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

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

octubre

ARTESA DE SEGRE    
A) PLAÇA DE L’AJUNTAMENT           

Temperatura mitjana:    15º 
Temperatura màxima:    26º 
              (5, 13 i 20)
Temperatura mínima:    0° (dia 30) 
Dies amb precipitació:  13
Precipitació màxima:     51 mm   
              (dia 14)
Total precipitació:  124,1 mm

B) BALDOMAR 
Temperatura mitjana:    14,3°      
Temperatura màxima:   27,2º       
             (dia 12)        
Temperatura mínima:    -1,8º (30)   
Dies amb precipitació: 20      
Precipitació màxima: 51,1 (14)    
Total precipitació: 118,4 mm    

VILANOVA DE MEIÀ     
Temperatura mitjana: 13,8º  

Temperatura màxima:    26,6º (4)
Temperatura mínima:     -1,7 (30)     
Dies amb precipitació:    18
Precipitació màxima:   52,6 mm  
                            (dia 14)          
Total precipitació:        152,2 mm

FORADADA
Dies amb precipitació: 11
Precipitació màxima:  45 mm (14)
Total precipitació: 133,3 mm

octubre 
ARTESA DE SEGRE 

NAIXEMENT

Dia 9 : Bru Calveres i Guàrdia, fill 
de Sergi i Aida

Exposicions a la Biblioteca
Tot el mes, veure pàgina 39

29 de novembre
A les 19.30h, a la sala d’actes de la 
Cooperativa d’Artesa de Segre, 60 
anys de vins. Xerrada i tast de vins 
amb el meteoròleg Tomàs Molina, 
l’enòleg Jordi París i el sommelier 
Jaume Gaspà. Places limitades, 
reserves al 973 40 00 98

30 de novembre
A les 19 h, a l’Àrea d’Activitats de la 
Biblioteca Joan Maluquer i Viladot, 
xerrada-col·loqui amb Xavier Bosch

4 de desembre
A les 17:30 h, a l’Àrea d’Activitats 
de la Biblioteca Joan Maluquer i 
Viladot, Taller infantil de manualitats 
de Nadal

5 de desembre
A les 20 h, a l’Àrea d’Activitats de la 
Biblioteca Joan Maluquer i Viladot, 
xerrada d’òpera amb Pol Avinyó

8 de desembre:
- Al Cubtural, Mercat de Nadal. De 
10 a 14 h i de 16 a 20 h. Organitza: 
Associació de Comerç i Serveis
- A les 10 h, al circuit Torre de 
l’Àliga, 3r Esmorzar Solidari per a la 

Agenda
ciutadana

Actes
que sabem que es faran

Marató de TV3. Organitza: Amics de 
la Moto d’Artesa

9 de desembre
A les 18 h, a la Llar de la Gent Gran 
(Escoles Velles), sessió de ball amb 
Jordi Rojals

12 de desembre
A les 20 h, a l’Àrea d’Activitats de la 
Biblioteca Joan Maluquer i Viladot, 
xerrada-col·loqui amb Rafa Melero

15 de desembre
- A les 18 h, al Cubtural, Concert de 
Nadal a càrrec de l’Escola Municipal 
de Música
- A Cubells, conferència, bingo 
solidari i xocolatada per a la Marató 
de TV3

16 de desembre
La Marató de TV3. 
- A partir de les 11 h, a ballar pels 
carrers i al mercat d’Artesa. A les 
18h, al Cubtural, festival Nit de 
Constel·lacions. Organitza: Gimnàs 
Altis
- A les 11h: pujada del pessebre a 
Sant Mamet. Es pot pujar a peu, 
corrent, en bicicleta... Esmorzar i 
donatiu de 5 euros per la Marató. 
Organitza: CUDOS

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

Nota de la redacció

En l’apartat AGENDA CIU-
TADANA d’aquesta secció hi 
publiquem els naixements i 
les defuncions dels municipis 
d’Alòs de Balaguer, Artesa de 
Segre, Foradada i Vilanova 
de Meià dels quals en tenim 
coneixement, excepte quan 
les persones interessades 
ens fan saber de manera ex-
plícita que no ho volen. 
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editorial
Un dels actius d’Artesa de Segre és, 
sens dubte, el teixit associatiu, que 
brilla per la seva iniciativa i empenta. 
I dins aquest capítol, el tema esportiu 
mereix una menció especial.
La tradició esportiva local es remunta 
a un segle enrere, amb la Cursa de 
la Cordera, competició atlètica on el 
premi pel guanyador era un corder. 
L’Sport Club Artesense va ser pioner 
l’any 1913 en modalitats com el te-
nis i el frontó. I l’Olímpic Club Artesa 
(1922) va ser el primer club de futbol 
de les nostres contrades i embrió de 
l’actual CE Artesa. Als anys 1970 i 80 
el nostre club de futbol era el tercer 
en importància de la província, per 
darrere del Lleida i del Balaguer.
El CENG va ser fundat l’any 1979 
com a club poliesportiu (excursionis-
me, muntanyisme, bàsquet, futbito, 
handbol, natació, etc.) i ha perdurat 
fins a l’actualitat com un club bas-
quetbolístic potent.
Amb el pas dels anys, a Artesa s’han 
ficat de moda esports nous com el 
pàdel i han ressorgit de les cendres 
altres pràctiques esportives com les 
curses pedestres i ciclistes de la mà 
de clubs com el CUDOS. De fet, són 
modes en auge arreu de la geografia 
catalana i europea.
La pràctica d’un esport, ja sigui indi-
vidual o col·lectiu, és reconfortant i 

saludable, genera dinàmiques positi-
ves i, des del punt de vista econòmic, 
és relativament barat si ho compa-
rem amb altres hobies.
Els èxits dels clubs i equips locals 
venen refrendats en les darreres 
setmanes i mesos pel lideratge del 
CE Artesa a 2a Catalana de futbol 
(després de molts anys de patiment 
evitant el descens in extremis), pel 
lideratge de l’equip de futbol sala Ar-
tesa Lips a la seva lliga i per la con-
secució de diversos campionats dels 
equips de bàsquet del CENG.
A tot això, en els darrers anys hi hem 
d’afegir l’organització a Artesa de 
tornejos de base de futbol i bàsquet 
de prestigi. I de curses de muntanya 
com la Trail lo Bunker a Foradada, 
la Cursa del Meló a Artesa (amb la 
seva versió bike recent nascuda), la 
Vertical de les Ànimes a Vilanova, la 
Bruixes Trail a Montmagastre, la Trail 
d’Alòs i la de Baldomar.
A més de tenir bons atletes i bons 
equips, a casa nostra tenim una ca-
pacitat organitzativa digna d’elogi, 
capaç d’atreure centenars d’espor-
tistes vinguts d’arreu que queden 
encantats i satisfets amb els nostres 
paisatges, la nostra hospitalitat i el 
nostre esperit esportiu.

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	dimecres	5	de	desembre

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

Coincidint amb l’aniversari dels 
primers empresonaments, al 

novembre s’han fet diversos actes 
de suport als presos i exiliats polí-
tics. A Artesa, el més multitudinari va 
ser el Sopar Groc del dia 10, en què 
van participar més de 300 persones 

i que va permetre recaptar 1.348,50 
euros per l’Associació Catalana pe-
ls Drets Civils, entitat creada per les 
famílies dels presos i exiliats que es 
dedica a la defensa dels seus casos. 
Al sopar es va connectar en directe 
amb Meritxell Serret i Toni Comín, 

es va llegir una carta de Joaquim 
Forn, a presó, i es van passar inter-
vencions gravades en vídeo de Lluís 
Puig i Carles Puigdemont.

Per altra banda, els dies 1 i 2 di-
versos artesencs van participar en 
actes de suport a Lledoners.

Actes de suport als presos i exiliats polítics
Sopar groc i participació d’un grup d’artesencs a un dels actes de suport als presos a Lledoners | Jordi Farré, Dolors Bella

Artesa de Segre - 25730

Acompanyament i trasllat sanitari 
Desplaçament per a empreses
Trasllats a estació, port i aeroport
Desplaçament nacional
Servei cap de setmana grups

Recollida a domicili

pere_jubete@hotmail.com

Pere Jubete 
Llicència nº 3
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Les obres de l’última fase del Pla 
de Barris ja acumulen un retard 

d’un parell de mesos, i no està pre-
vist que acabin encara fins al des-
embre, de manera que l’Ajuntament 
ha decidir aplicar la clàusula del 
contracte d’adjudicació que imposa 
una sanció econòmica per l’incom-
pliment del termini.

Segons ha recordat l’alcalde 
d’Artesa, Mingo Sabanés, les obres 
havien de durar uns quatre mesos i, 
per tant, havent començat a finals de 

maig, no s’haurien d’haver allargat 
més enllà de principis d’octubre.

Sabanés ha dit que es van deixar 
uns 15 dies de marge abans d’apli-
car la sanció atenent als possibles 
imprevistos que haguessin motivat 
i justificat el retard, però que veient 
que l’entrega de l’obra es dilatava 
en mesos es va optar per multar. La 
sanció econòmica és d’uns 90 euros 
per dia.

Ara ja només queda per executar 
la part corresponent al carrer Bisbe 

Bernaus, on s’ha de fer el clavegue-
ram i després les conduccions d’ai-
gua, llum, gas i fibra, que van totes 
soterrades. Fa temps que s’hi treba-
lla els dissabtes al matí per avançar-
ne més, però no està previst que 
l’acabi fins al mes de desembre.

Així, tot i els 15 dies de marge, la 
sanció serà com a mínim de dos me-
sos, ja que ara en fa sis que va co-
mençar l’obra, encara li queden un 
parell de setmanes i s’havia d’aca-
bar en quatre mesos.

L’Ajuntament multa l’empresa constructora 
pel retard a l’obra del carrer Bisbe Bernaus

A l’esquerra, les obres a data 30 d’octubre i a la dreta, el seu estat a data de 14 de novembre | Dolors Bella
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noticiari

E l 20 d’octubre es va fer l’Aplec 
del Conill, una festa que l’any 

passat es va redissenyar completa-
ment i que es consolida en el nou 
format. Així, en lloc de fer un dinar 
en què cada colla cuinava la seva 
recepta de conill, ara es combina la 

festa gastronòmica amb la del co-
merç. Comença amb la desfilada de 
tardor-hivern de l’Associació de Co-
merç i Serveis, en què aquest any 
van participar prop de 150 de models 
de set establiments, i després es fa 
un sopar amb els plats ja preparats, 

consistent en entremès, conill en 
tres possibles receptes a escollir i 
postres de la Pastisseria Borrell. Hi 
van assistir unes 180 persones, in-
closa una quinzena d’usuaris de la 
zona de caravanes, i a continuació 
es va fer ball amb Joan Carbonell.

L’Aplec del Conill consolida el format de 
desfilada del comerç i sopar de germanor

La desfilada va començar a les 19.00h i després es va fer el sopar, en què van participar unes 180 persones | Dolors Bella

L ’Associació de Gent Gran va celebrar la castanyada 
el 4 de novembre amb panellets, mistela i casta- 

nyes. També es va fer ball i es va sortejar un pernil Hi 
van assistir un centenar de persones. | Dolors Bella

L’Associació de Gent Gran 
celebra la Castanyada L ’Associació de Comerç i Serveis obre el programa de 

festes el 8 de desembre amb el mercat de Nadal al 
Cubtural. El dia 16 se suma a la Marató amb el recorregut 
per Artesa del Gimnàs Altis, i del 22 al 24, el Pare Noel vi-
sitarà els comerços associats i qui s’hi faci una foto optarà 
a un premi. A més, reedita el sorteig de 600 euros.

El comerç, a punt pel Nadal
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Amb motiu del 60è aniversari, la Cooperativa d’Ar-
tesa de Segre col·labora amb el Consell Comarcal 

de la Noguera fent una edició especial del vi Montsec 
Vintage. La col·laboració s’articula a través del Celler 
Montsec i el Parc Astronòmic i de moment s’elaborarà 
una primera edició numerada de 6.000 ampolles, ca-
dascuna amb l’obsequi d’entrades 2x1 al Centre d’Ob-
servació de l’Univers, amb la singularitat que el suport 
de la invitació serà el tap de l’ampolla. | C.C. Noguera

La Cooperativa elabora un vi 
dedicat al Parc Astronòmic

E l centre d’entitats de Les Monges va acollir una 
campanya de donació de sang el 5 de novembre. 

Les persones que hi volien col·laborar i complien els 
requisits, s’hi van acostar de 17 a 21 hores | Dolors Bella

Donació de sang

En el marc de les Jornades Europees del Patrimoni, 
l’Espai Transmissor de Seró va organitzar un taller 

de ceràmica el 13 d’octubre. Durant el matí, 25 perso-
nes van modelar i decorar peces a l’estil neolític. L’acti-
vitat va continuar el cap de setmana següent, quan es 
van fer dos forns excavats a terra. En un, dissabte s’hi 
van coure les peces i a l’altre, diumenge s’hi va coure 
xai amb verdures, que els assistents van degustar men-
tre veien com havia quedat la ceràmica. | Seró Espai T. 

Taller de ceràmica a l’Espai 
Transmissor de Seró

La Generalitat ha renovat l’asfalt de la carretera de 
Tremp, des d’uns 300 metres més enllà de la ITV 

fins a l’encreuament amb la carretera de Ponts, que es-
tava molt deteriorat pel pas de vehicles pesats. | D.B.

Asfalten la carretera de Tremp
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noticiari

A l’octubre ha començat una 
nova temporada de l’Hora del 

Conte de la Biblioteca, una activitat 
adreçada als infants que té per ob-
jectiu promoure el gust per la lectura 
i que s’allargarà fins al maig. Es farà 
una sessió cada mes i la primera va 
ser el dimecres 24 d’octubre.

Per altra banda, les darreres set-
manes també han estat plenes d’ac-
tes pel públic adult, començant per 
la presentació del llibre 1-O Basat 
en fets reals, dedicat a l’1 d’octubre. 
Es va fer el divendres 19 d’octubre i 

hi van participar dos dels autors, els 
periodistes Imma González i Pere 
Gilart. El llibre l’edita Fonoll i recull 
50 relats sorgits a partir d’un cente-
nar de testimonis de persones de les 
terres de Lleida que van participar 
del referèndum de l’1 d’octubre de 
2017. L’escriuen quatre periodistes 
lleidatans que van cobrir la jornada.

En destaca que no són sempre 
històries d’intensa càrrega política, 
sinó que combina tota mena d’anèc-
dotes que configuren una visió dife-
rent de l’1 d’octubre que pot arribar 

a ser fins i tot còmica o anecdòtica.
Una altra activitat va ser la xerra-

da Raimon Panikkar, un esperit con-
templatiu, a càrrec de Xavier Serra i 
Narciso, filòsof i catedràtic i membre 
de l’espai Panikkar. Es va fer en el 
marc dels actes de celebració del 
centenari del naixement d’aquest 
filòsof català i coincidint amb una 
exposició dedicada a ell que es pot 
visitar fins al 30 de novembre. Fins a 
la mateixa data també hi ha la mos-
tra S’ha escrit un crim. Històries de 
detectius, lladres i serenos.

Xerrades i exposicions a la biblioteca
Primera sessió de l’Hora del Conte i a la dreta, xerrada sobre Panikkar i presentació del llibre de l’1-O | Biblioteca, JF, DB

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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baldomar
SOPAR I CASTANYADA

Com cada primer dissabte de 
mes, el 3 de novembre ens vam tro-
bar al Casal per sopar compartint el 
que cadascú aporta. Aquest cop, a 
més, ho vàrem fer coincidir amb la 
festa de la Castanyada i el sopar va 
estar molt concorregut. Justament fa 
faltar una mica d’espai i no vam ca-
bre-hi tots.

TAXES I PREUS PÚBLICS 
PEL 2019

Aquest proper any es podran 
mantenir els costos de les taxes, do-

nat que no hi ha canvis significatius. 
Fins i tot el preu de les escombraries 
queda frenat tot i la pujada que ens 
espera, perquè la implantació del 
nou sistema va una mica més lent 
del que s’esperava i se’n retarda 
l’aplicació.

MUR DEL CARRER DE LA 
RIERA

Encara tenim pendent la recons-
trucció del mur que va caure a l’abril, 
perquè a dia d’avui no ens han resolt 
la sol·licitud d’ajut. Tot i l’aparatosa 
visió de l’indret, els serveis tècnics, 

els professionals i les proves de re-
sistència donen resultats positius pel 
que fa a la solidesa del terraplè.

Novetats de l’EMD
EMD Baldomar

El Casal va quedar petit per acollir el 
sopar de la Castanyada | EMD
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municipis

La Fira de la Perdiu de Vilanova 
de Meià, que es va fer el diu-

menge 11 de novembre, va progra-
mar diverses activitats relacionades 
no només amb la venda i exposició 
de perdius sinó també amb un dels 
temes que està agafant més impor-
tància els darrers anys al municipi, 
la geologia i la paleontologia. De fet, 
aquest any ja és territori Geoparc, 
patrimoni de la Unesco. A més, té el 
Centre d’Interpretació del Montsec 
de Meià, que el 2019 entrarà a la 
xarxa de museus de la zona.

Així, la fira va obrir a les 9 amb els 
tradicionals expositors de perdius i 

les parades de productes gastronò-
mics i artesanals. La inauguració, a 
càrrec del paleontòleg Antoni Laca-
sa, va ser a les 11. El van acompan-
yar autoritats locals i personalitats 
del món de la geologia com Josep 
Maria Mata Perelló, Àngel Galobart 
i Francesc Gessé. Xavier Robinat 
hi va assistir com a representant de 
la Federació Provincial de caça de 
Lleida.

Paral·lelament, durant el matí hi 
va haver inflables a la plaça Major, 
un taller de fòssils i una cercavila 
molt especial. La música la posaven 
les gralles del grup Cremallera, tea-

tre al carrer, mentre que els dinosau-
res venien del Geoparc de Tremp i 
les perdius eren els capgrossos de 
Vilanova.

Tot plegat va anar acompanyat 
d’un dia esplèndid que va disparar 
la xifra de visitants fins a les 12.000 
persones en què se situa cada any, 
que de fet és el màxim que permet 
la capacitat del poble pel que fa a lo-
gística i aparcaments.

Els premis es van entregar a 
quarts de dues i van ser pels millors 
exemplars de perdius, els millors 
perdigots, les millors parelles i el mi-
llor expositor.

Vilanova de Meià promociona el patrimoni 
geològic local a la Fira de la Perdiu

La incorporació de la geologia i la paleontologia als actes de la fira va ser la novetat d’aquest any | Iolanda Masanés
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municipis

L ’Ajuntament de Cubells ha reha-
bilitat l’antic forn de pa de la To-

rre de Fluvià, que es trobava en ru-
nes, amb una subvenció de 15.000 
euros de l’Institut d’Estudis Ilerdencs 
i preveu obrir-lo al turisme i que es 
converteixi en una atracció més.

Segons  l’alcalde, Josep Regué,  
feia molt de temps que el consistori 
tenia prevista la rehabilitació i ara, 
“Cubells i la Torre de Fluvià amplien 
l’oferta turística amb el forn, que su-
mat al pou de glaç, la teuleria i el 
molí d’oli, fan de Cubells un municipi 
molt atractiu per venir a visitar”.

El forn mostra com es feia el pa 
antigament al poble i, com “la teule-
ria o el molí d’oli, mostra com vivien 
els nostres i avantpassats”, afegeix.

REBAIXA DE L’IBI

Per altra banda, l’Ajuntament ha 
acordat rebaixar l’IBI un 10% l’any 
2019, de manera que la taxa que-
darà en el 0,8% del valor cadastral. 
El consistori assegura que s’han su-
perat les necessitats econòmiques 
més urgents i que ja es pot compen-
sar la pujada aplicada per la crisi.

Rehabilitació 
de l’antic forn 
de la Torre

L’antic forn serà un nou atractiu 
turístic visitable | Aj. de Cubells
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E l passat dia 12 de setembre els 
nens i nenes del municipi de Fo-

radada van començar el nou curs 
escolar 2018-2019 a l’escola pública 
Els Planells d’Artesa de Segre.

El municipi de Foradada enguany 
compta amb un total de 10 nens i 
nenes que van a escola. Feia temps 
que no hi havia tants infants al mu-
nicipi.

Nens i nenes 
de Foradada 
cap a l’escola

Un dels actes de la celebració de la diada al municipi de Foradada | Aj. de Foradada
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la noguera
S’ABARATEIX LA TELEASSISTÈNCIA

E l nou contracte del servei de teleassistència a la 
comarca, signat al juliol amb Suport 24 d’Aspid, ha 

permès rebaixar el preu de 16 euros al mes a 9,90. La 
teleassistència és un servei per telèfon pensat per per-
sones amb autonomia limitada i dependència que viuen 
soles o que no poden ser ateses de manera continuada 

PREVENCIÓ DE L’ABÚS DE L’ALCOHOL

La Festa Major de Balaguer ha estat el marc de la 
segona edició de la campanya Dóna la Xapa de pre-

venció del consum abusiu d’alcohol. La campanya con-
sisteix en cinc xapes diferents amb missatges enginyo-
sos sobre les conseqüències de l’abús de l’alcohol.

PROGRAMA PER LA INSERCIÓ LABORAL

E l 25 d’octubre va finalitzar el programa Arrenca, des-
tinat a afavorir les oportunitats laborals al món rural 

i en el qual han participat 160 joves de cinc instituts, en-
tre ells Els Planells, i 10 empreses. L’objectiu és que els 
joves identifiquin el potencial de les empreses de la co-
marca, moltes d’elles pioneres, orientin el seu futur amb 
garanties i es minimitzi la despoblació a les zones rurals.

EL PROJECTE FER DUPLICA LA PARTICIPACIÓ

L ’edició d’aquest curs del Futurs Emprenedors Rurals 
(FER) a la Noguera tindrà més del doble d’escoles 

que l’anterior i passarà de 5 a 11 centres implicats. Des-
taca el pes de la comarca en el global de participants 
a Catalunya, 11 dels 28 els centres que hi haurà a tot 
el país. L’Escola Els Planells repeteix, i a la Noguera 
l’acompanyen la Sol Ixent de Corbins, la Mestral de Vi-
lanova de la Barca, l’Andreu Farran d’Àger, les escoles 
Àngel Guimerà i Vedruna de Balaguer, l’Espígol de Gerb, 
la Leandre Cristòfol d’Os de Balaguer, les de les Avella-
nes i Ponts i la Salvador Espriu de Vallfogona.
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La Castanyada és una festa po-
pular dels Països Catalans asso-

ciada al dia de Tots Sants. S’origina 
a finals del segle XVIII i deriva dels 
antics àpats funeraris. L’àpat tenia 
un sentit simbòlic de comunió amb 
les ànimes dels difunts. Als Països 
anglosaxons, celebren el Halloween. 

Durant el matí, rescatar la Cas-
tanyera, que havia estat segrestada 
pel Halloween, va ser el principal ob-
jectiu dels alumnes de cicle superior 
de l’escola. Per fer-ho, van haver de 
superar diferents proves, en format 
de Room Scape, i ajudant-se entre 
els membres de l’equip. Aquesta ini-
ciativa combina les diferents àrees 
educatives a través del joc. El room 
Scape va ser una de les moltes ac-
tivitats que ens van preparar per 
aquesta jornada.

Els alumnes d’educació infantil, 
de primer i de tercer, van elaborar 
postres de tardor. Els alumnes de se-

gon, van fer els panellets típics i els 
alumnes els quart, van fer panellets 
sense cocció.  A la tarda, vam rebre 
la visita de la Castanyera. Els alum-
nes d’infantil li van preparar unes 
cançons típiques de tardor. Després 
la castanyera va voler saludar als 
alumnes de primària. Aquests amb 

molta il·lusió li van oferir la dansa de 
la Castanya, cançó tradicional cata-
lana del Pallars.

I per acabar dolçament la jorna-
da, vam menjar castanyes.

Castanyada 2018

L’Scape Room de la castanyada al Cicle Superior | Escola Els Planells

escola els planells
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escola els planells

Rumors que són d’acomiada-
ment, rumors que ens diuen 

que aquesta ha estat l’última obra 
de Joan Roca com a actor i que, des 
d’ara, exercirà el seu mestratge ex-
clusivament des de la direcció. 

Confiem que no sigui així i que 
puguem gaudir d’ell en altres peces 
com la Rumors (1988) del títol, una 
obra de Neil Simon, autor novaior-
quès d’arrels jueves, representada 
pel Grup de Teatre d’Artesa al Cub-
tural els dies 26, 27 i 28 d’octubre.

Simon ens ha deixat obres com 
Descalços en el parc, L’estranya pa-
rella o La noia de l’adéu, que del tea-
tre han passat al cinema. 

Com ens explica M. Dolors Palet 
al programa de mà, “Rumors trac-
ta de la història de quatre parelles 
de l’alta societat novaiorquesa que 
pretenen passar una nit agradable i 
distesa celebrant, en una festa ínti-
ma, el desè aniversari de bodes dels 
amfitrions. Però un tret de pistola no 
programat els complicarà força la 
vetllada.” 

I la vetllada transcorre entre els 
maldecaps d’advocats, psiquiatres, 
presentadores de programes de cui-
na, assessors econòmics, editors i 
les seves parelles que es troben da-
vant d’un delicte, el possible intent 
de suïcidi de l’amfitrió, tinent d’alcal-
de de la ciutat de Nova York, i la des-
aparició de la seva dona i els criats. 
I per acabar-ho d’adobar, al final es 
presentarà la policia a fer preguntes 
que ningú vol contestar.

Les parelles són Chris i Ken 
Gorman (Núria Serradell i Ignasi Gi-
labert), Claire i Lenny Ganz (Marta 
Mases i Josep Miró), Cookie i Ernie 
Cusak (Lídia Roca i Jaume Caba-

ller), Cassie i Glenn Cooper (Sílvia 
Cardona i Joan Roca) i els policies 
tafaners, l’Inspector Welch i la Sar-
gent Putney (Joel Rey i Judit Mateo).

Si és notable l’actuació de totes 
elles i tots ells, cal destacar en Jo-
sep Miró, que en l’últim acte carrega 
sobre les seves espatlles el pes de 
l’obra i ho fa de tal manera que “li 
comprem la història”, com diu l’ins-
pector Welch. 

Però en Josep Miró no està sol 
a dalt de l’escenari, cada parella té 
moments de lluïment a mesura que 
van arribant al pis carregats amb els 
seus propis problemes i algun que 
altre gerro. La Núria Serradell i l’Ig-
nasi Gilabert al començament, se-
guits de la Marta Mases i en Josep 
Miró, preocupats per l’accident que 
acaben de tenir amb el Jaguar que 
estrenaven, en Jaume Caballer i la 
Lídia Roca, que acabaran cuinant el 
sopar, i finalment la parella amb pro-

blemes formada per Sílvia Cardo-
na i Joan Roca. Molt posats en els 
seus papers, actrius i actors acon-
segueixen fer creïbles uns personat-
ges molt allunyats del nostre entorn.

L’escenografia ha estat especta-
cular un altre cop, amb un escenari a 
dos nivells que ha permès convertir 
el Cubtural en un loft de Nova York. 
Vestuari i ambientació impecables, 
la il·luminació ben pensada i un cop 
més, uns equips tècnics que ho han 
donat tot, fins al punt d’aconseguir, 
com els mags, treure’s un últim per-
sonatge del barret, la breu aparició 
de l’Emma Estrada.

Un cop més, la direcció ha estat a 
quatre mans, M. Dolors Palet i Sílvia 
Cardona, que han demostrat un gran 
sentit del ritme sense el qual aques-
ta obra no hauria rebut els càlids i 
abundosos aplaudiments del final i 
els riures, rialles i somriures durant 
la representació. Bravo! Bravissimo!

Rumors

teatre
Josep Maria Espinal

Diferents moments de l’obra, i foto de grup final del Grup de Teatre d’Artesa | GTA
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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

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

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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Joan Fontanet i París
pàgina jove
Maite Terré i Pascuet
L’esport és el meu leitmotiv

La Maite és una jove de 20 anys 
i actualment està estudiant 
Ciències de l’Activitat Física i 
l’Esport (INEFC) a la Universitat 
de Lleida. Viu a Vilanova de 
Meià, a la falda del Montsec.
Com et van els estudis?

Els estudis em van molt bé, ja 
que des de molt petita tenia molt 
clar què volia estudiar. D’aquesta 
manera, poder compaginar la me-
va passió amb el que estic estudiant 
és molt satisfactori, en fer el que 
m’agrada i el que he estat esperant 
des de fa molt temps. A part de fer el 
grau de ciències de l’activitat física i 
l’esport també estic cursant un cicle 
inicial de salvament i socorrisme i a 
partir d’aquest, poder cursar el supe-
rior per poder treballar en salvament 
en platges.

A què et vols dedicar?
Actualment, encara no tinc molt 

clar a què em vull dedicar, perquè 
m’agraden dos àmbits relacionats 
amb l’esport. Un seria l’àmbit de ren-
diment esportiu i l’altre, el que està 
relacionat amb rehabilitació esporti-
va. Per aquest motiu, un cop acabat 
el grau de ciències de l’activitat físi-
ca i l’esport, potser acabo cursant el 
grau en fisioteràpia.

Com et consideres com a perso-
na?

Em considero una persona molt 
inquieta, ja que constantment estic 
fent alguna activitat esportiva com 
jugar a tennis, voleibol o natació i 

d’aquesta manera és un mètode per 
desconnectar de tot el que m’envol-
ta. També sóc molt curiosa, ja que 
m’agrada viatjar, descobrir llocs 
nous i cultures diferents que hi ha 
arreu del món.

A què dediques el temps de lleu-
re?

Com he dit anteriorment, m’agra-
da molt fer esport i la gran majoria 
de dies jugo a tennis, voleibol o faig 
natació. El temps que tinc lliure tam-
bé m’agrada quedar amb els amics i 
fer excursions.

Què destacaries de Vilanova?
Vilanova de Meià és un poble pe-

tit que pertany al Montsec, i això ens 
permet viure rodejats de muntan-
yes i poder fer pràctiques esportives 
com l’escalada o el parapent. També 
és una zona molt rica en patrimoni 
arqueològic, ja que disposem d’un 
museu amb grans exemplars de fòs-
sils de la pedrera de Meià.

Què representa per Vilanova la Fi-
ra de la Perdiu?

La Fira de la Perdiu és l’esdeve-
niment estrella del nostre poble, ja 
que és el dia que podem veure el 
poble ple de joves i famílies gaudint 
d’una fira diferent, donat que hi ha 
una gran diversitat d’animals i fauna 
per distreure els més petits. És una 
de les fires més antigues de Cata-
lunya i això ens dóna molt prestigi, ja 
que cada any el número de visitants 
augmenta. 

• Data de naixement: 26 de 
setembre de 1998

• Alçada: 1,65 metres

• Signe de  l’horòscop: Balança

• Número: 6

• Color: Vermell

• Cançó: Volcans

• Cantant o grup: Buhos

• Plat: Sushi

• Beguda: Aquarius 

• Viatge fet: Capri 

• Viatge per fer: Austràlia

• Cotxe: BMW

• Lloc per viure: Milà

• Virtut: Competitiva

• Defecte: Impacient
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tema del mes

Una part de la casa de colònies 
de Cal Petit, al municipi de Vi-

lanova de Meià, s’ha convertit de 
manera provisional en el centre de 
primera acollida i atenció integral 
Antares per a menors estrangers no 
acompanyats, en funcionament des 
del 31 d’octubre. Aquests centres fa 
anys que existeixen i tenen per ob-
jectiu atendre els menors estrangers 
que arriben sols i indocumentats, i 
ara estan d’actualitat precisament 
per l’allau de menors arribats els úl-
tims mesos, que els ha desbordat.

El de Vilanova és previst que fun-
cioni amb la seu provisional a Cal 
Petit fins a finals d’any, per traslla-

dar-se després a una ubicació de-
finitiva encara per determinar però 
que serà “per la zona”, segons ha 
avançat la direcció del centre, ges-
tionat per l’entitat Intress (Institut de 
Treball Social i Serveis Socials).

Durant l’estada dels joves es 
gestionen tant temes administratius 
com socials, culturals i sanitaris: do-
cumentació identificativa i sanitària, 
educació obligatòria i formació en 
matèria d’idioma i hàbits.

El centre de Vilanova té 50 pla-
ces que ja estan plenes de joves 
que, en aquest cas, tenen entre 14 i 
17 anys. L’equip directiu ha explicat 
que la idea és que el centre funcioni 

com a “plataforma d’integració”, per 
això els joves hi viuen i fan activitats 
d’alfabetització, esportives, tallers...

Tot i que els del centre Antares no 
tenen més de 17 anys, els centres 
de primera acollida poden incloure 
joves de fins a 18, i si el cas parti-
cular d’algun d’ells ho requereix, per 
exemple perquè no se’ls veu prou 
preparats per a integrar-se, es pot 
allargar fins als 21.

L’estada és voluntària i, de fet, la 
directora i el subdirector asseguren 
que el comportament dels joves és 
gairebé modèlic perquè, precisa-
ment, volen aprofitar l’oportunitat 
que suposa per integrar-se i assolir 

Un centre de primera acollida 
de menors estrangers s’instal·la 
provisionalment a Cal Petit

La previsió és que el centre deixi Cal Petit per traslladar-se a una ubicació definitiva a principis de 2019 | M. Àngels López
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tema del mes

l’objectiu final de trobar feina i com-
pensar l’esforç que han fet les seves 
famílies al país d’origen. “Els seus 
pares han pagat fins a 5.000 euros, 
sovint a les màfies, perquè aquests 
nois vinguin en condicions precàries 
a Europa i tinguin un futur millor, és 
com un projecte de vida per ells”, ex-
plica la directora.

EL DIA A DIA

La bona predisposició dels joves 
no treu dificultat a la tasca que des-
envolupen la trentena de professio-
nals que hi ha al centre (18 a l’equip 
multidisciplinar que cobreix els dife-
rents torns de treball i 6 més a ad-
ministració, equip tècnic i direcció). 
El principal repte és l’idioma, seguit 
de prop per la diferència cultural i de 
costums i hàbits. Així, tot i que els 
professionals i monitors estan assis-
tits permanentment per un traductor 
d’àrab, les dificultats de comunicació 
són habituals i fan més difícil el des-
envolupament de les tasques.

A banda de l’idioma i els costums 
dels joves, sovint no normalitzats en 
la nostra cultura, també són com-
plicats altres temes quotidians com 

el menjar, al qual no estan acostu-
mats. “L’altre dia un dels nois es va 
sotmetre a una revisió mèdica, per-
què li feia mal la gola, i estava ater-
rit perquè no ho havia vist mai, no 
ho entenia i no sabia què havia de 
fer”, explica la directora per il·lustrar 
aquestes diferències culturals.

De tota manera, la direcció del 
centre assegura que la motivació 
dels joves compensa aquestes difi-
cultats i que l’actitud que mostren és 
molt positiva. “Tenen molt respecte 
per allò que ells consideren autori-
tat, ja sigui pels monitors, els profes-
sionals o fins i tot les persones que 
treballen a la cuina”, assegura. “A 
nosaltres ens serveixen a l’hora dels 
àpats, ajuden a les cuineres a reco-
llir i a treure la brossa... Tenen una 
actitud molt col·laborativa”, afegeix.

L’entorn on està ubicat el cen-
tre també influeix molt en el dia a 
dia i en l’actitud dels joves. De fet, 
tant la directora com el subdirector 
tenen experiència en altres centres 
de joves (tant estrangers com es-
panyols) ubicats en zones urbanes 
i reconeixen que allà hi ha més con-
flictes. “Aquí hi ha les típiques dispu-

tes entre adolescents, però no hi ha 
hagut baralles ni enfrontaments im-
portants”, asseguren. Per contra, els 
encanta l’entorn. “Juguen a futbol i 
surten molt a córrer pels voltants de 
la casa, sovint ens els trobem per 
fora quan arribem”, afegeix el sub-
director.

Els joves estan dividits en tres 
grups, per colors, segons el nivell 
d’integració i el temps que fa que 
han arribat. Totes les activitats (ta-
llers, formació, etc) les fan dividits en 
grups, i per motius pràctics (coneixe-
ment d’idioma, per exemple) també 
s’acaben agrupant de la mateixa 
manera en les estones de lleure.

Donat que estan en edat escolar 
(excepte els que tenen més de 16 
anys), un altre dels assumptes pen-
dents és gestionar-ne l’escolaritza-
ció. “Aquest és un dels temes en els 
quals es treballa”, assegura l’equip 
directiu. 

Actualment es calcula que a la 
província de Lleida hi ha uns 400 
menors estrangers no acompanyats, 
i a tot Catalunya n’han arribat 3.000 
en el que portem d’any i se n’espera 
el doble per l’any 2019.

Les instal·lacions i l’entorn de la casa de colònies faciliten el dia a dia al centre i les estones d’oci dels joves | M. À. L.

#temadelmes
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Autèntics PROFESSIONALS 
de la impressió al vostre servei!

Mare de Déu del Pla, 4, 2on F
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Les branques de Rangers i Noies 
Guies, Pioners i Caravel·les i 

Truc de l’Agrupament Escolta i Guia 
Mare de Déu del Pla van muntar la 

tradicional parada de venda de cas-
tanyes torrades per Tots Sants. El 
lloc va ser el de sempre, la plaça del 
Progrés, i els dies van ser des de 

dimecres al vespre fins dissabte al 
vespre. En total, durant tots els dies, 
es van vendre entre 130 i 150 quilos 
de castanyes.

La parada es va instal·lar durant quatre dies a la plaça del Progrés | Foto: AEiG Mare de Déu del Pla

Venda de castanyes al CAU
les entitats

E l dia 5 d’octubre va començar 
el nou curs de punta al coixí, i 

el diumenge dia 7 ja vam anar a la 
trobada que es feia a Verdú. Vam 
poder gaudir, a més de la nostra tro-
bada, de la festa de la verema, en el 
marc de la qual hi havia una troba-
da de gegants i gralles. Entre tot, va 
ser un matí entretingut i divertit, i ja 
desitgem anar a la propera trobada. 
| Associació de Puntaires

L’Associació de Puntaires va a la trobada de Verdú

La primera trobada de puntaires d’aquest curs ha estat la de Verdú | Dolors Bella
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En un primer article publicat en 
l’edició del mes d’anterior, des 

de l’Alternativa, trèiem unes conclu-
sions positives del que va suposar 
l’organització de la Festa Major Al-
ternativa.

Ara, i una mica més en calma, 
volem reflexionar sobre el que va 
suposar i el que suposa la Festa 
Major Alternativa. I és que més enllà 
de valoracions i experiències perso-
nals, el seu renaixement ens hauria 
de fer plantejar el debat de quin tipus 
de Festa Major volem i necessitem 
com a poble. 

Encara que el desenvolupament 
de la festa major, per molts, va ser 
del tot normal, la preparació d’aques-
ta no ho va ser, a diferència d’altres 
anys i a causa de problemes de ges-
tió que desconeixem, però que ani-
mem que l’Ajuntament expliqui. 

El cartell no es va realitzar a tra-
vés de la Comissió de Festes sinó a 
porta tancada i de manera allunyada 

de qualsevol mena de participació 
de la gent d’Artesa. És en aquest 
punt quan decidim tornar a renéixer 
l’Alternativa.

L’OBJECTIU DE L’ALTERNATIVA

Òbviament, no som aliens al de-
bat, i l’objectiu final de l’Alternativa 
és que Artesa, en la seva totalitat, 
treballi plegada per unes festes mi-
llors en tots els aspectes. Però arri-
bats en aquest punt, ens plantegem 
el significat d’això. I és que, què sig-
nifica “treballar plegats”?, organitzar 
un cartell de Festa Major a porta tan-
cada on ningú o gairebé ningú d’Ar-
tesa en treu cap benefici o organitzar 
un esdeveniment com l’Alternativa 
on participen 30 persones de jovent 
del poble amb ganes de fer coses? 
En aquest sentit, des de l’Alternativa 
creiem que la resposta és clara i el 
camí a seguir, també.

D’altra banda, des de l’organitza-
ció pensem que no és un problema 

concret d’aquest any, és un proble-
ma de model de festa major ja du-
rament arrelat. Des de l’Alternativa 
volem treballar perquè el beneficiari 
real de la festa major siguem nosal-
tres, la gent d’Artesa, i que no con-
vertim el nostre paper en el de sim-
ples consumidors d’una festa major 
que ens identifiquem com a nostra, 
però en la qual a l’hora de la veri-
tat la nostra participació es limita a 
consumir en una barra els beneficis 
de la qual no són ni per la gent del 
poble. 

Per què, entre altres coses, i com 
passa en altres pobles, no es treba-
lla perquè les barres de festa ma-
jor les gestionin entitats del poble, i 
elles en siguin l’únic beneficiari? 

I és que sobirania i participació, 
al final, també és això. És ficar una 
papereta en una urna fa poc més 
d’un any, però també ho és poder 
participar de les polítiques i de les 
realitats més quotidianes.

Per què ha tornat l’Alternativa?
les entitats

E ls Amics de la Moto d’Artesa organitzen una nova 
edició de l’esmorzar solidari amb la Marató de TV3 el 

diumenge 8 de desembre al circuit de la Torre de l’Àliga. 
La cita és a les 10 i el preu, la voluntat. 

Esmorzar solidari amb la 
Marató el 8 de desembre
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E l dia 23 d’octubre va tenir lloc 
la primera conferència del cicle 

que hem decidit dur a terme des de 
l’AMPA durant aquest curs. Sota el 
títol: Vols aprendre diferents opcions 
d’esmorzars i berenars saludables?, 
la Maria del Mar Vidal Cupons, diplo-
mada en Nutrició Humana i Dietètica 
i llicenciada en Ciència i Tecnologia 
dels Aliments, i l’Annabel Vidal Cu-
pons, diplomada en Infermeria, lli-
cenciada en Psicologia, experta en 
coaching nutricional i especialista 
en trastorns psicològics de l’obesitat 
ens van ensenyar a través de recep-
tes molt senzilles de fer que un altre 
tipus d’alimentació és possible. 

Vam descobrir des de la tradicio-
nal crema d’avellanes i cacau elabo-
rada a casa amb cacau en pols i molt 
menys sucre, fins a diferents patés 
casolans per introduir nous aliments 
als nostres petits, com per exemple 
el paté de ruca, que portava olives 

verdes, formatge 
fresc, ruca i sal, 
una bona mane-
ra de preparar 
un entrepà per 
esmorzar o per 
berenar. 

La Maria del 
Mar i l’Annabel, 
d’una manera 
molt amena i 
participativa, ens van donar tot un 
seguit de plats habituals amb ingre-
dients nous per canviar la rutina de 
les nostres famílies, com ara unes 
creps fetes amb família de cigró, una 
manera diferent de menjar llegums, 
o bé una base de pizza feta amb co-
liflor. Ens van deixar provar totes les 
receptes, fent les delícies de tots els 
participants. 

Tot explicant les seves receptes 
i els seus trucs ens van demostrar 
que una  alimentació més sana és 

possible, a la vegada que resolien 
tots els dubtes que se’ns planteja-
ven al voltant de l’alimentació, de-
mostrant que sovint les coses més 
senzilles són les més adequades. 

Aprofitem aquest espai per con-
vidar tothom a la nova conferència 
que tindrà lloc durant el segon tri-
mestre, de la qual no cal patir, ja que 
us informarem en aquest mateix es-
pai. 

Activitats de l’AMPA

El taller es va fer el 23 d’octubre | AMPA
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des del mirador
del montsec

L ’1 de maig de 1971 a les 7 del de-
matí estàvem tots preparats per 

les incidències de viatge. L’esperàvem 
des de feia uns dies amb il·lusió i ara 
arribava l’hora de la sortida, estàvem 
preocupats pel mal temps que ame-
naçava. Mes amb tot ens vàrem aven-
turar a marxar cap a Vilanova malgrat 
que els nostres monitors no hi esti-
guessin gaire d’acord. Es van repar-
tir les tres patrulles en quatre cotxes. 
Dos es van quedar a Vilanova i els 
altres fins a Santa Maria amb els més 
petits i algunes motxilles. Arribàvem a 
dos quarts de nou i vam resseguir tot 
el poble. Mentrestant els altres venien 
a peu, s’escollí un lloc per esmorzar. 
Calia cobrir també el primer objectiu 
del viatge que era conèixer la història. 
Va ésser un intent inútil, era massa 
matí i festa, no s’havien llevat els vells 
encara, que eren crèiem els que millor 
ens podien informar. De totes mane-
res vàrem veure que es tractava d’un 
poble molt antic i molt pagès.

Plegats esmorzàrem a la font d’en-
trada al poble i com que caigueren les 
primeres gotes i al Montsec hi havia 
molta boira, decidírem tornar cap a Vi-
lanova a peu per dues causes: fer una 
mena de recopilació d’idees sobre la 
joventut i perquè el camí ens resultava 
més curt. En ruta ja cap a Vilanova ens 
dividírem en tres grups. El tema era: 
Què ens agrada d’Artesa? Reunits 
els resultats de tots els grups es van 
treure les següents conclusions: el 
caràcter de la gent, la plaça de l’Ajun-
tament, l’ermita de Salgar, les activi-
tats del Club de Lectures, els voltants, 
etc. Trobem que hi ha massa bancs, 
botigues, etc. i que ens manquen in-

dústries, institut, polígon esportiu, ci-
nes i discoteques. A les preguntes si 
ens ajuden els grans i si rebem ajuda 
dels nostres pares vàrem contestar a 
tot que sí amb algunes respostes ne-
gatives. Es va decidir que faríem tot 
allò possible per construir d’alguna 
forma la nostra ciutat, el nostre món.

A dos quarts d’onze érem a l’es-
glésia romànica de Vilanova, recons-
truïda l’any 1902. Des del lloc on es-
tà enclavada es domina tot el poble i 
com moltes esglésies antigues té un 
cementiri al costat, avui dia abando-
nat i substituït per un de més modern 
a l’entrada de la vila. Dins l’església 
hi ha inscripcions molt antigues a les 
làpides i la façana està molt adornada. 
Després enfilàrem muntanya amunt 
cap a l’ermita del Puig de Meià, un lloc 
magnífic pels excursionistes. Ja des 
del començament vàrem trobar fòssi-
ls, fet que ens feia adonar de l’apro-
ximació al Montsec. Però la boira era 
tan espessa que ens vam separar 
de la ruta i quan ens vam adonar de 
l’equívoc, tornàrem enrere fins a tro-
bar el camí que, definitivament, ens 
portà a l’ermita.

Hi arribàrem a un quart de dot-
ze. La pujada va ser dura i als petits 
els hi lligàrem una soga a la cintura 
perquè anessin més segurs. La porta 
de l’ermita estava tancada i com que 
tornava a ploure vam pujar per una 
finestra per aixoplugar-nos-hi a dins. 
Allí vam fer jocs de cartes i de mans 
mentre s’espassava el temps. Al cap 
d’una estona va sortir una mica el sol 
i com que s’apropava l’hora de dinar, 
dos de cada patrulla -total vint- es van  
encarregar d’escollir el lloc, preparar 

el foc i buscar llenya i encenalls per 
encendre’l. La cosa va sortir magnífi-
ca i tots dinàrem molt a gust. En aca-
bar de dinar vàrem jugar a “pam” i ren-
tàrem les plates a la font de Meià. Més 
tard uns quants anaren a veure les ru-
nes d’un castell i en tornar aixecàrem 
l’acampada tot netejant les restes del 
que havíem deixat al dinar. A les tres 
de la tarda vam baixar per una altra 
ruta i després de caminar una estona 
junts, els uns volien anar fins a la font 
de la Figuera i els altres a cercar un 
cementiri de fòssils.

Tot baixant vam passar per uns 
rentadors de minerals de carbó i una 
vella mina abandonada. Els de la font 
de la Figuera van arribar fins als ma-
teixos peus del massís del Montsec 
que s’aixecava damunt seu, desafiant 
i majestuós. A les cinc de la tarda tots 
junts vam anar a buscar fòssils però no 
en vam trobar tants. A un quart de sis 
van marxar totes les patrulles menys  
una, que va esperar el senyor vicari 
i un senyor de Vilanova per acompa- 
nyar-nos a un lloc on n’hi havia molts.

Una vegada els vam trobar, tot 
xino-xano marxàrem cap a Vilanova, 
on ens esperaven els cotxes que ens 
havien de portar altra volta a Artesa. 
L’excursió, malgrat el temps advers, 
va resultar molt entretinguda i en vam 
quedar tots molt satisfets. Ens com-
plau d’explicar-la a altres excursionis-
tes i escoltes lleidatans dins l’espai 
Pensar Jove perquè ens uneix un 
mateix amor envers les muntanyes i 
la natura i per tal si algun dia podem 
fer quelcom junts.

Publicat pels Escoltes d’Artesa, a 
La Mañana, el 28 de maig de 1971.

Visita dels escoltes artesencs a Meià el 1971
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E l 4 de novembre es va fer la pri-
mera cursa de BTT Meló Bike, 

organitzada pel CUDOS. Va arribar 
al màxim de 200 participants, que fi-
nalment van ser 201 per inscripcions 
el mateix dia, i va ser un èxit en les 
dues modalitats, que es van repar-

tir la participació de manera gairebé 
equitativa, la cursa de 45 quilòme-
tres amb 1.200 metres de desnivell 
positiu i la de 22, amb 300. 

En la cursa llarga es van imposar 
dos esportistes d’Artesa, Marc Mo-
ré Pérez i Janette Solsona Novell, 

ambdós del club Bici 3.0. En la curta, 
els guanyadors van ser Xavier Bala-
guer Solsona, dels Saltarrocs de Sa-
naüja, i Laura Palleja Figueras, del 
Bike Taller Cannondale Reus.

El president del CUDOS, Josep 
Roca, ha assegurat que estan molt 

Meló Bike, BTT per a tots els gustos

esports

Els participants just abans de sortir, un moment de la cursa i arribada de la primera classificada de la cursa llarga | J.F.
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20a Pujada a Sant Mamet

E l CUDOS convoca la 20a edició de la Pujada del 
Pessebre a Sant Mamet, solidària amb la Marató de 

TV3, el 16 de desembre. L’activitat és flexible i es pot 
pujar a Sant Mamet caminant, a peu, en bicicleta... Des 

d’Alòs, el recorregut són uns 14 quilòmetres amb 1.000 
metres de desnivell. L’esmorzar és a les 11 i el que es 
recapti, 5 euros per persona, es destinarà íntegrament a 
la Marató de TV3.

8a edició de la Trail Sant Silvestre

E l 31 de desembre a les 11h es farà la 8a Trail Sant 
Silvestre, organitzada pel CUDOS, de 10 km i 240 

metres de desnivell. Es pot fer caminant o corrent, és 
cronometrada però no competitiva i les inscripcions po-
den ser presencials el mateix dia a les 9h o amb antela-
ció a l’adreça cursadelmelo@gmail.com. El preu són 5 
euros, hi ha avituallament al km 4 i a l’arribada, i premi a 
les millors disfresses.

satisfets amb el resultat i que la volen 
repetir l’any vinent, tot i la feina que 
suposa pel club, que ja organitza la 
cursa de muntanya Lo Meló al maig 
i la trail Sant Silvestre al desembre. 

“Per nosaltres, cada cursa són 
vuit mesos de feina”, afirma. En la 
tasca de preparació de la Meló Bike 
destaca l’obertura de 2 km de corriols 

nous, que ara queden transitables 
també per córrer o caminar. Així, tot i 
tenir ja feina amb les curses de mun-
tanya, “la Meló Bike ha sorgit princi-
palment per l’arribada de nous socis 
a la secció de BTT, que van proposar 
fer-la i han passat al davant”. 

Roca ha agraït les administra-
cions que han autoritzat el pas de 

la cursa pel seu territori, els ajunta-
ments d’Artesa i Foradada i l’EMD 
de Baldomar, així com els particulars 
afectats. També ha destacat els 55 
voluntaris de diferents entitats del 
municipi que van ajudar el dia de la 
cursa i la col·laboració dels vedats 
de caça, que van modificar l’activitat 
de la jornada per no entorpir-la.

Diferents imatges de la cursa mostren com la Meló Bike es pot fer tant amb ambient familiar com més competitiu | J.F.
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E l cap de setmana del 8 i 9 de 
setembre es va disputar el sisè 

Torneig de Futbol Formatiu Aleví Co-
pa Cooperativa d’Artesa, que es va 
endur el Girona CF en una disputada 
final contra la UD Cornellà, que va 
acabar amb un resultat de 3 a 2. En 
tercera posició va quedar el Gimnàs-

tic de Manresa i en quarta, la DAMM 
CF. 

D’altra banda, quan va finalitzar 
el torneig, també es va entregar un 
trofeu al millor jugador, que va ser 
per Oday Solé, del Girona CF, i un 
trofeu al millor porter, que va ser per 
Pol Alabau, de la UD Cornellà. Amb 

la baixa a darrera hora de quatre 
equips, finalment n’hi van participar 
28. Les dues jornades es van dispu-
tar sense incidents, en un ambient 
festiu i amb força públic. L’Escola de 
Futbol Artesa de Segre va valorar 
molt positivament la celebració del 
torneig. | EFA

A l’esquerra i de dalt a baix, els vencedors i del segon al quart classificats; a la dreta, un moment del torneig | EFA

Torneig Formatiu Aleví Copa Cooperativa

esports
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reflexionem
S i cultives la teva formació acadè-

mica, et convertiràs en un bon 
estudiant. Si cultives l’amor pel treball 
dur i ben fet, et convertiràs en un bon 
treballador. Si cultives la vida familiar 
et convertiràs en un bon pare, mare, 
fill o germà.

Si cultives la vida social i les rela-
cions personals seràs capaç de tenir 
bons amics i un excel·lent cercle so-
cial. Si cultives el cos i la salut pro-
bablement estaràs més fort i sa. Si et 
cultives l’espiritualitat i la filosofia per-
sonal, seràs una persona més centra-
da i equilibrada amb valors i principis 
propis. Si cultives la resistència aerò-
bica, la força o la velocitat, seràs més 
resistent, fort o veloç.

Quan arriben els problemes?
Quan vols ser bon estudiant i 

només estudies el dia abans. Quan 
vols ser valorat a la feina però no ets 
seriós ni responsable. Quan vols tenir 
una bona vida familiar però no tractes 

bé la parella i els fills i mai ets a casa.
Quan vols tenir molts amics però 

mai truques ningú ni surts de casa. 
Quan vols tenir una salut de ferro però 
no fas cap exercici físic ni cuides bé la 
teva dieta. Quan vols un equilibri per-
sonal i espiritual però mai llegeixes, 
medites ni penses en temes profunds. 
Quan vols ser ràpid i et dediques a 
entrenar la resistència. Quan vols ser 
resistent i entrenes la velocitat.

En definitiva, el problema ve quan 
diem voler alguna cosa mentre fem 
coses encaminades a aconseguir jus-
tament el contrari. Però això no és el 
pitjor ...

El pitjor de tot és que després ens 
queixem dels nostres fracassos i en 
culpem tothom excepte nosaltres ma-
teixos. 

La teva vida és responsabilitat te-
va. Potser no tot depèn de nosaltres, 
però probablement sí que en depenen 
moltes més coses de les que realment 

creiem. Si reflexionem una mica sobre 
què ens queixem, què no ens agrada 
i per què a vegades no complim els 
nostres objectius, potser trobem que 
la causa és en nosaltres mateixos i no 
en els altres o en allò extern.

És bo assumir les nostres respon-
sabilitats, ja que d’una manera o altra, 
estarem donant a tercers massa con-
trol sobre la nostra existència.

Quan ens passen coses a la vida 
que no ens agraden, només hem de 
canviar les nostres actituds per tal que 
tot millori o canviï. 

Fins i tot quan no podem canviar 
una cosa seguim tenint opcions. Qui-
nes? Enfonsar-nos o seguir lluitant 
amb coratge i determinació.

I tu,... Quina opció prefereixes? 
Vols ser protagonista de la teva vida 
o prefereixes ser un simple observa-
dor o una simple víctima? Creus que 
la vida és responsabilitat teva o dels 
altres? 

Et converteixes en allò que cultives
Mercè Nogues
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per què diem...

S ’aplica a aquelles persones que 
presumeixen d’haver fet alguna 

cosa que no té gaire mèrit, és a dir, 
algú vanitós i, en certa manera, pro-
vocador. La sopa d’all és una menja 
senzilla que es consumeix a tota la 
península Ibèrica i a alguns territo-
ris d’Occitània. La recepta no pot ser 
més fàcil: uns quants alls enrossits 
amb un rajolí d’oli, aigua, una mica 
de pa sec i 20 minuts de foc lent. 
Val a dir que no cal ser gaire espa-
vilat per cuinar-la, oi? Per això, a qui 
s’envaneix tot ufanós d’uns honors 
no merescuts se li diu que sembla 
que hagi inventat la sopa d’all.

Fruit d’una llegenda més que no 
pas de fets històrics contrastats, la 
saviesa popular ha atribuït la creació 
d’aquest plat tan comú al rei Jaume, 
ni més ni menys. Així, el monarca 
conegut com el Conqueridor, a més 
de casar-se tres vegades, tenir vuit 

amants, setze fills legals i tres bas-
tards, ofegar diverses revoltes nobi-
liàries, participar en una croada, ser 
el cabdill d’unes quantes guerres, 
conquerir Mallorca, Menorca, les 
Pitiüses, València i Múrcia i exercir 
sàviament de rei d’Aragó i Catalunya 
durant 58 anys, encara tingué temps 
per promocionar una menja d’enor-
me èxit d’aleshores ençà.

Sembla que el fet va començar 
un dia que el rei era de cacera i va 
perdre’s en un bosc obac; segura-
ment es va allunyar massa del seu 
seguici tot perseguint alguna peça. 
Va estar hores vagarejant pel bosc, 
extraviat, sense que cap dels seus 
companys s’hi ensopegués. Cansat, 
afamat i assedegat, finalment trobà 
una petita cabana de carboners en 
la qual hi havia només una noia mig 
ximpleta. Quan Jaume li va dema-
nar de menjar, la xicota va fer que 

no amb el cap: no tenia gairebé res, 
només una cabeça d’alls, un xic d’oli 
i uns rosegons de pa florit. Davant 
l’escassesa alimentària, al rei se li 
acudí fer una sopa amb aquell parell 
d’ingredients; la trobà boníssima!

Quan finalment el trobaren, va 
fer tastar la sopa als acompanyants 
i tots la van trobar esplèndida, amb 
un sabor com no havien notat mai en 
cap altra menja. La veu s’escampà 
ràpidament i la gent del poble també 
volgué participar d’aquell àpat tan 
fàcil d’elaborar, la sopa que fou co-
neguda com la del rei i també de la 
beneitona, per la noieta de la cabana 
que, segons diuen, va ser portada 
a palau i, des d’aleshores, tractada 
amb tota mena de miraments.

Així que quan us serveixin sopa 
d’all no li feu escarafalls, ara ja ho 
sabeu: és ben digna d’un rei dels 
d’abans.

... ser l’inventor de la sopa d’all?
Albert Vidal
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VILELLA
ARTESA DE SEGRE
Tel. 973 40 02 95

EQUIPS DE NETEJA GIDAR
REPARACIONS MECÀNIQUES
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notícies
NOVEL·LA

Tros. Rafael Vallbona. Pagès
Premi Ferran Canyameres. La terra 
humanitza, el contacte amb la gent 
embruta, creu en Joan, un vell vidu 
i malcarat. El seu fill Pepe ha tornat 
al poble per ell però també per ama-
gar-se del seu fracàs a ciutat. I ni en 
Joan ni el Pepe han acomplert mai els 
seus anhels. Per això topen.

La llibreria. Penelope Fitzgerald. Impe-
dimenta
Història de Florence Green, una dona 
emprenedora que decideix obrir una 
llibreria en un poblet. En un principi la 
idea sembla molt estimulant però de 
seguida troba oposició al poble que, 
de manera educada però implacable, 
l’acorrala perquè renunciï als seus 
propòsits.

Assassins de Ponent. Diversos au-
tors. Llibres del Delicte
Recull de relats curts de gènere negre 
relacionats amb Lleida i escrits per 
una dotzena d’autors locals liderats 
per Ramona Solé. Un llibre que situa 
la ciutat de Lleida com el centre de di-
versos textos policíacs i negres, pas-
sant per altres més psicològics.

Seixanta-vuit: un cas del detec-
tiu Rafel Rovira. Ramon Usall. Pagès
L’Enriqueta Pasqual descobreix una 
postal de l’església de Saint-Germain-
des-Prés que li fa emergir records de 

fa més de 40 anys, quan el seu promès 
la va deixar per la causa del maig del 
68. Rebre notícies del seu antic amor 
la fa posar-se en contacte amb en Ra-
fel Rovira, detectiu privat.

Elogi de l’ombra. Junichiro Tanizaki. 
Angle
Escrit el 1933, és un clàssic indiscu-
tible que descobreix les percepcions i 
els secrets de la societat japonesa al 
voltant de la bellesa, concepte que no 
pot entendre’s sense la presència de 
les ombres.

NOVEL·LA JUVENIL

Estimat Leo: volia escriure’t una 
carta, però... Arguimbau & Arguimbau. 
Barcanova

Hi ha algú a casa teva. Stephanie 
Perkins. La Galera

La noia de la caravana. Xavier Gual. 
Fanbooks

Sachiko: la història d’una super-
vivent de la bomba de Nagasaki. 
Caren Stelson. Pagès.

POESIA

Aigua, ànima. Josep Borrell. Pagès

La lentitud de la mirada. Joan Ma-
nuel Homar. El Gall Editor

TEATRE

En la solitud dels camps de co-
tó. Bernard-Marie Koltès. Arola

CONEIXEMENTS

La cuina sostenible: idees, trucs 
i receptes per no llençar res. Ada 
Parellada. Columna

La cuina dels dijous. Josep M. More-
ll i Bitrià. Pagès

El primer joc d’en Jan i la Mari-
na. Montse Catalán Morera. Pol·len

El sueño del niño de dos a seis 
años: sin lágrimas. Elizabeth Pantley. 
Medici

Divendres de passió: vida i mort 
de Manuel Carrasco i Formigue-
ra. Hilari Raguer. Abadia de Montserrat

Atles humà cap a la indepen-
dència: les cares del procés. Ara 
Llibres

100 preguntes sobre el càncer: 
mites i realitats d’una malaltia 
que ens pot afectar a tots. Daniel 
Closa. Cossetània

NOVETATS DE 
NOVEMBRE Activitats

• Taller infantil de treballs manuals  
de Nadal 
4 de desembre, 17.30h

• Xerrada d’òpera amb Pol Avinyó 
5 de desembre, 20.00h

• Col·loqui amb Rafa Melero 
12 de desembre, 20.00h

• Club de Lectura - Òpera L’italia-
na in Algeri 
Programa LiceuBIB, Gran Teatre 
del Liceu (Barcelona) 
15 de desembre de 2018

• Exposició ‘Disparo al autor’ 
Del 3 de desembre de 2018 al 
14 de gener de 2019                                                                              

• Exposició Instagram Pilar Oliva   
Fins al 31 de gener de 2019                          

• Exposició Raimon Panikkar. 
Viure l’aventura intercultural                     
Fins al 30 de novembre, 1r pis         

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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No hi ha dubte que Vilanova de 
Meià s’emporta el protagonis-

me principal de la revista d’aquest 
mes. No només per les imatges de 
la Fira de la Perdiu, sinó també per 
les notícies de diverses inaugura-
cions en alguns nuclis del municipi.

PORTADA. Dues fotografies 
d’Antònia Estrada sobre la inaugura-
ció de la Fira de la Perdiu il·lustraven 
una portada sense títol.

EDITORIAL. Abocador i medi 
ambient és el títol que serveix a una 
doble finalitat. Primer, per a corregir 
una informació del mes anterior: el 
Consell Comarcal no va aprovar fer 
un abocador sinó les normes per a 
posar-lo en marxa. Per altra banda, 
l’editorial proposa almenys un segon 
abocador a la comarca per a què po-
blacions com Artesa i Ponts no vegin 
incrementat el cost del servei degut 
a la distància.

ENTREVISTA. La redacció sig-
na Fil directe amb en Joan. Amb la 
perspectiva del temps podríem dir 
que es tracta de l’entrevistador en-
trevistat, ja que el protagonista és 
el Joan Fontanet, col·laborador de 
LA PALANCA en diferents etapes 
amb entrevistes molt interessants. 
En aquella època, feia poc que ha-
via començat a Ràdio Artesa el pro-
grama que dóna títol a l’article, on 
entrevistava personatges o entitats 
d’Artesa i rodalia. Entre altres ob-
jectius, la idea era “fer Ràdio Artesa 
més participativa, més activa i més 
útil”.

FIRA DE LA PERDIU. La secció 
consta de cinc fotografies d’Antònia 

Estrada sen-
se text. Hi po-
dem veure les 
autoritats del 
moment, en-
capçalades per 
l’alcalde, Joan 
Serra, Francesc 
Vidal, delegat 
del Govern de 
la Generalitat a 
Lleida, i Josep 
Roig, president 
del Consell Co-
marcal de la 
Noguera.

CARTES A 
LA REDACCIÓ. 
Un trajecte pe-
rillós ve signat 
per l’Anna de 
Montclar, que 
manifesta la 
seua preocupa-
ció per les obres 
de millora de la 
carretera Artesa-Agramunt, ja que 
en temps de boires “els esglaons 
laterals i altres irregularitats, sense 
cap mena de tanca de protecció” 
són un perill per la conducció.

COMARCA. La secció està for-
mada per dos articles relacionats 
amb diversos esdeveniments i les 
corresponents imatges al municipi 
de Vilanova de Meià. Pere Santa-
creu signa la crònica de la inaugura-
ció de la portada de l’aigua a Lluçars 
el 9 d’octubre, mentre que Bartomeu 
Jové ens parla de la que va tenir lloc 
als nuclis d’Argentera i Boada una 
setmana després amb motiu de la 
seua electrificació.

LOCAL. A les pàgines centrals, 
Sícoris signa un parell d’articles re-
lacionats per la temàtica. Per una 
banda, Amb flaires d’oracions i pa-

nellets, va passar Tots Sants, i per 
una altra, Els panellets i la típica 
castanyada. En el primer reflexiona 
sobre la vida fugissera, mentre que 
en el segon se centra en les tradi-
cions d’aquestes dates, com els pa-
nellets, la castanyada i fins i tot les 
representacions teatrals de l’obra 
Don Juan Tenorio.

CULTURA. La secció sembla ela-
borada des de la Biblioteca Municipal 
i consta de tres parts. En la primera 
es comenta la presentació de dos 
nous llibres sobre carlisme a Bar-
celona: Els Tristany d’Ardèvol, car-
lins irreductibles i El carlisme com a 
conflicte, el segon dels quals comp-
tava amb la participació del nostre 
col·laborador Ferran Sánchez. Una 
segona part amplia una notícia del 
mes anterior: la publicació del llibre 

fa 25 anys
Novembre 
de1993
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fa 25 anys
Ramon Giribet i Boneta

sobre la XXVI Jornada de Treball del 
Grup de Recerques de les Terres de 
Ponent, dedicat a la memòria del Dr. 
Joan Maluquer de Motes. Finalment, 
es presenten alguns llibres d’un lot 
rebut a la Biblioteca en relació a 
l’agricultura.

MONTSONÍS. La secció ens in-
forma de les persones premiades en 
el 4t Concurs de Pintura Ràpida de 
Montsonís d’aquell 3 d’octubre. Pri-
mer premi per a Josep Guillem, de 
Lleida, i segon per a Montserrat Ven-
tanyol, d’Anya. En categoria infantil, 
el guanyador fou Àlex Guimet. La 
imatge de Montsonís que completa 
l’article deu ser la guanyadora.

FULLS D’INFORMACIÓ MUNI-
CIPAL LOCAL. La secció ocupa més 
de tres pàgines. En part, perquè s’in-
forma del ple de l’agost, cosa que no 
s’havia fet en el mes anterior. S’hi 
van tractar pocs temes, però n’hi ha 
dos de rellevants: l’aprovació provi-
sional, per unanimitat, del projecte 
del Polígon Industrial El Pla i l’apro-
vació d’un concert per a la creació 
de 15 places d’objectors de cons-
ciència, en aquest cas amb l’absten-
ció dels dos regidors del PP. Pel que 
fa al ple d’octubre destaca la presa 
de possessió d’un regidor d’ERC: 
Benet Galceran va rellevar Jaume 
Ferré. Entre altres acords de tràmit, 
hi consta el nomenament de Jose-
fina París com a responsable de la 

Biblioteca Municipal. En el darrer 
apartat de la secció, on s’explicava 
part de l’activitat municipal, al marge 
de plens i comissions, destaca la in-
formació que les retallades pressu-
postàries endarrerien novament la 
reforma de la caserna de la Guàrdia 
Civil.

DE LA VELLA ARTESA. Es veu 
que aquest mes algunes seccions 
anaven per parts. En aquest cas, te-
nim una primera part que ens parla 
de Santa Llúcia (13 de desembre) 
de 1963, festa de les modistes, amb 
dues imatges: en la primera hi veiem 
les membres del cosidor de la Do-
lors Solà (Lola de cal Gust), i en la 
segona, que reproduïm, una imatge 
de la cercavila al carrer Bisbe Ber-
naus, on podem veure els músics 

a primera fila. A més dels difunts, 
es distingeix perfectament el Sisco 
Coma (acordió) i el Manolo Garcia 
(caixa de percussió). 

La segona part de la secció ens 
ofereix una imatge més antiga, con-
cretament de 1932, on podem veure 
una colla de noies guarnides amb 
una banda amb la senyera en la 
Festa de l’Estatut. Entre altres per-
sones, hi distingim la Sisqueta Solé, 
que fa 25 anys col·laborava amb la 
revista de tant en tant.

HUMOR. Publicats aquesta ve-
gada a contraportada, els personat-
ges Quimet i Cosme ens aporten el 
seu toc d’humor sobre l’actualitat 
amb tres acudits de temàtica dife-
rent encapçalats pel títol genèric de 
No res.
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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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Recollida d’objectes voluminosos
Trucar a l’Ajuntament per informar del lloc de 
recollida dels objectes (973 40 00 13)

- Pobles agregats i Artesa de Segre: dimarts 27 
de novembre i dimarts 18 de desembre.
Aquest servei només és per casos molt jus-
tificats, que no puguin anar directament a la 
deixalleria.

Renovació del DNI - Nova adreça
Fins pròxim avís, no es renovarà el DNI a 
l’Ajuntament. Podeu adreçar-vos a l’oficina de 
Lleida, a la nova adreça al carrer de l’Ense- 
nyança, 2 (Comissaria Policia Nacional). L’ho-
rari, només amb cita prèvia, és de dilluns a di-
vendres de 9 a 20.30h per DNI i passaport, i de 
9 a 14,30 per TIE i documentació d’estrangers.
Ajuntament d’Artesa de Segre

Dates a recordar

poesia
Tengo un millar de versos

escondidos en jaulas de hierro.

Quería besos y juegos
mirándonos como locos,

pero al final siempre he tenido lo mismo:
vasos vacíos y más hielo que ron.

Odiaba la traición
y siempre me llegaba en los postres.

Sin ninguna petición
entraba y se quedaba,

rasgaba y pudría
todo mi interior

sintiéndome sobrio
de la borrachera de versos

que transitaban por mi caos.
 

Me faltaba cariño
para sanar mis heridas,

pero me sobraban vendas
para ocultar mis sentimientos. 

Me acostumbré a vivir
con la herida al rojo vivo,

sangrando,
pero pensando en que en eso

consistía el amor. 

Eso que empezó siendo
un juego simple e íntimo,
nos convirtió en títeres
viejos y dependientes.

Cambios
Enric Kahn (poemas Kahn)

*
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humor
Josep Galceran

Facin joc, senyores i senyors!

- “La Banca siempre gana”.

IMMOBILIARI

MOTOR

VARIS

  I 45



M ’explicava el meu pare que 
quan ell era jovenet i vivia 

a Seró, d’on era fill, una vegada a 
l’any passava un home donant tocs 
de corneta per fer sortir la gent de 
casa  i es dedicava a vendre uns lli-
brets. Ja podem suposar que el preu 
de venda, en aquells temps, era 
irrisori. Als llibres hi havia una bona 
quantitat de versets dedicats als po-
bles d’Artesa de Segre i de tota la 
comarca. 

El meu pare, malgrat ser molt 
jovenet en aquell moment, es re-
cordava molt d’aquells versets i a 
vegades els cantava, recordant els 
temps passats. El meu pare ja fa 
molts anys que va morir, però jo en-
cara me’n recordo d’algun d’aquells 
versets que es cantaven anant pels 
pobles i tocant la trompeta per cridar 
l’atenció.

Aquí només en posaré algun, ja 
que ocuparia molt d’espai. Deien 

així:
Matafaluga a la Força,
per climent aneu a Montclar,
per comerç heu d’anar a Artesa
i bon vi a Baldomà.
A Tudela cullen canyes,
a Seró cullen bastons,
A Colldelrat carabasses
I a Vilves carabassons.
A Alentorn són tots forcaires, 
a Anya són tots pescadors.
A Collfred són tots tractaires
i al Tossal són caçadors.

CANVIS

I més o menys d’aquesta manera 
anava cantant i anava venent i vi-
vint, ja que passava cada any amb 
les lletres renovades, i si no hagués 
venut,… Malament! Encara que crec 
que aviat es va acabar el seu “co-
merç”, ja que el meu pare mai em va 
parlar de la continuïtat de les seves 
cantades. 

També aprofito aquest escrit per 
dir que 80 anys enrera, tots sabem 
que el món roda i roda i les coses 
canvien, segur que els que han des-
aparegut d’aquest món, si pogues-
sin fer una mirada a tal com va ara, 
dirien: “torne-mo’n” que això no ho 
coneixem. 

Veurien que hi ha la moda de 
portar els pantalons estripats de les 
cames; corbata, no saben què és, 
tots van amb el telèfon-ordinador mi-
rant-lo seguidament i moltes vega-
des no veuen ni la gent que es creua 
amb ells. 

També val a dir que hi ha de tot, 
però jo que escric coses antigues 
m’adono que el món avança molt, 
potser massa, i aquells temps que 
per poder sobreviure ha canviat mol-
tíssim, per sort, ja que segur que la 
joventut de fins a 40 anys no sap 
què es una fanga, una garba, el trill, 
l’era o el restoll.

la vella artesa
Josep Nogués i Sirvan

Una manera de guanyar-se la vida
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la foto

El pavelló poliesportiu va acollir el Sopar Groc el dissabte 10 de novembre, un acte de suport als presos i exiliats polí-
tics i les seves famílies consistent en un sopar popular en què van participar més de 300 persones | Jordi Farré


