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agenda
Agenda

Actes

desembre

Exposicions a la Biblioteca

ciutadana

ARTESA DE SEGRE
DEFUNCIONS
dia 10: Montserrat Clua i Caubet (85
anys), natural de Baronia de
Rialb
dia 11: Dolores Pozo i Ortega (87
anys), natural Yegen (Granada)
dia 16: Eusebi Jovell i Gilabert (89
anys), natural de Vernet
dia 19: Pere Cluet i Pijuan (94 anys),
natural de Seró
dia 30: Dolors Artigues i Piqué (84
anys), natural d’Artesa de Segre

FORADADA
DEFUNCIÓ
dia 6: Rosa Roma i Estrada (86
anys), natural de Barcelona
VILANOVA DE MEIÀ
NAIXEMENT
dia 8: Arnau Farré i Caballol, fill
d’Albert i d’Anna

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

que sabem que es faran
Tot el mes

Tots els diumenges

Mercat Tot d’Aquí al nucli antic
Fins al 18 de febrer

5è Concurs de Fotografies amb
DO. Presentació d’obres per correu
electrònic a biblioteca@artesadesegre.cat

Esportiu Altis
3 de febrer

A les 17:30 h, a l’Àrea Activitats
de la Biblioteca Joan Maluquer i
Viladot, espectacle de contes sobre
el medi ambient: Pedalant entre
vinyes
A les 18 h, al Cubtural, Concert de
l’Escola Municipal de Música
5 de febrer

Festivitat de Santa Àgueda

Fins al 18 de març

32è Premi Narrativa Breu d’Artesa
de Segre. Presentació d’obres a la
Biblioteca Joan Maluquer i Viladot
22 de gener

Caminada i cursa 1km 1vida,
solidària amb la Fundació Vicente
Ferrer i no competitiva. Sortida
del Centre d’Entitats en horaris
establerts entre les 9 i les 17h.
Organitza CUDOS Artesa de Segre,
donatiu voluntari.
30 de gener

A les 18 h, al Cubtural, festival de
Nadal per La Marató de TV3: Tot el
que vull per Nadal, ets tu! (activitat
reprogramada). Organitza: Club

temps

10 de febrer

A les 17:30 h, al Cubtural, Aules de
Formació de la Noguera. Conferència: Soc avi o àvia: puc educar? a
càrrec de la psicopedagoga Anna
Soldevila
18 de febrer

A les 16:30 h, a l’Àrea Activitats
de la Biblioteca Joan Maluquer i
Viladot, reunió del Club de Lectura
infantil
23 de febrer

A les 19 h, a l’Àrea Activitats de la
Biblioteca Joan Maluquer i Viladot,
reunió del Club de Lectura d’adults
de la Biblioteca

desembre

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

* Algunes són dècimes de litre per la boira

Temperatura màxima:
17,2°
			(dia 28)
Temperatura mínima:
-5,6°
			(dia 19)
Dies amb precipitació: 2
Precipitació màxima:
1,3 mm
		
(dia 7)
Total precipitacions:
1,4 mm

VILANOVA DE MEIÀ

FORADADA

ARTESA DE SEGRE

B) BALDOMAR

A) PÇA AJUNTAMENT

Temperatura mitjana: 4,4°
Temperatura màxima: 17,6° (dia 28)
Temperatura mínima: -4,6° (dia 3)
Dies amb precipitació: 18 *
Precipit. màxima: 0,4 mm (dia 30)
Total precipitacions:
2,7 mm

Temperatura mitjana
4,7°
Temperatura màxima: 15° (dia 28)
Temperatura mínima: -4°
		
(dia 3)
Dies amb precipitació: 4*
Precipitació màxima: 0,5 mm
		
(dia 30)
Total precipitacions
1 mm
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Temperatura mitjana:

4,6°

Sense dades
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La primera
Diuen que hi ha una primera vegada
per a tot. A Artesa, tindrem la primera alcaldessa de la història a partir
del 22 de gener, quan Maria Cusola
Aumedes agafi el relleu de Mingo
Sabanés Porta. Ha costat, perquè
des del primeres municipals de 1979
han passat més de 40 anys.
En el llarg camí de les dones cap
a la igualtat, el camp de la política
ha estat especialment difícil. Més
encara al món rural. Sempre hi ha
excepcions, però.
Entre els més de 900 municipis de
Catalunya, el 1979 només van ser
escollides 19 alcaldesses. Destaca
el cas de Ponts, on M. Lurdes Vidal
Audet es va presentar amb una
candidatura formada íntegrament
per dones. I actualment ja van per la
quarta alcaldessa.
En el nostre entorn més proper, a
Agramunt també en tenen. Des de
fa poc, sí. En canvi, Alòs, Cubells i
Vilanova de Meià encara no n’han
tingut mai. En canvi, Maricel Segú
Peralba és alcaldessa de Foradada
des de 2007. Els municipis més
rellevants del nostre àmbit territorial,
Balaguer i Lleida, tampoc no n’han
tingut encara. Hi ha de tot, però queda clar que és un tema que no tenim
plenament resolt.
Tot donant un cop d’ull a la història,

veiem que les dones de l’Estat espanyol no van tenir ni dret a vot fins
que es va aprovar en temps de la 2a
República (1931). Després va venir
una llarga dictadura.
Si ens centrem en Artesa, entre les
quatre candidatures del 1979 només
hi havia dues dones. El 1983 vam
tenir la primera regidora: Josefina
Sabartés Capell (CiU). Durant aquell
mandat, també va ser-ho Francesca Solé Clotet per una renúncia al
grup d’ERC. I en tots aquests anys
només hem tingut dues candidatures encapçalades per dones. Ara,
amb el relleu de Sabanés, tindrem
també per primera vegada un consistori amb majoria de dones.
Des de 2011, excepte en municipis petits, l’obligació de garantir la
paritat de les llistes va ajudar molt
per avançar, però les dones tampoc no ho tenen fàcil per totes les
circumstàncies que fan que la nostra
societat, encara avui, tingui una
mentalitat molt patriarcal.
Des d’aquestes línies volem agrair
la dedicació a l’alcalde sortint i li
desitgem molta sort a la nostra primera alcaldessa, perquè si a ella li
va bé, ens anirà bé a tot el municipi.
Sàpiga, però, que La Palanca, com
ha fet sempre, estarà a l’aguait de la
seva gestió.

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 3 de febrer de 2022

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

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

Les noves atraccions han canviat l’aspecte de la plaça, que lluïa les mateixes des de feia dècades | Dolors Bella

La plaça de l’Ajuntament estrena atraccions
L

’Ajuntament ha renovat aquest
desembre les atraccions infantils de la plaça de l’Ajuntament, que
feia dècades que no es canviaven.
L’alcalde, Mingo Sabanés, ha explicat que “la canalla també ho ha

passat molt malament per la pandèmia i es mereixien aquesta millora”.
La renovació ha tingut un cost total
de 30.000 euros i a banda de les
atraccions, que són un vaixell, dos
gronxadors i tres molles amb pei-

xos i que ja s’han col·locat, també
contempla construir un petit sorral i
arreglar les baranes del voltant de
la plaça. Per ara, el sòl s’ha deixat
igual de terra i no es contempla canviar-lo a curt termini.

os
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x
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Sabanés es va acomiadar en un ple al Cubtural al qual van assistir un centenar de persones | Jordi Farré, Dolors Bella

Relleu a l’alcaldia d’Artesa
E

l 15 de gener va tenir lloc el ple
de renúncia del qui ha estat alcalde d’Artesa els últims 14 anys,
Mingo Sabanés, que deixa el càrrec
abans d’acabar el mandat per cedir-lo a Maria Cusola. El canvi es va
anunciar fa mesos i pretén facilitar el
canvi al capdavant de la llista d’Esquerra Republicana a les properes
eleccions municipals, ja que, tot i
que Cusola encara no ho garanteix
al 100%, es perfila com a propera
candidata del partit a l’alcaldia.
Per facilitar aquesta successió

Cusola i Mingo treballen junts des de
l’estiu, de manera que la nova alcaldessa s’ha anat familiaritzant amb
els temes i la gestió del dia a dia.
Cusola explica que “és un repte
haver de substituir algú que porta
tant de temps, sí que tinc un bagatge de set anys a l’ajuntament però
substituir al Mingo és molt difícil”.
De tota manera, es mostra optimista
perquè “tenim un equip consolidat i
durant el que queda de legislatura
mantindrem els mateixos objectius
de treball”. Sabanés, per la seva

banda, afirma que “ho trobaré a faltar, però tot a la vida té temporades i
s’havia d’acabar un dia o altre”. Afegeix que “els joves estan més ben
qualificats que nosaltres, sobretot
en noves tecnologies”, però recorda que “els alcaldes i regidors ens
devem a la ciutadania, estem per
atendre’ls”.
El ple de renúncia es va fer al
Cubtural amb un centenar d’assistents, entre els quals la vicepresidenta de la Generalitat Laura Vilagrà
i membres d’Esquerra Republicana.

I7

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
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noticiari

La senyalització ofereix informació sobre el cel i assenyala l’estrella polar | Ramon Giribet

El Castellot, escollit punt d’observació del cel

A

rtesa és un dels municipis considerats d’interès pel programa
Starlight, un projecte internacional
que té cura de la qualitat del cel nocturn. A partir d’aquest reconeixement

s’ha articulat la instal·lació d’un mirador del cel al Castellot, finançat amb
fons europeus i amb la participació
del Consell Comarcal. El punt d’observació és a la darrera corba de

la pista d’accés al cim del Castellot
i s’ha escollit per l’àmplia visió que
ofereix, millor encara que des de
dalt de tot. Hi ha un panell informatiu
i una fletxa indicant l’estrella polar.

L’estanc Massana segella
un premi de 10.000 euros

L’INS Els Planells, finalistes al
concurs Pinta la Marató

L

E

’estanc Massana d’Artesa va vendre al juny un número de loteria premiat amb 10.000 euros, concretament del sorteig de La Primitiva, segons ha fet públic
aquest desembre.

l cartell de l’alumnat de 2n ESO ha estat premiat
com a 2n finalista al concurs Pinta la Marató d’entre
els 409 cartells presentats.| Foto: INS Els Planells
I9

Les millors il·luminacions nadalenques de balcons i finestres van ser les d’aquestes cinc façanes | ACS

Concurs d’il·luminació i sorteig de l’ACS
L

’Associació de Comerç i Serveis
ha tornat a convocar el concurs
d’il·luminació de balcons i finestres
durant aquestes festes, i ha atorgat
el primer premi a la família Ribera-Borrell, el segon a la família Porta
Riart, el tercer a la família Zamo-

ra-Mayora i dos quarts premis, un a
la família Gutiérrez Terés i l’altre a la
família Algué Font.
Per altra banda, en el sorteig de
vals de compra entre clients que havien comprat durant les festes, Olivia Mianes va guanyar el val de 500

euros, Dolors Valls va guanyar el de
200 i les vuit premiades amb valls de
100 euros van ser Andrea Borrancine, Rosa Llovera, Angelina Llovet,
Maria Guixé, Rosa Bernaus, Núria
Vilanova, Joanna Bernaus i Aureli i
Marta Puigredon.

Nou treball d’Enric Kahn

L

’escriptor i poeta artesenc Enric Kahn, juntament
amb Itsasgorak, cantautora de Vilanova de Bellpuig, i Jordi Maluquer, músic també del poble, van
presentar Sencillez, la seva primera proposta artística conjunta on música i poesia conflueixen a parts
iguals. La cançó parla de la societat i l’afany de crear
persones complexes per fora, però buides per dins.

10 I
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noticiari

Microrelats
prehistòrics
a Seró
E

l jurat del 1r Concurs de Relats
prehistòrics organitzat per Seró
Espai Transmissor va premiar en la
primera categoria, fins a 16 anys, A
la recerca del túmul, d’Arlet Regué.
“Un dia, fa molts d’anys, quan existien els primitius hi havia unes pedres
anomenades esteles i entre elles enterraven la gent que moria. Molts anys després algú ho va descobrir, ho
va remenar i va agafar coses. Però
fa uns anys ho van descobrir uns
arqueòlegs, que les van investigar
i les van portar al Museu del Túmul
de Seró junt amb les restes que hi
havia dins. Avui dia 23-11-2028 han
tornat els primitius a La Noguera i
estan molt enfadats perquè no hi ha
les esteles ni els morts ni les coses
que havien posat dins l’aixovar. Els
primitius han localitzat el Museu i investiguen, mentre els visitants estan
aturats a la Sala del vi. Però no tro-

Els premis es van entregar a Seró el 18 de desembre | Seró Espai Transmissor

ben res, fins que veuen la sortida de
les esteles i entren per darrera. Les
recuperen, trencades, les tornen al
seu lloc (apedaçades) i tornen a viatjar en el temps”.
En la segona, (17 anys i més)
ha premiat Lapis vitae:, de Joan
Biscarri. “Volia ser etern, jo. Volia
burlar-me de l’òbit que m’esperava,
d’aquest trist final que un dia ens
fa caure a terra, per mantenir-nos
ajaguts per sempre més, fosos amb
l’humus del sòl. Jo volia seguir dret,
tossudament alçat damunt d’aquesta terra, alçat fins a tocar el cel com
un déu. Volia mantenir erecta la lla-

vor de la vida, altivament rebel contra el destí de la mort, des de la nit
dels temps fins a les clarors d’un futur que encara no albirava.
Més enllà de les llunes, dels segles de silenci que m’esperaven,
volia que tothom admirés la bellesa
de la meva túnica, el luxós ornament
que em cobria la testa. Volia mantenir-me despert per sempre més, orgullós de guanyar-li la batalla al son
etern. Jo volia convertir la meva carn
en pedra, desafiar el temps, vèncer
l’oblit. Cinquanta segles després, la
teva mirada em diu que ho he aconseguit.”

Condemnen set persones
per vendre droga a un menor

S
Accident de trànsit

U

n accident entre un camió i una furgoneta va deixar
un ferit greu el dimarts 11 de gener al quilòmetre 50
de la carretera C-26, al municipi d’Artesa.

et dels vuit acusats de vendre droga a un menor a
Artesa de Segre l’any 2018 van acceptar una condemna de dos anys de presó el 12 de gener a l’Audiència de Lleida després d’arribar a un pacte i reconèixer
els fets, mentre que el vuitè no es va presentar a judici
i se n’ha ordenat la detenció. El delicte es va destapar
en una investigació iniciada pels Mossos d’Esquadra
quan els pares del menor, que llavors tenia 15 anys i va
haver de ser hospitalitzat per consum de cocaïna, van
denunciar els fets.
I 11
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Foc en una casa a Baldomar

E

l dia de Cap d’Any es va declarar un incendi en una
casa particular a Baldomar. El foc va provocar danys
importants a l’edifici, però no hi va haver ferits greus.

Reunió del Club de lectura
infantil a la Biblioteca

E

l divendres 17 de desembre els nens i nenes del
club de lectura infantil de la Biblioteca d’Artesa van
participar en una xerrada-col·loqui, a través de la plataforma Zoom, amb l’escriptor Marc Artigau i Queralt.

Els casos de covid a Artesa tornen a créixer
amb l’expansió de la variant omicron
E

l repunt pràcticament mundial
de contagis de covid també s’ha
vist reflectit en les dades de l’ABS
d’Artesa que, a diferència del que
havia passat en setmanes anteriors
(vegeu l’anterior número de La Palanca), ara sí que ha seguit la ten-

dència general. El dia 31 de desembre, l’ABS informava que “el nombre
de casos que hem tingut durant
aquest mes ha estat molt superior al
que havíem tingut en tota la pandèmia. La majoria han estat lleus o poc
greus i han pogut passar-ho a ca-

sa, però també hem tingut casos de
persones ingressades i defuncions”.
Durant el gener, amb l’extensió de
la variant omicron, han tornat a augmentar les infeccions. En referència
a la reducció de les quarantenes, el
CAP recomana màxima prudència.

I 13
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baldomar

EMD Baldomar

Notícies de l’EMD
REIS MAGS 2022
Enguany la cavalcada dels Reis
Mags també s’ha organitzat de manera diferent degut a la pandèmia,
que no ens acaba de deixar tranquils. Igual que l’any anterior, Ses
Majestats han anat a entregar els
regals pels carrers, a les portes de
cada casa, un cop van haver fet el
pregó d’arribada des de l’equip de
megafonia. Agraïm que hagin passat
pel nostre poble.

DECORACIÓ DEL POBLE
Finalment Baldomar ha estat decorat amb els tions, CDs pintats i rodonetes de colors penjats per molts
racons de tot el poble i força tires de
llums presents en diferents punts,
tant a carrers com l’entrada del poble. Agraïm la col·laboració de tots
els voluntaris que s’hi van implicar.

El pregó d’arribada dels Reis Mags es va sentir per megafonia | EMD Baldomar

I 15

municipis

Carrer la Costa de Foradada, i a la dreta, zona esportiva a Foradada i espai de lleure a Montsonís | Ajuntament de Foradada

Millora d’infrastructures viàries a Foradada
D

ins la línia de municipis petits
del PUOSC corresponent a
l’any 2020, a l’Ajuntament de Foradada li ha estat concedida una subvenció de 120.000 euros per dur a
terme el projecte “Millora de les infraestructures viàries dels nuclis de
Foradada i Montsonís”, que inclou
quatre actuacions en diferents nuclis
del municipi i ha tingut un pressupost total de 127.015,54 euros.
Aquestes actuacions ja s’han dut
a terme i han consistit en:
- Pavimentació del camí de la

16 I

costa i plaça zona esportiva de Foradada.
S’ha acabat de pavimentar la
part amb més pendent del camí de
la costa i tota la resta de cuneta que
no ho estava. Aquest camí discorre
en direcció nord-sud i comunica el
nucli de població de Foradada amb
la cruïlla de la carretera LV-9137
amb la C-26. També s’ha pavimentat
la plaça de la zona esportiva municipal, plaça ubicada entre la piscina, el
pavelló i el local de jovent. El pressupost ha estat de 48.221,65 euros.

- Reurbanització dels carrers la
Palla i Costa del nucli de Foradada.
Aquests carrers ja estaven pavimentats però el paviment estava en
molt males condicions degut al desgast i perquè s’havia hagut d’aixecar
diverses vegades per reparar els
serveis. A part de refer tota la pavimentació, també s’ha renovat la xarxa d’aigua i la de clavegueram d’aigües residuals i s’ha instal·lat una
nova xarxa de clavegueram d’aigües
pluvials i de conductes lliures per on
s’hi pugui soterrar la fibra òptica, te-
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lefonia, llum i enllumenat. Ha tingut
un pressupost de 48.372,11 euros.
- Substitució clavegueram al car
rer Major de Montsonís.
S’ha substituït el clavegueram
existent de tubs de formigó per nous
tubs de PVC, de doble capa i corrugat, degut a què era molt antic i
tenia diverses patologies. Aques-

ta obra ha tingut un pressupost de
19.422,32 euros.
El carrer Major de Montsonís és
el més important i transitat del poble.
- Adequació d’un espai per a lleure al nucli de Montsonís.
L’actuació ha consistit en adequar una finca municipal per a espai
de lleure a l’aire lliure, amb una zona

infantil pensada perquè en gaudeixin els habitants del poble i també
tots els turistes que visiten Montsonís, cada vegada més en augment
des de la catalogació, al 2019, amb
el segell de Pobles amb Encant de
Catalunya. En aquest cas, el pressupost ha estat de 10.999,47 euros. |
Ajuntament de Foradada

Cubells recapta 300 euros
amb la caminada solidària en
benefici de la Marató de TV3

L

a caminada solidària amb la Marató de TV3 organitzada a Cubells va recaptar un total de 335 euros.
La Marató, que enguany celebrava el 30è aniversari, va
tenir lloc el diumenge 19 de desembre i estava dedicada
a la investigació per la salut mental, tot posant el focus
sobre uns problemes de salut molt comuns que afecten
una de cada quatre persones en algun moment de la
vida. En l’organització de la caminada hi van col·laborar
les entitats locals Jo Qblls i Senglar Trail Cubells.
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BERNAT SOLÉ VISITA PONTS

RECLAMEN TRANSPORT ESCOLAR SEGUR

L

’autocar escolar de Camarasa a Balaguer no passarà més per la carretera de Camarasa a Sant Llorenç fins que no estiguin acabades les obres, segons
s’ha compromès Ensenyament i en resposta a les reivindicacions de les famílies, que el dia 11 de gener van tallar la carretera per demanar el desdoblament de la línia
i un recorregut directe de Camarasa a Balaguer. La via
pateix despreniments sovint i no s’acaba de trobar una
solució definitiva.

EL PARC ASTRONÒMIC RECUPERA VISITES

E

l delegat del Govern a Lleida, Bernat Solé, va fer una
visita institucional a Ponts el dia 14 de desembre, on
es va reunir amb l’alcaldessa, Solés Carabassa, i altres
membres del consistori per tractar de finançament i projectes municipals. Entre altres qüestions, van parlar del
Fons Extraordinari addicional 2021 per a ens locals.

COMUNITAT ENERGÈTICA A CASTELLÓ

L

’Ajuntament de Castelló de Farfanya crearà el primer
trimestre d’aquest any una comunitat energètica, la
primera a Ponent i una de les pioneres a Catalunya. Amb
una inversió d’uns 107.000 euros, instal·larà plaques solars fotovoltaiques en set equipaments municipals que
abastiran, a més, una seixantena d’habitatges.

E

l Parc Astronòmic del Montsec, a Àger, ha tancat la
temporada 2021 amb 24.443 visitants, un 63% més
que al 2020, quan en va rebre 14.979. Tot i que les xifres
han millorat, encara estan per sota dels nivells d’abans
de la pandèmia, a causa de les restriccions per la covid
vigents durant tot aquest any. El Parc va rebre 35.421
visitants el 2019. L’Astronòmic va donar el tret de sortida
el 19 de febrer de 2021 per a grups escolars i universitaris; a mitjans de març ja va obrir les portes al públic
general i ha estat operatiu fins a finals d’any, adaptant
el format de les activitats per garantir un espai segur.
Des del Parc expliquen que el Festival d’Astronomia va
superar les previsions i que el Cicle de Música sota les
Estrelles va esgotar les entrades.
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Foto de grup dels premiats i al costat, imatges dels tres pessebres guanyadors | Associació de Pessebristes

66è Concurs de Pessebres d’Artesa
C

om cada Nadal, aquest any
s’ha celebrat el Concurs de
Pessebres d’Artesa de Segre, que
complia el 66è aniversari. Des de
l’organització estem molt agraïts a
tots els participants, que enguany
han estat 24 pessebres i que han
demostrat una gran habilitat i enginy. A més, s’han hagut d’adaptar
als canvis que la situació sanitària

TALLERS

VILELLA

ha requerit. També volem donar gràcies a tots els qui han participat com
a votants del Premi Popular, participació que ha superat clarament la
d’edicions anteriors, amb un total de
1.087 vots.
Finalment, aquest agraïment no
seria complet sense fer esment de
la Parròquia, l’Ajuntament i els patrocinadors. Els guanyadors de les

tres categories d’aquesta edició han
estat:
Premi Popular: Adrià Gessé i
Martí Rey.
Premi categoria Sènior: Maribel
Colom.
Premi categoria Júnior: Pau i Marina Galceran.
| Associació de Pessebristes
d’Artesa de Segre

ARTESA DE SEGRE
Tel. 973 40 02 95

EQUIPS DE NETEJA GIDAR
REPARACIONS MECÀNIQUES
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L’AFA col·labora en la celebració del Nadal
A

cabem de passar el Nadal. Uns
dies plens d’il·lusió i de bons
desitjos que des de l’AFA també
compartim.
Aquest any, malgrat la situació
excepcional i els dies intensos viscuts a l’escola, des de l’AFA hem volgut continuar formant part d’aquestes festes màgiques.
El dia 21 de desembre els nens i
nenes d’educació infantil de l’escola
van rebre la visita del Patge Reial,
van poder fer-li lliurament de les seves cartes i van cantar-li nadales i li
van recitar el poema que cada grup
tenia preparat. Ell els ho va agrair
donant-los dolços.
Moltes gràcies per pensar en la
nostra escola un any més.
L’últim dia de curs abans de les
vacances de Nadal, els alumnes del
centre van fer activitats nadalenques
i van gaudir d’un bon esmorzar de

El Patge Reial va visitar l’alumnat d’educació infantil el 21 de desembre | AFA

coca amb xocolata.
L’AFA, a més de col·laborar amb
l’esmorzar, també ho va fer amb la
cagada del Tió de cicle infantil i cicle
inicial. Els nens i les nenes de P3,
P4, P5, 1r i 2n, van tenir tots un deta-

llet que van rebre amb molta il·lusió.
Al tornar de les vacances nadalenques tots els alumnes van trobar
un regal a la classe que els hi havien
deixat els reis d’orient. | La junta
de l’AFA
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Saurí - Radiestesista

ANTONI AMIGÓ I PONS

Descobriment de l’impossible
Estudis d’aigües
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el cap

informa

Campanya “jo t’ajudo, tu m’ajudes”
L

’Institut Català de la Salut ha posat en marxa la campanya “Jo
t’ajudo, tu m’ajudes” amb l’objectiu
de potenciar la relació de respecte,
confiança i corresponsabilitat entre
els i les professionals que treballen al sector sanitari i la ciutadania
usuària.

QUÈ ES VOL ASSOLIR?
Aquesta campanya, que forma
part de les accions empreses sota la línia estratègica corporativa
“#AmbTuMillor”, pretén conscienciar
sobre la necessitat de col·laboració
mútua entre professionals i persones usuàries, amb l’objectiu final de
preservar i tenir cura de la salut de
les persones, tant als taulells com a
les consultes, i millorar així els vincles entre els dos col·lectius.
Per tant, l’objectiu és doble, per
una banda, es volen assolir entorns

de treball més segurs per
als professionals sanitaris i, per l’altra, millorar la
pràctica assistencial i beneficiar així les persones
usuàries.

ON ES DUU A TERME LA
CAMPANYA?
L’Institut Català de la
Salut ha posat en marxa aquesta campanya
comunicativa en tots
els Centres d’Atenció
Primària (CAP), Centres
d’Urgències
d’Atenció
Primària (CUAP) i consultoris locals que gestiona.
Els cartells informatius de la campanya es podran veure en els propers dies en els taulells d’atenció a
la ciutadania i zones comunes dels

centres. Trobareu més informació en
aquest enllaç.
http://ics.gencat.cat/ca/detall/noticia/CC_AmbTuMillor
| ABS d’Artesa de Segre
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tema del mes

Cavalcada de reis a Artesa, un dels actes més vistosos de les festes, i rebuda dels reis a Alentorn | Jordi Farré / Fina Solans

Les festes de Nadal i Reis
s’adapten a les restriccions
L

a progressió de les dades de
contagis per covid, especialment
amb l’aparició de la variant omicron,
va obligar a endurir les mesures sanitàries poc abans de l’inici de les
festes de Nadal (vegeu pàgina 13),
quan el programa d’actes ja estava
enllestit d’acord amb uns paràme-
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tres força més laxos. Aquest fet va
obligar a cancel·lar directament algunes de les propostes, mentre que
de les que es van mantenir, la majoria es van haver de modificar. Tot
plegat, però, no ha impedit celebrar
unes festes molt més semblants a
les dels anys anteriors a la pandè-

mia, especialment si ho comparem
amb el Nadal passat, en què les limitacions van ser molt superiors.
Ara bé, donat que les expectatives per enguany eren altes, el fet
d’haver de fer un pas enrere i esperar com a mínim un any més per poder gaudir amb seguretat d’algunes
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#temadelmes

Cantada de nadales del Cau a la plaça Major i concert de l’Orfeó Artesenc a l’església parroquial | Jordi Farré

de les tradicions va ser rebut amb
certa decepció.

ACTES CANCEL·LATS
Les mesures aprovades pel Procicat i que entraven en vigor just
abans de Nadal van fer inviable la
celebració d’alguns actes, de manera que es van cancel·lar les festes
nocturnes al pavelló, que s’havien
intentat recuperar després d’eliminar-se completament del programa
de l’any passat. Així, les nits del Nadal, Cap d’Any i Reis van ser, un any
més, celebracions domèstiques i en
petit comitè.
També es va cancel·lar la sessió
de cinema familiar del dia 30 a la

tarda, on s’havia de projectar la pel·lícula Encanto. Aquesta projecció
ha quedat posposada per una data
encara pendent d’anunciar.

ACTES REFORMULATS
L’anunci de les restriccions va
arribar just quan estava tot a punt
per fer el Cagatió popular, de manera que es va optar per una solució
innovadora que permetés salvar la
situació. Per evitar l’acumulació de
persones, es va enregistrar prèviament en vídeo com es feia cagar el
tió i a l’hora que estava previst l’acte,
es va projectar la gravació. Després
de visualitzar la gravació, els assistents van poder anar en grups bom-

bolla a recollir els obsequis que els
havia cagat el tió.
El Cau va haver de cancel·lar
a l’últim moment la Missa del Gall
a Salgar, però la va reconvertir en
una cantada de nadales a la Plaça
Major. Vist que les restriccions impedien fer la missa, l’agrupament va
organitzar i anunciar la cantada per
poder celebrar igualment el Nadal
amb un acte obert a tothom perquè,
com van dir els mateixos organitzadors, “no ens volem quedar de
braços creuats”.

CAVALCADA DE REIS
En el cas de la cavalcada de Reis
hi va haver més temps per analitzar
I 25

Espectacle Nadales Rock al Cubtural, el dijous dia 23, i cagatió popular a la plaça, el dia 24 | Jordi Farré i Dolors Bella

la situació, les restriccions i els riscos que podia comportar l’acte, per
poder prendre mesures que permetessin tirar-la endavant. La mascareta era obligatòria i es va insistir en
mantenir la distància interpersonal. A
més a més, des de les carrosses els
Reis Mags i els seus patges reials
van tirar caramels, però no es van
repartir caramels en mà a les passarel·les del carrer Bisbe Bernaus ni al
davant de l’Ajuntament.
També es va canviar la manera
com es feia l’adoració al Nen Jesús
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i la recepció a l’església, que va ser
a l’aire lliure. El mossèn va sortir a
les escales de l’entrada, fins on es
van acostar els Reis, sense arribar a
entrar a l’edifici.
Els Reis Mags també van visitar
els pobles d’Alentorn (foto a la pàgina 24) i Baldomar (més informació a
la pàgina 13), on van ser rebuts amb
tots els honors i van saludar els més
petits.

CONCERT I ANIVERSARI DE L’ORFEÓ
El que sí que es va poder salvar

va ser el concert de Nadal de l’Orfeó
Artesenc. Aquest 2021 l’entitat celebrava el 50è aniversari i poder oferir
el que sens dubte és l’acte més emblemàtic de la seva agenda anual va
ser un dels millors colofons per l’any
d’efemèride. L’orfeó va lluir al seu
“escenari” habitual, l’església parroquial, el concert va estar a l’alçada
de les expectatives. Cal recordar
que l’any passat tant les restriccions
vigents en el moment del concert
com, sobretot, les que hi havia hagut
durant tot l’any, que havien fet pràcti-
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#temadelmes

El Camarlenc va ser al Cubtural la tarda del 29 de desembre per recollir les cartes als Reis Mags | Dolors Bella

cament impossibles els assajos, van
fer que l’Orfeó optés per cancel·lar
el concert de Nadal.

ESPECTACLES AL CUBTURAL
Per altra banda, dos dels actes
programats que sí que es van poder celebrar van ser els espectacles del Mag Lari i Tortell Poltrona
al Cubtural, els dies 2 i 4 de gener,
respectivament, que van tenir molt

bona acollida de públic. I per bona
acollida, la de l’espectacle Nadales
Rock, ofert conjuntament pel Grup
de Teatre d’Artesa i Demanem Perdó a Santa Cecília, que el vespre del
23 de desembre va fer les delícies
del públic assistent.
L’alcalde, Mingo Sabanés, va explicar que els actes previstos al Cubtural van suposar un doble repte, en
primer lloc les restriccions sanitàries

i, després, l’avaria al sistema de calefacció, que va obligar a llogar un
canó d’aire calent i un grup electrògen per alimentar-lo, ja que l’empresa de manteniment no podia reparar-ho fins passat festes.
“Teníem moltes expectatives i les
restriccions a l’últim moment van ser
un disgust, però finalment les festes
s’han celebrat ja una mica més que
l’any passat”, va concloure.

Dates a recordar
Renovació del DNI

Cal trucar al Consell Comarcal (973 44 89 33
ext. 2) o escriure un missatge de correu electrònic a residus@ccnoguera.cat per avisar de
la recollida fins al dijous anterior a les 13 hores.

No es farà renovació del DNI a Artesa de Segre fins a nou avís. Per fer els tràmits us podeu 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.

*

Recollida d’objectes voluminosos

- Pobles agregats: dilluns 21 de febrer.
- Artesa de Segre: dijous 3 i dilluns 21 de febrer.
El servei només és per casos que no puguin
anar directament a la deixalleria i se sancionarà deixar residus al carrer.
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reflexionem

Mercè Nogués

Pensament positiu: el nostre diàleg intern
negatiu
E

l pensament positiu és útil per al
maneig de l’estrès i fins i tot pot
millorar la nostra salut.
Està el teu got mig buit o mig ple?
La manera com responem a aquesta
vella pregunta sobre el pensament
positiu pot reflectir la nostra visió de
la vida, l’actitud cap a nosaltres mateixos i si som optimistes o pessimistes. Hi ha estudis que mostren que
els trets de personalitat com l’optimisme i el pessimisme poden afectar moltes àrees de la nostra salut i
benestar.
El pensament positiu que sol
venir amb l’optimisme és una part
clau del maneig de l’estrès eficaç. I
el maneig de l’estrès eficaç està associat amb molts beneficis per a la
salut. Si tendeixes a ser pessimista,
no et desesperis, pots aprendre a
pensar de manera positiva. Si vols,
sempre pots canviar la teva manera de ser, pots descodificar els trets
de caràcter que et fan creure que “jo
sóc així”.
El pensament positiu no vol dir
que no vulguem veure la realitat, o
que hàgim d’ignorar les situacions

menys agradables de la vida. El
pensament positiu només significa
que afrontem allò que és desagradable d’una manera més positiva i
productiva. Es tracta de creure que
el pitjor passarà i n’aprendrem de les
nostres errades per fer-nos més forts
i fortes i encarar millor les properes
situacions complicades. El pensament positiu és estar convençuts
que cada entrebanc que tenim ens
ajuda a superar-nos.

EL DIÀLEG INTERN
El pensament positiu sol començar amb el diàleg intern. El
diàleg intern és aquest flux interminable de pensaments no manifestats que et passen pel cap. Aquests
pensaments automàtics poden ser
positius o negatius. Part del diàleg
intern prové de la lògica i la raó. Una
altra part pot sorgir de les idees errònies que creguem per manca d’informació.
Si els pensaments que et passen
pel cap són majoritàriament negatius, és més probable que la teva
perspectiva de la vida sigui pessi-

mista. En canvi, si els teus pensaments són majoritàriament positius,
és probable que siguis optimista, és
a dir, algú que posa en pràctica el
pensament positiu.

BENEFICIS DEL PENSAMENT
POSITIU
Tenir un pensament positiu porta
majoritàriament beneficis com:
- Augment de l’expectativa de vida;
- Menors taxes de depressió;
- Nivells més baixos d’angoixa;
- Més resistència al refredat comú;
- Més benestar psicològic i físic;
- Millor salut cardiovascular i menor risc de mort per malalties cardiovasculars;
- Més capacitat d’afrontar les situacions difícils i els moments d’estrès.
En definitiva, el pensament positiu ens ajuda a viure millor i a tenir
més qualitat de vida.
Ho pots provar i després decidir.
T’apuntes a viure amb pensament
positiu? Pots fer la prova.
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A dalt, visita al Palau Blaugrana i a baix, Campus de Nadal | CENG

El CENG visita el Palau
Blaugrana

D

esprés d’alguns intents fallits
per culpa de la covid, el CENG
Artesa va poder realitzar una de les
activitats nadalenques més esperades pels seus membres: assistir a un
partit del Barça de bàsquet. Va ser el
passat 9 de gener, on el conjunt entrenat per Jasikevicius s’enfrontava
al Baxi Manresa, una de les revelacions de la temporada. Espectacle
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total i victòria contra pronòstic a la
pròrroga pels de Pedro Martínez per
95 a 96. Al matí, van poder patinar a
la pista de gel blaugrana.

CAMPUS DE NADAL
Durant el Nadal, es van realitzar
dues edicions del campus de tecnificació i perfeccionament del club,
amb l’assistència de més de cin-

quanta joves basquetbolistes. L’activitat es va poder realitzar a la pista
de parquet i a la pista escolar del
pavelló, recent reformada i pintada.
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Obituari: Jaume Ampurdanés,
excampió d’Espanya de karts

E

l passat 16 de desembre ens
deixava un artesenc il·lustre,
Jaume Ampurdanés i Juan, 8 vegades campió d’Espanya de karts
a la dècada dels anys 1970. Nascut a Artesa l’1 de juliol de 1943, hi
havia passat la infància i havia estudiat a l’Acadèmia Balmes. La seva família regentava una botiga de
queviures situada a la carretera de
Ponts i el seu pare feia d’arremassador. Al Jaume, des de ben jove, li
agradaven els cotxes, la mecànica i

els motors. Als 14 anys es traslladà
a l’Hospitalet de Llobregat amb la
família, on hi tenien un magatzem
de compra-venda de patates i d’altres productes del camp. A la capital
s’aficionà al kàrting, un esport nascut a Califòrnia el 1956 i que s’havia
implantat a Europa als anys 60, assolint una gran popularitat.
Ampurdanés destacà des del
principi per la seva audàcia i rapidesa i es muntà el seu propi circuit
a Viladecans, a peu de l’autovia de

Castelldefels, que seria el primer
d’Espanya i que es convertiria en
un negoci molt lucratiu amb el boom
d’aquest esport. Participà en algunes proves del campionat del món,
que esdevindria un banc proves per
a futurs campions de la Fórmula 1,
com Ayrton Senna i Alain Prost, pilots amb qui Ampurdanés compartí
pista. Es retirà de la competició als
anys 80 i va mantenir i ampliar el
seu circuit de karts, conegut com Minilandia. Descansa en pau, campió.
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Sortida de la cursa, diversos moments abans i després, i algunes de les disfresses que s’hi van poder veure | Jordi Farré

Desena edició de la Sant Silvestre
E

l 31 de desembre es va poder
tornar a celebrar la cursa i caminada de Sant Silvestre, amb un
recorregut de 10 quilòmetres i poc
més de 200 metres de desnivell, que
enguany arribava a la desena edició. Aquest aniversari tan especial
s’hauria complert l’any passat, però
finalment les restriccions sanitàries
van fer inviable l’esdeveniment. Enguany, tot i haver-se endurit les me-

32 I

sures poc abans de la data, la cursa
i caminada es van poder fer igualment i va sumar 140 participants.
La sortida era a les 11 del matí
de la plaça de l’Ajuntament tant per
caminadors com per corredors, i
s’anava per l’Horta fins a la zona de
Vernet i el camp de Tir, amb alguna
variació de recorregut respecte de
les anteriors edicions, per tornar cap
a Artesa i acabar davant del parc de

Bombers, on s’oferia un refrigeri i
avituallament d’arribada amb entrepà de llonganissa.
La meteorologia va ser benèvola
i tot i començar amb boira, la temperatura era relativament suau i a mesura que avançava el matí va acabar
sortint el sol. La cursa no era competitiva, però sí que es premiaven les
millors disfresses, fet que va donar
molt color a la jornada. | CUDOS
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Pujada a Sant Mamet, excursió al Canal i Àngel Nieto amb la medalla de la FEEC | CUDOS

El CUDOS tanca el 2021 celebrant
èxits tant col·lectius com individuals
E

l CUDOS pot resumir l’últim mes
del 2021 com el fruit de la feina
feta durant tot l’any, ja que les activitats col·lectives han estat èxits que
reflecteixen la cohesió del club i a
nivell individual, diversos socis i sòcies han posat la cirereta d’un any
ple de podis i reconeixements, entre
els quals destaca, per la importància del premi, la medalla de la Federació d’Entitats Excursionistes de
Catalunya (FEEC) a Àngel Nieto per
la tercera posició en categoria promesa a la Copa Catalana de Curses de Muntanya. En la classificació
general de la copa, Nieto ha quedat
novè, al costat dels millors corredors

de muntanya del país, alguns d’ells
esportistes professionals.
Les últimes activitats de grup de
l’any van ser la visita guiada a l’Obra
Nova, un tram del Canal d’Urgell que
passa per damunt del Senill, el 18 de
desembre, a la qual va participar un
nombrós grup de socis, i l’endemà,
una de les sortides mítiques del
club, la pujada del pessebre a Sant
Mamet solidària amb la Marató de
TV3. Hi van participar més d’un centenar de persones que van pujar caminant, corrent o en bicicleta sortint
des de diferents punts per arribar a
les 11 al refugi, on el club oferia un
abundant esmorzar amb formatge

de Clua, arengades a la brasa o torrades, entre altres. De tota manera,
el més important d’aquesta jornada
és la recaptació de 1.204,40 euros
destinats íntegrament a la Marató,
dedicada a la salut mental.
Entre els èxits personals destaca
el tercer lloc a la general de Xavier
Solsona a la cursa Fita 973 de Vergós, el 9 de gener.
Finalment, us recordem que el 22
de gener tindrà lloc la segona edició
de la caminada solidària “1km1vida
més a prop”, un esdeveniment amb
diverses seus a tot l’Estat en el qual
el club ja va participar el 2021 i va
ser la seu més nombrosa.| CUDOS
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per què diem...
Albert Vidal

... matar el cuc?
E

s diu quan es té gana fora de les
hores habituals de menjar i es
pren alguna petita cosa per fer passar l’estona fins al proper àpat.
Segons alguns experts, l’origen
de la dita podria venir de l’Edat Mitjana, en què el país patí una forta
epidèmia. Podia ser la terrible pesta
bubònica de segle XIV, que es conegué com la pesta negra i que devastà bona part d’Europa, Àsia i el nord
d’Àfrica i es perllongà durant més de
set anys, la qual es calcula que matà entre 20 i 60 milions de persones
al continent europeu i entre 75 i 200
milions a tot el món conegut aleshores.
O potser foren l’epidèmia de
grip de 1557, la pesta espanyola
de 1596, la febre groga de 1730 i
de 1800 o el dengue de 1778, totes
elles amb xifres de morts que esbo-

rronen. El cert és que hi ha hagut
al món més de 250 plagues de les
quals se’n té notícia, entre epidèmies i pandèmies.
Fos quin fos el moment històric
en què la població patí una malura
de tan enormes conseqüències, els
científics de l’època investigaren el
possible motiu del desastre i arribaren a una conclusió que no estava
del tot equivocada: descobriren que
es tractava d’un petit cuc que s’introduïa a l’organisme, arribava al cor i
a altres òrgans vitals i els rosegava
fins que causava la mort de la persona.
Potser fou la primera intuïció que
tingueren els savis sobre l’existència
de bacteris i virus... recordem que
en els primers temps de la pandèmia de covid-19, i també en altres
infeccions, en referir-se a l’element

causant de la malaltia es parlava
“del bitxo”, és a dir, “el cuc” d’altres
èpoques.
En aquells moments no es trobà
cap remei efectiu que pogués guarir
o, si més no, fer per manera que el
cuc no tingués l’oportunitat d’atacar
l’organisme, causant-li la mort abans
que ell pogués causar la de la persona, i tot el que van poder aconsellar,
amb la millor bona voluntat, és que
es previngués el malèvol atac mitjançant un remei casolà i a l’abast de
tothom: beure un bon pinso d’aiguardent en dejú acompanyat d’alguna
petita menja per no començar el dia
tan de tort.
No ens han arribat referències
plausibles sobre si la ‘medicina’ tingué o no èxit, però la locució “matar
el cuc” ha sobreviscut fins els nostres dies.

in memoriam
Maria Assumpció Ortiz Vivian
El passat 21 de novembre ens va deixar l’Assumpció,
sense fer soroll, tal com va passar per la vida.
Era una persona molt singular. Cada dia, fes fred o
calor, sortia a passejar. Li agradava molt parlar amb
tothom. Sempre estava contenta, vivia feliç i això ens
reconforta en aquests moments d’enyorança i tristor.

Sempre et recordarem amb molta estima, Assumpció.
Volem donar les gràcies a tothom en general
per les mostres de condol rebudes i, especialment, al
personal del centre geriàtric i del CAP d’Artesa, per
l’atenció rebuda. | Família Ortiz-Terré
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partits polítics
Gràcies, Mingo! Sort, Maria!

S

i tot va com està previst, quan
llegireu aquestes línies el nostre
benvolgut Mingo ja haurà renunciat
a l’alcaldia i la també benvolguda
Maria estarà a punt de prendre el relleu en el càrrec o bé ho haurà fet de
forma recent.
La Secció Local d’ERC a Artesa de Segre vol donar les gràcies
públicament al nostre company
Mingo Sabanés i Porta per tots els
anys al servei del municipi i del país.
Ha estat pràcticament 27 anys a
l’Ajuntament.
Aviat està dit, però és molt de
temps al peu del canó. En aquest
temps li ha tocat fer tots els papers: regidor de l’equip de govern,
tinent d’alcalde, cap de l’oposició i,
finalment, alcalde durant gairebé 15
anys. També li ha tocat viure dues
crisis: l’econòmica de 2008 i la de
la covid. A més, va haver d’anar al
jutjat per l’1 d’octubre, entre altres
coses. No ho ha tingut gens fàcil.
Sabem que no tot li ha anat com
hauria volgut i que li han quedat projectes per acabar. També és cert que
haurà tingut errors en la seva gestió,
però hi ha algú que les encerti totes i
no s’equivoqui mai?
Nosaltres volem destacar la seva
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gran voluntat de servei i de sacrifici, sempre i a totes hores, així com
l’atenció personal a la ciutadania. En
especial, subratllem la seva preocupació per tots els pobles del municipi, una circumstància que ha reivindicat sempre i a tot arreu.
En termes més concrets, els
seus mandats ens han portat petites actuacions de relleu però també
grans obres.
A tall d’exemple: amb ell d’alcalde hem vist l’acabament del Cubtural, el pla de Barris, l’ampliació del
CAP, l’Espai Transmissor de Seró, la
nova urbanització del tram més antic
de l’avinguda Maria Anzizu, la instal·lació de gespa artificial al camp
de futbol, la reforma del pavelló poliesportiu, la renovació de l’enllumenat públic amb leds...
Volem afegir també que el seu
compromís amb el municipi ja ve de
lluny, amb presència en entitats com
el futbol, les caramelles, la Germandat de Sant Sebastià, la Dàlia Blanca...
Per tot plegat, li estarem eternament agraïts i agraïdes. Sempre
comptarà amb el nostre més sincer
reconeixement, sentiment que esperem compartir amb la immensa ma-

joria de la ciutadania artesenca.
Per altra banda, la nostra jove
companya Maria Cusola i Aumedes
ha tingut el coratge d’agafar el testimoni del Mingo, tot un referent per a
ella, i és conscient que no serà fàcil
substituir-lo.
La Maria sempre ha demostrat
també el seu compromís amb Artesa i, a més, ja té l’experiència de
ser regidora i tinenta d’alcalde des
de 2015. Té les idees clares i coneix les necessitats del municipi.
Per això estem convençuts que estarà a l’alçada que correspon i sabrà
donar un nou impuls al municipi, ja
que encarna una nova generació de
fer i d’entendre la política. Tenim el
convenciment que en breu comprovareu la seva eficàcia i el bon treball
al servei del municipi. I en garantim
l’honestedat, la capacitat de gestió
inqüestionable, ja demostrada en
les àrees de la seva responsabilitat, i
l’amor per Artesa. Li desitgem molta
sort i molts encerts. Ens tindrà al seu
costat com ens hi ha tingut el Mingo.
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notícies
de la biblioteca
NOVETATS
GENER

NOVEL·LA
On ets, món bonic. Sally Rooney.
Periscopi
L’Alice se n’ha anat a viure en un poble on ningú sap res d’ella, on coneix
un mosso de magatzem. A Dublín, la
seva amiga intenta arribar a final de
mes mentre es recupera d’una ruptura
amorosa flirtejant amb un vell conegut.
Les mares no abandonen. Sandra
Freijomil. Univers
La protagonista es retroba després de
30 anys amb la seva àvia, que viu en
una residència i té demència. Això li
fa recordar la infantesa, marcada pel
divorci dels pares i la depressió de la
mare i com aquest fet marca la seva
relació amb els avis i el pare.
Metralla. Jordi Botella. Lletra Impresa
La novel·la es conjuga entre les ombres d’un oblit mesquí i els efluvis
d’una ferida que supura i que no guarirà si no és des de l’esforç responsable de la memòria i la justícia històrica.
Terres mortes. Núria Bendicho Giró.
Anagrama
L’autora s’estrena amb una història
gòtica que ens fa plantejar si els que
semblen culpables no són justament
els més lliures i tots som víctimes de la
mateixa foscor.
Andrea Víctrix. Llorenç Villalonga.
AdiA Edicions
Un narrador congelat el 1975 es des-

Activitats

• Pedalant entre vinyes. Activitat
familiar, contes sobre el medi
ambient per a infants
3 de febrer, 17.30h
• Reunió del Club de Lectura
infantil
18 de febrer, 16.30h
• Reunió del Club de Lectura
d’adults
23 de febrer, 19h
• 32è Premi de Narrativa Breu
Presentació d’obres fins al 18
de març
• 5è Concurs Fotografies amb DO
Fins al 18 de febrer de 2022,
envieu les fotos fotos a biblioteca@artesadesegre.cat
• Exposició 40 anys de la revista
La Palanca
Del 31 de gener al 31 de març
• Exposició Instagram de Fina
Gómez
Fins al 28 de febrer, al replà
escala
• Exposició 15 anys del Club de
Lectura de la Biblioteca
Fins al 28 de febrer, primer pis
perta el 2050, quan es mira amb distància el futur en què està submergit.

NOVEL·LA JUVENIL
Radiografia de noia amb tatuatge. Jordi Sierra i Fabra. Ticket

CÒMIC
María cumple 20 años. María Gallardo, Miguel Gallardo. Astiberrii
Vinyetari: les millors historietes

de no-ficció del Premi ARA de
Còmic en Català. Arnau Ferrer. Norma Editorial

LECTURA FÀCIL
Marcus Marc i la ruta del coltan.
Núria Climent Codina. Horsori
Massa boira i altres contes. Manuel de Pedrolo. La Mar de Fàcil

COL·LECCIÓ LOCAL
Per què mengem?: l’origen de
47 plats habituals. Albert Vidal. Albertí.

INFANTIL
Gegants i bestiari. Roger Roig César;
de les il·lustracions: Hugo Prades Martínez. Cossetània
La Festa Major. Glòria Fort. El Cep i la
Nansa
El petit llibre de les formes. Nathalie Choux. Estrella Polar
El club dels amics. Sophie Guerrive.
Astronave
Els meus primers haikús. Núria Albertí. El Cep i la Nansa
Estimo la natura. Joana Raspall. El
Cep i la Nansa
Abecedari de cel i terra: Poemes
i curiositats. Vanesa Amat. Eumo
Lletjos i lletges? Gusti i Lola Casas.
El Cep i la Nansa
La font amagada: el conte per
retrobar-te. Míriam Tirado; il·lustracions de Marta Moreno. B de Blok
El rei granota. Ramon Besora; il·lustracions: Ignasi Blanch. Edicions de 1984

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

HORARI Tardes de dilluns a divendres de 16 a 20 hores, matí de dimarts de 11 a 13 hores
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psicocàpsula

Anna Balcells i Molina

Repte del 2022: invertir en salut mental

D

urant l’any 2021 es va evidenciar que com a societat suspenem en salut mental. Abans de
la pandèmia, la salut mental ja era
un gran repte, però la Covid-19 ha
agreujat els problemes d’aquest àmbit. Els i les professionals de la salut
i d’altres que han estat a primera línia, els joves, les persones que viuen
soles, les famílies que han perdut
éssers estimats, les persones que ja
tenien algun problema de salut física
o mental i un llarg etcètera, s’han vist
especialment afectats.
Les xifres parlen per si soles.
Segons l’OMS, una de cada quatre
persones ha tingut, té o tindrà un problema de salut mental al llarg de la
seva vida; 10 persones al dia moren
a l’Estat espanyol per suïcidi, el que
suposa el doble de morts que per accident de trànsit; a Catalunya, el suïcidi és la primera causa de mort en la
població de 16 a 35 anys i 2 milions
de joves d’entre 15 i 29 anys han presentat símptomes de trastorn mental
en el darrer any a l’Estat espanyol.
Durant el 2020 va augmentar el consum d’ansiolítics, hipnòtics i antidepressius i ha crescut el diagnòstic de

quadres de depressió o de malestar
emocional.
A més, més de la meitat de les
persones amb trastorn mental que
necessiten tractament no el reben,
i un percentatge significatiu no rep
l’adequat. Si abans de la pandèmia
els recursos destinats a la salut mental eren insuficients, actualment la situació encara és més precària.
Per tant, cal destinar recursos a la
prevenció i el tractament dels problemes de salut mental, així com a desestigmatitzar els diferents trastorns i
normalitzar el fet de demanar ajuda.
Cal treballar com a societat els valors
que tenim, treballar la tolerància, la
solidaritat, l’empatia, el respecte i la
justícia. A escala individual és molt
important reflexionar sobre la importància de la salut mental i cuidar-nos,
així com contribuir en la salut mental
dels membres de la nostra família.
I concretament, com ho podem
fer? A continuació teniu alguns consells. En primer lloc, alimentant-nos
bé i descansant. També és important
tenir cura de les nostres relacions socials i dur a terme activitats de lleure
i a l’aire lliure. Així mateix, no s’ha

d’abusar de substàncies perjudicials
per a la salut ni de les noves tecnologies. Per altra banda, cal fer tasques
d’autoconeixement i interessar-nos
pel nostre món emocional, així com
adquirir eines per gestionar les emocions, estimant-nos i acceptant-nos
tal com som, així com acceptant els
altres amb les nostres diferències.
Implicar-nos en l’educació dels fills i
filles, fomentant una educació amb
respecte, valors, consciència i amor,
també contribueix a la salut mental,
com ho fa treballar en els nostres valors de respecte, compassió, solidaritat, acceptació, tolerància, tenir cura
del medi ambient, etc, per erradicar
la violència. I, sobretot, cal demanar
ajuda si no ens en sortim.
En conclusió, individualment podem contribuir a millorar la nostra salut mental i la dels nostres; com també
de la nostra societat, alliberant-nos
dels estigmes, deixant l’individualisme i el consumisme i fomentant valors més sans en l’àmbit comunitari.
T’hi sumes? Bona entrada d’any!
| Anna Balcells Molina, psicòloga clínica, núm. de col·legiada 20605
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fa 25 anys
Gener
de 1997

A

mb la incorporació d’un nombrós grup de jovent, la revista
va fer el canvi més radical de la seua
història. S’endreçava el contingut i
es creaven noves seccions. Amb un
format més atractiu, es passava de
24 a 34 pàgines en format DIN A4.
PORTADA. Ens recordava que la
revista complia 15 anys. El disseny és
obra de Núria Aranés Clua.
L’AGENDA. La secció tenia un format semblant a l’actual. S’hi publicava el moviment demogràfic de 1996 a
Artesa: 20 naixements, 33 defuncions
i 7 matrimonis. Encara no hi apareixien els actes. En canvi, hi trobem
un petit costumari del mes de febrer.
Finalment, informació meteorològica
del desembre a Artesa.
EDITORIAL: Quinze anys després. S’hi feia un repàs d’aquest camí
de 15 anys, “ple de perfils humans”
i sostingut per dos grans puntals:
“informar i servir”. Al final, s’albirava
un futur “amb gent nova, renovades
il·lusions i amb el repte del 2000 a la
cantonada”.
OFICIS ARTESANS: Manel Canes Cardeñes, agricultor, per Joan
Fontanet París. Va néixer a la Baronia
de Rialb el 1917 i era el petit de cinc
germans d‘una família de pagesos
mitgers. Fins a la jubilació, va exercir diferents oficis, a més de pagès. A
mitjans dels 50, amb la seua esposa
Antònia (d’Anya) van comprar la casa d’Artesa on obriren una botiga que
feia de taverna, coneguda com La Taverneta.
NOTICIARI. La secció informava,
per ordre cronològic i de forma breu,
de diferents esdeveniments, sobretot
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actes nadalencs.
PROGRAMA DE CARNAVAL. Era
el cinquè any de comparses amb la
presència del Saltasekles. El dimarts
de la matança del porc encara hi havia
ball al vespre. Dos breus completaven la pàgina: El Museu del Montsec
anunciava un tancament temporal per
reorganització del material i el Col·legi Sant Josep agraïa l’assistència als
Pastorets i al Pessebre Vivent.
ESPORTS. Contemplava subseccions. Futbol. S’informava dels entre-

nadors dels sis equips del CE Artesa,
des de benjamins fins al sènior, dirigit
per José Luis Carrio. Es presentava
l’equip benjamí, amb foto inclosa, entrenat per Rafa Vega.
CENG, per Xavier Hervàs i Miquel
Regué. El club, presidit per Montse
Corberó, comptava amb tres seccions. El coordinador de muntanyisme era Joan Roca. L’equip de futbol
sala, entrenat per Albert Guiu, jugava
a Primera Provincial. El bàsquet tenia
tres equips masculins (coordinador:
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Ramon Giribet i Boneta
Jaume Vendrell) i tres femenins (coordinador: Sisco Farràs). Completava la
informació una foto dels entrenadors
de bàsquet i les classificacions de tots
els equips.
UN TOMB PER ARTESA, MENJANT ÉS CLAR!: Pizzeria Restaurant
El Cau. Nova secció amb l’objectiu
d’aprofundir en l’oferta gastronòmica
local. El Cau obria els caps de setmana i feia menjar per emportar. Recomanava, entre altres, la pizza especial Crispín i explicava la recepta dels
“espaguetis aglio oli peperonccini”.
FILA 7: Records d’un festival per
Miquel Mota. El que va ser coordinador de La Palanca (1998-2001) recuperava aquesta secció. Ens parlava
de la 4a edició del Festival de Cine
Eròtic de Barcelona i reivindicava
aquest gènere. Entre altres imatges,
Mota es va fotografiar en aquell certamen amb el crític cinematogràfic Jaume Figueras, imatge que reproduïm.
TEMA DEL MES: 15è aniversari
de la Palanca. A les pàgines centrals,
quatre textos. Tres fundadors de la revista (Josep M. Martínez, Joan Clua
i Jaume Cardona) ens parlaven dels
inicis. Destaco una frase de Cardona: “si no la tinguéssim (La Palanca),
l’hauríem d’inventar”. El darrer text,
Hereus d’un repte, és del nou consell
de redacció i d’administració i acaba:
“el futur és a les mans de tothom”.
ECONOMIA: Agricultura ecològica, per Marc Lluch. El redactor explicava la història i els beneficis d’aquest
tipus d’agricultura.
BUSCANT AL JACS: Tots engripats, per Jaume Barberena. Secció
dedicada a la ciència i la tecnologia.
L’autor parlava del comportament
dels virus, especialment del de la grip.
MÚSICA, MESTRE! per Sergi
Valls i Ricard Zamora. Els redactors
explicaven els detalls del tradicional

concert de Nadal de l’Orfeó Artesenc
amb la coral infantil Brots d’Il·lusió i
d’un altre de l’Escola de Música. Més
llunyana quedava la crònica del primer Doctor Music Festival del juliol de
1996.
PEDRES?: Antona, per Eva Solanes i Rafel Gomà. Els autors ja s’havien estrenat el mes anterior, però
encetaven una nova secció. En forma de fitxa, explicaven les principals
característiques “d’un dels jaciments
més complets i interessants de la comarca” (èpoques ibèrica, romana i
medieval).
NARRATIVA. S’hi reproduïa les
bases de la 8a edició del Premi de
Narrativa Breu d’Artesa de Segre.
A LA LLUM DEL RECORD: Carnestoltes a la vista, per Sícoris. Lletraferit incombustible, l’autor ens oferia
el testimoniatge dels carnavals dels
anys 30, sobretot de “la plega”.
OPINIÓ. Secció amb tres col·laboracions. Ens cal una nova política
industrial?, per Josep M. Sabartés i
Guixés, geògraf. Interessant anàlisi d’aquest sector a Artesa. Viatges,
per Maria Dolors. Reivindicació dels
bonics indrets que tenim a prop. Any
nou, vida nova, per Francesca Solé,
des del Casal de la Gent Gran. Reflexió sobre el fet que no és tan fàcil
aquest canvi que proposa l’adagi po-

pular.
INFORMACIÓ MUNICIPAL per
Ramon Giribet Boneta. Un servidor
donava continuïtat a la secció i aclaria que “només s’hi reflecteixen els
acords del Ple o de la Comissió de
Govern”. En el ple ordinari del 9 de
desembre, Jordi Benet va rellevar Vicent Jou (grup CiU). Es van aprovar
tots els punts per unanimitat, excepte
una moció que reclamava el distintiu
CAT a les matrícules dels vehicles
(abstenció del regidor del PP).
LO FORAT RODÓ: (tele) Sex-Machine, per Ramon Abelló i Agustí Solé, amb il·lustracions de Miquel Ortiz.
Nova secció, no exempta de polèmiques pel seu to sarcàstic. Comentava
la recent instal·lació d’un dispensador
de preservatius a la façana de la Farmàcia Aldavó.
POBLES DEL MUNICIPI. Signat
pel Monestir de Refet, el text sense
títol és una semblança de Josep Duró Gasol, veí de Seró conegut com el
Campaner.
IMATGES D’AHIR: Dos dels primers models, per Bartomeu Jové.
L’autor insistia en el tema dels autocars de principis del segle XX, tractat
el mes anterior, amb un parell més de
fotos (una de l’arxiu Aldavó). Reivindicava que la línia Artesa-Tàrrega va
ser la primera d’Espanya.
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en ruta

Vistes des del corriol del camp de tir (km18), a l’esquerra, i una de les baixades per pista (km10), a la dreta | CUDOS

Sortida en BTT a prop de casa, curta i sense
dificultats tècniques, però de nivell exigent

A

quest mes us proposem una
ruta en BTT per aquells dies
que teniu ganes de gaudir de la bicicleta però poc temps disponible.
És un recorregut relativament curt,
de 25 quilòmetres, i a tocar d’Artesa, amb sortida i arribada a la Palanca i que discorre per corriols de les
àrees de Vernet, Serra Grossa i la
muntanya d’Antona.
Ara bé, això és tot el que té de
domèstic, ja que tot i no tenir perills
ni dificultats tècniques, és una ruta
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plena de corriols (ho són 15 dels 25
quilòmetres del recorregut) i amb
força desnivell (500m positius) que
exigeix bona condició física i certa
experiència en btt.

RECORREGUT
Comencem a la Palanca, creuem
Vernet i la serra de Vernet i cap al
quilòmetre 4 ja trobem les primeres
“sorpreses”, uns corriols amb tobogans ben marcats, és a dir, amb
pujades i baixades curtes i sobtades

que ens poden obligar a baixar de la
bicicleta.
Entre els quilòmetres 5 i 8 tenim
un tram de pista per recuperar, tot
i que és en suau ascens, fins que
arribem al barranc de l’Ametlla, una
pujada tècnica per la pedra solta i
pel desnivell, d’un 10% aproximadament. Acabada aquesta pujada entrem als corriols de la zona de serra
Grossa, sense dificultats tècniques
ni perills més enllà d’algun esglaó
que probablement ja veurem venir
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Mapa de la ruta, que podeu consultar i descarregar a wikiloc, i un dels punts delicats al quilòmetre 3 | CUDOS

si prestem atenció al terreny. En
aquest tram també destaca una forta
pujada al quilòmetre 13. Així mateix,
al quilòmetre 12,5 és important estar atents al track del GPS, ja que si
ens desviem i anem cap al barranc
podríem recuperar el track però ens
saltaríem un parell de quilòmetres
de recorregut (vegeu el mapa).
Superat aquest tram i ara sí, per
respirar una mica, baixem cap a
Vernet per una pista còmode fins a
arribar a la carretera de Baldomar,
per la qual circulem uns 400 metres
fins que, a l’alçada de Sant Sebastià, ens desviarem a l’esquerra per
agafar el corriol del Camp de Tir.
En aquest punt, cap al quilòmetre
18, entrem a la zona de la muntanya
d’Antona. Primer ens hi endinsem
resseguint el corriol del Camp de Tir,
per desviar-nos cap al corriol de la
Secla al quilòmetre 20. En aquesta

ruta no el fem sencer, sinó que passat el quilòmetre 21 l’abandonem
per anar a buscar els últims corriols,
des d’on gaudirem de fantàstiques
vistes de Montsonís, l’horta d’Artesa
i d’Artesa.
Finalment, seguim pel camí del
Camp de Tir fins al pont de Vernet
i acabem a la Palanca, punt d’inici.
A banda dels dies de manca de

temps, aquesta ruta també és molt
recomanable per infants i joves que
ja han descobert la BTT i tenen ganes de provar algun repte de més
nivell, ja que la ruta es queda a prop
d’Artesa en tot moment.

Informació útil

• Distància i desnivell: 25 km i 500m
(positius)
• Esport: BTT
• Punts d’interès: permet descobrir
corriols nous a les zones de Vernet, Serra Grossa i Antona.
• Època de l’any: es pot fer tot l’any,
però si la feu a l’estiu millor que
porteu dos bidons d’aigua
• Punts d’aigua: no n’hi ha

• Dificultat: mitjana alta, no per la
llargada o la perillositat, ja que no
hi ha punts extremadament tècnics, però sí pels desnivells que
presenta en molts punts, que requereixen un bon estat de forma
i estar acostumat a practicar esport.
• Mapa i track detallats: com sempre, els trobareu a wikiloc, al perfil
CUDOS Artesa de Segre
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humor

Josep Galceran

Gent molt
“positiva”
La loteria ens ha
deixat pocs diners i
molts contagis

on són

el Quimet i el Cosme?

A

mb el 40è aniversari estrenem una secció d’entreteniment que també ens permet
retre homenatge als mítics Quimet i Cosme, personatges que
van néixer amb La Palanca de la
mà de Pere Serra Boncompte. Es
tracta de reconèixer l’indret que
apareix a la imatge. Donarem alguna pista, tot i que alguns llocs
seran molt fàcils de reconèixer,
i trobareu la solució al mes següent. Esperem que us agradi.
Pista del mes: Tot i que sembla
als peus del Montsec de Meià, es
troba una mica més “anyà”.
| Per Jordi Farré i Obiols
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imatges d’ahir

Ramon Giribet i Boneta

Anys 1970

Matança del porc a Montargull
E

sperem no ferir cap sensibilitat amb aquesta foto, que hem
situat a la dècada dels 70 i ens ha
cedit Ramon Badia Gardeñes, que
també ha col·laborat aportant informació de l’escena.
La matança del porc era un costum hivernal de les zones rurals.
S’engreixava els porcs durant l’any
i se sacrificaven entre Sant Martí
(11 de novembre) i el mes de març.
D’aquí la dita “A cada porc li arriba
el seu Sant Martí”. Si a casa eren
molta colla, en mataven més d’un, el
mateix dia o en dates diferents.
La tradició ve de lluny i la carn
de porc era gairebé l’única que es
menjava. S’utilitzaven diferents tècniques per poder consumir-ne tot
l’any: assecat (fuet), salat (pernil i
cansalada) i confitat amb oli (llom,
costella, llonganissa...). I és que “Del
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porc, tot s’aprofita”. Quan es matava
el porc, familiars i veïns solien ajudar. I quan tocava en una altra casa,
era a l’inrevés. Al món rural els dies
feiners i els festius eren molt semblants i es feia festa grossa, tot i que
es treballava molt. De bon matí es
matava el porc. Després es desossava i es trossejava. Tot seguit es
feia el mandongo: netejar les tripes,
trinxar la carn, adobar-la... Era feina
habitual de dones especialitzades,
les mandongueres. A l’hora de dinar,
acostumaven a delectar-se amb els
primers productes. Un dels més ben
valorats eren les xulles, petits trossos de carn fregits de diferents parts
del porc, sobretot de cansalada.
La foto és de la matança a cal Silvestre de Montargull, la casa que es
veu a l’esquerra. Ho feien al carrer.
Era un dia assolellat i sembla que

no feia fred. D’esquerra a dreta, hi
veiem: Antonio Ros Cardeñes (cal
Pejan), Josep Guixés Farràs (cal
Teixidoret), Maria Roigés Solé (ca la
Benita), M. Àngels Marsà Boixadera (cal Marsà), Teresa Riart Alès i el
seu pare Remigio Riart Caelles (cal
Silvestre) i Josep Marsà Riart (pare
de la M. Àngels). L’escorxador (“matarife”) de la zona era el Teixidoret.
Feia aquesta feina per les masies de
Montmagastre i de Montargull, però
també en altres llocs.
Amb les restriccions sanitàries i
la facilitat d’accés als productes carnis als comerços, ara gairebé ningú
mata el porc i si es fa, és més aviat
per tradició.
Nota: Ens han informat que, en la
foto del mes passat, la senyora que
apareixia simplement com a Milieta
es deia Milieta Sala.
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la foto

El concert de Nadal d’enguany de l’Orfeó Artesenc ha estat especialment emotiu, ja que s’ha pogut recuperar aquesta
tradició després de la interrupció per la Covid el 2020 tot coincidint amb el 50è aniversari de l’entitat | Jordi Farré

