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L’AGENDA

NOVEMBRE

Actes que sabem que es faran

Nota de la redacció

METEOROLOGIA

NOVEMBRE
Municipi d’Alòs de Balaguer
Defuncions:
dia 2: Maria Guardiola i Montaña (89 anys), natural 
de Barcelona
Municipi d’Artesa de Segre
Naixements:
dia 3: Júlia Rendé i Kozka, filla de Marc i 
d’Aleksamdra
dia 13: Pol Puig i Jovell, fill de Jordi i d’Annabel

Defuncions:
dia 3: Purificación Arenas i Zurita (88 anys), natural 
d’Antequera
dia 7: Jaume Farràs i Farràs (79 anys), natural d’Artesa
dia 9: Maria Espasa i Reig (91 anys), natural d’El Cogul
dia 15: Gabriel Alsina i Utgés (87 anys), natural de 
Penelles
dia 17: Francesc Repilado i Romero (54 anys), natural 
d’Artesa
dia 21: Mariano Trepat i Farrando (83 anys), natural 
de Foradada

Municipi de Vilanova de Meià
Defuncions:
dia 21: Alícia Serra i Carnicero (76 anys), natural de 
Vilanova

4 la Palanca

Municipi d’Artesa de Segre
a) Observatori Pl. Ajuntament
Temperatura mitjana:  11,5°
Temperatura màxima:  20° (dies 2 i 3)
Temperatura mínima:  1º (dia 19)
Dies amb precipitacions: 11
Precipitació màxima:  22 mm (dia 29)
Total precipitacions:  99 mm
b) Observatori Baldomar
Temperatura mitjana:  10,4°
Temperatura màxima:  20,9° (dia 2)
Temperatura mínima:  -1,2º (dia 19)
Dies amb precipitacions: 13
Precipitació màxima:  24,3 mm (dia 29)
Total precipitacions:  86,9 mm

Municipi de Vilanova de Meià
Temperatura mitjana:  10°
Temperatura màxima:  20,5° (dia 24)
Temperatura mínima:  -0,6º (dia 6)
Dies amb precipitacions: 13
Precipitació màxima:  29,3 mm (dia 29)
Total precipitacions:  121,5 mm

Municipi de Foradada
Dies amb precipitacions: 9
Precipitació màxima:  23mm (dia 30)
Total precipitacions:        90 mm            

Programa de les festes nadalenques a Artesa:
Veure pàg. 44

Fins al 27 febrer:
A l’Àrea d’Activitats de la Biblioteca Joan Maluquer i 
Viladot, Exposició “Artesa de Segre 1931-1951. De 
la II República a la fi del racionament”

20 de gener:
Festivitat de Sant Sebastià

A partir d'ara en l'apartat AGENDA CIUTADANA 
d´aquesta secció només hi publicarem els naixe-
ments i les defuncions dels municipis d'Alòs
de Balaguer, Artesa de Segre, Foradada i Vilanova 
de Meià dels quals en tenim coneixement, excepte 
quan les persones interessades ens facin saber de 
manera explícita que no ho volen.
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EDITORIAL

Sovint ens queixem de l’ensopiment de la vida rural amb la típica 
expressió “en aquest poble no es fa res”. Fins i tot en aquestes 
línies haureu llegit alguna vegada reflexions, positives o negatives, 
sobre aquest tema.
 Resulta curiós que, per una banda ens expressem així o de 
forma similar, però altrament som incapaços de fer el més mínim 
esforç per a trencar la rutina i esperem que siguin els altres que 
hi facin quelcom.
 En moments determinats, però, la gent ens impliquem en 
esdeveniments que desmenteixen totalment la teoria del “no es fa res”. 
Uns que ho organitzen i altres que hi participen. Així és com funciona.
 En la darrera Marató de TV3 en tenim un bon exemple. 
Poblacions ben petites es mobilitzen i aporten el seu gra de sorra 
no només a la Marató en si, sinó també a donar vida al poble ni 
que sigui per unes hores. En molts casos, com més petit és el 
poble, aconsegueixen mobilitzar gairebé tothom.
 És molt difícil analitzar les causes de tot plegat, però n’hi ha una 
que probablement és una simple qüestió de números. Intentarem 
explicar-ho amb un exemple. Si a Artesa s’organitza una xerrada 
o conferència i hi assisteixen 25 persones, algú pot pensar que 
és un fracàs. Ara bé, la mateixa activitat a Lleida pot ser que no 
superi massa aquesta xifra i, en canvi, proporcionalment hauríem 
de multiplicar per 30. Èxit o fracàs, doncs?
 El que resulta bastant evident és que, quan hi ha canalla pel 
mig, l’èxit està gairebé assegurat perquè tota la família respon i 
els assistents es multipliquen.
 Un fet determinant és la manca d’equipaments, siguin culturals, 
esportius o de lleure. En això sí que no ens podem comparar amb 
les ciutats grans, especialment pel que fa a l’oferta privada.
 Ben mirat, doncs, potser que no siguem tan pessimistes. Sí que 
és cert que cada vegada costa més de trobar gent que s’impliqui, 
però els nostres pobles són vius. El problema és quan ens queixem 
perquè “no es fa res” i, quan es fa, no hi participem perquè “allò 
no val res”. Això és un cercle viciós que no ens porta enlloc.
 De fet, als pobles cal ser militant fins i tot de les causes perdudes. 
És a dir, encara que ens faci mandra acudir a alguna activitat que 
ens resulti poc atractiva, cal fer un esforç per participar-hi. Així els 
organitzadors, davant la receptivitat de la gent, continuaran tenint 
ganes d’organitzar més actes.
 La realitat és que, malgrat tot, els pobles bateguen. I no només 
per la Marató del cor.
 Des de La Palanca intentarem no defallir i continuar aportat el 
nostre gra de sorra per donar vida als pobles de la rodalia. Que 
tingueu unes molt bones i participatives festes.

Els pobles bateguen



CÀRNIQUES PIJUAN

C / Únic, s/n - 25739 COLÒNIA LA FÀBRICA
ARTESA DE SEGRE ( LLEIDA )

Tel. 973 40 08 36 - Fax 973 40 09 76 
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NOTICIARI

La Marató 2014
n any més, La Marató de TV3 
es fa present en una multitud 
d’activitats que es realitzen al 

nostre municipi, en favor de la causa 
a que es destina aquesta gran acció 
solidaria, aquest any, encaminada 
a les malalties del cor. Enguany, a 
més a més de les activitats tradici-
onals que es venien realitzant els 
anys anteriors, s’hi suma la iniciati-
va de l’Associació de Comerciants 
d’Artesa, que van repetir l’acció de 
botiguers al carrer, amb la qual van 
omplir la carretera de color i ambient 
amb les seves parades.  
 A destacar el paper importantíssim 
que assumeix el Gimnàs Altis en 
tot el moviment que se succeeix en 
la diada dedicada a La Marató de 
TV3. Per aquesta abnegada tasca 
van ser convidats, de bon matí, a la 
seu de la televisió catalana, on una 
representació del Gimnàs va assistir 
in situ a l’actualització del marcador 
que comptabilitza les donacions.
 Les activitats van començar ja a 
les 8 del matí, amb la gravació d’un 
vídeo, amb la canço Happy, pels car-
rers d’Artesa, acabant de gravar-lo a 
l’hora de més moviment a la carrete-
ra amb la participació de botiguers i 
ciutadans que s’hi van voler sumar. 
Al vídeo hi van col·laborar i participar 
l’Ajuntament, l’Associació de Comer-
ciants, l’Escola de Música, el grup 
Demanem Perdó a Santa Cecília, 
els Follets i els Batucaires, el CAP 
d'Artesa i les Artesenques Actives. 
 Des del punt de vista de l’acció de 
l’ACS, es va voler combinar el seu 
paper amb el de La Marató, per tal 
de fer la festa més lluïda i col·laborar 
en tots els actes. Aquest cop, enlloc 
d’organitzar les manualitats per als 
més petits, es va optar per fer una 
parada de coca i xocolata, la re-
captació de la qual, va anar també 
destinada a la donació total que es 
faria a La Marató. Carme Carbonell 
destaca que la iniciativa sempre 
resulta positiva, ja que des del punt 
de vista dels comerciants, sempre 
és bo donar-se a veure i més a col-
laborar en les activitats que es facin 
a la ciutat. No obstant, el fred va fer 
que el major moviment de persones, 

no fos fins tard. Així 
doncs, preveuen que la 
pròxima sortida al carrer 
sigui a la primavera.
 A la tarda, com a 
colofó a les accions 
realitzades durant tot el 
dia, a les 18 hores es va 
fer el festival de Nadal 
al Cubbtural per La Ma-
rató, organitzat també 
pel Gimàs Altis, con-
juntament amb el CAP 
i l’Ajuntament d’Artesa. 
Va reunir molta gent 
a la sala, per escoltar 
les xerrades i veure 
les exhibicions i es va 
seguir sumant diners a 
la causa. 
 Dir també que durant 
la tarda als platons de 
TV3 hi va aparèixer el 
testimoni de Gerard 
Rovira, veí de Tudela, 
qui va patir una de les 
afeccions a les que es 
dedicaran els beneficis 
obtinguts, per a la seva 
investigació. El Gerard 
va explicar el seu cas, 
succeït durant una cur-
sa a l’Estany Ivars. Va 
mostrar els símptomes 
de recuperació i la il·lusió que hi posa 
juntament amb la seva parella. 

 Per finalitzar i, en paraules de 
Mercè Nogués, queda dir que “tot 
aquest moviment ha estat possible 
gràcies a tota la població que s’hi ha 
bolcat i participat com sempre solem 
fer els Artesencs. Demostrant la nos-
tra solidaritat, bon humor i el nostre 
saber fer pinya tots junts. Ha esta 
un dia ple d’emocions, sentiments 
i agraïments per a tots els que heu 

U

posat el vostre granet d’arena. Ha 
estat un dia molt intens de Marató 
però ho hem aconseguit, cansats i 
il·lusionats. Artesa ha vibrat.”

M
er

cè
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og
ue
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NOTICIARI

Divina Mateu, nova regidora
l passat dilluns, 15 de desem-
bre, Divina Mateu i Pastoret va 
jurar el càrrec i per tal  d'entrar 

a formar part de l’equip de Govern de 
l’Ajuntament d’Artesa de Segre, pas-
sant a encarregar-se dels assumptes 
relacionats a les festes populars que 
s’organitzin al municipi.  
 Entra en substitució de Toni 
Belchi, qui deixa els seus càrrecs per 
motius personals.
Amb aquest canvi, l’Ajuntament espera 
arribar amb aquest equip de Govern 
fins a les eleccions del maig del 2015 i 
aprofita per donar les gràcies i reconèi-
xer públicament la gran tasca que ha 
dut a terme el regidor sortint, Toni Belchi.

E

E ls dies 28 i 29 de novembre es van recollir 1.858 
quilos d’aliments a Artesa de Segre. Donem les 
gràcies a totes les persones que han col·laborat amb 

la seva  aportació, als  nois i noies de 2n d’ESO de l’Institut, 
als voluntaris de Càritas i als establiments Caprabo, Dia, 
Disbo i Plus.
 A nivell general, el Gran Recapte va tancar amb 4.686.000 
quilos d’aliments a Catalunya. Aquesta fita fou possible 
gràcies a les donacions de la ciutadania i a la participació de 
22.000 voluntaris en 2.069 punts de recollida de 371 municipis.

Recollida d´aliments

Jo
rd

i F
ar

ré
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NOTICIARI

Dones a escena

D ones a escena per la violèn-
cia masclista fou el títol que 
s’atorgà a la xerrada que va 

tenir lloc el 25 de novembre, a la sala 
de l’Associació de les Artesenques 
Actives, emmarcada dins dels actes 
del Dia internacional contra la violèn-
cia envers les dones.
 A través del cinema, es van mos-
trar diferents maneres de veure les 
dones, es va poder conèixer diferents 
realitats i debatre sobre elles.  
 Cal dir que aquesta activitat, pro-
moguda des del Consell Comarcal de 
la Noguera, també es va dur a terme 
a Bellcaire d’Urgell i a les Avellanes. 
De forma paral·lela també es van rea-
litzar tallers dirigits als centres d’ense-
nyament, per tal d’intentar trencar els 
estereotips entre els rols de gènere, 
fomentar la igualtat de sexes i prevenir 
la violència, fent especial esment al 
mal ús de les xarxes socials. 



Ctra. d’Agramunt, 71       25730 Artesa de Segre (Lleida)       Tel.: 973 400 291

LLUÍS CASES VIDAL
c/ Segre, 8
fredartesa@gmail.com Artesa de Segre  Tel. 696 145 650

Fred

Calor

Llum

Aigua

Osmosi

Descalcificadors

Fontaneria

Electrodomèstics
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BALDOMAR

Creació del Parc Natural del Montsec
El dia 20 de novembre es va celebrar a l’Ajuntament 
d’Artesa de Segre una reunió per explicar com es vol 
tirar endavant el Parc Natural del Montsec. La trobada 
es dugué a terme a petició de la Generalitat, amb la 
presència de la Directora General del Medi Natural i 
tècnics del Consell Comarcal de la Noguera i es ba-
sava en completar el desenvolupament de la Xarxa de 
Parcs Naturals de tot Catalunya. L’espai inicial marcat 
correspon als actuals Xarxa Natura 2000 i Espai Pein. 
 Des de l’EMD Baldomar, creiem que s’ha de valorar 
com una oportunitat, no pas com un impediment, per-
què justament es volen mantenir els usos del territori. 
Teòricament, hi ha d’haver una direcció professional i 
un Consell per gestionar tot l’àmbit. Així, també s’han 
de coordinar les accions, els béns, l’oferta turística, la 
promoció econòmica, els accessos, les activitats, la 
cultura, singularitats, propostes... Cal tenir en compte 
que es buscarà el màxim consens en un procés molt 
participatiu amb la gent i les entitats del territori. De 
totes maneres, no començaran els treballs fins després 
de les eleccions municipals del maig de l’any vinent, 
perquè es pugui tenir continuïtat amb els representants 
de cada municipi i en un primer escenari situat cap al 
2017. Entenem que això ha de generar il·lusió per a tots 
els pobles del nostre ric i divers municipi, que sempre 
han cregut amb aquest territori.
Pressupost 2015
En el Ple celebrat el dia 3 de desembre, es va aprovar 
el Pressupost General de l’EMD per a l’exercici econò-
mic 2015, les seves Bases d’Execució i la Plantilla de 
personal. Es preveuen uns ingressos i unes despeses 
de 113.149,39 euros, destinades, bàsicament, a mante-
niment i petites millores a la població, així com també, la 
continuació del desenvolupament de l’espai Freginals.

EMD BALDOMAR
Variació en les taxes per a l’exercici 2015
Per bé que s’ha intentat ajustar el preu al màxim, per 
a l’any 2015 hi ha diverses taxes que augmenten el 
seu preu per tal de poder assumir els costos reals de 
cada servei. Com a exemple, per a les escombraries 
la Generalitat vol anar apujant el cost de la tona de la 
brossa-resta (el que posem al contenidor gris) que arriba 
a l’abocador comarcal. Es creu que així la població inten-
tarà reciclar millor per tal d’aconseguir un cost inferior.
El preu de les taxes per al 2015 serà el següent:
  Escombraries: 
  · Vivendes de caràcter unifamiliar: 62 euros
  · Habitatges ocupats, exclusivament, per persones 
  de més de 65 anys: 48 euros
  · Activitats rupestres: 100 euros
  · Indústria del vi: 100 euros
  · Cementiri: 10 euros (és una taxa bianual que 
  toca al 2015)
  · Subministrament d’aigua:
  · Cost per a cada m3 de consum: 0,45 euros
  · Cost per a cada m3 de reg agrícola: 0,55 euros
Denegació ajut per a camins
Definitivament, el Ministeri de l'Interior ens ha denegat 
l’ajut dels camins que es van haver d’arranjar com a 
conseqüència dels aiguats del dia 28 de maig i que 
juntament amb l’Alcalde d’Artesa havíem sol·licitat a la 
Subdelegación del Gobierno de Lleida. S’estan mirant 
altres possibilitats.
Oficina EMD
A La Palanca del mes d’octubre s’informava dels nous 
horaris de l’oficina de l’EMD, però hi havia un error, pel 
qual demanem disculpes. Així, l’oficina resta oberta de 
dilluns a divendres, de 2/4 de 10 fins a la 1 del migdia. 
Així mateix, el primer dissabte de cada mes, que fins 
ara l’oficina estava oberta, ara restarà tancada.

EMD BALDOMAR



Planxa - Pintura
Mecànica - Servei grua

Auto Taller Gardela

Tel.   973 400 198 
Nit   973 415 119
Mòbil    630 247 659

Ctra. d’Agramunt, 98
25730 Artesa de Segre

(Lleida)
Ctra. Agramunt, 12      Tel. 973 400 081      25730 Artesa de Segre (Lleida)
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NOTICIARI

Grèvol 2014
mb l’arribada de l’època na-
dalenca els comerços de les 
nostres ciutats viuen un dels 

moments de màxima activitat. És per 
aquest motiu que des de la Policia 
Generalitat-Mossos d’Esquadra s’ha 
activat de nou la campanya de Nadal 
mitjançant el Programa Operatiu Es-
tacional “Grèvol” 2014-2015.  
 Aquest programa està adreçat tant 
als comerciants i empresaris com a 
la ciutadania en general i s’estructura 
en dos períodes o fases de treball:
 A la primera fase, es realitzarà la 
presentació del programa mitjançant 
xerrades, reunions de treball, correus 
electrònics informatius i repartiment 
de tríptics, en els quals es facilitaran 
consells de seguretat per prevenir 
els fets delictius més habituals en 
aquesta època de l’any.
 A la segona fase, es duran a terme 
accions policials concretes de segu-
retat ciutadana dirigides als eixos i 
superfícies comercials i empresarials 
i a les celebracions típiques d’aques-
ta època de l’any amb els següents 
objectius:
- Prevenir i/o reduir els fets delictius 
que es produeixen a la comarca de 
la Noguera dins del marc del POE 
Comerç i Empresa i POE Habitatge.
- Augmentar la percepció de segu-
retat i garantir el normal desenvolu-

pament de les activitats i esdeveni-
ments específics d’aquest període en 
el marc del POE Oci Nocturn i durant 
les cavalcades de Reis i altres esde-
veniments propis d’aquest període.
- Fomentar la implicació i coordina-
ció en matèria de seguretat amb els 
actors implicats que intervenen en el 
procés. 
- Garantir la seguretat en la mobilitat 
en la xarxa viària, en la xarxa del 
transport públic i en els principals 
eixos de connexió. 
 Per tal d’aconseguir l’assoliment 
d’aquests objectius es concretaran 
una sèrie d’accions policials encami-
nades bàsicament a aconseguir una 
relació de proximitat amb tots aquells 
col·lectius que poden ser més vulne-
rables i per tant més susceptibles de 
patir algun fet delictiu.
 Ara fa un any que des de la Comis-
saria de Balaguer, concretament des 
del Grup de Proximitat, es va portar 
a terme el “Projecte Whatsapp”, que 

consisteix en un sistema de comu-
nicació i d’intercanvi d’informació 
entre els comerciants de Balaguer 
i el cos de Mossos d’Esquadra que 
té com a objectiu incrementar la col-
laboració mútua a l’hora de prevenir 
fets delictius.
 Després d’un any d’estar en 
funcionament i veient els resultats 
positius i la acceptació per part 
dels comerciants com a eina d’avís 
i d’alerta, aquest any s’expandirà 
aquest sistema a la resta de botigues 
de Balaguer que s’hi vulguin adherir.
 Des de l’Àrea Bàsica Policial de 
la Noguera, concretament des del 
Grup de Proximitat, us saludem cor-
dialment i us informem que restem 
a la vostra disposició per qualsevol 
dubte o consulta, i aprofitem l’avi-
nentesa per desitjar-vos unes Bones 
Festes de Nadal i un Feliç Any 2015.

A
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Vilanova inaugura un nou dipòsit d'aigua

l director General 
d ’ A d m i n i s t r a c i ó 
Local, Jordi Souto 

acompanyat de l’alcalde de 
Vilanova de Meià, Xavier 
Terré ha inaugurat aquest 
matí el nou dipòsit de reser-
va d’aigua amb planta de 
tractament i canalitzacions 
d’enllaç amb Vilanova de 
Meià, ubicat a la partida 
Barmó, al costat de la Font 
de la Figuera.  
 Les obres, realitzades 
per l’empresa Ribalta i Fills 
SA, han comportat una in-
versió  de 394.460 euros. El 
Departament de Governa-
ció i Administracions Públi-
ques ha aportat a aquesta 
actuació 365.658,07 eu-
ros del PUOSC (93%) i 
l’Ajuntament de Vilanova de Meià 
28.801,93 euros.
 Aquesta obra que s’emmarca dins 
de les actuacions del PUOSC 2012 i 
permetrà millorar la garantia d’abas-
tament d’aigua al municipi amb una 
capacitat de 3.800.000 litres. L’obra 
es va començar al maig de 2013 i ha 
acabat a l’octubre de 2014. 
 Amb aquesta actuació l’Ajunta-
ment pretén millorar les prestacions 
de les xarxes locals d’abastament 
d’aigua i afavorir una millor gestió 
dels recursos i un increment en l’es-
talvi d’aigua.
 Amb la construcció d’aquesta nova 
infraestructura Vilanova de Meià po-
drà incrementar les seves reserves 
d’aigua potable i fer front a les se-
queres, a les bones perspectives de 

creixement poblacional i econòmic 
del municipi i a la gran afluència de 
població que viu durant l’estiu a Vi-
lanova, que passa de 200 a 1000 
persones. Així doncs, l’objectiu 
d’aquesta actuació és garantir un 
mínim d’uns 30 dies de reserva 
d’aigua, en els casos de consum 
més elevat. 
 Fins ara Vilanova només comp-
tava amb una capacitat de de 300 
m³. Amb la nova construcció el 
volum total dels dipòsits puja 
a 3800 m³. Des d’aquest dipòsits, 
es podria abastir als diferent nuclis 
agregats del municipi, en cas ne-
cessari, ja que la cota d’ubicació, 
(sobre els 800 m snm), està per 
damunt del nivell de les diferents 
poblacions del municipi.

 Les obres han consistit en la 
construcció d’un dipòsit de formi-
gó, la instal·lació dels equips de 
cloració i dispositius de control 
i canalitzacions que enllacen la 
Font de la Figuera amb el dipòsit 
núm1. Des d’aquest, s’enllaça 
amb el dipòsit núm. 2 i d’aquests 
amb la xarxa general d’abas-
tament existent. Tot, amb una 
llargada aproximada d’un total 
d’uns 1500 metres. 
 Actualment la instal·lació està 
en fase de prova, amb previsió 
d’iniciar el seu ple funcionament 
en un parell de mesos com a mà-
xim. L’inici de la càrrega definitiva 
es realitzarà pròximament.

Anna Audet
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Homenatge a Sebastià Piera

La Torre de Fluvià renova canonades
mb aquesta actuació, l’Ajuntament de Cubells dóna 
per finalitzades les obres de reemplaçament de la 
vella canonada d’aigua potable per una de nova, al 

municipi agregat de la Torre de Fluvià. Les actuacions han 
consistit en canviar la vella canonada per una de polietilè, 
de 90 mil·límetres de diàmetre i uns 1100 metres de llar-
gada, que van des del dipòsit d’aigua potable fins al poble.
 Josep Regué, alcalde de Cubells, explica que amb 
aquesta obra, el consistori preveu millorar el subminis-
trament d’aigua potable a la Torre de Fluvià “i així també 
posar solució als problemes d’abast d’aigua que hem tin-
gut darrerament, ja que la canonada que hem reemplaçat 
tenia més de 55 anys d’antiguitat”, finalitza l’alcalde.

les acaballes de l’estiu es va 
retre un homenatge a Se-
bastià Piera a Santa Maria 

de Meià, davant mateix de la casa 
on va passar la seva infantesa. A 
l’acte hi van assistir els seus tres fills, 
amics i tota la família, vinguda des de 
Còrsega. A la foto hi apareix també 
el Sisquet Comabella de Baldomar, 
a qui considerava més que un amic, 
un germà.
 Sebastià Piera va lluitar per la 
República a la Guerra Civil, fidel 
als seus ideals. Més tard, va ser 
empresonat i torturat a les presons 
franquistes. Malgrat tot, com es veu 
a la imatge, la vida el va premiar amb 
la família i les amistats.

A

A
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NOGUERA

Urbanisme investiga edificis de Ponts
La Direcció General d’Urbanisme de la Generalitat ha 
requerit a l’Ajuntament de Ponts tota la documentació 
vinculada a una vintena d’edificis de la localitat per 
presumptes irregularitats urbanístiques. Aquest 
requeriment arriba després de la denúncia formulada 
per l’exalcalde i constructor Joan Mases, que hauria 
detectat algunes possibles infraccions de la normativa. 
Aquest constructor, a la vegada, té pendent una ordre 
d’enderroc actualment recorreguda d’un edifici a mig 
construir, en considerar-se que l’edifici superava l’alçada 
màxima per als immobles de la localitat. 

Barques més potents a Tiurana
Els municipis del consorci de Rialb han sol·licitat a la 
Confederació Hidrogràfica de l’Ebre una adequació de la 
normativa de navegació que permeti que l’embassament 
pugui acollir barques a motor amb una potència igual o 
superior a 150 cavalls, ja que hi ha un creixent interès i 
demanda per part d’empreses i usuaris amb embarcació 
més potents. Actualment el límit és de 50 cavalls. També 
han sol·licitat que les embarcacions de vela puguin tenir 
un pal de fins a 9 metres d’alçada, perquè els 5 metres 
permesos fins ara no permeten una mínima activitat. La 
temporada passada es va autoritzar la navegació per 
Rialb a un centenar d’embarcacions.

Albesa tindrà pavelló polivalent
L’ajuntament d’Albesa vol invertir a partir del proper 2015 
una part dels seu pressupost en la construcció d’un pavelló 
polivalent municipal, dins de la zona delimitada en el Pla 
d’Ordenació Urbanística de la població, pròxima al col·legi 
municipal. Aquest proper any es preveu executar la primera 
fase, la qual consistirà en la consolidació del terreny, la 
construcció de la pista central, els serveis i la teulada. 
Aquesta obra estarà finançada amb ajuda del PUOS. 

Reunió sobre contaminació lumínica
El Parc Astronòmic del Montsec va acollir el 21 de 
novembre la 1a Reunió Científica de la Xarxa Espanyola 
d’Estudis sobre Contaminació Lumínica. Una trentena 
d’investigadors provinents de tot l’estat, van concloure 
que hi ha una relació entre l’exposició a la llum durant 
la nit amb algunes malalties humanes i amb alteracions 
en els cicles vitals d’espècies nocturnes.

Núria Picas a Balaguer
Com a acte de cloenda de la celebració del 85è 
aniversari del Centre Excursionista de Balaguer, el 28 de 
novembre l’atleta catalana campiona del món d'ultrarail 
Núria Picas va pronunciar una conferència titulada Una 
vida, durant la qual va explicar la seva experiència tant 
esportiva com personal en el món de la competició. 
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MÚSICA, MESTRE!

PARLEN LES ENTITATS

na mica d’història,
Patrona dels músics
La fama musical de Cecília 

es basa en la llegenda de la seva 
mort, que diu que mentre ella moria a 
causa del martiri, anava pregant Déu 
tot cantant-li. Sembla que se la va 
començar a relacionar amb la música 
cap al segle XV; aviat es va fer popular 
i el 1594 Gregori XIII va proclamar-la 

Santa Cecília  amb l'EMMA

Artesa de Segre de 1931 a 1951

patrona de la música.
 En la seva època de màxima es-
plendor, la diada de la Santa era una 
gran festa amb missa solemne i pro-
cessons, on intervenien gran quantitat 
de músics amb tot tipus d'instruments. 
A Barcelona, aquest dia era un gran 
esdeveniment que aplegava tots els 
amants de la música. Després de la 
processó, els músics s'escampaven 
pels carrers i les diferents places de 
la ciutat per alegrar el veïnat. Els 
guitarristes barcelonins, anomenats 
sonadors, tenien especial protagonis-
me en el decurs de la celebració.
 Doncs bé, enguany a l’Escola Mu-
nicipal de Música d’Artesa ho hem 
celebrat organitzant un concert que va 
tenir lloc el passat 21 de novembre a 

ota el títol “Artesa de Segre 
1931 – 1951. De la II República 
a la fi del racionament” el Club 

de Lectures Artesenc Associació 
Cultural (CLAac) i la Biblioteca “Joan 
Maluquer i Viladot” presenten una 
exposició que podeu veure a l’àrea 
d’activitats de la Biblioteca.
 Res ta rà  ober ta ,  en  horar i 
d’obertura al públic de la Biblioteca, 
els mesos de desembre, gener i 
febrer i està acompanyada d’una 
sèrie d’activitats paral·leles.
 S’ha pensat  com una eina 
de informació i formació per les 
generacions nascudes desprès de 
1975 i alhora per commemorar el 75è 
aniversari de l’entrada de les tropes 
franquistes a les nostres contrades. 
No només es repassen els principals 

la sala Cubbtural i hi van intervenir les 
corals i diferents grups de cambra de 
l’escola. Per finalitzar l’acte, aquest any 
varem comptar amb el grup Un quart 
de sis, capitanejat pel nou professor de 
l’escola i fill d’Artesa, en Bernat Giribert.
 S’ha de dir que el concert que ens 
van oferir, va ser possible gràcies a 
l’AMPA de l’Escola de música, que 
es va fer càrrec d’organitzar tota la 
vetllada, fent-ho coincidir amb una 
gran causa com és La Marató de TV3. 
Estem molts contents de poder dir que 
vàrem recaptar la quantitat de 467,35 
euros.
 El concert ens va deixar molts bons 
moments musicals que vàren fer gau-

U

S

dir molt als assistents. La formació 
Un quart de sis, l'integren 4 músics 
i una cantant que no ens va deixar 
indiferents amb la seva veu dolça i ave-
llutada mentre interpretava la música 
composada pel mateix Bernat Giribet; 
melodies plenes de sentiment i amb una 
riquesa harmònica més que notable.
 Un any més volem donar les gràcies 
a l’Ajuntament d’Artesa per cedir la 
sala Cubbtural i a l’AMPA de l’Escola 
de música, que com sempre, són un 
suport important per la nostra escola.
 

Adolf Gassol
Director Escola Municipal 

de Música d’Artesa de Segre

Jo
rd

i F
ar

ré
successos d’aquest anys a nivell 
internacional o estatal sinó que, dins 
del possible, es refereix a com es 
varen viure a la nostra comarca. 
 També val a dir que l’exposició 
té un toc i un to reivindicatiu en 
defensa del molt importat patrimoni 
d’arqueologia bèl·lica que tenim i 
que estem deixant-nos perdre. Cal 
recordar que el conegut com “Castell 
de Tudela de Segre” és únic en tot 
l’estat.
 En podeu tenir un tast visionant 
el video  https://www.youtube.com/
watch?v=YXgllUH5E7w o demanar 
pel “Front del Segre Pallars” a la 
cerca de youtube.com
 No volem acabar sense donar 
les  g ràc ies  a  CatPat r imon i , 
Revista la Palanca,  Xavier Reñé 

(comissari de l’exposició), Ferran 
Anell, Joan Codina, Vicent Jou, 
Marcos Manceñido, Bernardí Mota, 
Vicent Roca, Franc Salvia, i Josefina 
Solans per la seva col·laboració 
desinteressada .
            Josep M. Espinal

Secretari CLAac
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EL CAP INFORMA

Recorda, per la teva seguretat!
Per qualsevol gestió al centre sanitari cal portar sempre la Targeta Sanitaria Individual (TSI)

Segons la instrucció del Servei Català de la Salut 01/93 que s’empara a la llei 15/1990 es necessari  identificar-se 
amb la Targeta Sanitària Individual sempre que es sol·liciti assistència sanitària.

La targeta sanitària individual és el document que us 
facilita l'accés als centres i serveis sanitaris públics. 
Porteu-la sempre que vingueu al centre de salut o us 
adreceu a qualsevol altre equipament sanitari.

* A l´hora de trucar, tingues 
sempre a mà la targeta sani-
tària i un lloc on anotar el dia 
de la visita.
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ESCOLA ELS PLANELLS

AMPA ESCOLA ELS PLANELLS

urant el matí del dissabte 29 
de novembre, a la seu dels 
Serveis Educatius de la No-

guera (Balaguer), la nostra Escola 
va participar en una Jornada Peda-
gògica que consistia en compartir 
experiències de diferents centres de 
la comarca.
 Prop de 50 mestres, alguns 
d’Artesa, van participar de les 
diferents presentacions, totes elles 
diferents i alhora molt interessants, 
que evidencien que a la Noguera 
tenim bones escoles i bons docents.
 La Jornada va començar amb 
una xerrada inaugural a càrrec de 
Pepa Valls, professora de la Facultat 
d’Educació, Psicologia i Treball Social 
(UdL), sobre una original experiència 
d’aprenentatge servei (APS) amb els 
estudiants de magisteri. L’APS és un 
procés d’ensenyament-aprenentatge 
participatiu que integra el servei a 
la comunitat, l’estudi acadèmic i la 
responsabilitat social.
 Tot seguit, M. Mar Lluelles i 
Maria Bañeres ens van presentar 
Implica’t, un projecte col·laboratiu 
interdisciplinari que té com a objectiu 
crear una xarxa d’escoles solidàries.

Eleccions al Consell Escolar

D

E

L'Escola comparteix experiències
 Després d’una 
petita pausa, va 
arribar el torn de 
les experiències de 
les escoles:
- Escola la Ràpita 
(la Ràpita): Fem 
d ’ a r q u i t e c t e s 
( p r à c t i c a  d e 
matemàtiques a 
cicle superior).
-  Esco la  Mont -
roig (Balaguer): 
Treball per reptes 
(treball significatiu i competencial 
intercicles).
- Escola Salvador Espriu (Vallfogona): 
Col·laborem amb La Marató de TV3 
(projecte on hi participa tota la 
comunitat educativa).
- Escola Dos-Rius (Camarasa): 
Tot circ  (pràctica competencial 
i interdisciplinari a l’aula de P5 
a través de tècniques de treball 
cooperatiu).
- Escola Bonavista (Bellcaire): El 
nostre poble (projecte interdisciplinari 
per conèixer el poble en totes les 
seves vessants).
- Escola Els Planells (Artesa): Titanic 

Project (projecte interdisciplinari 
de cicle mitjà que té com a llengua 
vehicular l’anglès).
 Per als mestres del centre que hi 
vam assistir va resultar una jornada 
molt enriquidora i no cal que dir 
que la Mireia i la M. Eugènia, que 
presentaven el projecte d’anglès 
Titanic actualitzat, van desenvolupar 
una magnífica presentació. Gràcies, 
“teachers”.

l Consell Escolar és l’òrgan 
de participació del conjunt 
de la comunitat escolar en 

el govern del centre; en ell hi ha 
representació de tota la comunitat 
educativa: direcció, professorat, 
alumnat, personal d’administració i 
serveis, representants de l’adminis-
tració local… Els seus membres són 
elegits per a quatre anys i es renoven 
parcialment cada dos anys. 
 El passat 24 de novembre van 
tenir lloc les eleccions al Consell 
Escolar de l’Escola Els Planells, amb 
una participació força baixa (77 vots 
emesos, un 15% del cens, aproxima-
dament). Van sortir proclamats com 
a representants del sector de pares: 
Sílvia Oliva i Vidal, Natàlia Cardona 

i Canes i Ismael Maza i Batlle. Tot 
i que la LOMCE ha desvirtuat en 
molts sentits la capacitat de decisió 
dels Consells Escolars, aquest òrgan 
ha estat tradicionalment vital en la 
presa de decisions respecte als te-
mes importants per al funcionament 
i organització del Centre: projecte 
educatiu, programació general i 
gestió econòmica, entre altres. 
Parc de Nadal
D’uns anys ençà, l’AMPA de l’Escola 
“Els Planells” col·labora activament 
en el Parc de Nadal de l’Ajuntament 
d’Artesa, amb l’organització i moni-
toratge de diferents tallers. Aquest 
any tampoc no hi faltarem! Ja estem 
preparant amb molta il·lusió tallers 
divertits i creatius perquè els nens i 

nenes es diverteixin de valent al Parc 
de Nadal, que enguany se celebrarà 
el 29 i 30 de desembre. Us hi espe-
rem a tots!!!
Cros
L’extraescolar que hem estrenat 
aquest curs, de la mà del Jordi Aume-
des, ha tingut una molt bona acollida; 
tant és així, que els nens i nenes 
inscrits ja s’han animat a participar en 
alguna cursa! El 14 de desembre se 
celebra el Cros Intercomarcal del Pla 
d’Urgell, a Vila-Sana; desitgem molta 
sort i moltes medalles als nostres 
petits grans atletes!
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NOTÍCIES DE LA BIBLIOTECA

Novetats desembre 2014
NOVEL·LA
· El llindar de l’eternitat. Ken Follet. Ed. Rosa dels Vents.

Després de La caiguda dels 
gegants i L’hivern del món arriba 
el final de la gran història de les 
cinc famílies que s’han entrellaçat 
al llarg del segle XX. 
· Un dissabte amb els amics. 
Andrea Camilleri. 
Ed. Edicions 62.  
Drama contemporani implacable, 
en el qual cada personatge és 
lliurat a la seva condemna i a la 
deriva inexorable de les seves 
accions.
· La vida era eso. Premio Nadal 2014. 

Carmen Amoraga. Ed. Destino. 
A través de records, escenes quotidianes, amb vitalitat 
i sense dramatisme, Carmen Amoraga construeix una 
novel·la íntima i universal sobre l’amor, la pèrdua i les 
segones oportunitats.
· L’altra. Mata Rojals. Ed. La Magrana. 
És fàcil que les coses canviïn de sobte i a la Barcelona 
d’avui això no és una excepció: una inquilina imprevista, 
una família que exigeix, la crisi que ofega, una 
transformació vital que s’imposa. 
· Elles 1. Katherine Pancol. Ed. Empúries.
Torna l’autora d’Els ulls grocs dels cocodrils amb una trilogia 

dedicada a Elles, les dones. 
· El amor en los tiempos 
del cólera. Premio Nobel de 
Literatura. Gabriel García Márquez. 
Ed. Literatura Random Haouse
La història d’amor entre Fermina 
Daza i Florentino Ariza, en 
l’escenari d’un poblet portuari del Carib 
i al llarg de més de seixanta anys.
NOVEL·LA JUVENIL
· Bajo la misma estrella. John 
Green. Ed. Nube de Tinta. 
Aquesta novel·la  ha catapultat a 
John Green a l’èxit. Una història 
que explora com exquisida, inesperada i tràgica pot ser 
l’aventura de saber-se viu i de voler a algú.

CONEIXEMENTS ADULTS
· Ara sí que toca! El pujolisme, el procés sobiranista 
i el cas Pujol. Ed. Portic. 
· Ni tan alt ni tan difícil. Araceli Segarra. Ed. La Galera.  

PEL·LÍCULES INFANTILS
· El alucinante mundo de Norman. Del director Sam 
Fell, Chris Butler. 
· Pesadilla antes de Navidad. Del director Tim Burton.

ACTIVITATS BIBLIOTECA

· EXPOSICIÓ Artesa de Segre 1931-1951
De la II República a la fi del racionament Programa d’activitats complementàries amb motiu del 75è aniversari 
de l’ofensiva de l’exèrcit franquista a Catalunya (1938-1939/2014) Fins al 27 de febrer de 2015
Àrea Activitats de la Biblioteca

· HORA DEL CONTE amb en Blai Castell i el seu espectacle CONTES A CABASSOS
Divendres, 2 de gener a 2/4 de 6 de la tarda
Àrea Activitats de la Biblioteca

· Commemoració Tricentenari 1714-2014
Exposició del fons bibliogràfic de la biblioteca en relació amb la Commemoració del Tricentenari 1714-2014.
Replà de l’escala

·FIRA DEL LLIBRE PROHIBIT Mostra de libres i autors prohibits, censurats o aparcats.
1r pis biblioteca

· MOSTRA FONS BIBLIOGRÀFIC:
- Llibres Ot, el bruixot 
- Salvador Dalí (100 anys del seu naixement)

HORARI 
De dilluns a divendres de 16:00 a 20:00 h
Dimarts matí de 11:00 a 13:00 h
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Comediants
POESIA

Ja tornava renovat 
l’espectacle del Nadal. 

Bones festes pròsper any 
repetíem tots plegats. 

Les glaceres poc a poc 
es desfan sense parar. 

A tot gas per l’autopista 
sense fre cap al final. 

Els poders des de Palau 
diuen que no està provat. 

Aigüestortes, com te va? 
Pesticides porto als llacs. 

Devastant fins les selves, 
progressistes, liberals. 

Els actors en primer pla 
el sainet ha començat. 

De torrons i massapans 
les safates a vessar. 

Ja arribava al capdavall 
la fanfàrria del Nadal. 

Uns homínids descentrats 
el planeta han trastocat.

Els Reis Mags han advertit
del climàtic daltabaix.

La corrua amb bon pas
Al dictat del capital.

President i ciutadans
Consellers i diputats,

Catalunya depredàvem
empresaris i banquers.

Els més rics ben engrossits
pel florit mercat global.

e fet, la majoria diem ‘villans’ 
i no ‘vilans’, segurament per 
una intoxicació de l’idioma 

que prové del castellà ‘villanos’.
 La paraula ‘vilans’ (igual que 
passa amb ‘vilatans’) es refereix als 
estadants d’una vila, a la gent del 
poble pla que no són cortesans ni 
senyors de castells, que no formen 
part de la noblesa del país ni de cap 
orde de cavalleria. Per tant, res a 
veure a l’accepció força estesa que 
pretén identificar als ‘vilans’ amb els 
‘villanos’, terme despectiu utilitzat 
en castellà que, a més de referir-
se als habitants d’una vila, de la 
mateixa manera que en català, també 
significa, literalment, “ruín, indigno e 
indecoroso”. Per exemple, en castellà 

PER QUÈ DIEM...

...jocs de mans, jocs de vilans?
s’utilitzava sovint l’expressió “villanos 
te maten” (original d’un romanç del 
Cid) que els antics empraven per a 
maleir algú a qui desitjaven una mort 
cruel.
 La historia sempre és la mateixa: el 
menyspreu cap a la gent del poble per 
part dels senyors poderosos i el tracte 
vexatori d’aquests cap els més humils.
 Seguint amb la dita, cal recordar 
que els vilans no estaven autoritzats 
a l’ús d’armes, de manera que quan 
havien de renyir amb un noble no 
els quedava altra manera que fer-ho 
amb les mans, a cops de puny. Val 
a dir que solien ser homes de força 
molt superior a la dels seus oponents 
i que aquests, sotmesos a les rigoroses 
lleis dels codis de cavalleria (defensar 

els més dèbils, ser misericordiós amb 
els enemics, ser generós, etc.) ben 
aviat quedaven fora de combat, sent 
fàcilment apallissats per les classes 
més populars.
 Així, els ‘jocs de mans’ a que es 
refereix la dita no són de màgia o 
prestidigitació, com avui els tenim 
entesos, sinó de cops i baralles.
 El temps va fer que ser ‘vilà’, per 
boca de la noblesa, s’equiparés al 
de ser malfactor i també, potser per 
semblança oral o gràfica, a la vilesa, és a 
dir a la de gent de baixa condició moral.
 Així, doncs, ni els jocs de mans 
eren de màgia ni els vilans mala gent.
     
   
   Albert Vidal

D

Llumenetes de colors
arbres tot engalanats.

Al darrera l’embolcall,
les pasteres naufragant.

Pluges fortes, huracans,
i l´escalfament mundial.

Bona gresca pels diners
pel consum desmesurat.

Als Betlems de tot el món
l’infortuni més penós.

La funció ha començat,
la comèdia del Nadal...

Francesc Porta
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MEDICINA NATURAL

Dieta depurativa

L Pel que fa a l’intestí gros, l’hem de 
tenir en compte per la seva funció a 
l’hora de defecar i en la reabsorció 
d’aigua. Les funcions principals són 
l’elaboració de femta i la resposta 
mecànica a l’estímul de la defecació, 
per tant s’ha d’evitar el restrenyiment 
per mantenir el bon funcionament de 
l’organisme. 
 No m’agrada generalitzar, però la 
majoria de persones mengen mala-
ment, fan poc exercici i beuen poca 
aigua -cal recordar que l’aigua a 
banda de propiciar un bon funciona-
ment dels ronyons, sacia-. A més és 
hipocalòrica i ajuda a digerir durant 
els àpats, ja que és el millor dissol-
vent. Uns mals hàbits alimentaris són 
la causa del sobrepès, del colesterol, 
tensió arterial alta, àcid úric, proble-
mes vasculars i un llarg etc. 
 Així doncs, després de festes és 
el moment per plantejar-se un bon 
propòsit: cuidar-se. Per tant, seguir 
una dieta depurativa ens ajudarà a 
mantenir els filtres del nostre cos en 
bon estat. La dieta depurativa consta 
de netejar el fetge, el ronyó i l’intestí. 
 Per fer una bona cura, la dieta ha 
de durar mínim 12 dies, bevent uns 
2 litres de líquid, en forma d’aigua 
i infusions. En dejú cal beure una 
infusió hepàtica (boldo, carxofa, 
desmodium) que estimuli la funció 
dels òrgans de la digestió i augmenti 

la producció de la bilis millorant el 
metabolisme dels greixos (colesterol, 
triglicèrids). A mig matí una infusió 
diürètica (ortiga, dent de lleó i cua 
de cavall) per tal d’estimular la diü-
resis, millorant el bon funcionament 
del ronyó. A la nit, abans d’anar a 
dormir, caldria prendre una càpsula 
de probiòtics, acompanyada d’una 
infusió de melissa per perfeccionar 
el funcionament de l’intestí gros i així 
evitar el restrenyiment. 
 La dieta ha de ser suau, augmen-
tant la ingesta de fruita i verdures, 
disminuint la carn, ous i el peix durant 
la cura. Evitar les farines refinades i 
introduir cereals integrals, ja que por-
ten molta fibra i ajuden a arrossegar 
substàncies tòxiques. El benefici de 
seguir una cura depurativa és el ben-
estar. S’obté més energia i vitalitat.
 Consell de la secció: L’alimentació 
és el combustible amb el que ens 
nodrim. Escull els millors nutrients 
per la teva salut.

                                                    
Montse Vall

Naturòpata-Terapeuta Floral

es Festes de Nadal són dies 
de reunions familiars i com-
porten dinars i sopars abun-

dants amb un excés de calories. Es 
considera que en un sopar de Nadal 
o de cap d’any es consumeix calories 
equivalents a 5 dies. Fer un abús 
aquests dies resulta quasi bé inevi-
table, per aquest motiu us convido 
que un cop hagin passat les festes 
seguiu una dieta depurativa, ja que 
el vostre organisme ho agrairà.  
 En una dieta depurativa en primer 
lloc hem de tenir en compte el fetge, 
l’òrgan depuratiu per excel·lència. 
És la glàndula més gran que tenim i 
la més treballadora. De funcions en 
té centenars, entre elles, mantenir 
el bon funcionament de l’organisme. 
Per tant, cuidar-lo és essencial per 
gaudir d’una bona salut. Quan el fet-
ge està carregat per excés de treball, 
per una mala alimentació i substàn-
cies tòxiques, tot l’organisme se’n 
ressent. El ronyó també és un òrgan 
amb funció depurativa: filtra la sang 
i extreu les substàncies tòxiques de 
l’organisme. A través de l’orina s’eli-
minen els elements nocius, així com 
l’aigua i les sals minerals en excés, 
i així es manté l’equilibri intern de 
forma constant, la qual cosa permet 
el correcte funcionament de totes les 
cèl·lules del cos que regulen la pres-
sió arterial i mineralitzen l’esquelet. 
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La biblioteca punta de llança del Cubtural
 Amb el Cubtural acabant d’engegar 
motors, la Biblioteca Joan Maluquer 
i Viladot agafa la responsabilitat de 
dinamitzar les activitats culturals i di-
vulgatives de la ciutat d’una manera 
força notòria. Així doncs, veiem com 
aquest espai que, anteriorment, es 
considerava de lectura, consulta i 
préstec de llibres, es transforma en 
un altre capaç d’organitzar activitats 
de tot tipus amb l’arrel en la lectura 
i la cultura. Es passa doncs al nou 
concepte de Biblioteca del Segle XXI.
 

La organització espaial de tot el com-
plex que suposa la Biblioteca, permet 
que s’hi puguin dur a terme un gran 
nombre d’activitats, ja que es disposa 
de la sala a la Planta baixa, capaç 
d’albergar conferències per un gran 
públic, tenir exposicions de quadres 
permanents i el servei de lectura, 
així com taules per poder treballar 
en grups. La Planta 1, disposa dels 
llibres i volums físics per a llegir o 
consultar -exercint la funció més 
pròpia d’una biblioteca-. També hi 
trobem els ordinadors per la consulta 
a la xarxa, una sala de treball i una 
altra per als més petits, l’Àrea Infantil. 
 Així doncs, veiem que amb tots 
aquests espais, es deixa oberta 
la possibilitat a un ventall ampli 
d’activitats a realitzar, però, que 
necessiten la seva coordinació. Jo-
sefina Solans ens va parlar d’aquests 
aspecte, explicant que la programa-

ció de les activitats es fa a un any 
vista, ja que per aconseguir confe-
renciants, escriptors o exposicions 
de ressò cal treballar-hi amb molta 
antelació. Per exemple, va confirmar 
ja, la presència de Jaume Cabré per 
al novembre del 2015 i que ja estan 
planificant tot el 2016 en aquesta línia. 
 D’altra banda, en preguntar sobre 
la quantitat de visites a la bibliote-
ca o del nombre de llibres, ens va 
obrir una visió diferent, ja que les 
biblioteques passen a ser un centre 
de cultura del segle XXI. S’entra 
en el món virtual de ple plantejant, 
en un futur no molt llunyà, el servei 
de préstec de llibres electrònics. 
Entretant, la Biblioteca ofereix un 
servei de préstec, que en cas de no 
disposar del volum desitjat, la xarxa 
de biblioteques de Catalunya el farà 
arribar a la biblioteca sol·licitada. De 
la mateixa manera, amb el carnet 

d’aquesta xarxa es pot accedir al 
préstec des de qualsevol biblioteca. 
Així doncs, sembla que quantificar 
els volums que hi podem trobar o 
les visites que s’hi fan, resulta un 
concepte força abstracte. En con-
sonància amb l’explicat, la Biblioteca 
d’Artesa agafa molta força online, ja 
que amb els correus electrònics i les 
xarxes socials es fa una gran difusió 
i permet estar assabentat  de les no-
vetats i activitats que s’hi realitzaran. 
 Caminem doncs, des d’una bi-
blioteca on ara mateix, s’ofereix el 
préstec de llibres, pel·lícules, docu-
ments audiovisuals, assessorament 
i prescripció literària, cap a una on 
aquests serveis se segueixen com-
plint alhora que es potencia l’oferta 
cultural i literària combinada amb 
un ús eficient de la xarxa i les noves 
tecnologies.
 

 Aquest  2015, la Biblioteca Municipal se sumarà al projecte “Biblioteques amb DO”, més concretament a DO Costers 
del Segre. A aquesta iniciativa, que arrenca des del 2013, s’hi ha anat sumant biblioteques de Catalunya, arribant 
a les 36 del 2014. Durant un mes, a la biblioteca en qüestió, s’hi organitzen activitats diverses sempre lligades a 
la DO on pertanyen: vermuts literaris, clubs de lectura, música, tastos de vins, lectures en veu alta, exposicions i 
acabant amb la producció d'una edició limitada de vi, com a símbol identificatiu del projecte.



Fira del Llibre Prohibit

Al primer pis de la 
Biblioteca podem 
trobar-hi una peti-
ta, però molt inte-
ressant, exposició 
de llibres prohibits, 
censurats o apar-
cats per motius po-
lítics, religiosos o 
de qualsevol de les 
circumstàncies contextuals que feien 
de cada llibre en qüestió fos motiu 
de prohibició o persecució. Repre-
senten llibres que, analitzats des de 
la seva perspectiva social, política 

o econòmica, 
donen molt a 
entendre del 
que passava 
en el moment 
en el que es-
tan escrits o del 
moment que 
parlen.
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Xerrada col·loqui amb en 
Màrius Serra
Amb la sala de l’Àrea d’Activitats 
de la Biblioteca plena i feta la pre-
sentació del mediàtic personatge, 
arrencava la xerrada. En Màrius 
Serra va demostrar que es un gran 
comunicador i es va posar als as-
sistents a la butxaca des del primer 
moment. Durant la xerrada va parlar 
dels dos llibres que proposats per llegir al Club de Lectura de la biblioteca, Quiet que parla del seu fill i Plans de 
futur. La xerrada va ser en tot moment molt participativa i interactiva amb els assistents, acabant amb un torn de 
preguntes. Per cloure l’acte, se’l va obsequiar amb un lot de productes de la Forca, empresa que patrocina els 
actes de la biblioteca, i una bossa de la biblioteca amb un llibre de la biografia de Joan Maluquer i Viladot i un altre 
de Joan Maluquer i Whal, nét de l'anterior i enginyer aeronàutic, així com també informació variada de la comarca. 
Els assistents van sortir amb una rialla a la boca i amb ganes de llegir algun dels seus llibres.

La xerrada col·loqui amb en Màrius Serra és la punta de l’iceberg de les moltes activitats que organitza la Biblio-
teca. Com a activitats fixes, trobem l’Hora del Conte, que vol fer promoció de la lectura per als més petits. Alhora, 
trobem les exposicions de la Planta Baixa, que es renoven contínuament, amb una temàtica molt variada. També. 
per cada any, es programen un total de tres recitals poètics acompanyats musicalment. Per acabar, la Biblioteca 
compta amb un Club de Lectures, el qual subministra un llibre de manera gairebé mensual i se’n fa la posada en 
comú. Veiem doncs que el ressò que té la biblioteca no és flor d’un dia i demana una gran programació i coordi-
nació per dur-la a terme. Aquí podem veure una petita mostra d’activitats i exposicions que s’han exposat durant 
aquest desembre. Per veure les programades pel gener, consulteu la pàgina 21.

Exposició 1714-2014

Podem trobar a les escales de pu-
jada a la Biblioteca una exposició 
permanent amb un fons bibliogràfic 
de llibres relacionats amb la comme-
moració del Tricentenari. S’hi poden 
trobar novel·les, bibliografies, llibres 
d’història, pensament, etc. Organit-
zats i col·locats de forma cronològica 
permeten un major coneixement i en-
tesa d’aquest procés. Estan dividits 
en 8 grans moments històrics i dos 
apartats més, el d’altres personatges 
il·lustres i una secció infantil, per 
poder adequar-se a totes les edats.

Decora el teu arbre de Nadal

Des de ja fa uns anys, la Biblioteca 
organitza per celebrar les Festes de 
Nadal diferents activitats per als més 
petits. Enguany s’ha obert aquest 
període amb l’activitat i taller “Deco-
ra el teu arbre de Nadal”, amb una 
molt bona acollida, 
durant les dues ho-
res que va durar, no 
va parar el degoteig 
de nens i nenes que 
hi volien participar. 
El 17 de desembre, 
en col·laboració amb 
l’AMPA de l’Escola, 
es va fer una repre-
sentació d’uns con-
tes de Nadal, coordi-
nat per Alba Alàs, i el 
2 de gener, es podrà 
gaudir de l’hora del conte amb en Blai 
Castell i el seu espectacle “Contes a 
cabassos”



Ctra. d’Agramunt, 39
Tel. Fax. 973 40 00 61 - ARTESA DE SEGRE
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REFLEXIONEM

La lliçó de la papallona
realitat és que la papallona va 
passar la resta de la seva vida 
arrossegant-se amb un cos deforme 
i unes ales atrofiades. Mai va 
ser capaç de volar. El que aquell 
home no va comprendre, malgrat 
la seva gentilesa i la seva voluntat 
d’ajudar, era que el capoll atapeït 
que observava aquell dia, fent 
aquell esforç necessari per passar a 
través d’aquella petita obertura, era 
la manera per la qual la naturalesa 
feia que la sortida de fluids des del 
cos de la papallona arribés a les ales, 
de manera que fos capaç de volar un 
cop lliure del capoll. 
 En el seu afany d’ajudar, d’evitar 
un esforç, o un patiment, l’havia 
deixat lesionada per a tota la vida. 

Reflexió:
 Hem d’ajudar als altres a enfrontar-
se als reptes, ensenyant-los a fer-ho 
per ells mateixos, tantes vegades 

n dia, una petita obertura 
va aparèixer en un capoll. 
Un home es va asseure al 

seu costat i va observar durant 
diverses hores com la papallona 
s’esforçava intentant que el seu cos 
passés a través d’aquell petit forat. 
Li va semblar que ella sola ja no 
aconseguiria cap progrés. Semblava 
que havia fet tot el que podia, però 
no aconseguia engrandir aquell petit 
forat. Llavors l’home va decidir ajudar 
a la papallona: va prendre unes 
tisores i va tallar la resta del capoll. 
 La papallona llavors, va sortir 
fàcilment. Però el seu cos estava 
atrofiat, era petit i tenia les ales 
aixafades. L’home va continuar 
observant perquè ell esperava 
que, en qualsevol moment, les ales 
s’obrissin i es belluguessin, sent 
capaces de suportar el seu cos, que 
al seu torn s’aniria enfortint. 
 Però res d’això va passar. La 

com calgui. Si ho fem sempre 
nosaltres per ells, pot ser que en 
comptes d’ajudar-los els limitem a 
fer-se forts i a no saber resoldre’ls 
i sortir-se’n en altres ocasions. En 
comptes de donar el pa, ensenyem 
a conrear-lo i aconseguir-lo per propi 
esforç. Ensenyem a resoldre i a ser 
humils per també saber demanar 
ajut, a ser forts i estar preparats per 
la vida.
         BONES FESTES!!

Mercè Nogués
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EQUITACIÓ

uan sentim parlar d’equitació, 
a tots ens ve al cap la imatge 
d’algú muntant a cavall. Tots 

hem vist o coneixem gent que té un 
cavall per a fer passejades per la 
muntanya, gent que fa classes a un 
centre hípic, gent que competeix en 
alguna disciplina eqüestre, etc. Tots 
ells practiquen l’equitació.
 Però què comporta i què ens apor-
ta realment l’equitació?
 En primer lloc, i per mi, un dels 
factors més importants, és l'equitació 
com a escola de valors. En l'equitació 
sempre hi ha dues ments en funcio-
nament, la del genet i la del cavall; 
d'aquest equip de dos en diem bino-
mi, i com a tal, s'ha de cuidar per tal 
que ambdues parts se sentin a gust. 
Per entendre'ns, podem dir que no 
muntem “a” cavall, sinó que muntem 
“amb el” cavall.
 Els cavalls són animals amb una 
sensibilitat extrema i tenen una gran 
intel·ligència emocional, per tant, 
hem de tenir en compte que com 
qualsevol de nosaltres, ha de ser 
tractat amb respecte. I el concepte 
“respecte” engloba moltíssimes ac-
tituds que es regeixen per una sèrie 
de valors sense els quals no pot 
existir una relació positiva ni amb els 
cavalls, ni amb el món que ens envolta.
 Quan estem entre cavalls, aquests 
necessiten que nosaltres ens evadim 
de les nostres preocupacions, pors i 
nervis, i que ens mostrem  amb una 
actitud segura i tranquil·la; energia 
positiva i franquesa, sense això, un 
cavall no té perquè voler estar al 
nostre costat i no sempre es fàcil. El 
treball personal i intern que fem quan 
practiquem l›equitació, és de vega-
des un treball difícil però que ens 
ensenya a saber estar i a afrontar 
qualsevol situació, tant entre cavalls, 
com a la nostra vida diària.
 Un altre benefici de l'equitació el 
trobem en tractar-lo com a esport. A 
nivell físic és un dels exercicis més 
complerts pel que fa la tonificació 
muscular de tot el cos, a la correc-
ció d'una mala postura – i, per tant, 
al reforçament dels músculs que 
suporten la columna vertebral- i a 
la millora de la coordinació de movi-

ments. Molts podeu 
pensar que qui mun-
ta a cavall va assegut 
i és el cavall qui fa 
tot l'esforç. Aquest 
pensament és com-
pletament erroni.  
 Com a binomi, es 
contempla que tant el 
cavall com el genet, 
són dos esportistes 
que han d'ajudar-se 
mútuament. El cavall 
necessita un entre-
nament per poder-
nos carregar sobre la 
seva esquena i rea-
litzar l'activitat que 
se li demana, sense 
patir lesions. I, d’altra 
banda, el genet ha 
d´estar en forma per 
poder alleugerir el seu pes i acom-
panyar el moviment del cavall en tot 
moment. Com a genets esportistes, 
realitzem un treball molt tècnic per tal 
de mantenir l'equilibri i una postura 
dreta i lleugera mentre esmorteïm i 
acompanyem el moviment del cavall, 
tot aplicant les diferents ajudes que 
comuniquen constantment al cavall 
allò que volem fer.
 I per últim, a nivell psicològic la 
llista de beneficis resulta llarguíssi-
ma. Treballar amb cavalls és molt 
bonic i emocionant, però requereix 
una capacitat molt gran d'autocontrol 
i d’humilitat per part del genet, per 
tal de poder gestionar les possibles 
dificultats que puguin sorgir i ser 
capaç de reconèixer fins on es pot 
arribar i fins on no. Això desemboca 
en una millora de l'autoestima i un 
augment molt gran de la confiança 
en un mateix, així com en la capaci-
tat de ser constant per arribar a un 
objectiu i saber ser pacient donant 
la oportunitat al cavall d'entendre, 
aprendre i assumir tot allò que in-
tentem comunicar-li. La majoria de 
vegades, com a genets, cometem 
l'error de voler marcar nosaltres les 
pautes i els temps que pensem que 
ens portaran a assolir els nostres 
objectius i fins que no entenem que 
és el cavall qui ens marcarà el camí 

a seguir, és molt difícil que hi arribem 
amb èxit. Aquí és on podem parlar 
d'autosuperació. En l'equitació, 
cada petit pas endavant és un gran 
repte. Aconseguir que genet i cavall 
s'entenguin i vagin tots dos a una és 
el resultat d'un treball ben fet i d'una 
gran capacitat de concentració, bàsic 
per a una activitat tan complexa i en 
la que qualsevol estímul extern pot 
distreure'ns d'allò que estem fent, 
trencant l’harmonia i la fluïdesa de 
l'activitat del moment.
 Cavalls i persones porten molts 
i molts anys convivint, treballant i 
gaudint plegats. Personalment us 
convido a tots a conèixer de prop el 
món del cavall, un món desconegut 
per molts  i amb moltíssimes opcions 
pels qui ja hi som dins. Un món obert 
tant als nens com als adults i que, si 
us deixeu guiar per algú experimen-
tat i, sobretot, amb sentit comú, un 
cop dins, segurament, ja no voldreu 
sortir-ne mai.
 “Hi ha dues coses a l’equitació: la 
tècnica i el cor” - Nuno Oliveira

Júlia Calcagno
professora, treballadora  i gestió 

del centre eqüestre 
"Cavalls de Baldomar"

Els beneficis de l'equitació

Q
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Pensaments
T

RECORDS DE LA VELLA ARTESA

ots saben la frase que diu “tot 
el que és nat... ha de morir”. 
I és una cosa ben certa, el 

que passa que la mort ens fa molta 
por a tots i procurem allargar tant i 
tant com podem l’estada al món del 
vius. Sempre hem vist que la ciència 
no para i i treballa en molts àmbits, 
un del quals és  l’ésser humà. Es 
treballa per allargar-li la vida, és a 
dir, com si fóssim màquines, m’ex-
plicaré: Avui i segur que demà més, 
quan et cauen els cabells, pots fer-te 
implants o, encara més fàcil, portar 
perruca; quan la vista et falla, t’ope-
ren de cataractes o del que sigui, la 
qüestió es guarir la vista. Si no hi 
sents massa bé, hi ha uns aparatets 
que t’augmenten el volum d’audició. 
Anem baixant, quan no pots mas-
tegar els aliments perquè les dents 
fallen, o ja no en tens, els dentistes 
fan meravelles i quedes com a nou. 
També hi ha treball en l’interior de 
la persona, ja siguin els pulmons, el 
fetge, el cor, la pròstata, les hernies, 
etc. I paro, que la llista seria molt 
llarga i tot val una fortuna, on no tot-
hom pot arribar-hi. Tots volem viure, 
no importa de quina manera, però el 
cas és no morir-te i no abandonar el 
"paradís terrenal".
 Fa un temps vaig llegir en una 
revista que una senyora de 81 anys, 

fent referència a l’explicat, es va 
fer tatuar al pit una frase que més 
o menys deia: «Si caic a terra, per 
favor, no em socorreu, deixeu-me 
morir” i a l’esquena, per si queia 
de panxa a terra, un altre tatuatge 
que deia: “Doneu-me la volta... si us 
plau”.  Així s’assabentarien bé del 
que hi deia al davant.
 Aquesta senyora va explicar el 
motiu dels escrits que hi havia al seu 
damunt:
 “Tinc 81 anys, he viscut la meva 
infantesa i vaig esser feliç. Després 
em vaig casar. Sé el 
que és el matrimoni, 
vaig tenir 3 fills i he 
conegut als 6 néts. Ja 
n’hi ha prou, ara visc 
sola, a més a més, 
prefereixo estar sola, 
no m’agrada molestar 
a ningú i... fins ara 
em puc valdre per a 
mi mateixa... però, us 
asseguro que ja estic 
cansada de rentar-me 
la roba, de fer-me el 
menjar i només falta-
ria que un dia quedés 
impedida o estigués 
malalta i m’haguessin 
de cuidar els altres”. 
 J o  q u a n  v e i g 

aquests pobres vells o velles em-
pesos amb un carret i que sembla 
que caminen pel calvari, acompa-
nyats per alguna noia estrangera -ja 
que els de casa no poden perquè 
“tots estan molt enfeinats”- em cau 
l’ànima a terra.
 Morir als 81 anys o poc més, sí 
que és fotut... però si bé ho pensem 
és... retirar-se a temps.

      

         Josep Nogués i Sirvan

Dates a recordar
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UN RACÓ PER PENSAR I CRÈIXER

    

Regals de Nadal

S' acos ten  l es  vacances 
més esperades pels nens, 
el Nadal. Però, hi ha algú 

que les espera amb major desig, 
les grans empreses i comerços. 
Segurament, però, el desig no 
sigui el mateix d’uns que d’altres, 
del mateix estil. O, si més no, això 
creuríem tots. Ara  bé, en el fons, no 
distància tant el desig d’un nen al 
dels grans empresaris i empresàries. 
Doncs, l’important acaba essent un 
fet material (joguines, videojocs, 
ordinadors, televisors, regals i més 
regals que es compren amb diners, 
diners amb els quals aquests/es 
empresaris/es compraran altres 
objectes materials). Per tant, que és 
el Nadal? I, en sí, en què ens estem 
convertint? Què és el que estem 
ensenyant a les futures generacions?  
 Fem una petita pausa i reflexió: 
com a persones, donem per vàlids 
els fonaments que regeixen les 
nostres vides, els pilars que sostenen 
la societat i la roda i engranatges que 
mouen el món.
 Creiem el  que no és cer t , 
neguem allò que és verdader i, per 
descomptat, refusem el més obvi 
dels detalls.
 Després que el cor i la ment, 
antigament motors de les nostres 

vides, quedessin anul·lats per tan 
sols la vista, ara, ja no observem 
ni amb el més primari dels sentits. 
Ara ens deixem portar pel rumb 
que ha agafat aquesta societat en 
decadència. Hem pujat a bord d’un 
vaixell en que el timó gira a un rumb 
desconegut. Però, sabent que no pot 
arribar a bon port.
 A diferència d’un cec -que es deixa 
guiar i posa la seva vida en “mans” 
del seu estimat gos, amic i company, 
amb qui confia plenament- sabent del 
cert que, guiant-se pel que li dicta el 
cor, mai el fallarà, doncs el vincle que 
els uneix és massa fort; nosaltres, 
mentrestant, posem el nostre futur en 
mans d’unes persones a les quals ni 
coneixem. Cedim els nostres drets i, 
en sí, la nostra potestat per decidir 
viure les nostres vides d’una forma 
o d’una altra, a persones que no es 
mereixen ni viure les seves.
 Donar-se compte d’això suposa 
canvis immediats en la vida d’un 
mateix, doncs si acceptem que la 
vida es regeix per lleis, perdem 
l’opció de viure. L’única llei que 
existeix és que si naixem, morim. 
Com? Quan? Per què? I la llarga 
llista de preguntes relacionades amb 
la mort i tots els temors que amb ella 
van relacionats, els hem de deixar de 

banda, apartats de nosaltres, de les 
nostres ments. 
 Com podem viure, doncs, pensant 
en el final? Això fa que ens perdem 
el bonic camí que es troba entremig, 
la vida! Aquell regal que, tan sols 
alguns, un cop decidits a rebre’l, 
decideixen obrir amb les seves 
pròpies mans i extreure’n el que hi 
ha en l’interior. 

Imatge de la pel·lícula “Cap a rutes salvatges”. 
Chris McCandless

 “El millor regal que ens podem fer 
és permetre’ns viure la nostra vida. 
Tal com nosaltres voldríem que fos, 
tal com nosaltres la voldríem viure!”.

Ivan Balagueró Masanés
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e’n diu de tots aquells dubtes 
que es poden tenir a l’hora 
de travessar el marc de la 

porta de la cuina per alguna cosa 
més que menjar-se un donut de la 
nevera, per si algú malpensava.
 Quan em vaig independitzar, 
ara ja fa uns quants anys, vaig 
anar a un pis compartit a la terra 
adoptiva de Barcelona. Bé, no era 
una independència real, només una 
espècie de translació momentània, 
d’allunyament temporal. Era època 
d’estudiants, i per tant, de noves 
etapes de vida, de descobriment i 
d’independència. I també de reptes 
culinaris, entre altres reptes de 
menys alcúrnia.
 En aquella època, a part d’ous 
ferrats i alguna truita, poca cosa més 
es feia si no venia convenientment 
empaquetat de la terra ferma. 
Aquelles llonganisses i bistecs 
eren la única connexió vital amb 
una dieta Duncan. Més aviat, amb 
una dieta “d’uncano” sap cuinar. 
Però què bonic tot, poder descobrir 
-vàries vegades- com es feia l’arròs 
i la pasta. Algunes paelles d’arròs 
destrossades, així com també les 
paelles metàl·liques normals, tot 
i ser paelles de segona vida ja. 
També es van cremar altres tipus 
de plats, variats i de receptes 
impublicables. Vam aconseguir 
que uns abundants macarrons 
augmentessin d’autoestima i , 
per tant, es quedessin totalment 
empegats els uns als altres, formant 
una pasta que hagués servit per a 
fer paret amb uns quants totxos.
 Tot i que la inspiració dels països 
que visito va ser més tardana, ja en 
aquella època vam descobrir que 
l’estucat de les parets eren gotes 
d’oli. No teníem, però, mosques 
fossilitzades i apilades unes sobre 

Dubtes culinaris

S les altres, ni culleres amuntegades 
en un vas ple d’aigua marronosa. Sí 
que teníem però, paquets amagats 
de galetes que anaven baixant de 
nivell sense que l’amo se’n donés 
compte (o si) i ous aïllats, els últims 
d’una nissaga, que servien per a 
fer un sopar. Per quan l’amo de 
l’ou arribava, es trobava la capsa 
buida dins de la nevera. També 
passava amb el xampú, que podia 
fer vetlla diverses setmanes en 
el seu racó de la dutxa fins que 
algú descobria que estava buit. 
Oh, pisos d’estudiants. Bé, també 
vam fer coses interessants com 
conill amb romer i cebetes a l’olla a 
pressió o cuina de verdures al vapor, 
recordant i remenant el caixó de les 
memòries.
 El meu primer arròs mètode 
paella no va tenir cap gust. Cap 
gust...i el més greu és que no 
sabia perquè. En aquella època no 
tenia internet i no podia, per tant, 
investigar fàcilment les receptes. 
Avui dia, li preguntes a Sant Google 
i acte seguit tens vàries versions 
de bacallà al pilpil o cargols amb 
costelló. Sí, la revolució 2.0 de la 
cuina ha arribat i per fi puc presumir 
de cuiner si tinc connexió wifi. Però 
encara tinc varis dubtes culinaris 
que no aconsegueixo esvair. I no 
són pas trivials. Per exemple, com 
es fan unes bones patates fregides? 
Sense aparells, eeeh. Només una 
paella i oli. Com ho fem per a què 
quedin bé? I un altre de gros. Si faig 
un sofregit, què tiro primer, la ceba 
o la carn? Compleix la propietat 
commutativa?
 Estranya ciència la cuina. A mig 
camí entre laboratori psicologia de 
la paciència, la cuina dóna senyals 
massa tard: si cremes les llenties, ja 
has fet tard, però el pitjor que pots 

fer llavors es remenar-les.
 Jo no he hagut de llençar massa 
plats durant la meva carrera amateur 
de xef de pacotilla. Però alguns han 
quedat ben bé de pena. Els fesols, 
m’acostumen a quedar amb la pell 
dura i sense gust. Mai recordo si es 
comença amb aigua freda o calenta. 
El resultat: llenties fetes pasta. 
Peixos suposadament a arrebossar 
que queden totalment empegats i 
destrossats.
 El que sí que és molt fàcil de fer 
és l’orada al forn. Amb microones, 
és clar. Si l’orada està neta, li fas 
tres talls al llom i li poses una mica 
de llimona, oli, sal, orenga, pebre i 
una rodanxeta de llimona en cada 
tall. Al microones cinc minuts, cobert 
amb una tapa de plàstic especial, i 
ja està. Home, marit, germà, vols 
sorprendre-la? Fes-li un peixet com 
aquest. Si no tens llimona i ets un 
talòs pots fer anar l’essència de 
llimona que venen de genèric en 
algun d’aquests supermercats que 
no obren de nit.
 Recordo una època que vaig fer 
bastants “potages”. Ficava verdura, 
patates i trossos de llonganissa de 
varis tipus i deixava bullir. Quedava 
deliciós, a més a més de resultar 
molt i molt energètic. Potser una 
mica fort per sopar. 
 Ara de fet, he trobat la solució 
definit iva i ecològica: gairebé 
ni sopo. És el millor, així no cal 
ni anar a comprar, ni baixar les 
escombraries, ni rentar els plats. 
Gastes menys i t’aprimes. Ideal. 
Quina bona pensada, eh!
 Bé, si finalment decidiu inclinar-
vos per aquesta última recepta... 
de res i que us aprofiti!!! (tot i que 
on hi hagin uns bons cargols a la 
llauna...!!!)

Joan Giribet 

OPINIÓ
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ESPORTS

l passat divendres 
14 de novembre vam 
tenir l’honor de rebre 

al Local Social de la nostra 
penya, el precandidat a la 
presidència del Futbol Club 
Barcelona, el Sr. Agustí 
Benedito i Benet. La visita 
donava el tret de sortida 
a les celebracions pel 30è 
aniversari de la Penya 
Barça d’Artesa de Segre i 
Comarca.
 Tant els socis del Barça 
com els de la penya de la 
nostra ciutat vam tenir l’oportunitat 
de preguntar-li sobre l’actualitat 
del club blaugrana i, també, sobre 
el seu programa electoral, que l’ha 
de permetre assolir la direcció del 
nostre club. Ens va assegurar que els 

Benedito visita la Penya Barça d'Artesa

Torneig de tardor de Futbol7

socis estarien convocats a les urnes 
durant l’any 2015 i què, per això, ja 
començava a rutllar la maquinària 
electoral de la seva opció; així com la 
dels altres possibles candidats –Josep M. 
Bartomeu i Joan Laporta, principalment-.

    També va aprofitar 
per donar el seu suport 
a les penyes d’arreu, 
destacant que són el 
col·lectiu més nombrós 
que dóna suport al FCB 
allà on es vagi. Així 
mateix, va deixar clar 
el seu compromís amb 
l’actual estructura social.
 La xerrada es va 
acabar posant data a la 
seva propera visita: el dia de 
la celebració del nostre 30è 
aniversari, que serà durant  

          la primavera d’aquest 
                        proper 2015.
   Us anirem informant...

              Força Barça!
        
        Penya Barça d’Artesa 

de Segre i Comarca

 l passat dimecres 26 de 
novembre va finalitzar el 
torneig de tardor de Futbol7, 

resultant-ne guanyador l’equip UE 
Vilanova, que en una apassionant 
final es va imposar per 4-3 a l’equip de 
la Penya Barça. En 3er lloc va quedar 
l’equip Selecció de l’Aguda que va 
guanyar als Aston Birra. Finalment, 
però no menys importants, l’equip 5è 
classificat, que van ser els veterans 
de l’Artesa i el 6è classificat, l'equip 
dels Vodka Juniors.
 Altres dades a tenir en compte 
són: el porter menys golejat, Cristian 
Cors (Penya Barça) i el màxim 
golejador del torneig, Marius Rostas 
(Selecció de l'Aguda). El torneig va 
durar dos mesos i va comptar amb 
la participació d’uns 90 jugadors, 
ressaltant l’esportivitat i el bon 
ambient, per sobre de tot. A destacar 
que van participar en el torneig un 
equip dels Mossos d'Esquadra Ponts-
Balaguer i jugadors d'11 nacionalitats 
(Brasil, Argentina, Uruguai, Romania, 
Bulgària, Moldàvia, Catalans, 
Gallecs, Senegal, Mèxic i Itàlia.
 L’organització vol  agrair  la 
col·laboració de l'Excm. Ajuntament 
d 'Artesa,  Cal  Rel lotger i  Bar 

Piscines d'Artesa.
 Per finalitzar, dir que, per tal de 
no parar amb el ritme esportiu a 
les instal·lacions del CE Artesa de 
Segre, ja està previst organitzar 

un nou torneig de Futbol7 durant 
els mesos d'abril i maig de 2015, el 
"Torneig de Primavera"

        Organització del torneig
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Presentació de l'Escola de Futbol  d'Artesa de Segre

Body Form 2014

ESPORTS

    n el passat número vam equivocar-nos en els peus de les fotos corresponents a la presentació de l’EFA. 
D’aquesta manera, pretenem esmenar l’error comès, tornant a mostrar els equips amb els peus de foto 
relacionats correctament.

   

Babys, entrenats per Guillem Sellart, Sheila Belchi 
i Núria Miró

Aleví, entrenat per David Pros i Joan Sala Infantil, entrenat per Isaac Priego i Xavi Codina Juvenil, entrenat per Joan Tuca, Mamadou Fall i 
Ramon Cotonat

l 8 de novembre es va dis-
putar l’Open de Catalunya 
a Pallejà. Montse Tello hi va 

participar, obtenint la primera po-
sició a la classificació amb el club 
JYO Fitness. Gràcies a la posició 
assolida, va ser seleccionada per 
representar a la Federació Catalana 
de Físic Culturisme al campionat del 
món, que se celebraria a Vicenza 
(Itàlia) el 14 i 15 de novembre, on es 
va proclamar campiona del món a la 
categoria Body Form.

Prebenjamí, entrenat per Xavi Ros i Lucas Rossi Benjamí, entrenat per Ramon Cotonat i Isaac 
Pérez (A la foto, amb David Aubets)
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IN MEMORIAM

 envolgut Jaume: la teva lluita s’ha acabat. Ha 
estat una lluita molt llarga i molt feixuga contra 
les malalties i els entrebancs de la vida, però pots 

estar satisfet del teu exemple de constància, d’obstinació 
i de la teva il·lusió per viure. Sí que és veritat que has 
estat molt de sort amb la companyia de la teva dona i 
dels teus fills que han viscut amb tu i per tu; però no 
faig aquesta nota per fer un glossari teu, ja que el dia 
del teu comiat ja ho van fer, amb uns parlaments molt 
entranyables, els membres de la teva família.
 Ho faig per recordar que, ara fa cinquanta anys, els 
primers passos per recuperar el futbol a Artesa els vam 
fer a casa teva, quan en Campabadal, en Cardona i 
jo mateix, vam venir a demanar-te consell perquè ens 
ajudessis a fer possible que el poble pogués gaudir altra 
vegada dels partits de futbol. I seguint els teus consells 
sobre l’organització, la junta directiva, el seu president, 
els socis, els jugadors i les consideracions de tot l’en-
torn, vam aplicar la teva experiència i es va engegar un 
projecte que encara continua després de 50 anys. No 
hi ha cap dubte que hi han hagut presidents, directius, 
jugadors i molts altres artesencs que han treballat i con-
tinuat aquest projecte amb molt d’encert, però tu vas ser 
el primer que vas aportar les teves idees per fer possible 

el retorn del futbol. Gràcies  Jaume. 
 I gràcies també pel segon pas, el pas que va donar 
continuïtat a tot aquest projecte. Encara recordo les 
dificultats econòmiques i tècniques que hi havia per or-
ganitzar l’equip dels juvenils, pràcticament se’n parlava a 
totes les reunions de la junta directiva i si no hagués estat 
per la teva obstinació, la teva disposició, el teu esforç i el 
teu sacrifici en la formació de l’equip juvenil, hauria estat 
gairebé impossible aquesta continuïtat, quan tu tenies 
molt clar que aquest era el camí del futur i el temps t’ha 
donat la raó. Avui el futbol base de l’Artesa està present 
en les competicions de moltes de les categories. Gràcies 
per la teva visió de futur. Crec que és de justícia que els 
actuals components del futbol d’Artesa sàpiguen que 
en Jaume Farràs va ser el primer en preocupar-se de 
l’organització del futbol base. 
 Crec que puc parlar en nom de molts d’aquells juga-
dors que vam viure aquella època i oferir-te el reconeixe-
ment i l’agraïment d’ells i dels que han vingut al darrera 
gràcies a la teva visió de futur. Gràcies Jaume, allà on 
siguis, has de saber que aquell projecte original segueix 
donant fruits.

Josep Regué Montserrat 

En la mort d'un bon amic: en Jaume Farràs

Antonia Guiu Bandé

B

 Artesa de Segre / Barcelona 
 Som a la tardor, el vent  em fa arribar 
aquestes paraules: Antonia lleva’t!! 
Que hem d’obrir el cafè!! Hem de fer 
que els clients estiguin contents… 
Deia en Rosendo mentre els fills dor-
mien esperant l’hora d’anar a l’escola.
Sembla ahir, però han passat molts 
anys. Records que no podrem oblidar .
 En aquests records està la nostra 
estimada Antonia que ens va deixar 
el dia 1 de novembre del 2014. El dia 
de Tots Sants.

 Tota la vida dedicada a la família i 
a tothom, donant sense demanar res 
a canvi.
 Això mai ho oblidarem, has estat i 
estaràs  sempre amb nosaltres.
 Ens has deixat una fragància i un 
saber estar que sempre estarà al 
nostre costat.

T’estimem i sempre t’estimarem
Família Cases-Guiu
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IN MEMORIAM

Estimat padrí,
 És difícil expressar el cúmul de 
sentiments i pensaments que en 
aquest moment em venen al cap. Padrí, 
perquè tu sempre seràs el nostre padrí 
Gabriel, ens has deixat. Has marxat 
sense acomiadar-nos, a emprendre 
un viatge llarg i gloriós -encara que feia 
temps que no viatjaves- per trobar al 
final del camí la pau i l’esperança que 
tant et mereixes.
 Amb la teva gran empenta i 
intel·ligència vas saber triar la persona 
que t’havia d’acompanyar en el teu 
trajecte, una persona bondadosa i 
entregada. L’esperit afí  que vas tenir 
sempre a la teva vora per assolir un 
projecte en comú i que els últims anys 
va dedicar en cos i ànima a la teva 
atenció. 
 El destí va fer que entressis a formar 
part de la meva vida i em va donar 
l’oportunitat d’estimar-te i respectar-te, 
i en els teus pocs enraonaments que 
vaig poder escoltar sempre deies “la 
vida és una batalla”. I tant que ho és! 
Tens raó, i tu, durant els teus anys en 
vas haver de fer front a moltes sense 
treva, sense descansar, ni gaudir de 
la vida. Ni tu ni nosaltres crèiem que 
encara quedava una guerra pendent, 
en la que havíem de lluitar tots junts, 
malgrat que ets una persona pacífica 
i assossegada, però sí sabíem que 

Carta al nostre padrí Gabriel
aquesta batalla no la guanyava ningú.
 La teva malaltia cruel i llarga ens va 
posar a prova i, tot i que va ser dura, 
ens va ensenyar moltes coses. El viure 
dia a dia amb més intensitat, el valorar 
coses ínfimes i el més important, a ser 
sempre un referent per a tots nosaltres. 
I tu, a poc a poc, t’anaves allunyant 
una mica més i, sense donar-nos-en 
compte, teníem a casa una persona 
desconeguda, quasi bé aliena a 
nosaltres.
 Admiro el teu caràcter de persona 
treballadora, constant i afable, 
entre d’altres virtuts. Vas saber ser 
simplement una persona senzilla.
 Padrí, tu no volies marxar de la 
nostra vora, t’aferraves a un fil de vida 
perquè et senties estimat, acompanyat 
i afalagat. Tot i que aquesta guerra 
era llarga i silenciosa i et va privar de 
fer moltes coses; jo les imaginava i 
les somiava. No podies parlar però 
les mostres d’afecte i agraïment eren 
una mirada, a vegades perduda, amb 
els teus ulls blaus i transparents o, 
a vegades, amb un somriure càlid i 
tendre.
 Les nenes sempre t’estimaven i 
el teu cor semblava que bategava. 
L’expressió de la cara canviava...
sabíem que els petons i les seves 
carícies t’arribaven.

 D’ara endavant tots nosaltres ens 
haurem d’acostumar al buit que ens 
has deixat, però a la vegada ens has 
omplert el cor de humilitat, honradesa 
i tendresa.
 Privilegiats els que ara poden estar 
a la teva vora. Tenen un catedràtic en 
la seva matèria: tenen una persona 
valenta, forta, afectuosa i amable.
 Només dir- te padrí que no 
m’acomiado, perquè sempre et 
recordarem i t’estimarem i que des 
d’allà on estiguis ens puguis fer de 
guia i vetllar perquè el nostre pas en 
aquesta  vida sigui de plenitud, gran 
desig i serenitat.

Aurora

 PD: La família vol donar una 
abraçada ben forta a tots els familiar i 
amics per les mostres d’afecte rebudes 
en aquest contratemps.
 També volem agrair a tot l’equip 
d’Atenció Primària d’Artesa per 
l’atenció personalitzada rebuda des 
del primer dia de la malaltia.
 Per finalitzar, també volem donar 
gràcies a tot l’equip de l’Associació 
Pere Mata que treballa o hi hagi 
treballat i, molt especialment, a l’Ester 
per cuidar del nostre padrí amb tanta 
professionalitat, paciència i dedicació.
A tot ells moltes gràcies.



DP. Goretti Miralles Vilanova
Podòloga col. nº 1046

Ungla encarnada, durícies, ulls de poll,
berrugues plantars, esperons calcanis,
control a diabètics, educació de l’ungla,

especialitat en nens i esportistes

Podòloga
Infermera

Reflexòloga

Tel. 676 08 33 28

HORES CONVINGUDESHORES CONVINGUDES

Av. Pere III, 10 - 13, alt. 1er - A
25600 BALAGUER

Ctra. Agramunt, 15 baixos
25730 ARTESA DE SEGRE

ES VEN o ES LLOGA
pis nou a Artesa 

amb o sense aparcament
3 hab. i ascensor

Tel. 617 410 668

EXCAVACIONS I MOVIMENTS DE TERRES

JOAN ROCA ROSELL

Mare de Déu del Pla, 36
Telèfon 973 400 607 - Mòbil 655 893 720
25730 Artesa de Segre (Lleida)

Ctra. d’Agramunt, 17 - Tel. 973 40 00 64
ARTESA DE SEGRE

ÒPTICA M. ROSA ALDAVÓ
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INFORMACIÓ MUNICIPAL D´ARTESA

Mes de novembre
Ple ordinari (3 de novembre de 
2014)
Absències: Jordi París Peralba 
(ERC)  
· S’aproven provisionalment per 
a l’exercici de 2015 i següents 
la modificació de les següents 
ordenances fiscals:
-  Núm.     5, reguladora de la taxa de 
la prestació del servei de recollida 
d’escombraries. 
- Núm. 10, reguladora de la taxa 
per la gestió i distribució del servei 
d’aigua potable municipal.
A favor: 6 vots (ERC)
En contra: 0 vots
Abstencions: 4 vots (CIU)
· S’aprova, per unanimitat, acceptar 
les ajudes incloses en el programa 
de les actuacions Estabilització del 
front rocós de Clua.
· S’aprova, per unanimitat de tots els 
membres presents, l’expedient de 
contractació, mitjançant tramitació 
urgent, procediment negociat amb 
publicitat, juntament amb l’annex 
del plec de prescripcions tècniques, 
de l’obra “Projecte constructiu per 
l’estabilització del front rocós de Clua”
· S’aprova, per unanimitat, el Conveni 
d’encàrrec de gestió de prestació 
de serveis mínims de salut pública 
de competència municipal entre el 
Departament de Salut i l’Ajuntament 
d’Artesa de Segre.
· S’aprova el Compte General del 
Pressupost Municipal i de l’Emissora 
Municipal de Ràdio, any 2013.
A favor: 6 vots (ERC)
En contra: 0 vots
Abstencions: 4 vots (CIU)
Es pren coneixement de la renúncia 
al seu càrrec i a l’acta de regidor 

de l’ Ajuntament d’Artesa de Segre, 
que es efectiva en aquest acte, 
presentada pel Sr. Antonio Belchi 
Escobosa.

Aprovacions fetes durant el mes 
de novembre
· S’aprova la relació de factures, 
majors de 120,20 euros, pendents 
d ’aprovació corresponents a 
l’exercici comptable 2014 que pugen 
la quantitat de 84.276,15 euros.
· S’aproven les següents llicències 
d’obra:
- Per pintar la façana, treure les 
teules existents, col·locar aïllament 
de 5 cm. i tela, nova teula mixta i 
canviar canal i tub de baixada de 
l’immoble situat a la plaça del Ball, 
17 d’Artesa de Segre.
- Per l’obertura d’una escomesa al 
carrer per a poder subministrar gas 
natural canalitzat a l’immoble situat 
al carrer Església, 3, però des de la 
plaça del Ball, d’Artesa de Segre.
- Per arreglar terrassa col·locant tela 
asfàltica i nou enrajolat de l’immoble 
situat a la carretera d’Agramunt, 2 
d’Artesa de Segre.
- Per fer part del mur de tanca 
perimetral amb pedra del país per 
fora i peça de formigó escardejada 
per dins,  al solar situat a la carretera 
de Vilanova, 19 a Alentorn.
- Per refer les parts del mur que 
estan en mal estat, picar junts i 
rejuntar deixant la pedra vista, i fer 
el coronament amb llosa del país, 
al solar situat a la carretera de 
Vilanova, 15-17 a Alentorn.
- Per renovar bany i instal·lació 
elèctrica, col·locació de calefacció 
per radiadors, pintar interior habitatge 

i arreglar la finestra dels baixos de 
l’immoble situat al carrer Sant Joan, 
10 d’Artesa de Segre.
- Per rascar, posar fixador i líquid 
anti-humitat, pintar amb dues capes 
la façana de l’immoble situat al carrer 
Sant Joan, 10 d’Artesa de Segre.
·  S ’ a p r o v e n  l e s  s e g ü e n t s 
autoritzacions de les connexions a 
la xarxa d’aigua:
- Per la instal·lació d’una escomesa 
d’aigua potable a l’habitatge situat 
al carrer Enric Granados, 6 2n. 3a, 
d’Artesa de Segre.
- Per la instal·lació d’una escomesa 
d’aigua potable al local situat a la 
carretera d’Agramunt, 35 baixos 
dreta d’Artesa de Segre.
- Per la instal·lació d’una escomesa 
d’aigua potable a l’habitatge situat 
a la carretera d’Agramunt, 8, 2n, 
d’Artesa de Segre.
- Per la instal·lació d’una escomesa 
d’aigua potable a l’habitatge situat 
al carrer les Monges, 16, 2n. 1a, 
d’Artesa de Segre.

Informes d’alcaldia:
· S’acorda concedir una subvenció 
per un import de 300,00 euros, a 
l’AMPA de l’Escola de Música, per 
la celebració del concert de Santa 
Cecília celebrat en benefici de La 
Marató de TV3 d’enguany.
· S’acorda concedir ajut econòmic 
per la celebració de la Festa de 
Sant Marc de l’any 2014 als veïns de 
Sant Marc de Batlliu. L’import serà 
l’establerta les bases d’execució del 
pressupost del 2014.

       Eva Maza i Batlle
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PARTITS POLÍTICS

Un any intranscendent

El blog del PSC - PM

ltre cop i ja sense adonar-
nos amb el pas inexorable 
del temps, un any més ja 

s’acaba, però avui no volem fer 
una mirada global al passat, sinó 
continuar treballant en el present per 
tenir una bona base de futur.
 Tenim una petició que creiem 
no costaria pas gaire de dur a 
terme per part del Consistori. A 
l’entrada de l’escola de música no 
hi ha accessibilitat per als cotxets o 
cadires de rodes. L’entrada en la qual 
no hi ha barreres arquitectòniques és 
a la part del davant, però en no estar 
oberta aquella porta queda obsoleta. 
Es podria fer algun tipus de rampa 
per la part de darrera i així mirar de 
facilitar als pares i mares la circulació 
de cotxets o cadires de rodes. 
Creiem que és una solució assumible 
econòmicament per l’Ajuntament i 
tots ho agrairíem.
 També voldríem fer menció d’un 
altre tema. Recentment s’ha obert una 
nova superfície comercial a la nostra 
ciutat. En els darrers dies hem pogut 
apreciar que del personal contractat 
només han agafat dos persones 
veïnes d’Artesa. Qualsevol obertura 
de negoci al nostre poble és una 
bona notícia i signe de que les coses 

A comencen a remuntar. Però també 
cal saber anar més enllà i estudiar 
si realment aporta un benefici als 
nostres veïns no només en l’aspecte 
d’oferta comercial. Sabem que hi 
ha altres ciutats de la província on 
existeixen convenis entre empresa i 
Ajuntament respectius que obliguen a 
contractar majoritàriament persones 
empadronades del municipi on 
les cadenes comercials es volen 
instal·lar. No estaria de més valorar 
aquesta possibilitat i així optimitzar al 
màxim l’arribada d'una gran empresa 
comercial en benefici d’Artesa. 
 Canviant de tema, anem cap al 
vessant econòmic municipal. Segons 
hem pogut comprovar a la premsa, 
el nostre Ajuntament és un dels 23 
municipis a la província, d’un total de 
231, que no ha presentat, ni en temps 
ni forma, els comptes del any 2013 a 
la Sindicatura de Comptes, on la data 
límit era el 15 d’octubre d’enguany. 
Trobem certament lamentable que 
a aquestes alçades encara estiguin 
pendents d’enviar els comptes a 
l’organisme que té la Generalitat de 
Catalunya per vetllar i preservar que 
els comptes de qualsevol municipi 
siguin transparents, equilibrats i 
visibles a tota la ciutadania, la qual 

té dret a veure com s’utilitzen els 
seus diners. No creiem que es 
vulgui amagar res, però aquesta 
manca d’eficiència en el treball 
comptable no és nova i mai se sap si 
algun dia pugui haver alguna sanció 
econòmica des de la Generalitat, que 
naturalment pagaran amb els diners 
de tots els artesencs i artesenques.
 Acabem un any 2014 que ha estat 
intranscendent en línies generals 
municipals. No hem vist cap projecte 
nou que afecti al polígon industrial El 
Pla, el casal dels avis continua parat, 
el Cubbtural encara no funciona a 
ple rendiment, l’accés al Roc del 
Cudós segueix essent una incògnita, 
continuen carrers interiors del poble 
sense asfaltar i moltes altres coses 
que també són rellevants i ara no ens 
voldríem fer pesats. 
 En fi, us desitgem que passeu 
unes Bones Festes de Nadal amb 
la família i amics i que tingueu tots, 
sense excepció, una molt bona 
entrada d’un any 2015 pròsper per 
tothom. 
  

Junta Local del Partit Popular 
d’Artesa de Segre

atansa el Nadal i amb ell 
els Reis Mags que porten 
regals als infants. Avui volem 

demanar una millora per ells. Avui 
fem la carta als Reis!
 Com tots sabem, el curs escolar 
comença al setembre i acaba al mes 
de juny. Durant aquests deu mesos 
de l’any la carretera de Montsonís és 
un constant anar i venir de cotxes de 
pares que porten els seus fills al centre 
educatiu o se’ls enduen. L’entrada al 
pàrquing és molt propera a l’escola. 
Hem de tenir en compte que hi ha 
molts alumnes que hi van caminant 
sense acompanyants, sobretot a 
partir de tercer de primària. 
 Des de la nostra Agrupació 
proposem canviar l’entrada a l’espai 
d’aparcament. La situaríem sortint del 

Parc de bombers direcció a 
l’escola, passat el riu Senill, 
a la dreta, i just on comença 
el terreny per a equipaments 
municipals (quadrícula groga 
de la imatge). 
 Amb aquest canvi, hi 
hauria menys vehicles 
circulant en l’últim tram, ja que els 
trauríem abans de la calçada i, per 
tant, es reduiria el perill. També 
agilitzaria el trànsit perquè els cotxes 
podrien aparcar abans. La sortida 
seria pel mateix lloc que és avui, no 
caldria cap modificació.
 Finalment, pintaríem un pas de 
vianants just a la cantonada de l’inici 
del carrer Jesús Santacreu -que és 
per on travessen el carrer la majoria de 
famílies que venen de la part alta de la 

ciutat- i un altre a l’inici de la carretera de 
Montsonís, abans de la llar de jubilats.
 La imatge que acompanya el text 
il·lustra perfectament el que intentem 
explicar.
Per aquest any res més, fins al 2015! 

Bones festes!! I que els 
Reis Mags siguin ben generosos!!

S'
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Trobada dels 60
VIDA SOCIAL

El passat 22 de novembre 
vam celebrar la trobada dels 
“joves” dels 60 d’Artesa.
 A les 11:30 hores, ens 
vam trobar a la plaça de 
l’Ajuntament, per anar tot 
seguit a fer-nos la foto  de 
protocol. Després, direcció 
a Seró per visitar el Túmul. 
En acabar la visita, cap 
al restaurant Valldans de 
Ponts, on el nostre company 
i veí d’Artesa Carlos Camats, 
també de la colla dels 60, 
ens va preparar un excel·lent 
dinar. Una bona sobretaula 
de gresca i pastissos en 
abundància, gentilesa del 
Carlos.
 G r à c i e s  a  t o t s  e l s 
assistents per fer possible 
aquesta trobada. Fins als 65!

la Palanca
PUBLICACIÓ D’ARTESA DE SEGRE I COMARCA

ANUNCIA’T A 

LA PALANCA
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FA 25 ANYS

Desembre de 1989
          

  E n la revista d’aquest mes hi 
coincideix la col·laboració 
de vàries persones que fa 

alguns anys que ja no estan entre 
nosaltres: el Sisquet i la Lola de ca 
l’Espinal amb les seues fotos, i Mn. 
Roc i el Sícoris amb els seus textos. 
Al marge de possibles simpaties 
personals, crec que no hem de deixar 
que s’esborri la seua memòria, ja que 
es tracta de gent que va participar 
activament en el dinamisme de la 
nostra petita societat rural.
 PORTADA. Cal suposar que es 
tracta d’un dels pessebres premiats 
aquell Nadal, però no he trobat més 
informació en les pàgines interiors, 
tot i que apareix una altra imatge 
d’un pessebre a la secció Nadal. 
Ambdues són de la Dolors “Lola” 
Aubet.
 EDITORIAL. A punt d’acabar una 
dècada, 1990 és el títol escollit per la 
redacció de cara a fer un repàs dels 
anys 80, destacant els progressos 
amb la nostra democràcia i, a nivell 
europeu, la significativa caiguda 
del mur de Berlín i els horitzons 
d’ampliació del Mercat Comú (avui 
Unió Europea).
 NADAL. Mn. Roc Salvia i Setó 
escriu La Pau fruit de la paciència. 
Es tracta d’un missatge nadalenc en 
què ens parla de la paciència, que “fa 
que puguem suportar-nos a nosaltres 
mateixos en les nostres errades (...), 
és creadora de vida (...), genera 
comprensió il·limitada (...) i fa que 
puguem valorar dignament l’altre”. 
A la pàgina següent reproduïm una 
de les imatges que acompanyen el 
text, on veiem l’entranyable Mn. Roc 
acompanyat d’un grup d’escolans, 
tot i que els de la segona fila no es 

veuen amb massa claredat.
 ELS BOLETS A LA CUINA. 
Anna Areny i Porta ens parla de 
La cuina, els bolets i la taula. 
Després d’advertir-nos sobre 
el consum de bolets que no 
coneixem, ens explica com fer 
bolets amb salsa d’avellanes, 
bo le ts  amb cansalada i 
conserva de bolets (uns amb 
sal i altres assecats). En un 
requadre destacat, la recepta 
del conill amb llenegues del 
llibre “La cuina de Ponent” 
d’Enric Ribera i Gabandé. 
 DES DEL MIRADOR DEL 
MONTSEC. Amb l’article La 
catalanitat de Cristòfol Colom 
a través del seu perfil biogràfic, 
Ferran Sánchez Agustí furga 
aquest mes en un dels misteris 
més famosos de la història. Diu 
Sánchez que el motiu pel qual Colom 
va amagar la seua procedència 
catalana és la guerra (1462-1472) 
que la Generalitat va mantenir amb 
Joan II, pare del rei Ferran el Catòlic. 
També enumera un reguitzell de fets 
que semblen més que casualitats i 
que situarien el naixement de Colom 
a Catalunya, probablement a Tarroja 
de Segarra. Passats 25 anys, el 
misteri continua, tot i que l’origen 
genovès sembla més consolidat, 
encara que només sigui “oficialment”.
 FACETES DE L’ANTIGOR. El 
redactor Sícoris escriu sobre La 
matança del porc. Després de 
repassar els detalls d’aquesta 
tradició que té lloc durant l’hivern 
(l’àpat, la influència de la lluna, les 
mandongueres, el matador, la pilota 
que es feia amb la bufeta...), acaba 
amb una crítica als canvis que 

provoquen la pèrdua progressiva 
d’aquest costum ancestral.
    Al final de la secció, apareix una 
nota d’aclariment de la revista sobre 
l’autoria d’algunes fotos del mes 
passat, obra de Fotos Sisquet.
 NADAL. La secció està formada 
per dos textos. Primer, l’article Nadal, 
et caldria molt de temps per a saber 
de tu, signat per Eva, on expressa 
els seus sentiments davant d’unes 
vacances nadalenques en què 
es prediquen determinats valors, 
enterbolides pel butlletí de notes
   Després, el poema Desig nadalenc, 
signat pel Bruixot de Coll d’Orenga 
(podria ser un dels altres pseudònims 
del Sícoris), és en realitat una crítica 
a la gestió municipal artesenca.
 CULTURA. Una vegada més, la 
Biblioteca Joan Maluquer i Viladot 
informa de les darreres novetats de 
què disposa.
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FA 25 ANYS

 NOTÍCIES DE PREMSA. Una 
de les notícies més properes és la 
sort de les comarques del Segrià, 
l’Urgell i el Pla d’Urgell, on la loteria 
va deixar més de 5.000 milions de 
pessetes.
 SENZILLAMENT APRETANT 
ELS PUNYS. Humanitat, ai! Una 
nova raça d’hipocresia és un text 
signat per Eva, on exposa els 
suposats pensaments d’un nadó 
just en els moments previs de la 
seua arribada a aquest món ple de 
contradiccions.
 NADAL. Per tercera vegada, 
apareix aquesta secció. Ara, l’article 
Dignificar les festes, de la pròpia 
redacció de la revista, critica una 
tradició nadalenca de Vilanova de 
Meià que consistia en guarnir la 
Pl. Major amb “catxarros vellots, 
rovellats i bruts”, en contraposició 
a altres tradicions més comunes. 
L’article m’ha cridat l’atenció perquè 
desconeixia el fet, però també em 
queda el dubte de la intencionalitat 
que, segons com, podria ser prou 
coherent.
 INFORMACIÓ MUNICIPAL 
LOCAL. Com en el mes anterior, 
la secció ocupa un parell de 
pàgines senceres, però la major 
part són temes de gestió ordinària 
d’un ajuntament. En l’apartat dels 
informes d’alcaldia, destaca el 
fet que les al·legacions d’alguns 
veïns a la qualificació dels terrenys 
de la Cooperativa (nucli urbà) 
podria endarrerir l’aprovació de les 
normes urbanístiques. CREU ROJA INFORMA. En 
l’article d’aquest mes, acompanyat 
de dues imatges, l’entitat ens 
explica amb tot detall com està 

equipada la nova ambulància de 
què es disposa a Artesa. També 
es convida tothom a poder-la 
veure el 7 de gener a la plaça de 

l’Ajuntament. Em xoca que, al final 
de l’article, es doni les gràcies a 
la presidenta provincial, Carme 
Tobella, perquè “ha estat ella qui 
ha cedit l’ambulància”. Segurament 
deu estar mal expressat i es refereix 
al fet que l’actuació d’aquesta 
senyora va ser decisiva. NADALA. Aprofitant les novetats 
que van sortint respecte als Jocs 
Olímpics de Barcelona ’92, una 
il·lustració que sembla ser de 
Pere Serra ens mostra la mascota 
Cobi i la seua nova companya 
Nosi (mascota poc coneguda 
de l’Olimpíada Cultural, obra 
també de Xavier Mariscal). Amb 
un toc d’humor, llegim al peu: “La 
redacció de La Palanca us desitja 
olímpicament un bon any 1990”. Pel 
que fa a la pàgina d’humor del mes 

anterior, he sabut que l’autor era Pere 
Serra (Lletania del caçador). IMATGES D’AHIR. Una foto de 
les Escoles Velles i un article de 

l’Àlbum de la vella Artesa, elaborat 
fa anys per l’Associació de la Gent 
Gran d’Artesa, ens situen a l’any 
1925, tot i que la foto deu ser menys 
antiga. El 25 de juny d’aquell any, poc 
després de la dissolució definitiva 
de la Mancomunitat de Catalunya 
pel dictador Primo de Rivera, es va 
inaugurar les “Escuelas Nacionales”. 
L’article repassa les autoritats del 
moment, entre les quals l’alcalde “Pau 
cafeter”, els mestres i les diferents 
activitats d’aquell dia. Destaca, a 
més, la circumstància que l’edifici 
on van anar a escola els acollia anys 
després com a llar de gent gran, com 
avui dia, després d’haver ocupat 
altres espais municipals.

         Ramon Giribet i Boneta
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PROGRAMA DE NADAL

Festes de Nadal
Durant les festes 

Desembre 
Gener

Concurs de pessebres 
Qui hi vulgui participar ho haurà de 
comunicar, del 12 al 24 de desembre, 
a la parròquia o als membres del 
jurat. El jurat visitarà els pessebres el 
27, durant el matí. Es farà pública la 
decisió, l’1 de gener, a la cartellera de 
la Parròquia.
Organitza: Parròquia d’Artesa de Se-
gre i Associació de pessebristes 

De l’1 al 31 de desembre | Biblioteca
Exposició “La Guerra civil”.
Organitza: Club de Lectures Artesenc 
i Biblioteca Joan Maluquer i Viladot                

De l’1 de desembre fins al 7 de gener 
Biblioteca 
Mostra de llibres relacionats amb Les 
malalties del cor.
Organitza: Bibl. J. Maluquer i Viladot 

Del 6 de desembre al 6 de gener
Ornament d’arbres de nadal i decora-
ció d’aparadors
Organitza: ACS

Del 20 de desembre al 6 de gener
Sorteig de vals de compra
Organitza: ACS

Del 14 de desembre al 5 de gener
Concurs: “Què hi ha fora de lloc?”
El joc consisteix en trobar un objecte 
exposat als aparadors dels comerços 
de l’ACS que no correspon a la botiga. 
Organitza: ACS

Del 24 de desembre al 10 de gener 
Casal de la Gent Gran | 18 a 20h
El Pessebre
Organitza: Associació de Gent Gran 
d’Artesa de Segre i Comarca

Del 15 de desembre al 19 de desembre 
Escola Municipal de Música|20h
Audicions musicals
Dilluns 22 de desembre 
Residència Municipal |17h
Missa de Nadal. 
Organitza: Càritas P. i Església 
Sala Polivalent|17.30h
 “Els pastorets del ferrer Magí” 
d’Enriqueta Capellades.                                     
Organitza: Escola Els Planells (alum-
nat de 5è)

Dimarts 23 de desembre 
Pavelló |18h
Tarda de cine, projecció d’una pel·lícula.

Dimecres 24 de desembre
Santuari de Salgar | 22h
Missa del Gall
Església d’Artesa | 24h
Missa del Gall
Pavelló | 01h
FESTA DE NADAL
Organitza: CENG

Dijous 25 de desembre
Església d’Artesa | 8.55h
Missa
Església d’Artesa |12h

Missa de Nadal.
Església d’Artesa | 19.30h
Concert de Nadal de l’Orfeó i dels cors 
infantils de l’Escola Municipal de Mú-
sica (Brots d’Il·lusió, Minyons i Vailets)

Divendres 26 de desembre
Església d’Artesa | 11h
Missa de Sant Esteve. 

Dissabte 27 de desembre 
Pavelló| les 15.45h
7ª Olímpiada Rossi Delight 
Organitza: El Lokal

Dilluns 29 i dimarts 30 de desembre 
Pavelló | 16h a 19h
Parc de Nadal
Organitza: Ajuntament d’Artesa de 
Segre i diverses entitats

Dimecres 31 de desembre
Cursa de Sant Silvestre | Sortida da-
vant de l’Ajuntament|15.30h
Organitza: CUDOS

Revetlla de Cap d’Any | Pavelló|01h
BALL amb Dj Machito amb clàssics 
i música del moment i a continuació
Dj Lokito amb els millors temes actuals.
Col·labora: Ajuntament d’Artesa de 
Segre

Divendres 2 de gener 
Hora del conte | Biblioteca|17.30h
 “Contes a cabassos”
Organitza: Biblioteca Joan Maluquer i 
Viladot i Ajuntament

Visita del Patge Reial | Residència 
Municipal | A partir de les 19h
A continuació, al CUBBTURAL, RE-
BUDA DEL PATGE REIAL.

Dissabte 3 de gener |Pavelló |18h
Tarda de cine, projecció d’una 
pel·lícula.

Dilluns 5 de gener
Alentorn | 18h
Cavalcada de Reis Mags d’Orient a 
i repartiment dels regals a l’església 
del poble.
Organitza: Comissió de festes 
d’Alentorn

Artesa de Segre | 18h
Cavalcada dels Reis Mags d’Orient, 
adoració al nen Jesús i repartiment 
de regals. 
Organitza: Comissió de Carrossa de 
Reis i voluntaris.

Baldomar | 21h
Cavalcada de Reis, a l’església
Organitza: EMD i Comissió de Festes 
de Baldomar

Dimarts 6 de gener
Església d’Artesa | 12.45h
Lliurament de premis del Concurs de 
pessebres                                                                                      
Si els premis no es van a recollir, es 
considerarà nul
Organitza: Associació de pessebristes 
de la Parròquia d’Artesa de Segre

SSMM Els Reis Mags d’Orient 
repartiran els regals al CUBBTURAL.
Tots els que vulgueu que SSMM 
us portin un regal, heu de trucar a 
l’Ajuntament fins al 973 400 013 (de 
9 a 14 h) o bé per mail a info@arte-
sadesegre.cat , fins al 2 de gener de 
2015. 
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Solucions al jeroglífic
-Biblioteca (bib, "lio", teca)

Última hora del "Petit Nicolàs"

El Joan treballa a la...

JeroglíficHumor

BIB

"enredo"

MENJAR
S´ha descobert que també vol utilitzar la seva 
gran influència amb els Reis Mags per a què li 
toqui la loteria del Nen. I ha confessat:"Si no pot 
ser el primer premi, que sigui el segon"
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IMATGES D´AHIR

Artesa i l'automoció (I). 1908

E  ls següents mesos parlarem dels 
començaments de l’automòbil, 
dels principis de l’automoció 

a Espanya i del paper molt petit, però 
important, que Artesa de Segre va tenir 
en aquesta història.
La primera idea era fabricar els motors 
i els xassís del cotxes resistents, 
per a circular amb garanties per 
gairebé totes les rutes de la nació, 
demostrant potència i fortalesa per a 
circular per carreteres i camins, molts 
d’ells, en aquells temps primers, poc 
menys que intransitables. 
 La companyia Hispano-Suiza, 
amb seu a Barcelona, a més cotxes 
de ciutat, va ser la pionera que va 
construir xassís per a òmnibus, 
durant un llarg espai de temps. 
Aquests vehicles juntament amb el 
trasllat de passatgers i paqueteria, 
serien aprofitats per a portar el correu 
i la premsa, més o menys diària.
 
Artesa i els cotxes de línia
Així, amb aquests propòsits, es van 
establir una xarxa de línies regulars 
arreu de tot Catalunya, amb diferents 
propietaris i denominacions.
 Amb idèntica finalitat, podem 
afirmar que després de consultes 
i investigacions, com veureu, hem 
arribat a la conclusió que l’empresa 
més antiga de les que es van dedicar 
al trasllat interurbà de passatgers 
per tot el país, va ser la Hispano-
Montañesa, propietat de don Martín 
Bruno Maluquer, qui a Artesa de 

Model igual que la Hispano-Montañesa d’Artesa, carrossat per Ramon Pla, d’Artesa, amb rodes de Cal 
Freixes -també d’Artesa- i motor Anglada. En aquells temps, qui agafava el cotxe de línia ho feia molt mudat, 
amb els millors vestits, barrets, gorres i corbata per a viatjar

Segre, l’any 1908, va inaugurar 
les primeres línies d’Espanya, la 
d’Artesa de Segre a Tàrrega, amb 4 
òmnibus Hispano-Suiza, matriculats 
amb els números L-6, L-9, L-13 i 
L-20, segons dades facilitades per 
la Direcció Provincial de Trànsit de 
Lleida.
 Per què Artesa i Tàrrega? El motiu 
principal va ser perquè un empresari 
amb visió de futur, el Sr. Bruno 
Maluquer vivia a Artesa. L’altra raó 

estratègica era que llavors 
Artesa era un important 
centre de traginers entre 
la plana i la muntanya, 
on s’establien enllaços 
amb Tàrrega, que també 
n’era un centre important. 
Aquesta població va ser 
durant dècades més 
important amb el comerç 
que Lleida i Balaguer.
 Tàrrega tenia un gran 
potencial de distribuïdors 
de teixits, ferreteries, 
vins, maquinària agrícola 

(tenia la fàbrica més gran de la 
província) artesania, queviures, etc. 
Tot a l’engròs. I un gran assentament 
bancari al darrere. A més, tenia 
viatjants -comercials- al carrer cada 
dia per a vendre i promocionar 
els seus productes. Una dada: el 
1930 Tàrrega va muntar la primera 
Cambra de Comerç de la província, 
amb l’empresari Josep Pont (el 
Tordera) com a primer president, qui 
tenia trencadora d’ametlles i fàbrica 
d’oli, i es dedicava a l’exportació 
quan encara ningú hi pensava.
 Una altra raó era la proximitat. 
Sols 30 kilòmetres. Encara que 
l’experiment va sortir molt bé, 
no deixava de ser una aventura. 
Els cotxes de línia es van anar 
matriculant gradualment.

Bartomeu Jové i Serra
Agraïment a la família de Cal 

Freixes per la col·laboració





LA FOTO

El dilluns 8 de desembre, la Colla del Castellot va organitzar-se per muntar el tradicional pessebre. 
Us animen a tots a visitar-lo. FOTO: Amics del Castellot


