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Juliol a octubre 
ARTESA DE SEGRE 

NAIXEMENTS

1 set: Niels Rodríguez i Farrús, fill 
d’Eduardo i de Rosa M.

23 set: Brayan Herrera i Hernández, 
fill de David i d’Eva.

28 set: Ivet Solé i Teixidó, filla de 
Miquel i de Sara

1 oct.: Erin Barceló i Galceran, filla 
d’Edgar i d’Aleida.

6 oct.: Rami Zerouali, fill d’Abderrazak 
i de Wafae.

16 oct.: Kilian Coca i Cercós, fill d’ 
Ivan i d’Ester.

DEFUNCIONS

9 set.: Pere Olives i Olives ( 84 anys), 
natural de Camarasa.

10 oct.: Josefa Arqués i Sans (83 
anys), natural de Reus

 VILANOVA DE MEIÀ 

DEFUNCIONS

20 oct: Teresa Batalla i Terré (75 
anys), natural de Vilanova de 
Meià

25 de novembre
A l’Espai Transmissor de Seró, a les 
17 h, “Çatal Höyük, el salt endavant 
de la Prehistòria”, xerrada a càrrec 
de Cristina Belmonte

1, 2 i 3 de desembre
Al Cubtural, representació del 
musical Teràpia de grup. Organit-
zen: Artesenques Actives i Grup de 
Teatre d’Artesa (pàg. 11)

13 de desembre
A les 17:30 h, a l’àrea infantil de la 
Biblioteca Joan Maluquer i Viladot, 
Hora del conte amb Alba Alàs

14 de desembre
A les 19 h, a l’àrea d’activitats de la 
Biblioteca, taller presentació del lli-
bre Com fer realitat els teus somnis

16 de desembre
A Cubells, conferència, bingo i xo-
colatada per la Marató de TV3

17 de desembre
A les 18 h, al Cubtural, festival per 
la Marató: La Màgia del Nadal. Al 
matí passejada pels carrers i el 
mercat per sensibilitzar la gent, amb 
música i ball. Organitzen: Gimnàs 
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
ciutadana

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

octubre

Actes
que sabem que es faran

ARTESA DE SEGRE    
A) PLAÇA DE L’AJUNTAMENT           

Temperatura mitjana: 16,5°
Temperatura màxima: 27º 
           (dies 4, 5 u 13)
Temperatura mínima: 4º 
             (dia 30)
Dies amb precipitacions:   2
Precipitació màxima:46 mm (dia 18)
Total precipitacions: 51 mm

B) BALDOMAR 
Temperatura mitjana: 15,4°
Temperatura màxima: 27,6° (dia 5)
Temperatura mínima: 2,3º (dia 30)
Dies amb precipitacions: 2
Precipitació màxima: 52,8 mm(dia 18)
Total precipitacions: 58,1 mm

VILANOVA DE MEIÀ     
Temperatura mitjana: 15,4°
Temperatura màxima: 28° (dia 13)

Temperatura mínima: 4,2° (dia 30)
Dies amb precipitacions: 2
Precipitació màxima: 46,9 mm(dia 18)
Total precipitacions: 48,9 mm

FORADADA
Dies amb precipitacions: 2
Precipitació màxima:   47 mm (dia 18)
Total precipitacions: 56 mm
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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.

editorial
Talment com exclamen els gals Astèrix 
i Obèlix quan parlen dels romans, el 
mateix es pot dir d’un temps ençà de 
bona part dels catalans i catalanes.Es 
pot aplicar a gairebé qualsevol indret de 
Catalunya. A Artesa també. I el mateix 
amb la gent dels municipis de la rodalia: 
Alòs, Cubells, Foradada, Vilanova...

Doncs sí, sembla que últimament 
ens hàgim begut l’enteniment. Si no us 
ho creieu, aneu pensant en tot allò que 
hem estat capaços de fer. I ens centra-
rem en els fets més rellevants.

Per començar, els darrers anys ens 
hem mobilitzat cada 11 de setembre. 
Fins al punt d’anar a les Cases d’Alca-
nar, al límit amb el País Valencià, per 
formar la Via Catalana, una cadena 
humana que seguia el traçat de la Via 
Augusta (tornen a sortir els romans). 
Va ser el 2013. És evident que estem 
tocats de l’ala!

Més recentment, l’1 d’octubre, cen-
tenars de persones es van concentrar 
davant del Centre d’Entitats per protegir 
les urnes i les paperetes. Atès que 
aquell dia es van repartir garrotades a 
diferents indrets, vol dir que estàvem 
disposats a rebre. Sense dubte, se’ns 
en va anar l’olla!

Poc després, el 3 d’octubre, Artesa 
es va parar. Centenars de persones van 
agafar el cotxe i, en marxa lenta, es va 
formar una cua de quilòmetres en di-
recció a Ponts, on ens vam agermanar 

amb els eterns veïns rivals. Queda clar 
que uns i altres devem estar sonats!

El dia 1 de novembre, festa de Tots 
Sants, va tenir lloc una reunió al Cub-
tural per parlar dels nostres drets en 
cas de detenció. Hi havia més de cent 
persones. Totes elles, bona gent. Cap 
delinqüent. Estem com un llum!

Algunes persones han arribat a 
fer cursos de resistència passiva, tot 
preparant-se, entre altres coses, per 
“col·laborar” en l’aturada de les car- 
reteres del 8 de novembre. I és que 
estem com una cabra!

Per acabar-ho d’adobar, cada 
divendres toca concentració a la plaça 
de la Nació Catalana i recorregut per 
la part central de la carretera, sense 
cap mena de protecció. S’acaba davant 
l’Ajuntament. Tot per reclamar la llibertat 
de les persones que tenim a la presó 
per temes polítics. De veritat, estem 
completament sonats!

Hi ha gent de totes les edats i con-
dicions. Fins i tot famílies. N’hi ha que 
els hem vist disputar-se l’alcaldia i ara 
treballen colze a colze com germans. 
Això és no tocar ni quarts ni hores! 

Però l’acte més boig està per arri-
bar. El proper 21 de desembre cal anar 
a votar massivament per la República 
Catalana en unes eleccions convo-
cades de forma il·legítima per l’Estat! 
Definitivament, estem molt, molt bojos. 
Bojos per la democràcia i la llibertat!

NOTA: La Palanca està oberta a totes les col·laboracions, però ens reservem el dret 
de publicar-les. Només s’admetran els escrits signats amb el nom de l’autor o autors. La 
revista no fa seves, necessàriament, les opinions expressades pels seus col·laboradors.
Recepció	de	textos	per	a	la	propera	revista:	fins	dijous	7	de	desembre

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

Són bojos, aquests artesencs

  I 5



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

6 I  I PUBLICACIÓ D’ARTESA DE SEGRE i COMARCA I novembre 2017 I Núm. 415



noticiari
E l ple del 6 de novembre va 

aprovar l’actualització de la ta-
xa municipal del servei de recollida 
d’escombraries, que suposarà un in-
crement aproximat d’un 20 per cent 
respecte del preu que s’ha pagat 
l’any 2017. Tal com es va anunciar 
l’any passat, l’augment es deu al 
canvi d’empresa concessionària del 
servei, que gestiona el Consell Co-
marcal de la Noguera.

El nou concurs per l’adjudicació 
d’aquest servei incloïa millores d’un 
elevat cost econòmic, que es veu ara 
reflectit en el preu del rebut. Entre 
aquestes millores, al municipi d’Ar-
tesa destaca la renovació de tots els 
contenidors. A diferència d’ara, al nu-
cli d’Artesa els nous seran metàl·lics 
i estaran agrupats en illes de cinc, 
on hi haurà tots els tipus de conteni-
dors (vidre, paper, envasos, rebuig i 

orgànic). La distància màxima entre 
illes serà de 100 metres. Als pobles 
agregats també es renovaran i ani-
ran en grups de cinc, però no seran 
metàl·lics sinó de plàstic. Segons ha 
explicat l’alcalde, Mingo Sabanés, 

la renovació de contenidors es farà 
durant el primer semestre de 2018.

Per altra banda, l’increment del 
rebut es deu també al cost que tin-
drà la construcció d’un nou aboca-
dor comarcal a Balaguer.

El 2018 es renovaran tots els contenidors i el 
rebut de la brossa pujarà un 20 per cent

Els contenidors actuals seran tots substituïts per uns de metàl·lics | Dolors Bella
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noticiari

E l ple del 6 de novembre va apro-
var els canvis al Pla d’Ordenació 

Urbanística Municipal que va pro-
posar el servei de Carreteres de la 
Generalitat a Lleida després que ho 
demanés l’Ajuntament d’Artesa. La 
petició, segons ha explicat l’alcalde, 
Mingo Sabanés, demanava un pla-
nejament més realista i adaptat a la 

disminució de trànsit deguda a l’en-
trada en funcionament de la variant.

Les modificacions afecten qua-
tre rotondes que hi havia previstes, 
de les quals només se’n manté una,  
dues s’eliminen i la quarta es con-
vertirà en una intersecció. La que es 
manté és a la benzinera, per anar 
cap al pavelló i cap al camí superior, 

tot i que es redimensiona i serà de 
mida similar a la del cementiri. A l’en-
trada per la ITV s’hi farà una inter-
secció i no una rotonda, mentre que 
se suprimeixen rotondes previstes a 
l’entrada per la carretera de Tremp 
i venint del cementiri. Cal recalcar 
que això és només planejament i no 
són obres amb data d’execució.

El pla urbanístic d’Artesa s’adapta als canvis 
provocats per l’entrada en servei de la variant

A la benzinera s’hi projecta una rotonda més petita, mentre que la que es preveïa a la carretera de Tremp s’elimina | D. B.
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noticiari

E l 20 d’octubre es va cloure l’ex-
posició Montserrat Roig, cronis-

ta d’un temps d’un país, cedida per 
Memorial Democràtic i organitzada 
amb motiu dels 25 anys de la mort 
de l’escriptora i periodista. La mostra 
és un repàs de la trajectòria profes-
sional i personal de Roig. A la cloen-
da hi havia Pilar Aymerich, autora de 
la majoria de fotografies de l’expo-
sició i una de les fotògrafes de més 
prestigi del país, amb nombroses 
exposicions arreu d’Europa i Amèri-
ca i guanyadora d’importants, pre-
mis entre ells la Creu de Sant Jordi.

A més, va ser gran amiga de 
Roig, per la qual cosa a la cloenda 
va parlar de l’escriptora, de les se-
ves vivències, anècdotes de la seva 
estreta amistat i d’aspectes poc co-
neguts de l’autora.

L’acte es va completar amb l’au-
dició de textos amb la veu de Carme 
Borrell, Clara Gili, Neus Puigpinós i 
Anna Torrelles sota la direcció d’Al-
bert Vidal. El Club de Lectura de la 

Biblioteca ha llegit dues obres de 
Roig, El temps de les cireres i Di-
gue’m que m’estimes encara que 
sigui mentida.

Per altra banda, la biblioteca s’ha 
sumat als actes de commemoració 
dels 400 anys de la mort de Miguel 
de Cervantes i el 27 d’octubre es va 
fer la conferència-lectura Cervantes 
400+1, una aproximació a la seva vi-
da i obra. El nom es deu al fet que 
el 400 aniversari va ser el 2016, per 
la qual cosa aquest 2017 són 400 
anys “+1”. La conferència va anar 
a càrrec del filòleg Anton Not, que 
durant uns anys va ser professor de 
l’institut d’Artesa. Diversos membres 
del Grup de Teatre d’Artesa també hi 
van llegir textos sota la direcció Joan 
Roca.

Finalment, també cal destacar 
l’inici de la temporada de l’Hora del 
Conte, que va ser el 18 d’octubre. 
Aquesta primera edició va arribar 
de la mà d’Alba Alàs, que va llegir i 
explicar els contes de La castanyera 

i El Cargol i l’herba de poliol. L’acti-
vitat de l’hora del conte és mensual 
i es farà fins al mes de maig. | Bi-
blioteca Joan Maluquer i Viladot

La biblioteca acull una xerrada col·loqui sobre 
Montserrat Roig, entre d’altres actes culturals

A dalt, cloenda de l’exposició sobre 
Montserrat Roig. A la dreta, 4’+1 i 
Hora del conte | J.F., Biblioteca Municipal
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E l Cubtural acollirà entre l’1 i el 3 de desembre diver-
ses representacions del musical Teràpia de Grup. 

Els diners de la venda d’entrades es destinaran al pro-
grama solidari La Marató de TV3.

L’obra es representarà el divendres dia 1, amb en-
trades sense numerar, i el dissabte dia 2 i diumenge dia 
3, amb entrades numerades que es poden adquirir a 
Ràdio Mateu (les de dissabte) i Montse Perruqueria (les 
de diumenge). La direcció musical i instrumentació de 
l’obra les han fet Èric Moncunill i Irene López, la coreo-
grafia és de Mercè Nogués i la direcció la porten Sílvia 
Cardona i Joan Roca. 

Teatre musical en benefici 
de ‘la Marató de TV3’ entre      
l’1 i el 3 de desembreLa campanya Barris antics, molt per descobrir, molt 

per oferir, en la qual participaven 34 municipis de 
Catalunya entre els quals hi ha Artesa de Segre, ha 
guanyat la Copa España Creativa 2017, a la qual opta-
ven 20 projectes seleccionats. La campanya es va dur 
a terme al juny i va consistir en el sorteig de premis i ex-
periències turístiques, gastronòmiques i de descoberta 
del territori entre els clients dels comerços dels barris 
antics de les localitats implicades. Així, a més de pre-
miar la compra als comerços adherits, també es dona-
va a conèixer el patrimoni de cada municipi convidant 
als guanyadors, amb un acompanyant, a passar-hi un 
dia complet. Els municipis participants eren d’arreu de 
Catalunya.

Premien la campanya 
comercial del barri antic

  I 11



STAGE
01

STAGE
02

STAGE
04

STAGE
05

STAGE
06

STAGE
07

STAGE
09

STAGE
08

STAGE
10

STAGE
03

your text here

your text here

Autèntics PROFESSIONALS 
de la impressió al vostre servei!

Mare de Déu del Pla, 4, 2on F
25730 Artesa de Segre
973.400.084
www.impressus.es

12 I  I PUBLICACIÓ D’ARTESA DE SEGRE i COMARCA I novembre 2017 I Núm. 415



FESTA DE LA SARDINADA

Com cada any, l’Associació de 
Veïns va realitzar la Festa de 

la Sardinada, amb el següent menú: 
meló amb pernil, sardines amb mon-
getes, fruita del temps i gelat.  Hi van 
assistir prop de 80 persones, una 
vintena de l’Associació Terres del 
Marquesat, amb un temps esplèndid 
i ambient festiu.

L’associació Terres del Marques-
at va coordinar després una jornada 
cultural, amb la visita a l’església, al 
museu Arqueològic i Paleontològic 
de Baldomar, a l’espai Borrell i a la 
Sala del Ball, on hi ha l’exposició 
sobre la Bauxita a les Terres de Po-
nent, muntada per Jaume Farrando, 
i on es va realitzar la xerrada sobre 
el mineral de la bauxita i la seva re-
percussió en aquells temps de la se-
va explotació, impartida pel geòleg 
Josep Maria Mata Perelló. Amb l’as-
sistència d’unes 70 persones, es va 
donar molta importància a la crea-

ció d’un possible espai geològic de 
la Noguera (més informació pàgina 
28).

6ª CURSA DE BALDOMAR 

L ’Associació Esportiva de Baldo-
mar va celebrar la sisena edició 

de la Cursa i Caminada de Muntan-
ya. Ampli recorregut pel terme de la 
Vila, amb inici i arribada dins del po-

ble (més informació pàgina 32).

AJUT DE LA DIPUTACIÓ

F inalment, us informem que tam-
bé ens ha estat atorgat l’ajut 

d’11.000 euros per l’arranjament 
de la infraestructura de la Segla de 
l’Horta, claveguera de la Costa de la 
Segla i millora del safareig inclosa, 
pendent de feia un temps. 

baldomar

Prop de 80 persones van gaudir de la festa de la sardinada | EMD

EMD Baldomar

Novetats de l’EMD
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Durant els mesos de setembre i 
octubre s’ha dut a terme la re-

habilitació de la façana i la coberta 
de l’edifici de l’Ajuntament de Fo-
radada, un edifici que està catalo-
gat com Bé Cultural d’Interès Local 
(BCIL).

Per una banda, les obres s’han 
centrat a reparar la coberta. Aquí 
s’hi han col·locat teules ceràmiques 
damunt la coberta de fibrociment. 
D’aquesta manera, s’aconsegueix 
que l’edifici quedi més integrat a 
l’entorn i se soluciona el problema 
de goteres.

Per altra banda, la rehabilitació 
de la façana ha consistit a enreti-
rar tot el cablejat obsolet, repicar 
l’arrebossat del sòcol per resoldre 
el problema de les humitats, repa-
rar les fissures, pintar-la, sanejar els 
balcons i la cornisa de la coberta, 

col·locar escopidors a les finestres i 
posar-hi persianes de fusta, 

Aquesta actuació ha estat sub-
vencionada per l’Institut d’Estudis 

Ilerdencs de la Diputació de Lleida, 
dins la línia d’ajuts que l’ens provin-
cial destina a la restauració de patri-
moni arquitectònic .

Rehabilitació de la façana i la coberta de 
l’edifici de l’Ajuntament de Foradada

L’edifici de l’Ajuntament de Foradada està catalogat com a BCIL | Aj. de Foradada

municipis
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municipis

L ’Ajuntament de Cubells ha acor-
dat rebaixar un 10 per cent l’Im-

post sobre Béns Immobles urbans i 
deixarà la taxa del 2018 al 0’9 per 
cent. La mateixa rebaixa s’aplicarà 
el 2019, mentre que el 2020 es re-
baixarà un 5 per cent. Així, en tres 
anys es rebaixarà l’impost un 25 per 
cent i la taxa quedarà en un 0,75.

L’alcalde del municipi, Josep Re-
gué, recorda que fa uns anys, a cau-
sa de les necessitats de finançament 
del consistori, l’equip de Govern 
es va trobar forçat incrementar l’IBI 
fins a l’1 per cent, i que “superades 
les dificultats peremptòries que van 
portar a realitzar aquest increment”, 
s’acorda la rebaixa.

Segons Regué, encara no s’han 
assolit tots els objectius que l’equip 
de govern considera necessaris per 
Cubells i la Torre de Fluvià, per la 
qual cosa seguiran treballant per ga-
rantir la qualitat de vida ciutadana i 

buscar els recursos necessaris per 
fer-los realitat. 

RECUPEREN EL POUET 

L’associació sociocultural Gent 
de Cubells ha arreglat el Pouet. Els 
membres de l’entitat han netejat tant 

el Pouet com el seu entorn, i han 
desbrossat la zona. 

Amb aquestes actuacions, s’ha 
recuperat un tradicional espai d’es-
barjo del municipi i un exemple de la 
riquesa del patrimoni natural que hi 
ha a Cubells.

Cubells rebaixarà l’IBI un 10 per cent el 2018

La recuperació del Pouet també n’ha millorat l’entorn | Ajuntament de Cubells
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la noguera
TORNA EL PROGRAMA AVIS SOLIDARIS

C reu Roja ha iniciat la 16a edició del projecte Avis i 
àvies solidaris en el marc de la campanya Cap nen 

sense joguina. La iniciativa potencia la presència social 
de les persones que viuen en residències geriàtriques i 
aconseguir finançament per la campanya de la joguina 
educativa Cap nen sense joguina. Hi participen les re-
sidències de la comarca i consisteix a vendre objectes 
elaborats pels avis i àvies de les residències geriàtriques 
en diversos mercats. Vindran a Artesa el 3 de desembre.

RESCATS D’ESCALADORS LA NOGUERA

E ls dies 8 i 9 de novembre hi va haver dos recats d’es-
caladors accidentats a la Noguera. El dimecres 8 a 

la nit, dos escaladors van ser rescatats a Sant Llorenç 
de Montgai, a la via Jordi Andreu de la paret de l’ós, on 
havien quedat bloquejats sota un sostre. L’endemà, un 
escalador es va fer una fractura oberta de tíbia i peroné 
a la via Sexo, roca y descontrol de la Roca dels Arcs, 
a Vilanova de Meià, com a conseqüència de l’impacte  
d’una pedra.

ACORD DE FINANÇAMENT DEL CONSELL 
COMARCAL I LA FUNDACIÓ LA CAIXA

E l Consell Comarcal de la Noguera i la Fundació “la 
Caixa” han renovat el conveni de col·laboració per 

afavorir el desenvolupament de les activitats socials del 
consell a través de l’àrea dels Serveis Socials. En total hi 
aportarà 9.000 euros.

FUTURS EMPRENEDORS RURALS

Aquest curs arriba a les escoles projecte FER: Futurs 
Emprenedors Rurals amb l’objectiu de fomentar les 

vocacions emprenedores entre l’alumnat de cinquè de 
primària. Es fa 5 llengües (anglès, aranès, català, caste-
llà i estonià) i requereix un mínim de 36 hores durant tot 
el curs. A la Noguera hi participaran tres escoles: Artesa 
de Segre, Ponts i Vallfogona de Balaguer (foto).

EL CONSELL COMARCAL APROVA LES 
ORDENANCES FISCALS

E l Ple del Consell Comarcal del 25 d’octubre va apro-
var les ordenances fiscals per a l’any 2018. Es mo-

difiquen les taxes als ajuntaments per serveis tècnics 
d’arquitectura, urbanisme i altres i les tarifes de l’àmbit 
de recollida i tractament de residus.
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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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A l’escola, a més d’impartir els 
ensenyaments de les matèries 

corresponents, també ens esforcem 
perquè els nostres nens i nenes 
aprenguin determinats valors de 
cara al dia de demà, de forma que 
puguin convertir-se en ciutadans i 
ciutadanes responsables, respec-
tuosos, crítics i compromesos. És 
així com la societat pot millorar i es-
devenir socialment més justa.

Algunes de les coses més bàsiques 
que ensenyem, amb la col·laboració 
de les famílies, són dues expressions 
“màgiques”: “si us plau” i “gràcies”. I 
per què diem als nens i nenes que són 
màgiques? Doncs perquè ajuden que 
tothom del nostre entorn sigui més fe-
liç. És així de senzill.

I com a persones agraïdes que 
som, volem donar les gràcies a dues 
persones que recentment han col·la-
borat amb activitats de l’escola. En pri-
mer lloc, a la senyora castanyera, que 
cada any ens visita per la festa de la 
Castanyada, ens fa passar una estona 
ben distreta i ens regala la seva simpa-
tia i unes quantes castanyes. Per altra 
banda, a la senyora bibliotecària, ja 
que durant aquestes setmanes de no-
vembre i de desembre ens ajuda a en-
tendre millor l’exposició de la Biblioteca 
Joan Maluquer i Viladot “T’estimo... o 

no”, que precisament tracta d’alguns 
valors: l’amistat, l’amor i l’afecte.

Aprofitem l’avinentesa per a fer 
extensiu aquest agraïment i aquest 
missatge a totes aquelles persones 
que durant el curs vénen a l’escola 
per col·laborar en alguna activitat o 
per ajudar-nos a ser millors. En aquest 
sentit, cal destacar tot allò que fa la 
nostra AMPA. Moltes gràcies a tothom!

escola els planells
Som persones agraïdes

A dalt, les explicacions de la bibliote-
cària i al costat, la castanyera
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E l dia 23 d’octubre l’alumna de 
l’Institut Els Planells durant el 

curs passat Sílvia Ribes va rebre el 
Premi Extraordinari de Batxillerat en 
l’acte que va tenir lloc al Palau de la 
Generalitat, que va ser presidit per 
la consellera d’Ensenyament, Clara 
Ponsatí.

Un total de 43 alumnes van ser 
distingits amb aquest premi, que 
és un reconeixement oficial a l’ex-
cel·lència per haver superat segon 
de batxillerat el curs passat (2016-
2017) amb les millors qualificacions 
de Catalunya. 

Els alumnes han dut a terme 
unes proves comunes que es van 
realitzar el passat 27 de juny en dife-
rents centres educatius.

Pels guanyadors, la distinció ha 
suposat estar exempts de les taxes 

un ivers i tàr ies 
durant el primer 
curs de carrera. 
A més, obtin-
dran una plaça 
gratuïta durant 
el curs que ve a 
l’Escola Oficial 
d’Idiomes, i gau-
diran d’una es-
tada en un cen-
tre de recerca 
de referència, 
com per exem-
ple a l’Institut de Bioenginyeria de 
Catalunya, a l’Institut d’Estudis Es-
pacials, al Museu Nacional d’Art de 
Catalunya o al Centre de Regulació 
Genòmica, entre d’altres. 

A més, poden optar al Premi 
Nacional de Batxillerat que atorga 

el Ministeri d’Educació. Aquest es 
disputa entre els guanyadors de la 
resta de l’estat.

Moltes felicitats, Sílvia, per l’ex-
cel·lent tasca realitzada. Et desit-
gem el millor en el nou camí que 
emprens. | Institut Els Planells

L’alumna de l’Institut Els Planells Sílvia Ribes 
rep un Premi Extraordinari de Batxillerat

institut els planells

La Sílvia, en l’acte de recollida del premi | Institut Els Planells

L ’alumnat de 2n d’ESO va obtenir una beca per una 
estada d’immersió lingüística en anglès a les ins-

tal·lacions d’Urban Camp a Las Rozas (Madrid) del 5 a 
l’11 de novembre. Els 25 nois i noies van conviure amb 
monitors amb un alt nivell d’anglès amb els quals van 
desenvolupar activitats en un entorn de comunicació real 
i a la vegada van aprofundir en d’altres àrees. 

Els van acompanyar les professores d’anglès del 
centre, Eva Vidal i Mireia Olarte, amb les quals van    
desenvolupar el projecte que elles havien elaborat i pre-
sentat per obtenir la beca: “The world we have, the world 
we need”. El treball aprofundeix en el tema de la sosteni-
billitat: desenvolupament sostenible, reciclatge, energies 
renovables, entorna natural i veïnatge cultural.

Immersió lingüística en anglès 
per l’alumnat de 2n d’ESO
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Entre els objectius de La Marató 
de TV3 i Catalunya Ràdio hi ha 

el de recollir fons per a la recerca 
i investigació sobre tema de salut 
tractat en cada edició, però també el 
de conscienciar a la població sobre 
aquestes malalties. 

El tema del 2017 són les malal-
ties infeccioses, i el lema és “La in-
vestigació pot canviar la història”.

Les malalties infeccioses són la 
causa d’una de cada tres morts al 
món i són un problema important de 
salut pública. Són causades per mi-
croorganismes patògens (bacteris, 
virus, fongs i protozous) que entren 
al cos i es multipliquen, fins que pro-
dueixen la malaltia. La majoria de 
malalties infeccioses es transmeten 
d’uns individus als altres i poden 
afectar qualsevol persona. Tothom 
tindrà unes quantes infeccions al 
llarg de la seva vida: la majoria són 
lleus, però algunes són molt greus 
i poden portar a la mort de manera 
ràpida.

La Marató tractarà infeccions 
comunitàries freqüents, infeccions 
comunitàries greus o d’especial risc 
de contagi, infeccions nosocomials, 
sèpsia, infeccions emergents i del 
viatger. S’abordarà des dels àmbits 
de la prevenció, el tractament i la re-
cerca.

LA LLUITA CONTRA LES INFECCIONS

Per a la lluita contra les infec-
cions disposem de diversos agents.

El primer és el propi sistema im-
munitari: el cos humà compta amb 
un sistema de defenses propi, que 
quan detecta l’entrada de microor-
ganismes patògens s’organitza per 
combatre’ls i eliminar-los. 

També hi ha les va-
cunes, que ajuden al 
sistema immunitari a 
crear noves defenses 
contra un microorga-
nisme. Injectant el mi-
croorganisme mort, 
afeblit o fragmentat, el 
cos respon fabricant an-
ticossos, i recorda com 
defensar-se en cas de 
reinfecció, de manera 
que així es pot evitar la 
malaltia. Amb la vacu-
nació comunitària s’ha 
aconseguit controlar i 
erradicar infeccions que 
havien tingut índexs de 
mortalitat molt elevats.

Per la seva banda, 
els antibiòtics eliminen els bacte-
ris que provoquen les infeccions. 
Des del descobriment de la peni-
cil·lina, el 1928, els antibiòtics han 
salvat milions de vides. Però amb el 
temps, alguns bacteris han desen-
volupat resistències i costa trobar 
antibiòtics que els eliminin. L’ús ge-
neralitzat, i de vegades incorrecte, 
dels antibiòtics fa que cada vega-
da hi hagi més bacteris resistents, 
i això suposa un greu problema de 
salut pública. Hi ha experts que afir-
men que l’any 2050 les infeccions 
produïdes per bacteris resistents 
als antibiòtics podrien arribar a cau-
sar 10 milions de morts l’any a tot el 
món, una xifra semblant a la que hi 
havia d’abans del descobriment de 
la penicil·lina.

Finalment, per combatre les in-
feccions hi ha la prevenció. La millor 
manera de prevenir les infeccions 
és evitar-ne el contagi, amb pautes 

de conducta com les que detallem 
tot seguit. En primer lloc, cal evitar 
anar a l’escola o a treballar si estem 
malalts, per no encomanar-ho. 

També hem de tenir cura a con-
servar i manipular correctament els 
aliments. 

Si ens fem una ferida, cal que la 
netegem amb aigua i sabó.

Per evitar el risc d’infecció per 
transmissió sexual, s’ha d’utilitzar 
correctament el preservatiu. 

Si esternudem o tossim, ens 
hem de tapar la boca amb el colze, 
mai amb la mà. 

Finalment, cal recordar el consell 
més fàcil i el més eficaç: Rentar-se 
les mans molt sovint amb aigua i 
sabó o amb una solució alcohòlica. 
La higiene de mans salva vides.

La 26a edició de la Marató de 
TV3 i Catalunya Ràdio serà el 17 
de desembre. Participeu-hi, tots hi 
som necessaris.

Marató TV3: Malalties infeccioses

el cap informa
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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
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vida social

E l dia 28 d’octubre, els nascuts 
l’any 1952 a Artesa de Segre i el 

seu entorn van celebrar una trobada 

per commemorar que enguany arri-
ben a la xifra emblemàtica dels 65 an-
ys. Els assistents, que podeu veure 

a la fotografia superior, es van reunir 
al restaurant el Celler de l’Arnau de 
Montsonís.

Trobada de nascuts l’any 1952
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tema del mes

Artesa surt al carrer per 
reivindicar la república
Des de les protestes contra 

l’amenaça de l’aplicació de l’ar-
ticle 155 fins a les concentracions 
de suport als empresonaments con-
seqüència de l’aplicació d’aquest ar-
ticle la ciutadania artesenca ha rebut 
convocatòries constants per sortir al 
carrer i manifestar-se, enèrgicament 
però també de manera pacífica, en 
resposta als esdeveniments que 
s’han anat succeint les darreres set-
manes. I com s’havia constatat ja en 
les convocatòries prèvies al referèn-

dum de l’1 d’octubre, en aquestes 
ocasions posteriors la resposta tam-
bé ha estat contundent i massiva.

Hem recollit alguns dels mo-
ments més representatius d’aquest 
darrer mes a tall il·lustratius, essent 
conscients que és difícil mantenir 
la intensitat que suposa la vivència 
diària d’aquests esdeveniments. 

Un dels punts culminants va ser 
la declaració de la república cata-
lana al Parlament el divendres dia 
27 d’octubre. Tot i la plena cons-

ciència que era més una declaració 
d’intencions que de conseqüències 
materials immediates, era també un 
gest anhelat per molts, de manera 
que les celebracions, tot i que en 
certa manera contingudes, es van 
escampar arreu. Ara bé, la respos-
ta de l’Estat va ser l’anunciada i les 
mobilitzacions de celebració es van 
convertir els dies 2 i 3 de novembre 
en mostres de rebuig a l’aplicació de 
l’article 155 i a l’empresonament de 
la meitat de membres del govern.

Celebració de la república a Artesa (dalt esq.) i Foradada (dalt dta.) i actes posteriors i previs als empresonaments 
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tema del mes #temadelmes

Aturada del 8 
de novembre
A rtesa va respondre també a 

la crida a l’aturada de país 
del 8 de novembre en resposta a 
l’empresonament de membres del 
govern i l’aplicació de l’article 155. 
Es van fer actes de reivindicació i 
protesta durant el matí, que tam-
bé van incloure talls de carrete-
res, com a la resta de Catalunya. 
Al centre d’entitats de les Monges 
els més petits també van participar 
de la jornada. Al vespre, es va fer 
una concentració davant de l’Ajun-
tament seguint la convocatòria 
d’arreu del país.

Manifestació 
de suport als
presos polítics 
a Barcelona
Desenes de persones del mu-

nicipi d’Artesa i del seu en-
torn van viatjar fins a Barcelona 
per participar a la manifestació 
convocada com a mostra de su-
port als membres del govern i les 
entitats catalanes empresonats les 
darreres setmanes. 

A banda de les persones que 
s’hi van desplaçar en autocar (ve-
geu contraportada), nombroses 
persones es van organitzar a tall 
individual per viatjar a la capital ca-
talana i assistir a l’esdeveniment. 
Els assistents van destacar la in-

tensitat de l’acte, 
que es va allargar 
durant tota la tarda 
i que va mobilitzar 
centenars de mi-
lers de persones. 
Al costat d’aques-
tes línies, foto d’un 
dels grups d’assis-
tents.
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les entitats
E ls Amics de la Sardana van or-

ganitzar la festa anual el 22 
d’octubre al Cubtural, amb la Cobla 
Tàrrega de convidada. L’entrada era 
gratuïta i la patrocinava el Departa-
ment de Cultura de la Generalitat i 
hi col·laborava l’Associació de Co-
bles de Catalunya, commemorant el 
bicentenari del mestre Pep Ventura. 

Festa de la 
Sardana

La festa es va fer a la sala principal del Cubtural | J. Farré

La tarda del 31 d’octubre els nens 
i nenes de l’escola Els Planells 

van rebre una visita molt esperada, 
la castanyera. Com marca la tradi-
ció, la vella castanyera va venir tot 
caminant des de la carretera de 
Montsonís, ben carregada de cas-
tanyes per tothom. 

Els més petits n’esperaven joio-
sos l’arribada des del pati d’infantil. 

Després va fer una visita a totes les 
classes de cicle infantil, on van can-
tar i ballar. Entretant, els alumnes 
de sisè, disfressats de castanyers i 
castanyeres, es van encarregar de 
repartir les castanyes. 

La castanyada de l’escola és una 
activitat en la qual des de l’AMPA 
estem encantats de col·laborar, i és 
que no hi ha res com la il·lusió dels 

més petits en veure la vella figura 
encorbada caminar cap a l’escola. 
Els crits de joia i les rialles no tenen 
igual. | AMPA de l’Escola

Una visita molt esperada

L’arribada de la castanyera
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Tot seguit us expliquem la visita 
al Museu Arqueològic i Paleon-

tològic, a l’Església de l’Assumpció i 
a l’exposició La Bauxita a les comar-
ques de Ponent, a Baldomar.

El dissabte 14 d’octubre a les 14 
hores, convidats per l’Associació de 
veïns de Baldomar, vàrem assistir a la 
sardinada que va organitzar aquesta 
associació. Érem unes 18 persones de 
Terres del Marquesat i 60 persones de 
Baldomar, en total 78.

Ales 17:30 vam iniciar la visita cul-
tural i vam visitar l’església de l’As-
sumpció, on en Ramon I. Canyelles 
(expert en història local) ens va fer 
l’explicació pertinent del mural de l’al-
tar major pintat per l’artista local Anto-
ni Borrell i va comentar el seu article 
sobre les campanes d’obús, ja que 
aquesta església encara en té una en 
funcionament. Tot seguit, als voltants 
de l’església, on hi ha un jardí dedicat 
a Arnau Mir de Tost, en Ramon Ber-
naus, catedràtic d’història de l’Institut 
d’Agramunt, va explicar la història de 
la nostra associació.

A continuació ja ens esperava el 
pintor i escultor Antoni Borrell per en-
dinsar-nos al món de l’arqueologia i 
paleontologia, ja que ell té un museu 
particular molt ben estructurat i ben 
cuidat. També en Josep Roqué, doc-

tor en ciències químiques, va fer una 
breu explicació. Sortírem del museu 
i continuàrem per la part baixa de la 
casa on l’Antoni Borrell té l’exposició 
d’alguns quadres nobles i tot un mun-
tatge fet amb molt de gust, fins al punt 
que sembla un recinte medieval amb 
armadures i uns racons on no hi man-
ca cap detall.

Ens acomiadàrem de l’Antoni, de 
la seva companya Cristina i familiars. 
Per acabar, al Casal Cultural, vàrem 
visitar l’exposició La Bauxita a les co-
marques de Ponent, on en Josep M. 
Mata Perelló, catedràtic de mineralo-
gia de la UPC i president del Geoparc 

de la Catalunya Central, ens va en-
dinsar al món de la bauxita i les se-
ves aplicacions. A continuació va obrir 
la conferència El futur Parc Geològic 
i Miner de la Noguera, on la bauxita 
serà un component important.

L’Associació Cultural Terres del 
Marquesat donem les gràcies a les 
entitats EMD Baldomar, Ajuntament 
d’Alòs de Balaguer i als també col·la-
boradors particulars Francesc Coma-
bella, Josep Galceran, Delfina Gal-
ceran, Rosa de Gorro, Joan Gorro, 
Josep M. Mata Perelló i d’una manera 
molt especial, a Jaume Farrando i An-
toni Borrell. | Francesc Gessé

Una passejada per Baldomar

Imatge de la visita a l’exposició sobre la bauxita | Terres del Marquesat

entitats

28 I  I PUBLICACIÓ D’ARTESA DE SEGRE i COMARCA I novembre 2017 I Núm. 415



E l dia 17 d’octubre, l’Associació 
d’Artesenques Actives va or-

ganitzar una xerrada sota el títol 
Voluntats anticipades, un dret dels 
ciutadans. Tot i ser un tema cada 
dia més candent a la nostra socie-
tat, en algunes ocasions, per manca 
d’informació, encara són moltes les 
persones que no fan ús d’aquesta 
opció. És per això que activitats com 
aquesta són molt d’agrair. En aquest 
sentit, volem donar gràcies a la Laura 

Olivart i a la Pepi Estany, treballado-
ra social i infermera del CAP d’Artesa, 
que van ser les encarregades de dur-
la a terme.

EXCURSIÓ

El dia 23 es va fer una sortida. Vam 
visitar el Centre d’Interpretació del 
President Lluís Companys del Tarròs, 
el Castell del Remei (celler, santua-
ri i passejada per la finca) i el poble 
de Penelles, per veure els resultats 

del GarGar Festival de Murals i d’Art 
Rural. Aquestes activitats van comptar 
amb una bona assistència, us encorat-
gem a no deixar de participar-hi.

Tots els actes informatius i de lleu-
re organitzats per l’Associació estan 
oberts a tot el públic, homes i dones, 
sòcies i no sòcies. Aprofiteu-ho!

Com sempre, la condició de sò-
cia continuarà comportant avantatges 
econòmics a les sortides i alguns pri-
vilegis.

Xerrada i excursió de les Artesenques Actives
Diversos moments de la visita a Penelles, el Tarròs i el Castell del Remei, i a baix a la dreta, la xerrada del dia 17 | D. Bella

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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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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in memoriam
Va morir el dia 25 de juny de 
2017 a l’edat de 84 anys

Va morir el dia 25 de juny de 
2017 als 84 anys.

Sempre estaràs en el nostre 
cor. Et recordarem per haver estat 
sempre una gran persona i per ha-
ver-te tingut molts anys amb nosal-
tres. Les teves filles i la família mai 

no t’oblidarem.
Així mateix, volem agrair a tot-

hom les mostres de condol rebu-
des.

Et vivim intensament sense te-
nir-te. 
| La Família

En record de la nostra 
estimada mare i padrina Marta
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esports

E l dia 1 de novembre es va fer la 
sisena cursa de muntanya i ca-

minada popular de Baldomar. S’hi 
van inscriure 147 persones, 110 a la 
cursa i la resta a la caminada. L’úni-
ca prova competitiva era la cursa, de 
15 quilòmetres i uns 400 metres de 

desnivell. En homes es va imposar 
Aleix Colell (Blue Motors) i en dones 
va guanyar Carme Millan (Marato-
nians del Segre). Van completar el 
podi masculí, Josep M. Segura (Blue  
Motors) i Pol Morell (independent). 
La segona i tercera classificades 

van ser Laura Castellarnau (Blue 
Motors) i Anna Pujol (Blue Motors).

Els assistents van gaudir d’es-
morzar amb llonganissa a la brasa 
a i un complet avituallament a l’arri-
bada. A més a més, també es va fer 
curses infantils.

6a edició de la Cursa de Baldomar

La sortida i l’arribada eren a Baldomar, i l’itinerari es feia principalment per camins i senders | Jordi Farré
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E l cap de setmana del 28 i 29 d’oc-
tubre es va fer la primera Ultra 

Trail Terres de Lleida, una ambiciosa 
cursa de 93 quilòmetres i aproxima-
dament 5.000 metres de desnivell, 
amb sortida i arribada al càmping de 
Sant Llorenç de Montgai. Des d’Ar-
tesa i rodalia hi van assistir sis co-

rredors, que van aconseguir tots ells 
completar el recorregut. 

Els corredors eren del CUDOS 
(Xavier Solsona, Ferran Domingo, 
Josep Roca, Joan Llanes i Raul Llo-
vet) i de l’Associació Esportiva lo 
Bunker (Benjamí Llobet). La prova 
sortia de Sant Llorenç i recorria in-

drets com la serra del Montroig, o el 
pantà de Camarasa. Un dels avitua-
llaments era, precisament, a Alòs. 

A les classificacions destaca la 
posició de Xavier Solsona, quart a 
la general i primer de categoria, que 
va acabar la cursa amb 14 hores i 1 
minut.

Sis artesencs completen els 93 km de 
la primera Ultra Trail Terres de Lleida

A l’esquerra, quatre dels participants, en un avituallament, i a la dreta, Xavier Solsona, al podi | CUDOS
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E l diumenge dia 8 d’octubre es va 
fer la segona edició de la Gerb 

Trail, que oferia dos recorreguts, un 
de 24 quilòmetres i un altre de 10, 
per diferents camins i senders de 
l’entorn d’aquest nucli de la Nogue-
ra, on tenia la sortida i l’arribada. 

Les entitats esportives del muni-
cipi d’Artesa i del seu entorn hi van 
aportar una gran quantitat de parti-

cipants, prop d’una trentena, que 
van completar alguna de les dues 
opcions que oferia l’esdeveniment 
esportiu.

En concret, els corredors i cami-
nadors del CUDOS, AE lo Bunker i 
AE Baldomar inscrits van ser 27. En 
acabar, molts dels participants d’Ar-
tesa i rodalia van celebrar la cursa i 
van recuperar forces amb un dinar 

de grup a Camarasa.

CURSA ALTA SEGARRA

Per altra banda, la setmana se-
güent, el 15 d’octubre, més de mitja 
dotzena d’artesencs van córrer la 
cursa de l’Alta Segarra, amb sortida i 
arribada a Sanaüja i també amb dos 
recorreguts, un de gairebé 25 quilò-
metres i un altre de 10.

CUDOS, Bunker i AE Baldomar sumen  
prop de 30 participants a la Gerb Trail

Diferents moments d’alguns participants d’Artesa i rodalia durant la cursa (esquerra) i a l’arribada (dreta) | Gerb Trail

Les entitats organitzadores de la 
cursa trail Sant Silvestre d’Arte-

sa de Segre ja han posat fil a l’agulla 
en la preparació de l’edició d’aquest 

any. La cursa, plenament consolida-
da i amb participació no només local 
sinó també de la resta de la comarca 
i fins i tot d’altres localitats més llun-

yanes, tornarà a canviar el recorregut 
i promet un itinerari per senders amb 
vistes sorprenents. Com marca la tra-
dició, es farà el 31 de desembre.

La Sant Silvestre 2017 tindrà nou recorregut
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per què diem...
Albert Vidal

La paraula quarto pot tenir diver-
sos significats, des d’una ciutat 

a la regió de la Campània, prop de 
Nàpols, a Itàlia, fins a un pastís rec-
tangular típic de Mallorca elaborat 
amb pols de midó, ous i sucre que 
sol acompanyar-se amb xocolata.

La frase de la qual parlem aquí, 
però, es refereix a la paraula quartos 
com sinònim de diners. L’accepció 
prové del castallà i té l’origen en una 
moneda que s’encunyà al regne de 
Castella des del segle XV fins al XIX. 
Valia quatre maravedisos, possible-
ment la moneda més popular durant 
molts anys, ja que el maravedí –tam-
bé conegut com morabatí- començà 
a encunyar-se per ordre d’Alfons VIII 
en aquell regne cap a 1172 i també, 
poc després, al regne de Lleó per or-
dre de Ferran II. El nom era la força-
da cristianització de la paraula àrab 
eamila que, justament, significa mo-

neda almoràvit –dinastia marroquina 
formada per àrabs berebers del Sa-
hara al segle XI i cridada per l’emir 
d’Isbiliva (Sevilla) perquè l’ajudessin 
contra Alfons VI de Castella; coman-
dats per Yússuf ibn Taixfin, la seva 
ferocitat llegendària aviat els va fer 
guanyar Màlaga, Granada, Sevilla, 
Almeria, Badajoz, València, Lleida, 
Saragossa, Mallorca i d’altres-. El 
maravedí portava una petita creu, el 
nom del rei en llatí i altres caràcters 
en àrab a fi de facilitar l’important co-
merç amb els mecaders musulmans. 

Pel que fa al quarto, era una mo-
neda anomenada pobre, és a dir, 
d’aram amb molt poca plata, fins al 
punt que un ral (el que serien 25 cèn-
tims actuals) equivalia a vuit quartos 
i mig. 

Van encunyar-se monedes amb 
aquest valor a diferents indrets de 
l‘extensa geografia hispana de l’èpo-

ca com Granada, Filipines, Mèxic, 
Cuba i també a la Seca de Barcelona 
el 1808, durant la Guerra de la Inde-
pendència, el 1823, per la Junta Su-
perior del Principat de Catalunya, i la 
dècada de 1836 a 1846 en el regnat 
d’Isabel II; també hi ha exemplars de 
1840 procedents de la Seca de Berga 
i que es corresponen a poc després 
de la fi de la Primera Guerra Carlina.

Els quartos eren la moneda més 
utilitzada en la compra de queviures 
i en altres despeses habituals, donat 
el relatiu poc valor que tenien. I tam-
bé era la moneda més emprada en 
les apostes de joc. D’aquí la frase ju-
gar-se els quartos.

Alguns estudiosos apunten que 
també pot referir-se al fet de jugar-se 
el contingut d’una habitació de la ca-
sa –d’un quarto-, però és poc proba-
ble i, en qualsevol cas, no és una in-
formació degudament documentada.

... que algú es juga els quartos?
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poesia
Enric Camats Castellà

Una vez crecida, ella, seguía haciéndose grande,
lástima que se regaba sola, con la lluvia de sus ojos.

Lo que callaba la lastimaba, pero era tan fuerte,
que su coraza no era para las críticas de los demás,
sino por las voces de su interior.

Yo, siempre pensaba que el día que abriera la boca,
un océano saldría de ella e inundaría mi corazón.

Pero nunca lo hizo, o quizás, lo ha estado haciendo has-
ta ahora
y el agua que ha brotado de su interior se ha secado por 
el sol.

No le gustan los tacones altos, va descalza y se corta.

Pero mejor contarse los pies por ir con la mente arraiga-
da en el suelo, que la cabeza de sentirse tan y tan arriba.

Si la veías por la calle, era imposible no fijarse en ella,
aunque ella, era del “montón”. Y no me refiero a ese ar-
quetipo de belleza, sino al lugar donde ella, amaba como 

todos, pero te hacía sentir como nadie.
Ese “montón” es el que me gustaba a mí.

El silencio también lo dominaba, podía estar callada ho-
ras,
pero porque mentirte (...), también le costaba hablar
de sus cosas y por eso, callada estaba más guapa.

En realidad es así. Muy sencilla, tranquila, como decirlo 
(...)
muy suya. Sí. Suya. Porque en realidad nunca ha sido 
mía,
ni será de nadie. Es indomable y dudo mucho que al-
guien la ate,
y si lo hacen, que se preparen, porque sus mordidas
siempre van acompañadas de sangre.

Y, aunque últimamente este muy callada
y metida en su pensamiento.
Aunque no la oigas.

Ella.
Está sonriendo.

Historias de una mariposa (II)
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notícies
NOVEL·LA

La sorra vermella. JN Santaeulàlia. 
Proa.
El desembre de 1941 dos amics anar-
quistes tornen clandestinament a Bar-
celona des de l’exili a buscar la filla 
d’un d’ells. Al marge d’aquesta història 
troncal, altres vides poblen una no-
vel·la veraç i emotiva.

La noia d’abans. JP Delaney. Rosa 
dels Vents.
És una casa espectacular. Respira 
bon gust i serenitat. Justament el lloc 
que la Jane buscava per començar 
de zero i ser feliç. Li ofereixen per 
un lloguer irrisori. Poc després d’ins-
tal·lar-s’hi, descobreix que alguna co-
sa va passar a la inquilina anterior.

Origen. Dan Brown. Columna.
Robert Langdon, professor de simbo-
logia a Harvard, va fins al museu Gu-
ggenheim, on es farà un anunci que 
“canviarà per sempre com entenem la 
ciència”. Edmond Kirsch, exalumne de 
Langdon, vol respondre dues pregun-
tes que sempre s’ha fet la humanitat: 
d’on venim? On anem?

Ho sé tot de tu. Clare Mackintosh. La 
Campana.
Imagina’t que un dia veus la teva foto 
a la secció de contactes del diari. La 
família hi treu importància, diu que tots 
tenim un doble, però saps que ets la 
de la foto i que no podràs respirar tran-

quil·la fins a descobrir per què hi surts.

Fin de guardia. Stephen King. Plaza 
Janés.
Al detectiu retirat Hodges li diagnosti-
quen un càncer i li queden mesos de 
vida quan investiga una sèrie de suï-
cidis recents en què tots els morts van 
tenir relació amb Brady Hartsfield.

NOVEL·LA JUVENIL

Trollhunters. Guillermo del Toro i Da-
niel Kraus. Fanbooks.

Herba negra. Salvador Macip. Fan-

books.

Wolfgang: extraordinari. Laia Agui-
lar. Columna.

CONEIXEMENTS

Qi Gong: la saviesa del Wu Wei.  
Neus Pintat Mateu. Abadia de Montserrat.

Bob Dylan. David Castillo. Edicions 62.

Bebidas artesanas: más de 100 
recetas con y sin alcohol. Lindy 
Wildsmith. Blume.

Els nombres i el seu encant. Joan 
Gómez Urgellés. Institut d’Estudis Llerdencs.

Tupamaros: del fusell al parla-
ment: 1966-2016. Vicent Galiana. Ti-
gre de Paper.

Eines i feines dels oficis. Llorenç 
Ferrer Alós. Brau.

50 batalles de la història de Ca-
talunya. Víctor Farradellas. Ara Llibres.

La revolució russa i Catalunya. 
Josep Puigsech Farràs. Eumo.

POEMES

Animals d’hivern. Eva Baltasar. Edi-
cions 62.

La ciutat cansada (Premi Carles 
Riba 2016). Maria Cabrera Callís. Proa.

Tots els cavalls. Antònia Vicens. La-
breu.

TEATRE

Els pastorets de Folch i Torres. 
Carme Tierz. Mediterrània.

La fam. Joan Oliver. Educaula62.

NOVETATS DE 
NOVEMBRE

Activitats
• Taller infantil de Nadal   

1 de desembre, 17.30h  
Àrea Activitats de la Biblioteca

• Formació gratuïta per majors de 
55 anys - Facebook i xarxes  
4 i 11 de desembre de 18 a 20h 
Àrea Activitats de la Biblioteca

• Hora del conte amb Alba Alàs 
13 de desembre, 17.30h 
Àrea Infantil

• Reunió club de lectura  
T’imagines la vida sense ell 
d’Isabel Clara-Simó. 
13 de desembre, 20h

• Taller Com fer realitat els teus 
somnis i presentació del llibre de 
Ram kisham Puri 
14 de desembre a les 19h 
Àrea d’Activitats de la Biblioteca

• Hora del conte amb Alquímia 
Musical i l’obra Els sons de 
l’univers 
2 de gener de 2018, 17:30h 
En acabar, bufarem les espel-
mes del pastís del 5è aniversari 
de la biblioteca

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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reflexionem
Mercè Nogués

En un oasi amagat entre els més 
llunyans paratges del desert es 

trobava el vell Elihau de genolls, al 
un costat d’unes palmeres datileres.

El seu veí Hakim, ric mercader, 
es va aturar perquè els seus camells 
beguessin i va veure Elihau suant 
mentre semblava furgar en la sorra.
- Què tal, ancià? La pau sigui amb 
tu.
- I amb tu -va contestar Elihau sense 
deixar la seva tasca.
- Què fas aquí, amb aquesta calor i 
aquesta pala a les mans?
- Estic sembrant -va contestar el vell.
- Què sembres aquí, Elihau?
- Dàtils -va respondre Elihau mentre 
assenyalava les palmeres.
- Dàtils! -va repetir el nouvingut. I 
va tancar els ulls com qui escolta 
la major estupidesa del món amb 
comprensió. La calor t’ha danyat el 
cervell, estimat amic. Vine, deixa 
aquesta tasca i anem a la botiga a 

beure una copa de licor.
- No, he d’acabar la sembra. Des-
prés si vols, beurem ...
- Digues, amic. Quants anys tens?
- No ho sé ... 60, 70, 80 ... Ho he 
oblidat. Però això, què hi fa?
- Mira, amic. Les datileres triguen 
més de 50 anys a créixer, i només 
quan es converteixen en palmeres 
adultes donen fruits. No et desitjo 
mal, ho saps, i tant de bo visquis fins 
als 101 anys, però difícilment podràs 
arribar a collir res del que avui estàs 
sembrant. Deixa-ho i vine amb mi.
- Mira, Hakim. Jo he menjat els dàtils 
que va sembrar un altre, un altre que 
tampoc va somiar en menjar-se’ls. 
Sembro avui perquè d’altres pu-
guin menjar demà. I només en ho-
nor d’aquell desconegut, val la pena 
acabar la tasca.
- M’has donat una gran lliçó, Elihau. 
Deixa’m que et pagui amb una bos-
sa de monedes aquest ensenya-

ment que avui m’has donat. - I, dient 
això, Hakim va posar a la mà del vell 
una bossa de cuir.
- T’agraeixo les teves monedes, 
amic. Ja veus, de vegades passa 
això: tu em pronosticaves que no 
arribaria a collir el que sembrés. 
Semblava cert, i, no obstant això, 
fixa’t, encara no he acabat de sem-
brar i ja he collit una bossa de mone-
des i la gratitud d’un amic.
- La teva saviesa em sorprèn, an-
cià. Aquesta és la segona gran lliçó 
que em dónes avui, i potser és més 
important que la primera. Deixa’m 
doncs que pagui també aquesta lliçó 
amb una altra bossa de monedes.
- I a vegades passa això -va seguir 
l’ancià. I va estendre la mà mirant 
les dues bosses de monedes -: vaig 
sembrar per no collir i, abans d’aca-
bar de sembrar, cullo no només una, 
sinó dues vegades.
- Ja n’hi ha prou, no segueixis par-
lant. Si continues ensenyant-me co-
ses, tinc por que tota la meva fortuna 
no sigui suficient per pagar-te...

El plantador de dàtils

TALLERS

VILELLA
ARTESA DE SEGRE
Tel. 973 40 02 95

EQUIPS DE NETEJA GIDAR
REPARACIONS MECÀNIQUES
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Com en la revista del mes ante-
rior, no hi ha un tema que aca-

pari més l’atenció que altres, però hi 
trobem articles força interessants.

PORTADA. La foto reprodueix la 
portada d’un llibre sobre Seró, editat 
aquell mateix any. Cap a la part final 
de la revista, a la secció de Cultura, hi 
trobem un article que en parla.

EDITORIAL. Amb el títol 500 anys  
després, la secció fa referència a la 
celebració del cinquè centenari del 
descobriment d’Amèrica, amb espe-
cial menció dels catalans que van 
anar a “fer les amèriques” a la segona 
meitat del s. XIX. L’article acaba sen-
tenciant que “Segurament aquell 12 
d’octubre en què els indis van desco-
brir els espanyols, no va ser un dia de 
sort per a ells”.

LOCAL. La diada de Tots Sants 
ja és aigua passada és un article de 
Sícoris, acompanyat de quatre fotos. 
Un parell són del cementiri d’Artesa i 
il·lustren la part que fa referència als 
difunts. Les altres dues són dels es-
coltes torrant castanyes i acompany- 
en la part que tracta de la festa més 
profana: la castanyada. Aquell any, 
Tots Sants va caure en diumenge i la 
vigília va ploure a bots i barrals.

EN MEMÒRIA. Signat per “Els 
amics”, la secció consta d’un breu i 
emotiu text en record del Dr. Josep M. 
Ariño.

LOCAL. Aquest mes, Joan Aranés 
i Clua ens parla d’un tema mediam-
biental molt important en l’article A la 
recerca de l’aigua perduda. Aranés 
explica que el deteriorament de les 
aigües afecta també el desenvolupa-
ment d’activitats turístiques a la co-

marca. Segons un informe fet per ell, 
el cabal mínim del Segre al seu pas 
per Vernet hauria de ser de 10.000 
litres per segon, mentre que a l’estiu 
acostuma a ser de 2.000. Aquest in-
forme va ser utilitzat per l’Ajuntament 
en les al·legacions al Pla Hidrològic 
de la conca de l’Ebre. L’Associació de 
Pescadors Esportius d’Artesa també 
va coincidir amb el cabal ecològic exi-
git en les seues al·legacions.

OPINIÓ. Jaume Cardona i Vila, 
en qualitat de senador, signa l’article 
Tractat de la Unió Europea. L’autor 

elabora un text molt didàctic, que co-
mença, primer, amb el naixement de 
la CECA (1951) i, definitivament, de la 
CEE (1957). El Tractat de Maastricht, 
aprovat aquell 7 de febrer, havia de 
ser ratificat pels diferents estats i 
comportava alguns avenços que Car-
dona agrupa en quatre parts: més 
prosperitat (unió econòmica i mone-
tària), més democràcia (més poder 
per al Parlament Europeu, entre al-
tres), més llibertat (lliure circulació 
dins l’espai comunitari, entre altres) 
i més seguretat (política exterior i de 

fa 25 anys
Novembre 
de 1992

40 I  I PUBLICACIÓ D’ARTESA DE SEGRE i COMARCA I novembre 2017 I Núm. 415



fa 25 anys
Ramon Giribet i Boneta

seguretat comunes). Tot i que veu el 
tractat millorable, s’hi mostra decidi-
dament favorable. Avui dia, tot i que 
fa de mal dir, no sé si ho veuria tan 
clar, atès el trist paper que la Unió 
Europea està fent amb els drets dels 
catalans i catalanes.

COMARCA. Torreblanca, el poble 
de la polèmica, és un article elaborat 
per la redacció de la revista que ocu-
pa les pàgines centrals. En ell es fa 
referència a la polèmica sobre la no-
tícia, coneguda a finals d’aquell mes 
d’agost, de la construcció d’un centre 
de rehabilitació d’extoxicòmans en 
aquest nucli del municipi de Ponts, on 
la gent que hi estava en contra va en-
durir molt el seu posicionament. A Ar-
tesa, tot i haver-hi postures contràries, 
les actuacions informatives (incloent 
la visita a altres centres semblants 
amb autocar gratuït), van suavitzar 
les diferències d’opinió. A nivell muni-
cipal, ERC i CiU no s’hi mostraven en 
contra, però sí PSC i PP. En les con-
sideracions finals, es comenta que 
la solidaritat que l’administració ens 
demana sovint a les zones rurals en 
temes com aquest no 
es veu corresposta 
quan demanem mi-
llors infraestructures.

ARTESANIA. La 
redacció també signa 
l’article Exposició de 
ceràmica i fusta, on 
s’explica que en un 
local del carrer Gui-
merà es van exposar 
peces d’Àngel Guiu (fusta) i Teresa 
Guiu (ceràmica), pare i filla, des de la 
Fira fins a la Festa Major.

ANUNCI INSTITUCIONAL. Con-
tinuava la campanya de la Generali-
tat “Catalunya, un país d’Europa”. En 
aquesta ocasió l’anunci informa sobre 
el Tractat de Maastricht i el procés 

d’unificació europea. Pel que fa a Ca-
talunya, destaca la creació del Comitè 
de les Regions.

CULTURA. Apassionant història 
d’un poble és l’article que signa Fran-
cesc Gamissans i que fa referència a 
la publicació del llibre Seró, un poble 
amb història, de Josep Pijoan. L’au-
tor, pare franciscà, era fill de Seró 
i graduat en teologia i periodisme. 

D’ell, Gamis-
sans diu: “Ha 
aplegat mi-
nuciosament 
tot el material 
al seu abast, 
l’ha assimilat 
i n’ha fet una 
narració molt 
personal, pla-
nera viscuda i 

apassionant”.
INFORMACIÓ MUNICIPAL LO-

CAL. Entre els diferents acords del 
consistori en destaquen un parell 
destinats a disposar d’un solar al car-
rer Guimerà per a la futura construc-
ció del CAP. I entre altres temes de 
tràmit (certificacions d’obra, llicèn-

cies d’obra, aprovació de factures...), 
també hi trobem la concessió de cinc 
subvencions per a rehabilitació de 
façanes. Al final, s’informa de les ac-
tuacions realitzades per a gestionar la 
informació sobre el centre de reinser-
ció sociolaboral d’extoxicòmans de 
Torreblanca.

LA TIRA LLONGA. Després de la 
primera aparició el mes anterior, la ti-
ra còmica del personatge anomenat 
El Pigat ens presenta “Un dia de bo-
lets”.

HUMOR. Aquest mes, els perso-
natges Quimet i Cosme comenten 
diferents temes d’actualitat, tant de 
caire local com generals, en forma de 
“cartes a la redacció”

RETALLS D’HISTÒRIA. Frances-
ca Solé ens explica que les dues fotos 
que es publiquen a la secció corres-
ponen al que, segons ella, devia ser 
el primer pont de Vernet, construït a 
la dècada de 1920 on abans hi havia 
una palanca de fusta. En fa una breu 
descripció i diu que va ser destruït el 
1939, al final de la guerra. Reproduïm 
la imatge més gran, enfocada en di-
recció a Artesa.

La secció retalls 
d’història mostra 
una foto del que 

podia ser el primer 
pont de Vernet
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informació  municipal d’artesa
MES DE SETEMBRE
Plens ordinaris dels dies 4 i 25 de 
setembre
Absència: Alba Boher i Baró, ERC

S’acorda, per unanimitat, adjudi-
car a l’empresa Ribalta i Fills, SA, 
el contracte d’obres d’Urbanització 
dels Trams del polígon 7 i sector 16 
del carrer Roc del Cudós (inici amb 
la Ctra. d’Agramunt), per un import 
de 156.991,45 euros.

S’aprova, per unanimitat, l’aliena-
ció del bé immoble parcel·la 39, del 
polígon industrial El Pla, per subhas-
ta pública, per un import de 30.347 
euros més IVA.

S’acorda, per unanimitat, l’apro-
vació inicial de la modificació de 
l’ordenança fiscal Reguladora dels 
preus públics per l’ús de la sala d’ex-
posicions de l’Espai Transmissor de 
Seró.

S’aproven, per unanimitat, les se-
güents certificacions d’obra:

- Certificació número 3, per un 
total de 14.704,36 euros (12.152,36 
nets i 2.552 d’IVA), de l’obra Cons-
trucció d’edifici per casal de la gent 
gran, fase IV, realitzat per l’empre-
sa Construccions Alòs SCP. Import 
pendent d’executar 152.411,97 eu-
ros.

- Certificació número 4, per un 
import total de 21.301,07 euros 
(17.604,19 euros nets i 3.696,88 
d’IVA), corresponent a l’obra Cons-
trucció d’edifici per casal de la gent 
gran, fase IV, realitzat per l’empre-
sa Construccions Alòs SCP. Import 
pendent d’executar 131.110,90 eu-
ros.

- Certificació número 5, per un 
import total de 29.889,00 euros 
(24.701,65 euros nets i 5.187,35 
d’IVA), corresponent a l’obra Cons-
trucció d’edifici per casal de la gent 
gran, fase IV, realitzat per l’empre-
sa Construccions Alòs SCP. Import 

pendent d’executar 101.221,90 eu-
ros.

S’aprova, per unanimitat, la mo-
ció de suport al Correllengua 2017.

S’aprova, per unanimitat, la Mo-
ció de rebuig als atemptats terro-
ristes de Barcelona i Cambrils i de 
reconeixement a la tasca realitzada 
pels cossos policials i d’emergèn-
cies (23 agost 2017).

El Ple aprova desestimar i es-
timar parcialment, les al·legacions 
presentades contra l’aprovació pro-
visional i ordenació de les contribu-
cions especials per al finançament 
de l’obra d’Urbanització dels trams 
del polígon 7 i sector 16 del carrer 
Roc del Cudós (inici amb la Ctra. 
d’Agramunt).

A favor: 8 vots (ERC)
En contra: 0 vots
Abstencions: 3 vots (PDCAT)
S’aprova definitivament la impo-

sició i ordenació de les contribucions 

Mesos de setembre i octubre
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Recollida d’objectes voluminosos
Trucar a l’Ajuntament per informar del lloc de 
recollida i dels objectes (973 40 00 13)
- Pobles agregats i Artesa de Segre: dimarts, 
28 de novembre i dimarts, 19 de desembre.
Aquest servei només és per casos molt jus-
tificats, que no puguin anar directament a la 
deixalleria.

Renovació del DNI 
Fins pròxim avís per part de la Policia, no es 
tornarà a renovar el DNI a l’Ajuntament. Podeu 
adreçar-vos a l’oficina de Lleida, c/ Jaume II, 
15, telèfon 973 21 42 74 o entreu a www.cita-
previadnie.es.

Ajuntament d’Artesa de Segre

Dates a recordar

informació  municipal d’artesa
Eva Maza i Batlle

especials per al finançament de 
l’obra d’Urbanització dels trams del 
polígon 7 i sector 16 del Carrer Roc 
del Cudós (inici amb la Ctra. d’Agra-
munt) i aprovació de la liquidació an-
ticipada de les quotes.

A favor: 8 vots (ERC)
En contra: 0 vots
Abstencions: 3 vots (PDCAT)
S’aproven, per unanimitat, les 

esmenes incorporades a les bases 
reguladores de la convocatòria per 
l’accés amb concurs-oposició lliure 
a una plaça de Vigilant Municipal a 
l’Ajuntament d’Artesa de Segre.

S’aprova, per unanimitat, el 
compte general del pressupost mu-
nicipal i de l’Emissora Municipal de 
Ràdio, any 2016.

El Ple aprova inicialment i per 
unanimitat la modificació de crèdit 
número 2/2017, modalitat de suple-
ments de crèdit, amb càrrec nou i 
majors ingressos, anul·lacions o 
baixes de crèdits d’altres aplica-
cions.

Aprovacions del mes de setembre
S’acorda aprovar les relacions 

de factures majors de 120,20 euros 
pendents, corresponents a l’exercici 
comptable 2017, que pugen la quan-
titat de 275.548,82 euros.

Informes d’alcaldia
S’acorda concedir els següents 

ajuts econòmics: 
- 1.800 euros al Futbol Sala Pub 

Lips d’Artesa de Segre per fer front 
a les despeses de la temporada de 
futbol sala a nivell de la Federació 
Catalana de Futbol

- 250 euros al Club de Tir Antona 
d’Artesa de Segre per fer front a les 
despeses del campionat de tir al plat 
amb motiu de la Festa Major d’Arte-
sa de Segre 2017.

MES D’OCTUBRE

Ple	 extraordinari	 del	 dia	 23	
d’octubre

- El Ple acorda, per unanimitat, 
aprovar la Moció per aturar la sus-

pensió de l’autonomia de Catalunya.

Aprovacions del mes d’octubre
S’acorda aprovar les relacions 

de factures, majors de 120,20 eu-
ros pendents d’aprovació, correspo-
nents a l’exercici comptable 2017, 
que pugen la quantitat de 184.666,40 
euros.

Informes d’alcaldia
S’acorda concedir els següents 

ajuts econòmics:
- 335 euros a l’Àrea Bàsica de 

Salut d’Artesa de Segre per fer front 
a les despeses de la VII sortida po-
pular Enganxa’t a la Fira.

- 500 euros als Amics de la Sar-
dana per fer front a les despeses 
de la celebració de la festa del soci 
d’enguany.

- 1.700 euros a l’Associació de la 
Gent Gran d’Artesa de Segre i co-
marca per fer front a les despeses 
dels cursos de català i de gimnàs-
tica.

*
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Citroën Berlingo 
Multispace 16 BlueHDi 
100 Live Edition, Color 
Gris Shark, Juny 2016, 
12.515 km, 13.700€ 
amb descompte per 
finançament. Tallers 
Llagunes. 973400148 RL11
Citroën C4 CACTUS 16 
BlueHDi 100 Shine, Km0, 
Color Alumini, 15.650€ 
amb el descompte per 
finançament. Tallers 
Llagunes. 973400148 RL12

Mitsubishi ASX 16 MPi 
Challenge gris Titanium  
juliol 2015, 20.836 km, 
15.800€ amb el descompte 
per finançament. Tallers 
Llagunes. 973400148 RL13
Suzuki Grand Vitara 
19DDiS 129Cv, 121.010km, 
novembre 2007, color 
blanc, 9.800€ Tallers 
Llagunes. 973400148 RL14
Fiat doblo 1,3mjet 90cv 
cargo 8/14 25.000km. 
Color blanc, bluetooth, acc, 
tancament centralitzat. 
Preu: 8.500€ Cardenyes 
973400551 RC31
Fiat fiorino 1,3mjet 75cv 
cargo 7/16 20.000km. 
Color blanc, bluetooth, acc. 
Tancament centralitzat, 
fars de boira. Preu: 9.000€ 

Cardenyes 973400551 RC32

Citroën berlingo tonic 
1.6hdi 6/14 88.000 km. 
Color blanc, paracops 
pintats, bluetooth, mando a 
distància, control velocitat, 
doble porta. Preu: 10.400€ 
Cardenyes 973400551 RC33
Volkwagen Golf IV 
TDI110 12/98 360.000km 
Color verd. Full equip, 
perfecte estat. Preu: 2.500€ 

Cardenyes 973400551 RC34
Fiat Doblo 1.6mjet 105cv 
Panorama 06/13 60.000km
Color granate, mando a 
distància, fars de boira, 
doble porta corredera. 
Cardenyes 973400551 RC35

BUSQUEM HABITATGES
En propietat per a la borsa 
de lloguers. Sol·licita 
información sense cap 
compromís. Trucar al 973-
400354 RG21
VENDA CASA + FINQUES 
Rùstiques a Baldomar. Casa 
amb 2 plantes i garatge. 
Cultiu secà 1,5509 has de 
i d’erm 0,6005 has matoll. 
Trucar 973400 354 RG22 
CASA A BALDOMAR
Ideal per a turisme rural. 
Amb cuina, menjador, 6 
habitacions, hab. rentadora, 
rebost, 2 banys complets, 
i una sala de 186 m2. 

Pàrquing capacitat per 
a 12 cotxes.  Trucar al 
973400354 RG23
OPORTUNITAT!!!
Casa en venda a Alòs de 
Balaguer ideal per a segona 
residència. 4 Habitacions, 
cuina, menjador, celler 
i terrassa amb vistes 
espectaculars.
Trucar 973400354 RG24
XALET AMB PISCINA 
Venda a Alòs de Balaguer. 
4 habitacions, 2 banys, 
cuina- menjador, garatge, 
barbacoa i jardí. Totalment 
moblat. Acabats de primera 
qualitat. T. 973400354 RG25
VENDA Nau Industrial al 
pol·Iígon d’Artesa de Segre.  
Preu a convenir. Interessats 
973400664. RS51
LLOGUER Pis situat a la 
plaça de l’Ajuntament. 
Es lloga amb tots els 
mobles i electrodomèstics. 
Calefacció individual de gas 
natural. PIS ADAPTAT PER 
PERSONES AMB MOBILITAT 
REDUÏDA O GENT GRAN. 
RS52
VENDA Es ven casa pairal 
situada a Alentorn. 2 pisos, 
2 cellers, terrassa i garatge. 
IDEAL PER TURISME RURAL. 
Contacte 973402211 RS53
VENDA Pis de dues 
habitacions  semi-nou, 
en perfecte estat. Ideal 

per a una parella. Situat 
al centre de la ciutat. 
Calefacció de gas y 
ascensor. Bany complert. 
Trucar 973402211. PREU A 
CONVENIR RS54
LLOGUER Pis petit de dues 
habitacions. Amb mobles i 
calefacció. Immoble tranquil 
situat al mig del poble. 
MOLT ECONÒMIC. Contacte 
al 973402211 RS55
VENDA Pis de tres 
habitacions al carrer 
Calvari d’Artesa. Està en 
perfecte estat i es ven 
completament moblat. És 
per entrar-hi a viure. + info: 
973402211 RS56

LLENYA ALZINA en 
quantitats grans o petites. 
També amb sacs per 
barbacoa, foc a terra... 
Contacte 973400148 RL16 
PRODUCTES ARTESANS 
Castell de Montmagastre. 
Embotits, bolets, mel, vi 
conserves. Elaboració 
pròpia. T. 608938077 RV71
LLENYA venem llenya 
d’alzina, roure i ametller. 
Trucar 608938077 RV72
COTO intensiu de caça 
“Sogaña”, situat al terme 
de Vall-llebrera. Contacte 
608938077. RV73

FUSTA venda taulers de 
noguer. T. 608938077 RV74
MAQUINÀRIA per 
professionals i particulars: 
motosserres, motoixades 
grup llum, desbrossadores, 
tallagespes, bombes 
aigua, màquines collir 
olives... STIHL-HONDA-
CAMPAGNOLA. Tallers 
Llagunes. 973400148 RL15

ANUNCIA’T! Missatges 
fins a 20 paraules. 
publicitat@nadisseny.com

IMMOBILIARI

MOTOR

VARIS

El 21 de 
desembre... 
fum, fum, 
fum???

Participa amb bona 
cara i il·lusió, perquè 

enguany ja ens ha 
tocat “el gordo”.

humor
Josep Galceran
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la vella artesa
Josep Nogués i Sirvan

Aquest mes parlaré dels fle-
quers (pastissers) que hi havia  

a Artesa en temps antics. Recordo 
que les pastisseries eren unes peti-
tes indústries casolanes que dona-
ven feina i per a viure solament a les 
famílies que es dedicaven a aquest 
ofici que hi havia a Artesa, que en 
aquells temps eren bastantes. Si la 
memòria no em falla, aniré anome-
nant-los a tots.

A la carretera de Ponts, quasi al 
final del poble, hi havia la Juvita. Una 
mica més avall, Cal Pere Blanc. A la 
plaça del ball, la Vídua. Davant de 
l’església, el Joan Bo. A la carretera 
d’Agramunt, el Solans, conegut com 
cal Chons. I per acabar, davant de 
la Fonda la Palma hi havia Cal Mas, 
una família que va baixar de Llimia-
na i es va establir a Artesa. Al cap 
d’uns anys van marxar cap a Lleida, 
però el forn es va quedar i s’hi va es-
tablir una altra família. Per últim, a la 
carretera de Tremp hi havia el forn 
de l’Aymerich. 

Així doncs, ja ho veieu que amb 
una ciutat d’aproximadament 3.000 
persones, en aquell temps hi havia 

set forners que exclusivament es 
dedicaven a fer i vendre pa. Val a 
dir, a més, que només feien pa ro-
dó i barres. Hi ha un altre detall que 
vull comentar, i és que quan feies la 
compra del pa, el venedor o la ve-
nedora que t’atenia, seguidament de 
servir-te en tallava un tros, a part del 
que havies comprat, que en deien 
“la torna”. Potser era un detall dels 
forners perquè els clients estigués-
sim contents i ens recordéssim de 
tornar-hi a comprar. Més endavant, 
aquest costum es va perdre. 

Llavors hi havia molts pastissers, 
però amb el temps s’ha anat reduint 
la xifra d’aquestes petites indústries,  
ja que era una feina bastant pesada i 
molt obligada. Quan descarregaven 
la matèria primera els arribava el 
camió que portava la farina en sacs 
de 100 quilos, que es traslladaven a 
l’esquena de l’amo o d’algun treba-
llador a un magatzem. Tot i no ser 
massa lluny de l’obrador, 100 quilos 
a l’esquena Déu n’hi do del que pe-
saven. 

Ara les coses han canviat, molts 
d’aquests flequers han mort o han 

marxat. En altres casos, els des-
cendents no n’han volgut saber res 
d’una feina que, com deia abans, 
treballant i sacrificant-se molt dona-
va justet per viure. Ara segur que hi 
ha menys pastissers i flequers, però 
s’han espavilat una mica i a més de 
vendre el pa, del qual segurament 
està controlat el preu pel gremi i és 
relativament barat, en fan de moltes 
maneres. Ara hi ha pa blanc, inte-
gral, barres de diferents noms, pa 
d’espelta, i un llarg etcètera.  A més, 
la major part fan i venen tota mena 
de pastissets, i com que amb això 
no hi ha control de preu, sempre hi 
guanyen una mica més que amb el 
pa, i els ajuda una mica més, tot i 
que sense por de fer-se massa rics, 
ja que, com he dit en començar, és 
un ofici amb molt i molt de sacrifici i 
no massa negoci. A més, abans es 
menjava molt pa i ara ens hem tor-
nat una mica senyors i cada vegada 
se’n menja menys. Però se’n menja.

I per acabar, voldria que em per-
donessin si m’he deixat algun nom 
en citar els establiments. I he dit el 
renom perquè així els anomenàvem.

Els flequers d’Artesa en temps antics

46 I  I PUBLICACIÓ D’ARTESA DE SEGRE i COMARCA I novembre 2017 I Núm. 415



  I 47



la foto

Desenes de persones d’Artesa i rodalia van respondre a la crida de les entitats organitzadores a participar a la mani-
festació de suport als presos polítics de l’11 de novembre a Barcelona. A la foto, els qui hi van anar en autocar.


