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Programa de Nadal
Podeu consultar els actes d’aques-
tes festes a la pàgina 27

20 de desembre - 24 de gener
Als baixos de Cal Rebolleda (Bisbe 
Bernaus, 7), Exposició Bugade-
res i safareigs. Festius, de 12 a 
14 h, excepte Nadal i Cap d’Any 
(tancat). Laborables, de 18 a 20 h 
(excepte els dilluns i els dimarts, 
tancat). Organitza: Club de Lectu-
res Artesenc 

8 - 29 de gener

A l’Àrea d’Activitats de la Biblioteca 
Joan Maluquer i Viladot, Exposició 
de fotografies de Vicenç Roca (veu-
re pàg. 38)

20 de gener

Festivitat de Sant Sebastià
27 de gener

A l’Àrea d’Activitats de la Biblioteca, 
Presentació del llibre Diario de un 
buscador (veure pàg. 38)

agenda FONTs: registre Civil 
d’Artesa de segre, 
Arxiprestat	d’Artesa	de	
segre i Ajuntaments 
de Foradada i de 
Vilanova de meià.

temps

Agenda Actes
que sabem que es faranciutadana

novembre
mUNICIPI d’ArTesA de seGre
NAIxemeNTs:
dia 15: Guim Vila i Maza, fill de Joan 

i d’Eva 
Ona Vila i Maza, filla de Joan 
i d’Eva

dia 16: Mouhamed Navi Sow, fill de 
Mamadou i d’Aissatou

dia 17: Tirs Campà i Esteve, fill de 
Joan i d’Agnès

deFUNCIONs:
dia 11:   Antoni Ros i Cardeñes (89 

anys), natural de Baronia de 
Rialb

dia 28: Ramon Sorribes i Gimbert 
(82 anys), natural d’Artesa de 
Segre

mUNICIPI de VILANOVA de meIà

NAIxemeNTs:
dia 14: Sílvia Cairó i Sala, filla d’ Hèc-

tor i d’Eva

mUNICIPI d’ArTesA de seGre

A) PLAçA de L’AJUNTAmeNT

Temperatura mitjana:    10,4°

Temperatura màx.:        22° (dies 7 i 8)

Temperatura mínima:   -5° (dia 24) 

Dies amb precipit.:     1 (dia 2: 33 mm)

b) bALdOmAr
Temperatura mitjana: 8,8°
Temperatura màxima:      22,8° (dia 8)
Temperatura mínima:      -6,8º (dia 24)
Dies amb precipitacions: 4
Precipitació màxima:  29,3 mm (dia 2)
Total precipitacions:    30,1 mm

VILANOVA de meIà
Temperatura mitjana:  8,5°
Temperatura màxima: 22,7° (dia 7)
Temperatura mín: -3,7º (dia 24)
Dies amb precipitacions: 2
Precipitació màx: 41,2 mm (dia 2)
Total precipitacions: 41,4 mm

mUNICIPI de FOrAdAdA
Sense dades 

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

novembre

NOTA de LA redACCIÓ

En l’apartat AGENDA CIUTADANA hi publiquem els naixements i les de-
funcions dels municipis d’Alòs de Balaguer, Artesa de Segre, Foradada i 
Vilanova de Meià dels quals en tenim coneixement, excepte quan les per-
sones interessades ens fan saber de manera explícita que no ho volen.
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editorial
Portem un any que Déu n’hi do! Només 
cal fer un repàs per sobre d’alguns te-
mes. Per començar, amb la del 20 de 
desembre, ja seran tres les vegades 
que hem anat a les urnes, però no paren 
d’aparèixer casos de corrupció política 
que ens fan més difícil motivar-nos per 
a votar.
En un altre àmbit, resulta que el canvi 
climàtic és cada vegada més evident, 
mentre van passant els anys i es van 
incomplint els acords de les respectives 
cimeres, com la d’aquests dies a París.
Parlant de París, els atemptats terroris-
tes ens recorden que el món està ple de 
sonats que, amb l’excusa de defensar 
un ideal, es carreguen al primer que es 
troben al davant, de forma que ningú se 
sent segur ni en allò que hem convingut 
en anomenar el món civilitzat.
I del procés d’independència, què? Els 
contraris es freguen les mans, és clar. 
Mentre la gent que ha optat per donar 
suport a aquesta via, com a sortida 
única i definitiva per a Catalunya, està 
a punt de tenir una crisi nerviosa degut 
a les complicades negociacions entre 
Junts pel Sí i la CUP.
Per acabar-ho d’adobar, l’Ajuntament 
d’Artesa, en aquest últim tram de l’any, 
ens obsequia amb la notícia de l’incre-
ment d’alguns impostos i taxes. Ente-
nem els arguments, sabem que els ser-

veis no han de ser deficitaris i, malgrat la 
pujada de l’IBI respecte al 2015, veiem 
que serà més econòmic el 2016 que el 
2014... però, carai!, la butxaca ho no-
tarà. No cal continuar, oi? Podem parlar 
d’esperit nadalenc amb aquest panora-
ma? Potser resulta difícil, però és neces-
sari. Oblideu-vos del Nadal més material 
i centrem-nos en allò més emotiu. No hi 
ha res com el retrobament de les famí-
lies i de les amistats a l’escalf d’una llar, 
al marge de sentiments religiosos, que 
en molts casos també cal afegir-los a la 
“cistella del Nadal”. Una teràpia segura 
per a tants maldecaps.
Per tant, benvolguts lectors de La Palan-
ca, us desitgem que tingueu unes bones 
festes i que el 2016 sigui un molt bon 
any. Nosaltres procurarem continuar al 
peu del canó.

Nota als subscriptors
Ara que arriba un nou any, La Palanca 
agrairà als subscriptors que actualitzin 
les dades que no són correctes (titular 
de la subscripció, compte bancari per a 
domiciliació, adreça...). Ens trobem, per 
exemple, amb alguns titulars que són 
persones difuntes. Es pot fer per co-
rreu electrònic (revista@lapalanca.cat) 
o deixant gravades les noves dades al 
contestador automàtic (973401158).

NOTA: La Palanca està oberta a totes les col·laboracions, però ens reservem el dret 
de publicar-les. Només s’admetran els escrits signats amb el nom de l’autor o autors. La 
revista no fa seves, necessàriament, les opinions expressades pels seus col·laboradors.
Recepció	de	textos	per	a	la	propera	revista:	divendres	8	de	gener

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

Esperit nadalencdIPòsIT LeGAL: L-283-1981
edITA: 
Associació Cultural La Palanca

COOrdINACIÓ
Marta Serret i Bella

CONseLL de redACCIÓ
Ramon Giribet i Boneta, Bartomeu 
Jové i Serra, Miquel Regué i Gili

COL·LAbOrAdOrs
Biblioteca Municipal d’Artesa, Ivan 
Balagueró, Carme Barril, Ramon I. 
Canyelles, Antoni Español, Josep 
M. Espinal, David Fusté, Josep 
Galceran, Joan Giribet, Myriam Gu-
tiérrez, Paquita Martí, Iolanda Ma-
sanés, Eva Maza, Josep Nogués, 
Mercè Nogués, Pilar Porta, Martí 
Regué, Josep M. Sabartés, Ferran 
Sánchez, Pere Serra, Montse Vall, 
Albert Vidal, Anna M. Vilanova

mAQUeTACIÓ M. Àngels López, 
Marta Serret

sUbsCrIPCIONs I PUbLICITAT
Cubtural. Sala La Palanca
C/ M.D. del Pla, 25 1r 3a
25730 Artesa de Segre
Telèfon 973 40 11 58
correu electrònic:  
revista@lapalanca.cat
www.lapalanca.cat

ImPressIÓ
Impressus Gestió Integral SL

TIrATGe
800 exemplars

sUbsCrIPCIÓ ANUAL  
(11 revistes)
27 euros (Estat espanyol i Andorra)
40 euros (Europa)  
i 45 euros (Amèrica)

membre  
de L’ACPC

PremI TAsIs-TOrreNT 
al millor reportatge publicat a 
la Premsa Comarcal Catalana 
1997.

PremI AL FOmeNT de LA 
CULTUrA. 
Noguerenc de l’any 1998.

PremI PICA d’esTATs 
al millor reportatge local de 
promoció turística 2004.
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E l dia 2 de desembre, la Biblioteca 
va organitzar un Taller de Nadal 

per a nens i nenes. És una activitat 
que es fa cada any per aquestes da-
tes, amb motiu de l’aproximació de 
les festes.

Aquest any, la participació va ser 
massiva, així que es va optar per 
organitzar dues sessions de tallers 

continuades. Les encarregades de 
conduir-los van ser la Josefina París 
i la Riet Caljouw.

Hi van participar nens i nenes de 
totes les edats, i els més petits ho 
van fer amb l’ajuda dels pares. El re-
sultat va ser un mussol, fet a partir 
d’una pinya,  feltre i coto fluix. Pares 
i fills van sortir més que satisfets.

noticiari

Èxit de participació als tallers de 
manualitats de Nadal a la Biblioteca

L’activitat va implicar “artistes” de 
totes les edats | Fina Solans

E l club esportiu Altis va organitzar 
el dia 13 de desembre el Fes-

tival de Nadal, dedicat a la Marató 
de TV3 i excusa perfecta per passar 
una tarda divertida. Hi van participar 
tots els grups del gimnàs i va mos-

trar totes les activitats que s’hi fan.
Hi van actuar des dels més petits, 

amb divertits espectacles de ball, 
gimnàstica i acrobàcies, fins al Gim 
d’Or, que van demostrar que estan 
en plena forma. Pel mig, l’animadís-

sim grup de Zumba o el grup de Tae-
kwondo van fer evident la variada 
oferta d’activitats del centre.

L’espectacle va omplir la sala 
gran del Cubtural i va recollir 1.660 
euros per la Marató.

Festival de ‘la Marató de TV3’
El cubtural es va omplir per gaudir d’un espectacle amb protagonistes de totes les edats | Marta Serret
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Conxita Solans i Marsà, filla de 
Cal Joanetó de Montargull, ha 

estat una de les distingides pels Pre-
mis Funde d’aquest any, que es van 
entregar el 20 de novembre a Lleida. 

Els Premis Funde van néixer fa 
10 anys i reconeixen la tasca de do-
nes al capdavant d’una empresa o 
que destaquen en qualsevol sector, 
com la investigació, l’educació, l’es-
port, l’activitat artística, l’ajuda huma-
nitària o el treball social. Una de les 
candidatures és La tasca científica 

d’ invest igac ió 
més notòria, que 
enguany ha dis-
tingit a Solans. 

Artesa ja 
es va fer ressò 
del seu mèrit el 
2014, amb l’ex- 
posició 16 cientí-
fiques catalanes. Conxita Solans és 
Investigadora del Consell Superior 
d’Investigacions Científiques (CSIC) 
a l’Institut de Química Avançada de 

Catalunya. Ha publicat més de 100 
articles i és coeditora del llibre In-
dustrial Applications of Microemul-
sions. | Fina Solans

Conxita Solans, premiada 
per la seva tasca científica

L ’escriptor i guionista Jaume Ca-
bré va visitar la biblioteca el 26 

de novembre. És autor d’una obra 
narrativa de gran rigor conceptual i 
literari,  una de les més rellevants del 
panorama internacional. Els nom-
brosos assistents a la xerrada van 
gaudir escoltant el procés narratiu i 
les eines que utilitza per crear perso-
natges i situacions. La xerrada es va 

centrar en els tres llibres que s’han 
llegit de l’autor al Club de Lectura de 
la Biblioteca, que són Les veus del 
Pamano, Jo confesso i el llibre que 
es llegeix aquest mes, Senyoria.

La biblioteca va agrair que Cabré 
acceptés la invitació i va destacar el 
gran honor que representava el fet 
d’haver-lo pogut escoltar. Les seves 
novel·les gaudeixen de gran projec-

ció internacional, amb traduccions a 
una vintena de llengües i constants 
reedicions. 

Cabré també s’ha dedicat a 
la ficció televisiva i ha creat i es-
crit les sèries catalanes La Gran-
ja (1988-1991), Estació d’Enllaç 
(1994-1998), Crims (2000) o Vent-
delplà (2005-2006). A més, ha col·la-
borat en guions cinematogràfics.

Xerrada-col·loqui amb l’escriptor Jaume Cabré
L’acte va atraure desenes de persones, que van gaudir de la proximitat amb l’autor | fotos: Dolors Bella / Jordi Farré

Solans, al centre, en l’entrega de premis | foto: Fina Solans
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E l 24 de novembre va tenir lloc 
una xerrada a la sala de l’As-

sociació Artesenques Actives del 
Centre d’Entitats les Monges. L’acte 
versava sobre la malaltia del càncer, 
però en aquesta ocasió l’enfocament 
era força original respecte les xerra-

des habituals, ja que no se centrava 
en la prevenció o la detecció de la 
malaltia, sinó en la cura i l’atenció a 
les persones que la pateixen.

Les assistents a l’acte, organitzat 
conjuntament pel CAP i l’associació, 
el van valorar molt positivament.

E ls dies 27 i 28 de novembre el 
Banc dels Aliments va convo-

car una nova edició de la campan-
ya de recollida El Gran Recapte. A 
Artesa ja fa anys que tant aquesta 
edició de tardor com la de primavera 

mobilitzen diversos supermercats, i 
aquesta edició també va ser així. En 
concret, s’hi van adherir Disbo, Cal 
Artigues, Plus, Caprabo i Dia.

Segons ha informat l’Ajuntament 
d’Artesa, es van recollir 1.719 quilos 

d’aliments entre els dos dies i els 
cinc supermercats participants. 

La iniciativa solidària, en el cas 
d’Artesa, es duu a terme conjunta-
ment entre l’Ajuntament i Càrites 
Parroquial.

Artesa se suma un any més al Gran Recapte
Cinc supermercats de la població es van adherir a la campanya del Banc dels Aliments | fotos: Dolors Bella

Xerrada sobre el càncer a les Artesenques Actives

La sala, el dia de l’acte | Dolors Bella
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TALLERS

VILELLA
ARTESA DE SEGRE
Tel. 973 40 02 95

EQUIPS DE NETEJA GIDAR
REPARACIONS MECÀNIQUES
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Norprint SA, la impremta d’Arte-
sa, va rebre el 27 de novembre 

una placa per homenatjar la seva 
llarga trajectòria com empresa refe-
rent del sector, 65 anys dins del món 
de les arts gràfiques. El Gremi de la 
Indústria i la Comunicació Gràfica de 
Catalunya va retre un homenatge a 
les empreses agremiades que han 
complert més de mig segle de vida.

L’entitat va celebrar un acte que 
va reunir una quarantena d’agre-
miats, als quals va reconèixer el 
mèrit de la seva trajectòria i la capa-
citat per adaptar-se a l’entorn econò-

mic de cada moment i superar-ne 
les dificultats. El reconeixement és 
merescut i necessari donada l’apor-
tació d’aquestes empreses al sec-
tor i a l’economia del seu entorn en 
general. Entre els distingits hi havia 
algunes empreses centenàries. Per 
part de Norprint, van recollir el pre-
mi Joan Nogués Sirvan, fundador, i 
Joan Nogués Galceran.

La impremta va iniciar-se l’any 
1950 i ja són tres les generacions 
que han tirat amb èxit el projecte 
endavant. La família Nogués vol 
donar les gràcies a totes aquelles 

persones que estimen, treballen o 
han treballat a la nostra empresa i 
han fet possible aconseguir aquesta 
distinció; sense elles no hauria sigut 
possible. | Norprint

Norprint rep un homenatge

La recollida del guardó | foto: Norprint

noticiari

E l Cubtural va acollir el diumenge, 15 de novembre, 
l’espectacle La Caputxeta Vermella, una iniciativa 

en el marc del Pla d’inclusió social. | Foto: J. Farré

Espectacle ‘La Caputxeta’

La professora Isabel Gatell i el Grup de Teatre Artesenc 
van oferir una aproximació a l’autor el 19 de novem-

bre. Enguany fa 80 anys del seu afusellament. | Foto: J. Farré

Aproximació a García Lorca

Endesa va iniciar aquest desembre una l’adequació 
d’un tram de la Secla, aproximadament entre el 

concessionari Fiat i el rentador, per solucionar uns vells 
problemes de filtracions que denunciaven els propietaris 
d’algunes finques. L’obra no té res a veure amb l’antic 
projecte d’entubament, molt costós i, de moment, aturat.

Endesa impermeabilitza 
un tram de la Secla

Les obres van començar a principis de mes | foto: D. Bella
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baldomar
EMD Baldomar

Ja s’han acabat les obres de mi-
llora de l’enllumenat de les quals 

vam informar en l’anterior edició. Els 
canvis han consistit a evitar la conta-
minació lumínica i millorar l’estètica 
del poble amb fanals rústics, i en un 
important estalvi energètic amb la 
làmpada led ambre.  L’obra compor-
ta altres millores en indrets als quals 
els mancava un punt de llum. S’ha 
il·luminat la pista poliesportiva i s’han 
posat fanals al parc infantil, s’ha il·lu-
minat la Plaça Major i s’ha fet arribar 
electricitat al magatzem del poble, 
s’ha posat il·luminació decorativa de 
la Plaça de la Font i s’han canviat les 

bombetes de sodi a leds als carrers 
de la Mesquita i Jardins d’Arnau Mir 
de Tost, que ja tenien fanals com els 
nous. També s’han canviat les bom-
betes de l’interior de l’església.

El pressupost de sortida eren 
59.839,93 euros. L’empresa Grupo 
Onda SAT, S.L. va guanyar el con-
curs amb una rebaixa de 6.406,33 
euros, que mantenia els requisits 
de les bases. Finalment costarà  
53.433,60 euros, amb una subvenció 
de 25.227,61 euros del Departament 
de Territori i Sostenibilitat a les zones 
on és important prevenir la contami-
nació lumínica. En aquest cas, per 

ser prop del Montsec, zona Starlight, 
un dels espais del món on millor es 
veuen les estrelles. A part, cal coste-
jar els suports dels fanals, que també 
s’han canviat, amb un cost de 10.000 
euros aproximadament.

Els nous fanals són més sostenibles

Baldomar renova l’enllumenat
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municipis
E l ple de la Diputació de Lleida del mes de novem-

bre, celebrat el dijous dia 26, va incloure entre els 
punts de l’ordre del dia l’aprovació d’una obra al muni-
cipi de Vilanova de Meià. Tot i que el ple tenia com a 
punt principal l’aprovació del pressupost de l’any 2016, 
aquesta obra no formava part d’aquest grup sinó que 
es va aprovar com a punt del dia. 

En concret, l’enunciat de l’actuació aprovada, tal i 
com el va fer públic la corporació provincial en la nota 
informativa emesa després del ple, és “el projecte de 
desglossat i actualització de preus del condicionament 
de la carretera LV-9131”. En concret, el tram de carre-
tera afectat per aquest projecte és el que discorre per 
Santa Maria de Meià. 

La Diputació millorarà el tram 
de carretera de Santa Maria

Cubells ha estrenat la casa de vetlles, un “espai mo-
dern i funcional amb un toc de disseny”, segons el 

consistori. L’obra, subvencionada per la Diputació de 
Lleida, ha costat 169.400 euros.| Ajuntament de Cubells

Cubells ja té casa de vetlles
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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)
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la noguera
Variant de Bellcaire

E l Govern ha adjudicat el projecte de construcció de 
la variant de la C-53 a Bellcaire d’Urgell. Aquesta 

variant passarà pel sud de la població. Per altra banda, 
des de l’ajuntament també s’ha demanat la millora de 
la carretera entre Bellcaire i Linyola, de quatre quilòme-
tres però amb un gran volum de trànsit.

Milloraran l’accés a l’Hostal nou

L ’Ajuntament de Vallfogona de Balaguer ha aprovat 
la urbanització i viabilitat de l’accés de vianants a 

la zona de l’Hostal Nou i la Codosa, un tram de mig 
quilòmetre sense voreres ni passos de vianants.

notícies del consell coMarcal
Coneixements	 laborals	 bàsics	 per	 a	 nouvinguts:	
L’Àrea de Serveis Socials ha impartit aquest curs to-
talment gratuït sobre normativa bàsica de règim jurídic, 
informació sindical, mercat de treball i recerca d’ocu-
pació.
Programa Treball i Formació: Al novembre s’hi han 
incorporat 13 persones, que combinaran treballs de 
caràcter públic i formació.
Projecte Compartim: Pretén afavorir les relacions en-
tre la gent gran i la gent jove de la comarca mitjançant 
activitats que siguin un punt de trobada. El primer po-
ble on s’ha desenvolupat ha estat Cabanabona.

la coMarkalada, conVidada a 
santiago de coMpostela

E ls dies 12 i 13 de novembre, l’Oficina Jove de la 
Noguera es va desplaçar fins a Galícia. El motiu és 

que havia estat convidada per la Universitat de San-
tiago de Compostela a participar del II Seminiari Inter-
nacional Tiempos Educativos y Sociales, iniciativa que 
impulsava aquesta mateixa universitat, a explicar en 
què consisteix el projecte de la Comarkalada. Val a dir 
que aquest any, la Comarkalada ha arribat a la desena 
edició. 

nou Mapa excursionista

E l 13 de novembre es va presentar Os de Balaguer, 
Avellanes i Santa Linya, el primer mapa excursio-

nista que cobreix aquesta zona. L’ha publicat l’Editorial 
Piolet de Barcelona, especialista en publicacions de 
muntanya, i hi han participat el Centre Excursionista de 
Lleida, el de Balaguer i l’associació Amics de Tragó de 
Noguera. El mapa es va presentar al local Lapallava-
cara de Balaguer.

el cor del liceu a ponts

E l 21 de novembre va actuar a la Sala de Ponts un 
dels millors cors d’Europa, el Cor del Liceu. És un 

dels actes programats per celebrar els 40 anys de la 
Coral Pontsicana.

Anna M. Vilanova i Alentorn
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teatre

L ’obra es va representar el darrer 
cap de setmana de novembre 

amb força èxit, si ens guiem per l’as-
sistència, l’interès del públic. Va ser 
a la sala gran del Cubtural i

va ser una producció del Grup de 
Teatre Artesenc, que sempre ens te-
nen acostumats a treure un excel·lent.

L’obra comença amb l’enterra-
ment del pare. La Casa és una for-
talesa de la qual no es pot entrar ni 
sortir. Només s’hi cola la gent del 
poble per acompanyar el dol, però 
la Bernarda, la mestressa, els fa fora 
de mala manera. Diu que no entraran 
mai més per aquella porta i tancarà 
les finestres, que ja tenien cortinetes.

Com adverteix el fulletó que ens 
donen, “a la Casa es viu una atmosfe-

ra claustrofòbica i malaltissa, sempre 
pendents del “què diran” i, a causa 
d’això, la rigidesa matriarcal que hi 
impera, és la causa de tots els infor-
tunis”.

Federico García Lorca critica 
l’actitud de la senyora, que es creu 
la més rica del poble. A través de la 
Bernarda, potser fa al·lusió a alguna 
família rica que el propi Lorca havia 
viscut o patit per la seva infantesa o 
joventut, gent de la seva Granada na-
tal. En certa forma, posa al descobert 
les vergonyes de la Casa. Manca de 
caritat i cohesió social. Amb les cap-
taires i amb la gent del poble, que te-
nia la fixació que li volia fer mal. En 
aquells temps hi havia gent necessi-
tada, pobres i captaires que anaven 

a peu de poble en poble a demanar 
ajuda.

Una dona i la seva nena van anar 
a la Casa de la senyora rica i la criada 
les va foragitar a crits.

A la Casa hi viu una senyora gran, 
la Maria Josefa, qui per motiu de l’en-
torn viu un estat de bogeria, i amb el 
seu món irreal passeja uns parracs 
creient que són el seu fill acabat de 
néixer. També hi ha una noia que fa 
una cantarella d’enyorament d’un noi 
a la vora del mar.

La mestressa tenia un “bastón de 
mando”, amb el qual regia, ordenava 
i castigava la gent. També una cadira, 
com un tron, on no s’hi podia asseure 
ningú en la seva presència. Aquesta 
cadira especial anava de pares a fills 

Representació de ‘la Casa de Bernarda Alba’
A l’esquerra, la visita de les dones del poble a la Casa i a la dreta, la Bernarda i el seu “bastón de mando” | Jordi Farré
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Bartomeu Jové i Serra

i sols hi podia seure el cap de casa. 
Exigia a les seves filles guardar vuit 
anys de dol, sempre vestides de ne-
gre, en què no podien sortir de la Ca-
sa. La petita se li revolta i un moment 
li arrabassa el bastó.

Hi ha un moment que la criada li 
diu: “parece que las quiere guardar 
todas como en una alacena”, parlava 
de les cinc filles. Era molt egoista, en 
un sopar de família ella acaba primer 
i diu que ja s’ha acabat el sopar, orde-
na deixar la taula encara que ella veia 
que algunes filles estaven a mitges. 
La família tot el dia guarda rigorós dol, 
va de negre, sols en anar a dormir se 
senten lliures i van totes de blanc, 
llevat de la mare, que de nit encara 
porta alguna peça negra.

En tot aquest ambient tètric i fosc, 
les filles encara tenen ganes de riu-
re, de conèixer món, de rebre i donar 

afecte. Per contrast, es respira enve-
ja, gelosia i amargor. 

Hi ha un moment de l’obra en què 
la rossa geperuda és capaç de de-
nunciar la seva germana petita, qui a 
més de ser més jove, és més bonica. 
Eren les més il·lusionades i encara te-
nien desig de casar-se, de viure amb 
un home, però ambdues estaven ena-
morades del mateix fadrí.

A la doble mort, la Bernarda no té 
cap sentiment de culpa, sols la preo-
cupa “què dirà la gent”.  No vol que 
ningú parli de la mort (suïcidi) de la 
seva filla petita.

Al missatge final, en un ambient 
tenebrós de tres morts i molta foscor, 
sembla que Lorca fa un cant a la vida 
i a la llibertat. Sembla que cridi “Carpe 
Diem!, disfruta de la vida, viu el mo-
ment”.

Les actrius, totes, molt bé en el 

seu paper. Potser destaquen la Ber-
narda, l’Angusties, Magdalena i la 
filla petita. És una recreació d’autor, 
volem dir que es nota el treball de les 
dues directores, Maria Dolors Palet i 
Sílvia Cardona, així com l’aportació 
de tota la gent que hi treballa. Hi ha 
un moment que entre noies i dones 
(no hi surt cap home), a l’escenari hi 
ha una vintena llarga d’actrius. Us fe-
licitem a totes, i que la cosa no pari.

Va néixer a Fuente Vaqueros el 1998, on va viure 
els primers anys de la seva infantesa. Després 

va anar a la capital, Granada, a estudiar. Va escriure 
peces teatrals d’importància, com Yerma i Bodas de 
Sangre, però la seva obra mestra es considera que 
va ser La Casa de Bernarda Alba. Pocs mesos des-
prés d’haver-la escrit, va ser detingut i afusellat per les 

forces franquistes amb acusacions no massa clares, 
com ara que era un personatge susceptible “d’alterar 
l’ordre social”.

El sergent que havia rebut l’ordre de fer-lo execu-
tar, quan ja ho havia fet, va enviar un missatge als co-
mandaments que deia: “Ese pájaro ya voló”. Tothom 
ho va entendre.

Federico García Lorca

Quatre de les cinc filles protagonis-
tes de l’obra | Jordi Farré
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Per les compres als comerços i 
serveis de l’Associació de Co-

merç i Serveis realitzades entre el 6 
de desembre i el 6 de gener, entraràs 
en el sorteig d’un val de 300 euros i 
dos de 100 euros, que se sortejaran 
el 12 de gener a l’Ajuntament.

Per participar cal omplir butlletes 
en fer la compra als establiments 
associats, posant el nom i el telèfon. 
Els guanyadors/es seran avisats per 
telèfon. Des de l’Associació us ani-
mem a fer les compres al poble, així 
potenciem el comerç de proximitat, i 
us desitgem Bones Festes. |   Asso-
ciació de Comerç i Serveis

les entitats
Les festes de Nadal i de Reis són 

dies per a formular desitjos, per 
compartir, per donar i també per re-
bre… Els pares, però, veiem sovint 
amb certa frustració com es desvir-
tuen aquests bons propòsits i els 
nostres fills i filles fan la carta als 
Reis com si fos una llista d’anar a 
comprar… o com va decaient la il·lu-
sió i la sorpresa inicial d’obrir un re-
gal, a mesura que passem a “recollir 
els Reis” per les cases de padrins i 
tiets. Com podem evitar resistir-nos 
a la publicitat, a les modes, a la il·lu-
sió de la parentela, a la síndrome del 
Pare Noel…?

Des de l’AMPA us animem a què 
ajudeu als vostres fills i filles a fer 
la carta als Reis, i que tingueu en 
compte sempre aquests paràme-
tres. Un, que en l’elecció de les jo-
guines, penseu primer per a què ho 
vol el vostre fill, i no perquè ho vol. 
Tingueu en compte que la joguina 

sigui adequada per la seva edat, no 
abuseu dels jocs tecnològics i pen-
seu que el millor joc és el que es pot 
compartir amb la resta de germans o 
família. I un altre, que és fonamental 
que els nens valorin els regals i que 
evitem les recompenses immedia-
tes. A través del regal també es pot 
aprendre a compartir i a renunciar… 
No cal que sempre arribin tots els re-
gals que es demanen.

A més, el regal no cal que sigui 
forçosament una joguina! Aquí teniu 
uns bons exemples d’obsequis origi-
nals per a demanar a Ses Magestats 
els Reis d’Orient:

- Subscripció a una revista infan-
til (Cavall Fort, El Tatano, la Cuca-
fera...). Als petits els encantarà re-
bre-la a la bústia i és una excel·lent 
forma de fomentar la lectura.

- Entrades o abonaments per 
anar a un parc d’atraccions, al zoo, 
a l’aquari o a un museu: seran ideals 

per passar un gran dia en família.
- Disfresses: són una font inaca-

bable d’imaginació i de joc; amb un 
parell de disfresses passaran hores 
i hores!

- Entrades pel teatre, el cine, un 
concert o un esdeveniment esportiu.

- Classes: de pintura, de ballet, 
d’equitació, de tennis, de bateria... 
Una inversió de regal!

- Materials per a fer manualitats 
i pintura. No cal que siguin gaire so-
fisticats: pinzells, llana, feltre, tuls…

- Un llibre de receptes, motlles 
divertits i estris per a decorar pastis-
sos, galetes, cupcakes...  Èxit (i pos-
tres) assegurats!

- Material esportiu: pilotes, raque-
tes, patins… tots en forma!

Des de l’AMPA de l’Escola us 
desitgem unes bones festes de Na-
dal i una feliç entrada a l’any nou. I 
us esperem a tots al Parc de Nadal!!!

 

Fem la Carta als Reis?

El diumenge dia 13 va tenir lloc una nova edició del mercat al carrer | M. Serret

L’Associació de Comerç i Serveis sorteja 500 euros
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institut els planells

E l divendres 13 de novembre,  
l’exalumna de l’Institut Els Pla-

nells d’Artesa de Segre, Maria Vidal 
Sabanés, va rebre un dels premis que 

la UdL atorga als Treballs de Recerca 
dels alumnes de segon de batxillerat, 
en la seva 12a edició. En aquest cas, 
es tracta d’un premi en l’àrea de Salut 

i Nutrició. El títol del treball era La re-
cerca biomèdica en el càncer. 

L’enhorabona de part de tota la 
comunitat educativa.

Premien el treball de recerca d’una alumna de l’Institut
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Després de les activitats que vam 
explicar el mes passat, quan 

encara no hem fet les tradicionals de 
Nadal (visita del patge, cagatió, can-
tada de nadales...), us en volem expli-
car les que hem fet recentment.

Visites a la BiBlioteca

Durant el mes de novembre, els 
alumnes de Cicle Inicial i de Cicle 
Mitjà hem anat a la Biblioteca Joan 
Maluquer i Viladot a visitar l’exposi-

ció Abracadabra, pota de cabra, que 
tracta d’encanteris, màgia, bruixes...

Quan vam arribar, la senyora Fi-
na, la bibliotecària, ens va donar la 
benvinguda i després ens va expli-
car alguns contes relacionats amb 
l’exposició. I abans de marxar, vam 
anar mirant tots els objectes expo-
sats que hi havia als plafons.

teatre per als més petits

El dimecres 11 de novembre, 
els alumnes d’Educació Infantil i 
Cicle Inicial vàrem gaudir de la re-
presentació Contes Saludables, ex-

plicats per la companyia Comèdies 
Arrencacebes. En Joan i en Ferran 
ens van explicar quatre contes mit-
jançant titelles, objectes, un decorat 
impressionant i ells mateixos fent 
d’actors.

La proposta d’aquest espectacle 
va servir per entendre que la salut 
no consisteix solament en trobar-se 
bé físicament, sinó que també són 
moltes altres coses: poder gaudir 
d’una família, d’amics, de feina, de 
casa, d’aprendre a compartir, de sa-
ber estimar... i tots aquests valors 
van ser els que ens van transmetre.

Més activitats

escola els planells

A l’esquerra, la visita a la Biblioteca i a la dreta, l’obra de teatre | Escola Els Planells
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La Meva Salut és un espai de 
consulta, personal i intransferi-

ble, on podeu disposar de la vostra 
informació de salut i fer tràmits elec-
trònics de forma segura i confiden-
cial.

Com es pot sol·licitar l’accés al 
servei? 

Cal tenir 18 anys o més, disposar 
d’una adreça de correu electrònic, 
disposar d’un telèfon mòbil per re-
bre SMS i demanar l’accés presen-
cialment al vostre centre d’atenció 
primària (CAP). Pel tràmit de de-

manar l’accés, cal portar la targeta 
sanitària individual (TSI) i el DNI o 
document identificatiu.

Què s’hi pot consultar i quins 
tràmits s’hi pot fer?

- Dades personals: les vostres 
dades i les del vostre equip d’atenció 
primària (EAP)

- Informació clínica: els vostres 
informes diagnòstics, els de visites a 
urgències, resultats i informes d’ana-
lítiques, de proves de diagnòstic per 
la imatge, de vacunes, etc.

- Medicació: hi podeu consultar 

en tot moment el vostre pla de me-
dicació vigent

- Tràmits: us dóna accés a les 
adreces d’internet des d’on podeu 
fer tràmits disponibles telemàtica-
ment.

- Voluntats anticipades: el vostre 
document de voluntats anticipades, 
si el teniu registrat, i el carnet de do-
nant d’òrgans.

Per més informació, consulteu 
l’adreça d’internet lamevasalut.
gencat.cat, truqueu al 061 (CatSa-
lut Respon) o consulteu canalsalut.
gencat.cat.

Servei d’informació personal “la meva salut”

el cap informa
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reflexionem
Mercè Nogués

Fa molts anys, un botiguer de 
Londres va tenir la desgràcia 

d’acumular un deute enorme que no 
podia pagar. Al prestador, que era 
vell i lleig, li agradava la bonica i jo-
ve filla del botiguer, de manera que 
li va proposar un tracte: cancel·laria 
el deute a canvi de poder-s’hi casar.

Tant el botiguer com la filla es van 
sentir horroritzats davant la proposició, 
però sabien que no tenien més remei 
que acceptar-la. Aleshores, el presta-
dor va suggerir de deixar la decisió en 
mans de la sort. Va dir que posaria una 
pedra negra i una de blanca en un sac 
buit i després, la noia hauria d’agafar 
una de les pedres. Si treia la negra, 
es casaria amb el prestador i el deute 
quedaria cancel·lat. Si treia la blanca, 
es podia quedar amb el seu pare i tam-
bé els hi perdonaria el deute. I si es 
negava a agafar cap de les pedres, el 
pare aniria a la presó i ella es quedaria 
sola, sense sostre i passant gana. El 

botiguer va acceptar a contracor. 
Els tres passejaven per un jardí 

amb el terra ple de pedretes. Mentre 
parlaven, el prestador es va ajupir per 
recollir les dues pedres, i la noia, amb 
la vista afuada per la por, es va adonar 
que havia agafat dues pedres negres. 
De seguida, el vell li va demanar que 
en tragués una.

reflexió

Ara, aturem-nos i pensem cadascú 
de nosaltres què faríem en aquesta si-
tuació. Bàsicament, podríem dir que té 
3 possibilitats: No voler agafar cap pe-
dra, dir que hi ha dues pedres negres 
al sac i mostrar que el prestador és un 
trampós, o agafar una pedra i sacrifi-
car-se per salvar al seu pare.

Quina opció escolliríeu? 
Si trieu la primera, el vostre pare 

anirà a la presó i vosaltres us morireu 
de gana. Amb la segona, el prestador 
s’enfadarà molt, i també enviarà el 

pare a la presó. Amb la tercera, us hi 
haureu de casar.

Algú és capaç de pensar en una 
idea millor?

La noia del conte va ficar la mà dins 
la bossa i va treure una pedra. Sense 
arribar-la a mirar, la va deixar caure a 
terra, on es va perdre entre totes les 
altres.

– Que maldestre que sóc! –va dir– 
però no hi fa res, perquè si mireu dins 
la bossa, sabreu quina pedra he aga-
fat pel color de la que queda.

Com que la pedra que quedava 
dins el sac era la negra, es va supo-
sar que ella havia agafat la blanca, i el 
prestador no es va atrevir a admetre la 
seva trampa. Així la filla es va quedar 
a viure amb el seu pare, i el deute va 
ser perdonat.

Conclusió: 
No et donis per vençut davant d’un 

problema, perquè tots els problemes 
tenen una solució. Només cal bus-
car-la. Fes servir la imaginació.

Gaudiu plenament d’aquestes fes-
tes!!!

Les dues pedres
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tema del mes

E l local sociocultural d’Alentorn 
funciona a ple rendiment des 

d’aquest estiu i ja es pot apreciar el 
canvi que ha suposat en el dia a dia 
del poble. Els dos usos principals 
són el de bar del poble i el de bar i 
vestuaris de les piscines.

El local es va dissenyar amb la 
idea de cobrir aquests serveis, dels 
quals els mateixos veïns n’havien 
apreciat la mancança. De fet, els 
primers anys les piscines no tenien 
vestuaris ni dutxes, que estaven en 
barracons provisionals.

Així mateix, el bar del poble que 
hi havia a la plaça havia quedat petit 
i no podia allotjar els esdeveniments 
populars més bàsics, des de sopars 

de germanor fins a mirar els partits 
de futbol. Per tot plegat, quan el po-
ble va tenir l’oportunitat de proposar 
a quin equipament o a quina inver-

sió es podia destinar la subvenció 
periòdica del Pla Únic d’Obres i Ser-
veis de la Generalitat de Catalunya 
(PUOSC), va optar per suggerir la 
construcció d’un nou local sociocul-

tural que satisfés aquestes necessi-
tats.

El projecte inicial era més am-
biciós, amb un local més gran i, en 
conseqüència, més car. El resultat 
era que la subvenció només en co-
bria la carcassa, de manera que es 
va optar per modificar-lo, reduir cos-
tos i evitar que el poble n’hagués de 
finançar una part. El pressupost final 
ha estat de prop de 191.000 euros, 
dels quals 160.000 els ha cobert la 
subvenció i la resta els han aportat 
la Junta Veïnal i l’Ajuntament d’Ar-
tesa.

El resultat és un local construït 
en una única planta amb bar, cuina 
i sala, a més d’un magatzem, ser-

el local sociocultural d’alentorn 
ja funciona a ple rendiment

L’ús principal del local, que disposa de cuina, és el de bar del poble i de les piscines | Fotos: Junta veïnal d’Alentorn

Substitueix l’antic 
bar del poble i 
dóna servei a    
les piscines
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veis, vestidors i infermeria per les 
piscines. És adjacent al recinte, de 
manera que la terrassa del bar dóna 
a les mateixes piscines.

La posada en funcionament del 
local ha permès celebrar en millors 
condicions esdeveniments que fins 
ara portaven problemes de logísti-
ca, bàsicament per l’espai, i incor-
porar-ne de nous, com sessions de 
cinema per als més petits.

Al local s’hi fan els àpats popu-
lars, ja sigui el de la festa major o 
qualsevol altre durant l’any, les reu-
nions de veïns i les propostes que, 
previstes inicialment a l’aire lliure, 
s’hagin de traslladar per inclemèn-
cies del temps.

Bar i restaurant

Com  a bar del poble, és el punt 
de trobada dels veïns i ha substituït  
l’espai que hi havia a la plaça  i que 
havia donat servei fins ara. Ofereix 

servei de bar i restaurant, que es-
tan adjudicats, fins al setembre de 
2016, al Pub Jack’s. La gestió cor- 
respon a la Junta Veïnal, que la pot 
adjudicar a un tercer, com és el cas, 
o portar per si mateixa. L’adjudica-
ció i els tràmits es fan a través de 
l’Ajuntament d’Artesa. Des de la 
Junta expliquen que per ara s’ha 

optat per aquesta opció, que es va 
signar el passat setembre, però que 
quan finalitzi el període d’un any, 
s’estudiarà si se segueix així o si hi 
ha alguna altra alternativa.

Entre les particularitats de l’edifi-
ci destaca que està construït seguint 
criteris de sostenibilitat ambiental 
(vegeu desglossament).

tema del mes #temadelmes

E l local té una superfície inte-
rior de 165 metres quadrats, 

als quals cal afegir els 28 metres 
quadrats de porxo (la terrassa de 
les piscines). La sala principal fa 
91 metres i en dissenyar-la es va 
tenir molt en compte l’ús que tin-
dria, així que es va prioritzar que 
fos polifuncional. En conseqüèn-
cia, l’espai es pot dividir en dos i 
permet adaptar-se a la major i me-
nor afluència d’usuaris de l’estiu i 
l’hivern. A més, s’ha pensat fins i 
tot en fer possible una futura am-
pliació si es dóna la necessitat. 

La sostenibilitat ha estat un 
altre dels criteris bàsics. Així, en 
adjudicar el projecte es va valorar 

que l’empresa guanyadora oferia 
el doble d’aïllament que el que es 
demanava, fet que ja s’ha traduït 
en un l’estalvi de calefacció i aire 
condicionat. A més, el sistema de 
climatització és per aerotèrmia, 
que aprofita els contrastos entre la 
temperatura interior i exterior.

L’obra

La terrassa del bar és, al mateix temps, la de les piscines | Foto: Junta veïnal
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ANTONI AmIGÓ I PONs
Descobriment de l’impossible
Estudis d’aigües
Control de corrents subterranies sota casa

Ctra. d’Agramunt, 117 - Tel. 973 40 01 27   mòbil 660 349 648

mArCOVAU - ArTesA de seGre
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nadal
durant les festes
Concurs de pessebres
El jurat visitarà els pessebres el dia 
26 i farà pública la decisió l’1 de ge-
ner
Pessebre al Casal de Gent Gran
Fins al 10 de gener, de 18 a 20h
Caga Tió al Casal de Gent Gran
Principis de gener, de 18 a 21h
19 de desembre
Nadales, rock i Poesia
19.30h, al Cubtural
23 de desembre
Tarda de cine, Los Minions
18h, al pavelló  
24 de desembre
Cagada popular del tió
17h, a la Plaça de l’Ajuntament
missa de Nadal a la residència
17.30h. Després, Càrites oferirà 
l’obsequi de Nadal als residents
missa del Gall
22h, a Salgar, organitza l’Agrupa-
ment EiG Mare de Déu del Pla 
00h, a l’església d’Artesa, organitza 
la Parròquia d’Artesa de Segre
Festa de Nadal
1h, al pavelló (CENG)

25 de desembre
missa i missa de Nadal
8.55 i 12h, a l’Església
Concert de Nadal
19.30h, a l’església, a càrrec de l’Or-
feó Artesenc i els cors infantils de 
l’Escola Municipal de Música
27 de desembre
8a Olimpíada rossi delight
15.30h, al pavelló
Actuació de Gospel
18.00h, al Cubtural, amb el grup 
Amazing Gospel (5 euros) 
28 i 29 de desembre
Parc de Nadal
De 16h a 19h, al pavelló, organitzat 
per l’ajuntament i diverses entitats
dimarts 29 de desembre
rebuda del patge reial
19h, al pavelló
dimecres 30 de desembre
Tarda de Cine al pavelló
18h: Pan
20h: Misión imposible 5  
31 de desembre
Cursa de sant silvestre
11h (més informació a la pàg. 30)
sopar i revetlla de cap d’any

21.30h, al pavelló. Adults 45 euros, 
infantil 20 euros. Més informació i re-
serves al bar del pavelló o al telèfon 
696 92 39 77. 
Tot seguit, ball amb els Dj Machito i 
Dj Lokito
4 de gener
Cinema d’estrena
17.30h, al Cubtural, Hotel Transylva-
nia 2. (5 euros) 
5 de gener
Visita del Patge reial
17h, a la residència
Cavalcades de reis
18h, a Artesa, posterior adoració i 
repartiment de regals
18h, a Alentorn, posterior reparti-
ment de regals
21h, a Baldomar, a l’església
Festa “IV Hollywood Party”
00.30h, al pavelló (AEiG Mare de 
Déu del Pla)
6 de gener
missa
12h. A continuació, lliurament de 
premis del Concurs de pessebres.
Si els premis no es van a recollir, es 
considerarà nul
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Nosaltres, la família, només volem 
fer-vos arribar els sentiments que 
el David expressaria si encara fos 
entre nosaltres, però no hi és, així 
doncs, les nostres paraules, seran 
les seves....
Orgullós d’haver dedicat una petita 
part de la seva vida a compaginar 
la feina de pagès i la passió per la 
música durant aquells anys difícils 
de postguerra al seu poble natal de 
Montsonís. Ens explicava sempre 
amb la il·lusió d’un nen petit la seva 
etapa amb el Dodó Escolà i quan va 
formar el seu propi grup, el Swing 
Sextet “David Fusté y sus ritmos”...
Orgullós d’haver servit milers i mi-
lers de bons cafès a moltíssima gent 
al Cafè del Poble... Orgullós de ser 
artesenc, d’haver viscut una vida 
plena i llarga amb la companyia de 
la família i la gent d’Artesa, amb les 
alegries i les penes que comporta 
ser d’aquest món, havent perdut a 

l’Olga fa molts anys, però esperant 
retrobar-la en aquest moment de 
la seva marxa, i havent gaudit dels 
fills, néts i besnéts fins al final...
Orgullós d’haver estat lliure com un 
ocell, d’haver fet tot allò que li venia 
de gust. Orgullós dels seus amics, 
com el Gardela, per posar un exem-
ple, amb qui, juntament amb l’Olga 
i la Cecilia, havien compartit mo-
ments inoblidables de la seva vida, i 
tants altres que podríem afegir...
Orgullós d’haver col·laborat en èpo-
ques de la seva vida amb les entitats 
del poble com el futbol, i la mateixa 
Palanca... Orgullós del seu Barça 
i el de tots, però sobretot, orgullós 
d’haver arribat a la fi dels seus dies 
amb la consciència tranquil·la i cal-
mada perquè ha sabut lluitar fins al 
final contra tots els entrebancs i n’ha 
sortit victoriós. Orgullós que el dia 
del seu comiat, tot un poble ha estat 
al seu costat.

Gràcies família, amics i amigues... 
Gràcies a tot el poble d’Artesa. Grà-
cies al personal sanitari del CAP 
d’Artesa per la seva professionalitat 
i paciència, gràcies a la parròquia, 
a Mossèn Ballester i a Mossèn Jau-
me de Ponts que ens ha narrat en 
poques però emocionants paraules 
tota la vida del David, gràcies a to-
thom qui, directa o indirectament, ha 
format part del seu dia a dia.
Ens heu fet sentir que el David era 
un home de poble, apreciat i estimat, 
i això no s’oblida mai. Al lloc on ara 
ha anat, segur que continuarà sent el 
David d’Artesa, el del Cafè del Poble.                                                                                                              
| Família Fusté - Guiu

in memoriam
El	David	ens	ha	deixat	i	us	vol	

donar les gràcies...

Nota de condol 
El Consell de Redacció de la revista, en represen-
tació de totes les persones que hi col·laboren d’una 
manera o altra, volem expressar el nostre més sin-
cer condol a la família de David Fusté i Jusmet, el 

qual col·laborava amb nosaltres des de l’any 2004 
amb els seus jeroglífics.
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Ens ha deixat la nostra mare. Uns 
la coneixíeu com la Maria de Cal 
Janet, per uns altres era la Maria 
de la Segla o també per la Maria 
de la Mel. Per tots els que l’hem 
conegut, la mare ha estat una 
dona treballadora, valenta, d’una 
gran fortalesa en les condicions 
més adverses, però, sobretot, una 
dona enamorada de la seva famí-
lia.
Amb les seves paraules, amb el 
seu caràcter, amb la seva empen-
ta i amb la seva actitud, ens ha 
donat lliçons de vida, sempre di-
recta, sense embuts, transparent 
i honesta.
La mare sempre creia que calia 

anar endavant, sense recança 
d’allò que es deixava enrere, però 
procurant que a les seves filles no 
els faltés mai res.
Mare, padrina, besàvia. Tres pa-
raules per resumir una gran vida.
De part de tota la família volem 
agrair les mostres d’afecte i con-
dol rebudes de tothom, per la seva 
pèrdua, el passat 21 de novembre.
Volem donar les gràcies a tot el 
personal mèdic del CAP d’Artesa 
de Segre per tota l’atenció i els 
serveis rebuts al llarg de tants an-
ys. A les persones que per la seva 
implicació i vocació professional 
li han ofert tot l’ajut que els hi ha 
estat possible, així com també al 

servei d’Ambulàncies d’Artesa de 
Segre, i molt especialment agrair a 
tot el personal de la segona planta 
de l’Hospital Santa Maria de Llei-
da, per l’atenció sanitària i humana 
que va rebre en tot moment.
| Les teves filles

maria marsol i Pujol

Pal de paller de la família Ja-
net. Vas ensenyar i estimar a vuit 
néts... Aprenent-ne la disciplina, la 
humilitat, la sinceritat i la claredat, 
el com amb l´esforç un arriba allà 
on vol, a ser treballadors… 

I sobretot, la unió familiar a retro-
bar-nos els uns amb els altres i 
que la família sempre hi som quan 
ens necessitem, recolzant-nos in-
condicionalment.

Durant anys, una greu malaltia t’ha 
lliurat una lluita llarga i feixuga, on 
has demostrat la teva valentia so-
bradament coneguda. 

Una dona que, en temps difícils, 
vas ser capaç de tirar endavant 
una família nombrosa, criant i edu-
cant quatre filles que són quatre 
sols. Unes filles que han estat amb 

tu en tot moment, alleugerint els 
efectes negatius de la malaltia tant 
com han pogut, pensant sempre 
en estimar-te.

Però bons són tots els nostres 
records…

… Aquella dona que rentava la ro-
ba al safareig de la segla 

I de reüll vigilava què feien els 
seus néts, aquells dinars del dia 
de Reis, els dies de festa major, on 
no hi faltava de res, a mèrit del teu 
esforç.

La llet condensada de la nevera, la 
coca de sucre dels diumenges… i 
així tants i tants records amb tu pa-
drina, que mai s’oblidaran.

Recordarem sempre aquells ves-

pres d’estiu, quan ens asseiem 
tots al teu banc davant de la segla 
i tothom qui passava es parava a 
xerrar un ratet amb tu, mentre no-
saltres et fèiem companyia.

Quan estaves a casa, al teu men-
jador, mirant sempre per la fines-
tra, sempre la situació de fora. 

Sempre disposada a ajudar, vet-
llant la segla en tot moment, no fos 
cas que l’aigua vessés.

Padrina, no es mor quan el cor et 
deixa de bategar, es mor quan els 
records deixen d’existir, i tu estàs 
present, estàs aquí, viva per tots 
nosaltres.

T’estimem padrina, gràcies per 
treure’t l’espardenya quan tocava 
... Gràcies per ser la nostra padrina.   
| Els teus néts

La padrina maria
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esports
E l CE Artesa de Segre va presen-

tar l’equip d’aquesta temporada 
el divendres, 20 de novembre. L’ac-
te, de caire oficial i amb presència de 
l’alcalde, Mingo Sabanés, i la regido-
ra d’esports, Maria Cusola, va tenir 
lloc al Camp Municipal d’Esports a 
les nou del vespre.

El CE Artesa de Segre compta 
per aquesta temporada amb una 
plantilla de 19 jugadors, entrenats 
per Josep Ramon Castellarnau, com 
a primer entrenador, i David Cespe-
drosa, segon entrenador. La junta 
directiva, per la seva banda, està 

presidida per Carles Serra i l’acom-
panyen Ramon Cotonat, Joan Mora, 
Carles Galceran, Ramon Jou, Donís 
Mas, Sergi Galceran, Genís Carbo-
nell, Josep Lluís Carrió, Styllian i Da-
vid Galceran.

Pel que fa als resultats, el balanç 

d’aquest mes són dues victòries i 
dues derrotes alternes. En concret, 
els resultats han estat: CF Linyola 3 
- CE Artesa 1 (dia 8),  CE Artesa 3 - 
UE Tàrrega 0 (dia 15),  FC Solsona 
2 - CE Artesa 0 (dia 22) CE Artesa 
3 - CD Mangraners 2 (dia 29).

ce artesa 
de segre

Jugadors, entrenadors, president i autoritats, a la presentació | foto: Jordi Farré

La Sant Silvestre, cursa tradicio-
nal del 31 de desembre, tindrà 

un recorregut d’un 80 per cent de co-

rriols, 8 quilòmetres i 150 metres de 
desnivell. Es pot fer caminant o co-
rrent. La cita és a les 10,30 a la plaça 

de l’Ajuntament per a inscripcions (3 
euros), i surt a les 11. Hi haurà un 
avituallament i pica-pica a l’arribada.

La Sant Silvestre canvia el recorregut per fer-lo més atractiu
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A l novembre es va tancar la 2a 
edició de la Lliga de la Noguera, 

que agrupa diverses curses i cami-
nades de muntanya de la comarca. 
L’èxit de l’any passat va animar nous 
pobles a participar-hi, de manera 
que el 2015 n’han format part set 
competicions: Vertical de les Ànimes 
(Vilanova de Meià), Cursa del Meló 
(Artesa), Cursa de la Serp (La Sentiu 
de Sió), Trail Lo Bunker (Foradada), 
Cursa de Muntanya d’Alòs de Bala-
guer, Perseguint la Perdiu (Vilanova 
de Meià) i Cursa de Baldomar. 

L’experiència del primer any i els 
comentaris i el suport dels partici-
pants han permès millorar molts as-
pectes en aquesta 2a edició: s’han 
reforçat els avituallaments i en gene-
ral han augmentat els serveis, com el 
de fisioteràpia. A més, la majoria de 
les competicions han canviat el reco-
rregut amb més distància i desnivell, 
cosa que n’augmenta la dificultat i 

atreu més co-
rredors. El 2015 
s’ha doblat la 
participació res-
pecte de l’any 
passat. També 
hi ha contribuït el 
fet que enguany 
la majoria de 
competicions han inclòs caminades 
de muntanya al costat de les curses. 
Per aquest motiu, com a novetat, ha 
ofert premis Finisher tant als corre-
dors com als caminadors (a qui ha 
completat 6 de les 7 competicions).

La bona acollida de la Lliga doncs 
anima l’organització a continuar. 
Aviat començarem a preparar la 
propera edició, en la qual esperem 
incloure més curses perquè tots els 
amants de la muntanya pugueu gau-
dir al màxim de les nostres terres. 

Finalment, volem agrair a tots els 
participants (699 corredors i camina-

dors) i als membres de l’organització 
de cadascuna de les curses la seva 
valuosa col·laboració perquè la Lliga 
continuï endavant. Ja sabeu que sen-
se vosaltres la Lliga de la Noguera no 
seria possible. Esperem retrobar-vos 
el 2016. 

Per categories, els primers van 
ser Francisco Javier Rey (master), 
Josep Maria Balasch i Sílvia Calaf 
(veterà), Xavier Solsona i Íngrid Gi-
ménez (sènior) i Gerard Cabestany 
(juvenil).

| Lliga de la Noguera    
      lligadelanoguera@gmail.com

2a lliga noguera

Els finishers, amb l’obsequi del paravent | Foto: Olga Bergua
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· Manualitats, tallers, casals...
· Deures.
· Recollim els nens/es a l’Escola.
· Acompanyaments a d’altres activi- 
  tats extraescolars.
· Festes d’Aniversari.

Per a més informació:
Ctra. de Tremp, 16 o Tel. 660621742
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E l diumenge, dia 15 de novembre, 
va tingut lloc la presentació de 

l’Escola de Futbol d’Artesa de Segre 
(EFA). Es van presentar els 90 nens 
que en participen, dividits en els vuit 
equips que actualment formen l’es-
cola, a més a més dels 20 jugadors 
de l’equip Amateur i tots els entrena-
dors.

A banda de comptar amb la 
presència de les autoritats muni-
cipals, encapçalades per l’alcalde 
d’Artesa, Mingo Sabanés, i la regido-
ra d’esports, Maria Cusola, ens van 
acompanyar els representants de la 

Federació Catalana de Futbol Jordi 
Terés, delegat territorial de Lleida, 
i Jordi Solé, sotsdelegat territorial 
de Lleida. Ambdós van remarcar la 
historicitat del futbol artesenc, i van 
recordar que el Club Esportiu Artesa 
de Segre és un dels clubs més an-
tics de la seva categoria, ja que va 
ser fundat el 1929.

imatge amB les inicials del 
cluB

Un cop acabat l’acte de presen-
tació en si, tots els jugadors i entre-
nadors van dibuixar sobre el terreny 

de joc les inicials del nostre club, 
tancant així una jornada on l’esport, 
i especialment el futbol, va unir gent 
de diverses generacions del nostre 
poble. | EFA

Imatge promocional de l’acte | EFA

esports
presentació de l’escola de futbol
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Em refereixo entre l’any 1945 i ara, 
sigui en tot el món o al poble que 

em va veure néixer. En aquell temps 
tenia entre 12 i 15 anys. Donava gust 
mirar des de darrere de la Granja la 
gent que es movia per les hortes d’Ar-
tesa i de Montsonís. Els mesos de juny 
a setembre eren els campions, ja que 
començava la sega i semblava un mer-
cat. A més de pagesos “amb carnet”, 
s’hi barrejaven menestrals, botiguers 
i d’altres, ja que gairebé tothom tenia 
hort. Agafaven el carretó, i cap a cui-
dar-lo. Després de la sega, es regava i 
al cap de tres o quatre dies ja es podia 
llaurar i sembrar panís, mongetes… 

Coincidia amb la recollida de garbes 
per anar a batre a les eres, que esta-
ven molt concorregudes. Aquests fruits 
s’havien de regar, netejar i ensulfatar, 
i calia mà d’obra, així que la feina in-
volucrava tota la família. La renda per 
càpita estava en mínims i no podies fer 
massa extres. La gent, malgrat tot, vi-
via, que era el fonamental. 

També hi havia alguna indústria, 
com la fàbrica de filatures Pericas 
Boixeda y Cia., que després seria 
Hilaturas del Segre. Hi havia pisos 
pels treballadors de fora, però la 
majoria eren de la zona. Feien dos 
o tres torns, i la plantilla era d’unes 

250 persones que cobraven els 
dissabtes. Aquell dia, les botigues 
d’Artesa ho notaven. També recordo 
que el diumenge feien cinema per 
tothom qui volgués anar-hi. No sé 
quanta gent hi treballava d’Artesa, 
però feien el trajecte a peu. Són prop 
de 3 quilòmetres, i a l’hivern era pes-
at perquè arribaven a mitjanit, la ma-
jor part noies. Això era després de la 
guerra, i com que hi havia les butxa-
ques buides, entre l’horta i la fàbrica 
anàvem tirant, justet, però es vivia. 
Va tancar la fàbrica, i a poc a poc 
desapareixia la gent que treballava 
a l’horta i... Les persones segueixen 
vivint molt millor que abans. Sembla 
un miracle, però és així.

Com ha canviat tot

la vella artesa
Josep Nogués i Sirvan
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per què diem...
Albert Vidal

Tenir ‘agalles’ Abans d’explicar 
el significat d’aquesta expres-

sió, cal situar la paraula agalla. En 
la nostra llengua, es refereix a unes 
estructures de tipus tumoral, una 
mena de bonys, produïdes per la pi-
cada d’un insecte o per fongs o bac-
tèries sobre alguns arbres. 

Davant l’agressió del paràsit, el 
vegetal es defensa aïllant la infecció 
i d’aquí l’excrescència que es forma. 
També s’anomenen gales. En el co-
merç, s’utilitzen les agalles en com-
postos de farmàcia com astringents 
i hemostàtics, pel seu alt contingut 
d’àcid tànnic i, en menys proporció, 
d’àcid gàl·lic i àcid el·làgic. 

En la industria, es fan servir per 
a la fabricació de tintes blaves i ne-
gres. 

Les agalles a les quals es refe-
reix la dita, però, no són aquestes, 
sinó les dels peixos. En català el 

mot a emprar hauria de ser ganya, 
que són les obertures dels òrgans 
de respiració dels peixos, situades a 
cada cantó de la faringe, és a dir, les 
aletes, encara que també se’n diu 
així dels costats del cap dels ocells 
en l’indret on comença el coll. 

La paraula 
‘agalles’ existeix 
en català, però 
amb un altre 

significat 
I encara més: és la peça que re-

força la unió de la roda de proa, en 
els vaixells, amb l’amura, és a dir, 
amb la corda que penja dels angles 
inferiors d’una vela. 

En la dita catalana, però, s’incor-

pora la paraula castellana “agallas”, 
catalanitzada en l’acabament del 
plural amb “e”.  D’aquesta manera, 
se la vol equiparar a la capacitat dels 
peixos de nedar amb gran facilitat i 
rapidesa si tenen ganyes, la qual 
cosa els fa més forts i els disposa 
millor per a la lluita amb els depre-
dadors. Com més grans, nombroses 
i potents tinguin les ganyes, més po-
den enfrontar-se als perills del seu 
aquàtic medi. 

El mateix, doncs, que una per-
sona: quan més agalles tingui, és 
a dir més valor, fortalesa i empenta 
davant uns possibles enemics, més 
ben lliurat podrà sortir-se’n del pro-
blema en què es trobi, tant físic com 
de caire social. 

Altres expressions populars en 
base al mateix mot, ara sí, amb la 
paraula correcta, són “fer ganyes”, 
que vol dir fer ganyotes, i “tenir mala 
ganya”, quan algú té una cara poc 
agradosa i molt mal humor i antipa-
tia, o és un poca-solta.  

... tenir ‘agalles’
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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

Ctra. Agramunt, 12      Tel. 973 400 081      25730 Artesa de Segre (Lleida)
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Hola de nou! Aquestes setmanes 
hem estat tancant el nostre petit 

estudi per veure i conèixer què conei-
xia la gent d’Artesa des de diferents 
vessants: les veus del carrer, de l’es-
cola i institut i, finalment, la gent gran 
de la residència. Els gràfics reflec-
teixen el nombre de persones de ca-
da sector que coneix els indrets i ele-
ments emblemàtics del poble, ja sigui 
de caràcter artístic, cultural o històric.

Com a conclusions, després d’ha-
ver vist els resultat de la veu del po-
ble, podem dir que ens han sorprès 
els resultats de la residència: esperà-
vem que els ancians coneguessin 
més que no pas els nens de l’esco-
la i institut. Potser aquest resultat es 
deu al fet que no coneguin llocs sig-
nificatius del poble, sinó que alguns 
els tenen tan familiaritzats que no en 
són conscients de la importància. Pot 
ser això? D’altra banda, també hem 
vist que els nens i nenes de l’escola i 

institut coneixen l’existència de molts 
edificis i indrets significatius d’Arte-
sa, però que la majoria desconeixen 
la història que amaguen. En canvi, 
els avis, els pocs llocs que citaven, 
ho feien narrant tota la història que 

tenien. I vosaltres lectors, teniu pre-
sents tots aquests elements que for-
men part del vostre poble? I els que 
encara falten... Ens veiem el mes que 
ve, amb més novetats! | Nina, Alba, 
Paula i Blanca

Què en sabem?
Artesa, la veus?

D’esquerra a dreta i de dalt a baix, resultats a l’institut, escola, carrer i gent gran
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notícies de la biblioteca
noVel·la adults

El cielo en un infierno cabe. Cris-
tina López. Ed. Plaza Janés.

      

El Santo Tribunal de la Inquisición jutja 
una bella i misteriosa dona de la qual 
es diu que pot curar i destruir amb el 
frec de les seves mans. Però el que 
comença sent un procés rutinari per 
bruixeria, acaba revelant una tràgica 
història d’amor plena d’intriga, passió, 
mort, màgia, orgull i pecat. 

La Maledicció dels Palmisano. 
Rafael Nadal. Ed. Columna.

        

Es tracta d’una extraordinària novel·la 
d’alt contingut emocional. La història  
narra la peripècia d’un home, en Vi-
tantonlo, marcat per un destí cruel. El 
motiu és que s’ha convertit en el darrer 
representant masculí d’una nissaga 
familiar. La nissaga ha estat trencada 
per la mort, en el marc de la Primera 
Guerra Mundial, de tots els homes de 
la família.

NOVETATS DE desemBre
Activitats
• Club de Lectura de la Biblioteca  

Parlarem de Bodas de sangre, 
de Federico García Lorca. 
13 de gener, 20.30 hores. Àrea 
d’Activitats 
Si hi voleu participar, passeu per 
la biblioteca i us informarem

• Taller de respiració Aprendre a 
respirar conscienment i pre-
sentació del llibre Diario de un 
buscador en 28 días de ayuno y 
meditación, de Ram Kishan Puri 
27 de gener, 19.00 hores. Àrea 
d’Activitats

• Exposició 10 anys del Club de 
Lectura de la Biblioteca 2005 - 
2015  
Fins al 30 gener. 1r pis. Mostra 
de llibres llegits, autors convidats 
i altres activitats

• La biblioteca amb ‘la Marató de 
TV3’ 
Mostra de llibres relacionats amb 
la diabetis i l’obesitat 
Fins al 15 de gener
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Dos anys, vuit mesos i vint-i-
vuit nits. Salman Rushdie. Ed. Proa.

Homenatge als contes orientals i a 
l’art de narrar. Amb l’element carac-
terístic de la prosa de Rushdie, el 
realisme màgic, ens arriba una his-
tòria que barreja llegendes, mites, 
contes antics i faules amb la realitat 
dels nostres dies i que narra una 
història d’amor atemporal.

Conspiració a Tàrraco. Jordi Solé. 
Ed. Columna. 

Què hauria passat si l’home que 
havia nascut per governar Roma 
i Egipte, fill legítim de Juli Cèsar i 
Cleòpatra, hagués sobreviscut als 
assassins d’Octavi August i ara 

busqués passar comptes amb l’em-
perador? Una història de venjan-
ces, traïcions i gladiadors en l’èpo-
ca de més esplendor de la Tàrraco 
romana.

coneixeMents 
adults
Corrent cap a l’impossible. Al-
bert Jorquera. Ed. Cossetània. 

Ictus. Tot el que has de saber 
per enfrontar-t’hi. Joan Martí. Ed. 
Agle.

Viatge al teu cervell emocional. 
Rosa Casafont. Ed. Ediciones B.

inFantil

Divuit poemes de Nadal i un de 
Cap d’Any. Joana Raspall. Ed. Medi-
terrània. 

Creacions amb paper. Rosa M. 
Curto. Ed. Edebé.  

Les figuretes del Pessebre. Lola 
Casas. Ed. La Galera 50. 

pel·lícules 
inFantils
Epic. El mundo secreto. Del di-
rector Chris Wedge. 

Kung Fu Panda 2. Del director Jen-
nifer Yuh Nelson. 

notícies de la biblioteca
HorAri Tardes de dilluns a divendres de 16.00 a 20.00 h. · matí de dimarts d’11.00 a 13.00 h.

Pl. de l’Ajuntament, Casal Cultural, entrada carrer València, 1 · 25730 · ArTesA de seGre  
Tel: 973400754 · Biblioteca.artesadesegre@gencat.cat · http://bibliotecaartesadesegre.blogspot.com
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Com veureu pel contingut de di-
ferents seccions, sembla que la 

preocupació pel desenvolupament 
industrial, no només del municipi si-
nó també de la comarca, és el tema 
predominant aquest mes.

PORTADA. Dues imatges de tar-
dor, captades per Bartomeu Jové 
a Alòs, il·lustren la portada en con-
sonància amb l’època de l’any.

EDITORIAL. Sota el títol L’eco-
nomia: el motor de la comarca, en 
aquesta secció es reflexiona sobre 
el factor econòmic a la Noguera a 
partir de la celebració de les Prime-
res Jornades de Desenvolupament 
Comarcal a Catalunya, celebrades a 
Balaguer durant la segona quinzena 
de novembre i que són motiu d’un 
ampli article que ocupa les pàgines 
centrals d’aquest mes.

EN MEMÒRIA. Novament, Síco-
ris ens glosa la figura d’un personat-
ge artesenc popular amb motiu de la 
seua defunció: L’Angeleta del Peru-
txo. Altrament coneguda com “la Pe-
rutxa”, el redactor la qualifica “d’ar-
tesenca de soca i d’arrel” i ens diu 
que “va tenir vocació de soltera, mal-
grat haver tingut molts pretendents”. 
També especifica que “fou una dona 
valenta i compromesa, amb els seus 
ideals conservadors i catòlics” i en 
destaca que “fou una de les fermes 
protagonistes de persuasió popular 
a favor de l’Estatut d’Autonomia” de 
la Segona República, al capdavant 
del cosidor que regentava amb la 
seua germana, un lloc molt cèlebre 
en aquells temps.

CREU ROJA. Aquesta entitat fa 
un resum de les activitats realitza-

des al llarg de 
l’any, algunes 
de les quals ja 
han quedat re-
flectides en les 
pàgines de re-
vistes anteriors. 
Entre el reguit-
zell d’actes es-
mentats, des-
taco la creació 
d’un grup de 8 
senyores volun-
tàries i l’adqui-
sició d’una nova 
ambulància.

ENTREVIS-
TA. El redactor 
Bartomeu Jové 
signa l’entrevis-
ta Rosa Rueda: 
Fent camí des 
de la pintura fins 
a l’escultura, que acompanya amb 
una foto de la protagonista, artesen-
ca d’adopció, i d’un parell d’obres 
seues. En l’article s’exposa detalla-
dament com, a partir de l’afició per 
la pintura i després d’estudiar Arts i 
Oficis, primer, i Belles Arts, després, 
s’inclina cap a l’escultura, tot i que 
també li agrada la ceràmica.

FIRA DE LA PERDIU. Il·lustra 
aquesta curta secció una foto del 
Sisquet on podem veure Climent 
Durich, alcalde de Vilanova de Meià; 
Joan Vallvé, conseller d’Agricultura 
de la Generalitat; i Ramon Com-
panys, president de la Diputació de 
Lleida.

COMARCA. Com he comentat al 
principi, Balaguer va acollir les Prime-
res Jornades de Desenvolupament 
Comarcal a Catalunya, organitzades 
pel Consell Comarcal a partir de la 
diagnosi que es feia en la redacció 
del Programa d’Actuació Comarcal. 

Fins a cinc consellers de la Genera-
litat van participar en aquestes jor-
nades, la cloenda de les quals fou a 
càrrec del president Jordi Pujol. Això 
ens dóna una idea de la rellevància 
que es va donar a aquesta iniciativa. 
Algunes de les conclusions són que 
calia potenciar el sector industrial 
(principalment agroalimentari) i el tu-
risme rural. Entre els inconvenients, 
la manca d’esperit emprenedor i el 
problema de les comunicacions i les 
infraestructures.

PARLEM-NE. La redacció publi-
ca l’article Elogi de la Paraula. Trac-
ta de l’enrenou ocasionat per una 
“carta a la redacció” del mes anterior 
i de la llibertat d’expressió, inclosa la 
crítica. Acaba lamentant que s’hagin 
pogut ferir sensibilitats, la qual cosa 
no és la intenció de la revista.

CARTES A LA REDACCIÓ. Igno-
rant? Hi ha moltes formes de saber, 
Alexis és la rèplica a la carta a la 

fa 25 anys
Desembre  
de 1990

40 I  I PUbLICACIÓ d’ArTesA de seGre i COmArCA I desembre 2015 I Núm. 394



qual feia referència en l’apartat an-
terior i està signada per “una de les 
moltes mestresses de casa, més o 
menys culta”. Entre altres coses, ve 
a dir que el saber no està només re-
lacionat amb els estudis. Per tancar 
la secció, en un text molt curt, signat 
per l’Alexis, aquesta persona es dis-
culpa al·legant que no pretenia in-
sultar ningú amb la seua carta i que 
és una crítica constructiva.

NOTÍCIES DE PREMSA. Com 
acostumo a fer, destaco les notícies 
més properes: una petita referència 
a la Fira de la Perdiu; el nomena-
ment de Josep Grau, alcalde de Mo-
llerussa, com a president de la Dipu-
tació de Lleida; el fet que el Consell 
Comarcal de la Segarra es plantegi 
l’organització de torneigs medievals 
com a espectacles d’atracció turísti-
ca, i la reivindicació per part del Con-
sell Comarcal de la Noguera de con-
vertir en autovia el tram de la C-1313 
entre Balaguer i Lleida (avui aquest 
tram correspon a la C-13).

MONTSONÍS A L’ESTIU. Malgrat 
el títol de la secció, el contingut se 
centra en el 1r Concurs de pintura 
ràpida de Montsonís. Es fa públic 
el nom dels participants i dels pre-
miats. També s’anuncia una exposi-
ció d’olis d’Antoni Borrell a Balaguer 
entre el 16 i el 21 de desembre. 
Completa l’article una foto d’un dels 
guanyadors, en plena acció, tot pin-
tant l’església de Montsonís. 

INFORMACIÓ MUNICIPAL LO-
CAL. La secció conté dues parts to-
talment diferenciades. En la primera, 
és el mateix alcalde, Jaume Cardo-
na, que replica un article de Síco-
ris del mes anterior, on criticava el 
sistema de contribucions especials 
establert per a finançar el nou en-
llumenat públic. Cardona explica, a 
partir de la legislació vigent, que les 

contribucions corresponen al 30% 
de l’obra, que la llei permet diferents 
formes de repartiment per a què es 
pugui aplicar la que es consideri 
més justa en cada cas i que, seguint 
aquest criteri, en el Ple de febrer es 
va acordar aplicar les contribucions 
d’acord amb el valor cadastral dels 
immobles, afirmant que el cadastre 
està actualitzat.

Per altra banda, cinc fotos del 
Sisquet, una de les quals reproduïm, 
ens il·lustren la visita del director ge-
neral d’Indústria, Miquel Puig, a dife-
rents indrets d’interès industrial del 
municipi: l’empresa Mobles Ros, els 
terrenys del futur polígon industrial 
El Pla i la nau adquirida per l’Ajunta-
ment a la Colònia La Fàbrica. 

CADASTRE. L’article porta per 
títol El Cadastre, els impostos que 
vénen i està signat per l’equip as-
sessor, que pretén aclarir alguns 
conceptes a par-
tir de la recent 
Llei d’Hisendes 
Locals de 1988: 
1) Per llei, els 
ajuntaments es-
tan obligats a co-
brar un mínim del 
0,40% del valor 
cadastral i l’Estat 
penalitza els que 
cobren el mínim; 
2) El valor cadas-
tral depèn única-
ment i exclusiva 
d’Hisenda; 3) Els 
valors cadastrals 
tenen implicació 
en relació amb 
els impostos pa-
trimonials; 4) En 
multiplicar-se els 
valors cadastrals, 
encara que l’im-

post municipal sigui baix, les quo-
tes pugen. Quedi clar que la llei en 
qüestió ha sofert diverses modifica-
cions fins avui dia i en desconec la 
incidència en els punts esmentats.

IMATGES D’AHIR. Per enèsima 
vegada, la revista reprodueix un ar-
ticle de l’Àlbum de la vella Artesa, 
El safareig de tothom: la sèquia. 
La persona que va escriure el text 
descriu amb força cura el laboriós i 
sacrificat sistema de rentat, quan el 
safareig de la “secla” ja havia estat 
reformada i no calia agenollar-se, tal 
com es veu a la foto que acompanya 
el text i que no sabem de quin any 
és.

PAISATGES DE TARDOR. Qua-
tre fotos més de Jové, amb un pe-
tit text de caire poètic en relació al 
clima i al paisatge del nostre entorn, 
que complementen les imatges de 
portada.

fa 25 anys
Ramon Giribet i Boneta
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informació municipal d’artesa
ple extraordinari (23 
de novembre)
S’aprova, per unanimitat, donar per 
vàlid el sorteig electrònic i nome-
nar com a integrants de les meses 
electorals de les eleccions del 20 de 
desembre als membres, titulars i su-
plents resultants del sorteig.
S’aprova, per unanimitat, manifestar 
el ple suport i l’adhesió de l’ajunta-
ment d’Artesa de Segre a la resolu-
ció 1/XI del Parlament de Catalunya.
Aprovacions 
S’aprova la relació de factures ma-
jors de 120,20 euros pendents 
d’aprovació corresponents a l’exer-
cici comptable 2015 que pugen 
la quantitat de 143.434,26 euros, 
66.645,99 euros i 207.848,13 euros.
Llicències d’obra
- Millora de finca consistent en la 
rompuda de terreny forestal amb ex-
tensió i anivellament de terres a les 
parcel·les 156, 157 i 158 del polígon 
10, d’Artesa.

- Obertura d’una escomesa per sub-
ministrar gas natural canalitzat al ca-
rrer Nou, 19 d’Artesa.
- Instal·lació d’una cobertura de reg 
per aspersió a les parcel·les 30, 31 i 
32 del polígon 506 de Tudela.
- Condicionar pati de llums per ins-
tal·lar muntacàrregues, al carrer Bis-
be Bernaus, 21 d’Artesa.
- Pintar façana i baranes i canviar 
persianes al carrer Monges, 36 d’Ar-
tesa.
- Obertura d’una escomesa per sub-
ministrar gas natural canalitzat al ca-
rrer Monges, 12 d’Artesa.
- Ampliació d’una explotació porcina 
a la parcel·la 279, polígon 23, entre 
Tudela de Segre i la Donzell.
- Ampliació d’una explotació porcina 
a les parcel·les 71, 72 i 75, polígon 
502, d’Artesa.
- Obertura d’una escomesa per sub-
ministrar gas natural canalitzat a la 
carretera de Tremp, 27 d’Artesa.
- Col·locar placa solar sobre teulada 

a la carretera de Ponts, 6 d’Artesa. 
- Rompuda de terreny amb arrenca-
da de soques al polígon 6, parcel·les 
113, 145 i 303, al TM d’Artesa.
- Enderroc d’edifici habitatges al ca-
rrer Balmes 14-16, d’Artesa.
- Canviar tancaments exteriors, en-
rajolar i enguixar al carrer Verge de 
Salgar, 38 d’Artesa.
- Rehabilitació de cabana a la par-
cel·la 13, polígon 17, al TM d’Artesa.
- Rompuda de terreny a la parcel·la 
13, polígon 17, al TM d’Artesa.
- Pròrroga d’ampliació de la deixalle-
ria municipal al carrer Onze de Se-
tembre, parcel·la 109, PI el Pla.
- Rasa per a instal·lar canonada de 
gas al carrer Sant Jordi, 12 d’Artesa.
- Construcció d’una cabana de pe-
dra de 30m2, al polígon 9 parcel·la 
228 de Tudela. 
- Construcció d’una cabana de reg 
de 60m2 al polígon 502, parcel·la 90, 
de Tudela.
- Envà pluvial a l’immoble de la ca-
rretera de Tremp, 22 d’Artesa.
- Arrebossar paret i canviar canal 
d’aigua al carrer Eres, 7 d’Alentorn.

Octubre i novembre
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Dates a recordar* renovació del dNI 
Fins pròxim avís per part de la Policia, no es 
tornarà a renovar el DNI a l’Ajuntament d’Ar-
tesa de Segre. Per a més informació, podeu 
adreçar-vos a l’oficina de tramitació del DNI a 
Lleida, C/ Jaume II, 15. Tel. 973 21 42 74. 
Dilluns a dijous, 9h a 17h; divendres, 9h a 14h. 
També podeu demanar cita prèvia trucant al 
902 24 73 64 o a www.citapreviadnie.es.

recollida d’objectes voluminosos
Trucar a l’Ajuntament per informar del lloc de 
recollida i dels objectes (973 40 00 13)
- Pobles agregats: dilluns 18 de gener. 
- Artesa de Segre: dilluns 18 de gener.
Només casos molt justificats, que no puguin 
anar directament a la deixalleria.

Ajuntament d’Artesa de segre

informació municipal d’artesa
voluptatiis exped quunt.

- Canviar canalera, arreglar i pintar 
façana a la carretera de Tremp, 77 
2n d’Artesa.
- Adequar la xarxa de gas natural al 
carrer Jesús Santacreu, d’Artesa.
- Dotar de recinte elevador l’edifici 
del carrer Segre, 9 d’Artesa.
Informes d’alcaldia
S’acorda concedir una subvenció de 
500 euros a l’Escola de Futbol Arte-
sa per la temporada 2015-2016.
Ajut de 1.800 euros al Futbol Sala 
per la temporada 2015-2016.
Ajut de 500 euros als Amics de la 

Sardana per pagar la cobla del dia 
de la Festa de la sardana.
S’informa que un empresari local ha 
adquirit el solar de la cantonada de 
la carretera d’Agramunt amb el ca-
rrer Balmes.
S’informa que s’està executant la 
portada d’aigua d’Artesa a Vernet.
Ajut de 200 euros a l’AE Baldomar 
per les despeses d’ambulància de la 
cursa de l’1 de novembre.
Ajut al CUDOS per l’esmorzar de la 
pujada del pessebre a Sant Mamet.
S’informa de dues subvencions de 

l’IEI, una pel mobiliari de la ràdio, de 
860,07 euros, i una altra pel mobiliari 
del local social de Vilves de 879,62.
S’informa que, arran d’una queixa 
d’un veí sobre la qualitat de l’aigua, 
es van fer analítiques i la qualitat de 
l’aigua està dins els paràmetres es-
tablerts.
S’informa que l’aportació que l’ajun-
tament farà al projecte de socialitza-
ció de llibres engegat per l’AMPA de 
l’Escola Els Planells serà de 7.000 
euros pels cursos 2015-2016, 2016-
2017, 2017-2018 i 2018-2019.
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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)
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palanc-oci
Jeroglífic

El	meu	pare	ja	no	farà	més	jeroglífics.	Em	va	dir:	“...

Solució	al	jeroglífic
L’Olga m’espera (L, 0, L, gat[-t], mes, pera)

D
avid Fusté (fill)

J. Galceran

Humor

Per als innocents
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Ha encetat el tema Ferran Sán-
chez Agustí al seu darrer llibre, 

La Guerra Civil al Montsec. Així, 
aquest mes parlarem de l’epopeia 
heroica d’una família de Seró du-
rant aquesta guerra. Potser caldria 
donar una ullada a l’ambient del ca-
rrer d’aquells temps convulsos per a 
fixar l’entorn. 

Un nen que vivia a la Plaça Sant 
Joan de Lleida, va anar amb el seu 
pare a visitar uns parents que resi-
dien a la part alta. El més recte era 
passar pel carrer Cavallers. Van tro-
bar un capellà mort a terra. El pare 
va dir: “nen no miris”. El nen va mirar 
i va veure la sotana negra, el mort i 
la sang vermella carrer avall. Encara 
avui recorda la impressió nítidament.

Hi havia faccions descontrolades 
de les esquerres que es dedicaven 

a matar capellans, per culpar el cler-
gat de donar suport a les dretes, als 
militars. Un altre home em deia que 
recorda que quan era un nen, van 
treure els sants de l’església d’Arte-
sa i els van cremar al carrer. I així, 
arreu.

A la masia Pedrós de Seró (Tu-
dela, en aquells anys), hi havia la 
casa vella de dalt, avui en ruïnes, 
on hi havia un forn de pa i cisterna, 
i hi havia viscut una família. Allí s’hi 
van amagar desertors en trànsit, 22 
religiosos i nombrosos emboscats. 
Encara ara s’hi té accés per un ca-
mí que va a El Gos i per un caminoi 
cobert d’herbes que uneix les dues 
masies. A la llum del dia, tothom res-
tava quiet i amagat sense fer fum ni 
soroll, i a la nit els pujaven el menjar 
i sortien a respirar. A la masia nova 

de baix, avui encara s’hi viu.
En Josep Pedrós Garriga era 

l’amo del mas. Posant en risc de la 
seva vida, si hagués estat desco-
bert, va salvar moltes vides. El 1965, 
el Sant Pare Paolo VI li va concedir 
una medalla i un diploma per la seva 
ajuda material i espiritual.

En Josep Pedrós va tenir nou 
fills: la més gran, Maria, casada amb 
el mestre Isidre Figueres d’Artesa, 
Carme, Nicasio, qui va ser l’hereu 
del mas i de les finques, Javier, Ro-
salia (monja Concepcionista), Pere, 
qui avui viu a La Sentiu, Sebastià, 
finat, Josep Maria i, el més petit, An-
tonio (Salecià), que va morir als 22 
anys.

Són històries exemplars de gent 
de fe i senzilla que hem cregut que 
val la pena treure a la llum.

imatges d’ahir
1937-1939

La Masia Pedrós durant la Guerra Civil

Bartomeu Jové i Serra

La masia  
Pedrós, en  
l’actualitat i 
en una foto 
antiga
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la foto

El club esportiu C.U.D.O.S va aconseguir, un any més, mobilitzar desenes de persones que el dia 13 van pujar el pes-
sebre a Sant Mamet. Van gaudir d’un bon esmorzar i, entre tots, van recaptar 477 euros per ‘la Marató de TV3’. | CUDOS


