sabanés, ha explicat 

que la denúncia a les xarxes socials 
va donar resultat i dos dels autors, 
menors d’edat, van acudir uns dies 
més tard acompanyats dels seus 
pares a l’Ajuntament a confessar els 
fets. “Són 7 o 8 menors i sembla que 
s’han adonat de la gravetat del que 
feien, ara cal que entenguin que no 
pot tornar a passar”, va afegir.

A banda de les destrosses també 
prolifera la brutícia. En aquest sentit, 
l’alcalde destaca que “s’ha posat de 
moda utilitzar les papereres com a 
contenidors i deixar-hi les bosses de 

brossa, comença a ser un problema 
greu”. L’ordenança de civisme costa 
d’aplicar perquè no es pot identificar 
l’autoria de la infracció i des d’una 
primera sanció per abocament inde-
gut de brossa, no se n’ha posat més.

Sí que ha hagut de pagar, uns 
800 euros, l’autor dels danys al vehi-
cle de l’agent municipal aquest estiu. 
Va ser un cap de setmana que no 
funcionava la porta del pàrquing, hi 
va entrar, va punxar les quatre rodes 
del cotxe i les càmeres de seguretat 
ho van enregistrar.

Només la neteja dels actes incívics, sense 
reparacions, costa 350 euros a la setmana

Els autors d’aquestes les destrosses a la plaça 1714 van reconèixer els fets a l’Ajuntament uns dies després | Dolors Bella

E l ple del 8 de novembre va apro-
var la modificació de diverses or-

denances fiscals pel 2022. Entre les 
més representatives hi ha l’IBI urbà, 
que augmenta un 5%. L’alcalde, Min-
go Sabanés, assegura que “tot i així 

es quedarà cap al 0,70%, molt per 
sota d’altres llocs on pot arribar fins 
a l’1”. Per l’Ajuntament suposa uns 
ingressos d’entre 70.000 i 80.000 
euros l’any i Sabanés recorda que 
“l’objectiu del mandat era incremen-

tar-lo un 5% cada any, però per la 
pandèmia no ho vam fer”. 

Per altra banda, el ple també va 
aprovar una bonificació del 60% en 
l’impost municipal pels vehicles elèc-
trics durant els tres primers anys. 

El ple aprova apujar l’IBI i bonificar l’impost als vehicles elèctrics
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L ’Assemblea General Ordinària de la Cooperativa 
d’Artesa va aprovar el 22 d’octubre els comptes 

de l’any 2020, en què va facturar 90 milions d’euros. 
Per altra banda, l’entitat ha informat que ha adquirit un 
terreny de 3.200 metres quadrats al polígon, al costat 
d’Olis Macià i a 50 metres de la benzinera de la Coo-
perativa, i que entre les possibles dependències a ubi-
car-hi hi ha l’agrocentre, un espai comercial multipro-
ducte o una instal·lació per fabricar pinsos ecològics.

La Cooperativa d’Artesa tanca 
el 2020 amb una facturació 
de 90 milions d’euros Relleu a les files d’APC

A l ple del 18 d’octubre M. Àngels López Ortiz va 
prendre possessió com a regidora d’Artesa pel 

Canvi (APC) en substitució d’Eva M. Cendra Gòdia, la 
renúncia de la qual s’havia fet pública al ple del 6 de 
setembre. APC va aconseguir tres regidories a les elec-
cions de 2019 i López era la quarta de la llista. Aquest 
és el tercer canvi en la composició del ple durant aquest 
mandat, ja que el primer any van renunciar una regido-
ra d’ERC i un regidor de Junts per Artesa.
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noticiari

E l 15 d’octubre la biblioteca Joan 
Maluquer i Viladot va acollir la 

primera sessió d’aquest curs de l’ho-
ra del conte, especialment significa-
tiva per ser també la primera sessió 
presencial després de la pandèmia. 
Aquesta vegada l’encarregada de 
conduir-lo va ser Maria Miró. L’hora 
del conte és una activitat mensual i 
gratuïta, que es fa d’octubre a maig 

amb l’objectiu de potenciar entre els 
infants l’hàbit de la lectura i alhora 
oferir una estona agradable i diver-
tida.

AUTOBIOGRAFIA D’UNA MESTRA

Per altra banda, el 29 d’octubre, 
també a la biblioteca, va tenir lloc 
la presentació del llibre Un pas fe-
liç de la meva vida a la docència, de 

Genoveva Clua i Cases. L’autora és 
filla de Montsonís i mestra jubilada. 
El llibre és autobiogràfic i fa un re-
corregut per la vida de l’autora, des 
de la infantesa i al llarg de la vida de 
docent. 

Entre altres, Clua va exercir de 
mestra a l’escola de Montsonís i al 
col·legi Sant Josep i l’Escola Els Pla-
nells, a Artesa de Segre.

Torna l’hora del conte en modalitat presencial
A l’esquerra, primera edició de l’hora del conte i a la dreta, Genoveva Clua | Biblioteca Joan Maluquer i Viladot

La setmana del 19 d’octubre, amb motiu del dia 
mundial contra el càncer de mama, es van instal·lar 

a Artesa contenidors de vidre on per cada quilo de vidre 
recollit Ecovidrio donava 1 euro la investigació del càn-
cer de mama. La iniciativa la impulsava el consell co-
marcal i també es va fer a Ponts i Balaguer| Foto: D. Bella

Contenidors contra el càncer

E l 17 d’octubre es va presentar la campanya Des-
muntem falsos rumors i prejudicis al mercat d’Ar-

tesa, iniciativa per contrarestar rumors, estereotips ne-
gatius i prejudicis com ara estereotips i mites sexistes, 
contra el col·lectiu LGTBI+, respecte de diverses po-
blacions o del col·lectiu immigrant, entre altres. | J. Farré

“Desmuntem falsos rumors”
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Les obres de la coberta del pavelló poliesportiu conti-
nuen complint el calendari previst i ja tenen fins i tot 

data de finalització. Segons ha explicat l’alcalde, Min-
go Sabanés, la pista de bàsquet ja es podrà utilitzar a 
principis de desembre i l’altra es preveu tenir-la a punt 
com a molt un parell de setmanes més tard. “Per Nadal 
estarà tot acabat segur”, afirma.

El calendari d’entrega de l’obra era molt ajustat per 
poder complir els terminis marcats per la subvenció, de 
manera que, tot i anar bé de temps, les últimes setma-
nes s’hi està treballant els dissabtes i, en algunes oca-
sions, com el pont de Tots Sants, també els festius.

La coberta del pavelló estarà 
enllestida abans de Nadal

E l de la Noguera (foto) és un dels sis museus ca-
talans que formen la xarxa de Museus de Suport 

Territorial, és a dir, assessoren altres centres del territori 
com, en el cas del de la Noguera, el Túmul de Seró. El 
20 d’octubre es va presentar a Balaguer. | Foto: Jordi Farré

Xarxa de suport als museus

Aquest mes han començat les 
tasques de preparació per 

construir la nova variant, que per ara 
consisteixen en marcatge i aplana-
ment del terreny. L’alcalde, Mingo 
Sabanés, ha explicat que la Genera-
litat no ha comunicat res a l’Ajunta-
ment i que se n’han assabentat quan 

han vist les màquines treballant a la 
zona de la planta potabilitzadora, en-
tre les carreteres de Tremp i Ponts. 

“Tenim pendent una reunió amb 
el Departament precisament per 
concretar les compensacions que 
rebrem a canvi de l’obra, i tenim 
constància que hi ha hagut visites 

dels tècnics aquí, però no ens hem 
reunit. Precisament sobre les com-
pensacions, Sabanés va explicar 
que la Generalitat ja ha eixamplat 
la calçada a la rotonda d’entrada al 
Polígon a l’alçada de prefabricats 
Oliva, una de les compensacions 
acordades en fer la primera variant.

Excavacions i treballs previs per fer la variant
A l’esquerra, treballs a la zona de la planta potabilitzadora i a la dreta, millores a la rotonda del polígon | Dolors Bella
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baldomar
EMD Baldomar

PRESSUPOSTOS PEL 2022
S’incrementen les partides per 

millorar les infraestructures de ser-
veis i viàries en l’àmbit rural, gràcies 
als diners dels plans de la Diputació. 
Es millorarà la distribució d’aigua i el 
clavegueram i s’arranjarà el ferm de 
carrers i camins. El pressupost és de 
119.000 euros.

ORDENANCES FISCALS
Totes les taxes es mantindran pel 

2022. La brossa augmenta però que-
da compensat pel preu del cartró. 
Per propers exercicis, caldrà millorar 
el reciclatge per evitar l’increment de 
la taxa de les tones de rebuig.

OBRES
A punt de la contractació del 

PUOSC pels carrers Calvari i Portal 
(foto), s’ha obert nova convocatòria 
de Leader-22, a la qual es vol optar. 
També intentarem aconseguir ajuts 

Fons Next Generation, destinats a 
incorporar energies renovables.

TOTS SANTS
Aquestes dates han servit per fer 

una missa i un petit homenatge de 
record als veïns que ens van deixar 
en pandèmia i que no van tenir el co-
miat que es mereixien.  Vam tancar 

aquest període, especialment dur 
amb el nostre poble.

ESTACIÓ METEOROLÒGICA
El 24 d’octubre es va complir el 

15è aniversari de l’estació meteo-
rològica de Baldomar, que ha re-
gistrat temperatures des de -12,7 
(12/2/2012) i fins a 41,8 (28/6/29).

Notícies de l’EMD
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municipis

Jaume Cuñat, fins ara tinent d’alcalde, va ser investit 
alcalde de Cubells el 4 de novembre en substitució 

de Josep Regué. Va tenir el suport dels 4 regidors de 
Junts i els 3 d’ERC es van abstenir. També va prendre 
possessió el nou regidor Antoni Boadas. | Foto: Aj. Cubells

Relleu a l’alcaldia de Cubells

La Formatgeria de Tórrec va obtenir tres medalles 
al Concurs de Formatges Artesans del Pirineu, que 

va tenir lloc el 16 i 17 d’octubre a la Seu d’Urgell en el 
marc de la Fira de Sant Ermengol. En el concurs es 
donaven diplomes d’or, plata i bronze en fins a 18 cate-
gories, entre elles les de millor formatge artesà i millor 
formatge artesà al concurs infantil, com a genèriques, 
i després 16 categories més en funció del tipus de for-
matge. Els tres formatges de Tórrec distingits són el 
Fresc de Tórrec (diploma de bronze en categoria Fres-
cos), Nerill (plata en categoria Llet de cabra quallada 
enzimàtica) Mató de Tórrec (bronze en Matons, recuits 
i brossats). Hi participaven 38 formatgeries artesanes 
de Catalunya, Aragó, País Basc, Navarra i Balears.

Premien 3 formatges de Tórrec 
a la fira de la Seu d’Urgell
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INSERCIÓ LABORAL DE JOVES

E l Consell Comarcal de la Noguera ha contractat tres 
joves en pràctiques en el marc del programa d’inser-

ció laboral d’aquest col·lectiu, el Programa de Garantia 
Juvenil. Faran tasques sis mesos als departaments de 
Serveis Socials, Promoció Econòmica i Serveis Jurídics.

CURS D’INFORMÀTICA I CATALÀ BÀSIC

Aquest mes els serveis socials de la Noguera han 
començat un nou curs de català de nivell bàsic i 

informàtica per a joves migrats sols. Fins al 25 de gener, 
vuit joves de 16 a 18 anys de diferents procedències  fa-
ran 45 hores d’alfabetització en català i 20 d’informàtica i 
internet.  L’objectiu és facilitar la integració dels alumnes 
i millorar aptituds necessàries en el seu dia a dia. La 
formació ja s’havia impartit amb anterioritat i atès l’èxit i 
la demanda dels joves s’ha decidit continuar.

TALLER SOLIDARI ‘COSIM VINCLES’

E l 15 d’octubre va començar el Taller Cosim Vincles 
de l’Associació de Dones Solidàries Dona Pas, que 

va guanyar el concurs de suggeriments solidaris que or-
ganitza cada any la Taula d’Entitats de Balaguer. El taller 
pretén crear vincles entre persones de les diferents cul-
tures que conviuen a Balaguer a través de l’aprenentat-
ge i l’intercanvi de coneixements en costura i reciclatge 
de roba. Es farà cada divendres d’octubre a maig.

la noguera

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

Saurí - Radiestesista

Anunci Publicació LA PALANCA   -   Associat PREFABRICATS LLEIDA, Grup GAMMA   -   MAIG 2021

ceràmiques · banys · materials de construcció
Prefabricats Lleida

Vine a veure'ns!
Tenim el teu bany...

Ctra. d’Agramunt, Km. 0,5 · Tel. 973 400 179
Fax 973 400 123 · Artesa de Segre (LLEIDA)  

Prefabricats_Lleida_LAPALANCA_MAIG_180x85_2021.indd   2Prefabricats_Lleida_LAPALANCA_MAIG_180x85_2021.indd   2 18/05/2021   17:26:1718/05/2021   17:26:17
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el cap informa

Per compaginar la demanda dels 
usuaris amb els processos or-

ganitzatius dels centres d’atenció 
primària (CAP), s’ha implantat un 
nou model per demanar visita.

El nou model de gestió de la 
demanda permet millorar l’accessi-
bilitat a les visites, optimitzar l’orga-
nització de les agendes dels profes-
sionals i contribuir a la recuperació 
de la capacitat diagnòstica i el segui-
ment dels pacients. 

A més, col·labora en la desbu-
rocratizació de l’atenció primària, 
homogeneïtza la resposta a les ne-
cessitats de les persones usuàries, 
independentment del canal d’entra-
da (web, telèfon o taulell) i del centre 
que tinguin assignat, i permet assig-
nar el recurs més adequat a cada 
necessitat i que així cada professio-
nal pugui aportar valor des del seu 
àmbit de coneixement i expertesa. 

És a dir, aconseguir que cada 
professional faci la funció per la qual 

està format per fer.

PROGRAMACIÓ PER MOTIUS

La nova solució digital és la “Pro-
gramació per motius”, un nou model 
que permet programar la visita que 
millor s’adapta a cada necessitat, 
sempre que sigui un problema de 
salut que no requereixi una atenció 
urgent, en funció del motiu de con-
sulta i, al mateix temps, facilita l’or-
ganització de les agendes dels pro-
fessionals i permet fer un seguiment 
més eficient de les consultes.

Es pot accedir a la programació 
per motius a través de dues vies, 
des de l’apartat Cita prèvia a La Me-
va Salut i des del web citasalut.gen-
cat.cat. Podreu triar entre un dels 22 
motius que s’hi troben i que s’han 
identificat com els més freqüents. En 
funció de la naturalesa i la complexi-
tat de la necessitat, el web proposarà  
una cita, una consulta o una gestió 
amb el professional més adequat, ja 

sigui metge de família, professional 
de pediatria, infermera, professional 
d’administració, tècnic auxiliar de 
cures d’infermeria, llevadora, odon-
tòloga o treballadora social, així com 
un tipus de visita concret, que pot 
ser presencial, telefònica, o d’altres 
opcions telemàtiques com ara una 
eConsulta. 

Si no troba la seva necessitat en-
tre cap dels motius predefinits, en 
últim terme tindrà l’opció de sol·lici-
tar cita presencial o no presencial di-
rectament amb els professionals de 
salut de referència.

El model, i en conseqüència tam-
bé l’eina, aniran evolucionant a me-
sura que es vagi posant en pràctica i 
es vagin identificant punts de millora 
i nous motius a incorporar.

Els altres sistemes per demanar 
cita, per telèfon i de manera presen-
cial al CAP, continuaran actius com 
fins ara, tot i que són menys acon-
sellables. | CAP Artesa de Segre

Com programar visites al CAP?

Dates a recordar
Recollida d’objectes voluminosos

Cal trucar al Consell Comarcal (973 44 89 33 
ext. 2) o escriure un missatge de correu elec-
trònic a residus@ccnoguera.cat per avisar de 
la recollida fins al dijous anterior a les 13 hores.
- Pobles agregats: 1 de desembre.
- Artesa de Segre: 15 de desembre, excepte al 
nucli antic, que és el 30 de novembre.  
El servei només és per casos que no puguin 
anar directament a la deixalleria i se sancio-
narà deixar residus al carrer.

Renovació del DNI 

No es farà renovació del DNI a Artesa de Se-
gre fins a nou avís. Per fer els tràmits us po-
deu adreçar a les dependències de la Policia 
Nacional a Lleida, a la comissaria ubicada al 
carrer de l’Ensenyança, 2 (Comissaria Policia 
Nacional), sempre amb cita prèvia. 
L’horari és de dilluns a divendres de 9 a 20.30 
hores per fer els tràmits del DNI i passaport, i 
de 9 a 14.30 hores per les TIE i documentació 
d’estrangers.

**
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escola els planells

Tot l’alumnat de primària de l’es-
cola anirà a la Biblioteca Joan 

Maluquer i Viladot a veure l’exposi-
ció Per sucar-hi pa. Els alumnes de 
cicle inicial que ja han anat a l’expo-
sició, ens expliquen que la Josefina 
els va rebre i la Glòria els va oferir 
un tast de lectura d’alguns llibres 
amb la temàtica del menjador i els 
va engrescar a fer un recorregut 
gastronòmic pel món dels llibres, 
que ens demostrà que, de gana, n’hi 
ha de moltes maneres i qui ha tastat 
els llibres sap que, en aquest cas, no 
cal menjar  poc per pair bé. Perquè 
hi ha llibres per a tots els gustos: de 

dolços i tendres, d’altres la mar de 
salats o bé un xic picants i alguns 
que costen de pair però et deixen un 
record inesborrable. La gràcia està 
en remenar bé i fer una bona tria 
abans del tast. Per sucar-hi pa...Ve-
niu, mireu, trieu i llegiu...que menjant 
ve la gana!

Anar a la biblioteca  afavoreix un 
ventall més ampli de lectures a es-
collir. El paper de la biblioteca com 
a impulsor de la lectura en l’era di-
gital resulta clau per informar, orien-
tar i facilitar l’accés a la diversitat de 
materials de lectura i desenvolupar 
capacitats de lectoescriptura en re-

lació amb el nou context d’alfabetit-
zació que es configura a les nostres 
societats. 

Llegir ens fa més lliures, més 
sàvies, més oberts al món, més res-
pectuosos amb l’altre, més reflexiu 
amb un mateix... Llegir ens fa unes 
persones millors.

Des del punt de vista educatiu, la 
lectura, l’escriptura i l’oralitat com-
pleixen els requisits per ser una de 
les prioritats que ha de tenir qual-
sevol escola, qualsevol família. Per 
això hem aprofitat els recursos del 
nostre entorn per fomentar el gust a 
la lectura.  | Escola Els Planells

Exposició ‘Per sucar-hi pa’

Tot l’alumnat de primària visitarà l’exposició, i de moment ho ha fet el de cicle inicial | Escola Els Planells
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TALLERS

VILELLA
ARTESA DE SEGRE
Tel. 973 40 02 95

EQUIPS DE NETEJA GIDAR
REPARACIONS MECÀNIQUES

18 I  I PUBLICACIÓ D’ARTESA DE SEGRE i COMARCA I Novembre 2021 I Núm. 459



40è aniversari
Amb motiu de la celebració del 

40è aniversari de la revista La 
Palanca, l’Associació Cultural La 
Palanca convoca un concurs per al 
disseny de la portada de la revista 
de desembre de 2021, mes en què 
es compleixen els 40 anys.

Tot seguit us detallem les ba-
ses del concurs, que també po-
deu consultar a la pàgina web  
www.lapalanca.cat i que hem com-
partit al nostre perfil d’Instagram,  
@revistalapalanca.

Participació

La convocatòria és de lliure par-
ticipació i no comporta cap tipus de 
despesa com a drets d’inscripció.

Característiques dels treballs

- Han de ser originals de l’autor o 
autora i inèdits.

- Cal presentar una fotografia o 
un fotomuntatge que reflecteixi l’es-
perit de la revista, que hem resumit 
amb les paraules país, vincle i força, 
i/o el seu àmbit d’actuació, que és el 
municipi d’Artesa de Segre i la roda-
lia.

- En algun lloc de la imatge hi ha 
de sortir un o diversos números de 
la revista La Palanca i, almenys en 
un cas, cal que es vegi clarament la 
capçalera. Per exemple, si és una 
fotografia d’una estança, hi pot ha-
ver una revista damunt d’una taula. 
De tota manera, aquest punt queda 
a la vostra imaginació i creativitat, 
l’exemple és només perquè s’enten-

gui el requisit.
- Mida: A4 brut (303 x 214 mm). 

Format: jpg, amb una resolució de 
300 ppi.

- Pel que fa al contingut, la pro-
posta de portada ha d’incloure els 
següents textos:

- “La Palanca” (en vermell)
- “40 anys” o “40è aniversari”
- “Desembre 2021. Núm. 460”

Presentació dels treballs

- S’han d’enviar al correu elec-
trònic admin@lapalanca.cat fins al 
dijous 2 de desembre de 2021, in-
clòs.

- Cada participant podrà presen-
tar un màxim de dues propostes.

- Cada treball estarà identificat 
amb un lema i no hi constarà el nom 
de l’autor o autora ni qualsevol altra 
dada identificativa.

El Jurat

Estarà format pels membres de 
la junta de l’Associació Cultural la 
Palanca, que no podran participar 
en el concurs. El secretari serà l’únic 
coneixedor de la procedència dels 
treballs i actuarà amb veu però sen-
se vot.

Veredicte

- El jurat es reunirà, presencial-
ment o de forma telemàtica, passat 
el termini de recepció dels treballs i 
decidirà els premis.

- Es faran saber els premis per 

correu electrònic a totes les perso-
nes participants, moment en què 
també se’ls demanaran les dades 
completes per fer constar l’autoria 
en cas de publicar algun dels tre-
balls presentats.

- El veredicte del jurat serà ina-
pel·lable.

Premis

El jurat podrà reconèixer un pri-
mer premi de 250 euros, que es 
lliurarà personalment en la data que 
s’acordi, i fins a un màxim de tres 
accèssits, cadascun amb una subs-
cripció per dos anys a la revista.

Drets

L’Associació Cultural La Palanca, 
es reserva el dret de fer ús de tots 
els treballs, sempre amb la menció 
del nom de la persona autora.

Obligacions

La participació en el concurs su-
posa l’acceptació de les presents 
bases. La seva interpretació i qual-
sevol aspecte no previst serà resolt 
pel jurat.

Us animem a participar-hi i a su-
mar-vos a la celebració del 40è ani-
versari de la revista.
| Associació Cultural La Palanca

Concurs de disseny de la portada del 
número de desembre de ‘La Palanca’
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Ramona Solé i Torres (Montfalcó 
d’Ossó, 1961) es va jubilar al se-

tembre després de 34 anys exercint 
de professora a l’Institut Els Planells, 
dels quals els últims 23 també ha ocu-
pat el càrrec de directora. Ha estat un 
gran actiu pel que fa a l’ensenyament 
secundari a Artesa i comarca. 

Després de 37 anys de professió, 
com creu que ha evolucionat el 
món de la docència?

S’ha implementat l’aprenentatge 
i avaluació competencials. L’alum-
ne és el centre de l’acció educativa i 
ha de participar activament en el seu 
procés d’aprenentatge i en la pròpia 
avaluació, no centrada, només, en 
proves i continguts. Les classes ma-
gistrals cedeixen terreny al treball per 
projectes, interdisciplinari i amb me-
todologies actives i participatives. És 
un aprenentatge més significatiu, co-
mú i compartit, individual i col·lectiu a 
l’hora.

Un altre aspecte ha estat la pan-
dèmia, que ha incentivat el treball i 
l’aprenentatge en línia, que romandrà 
com a complement a la modalitat pre-
sencial.

L’Institut	Els	Planells	gaudeix	d’un	
bon prestigi a les terres de Po-
nent	 i	 en	el	context	de	Catalunya,	
com avalen els bons resultats en 
les proves de competències bàsi-
ques	i	d’accés	a	la	universitat,	així	
com diversos premis individuals i 
col·lectius. Destaquen les actua-

cions, curs rere curs, dels equips 
que participen a la First Lego Lea-
gue.	A	què	ho	atribueix?

El centre ha tingut un equip direc-
tiu cohesionat, amb una línia de cen-
tre molt clara i amb gran estima per 
aquest; un molt bon acompanyament 
i seguiment tutorial; una excel·lent 
orientació educativa i professional; 
una gran implicació, responsabilitat i 
professionalitat del professorat i del 
personal no docent; suport de les fa-
mílies, de l’AMPA i del Consell Esco-
lar i implicació dels ajuntaments, en-
titats, associacions, empreses i par-
ticulars en moments clau. Hem estat 
sempre un centre inclusiu i acollidor, 
amb un tractament idoni de la diver-
sitat, amb l’aspecte humà i el tracte 
proper com  a trets fonamentals.

Com valora les obres de reforma i 
millora del centre de l’any 2009?

N’hi va haver dues: l’any 2000 i 
l’any 2009, que van ser les més im-
portants. Soc una gran amant de fer 
obres per millorar el centre. 

He lluitat perquè s’esmercin es-
forços i recursos  per millorar les con-
dicions de treball i d’aprenentatge. To-
ta actuació que suposi un benefici per 
l’institut és ben rebuda.

Quins consells dóna a la nova di-
recció? I al professorat més jove 
que té molts anys de carrera per 
davant?

La nova direcció està formada per 
persones prou preparades i amb prou 
experiència en equips directius per a 
seguir liderant el centre. El meu recor-
datori seria que parteixin de propos-
tes consensuades, clares i concretes 
pel centre i que segueixin apostant 
per la part humana. Quan la persona 
se sent acollida, compresa i valorada, 

entrevista
Ramona Solé i Torres
“L’aprenentatge digital romandrà com 
a complement del presencial”
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les bones vibracions flueixen i és més 
receptiva. 

Pel que fa a les noves genera-
cions, que tinguin clar que ells són 
professors i per tant han de ser refe-
rents i no amics dels alumnes. Tam-
bé han d’estar oberts a rebre forma-
ció continuada durant tota la carrera 
docent.

Ens	 pot	 explicar	 alguna	 anècdota	
dels seus anys com a docent i/o 
directora?

Quan el febrer de 1994 ens as-
sabentem, tant nosaltres com l’Ajun-
tament d’Artesa, que per al curs se-
güent estava previst que els instituts 
de Ponts, Pont de Suert, Sort i Alma-
celles avancessin la Reforma Educati-
va (impartir 3r d’ESO), ens vàrem mo-
bilitzar per sol·licitar també l’avança-
ment per a l’Institut d’Artesa. Corríem 
el risc de quedar-nos únicament amb 
els estudis d’ESO i d’un Cicle Forma-
tiu de Grau Mig, mentre que l’avança-
ment permetria que poguéssim acce-
dir a impartir el Batxillerat i els nostres 
joves no haguessin de continuar estu-
diant a altres instituts.

En una de les reunions a què em 
va convocar l’Ajuntament, l’alcalde, 
Jaume Campabadal, em va manifes-
tar la importància d’aconseguir-ho i va 
afegir que si s’assolia, ens posarien 
una placa commemorativa a l’institut. 
Em vaig comprometre a fer tot el pos-

sible i li vaig agrair el detall de la pla-
ca, tot comentant-li que més que una 
placa  commemorativa, el que ens 
feia falta era el compromís i el suport 
de l’ajuntament en tot aquest procés. 
Vam assolir l’objectiu, el compromís 
de l’Ajuntament va ser-hi i encara per-
dura..

Vostè	no	és	filla	d’Artesa	ni	de	cap	
poble de la rodalia, però s’ha que-
dat	 a	 viure	 aquí.	 Ens	 pot	 explicar	
per què? Li ha comportat algun 
problema? Després de tants anys, 
se sent artesenca?

Em sento orgullosa de ser arte-
senca d’adopció. Quan ens vàrem ca-
sar amb l’Antonio, ell tenia la plaça a 
l’Escola Els Planells. De petita havia 
estiuejat a Alentorn i de jove a Artesa 

amb el meu tiet, mossèn Ramon So-
lé. Vaig concursar per la plaça a l’Ins-
titut d’Artesa i aquí he estat durant 34  
anys. Potser l’únic inconvenient era 
que havia d’estar al peu del canó gai-
rebé les 24 hores al dia.

Alguna cosa més per acabar?
El meu sincer agraïment al Depar-

tament d’Educació, als companys de 
direcció i a tota la comunitat educati-
va per tot el que hem compartit junts, 
així com a tots els qui heu col·labo-
rat amb el centre i el nostre projecte 
tots aquests anys. Un record especial 
per al Projecte  First Lego League, 
que ens ha aportat vivències extraor-
dinàries i inoblidables.

Gràcies, també, a La Palanca per 
donar-me aquesta oportunitat.

Ramon Giribet i Boneta, Miquel Regué i Gili

  I 21



22 I  I PUBLICACIÓ D’ARTESA DE SEGRE i COMARCA I Novembre 2021 I Núm. 459



En el número del mes passat 
d’aquesta publicació, el Ramon 

Giribet ens presentava en un article 
titulat Poema anònim sobre Mont-
magastre un poema que a cal Joa-
netó de Montar-
gull havien trobat 
entre les pertinen-
ces de la senyora 
Enriqueta Marsà 
Bernadó (EPD).

En el text de 
l’article, el Ramon 
feia una crida 
per si algú podia 
aportar alguna dada respecte de 
l’autor o l’autora del poema. A casa 
nostra, només llegir-lo, de seguida 
ens vam adonar que ens sonava i 
que en coneixíem l’autoria. El fet de 
ser una sardana, l’estil, la referència 

tan detallada a pobles, masies, ermi-
tes, muntanyes, boscos, rius, fonts... 
I també l’acabament: tot és alegria 
i agermanament, ens va fer rebus-
car... Era una sardana que havíem 

cantat moltes 
vegades a 
les carame-
lles, escrita i 
composta per 
mossèn Mar-
quilles.

Joan Mar-
quilles i Llo-
rens (Bell-

caire d’Urgell, 16 de gener de 1936 
-  Bellvís, 2 de juliol de 2009), fou 
mossèn a Vilanova de Meià des de 
1973 fins a 1990. A més a més de les 
parròquies dels pobles del municipi 
de Vilanova, també tingué confiades 

les d’Anya, Montargull, Montmagas-
tre, Vall-Llebrera i Folquer-Comiols. 
Des de finals dels setanta fins a l’any 
1990, que canvià de destí, organit-
zà i dirigí un grup de caramelles que 
cantaven per pobles i masies.

El parell de dubtes que li havien 
sorgit al Ramon tenen explicació. 
Per una banda, la paraula “maies” 
és “masies”, hi falta una “s”, tal com 
podem veure en el llibret de les ca-
ramelles de 1981 on es publicà la 
sardana, que adjuntem. Per altra 
banda, Maifred és una font, sota Vall- 
Llebrerola, al costat del riu de les Se-
gues. Fa anys era un lloc d’esbarjo i 
berenades per a la gent dels pobles 
del voltant. El títol amb el qual es pu-
blica el poema no és Montmagastre 
sinó Som pobles germans.

| Josep Anton Novau

“era una sardana 
que havíem cantat 
moltes vegades a 
les Caramelles”

poesia
Poema no anònim ‘Som pobles germans’
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E l 7 de novembre es va disputar 
la tercera edició de la cursa de 

bicicleta de muntanya Artesa Meló 
Bike, organitzada pel CUDOS Arte-
sa de Segre i que va reunir prop de 
350 participants. La cursa se cele-
bra des del 2018, tot i el 2020 no es 
va poder fer per la pandèmia, i en 
només tres edicions l’organització ja 
considera que ha cobert i fins i tot su-
perat les expectatives. El president 
del CUDOS, Pepe Roca, ha afirmat 
que “per demanda, es podria fins i 
tot arribar a duplicar la participació, 
però se’ns n’aniria de les mans i, so-

bretot, perdria el caràcter artesanal 
que té ara i que és precisament el 
que la distingeix de la resta”. 

CARÀCTER ARTESANAL

El caràcter al qual es refereix el 
president de l’entitat organitzadora 
són detalls com el fet que el recor- 
regut passi per corriols dissenyats 
expressament per l’ocasió i situats 
en punts particularment atractius, ja 
sigui pel paisatge o per la dificultat 
tècnica que presenten, sense obli-
dar l’atenció gairebé personalitzada 
que permeten oferir les més de 100 

persones voluntàries repartides al 
llarg del circuit i els avituallaments, a 
part del nombrós grup de persones a 
l’avituallament d’arribada. Enguany, 
a més, s’han fet cartells amb els “to-
pònims” d’alguns corriols emblemà-
tics (vegeu foto a la pàgina següent).

Aquesta combinació de circuit 
dur però a la vegada atractiu i aten-
ció detallada a l’esportista fa que la 
cursa vagi agafant més fama cada 
any, fins al punt que en aquesta edi-
ció 2021 les inscripcions es van es-
gotar 20 dies abans de la data anun-
ciada de tancament.

tema del mes

La Meló Bike toca sostre 
amb només tres edicions

La sortida i l’arribada de la cursa eren al camp d’esports i l’entrega de dorsals es va mantenir a la plaça | J. Farré, D. Bella
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Un altre dels punts forts de la Me-
ló Bike és la possibilitat que hi partici-
pi qualsevol perfil de ciclista de mun-
tanya, des d’infants i joves o famílies 
fins als més experts, ja que els tres 
circuits que ofereix s’adapten a totes 
les necessitats. El circuit curt són 20 
quilòmetres amb uns 250 metres de 
desnivell, el mitjà suma 40 quilòme-
tres i 800 metres positius i el llarg té 
58 quilòmetres i acumula 1.300 me-
tres de desnivell positiu.

A més, aquest any en el moment 
d’inscriure’s no calia triar modalitat, 
sinó que es podia decidir el mateix 
dia de la cursa i, en el cas de la llarga 
i la mitjana, fins i tot sobre la marxa, 

en funció de les ganes i les forces.
Pel que fa a resultats, van com-

pletar el circuit llarg un total de 62 
persones, i es van imposar Marc 
Moré Pérez, Maurizio Sartori i Dani 
Díaz Carulla, en homes, i Eli Urbano 
Abril, en dones, ja que va ser l’única 
que es va atrevir amb aquesta dis-
tància.

Els tres primers del circuit mit-
jà van ser Xavier Balagué Solsona, 
Jordi Prats Torrades i David Andreu 
Auba, mentre que les tres primeres 
van ser Ly Castro Denuc, Anna Elvi-
ra Vilchez i Ana Belén Moreno Rela-
ño. Aquesta distància va ser la que 
va tenir, amb diferència, més partici-

pants, amb un total de 202. Al circuit 
curt, amb un total de 40 arribats a 
meta, en categoria masculina es van 
imposar Alan Arilla Franco, Jose An-
tonio Arilla Perezi Xavier Zurita Ri-
balta, mentre que les dones que van 
pujar al podi van ser Claudia Pulido 
Gomez, Andra Miro Marzo i Milena 
Boldu Amenos.

SANT SILVESTRE I SANT MAMET

Per altra banda, al desembre el 
CUDOS recupera la cursa i camina-
da Sant Silvestre el dia 31, que l’any 
passat no es va poder fer, i tornarà a 
fer la pujada solidària amb la Marató 
de TV3 a Sant Mamet, el dia 19.

tema del mes #temadelmes

L’organització amb el soci Sergi Martos, que es recupera de l’accident, i diversos moments de la cursa | J.Farré, À. Nieto
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Aquest any, després de la desa-
fortunada aturada obligada per 

la Covid-19, des del CAU d’Artesa 
hem reprès la tradicional venda de 
castanyes i moniatos. Va ser un pont 
una mica passat per aigua, però es 
va fer evident que les artesenques i 
els artesencs tenien ganes de cele-
bració, ja que vam esgotar les exis-
tències en tres dies, quan teníem la 

previsió de vendre’n durant quatre! 
A més, també ens va agradar 

col·laborar canviant-nos de lloc el 
diumenge al matí a l’hora de mercat, 
movent-nos de la Plaça del Progrés 
al costat de la Rampa, podent ame-
nitzar així l’hora del conte infantil i 
donant vida al mercat.

Per altra banda, aprofitem també 
per comentar que hem iniciat un nou 

curs escolta i guia, fent la sortida de 
Pas de Branca a la casa de colònies 
d’Oliola. 

De moment s’han apuntat força 
infants i joves noves. Tot i això, si 
encara us ho esteu pensant, no dub-
teu en contactar amb nosaltres per 
fer les inscripcions! 

Salut i Cau!
| AEiG Mare de Déu del Pla

El CAU pot reprendre la venda de castanyes

les entitats

Després de la parada obligada per la pandèmia, el CAU ha pogut tornar a vendre castanyes i moniatos | Jordi Farré

Hola famílies!
Després d’un any sense gau-

dir de la visita de la Castanyera i el Mar- 
rameu, enguany hem pogut tornar a 
tastar les seves castanyes. El diven-
dres 29 d’octubre al matí els nens i 
nenes d’educació infantil i de cicle 
inicial van poder saludar la Casta- 
nyera, que, un any més, ens va 
deixar tastar les castanyes que recu-
ll a la muntanya. En agraïment li van 
fer uns balls i li van cantar cançons.

L’Associació de Famílies d’Alum-
nes va ajudar-la a torrar-les i a la 
tarda, amb l’ajut dels alumnes més 
grans, els de sisè (ben disfressats 
de castanyers i castanyeres) les 
van repartir a tots els alumnes de 
l’escola. Esperem que l’any que ve 
puguem tornar a gaudir amb la seva 
visita! 

Que tingueu tots i totes una bona 
tardor!!!

| La junta de l’AFA

La Castanyera i el Marrameu 
visiten l’escola Els Planells

La Castanyera | AFA
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Després de tant de temps d’atu-
rada obligada, finalment sem-

bla que anem avançant cap a la 
normalitat. Per aquest motiu, les 
Artesenques Actives hem reiniciat 
diverses activitats.

Hem col·laborat amb la campanya 
“Una flor per a un projecte 2021” de 
l’associació Onco Lliga’t comarques 
de Lleida. La recaptació d’enguany 
és per l’adquisició d’un equip làser 
de protecció als pacients que se-
gueixen tractament amb radioterà-
pia. S’han recuperat les xerrades de 
les Aules de Formació de la Nogue-
ra amb la primera conferència del 14 

d’octubre i s’ha començat el taller de 
Patchwork, com es feia abans de la 
pandèmia.

A més, el 17 d’octubre vam pre-
parar un acte per retrobar-nos i gau-
dir d’una estona entretinguda, dolça, 
agradable, divertida, màgica… entre 
les sòcies. En aquest acte, que es 
va fer al Cubtural, hi va participar 
una cinquantena de sòcies. La tarda 
va començar tot jugant al bingo, des-
prés del qual es va oferir un berenar. 
Per acabar, vam gaudir d’una esto-
na de màgia amb l’actuació del mag 
Joan Smith, en la qual les sòcies 
vam poder participar dels diversos 

trucs amb molt d’interès, ja que eren 
sorprenents. Aquest mag agramuntí 
forma part de l’ONG Mags del Món i 
explica que l’objectiu de l’espectacle 
és “treure un somriure a la gent gran 
i a tota la gent que ens acompanya”. 
Va ser una tarda en què ens ho vam 
passar d’allò més bé.

Volem aprofitar per comentar-vos 
que ens hem d’acostumar a apun-
tar-nos a les diferents activitats, així 
sabrem el nombre de sòcies que hi 
estan interessades i ho podrem pla-
nificar millor.

| Associació de dones Arte-
senques Actives

Les Artesenques reprenem les activitats
Bingo i actuació del mag Joan Smith a la trobada del 17 d’octubre al Cubtural  | Dolors Bella

Tens fotos d’Artesa de fa com a mínim 30 anys? 
T’agradaria que es publiquessin a La Palanca? 

Busquem fotos d’Artesa i rodalia (llocs, festes o 
fins i tot fotos familiars amb elements d’interès 
general). Si teniu imatges que compleixin aquests 
requisits i accepteu que es publiquin explicant què 
hi apareix, envieu-les a revistalapalanca@gmail.
com o deixeu un missatge al contestador al 973 
401158 i ens posarem en contacte amb vosaltres.

Busquem fotografies 
antigues

Ctra. Agramunt, 12      Tel. 973 400 081      25730 Artesa de Segre (Lleida)
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Les noves tecnologies han vin-
gut per quedar-se i evolucionen 

a un ritme espectacular. Ens apor-
ten molts beneficis en molts àmbits, 
però també tenen els seus perills si 
se’n fa un mal ús. És un tema que 
preocupa molt als pares i mares, ja 
que cada vegada hi ha més addicció 
per part dels nens/es i adolescents. 
Encara que jo diria que hi ha addic-
ció per part de tothom, adults inclo-
sos.

En primer lloc, és important 
conèixer les recomanacions que fa 
l’Organització Mundial de la Salut 
(OMS) respecte al tema. Aquesta 
organització, així com els estudis 
científics duts a terme en la matèria, 
indiquen que els menors de 2 anys 
no haurien de tenir cap mena d’ex-
posició a pantalles, i això inclou mò-
bils, tauletes, ordinador i televisió. 
El motiu és que és una etapa on el 
cervell es desenvolupa molt ràpida-
ment i es creen moltes connexions 
neuronals, de manera que l’exposi-
ció primerenca a la tecnologia pot 
perjudicar aquest desenvolupament 
i influir en l’aprenentatge de funcions 
com el llenguatge.

Durant l’etapa dels 2 als 5 anys 
els mateixos experts i estudis re-
comanen mitja hora diària, que pot 
arribar com a màxim a una hora, 
d’exposició a pantalles, incloent la 
televisió. De tota manera, realment 
no ho necessiten. Si les criatures uti-
litzen la tecnologia és per la nostra 
necessitat adulta de tenir-les distre-
tes, encara que acceptar això ens 

faci sentir malament. Segons el neu-
ropsicòleg Álvaro Bilbao, l’exposició 
a pantalles en la primera infància pot 
reduir la capacitat de tenir autocon-
trol, ja que les TIC proporcionen es-
tímuls molt intensos i ràpids i els in-
fants estan contínuament estimulats. 
A més, durant 
els primers 
anys és quan 
es desenvolu-
pen diferents 
funcions psí-
quiques com 
la imaginació, 
el raonament o 
l’atenció, que també es poden veure 
afectades. Ell recomana que primer 
s’ensenyi al cervell a pensar, a estar 
atent, a imaginar.

En la franja dels 6 als 10 anys es 
recomana una hora diària d’exposi-
ció, ampliable progressivament dels 
11 als 14 anys a una hora i mitja com 
a molt. Aquest temps inclou exposi-
ció i ús de televisió, Playstation, Nin-
tendo, telèfon mòbil, etc. 

El temps recomanat va aug-
mentant progressivament, ja que a 
mesura que van creixent els ado-
lescents van necessitant les eines 
tecnològiques per relacionar-se i 
desenvolupar les seves habilitats 
socials. En el cas concret del mòbil 
amb internet, la recomanació és que 
els adolescents en tinguin a partir 
dels 14 anys, ja que l’ús d’internet 
comporta molts riscos i per garantir 
la protecció de dades i la protecció 
del menor, fins a aquesta edat no es 

considera adequat. 
La recomanació es fa extensible 

també a l’ús de les xarxes socials 
com Tiktok, Instagram, etc.

És important que no s’utilitzin 
dispositius durant els àpats, ja que 
és un moment per compartir i con-

nectar amb la 
família, així 
com tampoc 
abans d’anar a 
dormir, ja que 
pot influenciar 
negativament 
en la qualitat 
del son.

D’altra banda, un cop establerts 
els límits que cada família conside-
ri oportuns segons la seva situació, 
s’han d’explicar als infants i adoles-
cents i vetllar perquè es compleixin. 
Això sí, sempre de manera respec-
tuosa, sent flexibles i comprensius i 
acompanyant les emocions de frus-
tració que segur que apareixeran.

També cal tenir en compte al-
tres qüestions rellevants: els pares 
i mares han d’estar presents quan 
els infants usen la tecnologia, s’han 
d’interessar pel contingut que consu-
meixen i els han d’oferir alternatives 
atractives a la tecnologia, compartint 
temps de qualitat amb ells/es.

Per últim, com adults que som, 
haurem de conscienciar-nos de l’ús 
que nosaltres fem de les TIC i po-
sar-nos unes limitacions també, per 
tal de ser coherents i donar exemple.

| Anna Balcells Molina, Psi-
còloga clínica, Col·legiada  20605

Els reptes que ens plantegen les noves 
tecnologies en l’educació

psicocàpsula
Anna Balcells i Molina

Els adults també 
hem de limitar l’ús 

que fem de les TIC, i 
donar exemple
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esports

En el repàs a l’activitat competi-
tiva del club de les últimes set-

manes cal destacar els resultats 
dels corredors Àngel Nieto i Xavier 
Solsona a la Copa Catalana de Cur-
ses de Muntanya que organitza la 
Federació d’Entitats Excursionistes 
de Catalunya. Nieto ha quedat 3r de 
la categoria Promesa i 9è a l’Abso-
luta, mentre que Solsona ha estat 
5è Veterà i 18è a l’Absoluta. Incloïa 
sis curses arreu de Catalunya en-
tre maig i octubre. Cal recordar que 
l’any 2019 Nieto ja havia quedat ter-
cer de la seva categoria, llavors Ju-
nior, a la Copa.

Pel que fa a competicions, preci-
sament Àngel Nieto tancava la Co-
pa Catalana amb el Trail Bisaura el 

16 d’octubre, de 22km i 1.100m de 
desnivell, a Sant Quirze de Besora. 
L’endemà, diumenge 17 d’octubre, a 
la Pedals de Tros de Santa Coloma 
de Queralt, Xavier Solsona i Pepe 
Roca s’atrevien amb el circuit de 72 
km i 2.200m, mentre que Marc Coto-
nat, Marc Ticó i Pau Vidal completa-
ven el circuit de 35km i 1.000m.

El 30 d’octubre Nieto i Solsona 
van participar a la mitja marató del 
Boumort, a Organyà, una cursa mar-
cada per la pluja, que no va impe-
dir que els artesencs obtinguessin 
grans resultats. Nieto va ser segon 
a la general i Solsona, cinquè a la 
general i segon en categoria veterà. 
L’endemà, Marc Cotonat, Xavier 
Isanta i Victor Segú completaven els 

95 km amb 1.800m de la Mussara 
Cycling de Reus, una cursa que re-
corre paratges del Baix Camp i el 
Priorat.

Finalment, el 7 de novembre Eli 
Urbano s’imposava en categoria 
femenina al circuit llarg de la Meló 
Bike, amb participació de diversos 
socis en els tres recorreguts de la 
cursa (més informació a les pàgines 
24 i 25). Per la seva banda, Fran-
cesc Camats era “finisher” de la 
mítica Marató de Barcelona, que es 
reprenia amb canvi de data després 
de l’aturada per la pandèmia. També 
el 7 de novembre, Carles Gra com-
pletava l’exigent circuit de la marató 
de la Montsec Ultra Trail, de 47km 
amb 3.000m de desnivell. | CUDOS

El CUDOS entra al “top 10” de la Copa 
Catalana de Curses per Muntanya

Nieto i Solsona a la mitja del Boumort, participants a la Pedals de Tros de 35 i 72 km i Eli Urbano a la Meló Bike | CUDOS
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Per tal de promocionar el bàsquet 
a la nostra localitat, el CENG va 

organitzar el passat 29 d’octubre una 
activitat lúdica oberta a tothom, no 

només membres de l’entitat. Va ser 
a la plaça de l’Ajuntament i en vigí-
lies de la Castanyada, una gimcana 
esportiva de Halloween on hi varen 

participar un centenar de jugadors i 
jugadores. L’acte va ser un èxit i ha 
permès captar nous basquetbolistes 
per a la base del club.

L’activitat lúdica, oberta a tothom, va tenir lloc el dia 29 d’octubre a la plaça de l’Ajuntament | CENG / Jordi Farré

El CENG promociona el bàsquet    
amb una gimcana de Halloween
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per què diem...

L ’expressió s’aplica a algú, o a un 
mateix, quan pel motiu que si-

gui hom resta perplex, molt sorprès, 
sense saber què dir...

Entrem, doncs, en l’origen de la 
dita.

El moniato és una planta que es 
conrea per la seva arrel tuberosa 
comestible i que formava part de la 
dieta habitual dels pobles americans 
molt abans que els conqueridors 
espanyols arribessin a aquelles te-
rres. Fou el mateix Cristòfor Colom 
qui la portà a Europa des del Carib, 
fins i tot abans que la patata, ja que 
aquesta es troba en climes muntan-
yencs més freds. 

Fou, doncs, a partir del segle XVI 
que el popular moniato, de men-
ja característica els dies propers a 
Tots Sants, s’escampà per Europa i 
la resta del món. De fet, actualment 

el major productor de moniatos de 
tot el món és la Xina, amb més del 
vuitanta per cent de la distribució 
mundial.

Com dèiem, Colom portà la plan-
ta cap a la 
vella Europa, 
i de segui-
da triomfà a 
les cuines: 
bullit, fregit, 
a la brasa, 
al forn... So-
bretot triomfava com a element que 
s’afegia als suculents pastissos que 
aleshores s’elaboraven i als quals la 
gent era molt aficionada. 

Un cop cuit, el moniato es xafa-
va per fer-ne puré, és a dir, se’n feia 
una pasta dolça que era la que ser-
via per a l’elaboració dels pastissos. 
Evidentment, la pasta era de consis-

tència força tova, i d’aquí que ja en 
el segle XVII s’apliqués l’expressió 
amb un primer sentit metafòric a qui 
era feble, tímid, poc capaç de man-
tenir-se dret... és a dir, tou. 

Donat que l’idio-
ma és una cosa viva 
que, amb el temps, 
refà el primitiu origen 
dels conceptes i de 
les paraules, més 
tard l’expressió va 
agafar el sentit ac-

tual. Possiblement a finals del XVIII i 
començaments del XIX, ser de pas-
ta de moniato va equivaler també a 
restar incapaç de reaccionar positi-
vament davant algun esdeveniment, 
justament per la condició de tou, 
i s’estengué cap a qui es quedava 
parat, sorprès, mut... I així ha arribat 
fins a nosaltres.

... deixar de pasta de moniato?
Albert Vidal

Originàriament 
s’aplicava a qui 
era tou i dèbil 
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A les ciutats grans, com Barce-
lona o Girona, cada cop hi ha 

més bars regentats per persones 
d’origen xinès. Quan hi entres t’ado-
nes que els treballadors solen ser 
els membres d’una mateixa família. 
Així, el fet de no tenir treballadors a 
sou els permet fer uns horaris més 
extensos i tenir obert tots els dies de 
la setmana sense descans. 

Això també passava fa molts 
anys al Cafè David i a tots els bars 
d’Artesa. Tenien obert els set dies, 
de dilluns a diumenge. No recordo 
quan va ser exactament, però jo ja 
devia tenir 17 o 18 anys, que els ca-
feters d’Artesa es van plantejar fer 
un dia de festa setmanal. Una tarda, 
en un acte poc habitual de corporati-
visme, es van reunir al soterrani del 
cafè, i en la mateixa taula en què es 
jugava a cartes, cinc d’ells (Salud, 
Marciano, Copacabana, Kay Kots 

i David) es van posar d’acord i van 
decidir quin dia faria festa cadascun 
d’ells entre dilluns i divendres. Això 
no va agradar gaire a alguns clients 
(els del tipus fidel que us comenta-
va al mes de juliol). Al principi n’hi 

va haver que el divendres, com que 
el Cafè David tancava, es quedaven 
a casa i no anaven enlloc. Amb el 
temps, però, s’hi van acostumar  i un 
dia a la setmana feien el salt al “seu 
cafè”.

Treballaven com “xinos”

cafè de poble

Reproducció del quadre a l’oli ‘Cafè David’, de la pintora gironina Ana Gainza
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Durant molts anys la Reyes va 
obrir el cafè cada dia a les 6 del 
matí, i alhora que feia la neteja de 
l’establiment, anava servint els pri-
mers tallats. A les 8 baixava l’Olga, 
que atenia els clients durant la resta 
del matí al mateix 
temps que pre-
parava el dinar, i 
després de dinar 
no es separava de 
la cafetera fins cap 
allà a les 4 de la 
tarda en què puja-
va a casa per se-
guir fent feina, ara 
la de casa. El David, que era el que 
tancava el cafè pels volts de les 4 de 
la matinada o més tard els dissab-
tes, es llevava tard. Baixava cap a la 
una del migdia, però generalment ja 
no sortia del local en tot el dia. Així 
que es pot ben dir que els meus pa-
res, com tots els que tenien negocis 
propis en aquells anys, treballaven 
com “xinos”.

Però no n’hi havia prou amb fer 
moltes hores. A més a més, calia te-
nir personal llogat. Al Cafè David ha-
víem tingut cambrer pel servei fora 
del taulell migdia i vespre. El Blasi ho 
va fer molts anys, fins que va agafar 

el Bar Marciano. 
L’Eduard després 
i el Betis finalment 
el van substituir. 
També hi havia 
treballat la Maria 
del Pirineu, que 
es passava el 
matí dels diumen-
ges a la cuina del 

cafè fent les tapes de calamars a la 
romana i de musclos i el dinar per 
tots. Tinc la imatge gravada de com 
matava els conills donant-los un cop 
sec al cap.

El dia de mercat era dels que hi 
havia més feina. Tot el matí era un 
batibull de gent. La tarda no era pas 
menys i requeria un reforç també: 
la Reyes, la Genoveva, la Teresa i 

altres dones ho havien fet. També 
havíem tingut nois joves que venien 
unes hores. Tant servien als clients, 
com carregaven les neveres. Recor-
do el Pepe de cal Camardó; era tan 
fort que pujava les caixes de cerve-
ses de tres en tres. També el Gomà, 
el Toni i altres, encara que alguns no 
duraven massa. Hi va haver un xicot 
que va durar només dos tardes de 
diumenge. 

QUAN TINGUIS SET, BEU EL QUE 
VULGUIS

Quan algú nou entrava a treba-
llar, el David li deia “quan tinguis 
set, beu el que vulguis”. Així que el 
primer dia aquell noi es va prendre, 
entre les quatre i les vuit de la tarda, 
tres cubalibres. En acabar, el David 
li va dir “diumenge vinent no vull que 
beguis cap més cubalibre”. Al diu-
menge següent el noi li va fer cas i 
no es va beure cap cubalibre... Es va 
cruspir tres gintònics... No va arribar 
al tercer diumenge. 

David Fusté i Guiu

Tenien obert 
els set dies, 
de dilluns a 
diumenge
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in memoriam
El passat 14 d’octubre, a 

l’edat de 78 anys, ens va deixar 
en Jaume Gil Camps. Natural 
de Montargull, tenia fortes arrels 
familiars i d’amistat tant a Artesa 
com a Oliana. 

Vidu de Mª Àngels Isanta, va 
viure sempre essent algú estimat 
pels seus. Tots aquells amb qui 
compartia taula a diari, tertúlia a 
la placeta o, fins i tot, amb aquells 
amb qui es discutia per qualsevol 
banalitat, el recordarem sempre 
com un bon home, un home bo. 

Els seus familiars volem mos-
trar el més sincer agraïment a tot 

l’equip de sanitaris/es, pel tracte 
rebut i la professionalitat inqües-
tionable d’un col·lectiu de perso-
nes admirables, que fan que tot 
sigui més lleuger. 

Així mateix, volem agrair a 
tots aquells que, d’una manera o 
d’una altra, l’heu acompanyat en 
algun moment al llarg del camí de 
la vida. De ben segur, ell va partir 
ben content d’haver-vos conegut. 

Se n’ha anat un bon home, un 
home bo. Gràcies a tots.

| La Família de Jaume Gil 
Camps.

Jaume Gil Camps

El Joan ens va deixar el passat 
23 de setembre. Els seus ulls 
blaus, com el cel, es van tan-
car  a casa i en pau, com era 
el seu desig. La família vol fer 
un agraïment molt especial als 

metges i infermeres del CAP 
d’Artesa de Segre per les se-
ves atencions, professionalitat 
i ajuda en aquests moments 
tan difícils.

I a tots els familiars, cui-

dador Xavi, Associació de la 
Gent Gran i amics pel seu su-
port i per les mostres de con-
dol rebudes.

| Família Serentill-Fontanet

Joan Serentill

Un bon home, un home bo

 

Segueix-nos
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HORARI Tardes de dilluns a divendres de 16 a 20 hores, matí de dimarts de 11 a 13 hores
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NOVEL·LA

La casa dels avis. Vicenç Villatoro. 
Proa
Vicenç Villatoro explora la història dels 
avis materns, des de la casa familiar 
de Canet, que va ser enderrocada, fins 
a la Terrassa obrera i convulsa de la 
guerra i la postguerra.

Ales de plata. Camilla Läckberg. Ara 
Llibres
Thriller sobre fins on està disposada a 
arribar una dona per defensar la prò-
pia dignitat i la de la seva família. Una 
història de venjança, traïció, violència i 
redempció.

Morts, qui us ha mort? Iñaki Rubio. 
Comanegra
Crònica de l’extinció d’un llinatge i de 
la destrucció d’una manera de viure. 
Parla de la injustícia i la pena de mort 
però també de la crueltat de no tenir 
una segona oportunitat a la vida. 

Después. Stephen King. Plaza & Janés
Stephen King en estat pur, una no-
vel·la inquietant i emotiva sobre la in-
nocència perduda i les proves que cal 
superar per a diferenciar el bé del mal.

Estiu. Ali Smith. Raig Verd
Estiu tanca la sèrie de novel·les del 
quartet estacional recollint de nou la 
preocupació per l’emergència climàti-
ca, els migrants, la divisió i la polarit-
zació.

NOVEL·LA JUVENIL

Espais interiors. Elin Nilsson. Pagès

La nena del far. Annet Schaap. Pagès

Mentre durin les espelmes.  Josep 
Rodríguez Ferrer. Voliana

Les dues cares d’en Kai. Estelle 
Maskame. Fanbooks

Em dic A. Steve Tasane. Kalandraka

POESIA

La gerra d’Hècabe. Carme Rufino i 
Bey. Bromera

Ulls de cúgula. Jaume Suau Castro. 
Pagès

COL·LECCIÓ LOCAL

Dones al marge: bruixes i altres 
històries d’estigma i oblit. Ivet Ero-
les Palacios. Fonoll

CONEIXEMENTS 
ADULTS

Les ortigues: remeis, cuina, usos 
i tradició. Elisenda Carballido, Montser- 
rat Enrich. Farell

L’oxigen: història íntima d’una 
molècula corrent. Álvaro Martínez. 
Bromera

Manifest per la lectura. Català. 
Irene Vallejo. Destino

INFANTIL

On és el senyor Pingüí?  Ingela P. 
Arrhenius. Estrella Polar

Xumets fora. Esther Burgueño. Edi-
cions del Pirata

Clara Campoamor: la mujer que 
logró el sufragio femenino en 
España. Manuela Carmena;  Ángel Co-
ronado. Shackleton Books

50 escletxes i un raig de lluna.  
Lola Casas i Laura Borràs Dalmau. El Cep 
i la Nansa

L’Emma. Roser Pubill i Mònica Jarauta. 
Salòria

Etiquetes. Joan Turu. Bindi Books

La gàbia. Germán Machado. Andana

No vaig dir res! Géraldine Collet; Sé-
bastien Chebret. Símbol

T’estimo bastant. Rikki Arjuna. El Cep 
i la Nansa

La Iac més petita. Lu Fraser. Baula

notícies
NOVETATS   
NOVEMBRE

de la biblioteca
Activitats
• Xerrada col·loqui amb Martí 

Gironell 
2 de desembre, 19h

• Runió Club de Lectura d’Adults 
15 de desembre, 19h

• Reunió Club de Lectura Infantil 
de la Biblioteca 
17 de desembre, 16.30 h

• Presentació d’un conte i taller en 
anglès, amb Edurne López 
23 de desembre, 17.30 h                                                                                     

• Exposició Per sucar-hi pa. Set-
mana del Llibre Infantil i Juvenil 
Fins al 30 de desembre

• Exposició Dibuixos de Montse 
Terés 
Fins al 31 de gener, replà escala

• Exposició 15 anys del Club de 
Lectura de la Biblioteca  
Tot l’any, primer pis

• Exposició de llibres de bolets i 
fruits de tardor, planta baixa
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fa 25 anys
En aquest número es van publi-

car els darrers articles de dues 
sèries força interessants sobre el 
doctor Trueta i l’estiueig a Vilanova, 
respectivament.

PORTADA. No ens consta l’auto-
ria d’aquesta imatge d’una recol·lec-
tora de raïm, que complementa l’ar-
ticle sobre la verema de les pàgines 
centrals.

EDITORIAL. La secció tractava 
el tema del compromís i dels movi-
ments juvenils de caire altruista a El 
voluntarisme i la Creu Roja. Com a 
referència, el text mencionava una 
trobada de voluntaris de Creu Roja 
de les comarques de Ponent que va 
reunir uns 150 joves a Artesa aquell 
9 de novembre.

OFICIS ARTESANS. Joan Fonta-
net París dedicava la secció a Fran-
cisco Pérez: músic. Conegut com el 
Paco de Montsonís, tocava la bate-
ria. Francisco Pérez i Martínez va 
néixer a Vilves el 1936 i era el quart 
de set germans. Els seus pares van 
venir a treballar a la fàbrica tèxtil, 
on ell també va començar amb 14 
anys. També treballava a Cal Ros i 
estudiava música amb Teodoro San 
Agustín. Entre els 17 i els 23 anys va 
formar part del grup musical Ritmos 
Modernos i va fer la mili a Lleida. 
Després, a Barcelona, va estudiar 
al Conservatori i va començar a ac-
tuar en diferents sales de festes fins 
que va entrar al grup Andrés Castel 
y su conjunto, on va tocar durant 14 
anys. Posteriorment, es va comprar 
una casa a Montsonís i va continuar 
tocant amb F. Coma i el M. García.

OPINIÓ. Amor, via fibra òptica? 

és un article de Leticia Soberón i 
Mainero, de l’Àmbit Maria Corral. Da-
vant “l’esclat de les comunicacions” 
a través de les xarxes informàtiques, 
Soberón plantejava el nou tipus de 
relacions personals que s’hi esta-
blien. Concloïa: “...avui s’estrenyen 
llaços a través dels ordinadors (...), 
però tant de bo no es deixi de cultivar 
i d’aprofundir els vincles de l’amistat 
i de l’amor viscuts quotidianament, 
properament.”

CULTURA. La redacció dedicava 

més espai a una notícia ja publicada 
anteriorment en format breu. Aquell  
29 de setembre s’havia presentat 
la publicació Artesa de Segre, avui 
i demà, una anàlisi socioeconòmica 
del municipi. Reproduïm la foto de la 
presentació, on veiem tots els autors 
i autores: N. Bròvia, M. Cardona, J. 
Farrando, A. Giribets, E. Guimet, M. 
Lluch i el coordinador, J.M. Sabartés. 
L’acte va comptar amb la presència 
de l’alcalde Campabadal, del delegat 
territorial de Cultura, Francesc Vidal, 

Novembre       
de 1996
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fa 25 anys
Ramon Giribet i Boneta

i de l’editor, Lluís Pagès.
ARTESENCS IL·LUSTRES. Ra-

mon Abelló i Masó signava el tercer i 
últim capítol dedicat al doctor Josep 
Trueta i Raspall. Els dos anteriors es 
van publicar a les revistes d’agost i 
setembre. Aquest article se centrava 
en les principals aportacions del Dr. 
Trueta: el tractament de les ferides 
de guerra i els descobriments sobre 
les patologies renals. Tant a la Gue-
rra Civil espanyola com a la II Guerra 
Mundial, milers de soldats van sobre-
viure gràcies a un mètode tan senzill 
i habitual avui dia com netejar bé les 
ferides, base del sistema Trueta.

EN MEMÒRIA. Recordant José 
Luis Lapeña és una emotiva carta 
que la família d’aquest jove artesenc, 
traspassat feia cinc anys, dedicava a 
la seua memòria.

CAMP. A les pàgines centrals, la 
Cooperativa d’Artesa signava l’article 
La verema 1986. El text començava 
destacant les privilegiades carac-
terístiques de la subzona d’Artesa 
dins de la DO Costers del Segre. Va 
ser un any, però, amb un estiu hu-
mit i poc calorós que va endarrerir la 
verema. El seu celler podia elaborar 
6.000 litres i comptava amb 60 so-
cis productors de raïm. Destacava 
el notable increment de la producció 
respecte a l’any anterior (un 350%), 
sobretot gràcies a la mecanització 
del conreu de la vinya.

COMARCA. Fira de la Perdiu és 
una crònica molt breu de l’esdeveni-
ment, que inaugurà Jaume Angerri, 
director general de Comerç, i que “va 
superar l’assistència d’edicions ante-
riors”. Dues imatges de la fotògrafa 
Antònia completen la notícia.

PETIT COSTUMARI. M. Isabel 
Pijoan Picas publicava el tercer i úl-
tim capítol de Josep Gili i Alcedà, i 
quatre generacions d’estiuejants a 

Vilanova de Meià. L’autora, que visi-
tà Vilanova per primer cop el 1966, 
n’era la quarta generació. En l’article 
recorda anècdotes d’infantesa, les 
principals festes de la vila, alguns 
estiuejants il·lustres que va conèixer 
a l’Hostal Pissé (la pedagoga Maria 
Rúbies, el Ballarí Cesc Gelabert, el 
músic Manuel Oltra...) i també que 
els anys 1992 i 1993 l’alcalde la va 
convidar a “fer el parlament del pro-
grama de la Festa Major”.

DES DEL MIRADOR DEL MONT-
SEC. Els nostres castells: Montsonís 
i Montclar (II) és un article de Ferran 
Sánchez Agustí. Diria que la publi-
cació d’aquesta segona part va ser 
un error, ja que no he sabut trobar la 
primera. Per contra, durant el 1997 
es van publicar les dues, que ja co-
mentaré en el seu moment.

FULLS D’INFORMACIÓ MUNICI-
PAL LOCAL. En el ple ordinari del 14 
d’octubre tots els punts de l’ordre del 
dia van ser aprovats per unanimitat. 
En destaco la compra d’una nau de 
la Colònia la Fàbrica per 4 milions 
de pessetes. A més, s’informava del 
sistema per a la recollida de paper, 
cartró i llaunes, ja que només hi ha-
via contenidors de vidre i de piles. 
També es recriminava els aboca-
ments incontrolats, al temps que es 

recordava l’existència d’un servei de 
recollida d’andròmines i d’un aboca-
dor provisional de runes.

CARTES A LA REDACCIÓ. 
L’alumnat de 8è d’EGB del Col·legi 
Sant Josep demanava a l’alcalde 
més contenidors de vidre i que en 
posessin també per a “cartrons, plàs-
tics i llaunes”, tot recordant-li que “els 
petits canvis són poderosos”.

EN MEMÒRIA. La família Mo-
rera-Serentill publicava una nota 
d’agraïment per les mostres de su-
port amb motiu del traspàs del seu fill 
Jaume, així com una foto d’ell.

REFRANYER. La secció recollia 
una vintena de dites sobre “Els cos-
tums, la taula i el vi”. Per exemple: 
“Novembre humit et farà ric”.

IMATGES D’AHIR. Sícoris co-
mentava una foto de Carnaval de 
1934. És un carro menat per l’euga 
de “l’avi Camats”, damunt del qual 
es reproduïa un molí de vent fet amb 
“branques de boix i roses de paper”. 
Als anys 30, es feia “la cèlebre ple-
ga”: “un alegre estol de fadrins abi-
llats estrambòticament petjaven els 
carrers i les places artesenques en el 
decurs del dimarts de Carnestoltes, 
tot i cantant jolívoles i picants torna-
des, recollint tot allò que de bon grat 
la gent els donava”.
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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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reflexionem
H i ha moltes definicions de l’ex-

pressió “ser autèntic” i la veritat 
és que totes em semblen igual de 
vàlides, però potser per la seva sim-
plicitat i pel que transmet em quedo 
amb aquella que diu: “autenticitat és 
acceptar-te i atrevir-te a ser qui ets 
en qualsevol circumstància la teva 
vida”.

I és que, quantes vegades t’has 
vist a tu mateix/a actuant, fingint ser 
algú que no ets, fent veure coses 
que no estan en la teva essència, en 
la teva persona? És així? ... Doncs 
en aquests moments has deixat 
la teva autenticitat de costat, has 
deixat de ser tu per convertir-te en 
algú que, potser, l’altra persona es-
pera que siguis.

És possible que en algunes oca-
sions hagis actuat fent el que creus 
que “és correcte fer en aquests ca-
sos”, independentment que no sigui 
el que faries en circumstàncies habi-
tuals o amb persones diferents. Al-
tres vegades ho fem perquè creiem 
que és allò que l’altra persona espe-
ra de nosaltres i així evitem decebre 
qui no rep el que espera.

El cas és que tots ens hem sen-
tit i hem actuat així, oi?... Poc au-

tèntics.Per què tenim por de mos-
trar-nos com som, de ser nosaltres 
mateixos?

La resposta és clara i hi ha di-
versos motius: la por de defraudar, 
de “quedar malament davant d’una 
situació inusual”, que algú s’enfadi o 
li molesti la nostra opinió, por de ser 
diferent de la resta... En definitiva, el 
que hi ha darrere d’aquests pensa-
ments és inseguretat.

El problema ve quan aquest pa-
tró es mostra de forma quotidiana 
en la nostra vida, perquè llavors ens  
passem la major part del temps fin-
gint, actuant, sense permetre’ns ser 
com som, sense expressar el que 
realment sentim, les nostres opi-
nions, la nostra forma de veure les 
coses encara que sigui dispar de la 
de la resta... I llavors arriba la inse-
guretat constant i el que és pitjor, la 
no acceptació d’un/a mateix/a,  fins i 
tot arribant a pensar que el que sóc 
realment està malament o és insu-
ficient.

L’autenticitat està íntimament re-
lacionada amb la nostra autoestima. 
Quan un és capaç de dir no, d’ex-
pressar les seves opinions sense 
intenció d’ofendre sinó de mostrar 

punts de vista diferents, quan un 
s’accepta tal com és amb els seus 
defectes i virtuts i, sobretot, quan 
una persona és capaç d’actuar con-
forme als seus valors, no només 
ha deixat de fingir sinó que se sent 
còmoda mostrant-se tal i com és; 
sense por al rebuig ni al judici. I això 
només s’aconsegueix amb una sana 
autoestima. La paraula clau és l’au-
toacceptació.

I és que viure d’acord amb el que 
tu vols és realment viure la teva vida 
i no la que altres volen que visquis; 
la gent projecta les seves debilitats 
en la vida dels altres; no et deixis 
portar per situacions o decisions que 
no vols, que en definitiva no són te-
ves.

Ser autèntic/a és saber decidir 
sense esperar l’aprovació de ningú, 
encara que ens equivoquem i algú 
ens pugui dir “ja t’ho vaig dir”; és 
comportar-te com ets, sense pensar 
com és la forma adequada de fer-ho 
en cada situació, és acceptar-te a 
tu mateix/a amb el bo i dolent que 
tenim, és oblidar-se del que els al-
tres “esperen de tu”, i en definitiva 
és ser tu mateix/a, ser una persona 
autèntica.

El valor de ser una persona autèntica
Mercè Nogués
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Josep Galceran
humor

Recordant les converses del 
Quimet i el Cosme (III)

- Puja la llum, puja el gas, 
pugen els carburants, 
puja massa l’IPC, tenim 
problemes d’abastament...

- A veure si resultarà que 
és veritat allò que “amb 
Franco es vivia millor”?
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E l mes de juliol passat en Vas-
samba va penjar a Youtube, 

Spotify i Soundcloud la primera de 
les cançons, Te siento, del seu pri-
mer CD. Ben aviat té previst pujar-ne 
dues més.

En Vassamba va néixer a Costa 
d’Ivori fa 24 anys, i en porta 12 entre 
nosaltres. Avui en dia viu a Montso-
nís, on hi troba la pau que necessita 
per dedicar-se a la música, i treballa 
d’electricista.

Des de l’any 2016/17 la passió 
que sempre ha sentit per la música, 
el ball i en Michael Jackson, el va por-
tar a es-
c r i u r e 
cançons. 
Des de 
l l avo rs , 
en Vas-
s a m b a 
va prendre una decisió molt impor-
tant en la seva vida, la de voler dedi-
car-se a la música. Això el va posar 
en contacte amb en Bernat Giribet, 
qui l’ha ajudat molt i li ha ensenyat 
els secrets de com perfeccionar 
la seva feina, i en Jordi Maluquer, 
l’amic guitarrista, que sempre ha es-
tat al seu costat per acompanyar-lo 
als escenaris. Els vol manifestar 

públicament el seu agraï-
ment. Confessa que ha 
renunciat a moltes coses 
per la seva passió per la 
música, però que a part 
d’omplir-lo personalment, 
li ha permès viure noves 
experiències.

El vídeo de la se-
va cançó Te siento, una 
cançó d’amor, el va ro-
dar de forma amateur 
la seva amiga Barbara 
Leticia amb exteriors a 
Sant Llorenç de Montgai 

i al càmping 
que hi ha, i 
ell mateix el 
va autoeditar, 
una feina que, 
confessa, el 
va deixar es-

gotat. Com ell diu “he 
d’aprendre a confiar en 
els altres”, ja que ara es-
tà fent-ho pràcticament 
tot ell: compon, interpreta, produeix, 
balla...

Aquestes cançons formen part 
del seu CD, ell vol editar la seva mú-
sica en un CD físic. Hi ha cançons 
en els sis idiomes que parla: català, 

castellà, francès, portuguès, anglès 
molt bàsic i diula, la seva llengua 
materna. El podeu trobar a les xar-
xes socials i plataformes digitals 
buscant: Vassamba a Instragram, 
YouTube, Spotify i SoundCloud.

| Josep M. Espinal i Aubet

Vassamba, cantautor i guitarrista

cartes a la redacció

Va néixer a Costa 
d’Ivori i ara viu a 

Montsonís
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cartes a la redacció
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la foto

Aquest mes han començat els treballs de preparació de les obres d’execució de la segona variant a la zona de la planta 
potabilitzadora, que consisteixen principalment en l’aplanament del terreny per on passarà la nova via  | Dolors Bella


