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25 de novembre

A les 17:30 h, a l’Àrea Infantil de la Biblio-

teca, Hora del conte

26 de novembre:

A les 19 h, a l’Àrea d’Activitats de la 

Biblioteca, Xerrada-col·loqui amb Jaume 

Cabré 

27, 28 i 29 de novembre

Al Cubtural, a càrrec del Grup de Teatre 

d’Artesa, diverses representacions de 

l’obra La casa de Bernarda Alba de Fede-

rico García Lorca

2 de desembre

A les 17:30 h, a l’Àrea Infantil de la Biblio-

teca, Taller ‘Decora el teu arbre de Nadal’

13 de desembre:

A les 18 h, al Cubtural, Festival per la 

Marató de TV3. Organitzen: Club Esportiu 

Altis i Ajuntament d’Artesa de Segre

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

octubre
mUnICIPI D’ArTeSA De SeGre

nAIxemenTS:
Dia 1:  Juliyan Vladimirov i Stoyanov, 

fill de Vladimir i de Kremena

Dia 4:  Mariya Rodoslavova i Bobeva, 
filla de Rodoslav i de Matiya

Dia 18: Biel Torra i Solé, fill de Josep 
i de Núria

DeFUnCIonS:
dia 6: Maria Brescó i Mitjavila (93 

anys), natural d’Alentorn

dia 8: Inés Martí i Solans (82 anys), 
natural de Vilves

dia 12: Pere Vidal i Cerdaña (93 
anys), natural de Bassella

dia 16: Rosa Terré i Marsà (88 anys), 
natural de Boada

dia 28: Juan Amuedo i Villanueva (79 
anys), natural de Morón de la 
Frontera

mUnICIPI D’ArTeSA De SeGre

A) PLAçA De L’AjUnTAmenT

Temperatura mitjana: 15,2°
Temperatura màxima: 28° (dia 12)
Temperatura mínima: 3° (dies 15, 
   16, 17 i 22) 
Dies amb precipitacions: 5
Precipitació màxima:  9 mm (dia  
   12)
Total precipitacions: 14,5 mm

b) bALDomAr

Temperatura mitjana: 14,1°
Temperatura màxima: 26,3° (dia 5)
Temperatura mínima: -0,1º (dia 22)
Dies amb precipitacions: 8
Precipitació màxima: 8,7 mm (dia  
   27)
Total precipitacions: 23,3 mm

mUnICIPI De vILAnovA De meIà 
Temperatura mitjana:  17,1°

Temperatura màxima: 29,1° (dia 16)
Temperatura mínima: 6,4° (dia 24)
Dies amb precipitacions: 8
Precipitació màxima: 27,1 mm (dia 18)
Total precipitacions: 76,7 mm

mUnICIPI De ForADADA
Dies amb precipitacions: 6
Precipitació màxima: 40 mm (dia 3)
Total precipitacions: 74 mm

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

octubre

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
Estàvem enllestint la revista i l’editorial 
que havíem pensat tractava del fet his-
tòric produït al Parlament: per primera 
vegada des de la restauració de la Ge-
neralitat, no tenim una persona que pu-
gui ocupar-ne la presidència ni tan sols 
després de la segona votació reglamen-
tària, en la qual només es necessitava 
la majoria simple. En el text reflexionà-
vem sobre les postures enfrontades, 
ambdues totalment lícites, entre els dos 
grups parlamentaris que defensen la 
independència. I acabàvem amb l’espe-
rança d’una entesa que no ens porti a 
fer el ridícul havent de convocar noves 
eleccions.
Mentre deixàvem reposar el text en es-
pera de la revisió final, la nit del diven-
dres 13 de novembre es produïen di-
versos atemptats terroristes a París que 
van deixar tothom consternat. 
Una vegada més, el fanatisme, la bar-
bàrie i la insensatesa han causat dese-
nes de víctimes de forma totalment in-
discriminada. Per això ens afecta tant, 
perquè li podia tocar a qualsevol. I això 
ens horroritza. Però també per aquesta 
nova mostra de violència en nom de vés 
a saber què (en nom d’algun déu no pot 
ser, encara que pugui ser-ne l’excusa). 
I això ens deixa completament conster-
nats. Davant d’aquests fets, el procés 
que viu el nostre país queda en segon 

terme, per molt rellevant que sigui per a 
molts de nosaltres. La vida humana està 
per damunt de tot. És el dret fonamen-
tal per excel·lència, encara que vulnerat 
sistemàticament, fins i tot pels molts go-
verns dictatorials, totalitaris o pseudode-
mocràtics.
Les ments malaltisses que són capaces 
de provocar tant de terror i de desconcert 
saben ben bé el que fan. Acostumen a 
colpejar on fa més mal. París és la capi-
tal d’un dels motors de la Unió Europea 
i un dels estats més bel·ligerants contra 
el mal anomenat terrorisme “islàmic” (el 
terrorisme no necessita adjectius). I no 
només això. Sabíeu que el 1789, l’As-
semblea Nacional Constituent francesa 
nascuda de la revolució va aprovar la 
Declaració dels Drets de l’Home i del 
Ciutadà? Sabíeu que aquest document 
va servir de base per redactar la Decla-
ració Universal dels Drets Humans, el 
1948? I que aquesta declaració es va 
aprovar en una assemblea de les Na-
cions Unides celebrada a París?... Han 
tocat el moll de l’os i segur que no és per 
casualitat.  
En moments així, només podem afe-
gir-nos a les incomptables mostres de 
solidaritat i condol, com hem reflectit en 
la portada. També ho vam fer el març de 
2004. Tant de bo no calgui fer-ho mai 
més.

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 4 de desembre

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

Horror i consternacióDIPòSIT 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 Galce-
ran, Joan Giribet, Myriam Gutiérrez, 
M. Àngels López, Paquita Martí, 
Iolanda Masanés, 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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noticiari
E l ple ordinari del mes de novem-

bre ha aprovat les taxes munici-
pals per l’any 2016. En la línia del 
darrer exercici, per aquest proper 
any també es continuaran actualit-
zant preus i no es repetirà la política 
de congelació d’impostos que s’apli-
cava als anys més durs de la crisi. 
Un dels que s’apugen és l’Impost de 
Béns Immobles (IBI). 

Es tracta d’un cas particular i vin-
culat a la revisió cadastral del 2014, 
que va rebaixar l’impost un 42 per 
cent. En conseqüència, el consisto-
ri s’ha trobat que aquest exercici ha 
ingressat 170.000 euros menys que 
l’anterior en aquest concepte, ja que 
el valor sobre el qual s’aplica l’impost 
s’ha reduït aquest 42 per cent, però 
el coeficient (el percentatge sobre 
el valor, a partir del qual es calcula 
l’impost), no s’havia incrementat. El 
2016, el coeficient passarà del 0,445 
per al 0,50 per cent en les finques 

urbanes, del 0,40 a 0,50 a les rús-
tiques, i del 0,99 a l’1,20 per cent a 
les especials. 

“L’increment per un habitatge mi-
tjà serà d’uns 20 euros a l’any”, ha 
explicat l’alcalde, Mingo Sabanés. 

s’encareix l’aigua i la brossa

Pel que fa a les altres taxes que 
s’incrementen, destaca la de l’aigua, 
un 18 per cent, ”per complir el com-
promís amb l’empresa adjudicatària, 
Sorea”, ha dit Sabanés. L’alcalde ha 
recordat que durant dos anys s’ha 
incomplert el compromís d’augmen-
tar el preu i la concessionària ha 
respost incomplint obres de millora. 
“No podem seguir així, ha afegit. Sa-
banés ha volgut pal·liar l’augment 
destacant que tot i la rellevància en 
percentatge, en xifres absolutes són 
pocs diners perquè la factura de l’ai-
gua a Artesa és molt baixa. També 
s’actualitzen taxes que no es toca-

ven de fa anys, com la de terrasses 
i vetlladors, que era la mateixa que 
quan es va instaurar l’any 2012. Els 
guals i taxes de reserva de càrrega 
i descàrrega, l’impost de vehicles, el 
de recollida d’escombraries o el de 
clavegueram, són altres dels valors 
que augmentaran. 

Entre tots aquests, però, només 
el d’escombraries augmenta per se-
gon any consecutiu, en aquest cas 
un 5 per cent, ja que és el preu que 
fixa el prestador del servei, el Con-
sell Comarcal. La resta estaven con-
gelats, com a mínim des de 2014 i 
alguns, des de 2012. 

A l’estiu, es notarà l’augment de 
preu als abonaments de les piscines 
d’Artesa, mentre que les entrades 
d’un dia es mantenen al preu de 
2014. En el cas d’Alentorn, també 
es mantenen els preus fixats l’any 
2014, tant per abonaments com per 
entrades d’un dia.

L’IBI s’apujarà uns 20 euros anuals el 2016
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L ’Ajuntament d’Artesa s’ha vist 
obligat a emetre un Ban d’Al-

caldia, que podeu llegir en aquesta 
pàgina, per desmentir un rumor so-

bre la mala qualitat de l’aigua difós a 
internet. Segons l’alcalde, Mingo Sa-
banés, tot va venir d’un veí concret, 
que va publicar que l’aigua d’Artesa 

feia pudor i era perillosa per la salut. 
“Fins i tot explicava com s’havia de 
bullir per potabilitzar-la”, ha dit l’al-
calde. L’Ajuntament ja s’ha posat en 
contacte amb ell i no emprendrà me-
sures contra la falsa acusació, però 
adverteix que “una empresa potent 
com Sorea ho podria haver fet”.

Un rumor sobre la qualitat de l’aigua 
dispara l’alarma a les xarxes socials

noticiari

* Pel vostre coneixement, us comunico que l’aigua 
de subministrament a Artesa de Segre:
1.- Prové íntegrament de la planta potabilitzadora, 
en la qual l’aigua rep un tractament físic-químic i 
una desinfecció, de tal manera que es garanteix 
que l’aigua subministrada compleix amb el Reial 
Decret 140/03, de 7 de febrer, pel qual s’esta-
bleixen els criteris sanitaris de la qualitat de l’ai-
gua de consum humà.
2.- Sorea, SAU realitza tots els controls sanitaris 
que li estableix la normativa vigent a la sortida de 
la planta potabilitzadora, dipòsits de regulació i a 
la xarxa de distribució fins a l’escomesa del con-

sumidor. El responsable de mantenir en bon estat 
les instal·lacions és el propietari.
3.- Les darreres analítiques corresponents a les 
mostres recollides el dia 4 de novembre de 2015 
compleixen amb la normativa vigent en tots els 
paràmetres analitzats.
4.- Els resultats analítics, així com la qualificació 
de l’aigua, es poden consultar al SINAC (Sistema 
de Información Nacional de Agua de Consumo).

La qual cosa es fa pública per al general co-
neixement. 

L’alcalde, Mingo Sabanés Porta
6 de novembre de 2015

Ban d’alcaldia
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Unes 300 persones van assistir 
al pavelló la tarda del diumen-

ge 8 de novembre per gaudir de la 
segona desfilada de l’Associació 
de Comerç i Serveis d’Artesa, en 
aquesta ocasió dedicada a la tempo-
rada de tardor. Hi van participar els 
comerços Optica Marín, Cucaina, 
Only Moda, Flors Joana, Caracal·la, 
Quitxalla i Moda Clotet. També van 
cedir mobiliari cedit i decoració Il·lu-
minació Aldavó i Flors Joana.

Ara bé, per davant dels comerços 
participants, els qui realment van fer 

possible la festa van ser els i les mo-
dels voluntaris, prop d’un centenar 
d’artesencs i artesenques de totes 
les edats que no van dubtar a lluir 
les propostes de moda i comple-
ments per als propers mesos.

Un altre dels col·laboradors de 
l’esdeveniment va ser el Gimnàs Al-
tis, que en acabar la desfilada, junta-
ment amb 15 comerciants, va prepa-
rar un ball per a tots els assistents.

Així mateix, entre els actes com-
plementaris també hi va haver el sor-
teig d’un premi de 200 euros, per mi-

tjà de la venda de tires numerades. 
El premiat, Jordi Cornet, de Castelló 
de Farfanya, el podrà bescanviar 
als comerços d’Artesa fins al 31 de  
desembre.

La desfilada es va filmar ja des 
d’abans de començar, entre bas-
tidors, i de tot plegat en sortirà un 
vídeo que es posarà a la venda en 
format CD al preu de 10 euros. Es 
podrà adquirir properament als co-
merços participants. L’organització 
va agrair la col·laboració de nombro-
sos particulars i entitats.

Els comerços d’Artesa llueixen les seves 
millors gales a la Desfilada de Tardor

A la desfilada hi van assistir unes 300 persones i hi van participar un centenar de models | fotos: Jordi Farré
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TALLERS

VILELLA
ARTESA DE SEGRE
Tel. 973 40 02 95

EQUIPS DE NETEJA GIDAR
REPARACIONS MECÀNIQUES
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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

noticiari

E l mes de desembre començaran 
les negociacions per adjudicar 

l’obra de renovació del col·lector 
d’aigües pluvials al carrer Balmes, 
una reforma que ha d’evitar que 
es tornin a produir inundacions als 
baixos de les cases, especialment 
al carrer Mare de Déu del Pla, però 
també en alguns edificis del mateix 
carrer Balmes.

L’alcalde, Mingo Sabanés, ha 
explicat que l’obra s’adjudicarà per 
procediment negociat i que es cri-
darà a les empreses constructores 
d’Artesa per tal que, si estan inte-

ressades a fer-la, presentin les se-
ves ofertes. A pesar que s’adjudiqui 
en les properes setmanes, l’obra no 
s’executarà fins al febrer. “No es po-

dria acabar abans de les festes de 
Nadal, i tampoc sabrem si farà gaire 
fred, així que hem preferit deixar-ho 
per després”.

Tot i que dependrà de l’adjudica-
ció definitiva, el preu de l’obra ronda 
els 80.000 euros. 

L’alcalde ha explicat que fa un 
temps ja es van fer millores provisio-
nals per pal·liar la situació, que van 
consistir bàsicament en la neteja de 
clavegueram, per la qual cosa s’ha 
considerat que els afectats no pati-
ran problemes greus mentre espe-
ren l’obra definitiva.

El col·lector del carrer Balmes es farà al febrer

L’obra es farà per evitar la inundació 
dels baixos d’algunes cases

E l ple del mes d’octubre va aprovar una moció de su-
port als refugiats que arriben a Europa fugint de la 

guerra. No és un text redactat individualment per l’Ajun-
tament d’Artesa, sinó que és una moció que s’ha presen-
tat i aprovat a la majoria de consistoris catalans.

Moció de suport als refugiats
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baldomar
EMD Baldomar

PROJECTE DE REnOvaCió 
DE L’EnLLUMEnaT PÚBLiC

A tès l’atorgament d’una im-
portant subvenció, Baldomar 

canviarà l’enllumenat del poble amb 
l’objecte d’evitar la contaminació lu-
mínica. Aviat es canviaran tots els 
punts de llum del poble, posant-hi 
làmpades de menys consum i millo-
rant l’estètica del poble amb fanals 
rústics.

nOva SUBvEnCió DE La 
DiPUTaCió DE LLEiDa

La Diputació de Lleida ha ator-
gat al poble de Baldomar una 

subvenció de 9.000 euros per a fer 

front a les despeses que comportarà 
l’obra per a la reforma i adequació 
de la coberta i els acabats interiors 
de l’antic consultori mèdic del poble, 
per a sala d’activitats de promoció 
d’hàbits saludables de l’EMD de Bal-
domar.

aRRanJaMEnT DE CaMinS

La Diputació de Lleida ha atorgat 
a l’EMD de Baldomar un ajut de 

13.500 euros amb l’objecte d’arranjar 
els camins que, com a conseqüèn-
cia dels aiguats del 28 de maig de 
2014, van quedar malmesos.  

En aquell moment, el govern cen-
tral va generar expectatives sobre la 
possibilitat de contribuir al finança-

ment de les obres de rehabilitació, 
però finalment no va respondre

Així doncs, l’Ajuntament de Bal-
domar va demanar ajuda a la Dipu-
tació per minorar el cop de l’emer-
gència, i l’entitat provincial finalment 
l’ha concedit.

Imatge d’arxiu dels danys provocats 
pels aiguats de l’any 2014
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Cubells acomiada Mossèn Marià amb un homenatge
Després de 55 anys de sacerdo-

ci, 20 d’ells a Cubells, Mossèn 
Marià s’ha jubilat. El municipi li va re-
tre un homenatge el 18 d’octubre. El 

sacerdot ha estat al capdavant de la 
parròquia des del 7 de juliol de 1995. 
Al llarg d’aquest temps, ha estat 
“una de les persones més estimades 

del poble, i ha casat la majoria dels 
nostres fills i néts” va dir de l’alcalde, 
Josep Regué. A l’acte hi van assistir 
unes 150 persones.

municipis

L’homenatge es va cloure amb el lliurament d’una foto (esquerra) i un ram de flors (dreta) | Ajuntament de Cubells
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municipis

V ilanova de Meià va celebrar el 
diumenge 8 de novembre una 

nova edició de la tradicional Fira de 
la Perdiu, que va tenir una notable 
afluència de públic. Durant el matí, 
més de 12.000 visitants varen pas-
sejar pel recinte firal i van gaudir de 
parades amb diversitat de productes 
del camp, artesania, antiguitats, ro-

ba, calçat, aviram i expositors de per-
dius, entre altres.

En el marc dels actes programats, 
cap a les 10.30 hores, a l’ajuntament 
de la vila, l’alcalde Xavier Terré i la 
resta de regidors del consistori varen 
rebre el xef Sergi de Meià, encarre-
gat d’inaugurar la fira d’enguany, i to-
tes les autoritats convidades a l’acte. 

Tot seguit i en comitiva, es varen des-
plaçar cap als carrers on es celebra-
va el certamen. 

Durant el matí també va tenir lloc 
l’exhibició de tir amb arc a càrrec dels 
Arquers del Montsec d’Artesa de Se-
gre, el taller demostració de capgros-
sos i màscares de perdiu a càrrec 
de la Cristina Colilles de Balaguer, la 

La Fira de la Perdiu rep 12.000 visites
El bon temps va afavorir l’afluència de visites | fotos: Anna Audet, Rosa Sala i Jordi Farré
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inauguració dels capgrossos de les 
perdius amb l’acompanyament dels 
grallers Gorrallargs d’Oliola i la des-
filada dels alumnes de l’escola Mare 
de Déu del Puig de Meià, la presen-
tació del llibre La cuina dels bolets, 
de Sergi de Meià, i la presentació de 
la primera revista municipal Lo Pas 
Nou, aquests dos últims actes a la 
sala del sindicat del poble.

La jornada, tot i ser en ple mes 
de novembre, va estar marcada per 
la calor, cosa que provocà que els 

expositors de perdius i altre aviram 
haguessin d’abeurar més sovint als 
animals. Per altra banda, els visitants 
varen estar agraïts d’un dia tan es-
plèndid.

Al migdia, Sergi de Meià i diverses 
autoritats varen fer l’entrega dels tro-
feus corresponents als guanyadors 
de l’exposició de perdius i aus exò-
tiques. A continuació es detallen els 
premis als millors de cada categoria. 
Exemplars: 1r Pere Calzada Moré, 
2a Laura Piera, 3r Joan Fariol Miret. 

Perdigots: 1r Pere Calzada Moré, 2n 
Antonio Miró Olsina, 3r Joan Ardiaca 
Sauret. Parelles: 1a Laura Piera, 2n 
Pere Calzada Moré. Expositor: David 
Cuenca Durich. Expositor local: Da-
vid Cuenca Durich. Aus exòtiques: 
1r Antonio Barrachina Melgares, 2n 
Joan Ardiaca Cívico, 3r Ivan Torre-
grossa Sauret, 4t José Luís Cazorla. 
Premi per la constància a la fira: Joan 
Manel Torregrossa Giménez. Premi a 
l’expositor més jove: Adrià Sangenís 
Badia. | Iolanda  Masanés
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la noguerala noguera
TEMPESTES DE nOvEMBRE

La tempesta d’aigua i vent que va afectar Catalunya 
el 2 de novembre també va causar danys en dife-

rents municipis de la Noguera, des de desperfectes en 
mobiliari urbà i senyalització, fins a camins malmesos i 
escoles inundades, com la de Preixens. 

RECUPEREn CaSa SEva

L ’Ajuntament de Balaguer entregarà als seus pro-
pietaris les claus dels sis habitatges unifamiliars de 

protecció oficial situats al carrer Riu Garona que es van 
haver d’enderrocar al veure’s afectats per una filtració 
d’aigua l’any 2009.

GESTió DEL TRanSPORT SaniTaRi a 
POnTS

E l nou servei de transport sanitari a Ponts, adjudicat 
pel Servei Català de la Salut a l’UTE de Terrassa 

Egara-La fuente, ha provocat les queixes del Centre 
d’Atenció Primària (CAP). Els quatre tècnics professio-
nals seran substituïts per personal d’infermeria, i des 
del CAP entenen que el canvi encareix el servei sense 
necessitat, ja que ja hi ha un infermer tot l’any per aten-
dre qualsevol urgència.

nOTíCiES DEL COnSELL COMaRCaL
Campanya de salut bucodental: Ha començat una 
nova edició d’aquesta campanya perquè els nens i 
nenes de la comarca adquireixin bons hàbits de salut 
dental. El personal mèdic de l’Institut Dental La No-
guera impartirà sessions pedagògiques de com s’han 
de raspallar correctament les dents o com combatre 
la càries. Aquest any, com a novetat, es concediran 
beques a infants amb dificultats econòmiques perquè 
puguin rebre atenció bucodental, gestionades a través 
dels Serveis Socials.

Taula d’Entitats d’Albesa: El diumenge 18 d’octubre 
es va constituir aquesta taula, on es reuneixen entitats, 
serveis i persones no associades del municipi per tal 
de treballar coordinadament. Està inclòs dins del Pla 
de Desenvolupament Comunitari. Es vol crear una 
Taula d’Entitats a tots els pobles de la comarca.

Projecte Arranca: Organitzat per l’Oficina Jove i el 
Grup d’Acció Local Noguera-Segrià Nord, jornades 
adreçades a joves i empresaris de la comarca per fo-
mentar la capacitat emprenedora i potenciar les seves 
iniciatives.
3r Mercat de vell: Amb el lema Tot és bell si et fa ser-
vei, el dissabte 31 d’octubre es va oferir un espai de 
venda d’objectes de segona mà.

MURaLLES D’ÀGER

L ’ajuntament d’aquesta població ha aprovat el pro-
jecte d’obres d’adequació i regeneració de l’entorn 

de les muralles i el pou de gel. Es pretén actuar a les 
parts degradades de la muralla i aconseguir obrir al pú-
blic el pou de gel.

PiSTES D’SkaTE a TéRMEnS

L ’Ajuntament de Térmens ha elaborat el projecte de 
construcció d’unes pistes d’skate a la plaça Àngel 

Guimerà d’aquesta població, projecte que estarà en 
exposició pública al consistori durant un mes.

aviS i ÀviES SOLiDaRiS

C reu Roja la Noguera ja ha iniciat la XII edició de 
la campanya Cap nen sense joguina, dins del seu 

projecte Avis i Àvies solidaris. Es tracta vedre en diver-
sos mercats de la comarca objectes elaborats pels avis 
i àvies de les residències. Els diners que es recaptin 
es donaran a Creu Roja Joventut per finançar la cam- 
panya de Reis.

Anna M. Vilanova i Alentorn
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les entitats
E l passat 29 d’octubre, com ja és 

costum, els alumnes de l’escola 
van rebre la visita de la Castanye-
ra, que va portar castanyes per a 
tots. Els membres de l’AMPA li van 
donar un cop de mà per coure els 
32 quilos de castanyes, que després 
els alumnes de 6è van repartir per 
totes les classes, acompanyats de 
sucs i de refrescs. Enguany, els més 
petits van obsequiar la Castanyera 
cantant cançons de tardor: El bolet, 
Marrameu i Vora el Foc. Tots plegats 
la van acomiadar amb el Ball de la 
Castanyera. Finalment, va marxar 
molt contenta i va prometre tornar 
l’any vinent! 

Celebrem la Castanyada!

La Castanyera va visitar els nens i nenes de l’Escola | Foto: AMPA

La pedagogia Waldorf és un sis-
tema d’aprenentatge creat per 

Rudolf Steiner, que té les arrels a 
Alemanya  i que data de principis 
del segle XX. Aquesta metodologia 
defensa la idea que, en la primera 
infantesa, el millor mètode d’apre-
nentatge és la imitació natural i dóna 
una gran importància a les arts. La 
seva finalitat és el correcte desen-
volupament de les capacitats i ha-
bilitats pròpies de cada nen o nena. 

A més, la pedagogia Waldorf dóna 
la mateixa importància tant als co-
neixements, com al camí necessari 
per adquirir-los: 

“En la vida, més valuós que el 
saber, és el camí s’ha de recórrer 

per arribar-hi”. 

Des de l’AMPA de l’Escola hem 
organitzat un cicle d’activitats, con-
ferència i tallers, per apropar la Pe-
dagogia Waldorf a totes les famílies 

associades a l’AMPA. 
La conferència anirà a càrrec 

d’Anna Cris Ariza i està oberta a pa-
res i mares de tots els cursos. 

Els tallers es realitzaran en dis-
sabte i estaran dirigits específica-
ment als nens i nenes d’educació in-
fantil, acompanyats pels seus pares.

 Desitgem que en gaudiu molt! 

Apropem la pedagogia Waldorf a l’Escola
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les entitats

Aquesta Festa Major, el Club de 
Lectures Artesenc (CLAac) ha 

organitzat una exposició a la Sala Pa-
rroquial i ha editat la revista Lectures 
n.17, ambdues dedicades a la família 
Boldú. L’exposició restà oberta durant 
la Festa Major i la setmana següent 
i va rebre més de 300 visites. Cal 
destacar la inauguració de l’alcalde, 
Mingo Sabanés, amb presència dels 
membres de la família Boldú, en-
capçalats per la sra. Montserrat Boldú 
i Tomàs, ja prop dels 90 anys. La inau-
guració va propiciar l’emotiva trobada 
amb antigues coneixences i amistats. 

La revista Lectures n. 17 es centra 
en l’obra gràfica de la família Boldú, 
fotògrafs d’Artesa. Són 24 pàgines 
plenes d’imatges en blanc i negre, 
des de 1910 a 1955. Són de Vernet, 
Artesa, Vilves, Salgar, la Fira, la Fes-
ta Major, Sant Cristòfol, etc. La poden 
trobar a la venda a Cal Massana i a 
Cal Mianes.  Aprofitem per anunciar la 
propera exposició sobre els safareigs 
i les bugaderes d’Artesa, Baldomar i 
Alentorn. Estarà oberta del 20 de des-
embre al 24 de gener als baixos de cal 
Rebolleda, a Bisbe Bernaus, 7. L’hora-
ri serà els festius de 12 a 14 hores i els 

laborables de 18 a 20 hores, excepte 
Nadal i Cap d’Any. Per commemorar 
l’exposició, el club editarà un calenda-
ri amb imatges antigues del safareig 
des de 1914 a 1965. El Club de Lec-
tures vol agrair la col·laboració de la 
família Boldú, en especial de la Sra. 
Montserrat, de la Parròquia de Nos-
tra Sra. de l’Assumpció, encapçalada 
per Mn. Antoni Ballester, i de l’alcalde, 
Mingo Sabanés. També volem fer re-
ferència a l’esforç i dedicació del so-
ci Jaume Farrando, autèntica ànima 
d’aquests esdeveniments. | Josep 
Ma Espinal, secretari del CLAac

El Club de Lectures dedica el número 17   
de la revista ‘Lectures’ a la família Boldú

La inauguració de l’exposició va propiciar moments emotius | foto: Club de Lectures Artesenc



20 I  I PUbLICACIÓ D’ArTeSA De SeGre i ComArCA I novembre 2015 I núm. 393

Com ja és costum d’uns anys 
ençà, a mitjan octubre cele-

brem la Festa de la Sardana. En-
guany ho vam fer el dia 25, quan una 
seixantena de socis de l’associació 
Amics de la Sardana i els amics que 
compartim un sentiment que ens 
uneix, l’amor a la sardana, ens vam 
reunir al voltant de la taula per gau-
dir de la companyia mútua, la con-
versa i un bon dinar.

A la tarda, la Cobla Tàrrega ens va 
oferir en primer lloc un concert amb 
peces ben diferents, des d’una sarda-

na a un vals i a continuació, després 
d’una breu pausa, un gran repertori 
de sardanes per ballar.

Hem de dir que la gent d’Artesa va 
acudir a la crida que des de l’associa-
ció havíem fet, i el local del Cubtural 
es va omplir de gom a gom.

curs gratuït

Aprofitem l’avinentesa que ens 
ofereixen les pàgines de La Palan-
ca per fer saber a tothom que tingui 
ganes de millorar o aprendre a ballar 
sardanes que l’associació, amb l’aju-

da d’un grup de voluntaris, ofereix un 
curs totalment gratuït per a adults al 
local de l’associació, al segon pis del 
Centre d’Entitats les Monges, tots els 
divendres de 10 a 11 de la nit.

“Les fulles seques fan sardana
d’ací d’allà saltironant,

I dintre el bosc la tramuntana
sembla la cobla al lluny sonant”
E. Morera  / À. Guimerà

Crònica d’una festa
A l’esquerra, el dinar de germanor, i a la dreta, un moment de la ballada al Cubtural. | Amics de la Sardana, Jordi Farré
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L ’Agrupament Escolta i Guia Ma-
re de Déu del Pla ha començat el 

curs ple d’energia i propostes. Com 
cada any, la primera cita va ser el 
pas de branca, el 3 i 4 d’octubre, la 
primera i emocionant sortida on tots 
canvien de branca i s’inicia l’aven-
tura del nou curs. Al novembre, els 
hem pogut veure venent castanyes 
a Artesa i Vilanova.

Enguany uns 60 nens i nenes i 
una vintena de caps amb una dinà-
mica i treball molt enriquidors, per 
fer del Cau un lloc motivador, edu-
cant en valors per descobrir amis-
tats, jocs i experiencies i emocions.

Els pioners i caravel·les, una 
branca que ha augmentat de colla, 
van fer una sortida a Gàrzola i l’en-

demà van anar a vendre castanyes 
a la fira de la perdiu. Els rangers i 
noies guia estan molt motivats, amb 
ganes de menjar-se el món i amb al-
gun projecte entre mans. Els llops i 
daines estan coneixent nous paisos 
i cultures a traves de jocs i activitats, 
i els castors són molt poquets i volen 
motivar als seus amics a apuntar-se 
al cau, per aixo demanen als nens i 
nenes d’entre 6 i 8 anys que s’animin 
a anar-hi algun dissabte, de quatre a 
sis de la tarda, per conèixer-los i ani-
mar-se a formar-ne part.

Per la seva banda, l’equip de 
caps treballant per oferir la millor 
atenció, i enguany sis membres es 
preparen a través de l’escola de for-
mació de Minyons Escoltes i Guies.

El CAU arrenca nou curs

A l’esquerra i a dalt, imatges del pas 
de branca, i al mig i a baix, venda de  
castanyes | fotos: AEiG Mare de Déu del Pla

les entitats
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reflexionem
Mercè Nogués

A prop de Tòquio hi vivia un gran 
samurai, ja ancià, que es dedi-

cava a ensenyar el budisme zen als 
joves. Malgrat la seva edat, corria la 
llegenda que era capaç de vèncer 
qualsevol adversari. 

Un dia, un guerrer conegut per la 
seva total falta d’escrúpols va passar 
per la casa del vell samurai. Era famós 
per utilitzar la tècnica de la provocació, 
esperava que l’adversari fes el primer 
moviment i, gràcies a la seva privile-
giada intel·ligència, captava ràpida-
ment els errors i contraatacava amb 
una velocitat fulminant. 

El jove i impacient guerrer mai ha-
via perdut una batalla. 

Coneixent la reputació de vell 
samurai, va decidir derrotar-lo i aug-
mentar així encara més la seva fama.

Els estudiants de zen que hi havia 
presents es van manifestar contra la 
idea, però el vell samurai va acceptar 
el desafiament. Quan van ser tots a la 

plaça de la ciutat, el jove va començar 
a provocar al vell. 

Va llançar algunes pedres en la se-
va direcció, el va escopir a la cara i li 
va cridar tots els insults coneguts, ofe-
nent fins i tot els seus avantpassats. 

Durant diverses hores, va fer tot 
el possible per treure’l de polleguera. 
Però el vell samurai va romandre im-
passible. Al final de la tarda, ja exhaust 
i humiliat, el jove guerrer es va retirar 
de la plaça.

Decebuts pel fet que el seu mestre 
hagués acceptat tants insults i provo-
cacions, els alumnes li van preguntar:

- Com ha pogut suportar tanta in-
dignitat? Per què no ha fet servir l’es-
pasa, tot i saber que podria perdre la 
lluita, en comptes de mostrar-se com 
un covard davant de tots nosaltres?

El vell samurai va respondre:
-Si algú se t’acosta amb un regal i 

no l’acceptes, a qui pertany el regal?
-És clar, a qui el porta per entre-

gar-te’l, va respondre un dels deixe-
bles.

-Doncs el mateix passa amb l’en-
veja, la ràbia i els insults, va afegir el 
mestre. Quan els regals no són accep-
tats, continuen pertanyent a qui els ca-
rregava amb si.

reflexió

Ningú ens agredeix o ens fa sentir 
malament. Som nosaltres els qui de-
cidim com ens sentim. Així doncs, no 
culpem ningú pels nostres sentiments, 
en som els únics responsables.

Si no volem un regal, no l’accep-
tem: que se’l guardin per a ells matei-
xos.

Ningú és prou important per po-
der decidir com et vol fer sentir. Tu 
decideixes si et quedes el regal o si 
el rebutges, amb totes les seves con-
seqüències. 

No hem de fer cas de tot el que 
ens diuen o ens deixen de dir. Aquest 
comportament és dels forts, valents i 
decidits a decidir sobre la seva qualitat 
de vida.

De nosaltres depèn
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tema del mes

Aprofitant que aquest any ha fet 
50 anys que Joan Manuel Se-

rrat va començar a cantar, la Biblio-
teca d’Artesa de Segre, juntament 
amb l’Associació Arteseca per les 
Arts (AAA) van organitzar l’especta-
cle-homenatge Serrat, 50 anys. 

L’acte va consistir en un recital 
amb cançons i poemes, lletres i mú-
siques seves i també d’altres. La di-
recció va ser a càrrec d’Albert Vidal. 
Joan Manuel Serrat va debutar a Rà-
dio Barcelona, i al cap de poc temps 
la companyia Edigsa va confiar en 
ell i el mateix 1965 va poder enre-
gistrar el seu primer disc amb quatre 
cançons de les quals n’era autor de 

música i lletra. Un any després enre-
gistrava el segon disc, també format 
per quatre cançons més, que van 

ser d’èxit immediat, entre les quals 
hi havia l’emblemàtica Ara que tinc 
vint anys. 

Serrat va ser un dels membres 
del col·lectiu conegut com a Els 

setze Jutges i, sens dubte, un dels 
impulsors de la cultura i la música 
al nostre país. També és important 
destacar que l’acte d’homenatge a 
Serrat va ser, al mateix temps, un 
acte d’agermanament, en una ma-
teixa actuació, de participants dels 
dos pobles veïns, Ponts i Artesa de 
Segre. En els diferents temes i les 
diverses interpretacions que s’hi van 
fer, hi van intervenir Jordi Bernaus, a 
la bateria, Conrad Caellas, paraula i 
tècnic, Marta Frauca, paraula i cant, 
Clara Gili, paraula i cant, Antonio 
Suárez, cant, Joan López, guitarra, 
Neus Puigpinós, paraula, Vanessa 
López, cant, i Albert Vidal, paraula. 

‘serrat, 50 anys’, mig segle 
de música, poesia i emocions

L’espectacle va omplir la planta baixa de la Biblioteca amb públic de totes les edats | Fotos: Jordi Farré / Biblioteca

L’espectacle va 
superar totes les 
expectatives de 
públic assistent
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També cal destacar els nens dels 
titelles, que van ser Aida, Anna, Ar-
nau, Noa i Núria. 

L’acte va superar totes les expec-
tatives dels organitzadors, com van 
manifestar ells mateixos en acabar 
la representació. Així, la planta baixa 
de la Biblioteca es va omplir de gom 
a gom per presenciar un espectacle 
global, amb imatges, text recitat i 
cançons. A banda de la satisfacció 
evident dels organitzadors, encara 
és més rellevant la del públic assis-
tent, que va elogiar l’espectacle. A 
banda dels records personals i indi-
viduals que cadascun dels especta-
dors va poder sentir, tristos, alegres 
o nostàlgics, hi va haver un adjectiu 
en el qual tots van coincidir a l’hora 
de definir Serrat, 50 anys: emotiu.

tema del mes #temadelmes

tots tenim uns cantants i les seves cançons asso-
ciats a una època vital de la nostra joventut. La 

primera vegada que vaig sentir Joan Manuel Serrat 
va ser l’any 1969 a l’Ateneu de Tàrrega. Anava acom-
panyat d’una noia que es deia Glòria, que també can-
tava molt bé. Ell va sortir a l’escenari vestit de negre, 
només amb la guitarra. Començava a ser molt cone-
gut i va desgranar un seguit de les seves primeres 
cançons: El drapaire, La tieta, Cançó de matinada, 
M’en vaig a peu, La guitarra i la més tendra, Paraules 
d’amor.

En el transcurs de la seva trajectòria, va ser con-
siderat el primer cantant català. Amb tot, va fer una 
cançó emblemàtica en castellà, Mediterráneo, que 
amb una vessant poètica, descrivia una mica el seu 
tarannà personal. 

Els primers temps, voldria destacar un arranjador 
i amic personal d’ell, el Berdagí. Plegats van sortir en 
molts espectacles, en directe i a la televisió. Potser va 
ser arran de negar-se a cantar el La, la, la a Eurovisió 

que va estar uns anys vetat a Espanya i es va haver 
d’exiliar a Mèxic. 

En tornar, encara no podia cantar durant un temps, 
fins que després es va normalitzar la seva situació i va 
tornar a tenir accés a la televisió i a cantar en directe. 
Va tenir unes dècades de molt èxit. Era un espectacle 
multitudinari, quan apareixia amb una orquestra al da-
rrere i un pianista.

La gent esperava tant les seves cançons antigues 
com les noves composicions. Ens agradava la seva 
manera de cantar, el seu domini de l’escenari, els 
seus arranjaments. Tenia quelcom especial de gran 
atractiu, de veure i escoltar, amb la música, els llums 
i les lletres. Detalls de cantautor que el feien diferent 
de tots. Arribava a la gent pel sentiment.

De la seva època final amb Joaquín Sabina en 
diria que hi va haver moments de tots colors, però 
sempre amb èxit. A pesar de tot, jo em quedo amb la 
primera època, amb el poeta d’Ara que tinc vint anys. 
| Bartomeu Jové Serra

el meu Serrat
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AnTonI AmIGÓ I PonS
Descobriment de l’impossible
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vida social

Foto de grup de tots els assistents al sopar

Fer 30 anys és l’excusa perfecta per reunir-nos al 
voltant d’una taula i riure junts, posant-nos al dia i, 

sobretot, recordant tot allò que hem compartit. Gràcies 

a tots i a totes per venir a la trobada haver fet d’aquest 
sopar una trobada tan maca. Com tant ens agrada dir: 
som una bona collita, la del 85!

trobada de nascuts el 1985
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notícies
nOvEL·La
El regreso del Catón. Matilde Asensi. 
Ed. Planeta. 

Què tenen en comú la Ruta de la Se-
da, les clavegueres d’Istanbul, Marco 
Polo, Mongòlia i Terra Santa? Això és 
el que els protagonistes de El último 
Catón han d’esbrinar, posant les seves 
vides en perill. Un misteri que arrenca 
al segle I de la nostra era. 

Assassinat en directe. Mary Higgins 
Clark. Edicions 62. 
                    

Una mare i un fill es veuen abocats a 
una espiral terrorífica. Quan el marit 
de la Laurie fou brutalment assassinat, 
el seu fill, en Timmy, va veure la cara 
de l’assassí del seu pare. Cinc anys 
més tard, aquells ulls blaus terrorífics 
encara se li apareixen en els malsons.

Strappo. Martí Gironell. Ediciones B. 

Gironell ens mostra l’espoli del romà-
nic català a principis del segle XX. 
L’autor manifesta la indignació davant 
d’un robatori d’aquestes dimensions  
que es va veure afavorit per la ignoràn-
cia d’un poble, l’absència de lleis que 
protegissin el patrimoni i, no cal dir-ho, 
el poderós cavaller, “senyor diner”.

Grey. E. L. James. Ed. Rosa dels vents. 

Una nova perspectiva de la història 
d’amor que ha seduït a milions de 
lectors a tot el món, explicada ara en 
primera persona per Christian Grey. El 
protagonista necessita tenir-ho tot so-
ta control. El seu món és pur ordre i 
disciplina, encara que, en el fons, està 
buit... Fins que Anastasia Steele ate-
rra al seu despatx, feta un embolic, de 
llarg cabell castany i esveltes cames.

coneixeMents aDults

Córrer per ser lliure. Núria Picas. Ed. 
Columna. 

Esquí alpí. Manual pràctic. Josep 
Diviu. Ed. Cossetània. 

Bolsa para dummies. Josef Ajram. 
Ed. Centro de Libros. 

col·lecció local

La Guerra Civil al Montsec. Ferran 
Sánchez Agustí. Ed. Pagés Editors. 

infantil

Anem a dormir. Kathleen Amant. Ed. Ani-
mallibres. 

Els tres Reis d’Orient. Roger Roig. Ed. 
Cossetània. 

L’impostor. La fantàstica història 
de Joles Sennell. Pep Albanell. Ed. Ani-
mallibres. 

Pel·lÍcules

Libranos del mal. Del director Scott 
Derrickson. 

2 Guns. Del director Baltasar Kor-
mákur. 

NOVETATS DE 
noVeMbre

Activitats
• Club de Lectura  

Parlarem del llibre Senyoria, de 
Jaume Cabré. Dimecres, 2 de 
desembre a les 20.30 hores. 
Àrea d’Activitats

• Taller de Nadal “Decora el teu 
arbre de Nadal” 
Dimecres, 2 de desembre a les 
17.30 hores. Àrea d’Activitats

• L’Hora del Conte amb la com-
panyia Pengim Penjam  
El llop cantaire dels tres por-
quets i la Caputxeta. Dimecres, 
30 de desembre a les 17.30 
hores. Àrea d’Activitats

• Abracadabra pota de cabra 
Exposició cedida per la Central 
de Biblioteques. Fins al 30 de 
desembre. Àrea d’Activitats

• Exposició 10 anys de Club de 
Lectura 2005 - 2015  
El Club de Lectura de la Biblio-
teca compleix 10 anys i més de 
80 llibres llegits. Recull fotogrà-
fic, mostra dels llibres llegits, 
escriptors convidats... Fins al 30 
desembre. Primer pis

• Exposició de fotografies de 
Vicens Roca 
Del 28 de desembre al 29 de 
gener

• Mostres de llibres
• La Biblioteca amb La Marató de 

TV3. La 24a edició del programa 
es dedica a la diabetis i l’obesi-
tat. A la planta baixa hi ha una 
mostra de llibres relacionats 
amb les dues malalties.

• Joan Amades - 125 anys del 
naixement. Etnòleg i folklorista

• Henning Mankell. Escriptor i 
dramaturg suec de fama inter-
nacional. 

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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recentment s’ha diagnosticat el 
primer cas de Febre de Chikun-

gunya a Espanya.  

Què és i com es contagia?
El virus de Chikungunya és una 

malaltia procedent de països tropi-
cals que es transmet a través de les 
picades del mosquit tigre. El virus es 
transmet per la picada de mosquits 
femella del gènere Aedes, sempre 
que hagin picat prèviament una per-
sona contagiada.

Quins en són els símptomes?
La incubació dura uns deu dies i 

la malaltia es caracteritza per febre 
alta i dolors articulars, sobretot a ca-
nells i turmells. Provoca mal de cap, 
nàusees, cansament, conjuntivitis, 
erupcions cutànies i dolor muscular 
en són alguns dels altres símpto-
mes. 

Els canells i els turmells són les 
parts més afectades i, en alguns 
casos puntuals, aquesta artritis pot 
perllongar-se durant mesos. Només 
ho podem tractar amb medicaments 
per la febre i el dolor.

La malaltia presenta en la majoria 
de casos una ràpida evolució favora-
ble i no requereix hospitalització, tot 
i que en alguns casos pot esdevenir 

crònica i l’artritis pot persistir durant 
mesos o fins i tot anys.

Com es pot prevenir?
Com que no hi ha cap vacuna, 

l’única forma de prevenció és evitar 
les picades i la proliferació de mos-
quits. 

On es troba el mosquit tigre?
El mosquit tigre s’ha adaptat per-

fectament al medi urbà i en només 
una dècada ha colonitzat un terç 
dels municipis catalans i encara es 
continua expandint. Actualment, pon 
ous a l’interior de qualsevol lloc de 
petites dimensions que contingui ai-
gua durant un mínim de deu dies, ja 
siguin pneumàtics, gerros, llaunes 
de beguda, cendrers, joguines, bi-
dons, galledes, pots, platets de test, 
etc. 

Els punts de cria es troben sovint 
en terrenys o cases abandonades, 
deshabitades temporalment o se-
gones residències, on acostuma a 
haver-hi recipients descuidats que 
contenen aigua de pluja. També es 
poden localitzar llocs de cria a la via 
pública, com ara en fonts, residus, 
magatzems municipals, etc.

El mosquit tigre no diposita mai 
els ous en aigües en moviment, com 

ara rius i rieres, ni en superfícies i 
volums d’aigua importants (més de 
200 litres), com ara els estanys. 
Tampoc no es pot desenvolupar on 
l’aigua s’evapora al cap de poc.

Com evitar el mosquit tigre?
La manera més efectiva de fre-

nar la proliferació del mosquit és 
evitar la posta d’ous i el creixement 
de les larves. Això només s’aconse-
gueix eliminant els llocs d’aigua on 
creixen, habitualment acumulacions 
en recipients que es deixen a la in-
tempèrie. Perquè un ou de mosquit 
tigre esdevingui un mosquit adult 
calen dues condicions imprescindi-
bles: que la temperatura sigui prou 
alta, com a l’estiu, i que les larves 
romanguin a l’aigua. Si l’aigua on 
creixen s’evapora o s’elimina, les 
larves moren sense poder arribar a 
desenvolupar el mosquit. 

Per això és important no facili-
tar-ne la proliferació evitant de man-
tenir envasos que facin de recepta-
cle d’aigua estancada durant més 
de deu dies. Als domicilis, la millor 
solució per prevenir i controlar el 
mosquit és retirar els recipients que 
contenen aigua, o neutralitzar-los fo-
radant-los, invertint-los, cobrint-los o 
canviant-ne l’aigua setmanalment.

Chikungunya i mosquit tigre en 5 preguntes

el cap informa
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per què diem...
Albert Vidal

Es diu que algú és de la màniga 
ampla quan se’l considera força 

tolerant i al qual, més o menys, tot li 
sembla prou bé. Per exemple, si un 
professor o uns pares deixen que els 
seus alumnes o fills facin una mica 
el que vulguin, es diu que “són de la 
màniga ampla”. 

És a dir, que se suposa que te-
nen un esperit més liberal i generós 
que d’altres que el tenen més rígid i 
estan menys predisposats a consen-
tir certes llicències al seu proïsme. 
Com moltes altres expressions, es 

pot aplicar a algú de manera positi-
va, però també de manera negativa.  
És el cas de quan es vol manifestar 
que la persona de qui es parla és ex-
cessivament permissiva.

hàbits De frares i caPellans

La dita té l’origen en els hàbits 
que duen els frares en comparació 
amb els dels capellans, perquè la 
vestimenta habitual dels monjos sol 
tenir les mànigues força més amples 
que les sotanes dels capellans.

I això com es relaciona amb la 

dita? Doncs perquè els frares eren 
molt més tolerants i menys exigents 
que els capellans en el tema de les 
penitències que imposaven després 
de les confessions. 

Els frares absolien els creients 
dels seus pecats amb menys impo-
sicions i obligacions expiatòries.

Per aquest motiu, la gent con-
siderava que per les amples màni-
gues dels frares s’hi podien fer pas-
sar més coses que per les estretes 
mànigues de les sotanes dels mos-
sens.

... ser de la màniga ampla?
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Ctra. Agramunt, 12      Tel. 973 400 081      25730 Artesa de Segre (Lleida)

esports

E l diumenge 1 de novembre es 
va celebrar la quarta edició de 

la Cursa de Muntanya de Baldomar, 
que va reunir un total de 150 partici-
pants, entre corredors i caminadors.

Aquest any es va fer un reco-
rregut nou de 14 quilòmetres, amb 
gairebé 500 metres de desnivell, un 

circuit molt dinàmic i amb unes vis-
tes espectaculars, en part gràcies 
també al bon temps que va fer.

tota una festa

Com cada any, a Baldomar vam 
gaudir d’un esmorzar molt complet 
amb botifarra i productes de la zona, 

i per beure, cervesa Moritz, que ja fa 
dues edicions que ens acompanya 
en aquest esdeveniment.

Els primers classificats de la ge-
neral van ser, en categoria mascu-
lina, David Adan Freixes, del club 
Blue Motors Ponts, amb un temps de 
58 minuts i 57 segons, i en categoria 

4a cursa de Muntanya de baldomar
La sortida de la cursa, a l’esquerra, i una mostra dels obsequis i trofeus, a la dreta | Olga Bergua
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femenina, Mireia Martí Vilalta, amb 
un temps d’una hora, 14 minuts 42 
segons. Els més petits de casa tam-
bé van poder demostrar les seves 
ganes de participar i van quedar tots 
contents amb l’obsequi d’Isostar.

Agraïm als comerços i patroci-
nadors la col·laboració en aquesta 
cursa, ja que sense vosaltres no 
hagués estat possible. Agraïm tam-
bé la feina feta per Protecció Civil 
d’Artesa de Segre, pels socis incon-
dicionals de l’A.E. Baldomar i, sobre-
tot, l’esforç dels veïns del poble per 
construir les noves instal·lacions. 

Gràcies a tots per la vostra parti-
cipació i assistència. | A.E. Baldo-
mar Foto de grup d’alguns dels participants d’Artesa i de Baldomar | Olga Bergua
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E l CE Artesa de Segre ha tingut 
un inici de temporada que po-

dríem qualificar d’irregular. 
Després dels canvis que hi ha 

hagut, tant d’entrenadors com també 
de molts dels jugadors de la plantilla, 
sembla que a l’equip li està costant 
encadenar dos resultats positius en 
aquest inici de temporada. 

De totes maneres, també cal te-
nir en compte que en molts dels par-
tits jugats fins ara s’ha enfrontat ja 
amb rivals d’entitat, com l’EFAC Al-
macelles, el Mollerussa o les Borges 
Blanques.

Tots ells tenen pressupostos molt 
més generosos que el del club ar-
tesenc, i són clars favorits per pujar 
de categoria la propera temporada. 

En aquesta situació, després de vuit 
partits jugats, l’equip només ha po-
gut sumar quatre punts. 

A continuació us oferim els resul-
tats d’aquestes vuit primeres jorna-
des de competició, corresponents 
als mesos de setembre i octubre, 
ordenats cronològicament.

resultats

Aquí es pot veure la dificultat per 
enllaçar resultats victoriosos conse-
cutius.

Dia 6 de setembre:  L’Albi, C.F. 
- Artesa de Segre, C.E.; 1 - 0 (de-
rrota).

Dia 13 de setembre: Artesa de 
Segre, C.E. -  Alcoletge, A. E.; 2 - 2 
(empat).

Dia 20 de setembre: Agramunt 
- Artesa de Segre, C. E.; 2 - 3 (vic-
tòria).

Dia 27 de setembre: Artesa de 
Segre, C. E. - Torrefarrera C. F.; 0 - 2 
(derrota).

Dia 4 d’octubre: Balàfia, C. F. U. 
E. - Artesa de Segre, C. E.; 2 - 1 (de-
rrota).

Dia 11 d’octubre: Artesa de Se-
gre, C. E. - Mollerussa C. F. J.;  1 - 3 
(derrota).

Dia 18 d’octubre Artesa de Se-
gre, C.E. - Borges Blanques, C. F.; 
0 - 2 (derrota).

Dia 25 d’octubre: EFAC Almace-
lles, C.E. - Artesa de Segre, C.E.; 4 – 
0 (derrota). | Club Esportiu Artesa 
de Segre

el ce artesa de segre fa balanç d’una 
arrencada de temporada “irregular”

esports

Les pistes de pàdel d’Artesa de 
Segre han acollit un nou torneig 

de pàdel durant els mesos de se-
tembre i octubre. Després de l’exi-
tosa convocatòria d’estiu, les darre-
res setmanes ha arribat el torn de la 
de tardor. En aquesta ocasió hi han 

participat al voltant de quaranta per-
sones, també procedents en la seva 
majoria d’Artesa de Segre, però amb 
representació de localitats de la ro-
dalia.

La darrera setmana del torneig 
va concentrar els partits més emo-

cionants, amb la disputa dels quarts 
de final, semifinals i finals.

La quarantena de jugadors es 
van dividir en quatre grups de cinc 
parelles, i els partits es van jugar tots 
els vespres de dilluns a dissabte. | 
David Galceran

Finalitza la primera edició del torneig de pàdel de Tardor
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Qui som?  Som quatre estudiants 
del Grau d’Educació Primària 

de la Universitat de Lleida, entre les 
quals hi ha una veïna del poble d’Ar-
tesa. Som l’Alba, la Blanca, la Paula 
i la Nina. 

Què fem? 

Com a futures mestres, tenim 
moltes ganes de descobrir, aprendre 
i explorar el nostre entorn. Enguany, 
hem iniciat el projecte “Artesa, la 
veus?”, en el qual el que pretenem 
és fer conèixer i donar importància 
a tots els elements de caire històric, 
artístic i cultural immersos a Artesa 
de Segre i que la mateixa població 
desconeix. 

Què volem? 
Cada mes anirem publicant al-

guna curiositat o descobriment i 
avançament del projecte, per tal que 
us animeu a seguir-nos i en sigueu 

partícips. És per aquest motiu que 
també estem disposades a escoltar 
les vostres veus i anècdotes, i us 
animem a viatjar amb nosaltres en 
aquesta descoberta dels indrets del 
municipi d’Artesa.

Fins ara? 

Nosaltres ja hem començat. 
Dues setmanes enrere ens vam reu-
nir al poble per entrevistar la gent del 
carrer i saber què coneixien d’Artesa 
pel que fa als tres aspectes impor-
tants que busquem. 

La setmana passada vàrem re-
petir l’experiència a la Residència, 
on ens vam trobar amb respostes 
sorprenents dels mateixos avis. Ara 
és el torn dels nens. 

Una vegada finalitzada aquesta 
primera etapa d’enquestes, realit-
zarem un balanç amb tot allò que 
coneixen i allò que no coneixen els 
artesencs, per tal que allò que no co-
neixen surti a la llum.

Com? 
Ja ho veureu! 

Continuarà... 

| Nina Balagueró Massanés

Quatre universitàries ens conviden a fer una 
nova mirada als racons del poble d’Artesa

Artesa, la veus?

Les quatre protagonistes de la inicia-
tiva | foto: Nina Balagueró
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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
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escola els planells

TaLLERS DE COnSUM

E ls dies 19 i 20 d’octubre ens van 
visitar la Paula i el Quim, que 

són de l’Escola de Consum de la 
Generalitat. El dilluns, l’alumnat de 
3r va realitzar el taller Em faig gran?, 
en el qual es dóna eines als nens i 
nenes perquè valorin els elements 
que entren en joc en una festa d’ani-
versari. I el dimarts va ser el torn de 
4t, amb el taller A què juguem?, en 
què es tracta d’entendre que jugar 
implica prendre decisions entorn de 
l’adquisició i l’ús de les joguines. Tot 
pensat per a la sensibilització de ca-
ra a un consum responsable i crític.

FESTa DE La CaSTanyaDa

Com és tradicional pels volts 
de Tots Sants, vam celebrar 

aquesta festa. Al matí, amb més o 

menys traça, vam preparar pane-
llets des de P3 fins a 4t. A la tarda, 
no només ens vam menjar els pa-
nellets, sinó també les castanyes 
que molt amablement ens va torrar 
l’AMPA, enguany amb foc de llenya 
en un bidó de coure castanyes. El 
moment més esperat, però, va ser 
l’arribada de la castanyera (més in-
formació a la pàgina 17). 

TEaTRE En anGLèS

E l 2 de novembre, l’alumnat dels 
cicles mitjà i superior va gaudir 

de la visita de la companyia angle-
sa Blue Mango Theatre, que ens va 
representar Alice. L’activitat fou or-
ganitzada des de l’àrea d’Anglès, tot 
fent-nos ressò dels 150 anys de la 
publicació de la famosa història de 
la literatura de l’absurd Alícia al País 

de les Meravelles, de Lewis Caroll. 
El format de l’obra és de teatre mu-
sical i interactiu, amb l’objectiu que 
l’alumnat participi i gaudeixi d’un es-
pectacle totalment en anglès.

PROJECTE iMPLiCa’T

Estem participant en el projecte 
Implica’t, que va néixer a Lleida 

amb la finalitat de crear una xarxa 
d’escoles solidàries i pretén incidir 
en els valors de sostenibilitat i soli-
daritat. El projecte inclou una male-
ta pedagògica amb un ampli ventall 
de materials d’ajuda per a difusió i 
sensibilització. L’alumnat de 6è de 
primària, des de l’àrea d’educació 
en valors socials i cívics, ha estat 
el pioners entre centres educatius 
de la Noguera a l’hora de conèixer 
i participar en l’ús d’aquest material.

Primeres activitats del curs a l’Escola
Imatges de les quatre activitats descrites, els tallers, la castanyada, el teatre i el projecte Implica’t | Escola Els Planells
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A Artesa, com en la majoria de po-
bles, hi havia ben poques activi-

tats per divertir-se, especialment els 
dies feiners, sempre en hores no labo-
rables. Una d’elles era agafar un càn-
tir i anar-se’n a la font nova a omplir-lo 
d’aigua. La font en qüestió, que no sé 
si encara existeix, era uns 150 metres 
enllà del pont del Senill. En un desvia-
ment a l’esquerra hi havia un caminet, 
i a poca distància, una font molt ben 
arreglada, amb bancs, que donava un 
bon raig d’aigua fresca i bona. 

A vegades, fins i tot s’hi anava a 
berenar, ja que el beure era fresc i 

gratuït. També hi havia esbarzers 
que quan era temporada feien mó-
res, i aleshores el menú s’augmenta-
va, sempre pel mateix preu, amb les 
móres de postres. Aquesta era una 
manera distreta i alegre de passar 
una bona estoneta. De tornada, carre-
gades amb el càntir o selló, xerrant, 
xerrant, feien cap a casa. Hi havia 
males llengües que deien que hi ha-
via noies que volien trobar-se amb el 
“seu galant” i si no, llençaven l’aigua i 
tornaven cap a la font, a veure si a la 
segona hi havia més sort. La font era 
molt popular, ja que llavors no hi havia 

la varietat de begudes d’ara. A més, 
era una manera molt barata de passar 
una bona estona. De totes maneres, a 
la caiguda del sol el lloc quedava de-
sert. En aquells temps hi havia força 
coneixement: quan es feia de nit, to-
thom era a casa, encara que la font 
fos molt a prop de les primeres cases 
del poble, cal Bepeta i cal Monjo. 

Els dies festius, hi havia poca con-
currència a la font, ja que les noies 
s’abillaven per anar a passejar per la 
carretera, al cine i al ball. Com deia al 
començament, no hi havia massa es-
pectacles, però els pocs que hi havia 
s’aprofitaven prou i no ens ho passà-
vem pas malament. Tot això passava 
cap als voltants dels anys 1950 - 1955.

Diversions d’estiu

la vella artesa
Josep Nogués i Sirvan
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Continuem amb la comparació 
entre aquestes dues capitals 

europees, la primera part de la qual 
podeu trobar a l’anterior número 
(392, octubre).

C ost de la vida? Per resumir, els 
preus de París i Londres són més o 
menys comparables en la xifra, però 
és clar, estem comparant lliures i 
euros, i les lliures són més cares. A 
París serem capaços d’estalviar una 
mica més, menjant una mica millor. 
Londres torna a quedar enrere. Su-
permercats i menjars preparats? 

Ep! Londres torna a agafar em-
branzida. Només Marks & Spencer 
té tantes referències de menjar pre-
parat, gustós i llest per a consumir, 
que ens quedaríem bocabadats. 
Podríem afegir en aquest apartat els 
supermercats gurmet que tant de re-
nom tenen al món, cosa que a París 
queda en segon pla. Harrods contra 
Galeries Lafayette, guanya Londres, 
potser perquè molts àrabs compren 
allà encara que el preu sigui desor-
bitat. Harrods, Fortnum & Mason, 
Harvey Nichols, ... Acumulen ‘ferra-
ris’ als garatges i també en doble fila. 
Els saudites i veïns seus hi compren 
sovint. 

En aeroports tenim una mica 
d’empat, perquè ambdós en tenen 
un de gran i uns quants de petits, 
com si fossin fillets disseminats, i 
l’autobús que t’hi porta també val un 
ull de la cara, encara essent barat. 

Com quedar-se a casa, res, es-
colti, senyora. En el clima guanya 
París, tot i essent dolent si el com-
parem amb el de Canàries. I és que 
Londres et pot deixar xop en ple juliol 
en menys que canta un gall anglès. 

En dietes també van molt sem-
blants (de malament, en comparació 
amb la dieta mediterrània), tot i que 
torna a perdre Londres. Els angle-
sos no van néixer per cuinar, i això 
és una evidència palpable. 

Jo, personalment, només menjo 
l’esmorzar, i reconec que és una bo-
na marranada. El croissant francès 
tampoc té molt per a presumir, tot i 
que per sortir del pas, és bo. A Lon-
dres, el millor és menjar al xinès o 
al kebab i, curiosament, si voleu es-
talviar, a París també. Bé, estalvies 
poc, però estalvies, i omples una 
mica més el pap de menges més sa-
boroses. 

Com a curiositat, va ser la pri-
mera vegada que, en un xinès, un 
bistec de pobre tenia gust de bistec 
de pobre. 

En tradicions de l’estil “posa la 
mà a la boca per a endevinar el fu-
tur”, que es fa a Roma, o “enganxa 
un cadenat en una reixa pels enamo-
rats”, que es fa a París, Londres es 
queda una mica enrere. És probable 
que tingui força tradicions, però jo no 
les conec, i entenc que no deuen ser 
massa populars pels turistes. 

Potser la de manifestar-se: just 
davant de Fortnum & Mason vam 

veure una manifestació contra l’en-
greix d’ànecs per a fer foie. Diferèn-
cia d’estils, no? 

En el tema de “puja dalt de tot 
que veuràs la ciutat”, sembla que hi 
ha un cert empat. Una mica postís. 

Així d’entrada, a París pots pujar 
a la Torre Eiffel, a l’Arc de Triomf i 
a l’edifici Montpartnasse. A Londres, 
pots pujar al Tower Bridge i al Lon-
don Eye, la roda, que és una mica 
postissa. 

Probablement hi haurà algun res-
taurant panoràmic per a compensar 
i poder empatar, que són entrema-
liats, aquests anglesos. La Torre de 
Londres o el palau de Buckingham 
són tan poc interessants com Ver-
sailles. Es paga molt i al final no t’en-
senyen pas totes les habitacions, i 
les fotos totes surten mogudes i amb 
milers de xinesos al mig. 

Si voleu visites interessants, 
aneu als museus, a Londres que són 
gratuïts. I a París, que el Louvre val 
molt la pena, i també el d’Orly. 

Finalment, com a curiositat, us 
comentaré sobre la pintura que els 
anglesos han pintat a la parada de 
metro de Trafalgar Square. Com 
sabeu, Trafalgar va ser una batalla 
en què els espanyols, tips de lluitar 
contra els corsaris pagats per Angla-
terra, van enviar l’Armada Invencible 
per a derrotar-los, i el que va passar 
és que van triar un mal dia, perquè hi 
va haver tempesta i l’armada se’n va 
anar en orris per culpa “de los ele-
mentos”. 

Doncs bé, a la parada de metro, 
no hi posa això, no; allí hi posa que 
els anglesos van guanyar “amb mol-
ta glòria” i punt.

Joan Giribet

Londres, París; París, Londres (i II)

viatges

“Els museus a 
Londres són gratis, 
i a París, el Louvre 

i el d’orly valen 
molt la pena”
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La veritat és que aquest mes he 
trobat gairebé totes les seccions 

prou interessants i resulta difícil des-
tacar-ne alguna en particular.

PORTADA. Un parell de fotos de 
Tony Alcántara, veterà fotògraf del 
diari La Mañana i actual cap de foto-
grafia –si no m’equivoco–, il·lustren 
la portada. A l’interior, algunes imat-
ges més d’aquesta vaga històrica 
també acompanyen l’editorial.

EDITORIAL. Aquesta secció 
ocupa gairebé el doble d’espai de 
l’habitual i ve acompanyada, a més, 
de tres fotos. Es tracta d’un fet atí-
pic que fa referència a una situació 
excepcional: Una vaga diferent. Una 
vaga de camioners a tot l’Estat entre 
el 9 i el 20 d’octubre va deixar para-
litzada bona part de l’economia del 
país. Tot degut a l’increment succes-
siu dels combustibles per de l’am-
bient de preguerra a l’Orient Mitjà.

FESTA MAJOR. Signat per Eva i 
amb el títol Alegria! Que diuen que és 
Festa Major, el text està dedicat “a to-
tes aquelles mestresses de casa que 
una setmana abans ja tenen el dinar 
del diumenge de la Festa Major” per 
poder gaudir millor de la festa.

CARTES A LA REDACCIÓ. La 
secció conté dues cartes. La primera 
és de Francesca Solé i Clotet, que es 
pregunta Qui va informar l’historia-
dor?, en referència a la recent publi-
cació del llibre sobre la història d’Ar-
tesa. Els primers paràgrafs són molt 
crítics respecte de la història més 
recent, que troba plena d’inexacti-
tuds i falsedats. Acaba centrant-se 
en un tema personal i aclareix que 
el seu pare, l’alcalde Josep M. So-

lé i Granyó, no 
era fill ni tenia 
cap relació amb 
Ramon Solé, al-
calde durant la 
Mancomunitat.

La segona 
carta, signada 
pel pseudònim 
Alexis, va fer 
història. Ho dic 
perquè va aca-
bar en un la-
mentable procés 
judicial contra la 
revista. Cal re-
conèixer que 
el text és ofen-
siu respecte un 
col·lectiu de do-
nes que s’autoa-
nomenen Club 
de l’Escombra, 
ja que es dediquen a netejar l’esglé-
sia. L’autor o autora les tracta d’ig-
norants i afirma que la seua manera 
d’actuar és “quelcom denigrant per 
a la condició femenina”. Com veu-
reu el mes que ve, el tema va portar 
força cua. Malauradament, la cosa 
no va acabar aquí.

ESPORTS. El CENG-ROS ens 
parla de l’acte de presentació de 
la temporada 90-91, al setembre. 
Els bons resultats de la temporada 
anterior auguren nous èxits dels 10 
equips que formen el club. S’informa 
dels entrenadors i delegats de cada 
un d’ells i es completa amb la foto 
que veieu a la pàgina següent.

HISTÒRIA. La secció recull la 
crònica de la XXVI Jornada de Tre-
ball del Grup de Recerques de les 
Terres de Ponent, celebrada al Local 
Social del Club de Lectures (Escoles 
Velles) el 21 d’octubre i dedicada a 
la memòria del Dr. Joan Maluquer 

de Motes i Nicolau, historiador i ar-
queòleg molt vinculat a Artesa. L’ar-
ticle està signat per J.L. Gonzàlez, 
J.E. Medina i J.I. Rodríguez. En 
l’obertura de la jornada van interve-
nir Jaume Cardona, alcalde d’Arte-
sa, Eugeni Nadal, cap dels serveis 
territorials de Cultura, i Josep Gui-
tart, director general d’Universitats, 
que glossà la figura de Maluquer. Es 
van presentar diversos treballs de 
recerca realitzats a la zona d’Artesa 
i del Montsec, i l’artesenc Jaume Fa-
rrando va parlar dels 10 anys d’his-
tòria del Museu del Montsec, impul-
sat en gran part per Maluquer.

CONCURS DE FOTOGRAFIA. 
La revista publica els guanyadors 
dels premis del Concurs de Fotogra-
fia de la Fira del Meló. Em plau des-
tacar que el meu amic David Fusté 
Guiu va obtenir dos premis. Els al-
tres artesencs premiats foren Vicent 
Roca Mianes i Xavier Joval París.

fa 25 anys
Novembre  
de 1990
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EN MEMÒRIA. El redactor Síco-
ris signa l’article Una fita històrica 
pels catalans, en el qual recorda els 
fets que van portar, cinquanta anys 
enrere, a la detenció i afusellament, 
després d’un consell de guerra su-
maríssim, del president de la Gene-
ralitat Lluís Companys i Jover. En 
la part final, reivindica la revisió de 
procés, un fet encara avui no acon-
seguit. Finalment, en un requadre 
destacat, podem llegir una nota bio-
gràfica de Companys.

NOTÍCIES DE PREMSA. D’entre 
les diverses notícies publicades (al-
gunes internacionals), la més prope-
ra i que de ben segur va afectar de 
forma positiva els nostres comerços 
és la desviació, per obres, del tràn-
sit de l’antiga carretera C-147, que 
passa pels Terradets en direcció als 
Pallars, cap a la C-1313, anterior de-
nominació de la carretera que passa 
per Artesa.

TRADICIONS I COSTUMS. Un 
breu però interessant article signat 
per Jaume Batalla i Marsinyach (El 
Ganyet del Pont) ens informa sobre 
els orígens i l’evolució de la festa de 
Tots Sants. En un racó de la secció, 
el CE Artesa de Segre agraeix les 
col·laboracions amb la tómbola que 
va organitzar per la Festa Major.

CREU ROJA. Aquesta entitat 
convida a participar, especialment 
el jovent, en les activitats d’aventura 
que organitzen amb el club Kon Tiki 
de Lleida a la zona dels “Silos” un 
diumenge al matí.

INFORMACIÓ MUNICIPAL LO-
CAL. La secció ens informa de la 
modificació d’algunes ordenances 
fiscals i de la presència a Artesa del 
director general d’Indústria de la Ge-
neralitat, Miquel Puig, que va visitar 
Mobles Ros, els terrenys industrials 
on s’havia de traslladar la Cooperati-

va i les naus adquirides a la Colònia 
La Fàbrica per l’Ajuntament, el qual 
les posava a disposició de qualse-
vol empresa, amb cessió gratuïta en 
funció dels llocs de treball.

Completa la secció un anunci de 
l’assemblea ordinària de la Comuni-
tat de Regants de les Hortes d’Arte-
sa de Segre i Montsonís, amb el co-
rresponent ordre del dia, on destaca 
l’inici d’un nou contenciós adminis-
tratiu contra el canal d’Urgell.

OPINIÓ. Amb un original títol, Pel 
broc gros i pel broc petit, i amb una 
llarga argumentació, Sícoris ens ve 
a dir que no considera just el sis-
tema d’aplicació de contribucions 
especials per la tan esperada obra 
de renovació de l’enllumenat públic. 
En lloc de repartir pel valor cadas-
tral de les finques, proposa que es 
reparteixi per metres lineals. Entre 
altres motius, perquè alguns edificis 
de recent construcció encara cons-
ten com a corrals al cadastre. A més, 
exposa un precedent en què s’ha fet 
el repartiment així.

CAMP. La Cooperativa d’Artesa i 
la Unió de Pagesos informen sobre 
l’organització d’un curs de 200 ho-
res, subvencionat per l’INEM i pel 
Fons Social Europeu, sobre el con-
reu de la vinya. Al final de la secció 
es comenta l’ex-
cel·lent producció 
de raïm, excepte 
a les zones afec-
tades per gela-
des.

GASTRONO-
MIA. El restaura-
dor gastronòmic 
Josep M. More-
ll i Bitrià és qui 
signa l’article La 
nostra comarca 
gastronòmica, en 

el qual no només repassa els ingre-
dients i els plats més destacats de la 
Noguera, sinó que reivindica la cuina 
tradicional. Assegura que la cuina de 
la Noguera “és sòlida i equilibrada”, 
i l’anomena “la cuina de les herbes, 
dels bolets i sobretot del sofregit a la 
cassola”, on “l’ingredient més bo és 
la saviesa gastronòmica de la gent 
del país” i “el rei dels utensilis culina-
ris és el morter”.

IMATGES D’AHIR. Un breu arti-
cle, extret novament de l’Àlbum de 
la vella Artesa, ens parla de la festa 
que va suposar l’enderrocament del 
Pontasco (“casilla” de caminers) i la 
construcció de la plaça del Progrés 
en el mateix lloc entre els anys 1916 
i 1918. La imatge que acompanya el 
text és una foto antiga de la plaça, 
però no hi consta l’any.

CONTRAPORTADA. Un anunci 
de la Generalitat ocupa la pàgina 
sencera. Es tracta de l’exposició 
d’homenatge a Lluís Companys en 
el 50è aniversari de la seua mort al 
Palau Robert de Barcelona. Repro-
dueixo la frase de companys que 
consta sota la imatge del president 
màrtir, molt apropiada per al moment 
actual: “Per a lluitar per altres ideals 
nobles hi ha molta gent. Però Cata-
lunya només ens té a nosaltres”.

fa 25 anys
Ramon Giribet i Boneta
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in memoriam

Rosita Terré i Marsà
En record a la nostra iaia Rosita. 
Sempre et portarem al cor i re-
cordarem totes aquelles històries 
que ens explicaves, d’una vida, al 
costat del padrí Bolló, plena d’ale-
gries, dificultats i molt treball.
T’estimem, els teus néts i besnéts.

La família Farràs Terré vol do-

nar les gràcies a tots els treballa-
dors del CAP d’Artesa de Segre, 
per les atencions rebudes a la 
nostra mare Rosita, en el lloc que 
ha fet falta i a les hores convingu-
des. També agrair les mostres de 
condol rebudes de tothom.

Moltes gràcies.

Pere vidal i Cerdaña
Ens ha deixat el Pere Vidal, el 
Peret de Bassella

Els padrins són el regal més 
gran que poden tenir els néts. I, 
en el cas del padrí Peret, aquesta 
frase pren tot el seu sentit. Ens 
ha fet d’amic, de confident, de 
mestre i, en ocasions, també de 
pare. I se’n va deixant la seva 
empremta sobre tots i cadascun 
de nosaltres. Ens ha vist néixer i 
ens ha ajudat a créixer. Cinc néts i 
una besnéta, com deia sempre ell, 
orgullós.

Ens ha regalat el seu bé més 
preciós: la seva vitalitat, aquesta 
força vital que l’ha acompanyat al 
llarg de noranta-tres anys vis-
cuts amb passió i intensitat. Ha 

gaudit d’una bona vida, fins fa poc 
acompanyat per la seva esposa 
Pilar i els darrers anys, envoltat 
de família i amics. Gràcies a tots, 
sabem que l’heu fet molt feliç.

Als seus néts ens llega un 
amor profund per la natura, els 
animals, el bestiar, la caça, Vil-
ves… Les circumstàncies han fet 
que el padrí sempre hagi tingut 
canalla al seu costat, que l’hem 
pogut acompanyar i aprendre 
d’ell, empaitant i cuidant les ove-
lles, esquilant, o a la carnisseria.

El padrí se’n va, però queda 
en tots nosaltres una mica d’ell... 
De la seva tossuderia, del seu 
sentit de l’humor, de la seva em-
penta, de la seva facilitat per

Bepa Fité i Coll
La família Llobet volem donar 

les més sinceres gràcies al per-
sonal del CAP d’Artesa de Segre, 
així com al servei d’ambulàncies, 
per les atencions rebudes.

Així mateix, també volem 

agrair de tot cor les nombroses 
mostres d’afecte i de condol re-
budes amb motiu de la pèrdua de 
la nostra mare, padrina i besàvia 
Bepa.

Gràcies.

emocionar-se… La seva família 
i en especial els seus néts el 
tindrem sempre ben present. 
Aprofitem l’avinentesa per 
agrair al personal del CAP d’Ar-
tesa les atencions dispensades 
al nostre padrí, que ens va 
deixar el dia del Pilar, així com 
les mostres d’amistat i compan-
yonia rebudes per part d’amics 
i veïns. 
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* 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 21 de desembre. 
- Artesa de Segre: dilluns 21 de desembre.

Només casos molt justificats, que no puguin 
anar directament a la deixalleria.

Ajuntament d’Artesa de Segre

Dates a recordar

informació
municipal d’artesa

Eva Maza i Batlle

Ple ordinari (21 de setembre).  Pen-
dent del mes passat, en què només 
es va informar del ple extraordinari.

S’aprova, inicialment i per una-
nimitat, la modificació puntual núm. 
3 del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal d’Artesa de Segre per a 
la desclassificació de sòls urbanitza-
bles al nucli de Baldomar.

S’aprova, inicialment i per unani-
mitat, la modificació puntual núm. 4 
del Pla d’Ordenació Urbanística Mu-

nicipal d’Artesa de Segre en relació 
al règim regulador de la implantació 
de granges en sòl no urbanitzable.        

S’aprova, inicialment i per unani-
mitat, l’expedient de modificació de 
crèdit núm. 1/2015, amb suplement 
de crèdit amb càrrec a anul·lacions 
o baixes de crèdits d’altres partides 
del pressupost vigent no comprome-
ses, sense que es vegi pertorbat el 
respectiu servei, per un import de 
97.300,00 euros.

S’acorda, per unanimitat, apro-
var la següent certificació d’obra: 
Certificació número 6 i última, per 
un import total de 41.025,16 euros, 
corresponent a Equipament socio-
cultural d’Alentorn, realitzat per l’em-
presa M. I J. Gruas, SA. Import pen-
dent d’executar 0,00 euros.

S’aprova, per unanimitat, la mo-
ció de suport a l’acollida de població 
refugiada víctima dels conflictes ar-
mats a la Mediterrània.

Mes de setembre
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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

Ja ho has provat dues vegades...

Solució al jeroglífic
A la tercera va la vençuda (a, la, Ter, ce, Ra, va, la ven, 
çuDa).

D
avid Fusté

- Vull un número que sigui guapo. Encara que no 
toqui és igual. Com en el cas del president Mas, en-
cara que no surti, l’important és que sigui guapo.

J. G
alceran

Humor
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E ren dels primers anys de post-
guerra. La gent i el jovent tenien 

tendre el record de la guerra civil, i 
feia sols dos anys de la fi de la gue-
rra europea. Amb motiu de les “di-
ferències” dels guanyadors (sempre 
passa), a Europa va començar la 
Guerra Freda. Com a continuadora 
de la dreta que havia perdut, Espa- 
nya va quedar aïllada internacional-
ment. Aquell any, els Estats Units 
van posar en marxa el Pla Marshall, 
que consistia a enviar mercaderies a 
Europa. A Artesa ens va arribar llet 
en pols que, per cert, era bona.

Aquell any també va néixer Televi-
sió Espanyola, però els pobles encara 
haurien d’esperar, primer calia que la 
gent comprés aparells de ràdio, cap 
als anys 50.

Dels anys 45 al 47 es va produir el 
fracàs dels maquis, un petit cos d’exèr-
cit que va entrar per la Val d’Aran i 
diuen que va arribar fins a Mafet. A 
Artesa, ens van enviar un cos d’exèr-
cit que es va establir a l’edifici de La 

Granja, comandat pel general Esteban 
Infantes, per controlar possibles atacs 
dels maquis al Montsec.

Aquesta foto es devia fer un dia 
festiu, amb no gaires cotxes circulant. 
En aquells anys, la gent passejava 
plàcidament pel mig de la carretera, tal 
com es veu al fons. En dies assenya- 
lats, venia el fotògraf Calafell de Tàrre-
ga i feia fotos als grupets de gent. Es 
pot identificar fàcilment l’entrada de 
cal Serralta i cal Betriu, i potser també 
una cara de Franco mig esborrada a la 
paret de la dreta.

Moltes d’aquestes noies anaven 
a cosir, primer al cosidor de la Mercè 
Serra i després, a ca la Rosa del Mar-
tinet. En acabar anaven a rentar panis-
tres de roba a la secla, als rentadors, 
s’ajudaven entre elles, ja que en tornar 
a casa, molla la roba pesava molt més. 
En aquells anys de penúria, encara no 
hi havia rentadores a les cases.

La gent de la foto, d’esquerra a dre-
ta, són la Ramona Solé de cal Rufino, 
que viu a Castellserà, la Treseta Tarré 

de cal Manent de Vernet, casada a 
cal Joselito, al darrere de les Escoles, 
Julià Sabanés i la que seria la seva 
esposa, Ignacieta Porta, pares de l’ac-
tual batlle d’Artesa, Mingo Sabanés. 
Després, vindrien les dues germanes, 
la Sisqueta Sellart Serra, casada a cal 
Betre, i la Nieves Sellart, de cal Peret 
de la carretera de Tremp, casada amb 
el Guimet de Vall-llebrera.

Val a dir que l’any de la foto tots 
eren solters. I que tant la Ramona com 
la Sisqueta i la Neus, per atzar, les tres 
eren cosines germanes del qui signa.

RECTIFICACIÓ: La revista ha re-
but de paraula i per carta dues rectifi-
cacions indicant que la foto del número 
anterior no era de 1955 i que la senyo-
ra identificada com a Roser Pubill era 
en realitat Maria Solans Tarragona. 
Demanem disculpes i reproduïm la no-
ta que ens ha fet arribar Antoni Roca.

“El nom correcte seria Roser Ma-
ta, mare de Roser Pubill, tot i que la 
persona és Maria Solans Tarragona, 
casada amb el Ton del Roca i mare 
de Tonet, Pepe i Maria Lluïsa (difunts), 
Joana i Ramon. La fotografia és a fi-
nals dels 40 o principi dels 50.”

imatges d’ahir
1947

Jovent de l’època

Bartomeu Jové i Serra

Una foto de sis joves 
de l’època, en aquell 
moment tots solters, 
probablement presa 
en un dia festiu a la 
carretera  
| foto: Calafell
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la foto

L’associació Amics de la Sardana va celebrar la festa anual el dia 25 d’octubre amb un dinar de germanor i, a la tarda, 
una ballada de sardanes al Cubtural, que va reunir un nombrós públic de totes les edats. | Jordi Farré


