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PUBLICACIÓ D’ARTESA DE SEGRE I COMARCA

Compte enrere per l’obertura del casal

Imatges de Carnaval d’Artesa, Cubells, Santa Maria i Vilanova

Compte enrere per l’obertura del casal

la

Palanca

A més de diners, la construcció del casal
cultural ens haurà costat molta paciència
als artesencs i artesenques. Després
d’aproximadament 6 anys, sembla que per
fi podem posar el cronòmetre en marxa i
fer el compte enrere.

PUBLICACIÓ DELS MUNICIPIS D’ARTESA DE SEGRE,
VILANOVA DE MEIÀ, CUBELLS, ALÒS DE BALAGUER,
FORADADA I DEL POBLE DE MONTCLAR
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L’AGENDA

Agenda ciutadana

Actes que sabem que es faran

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

1 d’abril:
A les 10h, sortida per l’antiga Baronia de Montmagastre Seguint camins de ferradura: La Vedrenya sorprenent. Lloc
de trobada: al final de la carretera asfaltada. Organitza: Amics
del Castell de Montmagastre
8 d’abril:
Tradicional Cantada de Caramelles del diumenge de Pasqua pels carrers d’Artesa, a càrrec de l’Agrupació Coral la
Dàlia Blanca. A les 13h, a la Pl. Ajuntament
9 d’abril:
Aplecs de dilluns de Pasqua a l’ermita de Sant Salvador
d’Alentorn, al santuari de Salgar i a l’església de La Vedrenya
14 d’abril:
- A les 16:30h, al pavelló poliesportiu d’Artesa, Campionat
de la 2a Copa Catalana de body form. Organitza: Club
Esportiu Altis
- A les 20h, a la sala d’actes de la Cooperativa d’Artesa, Presentació de dos llibres de l’Albert Jovell: El metge Social
i Et pot passar a tu. Organitza: Club de Lectures Artesenc
20 d’abril:
A les 17:30h, Dia Mundial de l’Activitat Física, amb diverses activitats. Trobada davant del Gimnàs Altis. Organitza:
Club Esportiu Altis
23 i 24 d’abril:
A la Biblioteca Municipal d’Artesa Fes el teu punt de llibre
per Sant Jordi. Places limitades, inscripcions a la biblioteca
Del 23 al 28 d’abril:
A la Biblioteca Municipal d’Artesa, Exposició de llibres relacionats amb Sant Jordi
25 d’abril:
A les 17:30h, a la Biblioteca Municipal d’Artesa, L’hora del
conte per a nens i nenes de P5 (veure pàg. 13)
28 d’abril:
A les 9h, Caminada popular a Anya. 1r Memorial Francesc
Bròvia. Lloc d’inici: Pl. Major d’Anya. A les 10h, memorial i
esmorzar. Dos recorreguts: 6 km i 12 km. També en bici,
cavall o corrent. Inscripcions gratuïtes fins el 26 d’abril a l’Ajuntament d’Artesa. Organitza: Família Bròvia-Capell

FEBRER
Municipi d’Alòs de Balaguer
Defuncions:
dia 3: Maria Ausàs i Aguilà (83 anys), natural
d’Alentorn
Municipi d’Artesa de Segre
Naixements:
dia 7: Zoe Vega i Llobet, fill de Juan A. i d’Ester
dia 9: Nil Jiménez i Pellicer, fill de Romà i d’Eva
dia 23: Jia Qi Tang, fill de Haifei i de Xiaohong
Matrimonis:
dia 19: Francesc Repilado i Romero (veí d’Artesa)
Beatriz Abellan i Amer (veïna de Barcelona)
Defuncions:
dia 10: Josefina Rosell i Llobet (91 anys), natural
d’Artesa de Segre
dia 19: Reyes Cinca i Solé (88 anys), natural de
Tudela de Segre
dia 28: Ramon Vidal i Peralba (85 anys), natural
d’Artesa de Segre
Municipi de Vilanova de Meià
Naixements:
dia 4: Nil Sala i Miquel, fill de Jordi i d’Elvira

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

FEBRER

Municipi de Vilanova de Meià
Temperatura mitjana:
3,5°
Temperatura màxima:
21,1° (dia 26)
Temperatura mínima:
-11,1º (dia 12)
Dies amb precipitacions:
1 (0,5 mm, dia 1)
Municipi de Foradada
Manquen dades
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Municipi d’Artesa de Segre
a) Observatori Pl. Ajuntament
Temperatura mitjana:
3,5°
Temperatura màxima:
20° (dia 26)
Temperatura mínima:
-10º (dia 12)
Dies amb precipitacions:
1 (1,5 mm, dia 2)
b) Observatori Baldomar
Temperatura mitjana:
2°
Temperatura màxima:
21,6° (dia 26)
Temperatura mínima:
-12,7º (dia 12)
Dies amb precipitacions:
2
Precipitació màxima:
0,6 (dia 1)
Total precipitacions:
0,9 mm
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Va de saviesa popular
Ja ho diu la saviesa popular: “més val tard que mai”. Tot i que
això és molt discutible i deu anar en funció de les circumstàncies
de cadascú, podríem dir que en general és ben certa aquesta
afirmació.
En aquesta ocasió ens referim concretament a la pluja. I és
que la pràctica absència de precipitacions durant un període de
quatre mesos (de mitjans de novembre a mitjans de març) ha fet
perillar la collita fins a tal punt que hi ha llocs que ja no la salvaran. A la nostra rodalia diuen que hi ha de tot, però sembla que la
desitjada pluja encara ha arribat a temps en molts llocs.
També diu la saviesa popular, però, que “no es pot dir blat fins
que sigui al sac i ben lligat”. Els més escèptics encara hi afegeixen allò de “i que el sac no sigui foradat”. En fi, que si no torna a
ploure quan toca, tampoc collirem res. No obstant, expliquen els
meteoròlegs que les previsions a llarg termini –poc fiables, ja ho
sabeu– auguren una primavera en què les dites populars es compliran. Sí, aquelles que diuen que “a l’abril, aigües mil” i que “al
maig, cada dia un raig”. Bé, ja ens ho trobarem.
No voldríem ser pessimistes, però ja sabeu també allò que
“les desgràcies no vénen mai soles” i el panorama no és gaire
encoratjador: l’economia aturada, molta gent sense feina, retallades per tot arreu... O sigui que no seria gens estrany que la
meteorologia es volgués “afegir a la festa” i també ens fes la
guitza, de manera que “no volíeu ‘caldo’, dues tasses”.
A més, les notícies que ens arriben sobre l’estat de les arques
públiques són esfereïdores, tan a nivell local com nacional, estatal o europeu. I com hi hem arribat fins aquí? La resposta potser
ens la podrien donar els nostres avantpassats. “Només es té allò
que s’estalvia”, deia el padrí de casa. I la padrina potser hi afegiria que n’hi ha que “tenen les mans foradades”.
No voldríem incitar-vos a l’alcoholisme i dir que, davant el panorama que se’ns presenta, haurem de seguir aquell antic consell de “a les penes, gots de vi”. En qualsevol cas siguem moderats, seguint el consell d’aquell adagi que diu “val més un got del
negre que tota l’aigua del Segre”. Un got de vi no ens farà cap
mal i a més consumirem un producte del país (si no és un Rioja,
és clar).
Com sempre, més aviat volem ser optimistes i recomanar-vos
que no perdeu l’esperança. Això sí, com que esperança ve d’esperar, no us ho “prengueu al peu de la lletra” i us penseu que la
salvació “ens caurà del cel”. Procurem-hi ficar alguna cosa de la
nostra part, si no... Que ja sabeu que “de mica en mica, s’omple
la pica” i, com que “qui dia passa, any empeny”, potser en poc
temps haurem “sortit d’aquest mal tràngol”.

Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya, l’IEI de la Diputació de
Lleida, el Consell Comarcal de la Noguera i l’Ajuntament d’Artesa de Segre.
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Les Caramelles cantaran en 12 llocs diferents
itinerari de les Caramelles
començarà davant la casa
de l’alcalde, al carrer Mare
de Déu de Salgar. Després cantaran als carrers Camp de Futbol,
Mare de Déu del Pla, les Monges,
a la carretera d’Agramunt, concretament davant el supermercat
Condis, a la Plaça del Progrés, a
l’encreuament entre la carretera
d’Agramunt i el carrer Prat de la
Riba, a la carretera de Ponts, a l’encreuament entre la carretera de
Ponts i la de Tremp, a l’encreuament entre la carretera de Tremp i
el carrer Girona, a la Plaça del Ball
i a la Plaça de l’Ajuntament, on hi
ha prevista l’última cantada a la una
del migdia.

L’

Els i les caramellaires han estat preparant les cançons als assajos setmanals

L’afició infantil per l’slot caracteritza Artesa
a majoria dels 15 participants que van disputar la
primera prova del Campionat de Rallyslot Terres de Lleida,
que es va celebrar a Artesa el 25
de febrer, eren infants d’entre 10 i
12 anys. Aquest va ser el fet més
distintiu de l’arrencada del campionat, ja que a les altres localitats que
hi participen la tendència és totalment inversa, la majoria són adults
i l’excepció són els petits.
La raó d’aquesta afició creixent
per l’ Scalextric la trobem al club
amfitrió, l’Slot Club Artesa (SCA),
que entre setmana ofereix les
instal·lacions i material als infants
en una iniciativa similar a una escola d’slot.

L

El gran nombre de participants infantils a les proves és exclusiu d’Artesa

La prova del 25 de febrer, a banda de puntuar pel campionat, va
oferir tres premis amb la disputa de
trams a ‘scratch’. Consisteix en

marcar un tram del circuit i donar
un premi al participant que el recorri
a més velocitat. Els obsequis van
ser una ampolla de vi i dos fuets.

Detingut per fingir un robatori al seu bar
ls Mossos d’Esquadra van
detenir el dia 1 de març el
propietari del bar situat al
costat de les escales del carrer Bisbe Bernaus, acusat d’haver simulat un robatori al seu establiment.
L’home va denunciar que li havien

E

entrat a robar i per fer-ho va trencar la porta i va provocar danys al
local. També va forçar el caixetí de
la màquina escura-butxaques i va
dir que els lladres s’haven endut la
recaptació. Durant la investigació,
els agents van trobar indicis que

feien sospitar de la falsedat de la
denúncia i van detenir l’home, que
va reconèixer que ho havia fet ell.
És un veí d’Artesa de 23 anys d’origen andorrà. Ha quedat en llibertat
amb càrrecs, acusat dels delictes de
simulació, robatori amb força i danys.
la
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Artesa tindrà un pressupost de 3,8 milions
rtesa ja té el pressupost
d’aquest any aprovat, que
serà de 3.779.000 euros i
baixarà un 28 per cent respecte
l’any passat, quan era de 5.266.000
euros. Els comptes es van aprovar
al ple extraordinari celebrat a principis de març amb set vots a favor,
els de l’equip de govern, i quatre en
contra, els dels regidors de l’oposició.
Entre els capítols que més acusen aquesta rebaixa hi ha el primer,
el de personal, que experimenta un
descens de 129.000 euros. Això és
conseqüència de la reducció de
plantilla de l’escola de música, que
suposa un estalvi tant en sous i com
en despeses de seguretat social.
Les partides de fires i festes també veuen disminuïda l’aportació. En
concret, el seu capítol es redueix
en 85.000 euros. La retallada és
especialment acusada al pressu-

A

post de la Festa major, que baixa
un 57 per cent, i al de la Fira del
Meló, que es redueix un 36 per
cent. Ambdues partides ja s’havien
reduït el 2011 respecte el 2010.
Les inversions són un 24,5 per
cent del pressupost, i sumen
929.000 euros. Les més importants
són la consolidació de la muntanya
de Clua, amb 232.000 euros, i la
construcció de l’equipament
sociocultural d’Alentorn, amb
234.000. També hi ha 80.000 euros
per asfaltar tres camins a
Montmagastre, 51.000 per construir
una bàscula a Colldelrat i 12.000
per obres urgents de millora al bar
de les piscines.
Les partides d’interessos, el capítol tercer, i d’amortitzacions, el capítol novè, han augmentat per fer front
a l’endeutament contret l’any 2011.
El portaveu de l’oposició,

Domènec París, va criticar que hi
ha partides que no baixen prou, com
les de personal o despesa ordinària,
mentre que altres són poc realistes,
com la Fira del Meló o la de la Festa
Major, ja que serà impossible tirarles endavant amb tan pocs diners.
Així mateix, va recordar que hi
ha compromisos d’inversions pactades amb l’equip de govern des de
la passada legislatura no s’han
complert i que continuen fora del
pressupost. Finalment, va lamentar que no inclouen les propostes
que fetes per CiU durant la preparació del pressupost.
El tinent d’alcalde, Joan Camats,
va defensar el pressupost afirmant
que és l’únic possible en aquesta
situació i el va definir com a “auster
i realista”. Va recordar que les retallades dels governs català i estatal
també l’han condicionat.

Comença la revisió de terrasses als carrers
Ajuntament ha començat
el recompte de terrasses
de bars i restaurants i de
parades de botigues als carrers
per aplicar l’ordenança que les
regula. La normativa pretén posar

L’
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ordre a aquestes estructures i que
tinguin característiques similars. A
més, a partir d’ara els establiments
que en tinguin hauran de pagar un
impost i també es contribuirà a generar ingressos. Ja s’han visitat una

desena d’establiments. No és obligatori cobrir-les amb vetlladors, tot
i que es recomana, especialment
en bars i restaurants, pel comfort
dels clients i per evitar molèsties als
veïns.

MUNICIPIS

L’arquebisbe visita Gàrzola
ons. Joan Enric Vives, Arquebisbe del Bisbat d’Urgell,
va visitar el diumenge 11 de
març la població de Gàrzola juntament amb Mn. Busquet. En arribar,
van ser rebuts a la plaça de la vila
per l’alcalde de Vilanova de Meià,
Xavier Terré, regidors, el rector de
la parròquia, Mn. Antoni Pich, i nombrosos veïns. Allí va conversar amb
tothom de temes diversos i d’especial interès i preocupació, com eren
els incendis que durant aquells dies
afectaven diverses parts del territori, i la greu sequera. Seguidament, van desplaçar-se cap a l’església de la Mare de Déu del Remei, on van oficiar la missa dominical. En parlaments, Mn. Pich, va
agrair la visita del Bisbe i li oferí, en
nom seu i de tots els veïns, un petit
obsequi en record d’aquest dia.
L’Arquebisbe, per la seva part,
també va mostrar la seva gratitud
per tan càlida benvinguda i els comunicà que faria el que estigués al
seu abast per dur a terme les reformes necessàries al temple. Per
altra banda, també pregà perquè la
pluja que tanta falta fa a tots els
llocs, arribés ben aviat. En sortir de
l’eucaristia, tothom es dirigí a la Plaça de les Bitlles, on hi hagué un

M

L’arribada de l’arquebisbe al poble

petit refrigeri per a tots els assistents.
L’església de la Mare de Déu del
Remei és un temple d’una sola nau,
de planta rectangular i encarat a
ponent. El cor està situat a llevant,
sobre la porta, que és de mig punt
amb grans dovelles de pedra picada, sobre la qual hi ha una espadanya de dos finestrals. Tot i que no
s’ha trobat cap data, l’edifici sem-

bla una obra barroca molt senzilla
del segle XVIII, que, segurament,
en eixamplar-se canvià l’orientació
de l’absis i féu desaparèixer una
construcció més petita i més antiga. (Font: Ramon Bernaus
Santacreu)
Text: Iolanda Masanés
Fotos: Mn. Cinto Busquet i
Antònia Estrada

Santa Maria celebra la tradicional calçotada
l Centre Cultural de Santa
Maria de Meià va celebrar
la tradicional calçotada amb
tots els socis, amics i familiars el dia
3 de març.
Feia bon dia, i el foc per coure
més de 3.000 calçots es va encendre ja de bon matí. Tothom va posar el seu gra de sorra en les diverses tasques per la preparació de la
festa i després, tots a taula. Unes
150 persones vàrem “posar-nos les
botes” menjant calçots, botifarra,
llonganissa i unes bones postres de
músic. La Plaça Gelpí feia goig amb
tanta gent, tots vàrem gaudir d’aquest

E

El dinar de germanor va congregar 150 persones

gran dia amb la unió, la gresca i la
col·laboració de grans i petits.
Des del Centre Cultural volem
agrair la magnífica col·laboració de

tots els assistents que fan possible
aquesta festa. Fins una altra!
Text i foto: Jordi Fontanet Torruella
la
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Denuncien pintades
L’Ajuntament de Térmens ha denunciat davant els
Mossos d’Esquadra l’increment de pintades que han
aparegut als espais públics del municipi. Des de fa un
cert temps, han detectat un augment del número de
grafits i temen que una moda passatgera pugui haverse convertit en una costum.

Tallers de sabó artesà
Els dissabtes 10 i 17 de març, un total de 28 persones
van participar en els tallers d’elaboració de sabó artesà organitzats per l’Ajuntament de Montgai. Els tallers,
de dues hores de durada, tenien com a objectiu ensenyar a fer sabó artesà a partir de l’oli de cuina usat,
per tal que es pugui reutilitzar i evitar així que es llanci
a la natura. L’oli que es genera a les llars és un dels
productes més tòxics per al medi ambient, ja que un
sol litre abocat a l’aigüera pot contaminar fins a 100.000
litres d’aigua. Els assistents, a més de la classe pràctica, van rebre un dossier amb les explicacions i una
mostra del sabó elaborat. També va servir per fer un
avanç de la propera Fira del Sabó, que tindrà lloc el
29 d’abril.

Dia de la dona treballadora
A Balaguer, el Dia de la Dona Treballadora es va commemorar amb una conferència titulada Néixer dona,
la història d’una desigualtat, en la qual es van exposar
els arguments que han donat lloc a la desigualtat de
gènere. Després es va produir un debat espontani amb
aportacions dels assistents sobre el tema. Aquesta
conferència també es va fer el 6 de març a Térmens i
el 9 de març a Ponts.

Matança del Porc. El dissabte 17 de març es va preparar el mandongo, i el diumenge, es va repartir el
dinar a base de mongetes i la llonganissa i botifarres
elaborades el dia anterior, dinar al qual hi van assistir
unes 200 persones. Per altra banda, el diumenge 25
de març, Montgai també va celebrar la seva 29a Matança. En aquest cas, el mandongo i el dinar van tenir
lloc el mateix dia. Per acabar la festa, hi va haver un
concert a càrrec del grup de Tàrrega La cruz de mi
vecino.

Firadelvi de Ponts
Ponts va acollir la segona edició de Firadelvi, organitzada per l’empresa Gesvínic, amb l’assistència de 70
hostalers i una bona representació dels sommeliers i
distribuïdors de la província de Lleida. Durant la fira
es van poder tastar vins de 12 cellers de la DO
Penedès i un celler de la DO Conca de Barberà. També es van incorporar dos espais de producte gourmet
d’elaboració artesana, un tast de conducció i també
una visita al canal d’aigües braves de Ponts.

Dedicar un carrer a Teresa Pàmies
L’Ajuntament de Balaguer s’està plantejant dedicar un
carrer a Teresa Pàmies, escriptora de Balaguer que
va morir el 13 de març a l’edat de 92 anys. Tot i que va
haver d’exiliar-se als 17 anys i ja no va residir més a
Balaguer, el record de la seva ciutat natal sempre anava amb ella, com reflecteix a la seva extensa obra literària. Des de gener de 2009, la Biblioteca Margarida
de Montferrat de Balaguer disposa d’un espai dedicat
a aquesta autora.

Porcada a Butsènit i a Montgai
Per una banda, Butsènit va celebrar la seva primera

Anna M. Vilanova

Noguera per la independència
l dijous 15 de març, a la seu
de la revista Portaveu de
Ponts, va tenir lloc l’acte de
constitució de l’Assemblea Territorial Noguera per la Independència.
L’acte va comptar amb la participació d’unes 36 persones de diferents llocs de la comarca i entre els
assistents es va elegir els següents
responsables:
- Coordinadora territorial: Xènia
López (Ponts)
- Secretari: Sebastià López (Àger)
- Tresorer: Anton Noró (Baldomar)
A partir de la constitució de l’Assemblea Territorial es realitzaran
diferents reunions per decidir les

E

xerrades, trobades, activitats i diferents actes que es puguin anar
fent a partir d’ara a la Noguera, amb
la voluntat de seguir el full de ruta
que va aprovar l’Assemblea Nacional de Catalunya i amb l’objectiu,

a més, d’anar sumant esforços i ciutadans i ciutadanes per tal d’assolir la independència del nostre país.
Noguera per la independència
Foto: Agustí Cucurulls
la
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NOTÍCIES DE LA BIBLIOTECA

Novetats de març
ADULTS
El blog de Lola Ponts. Teresa
Roig. Ed.Columna
L’autora ens sorprèn fent un gir.
Després d’escriure uns llibres més
aviat seriosos, ara ens presenta
aquesta novel·la on es respira un
aire “Bridget Jones” amb una ambientació “Friends”.
Les veus. John Connolly.
Ed.Bromera
La frontera entre Maine i el Canadà
és una línia porosa on tot és susceptible de passar de contraban:
drogues, diners, armes, persones… En aquest punt s’està desenvolupant impunement una operació perillosa a càrrec d’exmilitars
decebuts acabats de tornar de
l’Iraq. La mercaderia és desconeguda i molt més aterridora del que
ningú pot imaginar. Per a tothom,
excepte per al detectiu Charlie
Parker, qui coneix profundament la
part més fosca de l’ànima.

Peix de gat. Jordi Tiñena. Ed. La
Miloca
Tarragona, 20 de novembre de
1975. El mateix dia que s’anuncia
la mort de Franco, el foc destrueix
La Tereseta al varador del barri
pescador del Serrallo. És el punt
d’arrencada perquè compareguin
un vell pescador estranyat als Mars
del Nord, un mestre enamorat que
escriu cartes que no enviarà, un
cadàver que atraca al port, un falangista amb cinc dits del peu perduts a Leningrad i una dona vigilada per una Singer.
Per què les lleones no els prefereixen rossos? ( I seixanta curiositats científiques més ). Xavier
Duran. Ed. Columna
Basat en treballs científics recents,
aquest llibre oferirà al lector dades
sorprenents i li obrirà els ulls sobre
moltes coses que ni tan sols s’havia plantejat mai.

NOVEL·LA JUVENIL
Return2, La neu negra. Francesc
Miralles. Ed.Estrella Polar

Una espia a la casa de l’amor.
Anaïs Nin. Ed. Labreu
Sabina és una dona casada a la
Nova York de 1950 que aspira a
fruir d’una rica i tumultuosa vida
sexual evitant deliberadament el
compromís. Per boca seva coneixem els afers amb quatre homes
que conformen un calidoscopi al
seu entorn.

INFANTIL
El petit castor. Amy MacDonald.
Ed. Ing Edicions
El petit castor viu tot sol a la vora
de l’estany. No té família ni amics.
És un petit castor molt trist i solitari. Però un dia, mentre està plorant,
sent algú que també somica a l’altra banda de l’estany... I aleshores
comença l’emotiva recerca d’un
amic.
En Benet i el seu roure. Claud
Levert / Carme Solé Vendrell. Ed.
Mars
“En Benet tenia un amic. Un arbre.
Un roure”. Així comença una història d’amistat entre un arbre i un nen
que creixen junts al ritme de les
estacions de l’any. Un bell projecte
guardonat amb el Premi Nacional
d’Il·lustració 1979, per al qual no ha
passat el temps.

El Petit drac coco i els pirates.
Ingo Siegner. Ed. laGalera
Vacances, per fi! El petit drac Coco
i la seva amiga Matilde viatgen amb
el seu rai cap a l’illa de la Tortuga.
Però de sobte són abordats per un
vaixell pirata.
DVD
La pesca submarina federada.
Horari
De dilluns a divendres de 16:30 a 20:30 h.
Dissabtes de 10 a 13 h.
Biblioteca Joan Maluquer i Viladot
C/ Escoles, 6
25730 ARTESA DE SEGRE
biblioteca.artesadesegre@gencat.cat
Tel: 973400754
http://bibliotecaartesadesegre.
blogspot.com

ACTIVITATS SETMANA DE SANT JORDI
Exposició de llibres relacionats amb Sant Jordi – del 23 al
28 d’abril

Explicarem dos contes:
-La llegenda de Sant Jordi
-Les tres taronges de la vida

Taller infantil “Fes el teu punt de llibre per Sant Jordi”
23 i 24 d’abril, Places limitades, inscripcions a la biblioteca.

Reunió Club de Lectura de la Biblioteca
Dimecres 25 d’abril.

L’HORA DEL CONTE
Dimecres 25 d’abril a 2/4 de 6 de la tarda per a nens i nenes de P-5

Si esteu interessats a participar-hi, passeu per la biblioteca i us
informarem.

la
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EL CAP INFORMA

Primers auxilis per a clubs esportius
l personal sanitari del CAP,
amb la col·laboració de professionals d’altres centres,
van dur a terme un taller de Primers
Auxilis per a entrenadors, jugadors
i esportistes del CENG, CUDOS i
l’escola de futbol EFAP entre els
dies 3 i 4 de gener i 9 i 10 de març.
La durada dels tallers va ser de
dues hores, i se’n van fer quatre
edicions perquè tothom hi pogués
participar i triar entre els diferents
horaris.
En primers auxilis, millorar els
nostres
coneixements
i
conscienciar-nos de la importància
de la primera actuació ajuda a cuidar de nosaltres mateixos i també
dels altres.
-Una ferida cal rentar-la amb aigua
i sabó i desinfectar-la, i si és prou
gran o profunda, tapar-la amb gasses humides i demanar ajut
-Una cremada la remullem durant
20 minuts amb aigua corrent per
disminuir el dolor
-En un cop hi posem gel embolicat
amb un drap, per evitar que el gel
cremi la pell
-Una fractura la immobilitzem, evitant danys majors, sempre que es
pugui fer sense perjudicar el ferit

E

-En una crisi d’angoixa, cal respirar dins una bossa de plàstic, per
millorar la simptomatologia
-Una persona inconscient, la posem de costat perquè si vomita no
s’ennuegui
-En un ennuegament, farem la maniobra de Heimlich
-Una parada cardio-respiratòria requereix reanimació cardiopulmonar
Si el dany és prou important:
-Primer cal protegir i prevenir per
evitar més danys
-Després s’ha d’avisar
-I en tercer lloc, socórrer

De tot això en vàrem parlar i s’hi
va aprofundir, i amb les experiències de cadascú es van donar exemples pràctics i, a vegades, contundents. Després, amb el ninot,
vàrem poder practicar una mica la
reanimació cardipulmonar (RCP) i
comprovar el que costa.
Millorar coneixements, refrescarlos, practicar les diferents habilitats
i, sobretot, conscienciar-nos que cal
prevenir i actuar el més adequadament possible.
Una bona experiència, gràcies a
tots per participar-hi!!!

la

Palanca 15

ENTREVISTA

Joan Nogués, un empresari que ha fet poble

vui parlem amb Joan Nogués i Sirvan, el Joanet de
la impremta. D’aquest empresari local algú pot pensar que
ha tingut sort a la vida, però després de llegir aquesta conversa, es
veurà que tot s’ho ha guanyat ell,
que ningú li ha regalat res. A la vida
tots tenim opcions d’escollir, però
de vegades no tenim els objectius
clars, no encertem prou amb les
prioritats.

A

Els estudis i la “mili”

Trasllat al Maria Anzizu

Al principi, va anar a Les Monges,
com tothom. Als nou anys, va començar a l’Acadèmia Balmes del
senyor Xandri. Durant la guerra,
anaven a les Escoles Nacionals,
amb “doña” Rosa i el mestre
Garret.
Als 14 anys, va començar de
manobra i peó a les Regiones
Devastadas, empresa que intentava refer el poble, malmès per les
bombes. Feien la caserna i l’edifici
de l’ajuntament, ell, amb un jornal
de 14 pessetes al dia. Al mateix
temps, seguia amb el mestre Xandri
els estudis de comptable, qui, a
més, els formava com a persones,
en cal·ligrafia i altres matèries. Més
tard, cap al 1945, va treballar a la
serradora de Francesc Guàrdia
com ajudant de camió, per anar a
Gavarra, Coll de Nargó i Bóixols a
treure fusta del bosc.
Als 21 anys va anar a fer la “mili”
a la Seu, on va entrar a l’oficina
d’una impremta gràcies al títol de
comptabilitat. Va ser allí, durant els
dos anys de “mili”, que va aprendre l’ofici d’impressor que després
li serviria.

En augmentar la feina, el 1959 van
inaugurar un nou local a l’avinguda
Maria Anzizu de 350 metres quadrats. Allí van començar a fer manipulats. Calia més personal, i en
poc temps van passar de quatre
empleats a 30. Hi va haver una
època en què era la indústria que
donava més feina a Artesa.
La filosofia de l’empresa era ser
molt estrictes a l’hora de començar
i acabar, les hores de treball eren
sagrades. En ser tots els empleats
noies i nois del poble, es respirava
un ambient familiar. La gent hi tenia molt d’interès, perquè alguns
treballadors deien: “La meva màquina, que no s’espatlli que és la
meva màquina”.
Amb pocs anys, els 350 metres
es van fer petits i van comprar un
altre local al costat, al Guàrdia de
Foradada, de 350 metres. També
es va fer petit. Arribaven quatre
camions amb bobines grosses i les
havien de deixar al carrer.

Imprimir al carrer Sant Joan
Els primers records
A l’Artesa d’abans de la guerra, la
gent bàsicament vivia de la petita
agricultura. Era una economia
d’autoabastir-se, per la qual cosa
gairebé tothom, a més de corral,
conreava un hortet.
A l’ensems de treballador, era un
poble amb molt ambient. Hi havia
tres cafès importants: La Lluna
(després Cafè del Custodio), el
Cafè del Pau i el Casino, tots a la
carretera principal. En ocasions es
feia ball al mig de la carretera, no
hi havia cotxes i, si en passava un,
s’esperava.
Els dos cafès, La Lluna i El Pau,
tenien cadascun un grup de Caramelles, feien dos balls, tenien molt
jovent associat i per carnestoltes
feien comparses.
16 la Palanca

Així amb el seu germà Josep, el 20
de Juny de 1950, van inaugurar una
impremta de 16 metres quadrats de
taller amb l’assistència de les autoritats de l’època, el capellà Mn.
Lluís i l’alcalde de dretes Cirilo Castellana. Val a dir que en aquells
temps, tots els batlles havien de ser
necessàriament de dretes.
El seu germà era molt treballador i actiu i amb idees avançades
per l’època. En un principi, el Joanet
amb bicicleta, anava a fer comandes a Ponts, a Tiurana i on fes falta, ja que a Artesa hi havia poques
possibilitats per una impremta. Més
endavant, anava a Agramunt, i amb
un cotxe, els dos feien ruta, una
setmana cada un. Calia obrir-se
mercats. El que es quedava a casa,
seguia imprimint.

El viatge a Düsseldorf
Aquest viatge va ser un punt d’inflexió a l’empresa. Havien comprat
una màquina i van anar convidats
a la Fira de Düsseldorf, amb un
600, els dos matrimonis i dues maletes a sobre. Per les autopistes
alemanyes hi havia cotxes molt ràpids, i els policies els deien que
anessin més de pressa. Ells contestaven que anaven tan de pressa com podien.
Hi havia un component d’aventura. A la Fira, van concretar la compra d’una “Belomàtic” per fer llibretes que ja estava concertada i, a
més, van comprar una guillotina
“Polar” automàtica i electrònica, feina que fins llavors feien manualment.

Temps de canvis
El germà i soci Josep va vendre la
seva part de l’empresa al Joan l’1
de gener de 1980. El Josep volia
anar a viure a la província de

ENTREVISTA

Castelló. Calia replantejar-se l’estructura. Com que l’espai s’havia
quedat petit, urgia fer un canvi de
local.

El salt a la vinya de l’ermita
Es va decidir fer una nau industrial
gran a la vinya. D’entrada, va posar el local i l’empresa a nom del
seu fill, el Joan Nogués Galceran.
En tres anys es van aplanar els terrenys, es va fer el nou local i s’hi va
distribuir la maquinària. La nova
nau tenia 2.600 metres quadrats,
entre oficines, taller i magatzem, i
deixava espai suficient a fora per
la càrrega i descàrrega de camions.
Completament automatitzada, encara hi ha quatre o cinc treballadors
que fa 30 anys que són a l’empresa. S’hi va instal·lar una màquina
Mitsubishi, impressora rotativa que
fa cinc colors, que abrillanta els
textos i les fotos i que és l’últim
model.

De local a internacional
Havia arribat el moment d’ampliar
perspectives. L’empresa es va expandir amb una altra annexa de
característiques similars a Girona

la

capital, que també
regenta el seu fill
Joan i que es complementa amb la
nau
d’Artesa,
doncs el fill és el
mateix gerent de
les dues. A l’era digital no hi cap problema. La Núria
Forcada, esposa
del Joan, és la responsable de portar
la comptabilitat de
les dues empreses, tasca que desenvolupa magníficament bé.
D’indústria local en expansió,
amb els anys es va convertir en una
impremta que tenia clients a tot
Espanya, per exemple Càceres,
Bilbao, Madrid o València, i a l’estranger, a Lille (França). A algun client li
servia un camió diari.

de Pau d’Artesa des de fa 29 anys.

Característiques generals
Descriure el seu caràcter és força
interessant. Treball i ordre, un
temps per cada cosa i una cosa per
cada temps. Matinejar, encara que
nevi, bones amistats, lideratge, donar exemple, pels que el vulguin
seguir. Puntualitat, conducta recta,
coherència, amabilitat de tracte
amb la gent, altruisme. Li agrada
ajudar els altres i en té ocasió als
Jubilats i al Jutjat de Pau.
Per acabar, diu que el treball diari és la seva forma de passar-s’ho
bé. També diu que el mestre senyor
Xandri li va deixar llavor, que els
seus ensenyaments i el seu exemple li van marcar la vida.
Bartomeu Jové i Serra

Jubilació activa
Quan l’empresa treballava de valent, el Joanet es
va buscar temps per estar vuit anys de regidor a
l’ajuntament amb l’alcalde Macià i els regidors
Àngel del Betre, Magí
Lluch, Francesc Guàrdia,
entre altres. Va ser president del Club d’Escacs
i de l’Associació de Gent
Gran d’Artesa i comarca.
Al 1982 es va fundar el
Cos de Bombers Voluntaris d’Artesa, des del primer dia va ser-ne secretari i encara ara en fa les
actes. El 1994, li van lliurar una placa d’agraïment.
També porta el Jutjat
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No ens agrada marxar sols?
egurament molts de vosaltres en alguna que altra ocasió haureu sentit a dir, sobretot entre les persones de més
edat, que a Artesa quan hi ha alguna defunció, a cap de poc es veu
acompanyada per un altre traspàs.
En aquest article ens proposem,
recolzant-nos en l’anàlisi estadística, comprovar si aquesta percepció ciutadana és solament això,
“una percepció”, o hi ha quelcom
més i podem parlar d’un “patró de
comportament” pel que fa a les defuncions.
Tot i que ens servirem d’una sèrie estadística temporalment no

defuncions per any. Tant 2008 com
2009 presenten uns valors per sobre, amb respectivament sis i tres
traspassos més, mentre que l’any
2011 es troba molt per sota, amb
vuit traspassos menys. Les 44 defuncions de l’any 2010 es corresponen pràcticament amb la mitjana.
L’anàlisi de les dades mensuals
mostra com els mesos amb més
traspassos són gener, amb 5,25, i
juny, amb 5. A continuació hi ha abril
i octubre, tots dos amb 4,50. El més
amb una mitjana més baixa, a molta diferència, és setembre, amb
1,75, seguit de maig, amb 2,50, ju-

dels casos es troba ocupat un dia i
l’endemà, i en un 20% dels casos
es troba ocupat un dia i dos després. En total, i si tenim en compte
com a superposició les utilitzacions
que es produeixen entre un dia i els
dos següents, se’n produeixen un
72%. És a dir, que de cada deu
defuncions, poc més de set coincideixen entre elles.
Durant l’any 2009, en un 8,51%
dels casos el tanatori està ocupat
per dues defuncions al mateix dia,
en un 29,27% dels casos es troba
ocupat un dia i l’endemà i en un
25,53% dels casos es troba ocupat un dia i dos després. En aquest

molt llarga, el nombre d’usos del
tanatori durant els quatre anys complerts d’ús, del 2008 al 2011 (no
utilitzem doncs, per ser parcials, les
dades de 2007 i 2012), entenem
que resulta suficient per poder arribar a unes conclusions correctes
des del punt de vista de l’anàlisi
estadística.
En primer lloc analitzem la distribució de les utilitzacions desglossades per mesos i anys, així com
les desviacions mensuals i anuals
de la mitjana de defuncions. La mitjana dels quatre anys és de 44,25

liol, amb 3,00, i agost, amb 3,25.
La resta de mesos es troben en
consonància amb la mitjana mensual, que és de 3,63 defuncions.
L’observació cronològica les coincidències en les utilitzacions del
tanatori, tenint en compte que la
data d’ús acostuma a coincidir gairebé sempre amb la de defunció, i
que cada ús sol durar un parell de
dies, mostra els patrons que s’expliquen a continuació.
El 2008, en un 32% dels casos
el tanatori es troba ocupat per dues
defuncions a mateix dia, en un 20%

cas, l’encavalcament produït arriba
al 63,83%. De cada deu
traspassos, poc més de sis coincideixen.
El 2010, en un 4,55% dels casos hi ha dues defuncions al mateix dia, en un 27,27% dels casos
es troba ocupat un dia i l’endemà i
en un 13,64% dels casos es troba
ocupat un dia i dos després. En total, es produeix una coincidència
del 45,45%. De cada deu defuncions, quatre i mitja coincideixen.
Finalment, l’any 2011, en un
5,56% dels casos el tanatori es tro-
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ba ocupat per dues defuncions al
mateix dia, en cap cas es produeix
una superposició un dia i l’endemà
i en un 11,11% dels casos es troba
ocupat un dia i dos després. Aquest
any es produeix el menor grau d’encavalcament, que només arriba al
16,67%. De cada deu traspassos,
solament un i mig coincideixen.
Els quatre anys analitzats, la mitjana de coincidència gairebé arriba al 50%, en concret un 49,49%
que es divideix entre el 12,65% del
mateix dia, el 19,26% d’un dia i l’endemà i el 17,57% d’un dia i dos
després. En altres paraules, de
cada deu defuncions, pràcticament
cinc coincideixen entre elles.
Vistes les dades estadístiques i
la interpretació de les mateixes, ens
atrevim a parlar d’un “estrany patró de comportament” pel que fa a
les defuncions al nostre municipi.
Així, doncs, igual que al llarg de la
nostra vida tendim a establir vincles
amb d’altres persones: amics, família..., a l’hora de deixar aquest
món també, d’una manera conscient o inconscient, no ens agrada
marxar sols...
Josep Maria Sabartés i Guixés

Si vols rebre cada mes la revista a casa,

Subscriu-te a La Palanca,
truca’ns i deixa el missatge al contestador (973 40 11 58)
o bé envia’ns un correu electrònic (revista@lapalanca.cat)
la publicació d’Artesa de Segre i Comarca
i nosaltres ja ens posarem en contacte.

la
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PARLEN LES ENTITATS

Tres entitats s’uneixen per difondre Montmagastre
és de 50 persones, tant del
municipi com d’altres poblacions, com ara Camarasa,
Balaguer o Lleida, van participar el
19 de febrer en una nova sortida
per conèixer el patrimoni de
Montmagastre. En aquesta ocasió,
l’activitat l’organitzaven tres entitats, l’Associació Cultural Terres del
Marquesat, el Centre Excursionista de Balaguer i l’Associació d’Amics
del Castell de Montmagastre.
En aquest sentit, destacar el fet
que tres entitats de la comarca,
ubicades a Montmagastre,
Balaguer i Camarasa i Cubells,
s’unissin i posessin en comú els
seus coneixements i experiències
per organitzar una activitat que va
permetre compatibilitzar l’esport, la
cultura i el coneixement del patrimoni,
en aquest cas, el de Montmagastre.
La sortida, que titulada
“Montmagastre a través del temps”,
pretenia ser una introducció a la història i el patrimoni de Montmagastre.
Així, durant l’excursió es van visitar les restes d’un dolmen, la canònica de Sant Miquel, declarada Bé
Cultural d’Interès Nacional, el que
queda de l’antic castell, el poble

M

Els excursionistes van pujar fins a la Canònica de Sant Miquel

vell, algunes restes de la guerra civil, com nius de metralladores i trinxeres, i diversos trulls emprats, antigament, per l’elaboració del vi.
L’excursió es va fer majoritàriament
caminant i amb un recorregut apte
per a totes les edats. Per arribar al
poble vell i la canònica es van seguir trams d’antics camins de ferradura recentment recuperats.
En cada indret, un expert explicava les particularitats del lloc, ja
fos en la vessant històrica, geològica o popular. Així vam descobrir
com es va formar la muntanya del
Castell, un fenomen únic a les comarques de Lleida, com funcionaven
els enterraments col·lectius durant la
prehistòria, com podria haver estat
el castell de Montmagastre, la his-

tòria de la canònica de Sant Miquel,
com es feia vi o com es construïa un
niu de metralladora. També es va obsequiar els excursionistes amb un
tríptic sobre Montmagastre i un dossier sobre la sortida amb imatges, gràfics i un resum de les explicacions que
vam poder escoltar durant l’excursió.
Tenint en compte la bona acollida de la sortida i la bona sintonia
entre les tres entitats, esperem continuar col·laborant en el futur i organitzar altres activitats per continuar amb la tasca de la protecció i
la difusió del patrimoni de
Montmagastre tant proper i, encara, tant desconegut.
Associació d’Amics del Castell
de Montmagastre

Baldomar celebra la matança del porc
aldomar va celebrar la 30a Festa de la Matança del Porc
el 25 de febrer. Com marca la tradició, el dia s’inicia amb
la matança de l’animal, l’especejament i, tot seguit, el desossat i l’elaboració de les botifarres i llonganisses per part de
moltes persones col·laboradores de la festa.
Al migdia, es fa un dinar amb els fruits del porc, a més de
fesols, arengades i amanides. I al vespre, es convida tothom a
menjar llonganissa i botifarra negra. Aquesta última té fama de
ser exquisida. Un bon nombre de persones es van aplegar a
l’acte, i per sort, després de molts dies de fortes gelades, el temps
va ser esplèndid.
Ja fa 30 anys que, després de les riuades del 82, aquell tocinet
trobat en mig del riu, un cop engreixat, va donar lloc a la primera
Festa de la Matança del Porc. Ininterrompudament s’ha celebrat
i s’ha anat consolidant, essent una referència pel poble. Agraïm
a la Ma Àngels la seva donació, i a tothom que hi va participar, la
seva col·laboració, emplaçant-vos de nou a la propera edició
l’últim dissabte de febrer del 2013.
Junta Veïnal de Baldomar

B
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Desenes de persones van col·laborar per preparar la festa

CARTES A LA REDACCIÓ

Vacuna contra la leishmaniosis canina
La leishmaniosis canina està causada per la Leishmania, un paràsit
microscòpic que es transmet als
gossos per la picada d’un insecte,
el flebotom, moltes vegades anomenat incorrectament “mosquit”.
Els signes més freqüents inclouen
febre, caiguda de pèl, disminució de
pes, úlceres a la pell i creixement
anormal de les ungles. Els òrgans
interns també es veuen afectats, i

poden derivar en anèmia, artritis i
insuficiència renal greu. La leishmaniosis pot provocar la mort. Els
tractaments que hi ha actualment,
ajuden a controlar la malaltia, però
no la curen.
Fins ara, els mètodes de prevenció s’havien limitat a evitar el contacte de l’insecte amb el gos mitjançant l’ús d’antiparasitaris externs
com pipetes o collars, però amb la

vacuna, el gos desenvolupa defenses davant el paràsit que causa la
malaltia, la Leishmania. La vacuna
protegeix de manera continuada i
disminueix dràsticament el risc de
desenvolupar la malaltia.
A més de vacunar el gos, és aconsellable continuar prenent mesures
per evitar la picada del flebotom.

Agraïm la col·laboració desinteressada de tota aquesta gent, ja
que sense ells no es podrien dur
a terme totes aquestes activitats.

Gràcies a tothom.
I volem agrair, especialment, la
col·laboració del Francesc Lluch
en la Matança del Porc, gràcies
al qual la festa ha estat possible.

Anna Eroles (veterinària)

Agraïment
Des de la Regidoria de festes volem fer arribar el nostre agraïment
a totes aquelles persones que han
col·laborat en les festes de Carnestoltes i la Matança del Porc.

Menjador de l’Escola Sol Naixent de Cubells
En referència a l’escrit del grup
d’esquerra de Cubells, en el qual
fa esment del menjador de l’escola, voldríem aclarir un parell de coses.
En primer lloc, les dades del cost
del servei de menjador, la monitora, no són correctes. Només informen de l’import total de la despesa, que són 2.800 euros, i oportu-

nament s’han oblidat de posar la
subvenció que arriba del consell
comarcal, 1.350 euros. Les dades
reals són les següents:
COST DEL SERVEI
SUBVENCIO CONSELL
SUBVENCIÓ DE L’AJUNTAMENT

2.800 •
- 1.350 •
1.450 •

Per tant, no són tants diners com
diuen. Com a pares, hem de donar

les gràcies a l’ajuntament per
aquesta ajuda.
I en segon lloc, només una reflexió per a tothom. Volem que un
dels pocs serveis que hi ha al nostre poble desaparegui? Si el menjador tanca, quant de temps trigarà
a tancar l’escola?
AMPA,
CEIP SOL NAIXENT DE CUBELLS

la
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IN MEMORIAM

Un any sense la Catalina Fernández Faura
Esposa, mare i àvia estimada
PRESÈNCIA
Com si les teves mans sobre els meus ulls, encara
poguessin, com antany, aturar-se amb amor,
em plau, quan penso en tu, de tancar els ulls. Sonor,
el teu record es mou en la penombra clara...
Torno a sentir els teus passos allà lluny, en la llum.
En mesuro, amb el to i el ritme, la distància.
Ara t’atures, prop. Aspiro, rosa rància,
una ràfega ardent del teu antic perfum!
Els records, els sentits, tota la meva vida,
callen, davant l’angoixa vigilant de l’oïda
que et persegueix en el silenci on et reculls.
Si ara estengués els braços en el fosca, podria
agombolar-te encara, somni de cada dia.
Però ja no hi seràs quan tornaré a obrir els ulls.
Màrius Torres

Nota d’agraïment
Recordem amb enyorança el nostre estimat pare i padrí, que ens va
deixar el 21 de gener a l’edat de 89 anys.
De caràcter alegre, conversa fàcil, sempre envoltat d’amics... Ens
deixa la millor herència, el fet d’ensenyar-nos a ser forts davant l’adversitat. El seu coratge i la pròpia acceptació han estat un lloat exemple de superació.
La família d’en Josep Marsà Caelles volem expressar el nostre
agraïment a tothom per les nombroses mostres de condol i afecte rebudes. També volem donar les gràcies al personal del CAP d’Artesa
per la seva tasca tant humana com professional.

Agraïment
La família d’en Manuel Duque Reina vol agrair les mostres de condol rebudes dels amics i veïns d’Alentorn
i Artesa. Així mateix, vol manifestar el més sincer agraïment al servei d’ambulàncies d’Artesa, per l’esforç
realitzat, i als metges del CAP.
En Manel va fer durant molts anys de paleta i va morir el 5 de març, amb 62 anys.
La família
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IN MEMORIAM

La Josefina de ca l’Orcau
Mare acollidora i tendra. Filla, àvia, besàvia, familiar i amiga incondicional
La nostra mare va morir fa uns dies al nostre costat, varem poder acompanyar-la fins l’últim moment i dir-li el molt que l’estimàvem.
Però morir no vol dir marxar, oi mama?
Ha mort i no tornarem a conviure amb vostè de la mateixa manera que
hem fet fins ara, n’haurem d’aprendre una de diferent, perquè ni vostè ni
nosaltres estem disposats a renunciar a no estar junts.
Aprendrem que el seu record dolç ens faci companyia.
Aprendrem a enyorar-la i a la vegada la sentirem molt a prop.
Aprendrem a acceptar la nostra vida sense la seva presència física i, al
mateix temps, sabrem gaudir, riure i generar noves il·lusions.
“La vida és una mica de temps per aprendre a estimar”, ens deia l’Abbe
Pierre. Vostè ha fet aquest camí amb excel·lència, perquè ha estimat amb generositat, des d’un silenci prudent,
i amb una actitud oberta als altres.
Va dedicar bona part de la seva vida a teixir, posseïa un do per aquest art del qual en va fer una professió. En els
últims temps desteixia “petites mostres”, atresorades acuradament durant anys, per fer-ne d’altres de diferents.
Una manera (entre altres que manifestava) de dir-nos que havia arribat l’hora de desprendre’s poc a poc del
passat, d’acomiadar-se de tota una vida per donar pas a una de nova. Una nova vida que tenia molt assumida,
basada en la fe i l’esperança cristiana que professava.
Sabem que ara plorarem i sentirem un buit intens. Que hi haurà moments que l’enyor de vostè ens envairà.
Ens reconforta la certesa que ja s’ha retrobat amb el nostre pare Francisco, i amb la Nuri, la nostra germana
gran a la que va haver d’acomiadar a destemps amb un dolor colpidor.
Gràcies, mama, per tot el que ens va ensenyar amb el seu pas per aquesta vida.
I gràcies, també, per la lucidesa i dignitat amb què ha encarat l’últim tram de la seva existència.
Ens ha donat, des de la senzillesa dels fets quotidians, lliçons magistrals.
Les seves filles Montse i Rosa, i tots els que l’estimem
Febrer, 2012
La família Jové-Rosell agraeix les nombroses mostres de condol rebudes per la pèrdua de la mare, àvia i
besàvia, Josefina Rosell Llobet, el passat dia 10 de febrer.
Gràcies a tothom, per acompanyar-nos en aquests moments.
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TEMA DEL MES

Compte enrere per l’obertura del casal
Les obres ja estan completament acabades i només falta l’equipament interior i urbanitzar
l’entorn
l casal cultural estarà completament acabat a l’estiu.
Aquesta és la previsió de
l’Ajuntament, que ja ha fet l’adjudicació provisional de l’únic que falta
a l’edifici, l’equipament interior. Es
tracta de tres lots que inclouen el
material escenogràfic, les butaques
del teatre i els aparells i mobiliari
de la ràdio, la biblioteca i la sala
polivalent.
L’adjudicació s’ha fet per un total de 510.300 euros i aquest mes
acabarà el període d’exposició pública. A partir de llavors començarà
a arribar el mobiliari per la ràdio i la
sala polivalent, al cap d’un mes se
serviria el de la biblioteca, ja que hi
ha estructures que s’han de fer a
mida, i al cap de dos mesos, les
butaques del teatre, ja que es fabriquen a demanda. Amb aquest calendari, es podria inaugurar a l’estiu.
Tot i això, l’alcalde, Domènec
Sabanés, ha recordat que l’obra i
les instal·lacions estan acabades i
hi ha espais que es podrien posar
en funcionament abans, de manera progressiva. El que sí cal fer,
però, és urbanitzar l’entorn. Es farà
una àrea exclusiva de vianants en
un dels dos trams que queden entre l’avinguda Maria Anzizu i el carrer Mare de Déu de Salgar i s’anivellaran les voreres de les quatre
façanes.

E

El teatre tindrà capacitat per 374 butaques

El casal té soterrani, planta baixa i dues plantes. Al soterrani hi ha
els aparcaments, 41 en total. La
majoria es treuran a lloguer i alguns
es quedaran per a ús municipal, per
exemple per les autoritats en actes
oficials. A la planta baixa hi ha el
teatre, la sala polivalent i l’entrada
a la biblioteca, que es divideix entre aquesta planta i la primera. La
planta baixa té tres entrades, una
d’exclusiva per la biblioteca i dues
que donen al vestíbul des del qual
es pot accedir tant al teatre com a
la sala polivalent. En aquesta planta també hi ha un petit bar i guarda-roba.

La biblioteca tindrà un espai separat amb vidres, pels més petits.
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També queda pendent la urbanització de l’entorn

La recepció de l’escola de música

TEMA DEL MES

El teatre té 374 butaques que es poden plegar i
amagar sota l’escenari, per desenvolupar-hi activitats
tant a peu dret com amb el públic assegut. Les finestres, amb llum natural, tenen cortines amb comandament a distància per tancar-les quan s’hi facin projeccions, ja que l’escenari també inclou una pantalla.
A la primera planta hi ha la resta de dependències
de la biblioteca, tant públiques com despatxos. També hi ha tres sales per a entitats, una de reunions i la
ràdio, que té fins a set espais diferents per la maquinària, magatzem i estudis.
A la segona planta hi ha l’escola de música. Té de
cinc aules, que es distingeixen per colors i estan totes
insonoritzades. També hi ha una sala de professors,
un despatx per la direcció i la recepció. A més, hi ha
una altra sala per tal que s’hi puguin fer les audicions
de petit format sense haver d’anar al teatre.

L’escola de música, a la segona planta, tindrà una sala
d’audicions per fer-hi concerts de petit format sense
haver d’anar al teatre

Un dels estudis de les noves dependències de la ràdio, que s’han situat a la segona planta de l’edifici i
que tindran set sales en total.

El teatre, que tindrà 374 butaques, es podrà fer servir
com a sala de ball, ja que les butaques es poden amagar sota l’escenari, i com a sala de cinema.

A la planta baixa hi haurà els espais de serveis pel
públic, com el bar i el guarda-roba, que se situen al
vestíbul de l’accés principal.

Una de les tres sales reservades per a les entitats,
que estaran situades a la primera planta i que es complementaran amb un espai de reunions.
la
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VIDA SOCIAL

Concurs infantil de disfresses a Artesa

1r premi: Els dinosaures (Hugo i
Naia)

2n premi: Les Menines (Anna, Èlia
i Mar)

3r premi: El Quixot, Sancho i
Cervantes (Àlex, Biel i Paolo)

Vilanova i Santa Maria celebren el Carnaval
rribat el gran dia, nens i nenes es preparen per una de
les festes més divertides de
l’any, el carnaval. Enguany es va
celebrar el dissabte 18 de febrer,
quan petits i grans van disfressarse per recórrer els carrers del
Vilanova i Santa Maria de Meià tot
cantant per les cases, com marca
la tradició, per anar omplint el cistell
amb alguna que altra voluntat oferta
per les mestresses de les cases.
En acabar la rua, a Vilanova va
fer-se un esmorzar per tots els vailets i, a Santa Maria, un dinar.
Recordem un petit fragment de les
antigues cançons de carnaval que
encara canten nens i nenes quan van
passant les cases del poble:

A

A Vilanova, els més petits també es van disfressar

“La mestressa generosa,
la més guapa del carrer,
ompliu-nos la cistella,
perquè l’hem de menester.
En aquesta casa,

no hi volem cap mal,
que els hi toqui la rifa,
la rifa de Nadal”.
Text: Iolanda Masanés
Fotos: Antònia Estrada

La residència de Cubells també es disfressa
a Residència Verge del Castell de Cubells va celebrar la festa de carnestoltes el 16 de febrer. Tots ens vam posar
una disfressa de pirates que prèviament havíem confeccionat al taller de manualitats, i les
treballadores ens van acompanyar, també disfressades. Va ser una gran festa, on tots i totes vam poder gaudir de xocolata amb melindros i de molt bona companyia. Per finalitzar,
vam fer dos bingos especials.
Desitgem que hàgiu passat uns bons dies de
disbauxa!

L

Residència “Verge del Castell” de Cubells
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La festa va anar acompanyada d’un berenar de germanor

VIDA SOCIAL

Carnestoltes a Cubells
er primera vegada en molts
anys, enguany es va celebrar a Cubells la rua de Carnestoltes. Més d’un centenar d’assistents es van congregar disfressats de totes maneres a l’escola
municipal. Es van veure barrufets,
peterpans, fades, princeses, pallassos, frankensteins, batmans,
spidermans, pirates, capellans, monges, bisbes,
escolanets, hippies, mims i
un llarg etcètera. Des d’allà
va sortir la rua que va recórrer bona part dels carrers de
la part de dalt de la vila.
Amenitzada amb música
des de la mateixa carrossa
que portava els més menuts
acompanyats dels seus pares, la carrua va pujar des
de les escoles fins la plaça
de la Castella, tot fent el
tomb al poble i pujant de
nou cap a la reformada església de Sant Miquel. Allà
esperava els assistents un tall de
coca i xocolata per fer passar la
gana que es va fer durant la rua.
Després del berenar, hi va haver el
tradicional discurs a càrrec del Marquès de Xuclatolls, seguit del con-

P

curs de disfresses infantils, que va
guanyar el Barrufet després d’una
llarga deliberació.
Els assistents van acabar de
passar la tarda ballant al ritme de
la música, tot fent temps pel gran
sopar de carnestoltes, que va tenir
uns 150 assistents. Després de
l’àpat, brillantment organitzat pels

membres de la renovada Penya
Barcelonista El Centenari de Cubells, es va procedir al concurs de
disfresses dels adults. Es va fer
concurs individual on va guanyar
“El friki”, amb un vestuari d’allò més

adient. També es va fer concurs de
grups, on les diferents comparses
van ballar davant de tothom per lluir
les disfresses. Un membre de cadascuna de les associacions culturals presents a l’acte (no hi eren totes) va fer de jurat i per unanimitat
va guanyar la comparsa de “L’escolania de Cubells”, amb una coreografia magnífica que podeu veure buscant aquest
nom a una coneguda pàgina de vídeos d’internet.
Després de l’entrega de
premis, la gresca va continuar fins ben entrada la
matinada.
Des d’aquestes línies,
l’ajuntament vol agrair la
col·laboració dels assistents, així com de les entitats que van contribuir a
que això fos possible. Van
ser l’Associació de Mares i
Pares d’Alumnes de l’Escola, la Penya Barcelonista, l’Associació de Dones Mareselva, l’Associació de Joves “Jo Qblls”
i la Comissió de Festes.

Martí Regué

Deixalleria
Comarcal
Es recorda als usuaris de la Deixalleria Comarcal, situada al C/ Onze de Setembre del Polígon El Pla, que
l’horari d’atenció al públic i recepció de residus és el
següent:
-Dilluns, dimecres, dijous i divendres de 17h a 20h
-Dissabte de 10h a 14h
Fora d’aquest horari està totalment prohibit deixar-hi
tot tipus de residus, tant a fora (vorera) com a dins
(per damunt de la tanca).
Gràcies per la vostra col·laboració.

Ajuntament d’Artesa de Segre

la
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ESPORTS

Campionat de Powerlifting i Pressió en banc
res representats del Club
Esportiu Altis-Artesa de
Segre van participar al Campionat de Powerlifting i Pressió en
banc de Catalunya, celebrat a Esplugues de Llobregat el dia 3 de
març de 2012 a les instal·lacions
de la Federació Catalana d’Esports.
Abans de continuar, voldríem
explicar què es el Powerlifting. És
una modalitat d’exercici físic intens
basat en la força màxima i exemplificada en tres moviments.
Aquests moviments, curts i a màxima intensitat, són:
-Pressió en banc: Estirat en un
banc, s’utilitza la força de la part
superior del cos.
-Squat: De peu, amb un pes sobre
les espatlles, la força prové de les
cames, principalment.
-Pes mort: De peu, s’aixeca un pes

T

de terra i la força prové tant del tren
inferior com del superior.
Aquest campionat, es podia desglossar en dos. Un, de Powerlifting,
i l’altre, de Pressió en banc.
Els nostres atletes, que debutaven en aquesta disciplina, van obtenir molt bones posicions. En
Josep Carrasco, amb un pes inferior als 93 quilos, participava en la
modalitat de Powerlifting i va aconseguir moure 145 quilos en Squat,
125 en Pressió en banc i 180 en
Pes mort, fet que li va donar la
tercera posició en la categoria del
seu pes i la segona posició en master
40. Això li va suposar la segona posició en l’absolut de Pressió de banc.
Teddy Leonard Poppa, en la categoria inferior a 93 quilos i que
només participava en Pressió en
banc, va aixecar 130 quilos, cosa

Un moment de la competició de pressió en banc

que el va situar en primera posició
d’aquesta modalitat.
Finalment, Daniel Tsonev
Hristov, que també participava només en Pressió en nanc, va moure
110 quilos que, en la categoria inferior a 63 quilos, el van situar en
primera posició.
Club Esportiu Altis-Artesa de Segre
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LA PÀGINA DE L’ESCOLA ELS PLANELLS

26a Setmana Cultural
el 26 al 30 de març, hem dut
a terme la 26a Setmana
Cultural, amb activitats molt
diverses i enriquidores: tallers, xerrades, projeccions, sortides...
L’AMPA, a més, va organitzar una
xerrada sobre educació emocional.
Volem destacar especialment la
celebració del Dia Mundial de l’Activitat Física durant la tarda del dilluns, ja que és el segon any que
l’escola promou l’esdeveniment.
La diada va consistir en l’organització de diversos jocs i una cursa solidària al Camp Municipal
d’Esports. Els petits a la pista
poliesportiva i els grans al camp de
futbol. Tot plegat davant l’atenta mirada de moltes famílies, algunes de
les quals van participar en la cursa
juntament amb el professorat.
Es tracta de la VIII Cursa
Kilòmetres de Solidaritat, promogu-

D
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da per “Save
the children” a
favor
dels
nens i nenes
de la República Democràtica del Congo.
Aquesta organització treballa per als
infants d’arreu
del món i l’objectiu de la
cursa era que
tota la comunitat escolar
es divertís fent
esport i, qui volgués, fer un donatiu
durant la setmana.
L’organització d’aquest activitat
va anar a càrrec del professorat
d’educació física. A més, hem
d’agrair la implicació de la resta del

professorat i la col·laboració de
l’AMPA, l’Ajuntament, l’EFAP i les
famílies que hi ha participat.
Junts per una vida activa i feliç!
Escola Els Planells

LA PÀGINA DE L’INSTITUT

Artesa, quarta a la First Lego League de Lleida
l dia 18 de febrer de 2012 el
Campus de Cappont de la
Universitat de Lleida va acollir la First Lego League, un torneig de
robòtica en el qual van participar uns
160 alumnes de 10 a 16 anys.
El torneig es basava en la construcció d’un robot per realitzar diverses missions sobre un taulell, les
quals atorgaven a l’equip una determinada quantitat de punts. El disseny del robot l’havia de realitzar
cada equip, amb el material de peces LEGO que els havia subministrat amb anterioritat l’organització.
Però construir, dissenyar i programar el robot per ordinador no
era l’única tasca que s’havia de fer,
sinó que també s’havia de presentar un projecte científic en el qual
es tractés algun tema relacionat
amb l’alimentació d’avui en dia.
Aquest era el tòpic del torneig, el
“Food Factor”.
L’ equip AdS Team, un grup de
sis estudiants de l’Institut Els Planells d’Artesa de Segre, hi va
participar. Entre tots van dissenyar,
programar,
crear
les estructures pel robot,
fer el projecte científic...
El torneig va començar a les 10
del matí, però l’equip AdS Team,

E

Els participants i el seu entrenador amb el seu robot

entre d’altres, hi va arribar a les 8.
Els participants van ser Romà
Colom Pujol, Albert del Rio Segú,
Adrià Fernández Novau, Òscar
Lladós Cos, Ramon Sala Solé i
Josep Riera Condal.
En la primera ronda del torneig,
aquest equip va fer 77 punts. En la
segona, 105, i finalment, en la tercera ronda van aconseguir acumular la quantitat de 118 punts, la puntuació final.
Van quedar en quarta posició

d’un total de 16 equips, la qual cosa
va ser una gran victòria per a ells.
Però no només van quedar quarts
i van guanyar una medalla, sinó que
també van guanyar un premi al millor entrenador, Jordi Trilla
Baldomà, un professor de tecnologia de l’Institut Els Planells que va
supervisar i dirigir tot aquest projecte.
Text i fotos:
Adrià Fernández Novau
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PARTITS POLÍTICS

El blog del PSC-PM
rtesa està aturada, som al
mes de març i amb el pressupost recent aprovat, el
carro no tira de cap manera. Però
si no han de consensuar res amb
l’oposició, que són majoria absoluta! Que potser no es posen d’acord
entre ells mateixos?
Tots sabem les retallades que
pateix l’administració local, però ja
fa dies que saben més o menys
amb els diners que podran comptar, la Generalitat ja fa dies que retalla. El que potser no saben és com
estan les arques municipals, com
es pot concloure de la pèssima gestió de l’escola de música, entre altres.
A part d’això, avui ens agradaria
parlar de neteja, no solament de la
d’Artesa, que es veu prou que hi
falta mà d’obra i ara la màquina
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passa només de tant en tant, sinó
també dels pobles agregats. A
l’ajuntament hi ha un treballador
que s’hauria de dedicar als pobles,
per les feines que duu a terme, és
evident que l’ajuntament no té clar
quines haurien de ser les prioritats.
Per les queixes dels veïns i perquè
ho hem vist amb els nostres propis
ulls, a aquest senyor no se li demana prou sovint que hi vagi. Les
branques de l’esporgada dels arbres hi varen estar dos mesos ben
comptats! I escombrar places i carrers, ni per les passades festes
majors!
Per tant, tenim carrers, els que
els tenen en bon estat, bruts. Els
que els tenen per pavimentar, encara estan més bruts, i si no, mireu
els marges!
No entenem, ni entendrem mai,

perquè ERC considera uns carrers
més importants que els altres, a tu
te’l pavimento i et poso totes les
canonades, i a tu només si t’ho pagues. Vaja!
Ah! I per a més INRI, a alguns
veïns se’ls ha explicat que l’ajuntament els paga el material per a fer
les voreres, si els mateixos veïns
posen la mà d’obra! Ole, ole i ole! I
això va ser quan no hi havia crisi!
Finalment, només comentar la gran
pífia comesa al final del carrer
Jesús Santacreu: però si la vorera
arriba a mig carrer! Quantes rodes
rebentarem ara? També l’ajuntament pagarà la roda si el propietari
se la posa ell?

Agrupació Local d’Artesa de Segre

Gerard Font, coordinador de SI a la Noguera
a sala fonoteca de l’ajuntament de Balaguer va acollir
el 3 de març el primer congrés comarcal de Solidaritat Catalana per la Independència, que va
servir per escollir la nova executiva a la Noguera i traçar el full de
ruta a seguir a la comarca els pròxims dos anys.
En el transcurs del congrés,
obert a tots els adherits i simpatitzants de SI a la comarca, es va
escollir l’executiva comarcal, que
posa fi a la junta gestora provisional constituïda abans de les eleccions catalanes.
La nova executiva està encapçalada per Gerard Font, d’Artesa de
Segre, que liderava l’única candidatura que es presentava i que va
ser escollida per unanimitat. Font
està acompanyat per Toni Llanes,
de Coscó, que ocuparà la secretaria d’organització; Jaume Marvà, de
Balaguer, que estarà al capdavant
de la secretaria de premsa, xarxes
socials i propaganda; i Albert Mas,

L

Font encapçala l’equip comarcal de SI

de Térmens, que serà el secretari
d’acció municipal. El pontsicà Marc
Oliva ocupa la coordinació de Joves per la Independència a la Noguera i el veí de Seró Albert Anglí,
ocupa la secretaria d’acció municipal de l’executiva regional de Ponent.
La nova executiva centrarà els
esforços en donar a conèixer la fei-

na de Solidaritat al Parlament tot
denunciant la situació de necessitat que pateix la Catalunya autònoma, des de l’espoli fiscal fins a la
línia de destrucció de la llengua i
cultura catalana que està practicant
l’estat espanyol.
Gerard Font i Mora
la
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PARTITS POLÍTICS

Austeritat?
quest mes volem iniciar el
nostre escrit felicitant els
nostres bombers voluntaris,
que aquest any celebren el seu
trentè aniversari i en especial el seu
cap de parc, per encapçalar aquest
cos durant més de vint-i-cinc anys.
La tasca dels bombers és dura i no
sempre està reconeguda, per això
sempre tindran el nostre suport.
També aquest mes s’ha iniciat el
curs comptable al nostre consistori
amb l’aprovació dels pressupostos
2012, uns pressupostos que s’han
retallat un 28% en relació a l’anualitat
2011. Tot i això, voldríem fer alguns
comentaris en alguns punts claus.
La partida corresponent als costos salarials del consistori ha tingut
una rebaixa mínima, degut als acomiadaments de diversos professors
de l’escola de música. Des del nostre punt de vista, creiem que aquesta partida havia de ser molt més
austera davant el context de crisi
municipal actual, començant per la
rebaixa salarial del nostre alcalde,
com a exemple del sacrifici que
molts dels nostres ciutadans hauran de fer per tal d’assumir els diversos impostos municipals que
s’han apujat en aquest any.
Realment, s’ha rebaixat un 5%
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si no comptem el capítol d’inversions. Això vol dir que farem menys
obres, per tant, tindrem una menor
despesa, adequant-nos al context
de crisi actual. D’aquest 5%, si
comptem la retallada en despeses
de personal, Festa Major i Fira del
Meló, ens queda un 1% (aproximadament uns 53.000 euros), que és
el que realment han rebaixat respecte l’anterior anualitat. D’això en
diuen un pressupost auster?
Simplement s’han esforçat a
suprimir obres, però no s’han escatimat recursos en coses que considerem que són prescindibles en
aquests moments de crisi econòmica municipal.
Dins de les poques obres i/o inversions que tenim per aquest any,
destaquen els aproximadament
200.000 euros destinats al local
sociocultural d’Alentorn. Sabem
que són uns equipaments necessaris, però hi ha molts nuclis agregats que també voldrien gaudir
d’unes instal·lacions similars condicionades a la seva població. Pensem que no és un projecte prioritari
en el context econòmic actual, que
s’hauria d’ajornar, per tal de no
malmetre encara més les arques
municipals. Sabem que els veïns

que en gaudirien potser no estaran
d’acord amb aquest pensament, però
creiem que estem vivint moments
difícils en tots els ajuntaments, i per
tant és l’hora que entre tots aixequem
Artesa i comarca.
D’altra banda, com ja vam advertir en l’article del mes de febrer, el
consistori ha destinat una partida
d’aproximadament 2.000 euros en
l’adquisició d’una finca a Clua per
tal de solucionar els problemes
d’esllavissament de la muntanya.
Donada la urgència de la situació, és
una manera de fer-ho. Però si el propietari de la muntanya en perill s’impliqués més i autoritzés una cessió,
les arques municipals ho agrairien.
Finalment, voldríem dir que, amb
els nostres escrits, simplement
reflexem
unes
opinions
consensuades, tot i que a algú no
li pugui agradar. Normalment, verifiquem totes les dades i intentem
no ofendre ningú. Però com es sol
dir, “les veritats ofenen”.
Bona Pasqua a tothom!

Junta Local del Partitt Popular
d’Artesa de Segre

PER QUÈ DIEM...

... que algú talla el bacallà?
a dita s’aplica a algú que té
plena autoritat sobre qualsevol afer i que, per tant, allò
que diu o allò que fa és absolutament indiscutible, tant si es refereix
a una qüestió d’erudició com
d’exercir l’autoritat.
El cas és que a qui talla el bacallà no se li pot discutir res i és, sens
dubte, una persona sobradament
important, o assabentada, o prou
investida de poder per a manar i plena llibertat per decidir o expressar
una opinió amb tots els coneixements
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i raó sobre la causa que es tracti.
Pot ser, per exemple, un savi que
talla el bacallà en una determinada
matèria, un polític que talla el bacallà dintre el seu partit, algú d’una
família que talla el bacallà a casa
seva, etc.
La dita té origen en els antics
costums monacals. En temps de
quaresma, era l’abat o el prior del
monestir qui s’encarregava de fer
les racions de bacallà per a cadascun dels membres de la comunitat
religiosa, i les feia de la mida que

ell volia per cadascú, sense que cap
dels presents li pogués discutir la
seva autoritat en aquest assumpte.
Com que era qui més manava era,
doncs, qui tallava el bacallà.
Aquesta pràctica ha perviscut
durant molts segles, encara que en
temps més moderns es va limitar
al gest simbòlic de fer un sol tall
l’abat o el prior, encarregant-se de
fer les racions els cuiners o els seus
ajudants, però de manera del tot
equitativa.
Albert Vidal
la
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FILATÈLIA

La història postal, molt més que segells
l dia 1 de gener del 1850
marca la línia entre pre-filatèlia i filatèlia, però el mes
interessant de la història postal és
que no té cap divisió cronològica i
estudia tant una etapa com l’altra.
En el cas de la pre-filatèlia, estudiem el recorregut de la carta, el
temps que va tardar a arribar al seu
destí, les diferents marques que pot
portar, com ara la de sortida i arribada, el que va valer enviar-la i diferents marques manuscrites. A
l’època filatèlica, amb l’ús del segell, alguna d’aquestes marques es
deixa d’utilitzar, però durant els primers anys d’us dels segells, és
bastant normal trobar marques
d’origen pre-filatèlic per cancel·lar els
segells. Durant aquesta transició, van
aparèixer algunes de les peces mes
boniques d’història postal.
Dins ja de l’època filatèlica, es
poden també estudiar gran quantitat de temes diferents, com ara el
correu marítim o diferents missatgeries, com els “cosarios de Cádiz”
o “postal Exprés” de Barcelona,
encara que els “cosarios” crec que
eren d’època pre-filatèlica. També
hi ha el correu bèl·lic, relacionat
amb les guerres en què va participar Espanya, que serien, per ordre
cronològic, les guerres carlines, la
guerra amb els Estats Units (mes
coneguda com la guerra de Cuba),
la del Marroc, la Guerra Civil i la
famosa “división azul”, amb la seva
actuació a la URSS, amb gran
quantitat de segells i marques molt
interessants en cada una d’elles.
Són tants els temes que es poden estudiar, que si es vol profun-
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ditzar en un de concret, quasi
és millor deixar els altres de
banda, Molts filatèlics colleccionen només història postal
de la pròpia província o, com a
molt, de la regió. També en podem trobar que sols en busquen
d’una determinada època o
emissió.
Durant molts anys, era normal separar els segells de les
cartes per col·leccionar-los i
llençar la resta de la carta a la brossa. Es van fer malbé milions de
peces que de ben segur haurien
sigut d’allò més interessants. Per
estudiar història postal s’ha de
guardar la carta sencera o, com a
mínim, el fragment on hi ha les
marques i els segells. Hem de pensar que la majoria dels segells, si
estan separats de la carta, ens diuen
poca cosa o, en molts casos res.
Però amb la carta ens diuen d’on va
sortir, on va anar i moltes altres coses. És molt important conservar,
sempre que es pugui, tot el conjunt.

L’única carta coneguda amb
marca d’Artesa
Jo sempre havia pensat que el
nostre poble, per no ser massa
gran, no va tenir marca pre-filatèlica pròpia, de fet no era un dels
meus forts, la pre-filatèlia. Però
se’m va encendre el llum i vaig preguntar als amics què en sabien, i la
meva sorpresa va ser que un bon
amic em va informar que no sols
en tenia, sinó que en tenia tres. “I
algú no tindrà alguna carta
d’Artesa?”, vaig seguir preguntant.
I aquí va ser quan un altre amic em

va passar la imatge d’una petita joia.
Aquesta carta tenim la sort de
poder-la veure gràcies a la gentilesa del seu propietari, Francesc
Graus, que a més d’un bon amic,
és el millor certificador i estudiós de
segells d’Espanya. I com que també es lleidatà, té un interès especial per la història postal de la nostra
província. Li va encantar la idea de
poder-vos deixar veure aquesta
magnifica peça.
La carta surt d’Artesa de Segre el
dia 24 d’agost de 1851 cap a Oliana,
dirigida a Salvador Maluquer, cognom conegut sobradament per tots
els artesencs. Podem veure que no
porta cap adreça, en molts casos
amb el nom n’hi havia de sobres,
sobretot en pobles petits. Està franquejada amb el sis quarts negre de
1851, cancel·lat amb el “baeza”
d’Artesa de Segre, d’origen prefilatelic. Es coneix alguna carta prefilatèlica amb el “baeza” d’Artesa,
però cancel·lant el segell, aquesta
es l’única carta coneguda a l’actualitat. Esperem que algun dia en puguem veure alguna altra.
Bernardí Mota

la
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DES DEL MIRADOR DEL MONTSEC

Ajuntar-se? Casar-se!
ls mitjans de comunicació
van repetint que el llibre de
família té els dies comptats,
incorrecte. Una altra creença estesa és que una parella no casada,
quan té un fill, amb la simple tramitació del llibre de família al Registre Civil, es converteix en parella de
fet. Fals. El llibre de família es va
institucionalitzar cap a 1950. D’anys
anteriors, n’existeixen, però pocs.
Coincideix la seva vigència amb la
creació dels jutjats de Primera Instància i Instrucció i la conversió alhora dels Jutjats Comarcals o Municipals en Jutjats de Pau. En els
de Primera Instància, els jutges són
lletrats. En els de Pau, ho pot ser
qualsevol persona, menys un advocat en exercici, per raons d’incompatibilitat manifesta.

E

Retrospectiva històrica
Deien abans: quan en
Baldomero Espartero puja, l’Església baixa. Després dels intents frustrats d’aquest regent, que va bombardejar Barcelona, per crear un
registre civil entre 1840 i 1843 i de
1854 a 1855, va venir la Revolució
Gloriosa de 1868, excomunicada
per l’Església i abolida manu militari
el 1874, es va aprovar la Constitució de 1869, la més progressista del
món en aquella època. Va establir
la llibertat de culte, el matrimoni civil, judicis amb jurats populars, dret
de reunió, sufragi universal i inviolabilitat de correspondència, i va
obrir el camí per acabar amb el
monopoli registral eclesiàstic de
segles.
Quan el Senat era presidit el
1871 pel geni calafí i il·lustre jurisconsult Laureà Figuerola, que va
acabar amb la Babel monetària
espanyola quan era ministre d’Hisenda, es va permetre la construcció d’un apartat civil als cementiris
destinat als qui no desitgessin reposar colgats de terra santificada
o en un nínxol beneït. I els jutges
municipals van passar a encarregar-se del Registre Civil creat el
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1871, assistits per un funcionari
municipal o estatal, a més d’un
agutzil municipal o un agent judicial. En temps de la República, el jutge municipal es va convertir en ciutadà jutge popular local, i el fiscal,
en procurador del poble. De 1932
a 1939, es van poder celebrar bodes civils i de 1936 a 1938, les inscripcions es feien per duplicat, en
català i espanyol.

El registre únic
En aquests moments continua
en fase d’elaboració el registre
electrònic únic que facilitarà consultar des de qualsevol jutjat d’Espanya la base de dades amb el lloc
de naixement d’un ciutadà, si s’ha
catalanitzat el nom o ha canviat l’ordre dels cognoms, si està casat,
divorciat o ha passat a millor vida.
Però abans, s’han d’acabar de digitalitzar tots els llibres de naixements, casaments i defuncions de
tots els jutjats i registres civils d’Espanya des de 1950.
És cert que una majoria de registres civils han tancat els llibres
escrits a mà, sense llençar-los, per
descomptat. Qualsevol naixement,
boda o defunció es consigna de
forma informàtica en el nou registre local i, alhora, en un de central.
Però el llibre de família, tant per al
fill de mare soltera amb pare reconegut com per al fill legítim d’una
parella casada, té llarga vida encara que s’hagi esposat pel ritus catòlic, perquè l’únic registre amb validesa jurídica és el civil.
El matrimoni de l’altar és simbòlic, encara que, curiosament, el divorciat d’un matrimoni civil es pot
casar per l’Església perquè aquesta institució el considera solter. En
canvi, al divorciat d’un matrimoni
canònic no el deixen tornar a maridar religiosament per aquella màxima evangèlica del “allò que Déu
ha unit, no ho separi l’home”. Anacrònica afirmació, com la de viure
junts “fins que la mort us separi”,
malinterpretada per aquells que

apliquen la diabòlica praxis de “vaig
matar-la perquè era meva”.

La parella de fet
El registre de parelles de fet
obert en alguns ajuntaments gairebé només té validesa sentimental.
Alguns municipis, com Salt o
Banyoles, ja l’han suprimit en detectar-ne un ús fraudulent per legalitzar situacions irregulars d’estrangeria. El de Barcelona, que va
ser pioner a obrir-lo l’abril de 1994,
ha estat el primer a tancar-lo per
aquesta raó, i també perquè l’objectiu principal era donar una certa
conformació jurídica a les parelles
de gais o lesbianes, situació inexistent des de juny de 2005, un cop
legalitzades les unions entre persones del mateix sexe, pendents,
però, d’un recurs del PP al Constitucional.
En moltes feines no serveix ser
parella de fet per poder acompanyar el company/a sentimental al
metge. I mai servirà per autoritzar
una intervenció quirúrgica de l’un a
l’altre. S’ha de recórrer a la signatura de la mare, el pare, un germà...
Els problemes es multipliquen quan
algun dels dos se’n va a l’altre barri i l’altre vol percebre una pensió.
És un procés judicial dilatat i complex. Demostrar que han viscut
junts, malgrat estar empadronats
cinc anys en el mateix domicili, de
vegades costa Déu i ajuda. No s’arriba sempre a bon port i el camí es
pot eternitzar. I si el difunt estava
separat però no divorciat amb la
diligència correctament practicada
al marge esquerra de l’acta de matrimoni... Qui cobrarà la pensió de
viudetat?
La propietat compartida d’un pis,
un cotxe, un pàrquing, com queda?
Sobretot pel que fa a les taxes corresponents de transmissió patrimonial. No es paga el mateix quan es
tracta d’heretar un bé del marit o
de l’esposa que si es rep d’una
persona amb la qual es convivia
sota el mateix sostre sense haver

DES DEL MIRADOR DEL MONTSEC
escripturat legalment el tipus de vincle. Es dóna la circumstància que
un cònjuge pot tenir pares, germans, fills o nebots que facin valer
el seu parentiu i surtin a reivindicar
drets d’herència.
Un expedient per casar-se es tramita en tres mesos i no costa ni cinc
cèntims. El divorci, factible transcorregut el tercer mes després
d’haver dit el sí vull, ja val de mil
euros en amunt i triga una mica
més quan és d’ofici, o sigui, menys
car. Així doncs, la decisió més intel·ligent continua sent casar-se, senzillament. Sobretot si existeixen fills
pel mig. És un signe d’amor sincer,
una reafirmació veritable i autèntica.
Ajuntar-se no està de moda. No
fa pas tant de temps “els
reajuntaos” o sigui, pecadors públics, no tenien ni dret a terra sagrada. Actualment, no sols ha deixat de tenir morbo ajuntar-se sinó
que “els vents progressistes” que
regnen a la capital del Reino apun-

ten cap a la mercantilització materialista de qualsevol unió. El PP planeja que entrin els notaris a certificar unions civils i divorcis exprés,
pagant, per suposat, amb l’excusa
que els jutjats acumulen massa feina. Fins i tot en temps a venir i no
tan llunyà, potser 2015, deixaran de
celebrar bodes els jutges, perquè
els polítics només volen que siguin
els alcaldes i els regidors els que
tinguin la potestat, no sols de casar, sinó també per certificar defuncions i naixements, és a dir, la gestió del Registre Civil serà única i
exclusivament municipal.
En les parelles de fet, quan
l’amor es refreda i com que és cec,
les dolces fletxes de Cupido en ocasions es converteixen en dards
amargs fins al punt que l’home no
passa res de pensió a la dona ni al
fill perquè no és tan fàcil obligar-lo.
Pot negar la paternitat d’aquell fill. I
si no es vol fer la prova de l’ADN? I a
l’hora de partir peres, a quin règim

es sotmet una parella de fet? Separació de béns o béns ganancials?
Dret civil català o castellà?
Si no s’ha deixat constància escrita davant notari, com aquells que
tenen propietats i fan capítols matrimonials abans de casar-se per
curar-se en salut si viuen a qualsevol altra comunitat que no sigui
Catalunya, quan la ruptura va de
mal rotllo desemboca en situacions
desagradables. Tothom té un amicamiga o filla-fill que són parella de
fet o que senzillament viuen junts
fa anys sense apuntar-se enlloc,
pitjor encara. Així doncs, qualsevol
ciutadà, qualsevulla persona, es pot
trobar amb les problemàtiques comentades fins aquí. Per què? Perquè de l’amor a l’odi només hi va
un pas. I no es pot dir mai “d’aquesta aigua no en veuré” ni “aquest
capellà no és el meu pare”.

Ferran Sánchez Agustí

la
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FA 25 ANYS

Març de 1987
a revista d’aquell mes de
març té sens dubte dos protagonistes clars, cosa habitual per aquestes dates: el Carnaval i les Caramelles.
PORTADA. La referència a la
primavera i a les Caramelles, així
com la relació entre ambdues, queden evidents en el contingut
d’aquesta portada.
EDITORIAL. En el bon camí és
el títol d’un editorial que ens parla
del bon moment que viu la revista,
després dels seus primers cinc
anys de vida. Al final, també fa referència a la mobilització de la pagesia, tema que és motiu d’una
secció d’aquest número.
LOCAL. Dues pàgines recullen
abastament la Informació Municipal. En destaco la liquidació de
l’exercici econòmic de 1986 amb un
romanent de més de 24 milions de
ptes., l’adjudicació de la urbanització dels carrers Nou, Escoles i
Eduard Maluquer, i l’aprovació del
pressupost municipal de 1987 amb
9 vots a favor i un en contra (devia
falta un regidor) amb 117,5 milions
de ptes.
En aquesta mateixa secció però
en pàgines posteriors hi apareixen
2 notícies de caire molt diferent. Per
una
banda,
el
primer
transplantament de cor de la província de Lleida a un noi de 27 anys
resident a Artesa. Per contra, les
morts en sengles accidents de trànsit dels artesencs Francisco
Jiménez (37 anys) i Julià Farràs (21
anys).
DES DEL MIRADOR DEL
MONTSEC. Ferran Sánchez Agustí
escriu Els senyors feudals del
Segre Mitjà en el primer vicenni del
segle XVIII (I). Es tracta de la primera part d’un interessant article
sobre qui exercia el poder senyorial en les diferents poblacions
d’aquesta comarca el 1719, amb el
Decret de Nova Planta en vigor,
que va deixar de banda les vegueries i va instaurar els corregiments. Era l’època en què la po-
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blació d’Artesa de Segre (no el
municipi com el coneixement actualment) pertanyia a l’Abadia de
Montserrat, juntament amb Vilves
i Collfred. A Artesa només hi consten 32 cases i 80 ànimes.
Alentorn, del Comtat de Llar, tenia 25 cases i 81 ànimes.
CAMP. Joan Fontanet i París
escriu l’article Seguretat i higiene
en el treball agrícola. A partir de les
dades d’accidents i malalties professionals del sector a la província
de Lleida en el període 1980-1985,

Fontanet classifica les causes en
dos grups (maquinària i productes
fitosanitaris) i proposa objectius per
a la solució.
CARNESTOLTES. La redacció
dedica a aquesta festa l’article Carnaval, època d’alçar el vol. Després
d’una llarga introducció a les arrels
de la festa i de parlar de les principals poblacions que destaquen per
les celebracions d’aquestes dates,
el text acaba amb la referència a la
Matança del Porc d’Artesa, que
aquell any va comptar amb la pre-

FA 25 ANYS
sència d’Agustí Bassols, conseller
de Governació.
ARQUITECTURA I URBANISME. Eusebi Guimet i Berengueres
és l’autor de l’article El paisatge
urbà d’Artesa de Segre, que ocupa
les dues pàgines centrals. Guimet
ens presenta una breu descripció
sobre la història del desenvolupament urbanístic d’Artesa i unes reflexions finals en què reivindica la
“qualitat del paisatge urbà i el correcte aprofitament urbanístic” com
a “components de qualitat de
vida”.
COMARCA. Diferents corresponsals ens aporten notícies
d’Alentorn, Alòs, Anya, Baldomar,
Foradada, Montsonís, Seró,
Vilanova de Meià i Vilves. A destacar: la construcció d’una bàscula
municipal a Alentorn, l’assemblea
general de regants d’Anya i
Torreblanca (amb estatus de 1903),
la posada en funcionament per primera vegada d’un servei de recollida d’escombraries als nuclis
d’Alentorn, Anya i Vilves i l’acabament de l’asfaltat de la carretera de Tòrrec (25,9 milions de
ptes.).
Carnestoltes, Carnestoltes!! és
un original text de Judith
Themistanjoglius, la professora de
Plàstica entrevistada en la revista

anterior, que inclou una il·lustració
pròpia.
TRACTORADA. Apunts sobre la
tractorada és l’article que escriuen
redactors de la revista desplaçats
a la concentració de tractors que
va tallar el trànsit a la cruïlla de l’antiga C-1313 que trenca cap a
Camarasa (entre La Sentiu i
Balaguer). Va ser una convocatòria del sindicat Unió de Pagesos
que, entre altres reivindicacions,
demanaven pal·liar els efectes negatius de l’entrada a la Comunitat
Econòmica Europea.
CANTAR LA PRIMAVERA.
Sícoris tracta un dels seus temes
preferits: les Caramelles. El text
està dividit en diferents apartats,
l’últim dels quals és aquell famós
poema que mai no es cansava de
recitar i que acaba amb aquests
versos tan coneguts pels caramellaires:
Caramellaires d’Artesa,
si no hi sóc, canteu igual,
que ha trencat la primavera
i el cel s’ha tenyit de blau.
DE LA VELLA ARTESA. L’Auca
del nostre poble. 1900-1936, de
Brunet d’Artesa, ens parla de nous
personatges: Juanito de la Fonda,
Sr. Hugo de la Canyes, Janteta, Cal
Gassetet, Sr. Solé alcalde (diu que
li deien “Coixanda”) i Joan de les

campanes.
ASSOCIACIONS. L’Assemblea
Local de la Creu Roja informa dels
principis d’aquesta entitat i dels recursos materials i humans que disposa a Artesa: un local a la carretera de Lleida, dues ambulàncies i
18 soldats (dels quals, 1 cap, 1 sergent i 6 caporals) i 9 voluntaris.
HUMOR. Tres acudits dels populars personatges Quimet i
Cosme omplen la penúltima pàgina de la revista. Dos tracten de la
SIDA i el tercer fa referència als
polítics en relació al Carnaval.
CONTRAPORTADA. Hi trobem
el programa de la Setmana Cultural de l’Institut de FP i el Col·legi
Els Planells, amb activitats força
interessants com una actuació de
Ramon Muntaner o una interpretació de l’obra de Molière “El metge
a la força” a càrrec del grup El
Talleret de Salt.
IMATGES D’AHIR. Al final de la
contraportada, una foto de l’equip
de futbol de 1929, aleshores conegut com a Olímpic Club Artesa, com
evidencien les sigles d’un maletí
que apareix a la imatge (OCA). El
club fou creat pocs anys abans, el
1922.

Ramon Giribet i Boneta
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INFORMACIÓ MUNICIPAL D’ARTESA

Mes de febrer
SESSIONS DEL PLE

APROVACIONS FETES DURANT
EL MES DE GENER

Ple ordinari (6 de febrer)
S’aproven, per unanimitat, les següents certificacions d’obra:
- Certificació número 1 i única, per
un import de 75.975,41 euros, corresponent a l’obra “Urbanització
enllaç dels carrers Jesús
Santacreu, Sants Cosme i Damià,
Mare de Déu de Salgar, Maria
Anzizu i Sant Sebastià d’Artesa de
Segre”, realitzada per l’empresa
Benito Arnó e hijos, SA.
- Certificació número 1, per un import de 9.698,80 euros, corresponent a l’obra “Xarxa de sanejament
i adequació dels entorns de la carretera d’Alentorn, fase II”, realitzada per l’empresa Promalos Olsina,
SL. Import pendent d’executar
130.079,87 euros.
S’acorda, per unanimitat,
aprovar els Padrons Fiscals de
l’any 2012, així com establir el
període de cobrança voluntària
entre els dies 2 d’abril i 1 de juny
de 2012.
S’aprova, inicialment, la modificació de l’ordenança fiscal número
28 reguladora de la taxa per la prestació del servei de l’Escola de Música:
- A favor: 7 vots (ERC)
- En contra: 4 vots (CIU)
S’aprova, definitivament, l’expedient de modificació de crèdit número 1/2011 del pressupost municipal, per un import total de
5.318.682,62 euros:

- A favor: 7 vots (ERC)
- En contra: 4 vots (CIU)
S’aprova, per unanimitat, adherirse a l’Associació de Municipis per la
Independència constituïda a Vic en
data de 14 de desembre de 2011.
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S’aproven les següents llicències d’obra:
- Obrir una rasa d’aproximadament
205 metres de llarg, 0,40 d’amplada i 1 de profunditat per a la instal·lació d’una canonada de gas per
subministrar gas natural canalitzat
a nous clients a la carretera de
Ponts, 41 d’Artesa de Segre.
- Instal·lació d’ascensor en edifici
plurifamiliar existent, a l’emplaçament situat en el carrer Mare de
Déu de Salgar, 30, d’Artesa de
Segre.
- Reformar bany de l’habitatge situat en el carrer Major, 9, d’Anya.
- Canviar rajoles de la façana i netejar canal de l’immoble situat al
carrer Sant Antoni Maria Claret, 35,
d’Artesa de Segre.
- Pintar la façana de l’immoble situat al carrer de l’Església, 9, de
Baldomar.
- Desplaçament de tram de línia

aèria de baixa tensió, en la parcella 22, del polígon 16, a Comiols.
- Canviar teules i reforçar dues bigues de l’immoble situat a la carretera d’Agramunt, 24, d’Artesa de
Segre.
- Repassar teulada i canviar teules
trencades per senceres i llates i
canviar porta de fusta per una
metàl·lica al cobert adossat a l’habitatge situat al carrer de Sant
Martí, s/n, a Collfred.
- Obrir una rasa d’aproximadament
21 metres de llarg per 0,40 d’amplada i 1 de profunditat, per a la
instal·lació d’una canonada de gas
per subministrar gas natural canalitzat a nous clients al carrer
Marcel·lí Farré, s/n, cantonada amb
carrer Jesús Santacreu, d’Artesa
de Segre.
- Treure comptador d’aigua al carrer, treure safareig i encastar tubs
de l’immoble situat a la carretera
de Baldomar, 6, d’Artesa de
Segre.
- Fer una obertura a la façana de la

Dates a
recordar
Renovació del DNI
Fins pròxim avís per part de la Policia, no es tornarà a renovar el
DNI a l’Ajuntament d’Artesa de Segre.
Per a més informació, podeu adreçar-vos a l’oficina de tramitació
del DNI a Lleida (C/ Jaume II, 15. Tel. 973 21 42 74. Horari: dilluns
a dijous, 9h a 17h; divendres, 9h a 14h. També podeu demanar cita
prèvia trucant al 902 24 73 64 o a www.citapreviadnie.es).
Recollida d’objectes voluminosos
Pobles agregats: dimecres 25 d’abril
Artesa de Segre: dimecres 25 d’abril (només en casos molt justificats, que no puguin anar directament a la deixalleria)
Cal trucar per informar del lloc de recollida i dels objectes (tel. 973
40 00 13).

Ajuntament d’Artesa de Segre

INFORMACIÓ MUNICIPAL D’ARTESA
plaça de la Font, reformar cuina,
enrajolar terra, enguixar parets i
remolinar parets del garatge, a l’immoble situat al carrer de l’Església,
10, de Baldomar.
- Adequar local comercial realitzant
un envà divisori, reformar bany,
col·locar taulell i pica i rètol a la façana de l’immoble situat a la carretera d’Agramunt, 8, d’Artesa de
Segre.
- Obrir una rasa d’aproximadament
155 metres de llarg per 0,40 d’am-

litzat a nous clients en la carretera
de Tremp, del 14 al 41, pel carrer
Vescomte d’Àger d’Artesa de Segre.

plada i 1 de profunditat, per a la
instal·lació d’una canonada de gas
per subministrar gas natural cana-

S’aproven les següents llicències d’instal·lació de gual:
- A l’edifici situat al carrer Sant
Antoni Maria Claret, 17, d’Artesa de
Segre, 3,20 metres lineals.
- A l’edifici situat al carrer Calvari,
49, d’Artesa de Segre, 3 metres lineals.
Eva Maza i Batlle
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PALANC-OCI

Jeroglífic

Humor

per David Fusté

NEGACIÓ

Si les pregàries valguessin, mai no plouria
al gust de tothom.

Nom de dona
Camila (ca, mi, la).
Solució al jeroglífic
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- Si us plau, Déu meu, que torni a ploure aviat. A
veure si encara podem salvar la collita.
- Oh, Déu Nostre Senyor!, per la vostra divina providència, feu que no plogui per les processons
de Setmana Santa.

J. Galceran

nota
nota

DÈRIA GASTRONÒMICA

Delícies del tast al Celler de l’Arnau
l bonic poble de Montsonís hi ha ubicat el Celler de l’Arnau. Es tracta d’un restaurant de referència a la comarca de la Noguera, que harmonitza gastronomia de qualitat amb un local magnífic i un tracte cordial.
Des de l’any 2005 està dirigit amb encert pel balaguerí Ramon Moreno, qui es formà vora el mestre
Josep Ma. Morell, un dels pioners de la cuina lleidatana i catalana. El Ramon és també un expert sommelier
instruït a la primera promoció de l’Escola d’Hoteleria
de Barcelona. Al capdavant dels fogons hi ha Carina
Buisan, afinada cuinera formada amb el mateix Morell
i també a la vora de Carles Gaig.
La filosofia del restaurant és oferir cuina catalana i de
mercat, amb un toc actual i modern. Creure en el treball,
sentir la professió i ser constant en l’aprenentatge de
noves tècniques i productes són els pilars del seu èxit.
El restaurant disposa de tres sales, per 40, 50 i 180
comensals, respectivament. Ofereix un excel·lent
menú setmanal a 15 euros i carta a 40-45 euros el
cap de setmana, i s’ha especialitzat en la celebració
d’esdeveniments familiars i socials de caire exclusiu.
La decoració del local conjuga l’estil rústic amb detalls moderns, i actualment acull una selecció de quadres del pintor Antonio Collado.
Pel que fa al menjar, destaquen el bloc de foie amb
confitura de pètals de violeta, el tataki de salmó amb
carpaccio de pinya, el rissotto de ceps i parmesà, el
garrí confitat i cruixent, el llom de cèrvol amb mostassa de Dijon i pols de tòfona negra, els escalopins de

A

foie amb crema de pera, l’entrecot de vedella amb salsa
de vi i dàtils, el rap a l’orio i el tronc de lluç. Plats elaborats amb carns i peixos frescos de primera qualitat.
En relació a les postres, elaboren la seva pròpia rebosteria i destaquen la pasta fullada amb crema o nata i
xocolata foundant, el gelat de torró d’Agramunt i el cremós de mascarpone, amb cafè, cacau i mel d’acàcia.
El restaurant fa honor al nom (Celler) i la carta enològica compta amb 75 referències de vi diferents.
Aquesta propera Setmana Santa, el Celler de l’Arnau
oferirà uns plats típics de Mallorca, a càrrec del cuiner
Tomeu Vidal, qui aquests dies hi està fent un estada
formativa.
Miquel Regué i Gili

La recepta: Llom de bacallà amb llit d’alvocat, llagostins i bolets del bosc (Per Carina Buisan)
Ingredients per a 4 persones: 1 tall de llom de bacallà per
persona, 8 cues de llagostins, 8 grans d’all, 1 cullerada
de boles de pebre negre, 4 cullerades d’olivada negra, 1
alvocat madur a làmines, 200 g de bolets de bosc saltejats a la paella, sal i 3 fulles de cibulet per decoració.
Fregim els lloms de bacallà amb oli abundant (estil confitat), procurant deixar-los al seu punt de cocció, els traiem
i els deixem damunt d’un paper de cuina absorbent. En
una paella al foc amb una mica d’oli de fregir el bacallà,
saltem les cues de les gambes amb l’all laminat i les
boletes de pebre negre. Quan els alls estiguin rossets, ho
traiem i ho tirem tot per damunt del bacallà, procurant
col·locar les gambes una al costat de l’altra. Per acabar el plat, posem 2 o 3 làmines d’alvocat passades per la
planxa al costat del llom de bacallà i a l’altre costat posem una cullerada de bolets saltejats. Abans de portar-lo
a taula, ho ruixem (poc) amb l’olivada, hi col·loquem el cibulet i ho servim calent.

El bacallà
El bacallà és un peix blanc que viu en mars fredes (Atlàntic Nord, principalment). A Catalunya es consumia ja al
segle XVI, on va arribar assecat i salat. Aquest mètode de conservació permetia menjar peix a les zones d’interior. És ric en proteïnes i minerals. Les receptes al seu entorn són nombroses i suculentes: a la llauna, amb
samfaina, gratinat amb all-i-oli, esqueixat, al pil-pil, brandada, etc.
la
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IMATGES D’AHIR

La carretera. 1923

stem davant una de les fotos antigues considerada
més moderna pel que fa a
execució i nitidesa. Era un temps
en què la tècnica de les fotos encara era rudimentària, tot i que el
resultat final era molt bo. N’havíem
publicat altres de semblants.
La gent encara no tenia oportunitat de veure sovint un fotògraf, per
la qual cosa quan venia, era tot un
espectacle. Es reunia tanta gent
perquè s’anunciava a l’Ajuntament
amb una crida, que era el ban utilitzat llavors. Més o menys, la crida
deia així: “Es fa saber... que el retratista vindrà... el matí del diumenge que ve”.
La preparació de la foto era tot
un espectacle. Sobre un trípode, es
muntava una màquina que era una
caixa de fusta quadrada. El fotògraf
feia tota una parafernàlia. Es mesurava la llum, es buscava l’enfocament adient, de vegades es muntava un flaix amb pólvora fins i tot
de dia, es posava el cap tapant-se
de la llum dins d’una mena de caputxa i es disparava, sempre amb
el sol a l’esquena. Després, el revelat de la imatge es treia d’una pla-

E
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ca de vidre.
La gent s’ho prenia amb paciència, perquè la cosa podia anar per
llarg. Més que ganes de passar a
la història per sortir retratats, la gent
tenia una certa curiositat per veure
com anava aquell aparell, que tot i
ser més modern que els anteriors,
no deixava de ser rudimentari.
Aquell 1923 va ser un any d’eleccions municipals. Fins a l’abril, l’alcalde va ser Ramon Solé Solé i al
maig, va entrar un nou ajuntament.
El nou alcalde va ser Juan Roca i
els nous regidors, Marcelino Valls,
José Roca, José Solé, José Regué,
Pedro Fons, Cirilo Castellana,
Jaime Guardia, José Fontanet i
José Amorós.
En una acta del 6 de maig de
1923 es va acordar “proceder al
alumbrado público de la Carretera”,
que és la imatge que aquí ens ocupa. Les beceroles de l’enllumenat
públic ja venien d’anys anteriors.
Així, en una acta del 18 de juliol de
1920 es va decidir “colocar una
lámpara en la Carretera de
Agramunt, en la cercanía de la casa
de Baltasar Gilabert”, avui a prop
del Banc de Santander.

De la foto, no hem conegut gairebé ningú, sols el Sisquet, que és
el quart per l’esquerra i que ens ha
servit per fixar la data. Més endavant, el Sisquet, persona popular
del poble, esdevindria ell mateix
retratista, perruquer de senyores i
un bon músic de piano i acordió,
entre altres activitats de caire social. Com es pot apreciar, el pare de
la Montserrat i el Sisquet tenia una
forta vessant artística i social.
En aquest bocí de la carretera
hi havia dos cafès. Un, on ara hi ha
La Caixa, del qual se’n veu el tendal. I l’altre, el que avui és el Cafè
del Poble, també amb tendal, que
tenia al damunt l’oficina de telèfons,
molt important en aquell any i els
posteriors. Els anys 20, la companyia de telèfons era La Candenca,
que havia instal·at el primer telèfona
a Balaguer. Abans de la guerra,
aquest era el Cafè de la Lluna, després seria el Cafè de Custodio, el
Cafè del Cases i el Cafè del David,
i avui és el Cafè del Poble.
Bartomeu Jové Serra
Foto cedida per
Jaume Gaset Samarà

LA FOTO

L’enderroc d’aquesta casa permetrà alinear Prat de la Riba tal com marca el POUM. L’Ajuntament
l’ha comprat per 37.000 euros i l’enderroc en costarà uns 15.000 més. (Foto: Marta Serret)

