
FEBRER 2020     Núm. 440   Preu 2,80 PUBLICACIÓ D’ARTESA DE SEGRE I COMARCA

La cultura artesenca 
llueix al febrer

L’onada 
d’actes 

vandàlics 
causa danys 
per més de 

12.000 euros



2 I  I PUBLICACIÓ D’ARTESA DE SEGRE i COMARCA I febrer 2020 I Núm. 440



sumari
04 Agenda 

Temps

05 Editorial
Què està passant?

06  Noticiari
La cultura “feta a Artesa” 
llueix durant el mes de febrer

Relleus a l’Ajuntament 

Mor Joan Roca i Filella

Monòleg ‘Shirley Valentine’

“Endevinalles del Vi”  

13  Baldomar

14 La Noguera
Notícies breus

15 Les Entitats
Èxit del cicle de documentals 
sobre repressió

Bingo i Santa Àgueda

Associació de Puntaires

Associació de Gent Gran

Germandat de Sant Sebastià

64è Concurs de Pessebres

Premis de Nadal de l’ACS

Club d’Escacs d’Artesa

Assajos de les Caramelles

23  Escola Els Planells 
Interculturalitat i DENIP

24  Tema del mes 
Onada d’actes vandàlics

27  El CAP informa 
Taula de Participació

28  Esports  
Projecció sobre esquí de 
muntanya del CUDOS 

“40 anys de CENG”

Torneig de primavera de 
pàdel

31  Carnestoltes 
Programa

32 	 Reflexionem	
Ser agraïts ens fa més 
feliços

33  Coses de l’idioma 
Coses de nens...

Poesia
Se va rápido (Enric Kahn)

35  Biblioteca
Novetats i activitats

36  In Memoriam 
Tania Caubet Solé

Ignacia Porta Codina

Noemí Vivian i Ara

39  Partits Polítics 
Artesa pel Canvi

40  Fa 25 anys
Febrer de 1995

42  Informació Municipal 
Mesos de desembre i gener

45  Humor 
Viatge per a gent jubilada

46  Imatges d’ahir 
La Corba del Caliquenyo 
(1984)

Fotos portada 
| Jordi Farré,       
  Dolors Bella

  I 3



gener 

ALÒS DE BALAGUER 
DEFUNCIONS

dia 10: Carme Villalta i Sisteró (92 
anys), natural d’Agramunt

dia 23: Mercè Guillaumet i Sarradell 
(97 anys), natural d’Alòs de 
Balaguer

ARTESA DE SEGRE 

NAIXEMENTS (*Vegeu nota)
1 (Alfons)

DEFUNCIONS

dia 10: Aurelio Chinchilla i Chinchilla 
(95 anys), natural de Yeste 
(Albacete)

dia 19: Ramon Martí i Solans (90 
anys), natural de Vilves

dia 19: Delfina Talavera i Cuberes (93 
anys), natural de Preixens

dia 22: Ignàsia Porta i Codina (94 
anys), natural de Sanaüja

dia 28: Josep Menchón i Galera (79 
anys), natural d’Almeria

dia 28: Noemí Vivian i Ara (96 anys), 
natural d’Artesa de Segre

VILANOVA DE MEIÀ 

DEFUNCIONS

dia 9:  Albert París i Castells (88 anys), 
natural de Vilanova de Meià

dia 24: Montserrat Camps i Pallarés 
(82 anys), natural de Vilanova de 
Meià

25 de febrer
A Foradada, dimarts de Carnaval

29 de febrer
A Baldomar, 38a Festa del Porc
A Cubells, actes de Carnestoltes

28 i 29 de febrer, 1 de març
Teatre al Cubtural amb el GTA. El 
somni d’una nit d’estiu, de Shakes-
peare Div i dis, 22 h. / Dg. 18.30h

5 de març
19 h, Ajuntament de Cubells, xerra-
da Prevenció de robatoris. 

6 de març
Teatre al Cubtural. A les 22 h, Amb 
veu de dona, amb Sílvia Bel

8 de març
12h, al Cubtural, Dia Internacional 
de les Dones. 18h, teatre: Baobab, 
un arbre, un bolet i un esquirol

12 de març
A les 17.30 h, al Cubtural, Aules de 
Formació de la Noguera

14 de març
Cinema. 18h, Sonic, la película. 22 
h, Hasta que la boda nos separe

15 de març
18 h, al Centre d’Entitats, cicle de 
documentals Records del present

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.

gener

ARTESA DE SEGRE    
A) PLAÇA DE L’AJUNTAMENT           

Temperatura mitjana: 5,1°
Temperatura màxima: 19° (dia 31)
Temperatura mínima: -4°   
         (dies 15 i 16)
Dies amb precipitacions: 6
Precipitació màxima:  45 mm  
   (dia 22)
Total precipitacions: 82 mm

B) BALDOMAR 

Temperatura mitjana: 4,7°
Temperatura màxima: 16° 
   (dia 30)
Temperatura mínima: -5,4° 
   (dia 15)
Dies amb precipitacions: 12*
Precip. màxima:       31,7 mm  (dia 22)
Total precipitacions: 75 mm
* Inclou dècimes de litre per la boira

VILANOVA DE MEIÀ

Temperatura mitjana:  4,4°
Temperatura màxima:  15,2°   
   (dia 31)
Temperatura mínima:  -5,8° 
   (dia 14) 
Dies amb precipitacions: 5
Precipitació màxima:  42,1 mm  
   (dia 22)
Total precipitacions:   77,8 mm

Actes
que sabem que es faran

Per publicar els naixements cal 
que la família ens faci arribar les 
dades (data de naixement, nom 
sencer i noms del pare i la mare) 
a revista@lapalanca.cat. Si no es 
comuniquen expressament, no 
es podran publicar.
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editorial

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	5	de	març

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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PREMI TASIS-TORRENT 
al millor reportatge publicat a 
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Què està passant?
No fa gaire més de mig any que es 
van constituir els nous consistoris i 
a Artesa ja s’han produït un parell 
de dimissions entre les onze per-
sones que el formen. Una regidora 
d’ERC va plegar tot just passat l’es-
tiu i en començar l’any ho ha fet un 
regidor de JxC, ambdós membres 
de l’equip de govern actual, fruit del 
pacte entre ambdós grups.
Des de la restauració dels ajunta-
ments democràtics, l’any 1979, hem 
vist dimitir dels seus càrrecs regi-
dors i regidores de tots els colors, 
de l’equip de govern i de l’oposició. 
Fins i tot hem vist persones electes 
que han estat “desaparegudes” 
durant molt de temps fins que van 
ser substituïdes o es va acabar el 
mandat municipal. Ara bé, unes 
dimissions tan prematures com 
aquestes no les recordem.
Per altra banda, tothom sap que a 
partir dels resultats de les eleccions 
municipals es formen altres admi-
nistracions locals, com els consells 
comarcals i les diputacions, i també 
les entitats municipals descentra-
litzades (EMD). En aquest darrer 
cas, si bé la ciutadania vota qui n’ha 
d’ocupar la presidència d’entre les 
candidatures presentades, la resta 
de vocalies són designades pels 
grups que han obtingut representa-

ció en les eleccions, en funció del 
nombre de regidories.
Aquí, a l’EMD de Baldomar, també 
hi ha arribat aquesta mena de “virus 
dimissionari”, perquè ja hi ha dos 
vocals que han dimitit, nomenats 
respectivament pels grups d’ERC i 
de JxC.
Si a tot això hi afegim que el jutge 
de pau va dimitir la passada tardor, 
abans d’acabar el seu mandat, que 
no segueix el mateix calendari que 
el del consistori, ens ve una pregun-
ta a la ment: Què està passant?
No pretenem pas fer una crítica a 
les decisions lliures d’aquestes per-
sones. Més aviat al contrari. En uns 
temps en què sembla que el nivell 
de compromís amb la cosa pública 
no és el mateix que temps enrere, 
cal valorar que encara hi hagi gent 
que vulgui acceptar determinades 
responsabilitats que requereixen un 
cert nivell de voluntariat.
Resulta difícil saber fins a quin punt 
la situació personal de cadascú, o 
la pressió dels càrrecs, o les més 
que probables crítiques, pesen en 
aquestes decisions. Fins i tot pot 
ser una mica de cada i alguna que 
altra cosa més.
Esperem que aquest “virus” no s’es-
campi i que la paraula compromís 
no desaparegui del diccionari.
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noticiari

La programació cultural del mes 
de febrer a Artesa ha estat dedi-

cada plenament a les entitats locals, 
que han estat a l’altura del prota-
gonisme que se’ls ha concedit. Per 
estrenar el mes, el dia 1 de febrer 
va ser el torn de l’Orfeó Artesenc i 

el Grup de Teatre, que van oferir un 
concert i un recital de poesia. 

El divendres dia 7, el Grup de 
Teatre tornava a pujar a l’escenari 
per oferir un recital de poesia i un es-
pectacle de monòlegs, en què nom-
brosos integrants del grup van poder 

brillar en solitari.
El dissabte dia 8 tornava a ser 

musical, amb el concert del grup lo-
cal Demanem Perdó a Santa Cecília 
i el recital d’àries d’òpera de la so-
prano Laia Nomen i la pianista Irene 
López.

La programació cultural del mes de febrer 
demostra l’alt nivell de les entitats d’Artesa

El concert de l’Orfeó i el recital del grup de teatre, a dalt, i els monòlegs del dia 7 els concerts del dia 8, a baix | JF
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En el Ple de l’Ajuntament d’Artesa 
del 21 de gener, Maria Bernaus 

va prendre possessió del càrrec de 
regidora per cobrir la vacant que Sa-
ra Teixidó va deixar en el grup mu-
nicipal d’ERC, després de la seva 
dimissió en acabar l’estiu. La Junta 
Electoral Central no va enviar la cre-
dencial fins al 3 de desembre, just 
l’endemà del darrer Ple de 2019, i 
fonts municipals atribueixen aquest 
endarreriment a problemes burocrà-
tics.

En el mateix Ple, es va aprovar 
proposar com a nou jutge de pau, 
d’entre els tres candidats presen-
tats, a Josep Gasia, en substitució 
de Joan Vidal que va dimitir a finals 
de novembre. El jutge substitut serà 
Ferran Fontanet.

En aquest ple també es va apro-
var la moció de rebuig a la resolució 
de la Junta Electoral Central que feia 
referència a la inhabilitació del presi-

dent de la Generalitat, Quim Torra, i 
a la immunitat d’Oriol Junqueras.

Posteriorment, en el Ple del 3 de 
febrer, es va donar compte d’una 
altra renúncia. En aquest cas és un 

regidor del Grup JxC, concretament 
Jaume Caballer, del qual encara no 
se sap qui en serà la persona que el 
substitueixi una vegada completats 
els tràmits corresponents. 

Relleus a l’Ajuntament d’Artesa

Imatge del ple ordinari del 21 de gener a l’Ajuntament d’Artesa | Ramon Giribet

noticiari
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Ctra. Agramunt, 12      Tel. 973 400 081      25730 Artesa de Segre (Lleida)
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L ’actor i director teatral Joan Ro-
ca i Filella va traspassar el pas-

sat 8 de febrer, als 86 anys d’edat. 
Roca era el director del Grup de Tea-
tre d’Artesa (GTA) i tenia un extens 
currículum en el món dramàtic. Nas-
cut a Barcelona el 1934, Joan Roca 
s’havia instal·lat a Montsonís feia 30 
anys junt a la seva esposa, la també 
directora i actriu Dolors Palet. Amb 
qui havia fundat el Grup de Teatre de 
Montsonís i, posteriorment, el GTA.

Roca havia participat al llarg de la 
seva vida en prop de 200 obres tea-
trals, amb el Cercle de Gràcia i els 

grups escènics abans citats. Havia 
estat narrador radiofònic a Ràdio 4 i 
Ràdio Artesa, doblador de sèries (Dr. 
Slump, Falcon Crest, Dancing Days) 
i havia tingut papers secundaris a 
sèries de TV3 com Estació d’Enllaç, 
El Cor de la Ciutat, Nissaga de poder 
o La Riera. Era un actor que domi-
nava l’escenari com ningú, capaç de 
brodar papers còmics o dramàtics 
indistintament. Era una persona molt 
implicada en l’àmbit cultural i en el 
moment de la seva defunció estava 
immers en la realització del Febrer 
Cultural d’Artesa. També va ser regi-

dor de l’Ajuntament de Foradada du-
rant 12 anys, a més d’ocupar el càrrec 
d’alcalde pedani de Montsonís. Era el 
pare de la coneguda periodista i es-
criptora Elisenda Roca.

Mor Joan Roca i Filella

E l dimarts 25 de febrer tindrà lloc un dels actes més 
emblemàtics del carnaval a Artesa, la matança 

del porc. Enguany arriba a la 41a edició, es mataran 4 
porcs i manté el programa habitual, al matí es prepa-
raran les llonganisses i botifarres a l’esplanada de les 
sitges i a la tarda es repartiran els entrepans del bere-
nar popular a partir de les 17.30. Els tiquets es poden 
comprar allà mateix o anticipadament, fins al dia 24, 
a Frankfurt Balmes, Cal Massana i Bar Poliesportiu.

La tradició del dimarts de 
Carnaval continua viva amb 
la 41a matança del porc

noticiari

TALLERS

VILELLA
ARTESA DE SEGRE
Tel. 973 40 02 95

EQUIPS DE NETEJA GIDAR
REPARACIONS MECÀNIQUES
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E l dissabte 25 de gener l’actriu 
Mercè Arànega va omplir la sala 

gran del Cubtural amb l’obra de tea-
tre Shirley Valentine, un monòleg de 
gran dificultat interpretativa que va 
resoldre amb una gran mestria i va 
provocar l’admiració del públic.

L’obra és la història d’una dona 
de vida rutinària, que està amb el 
seu marit perquè se l’estima i per 

costum, ha perdut gairebé totes les 
amigues, viu tancada i es relaciona 
amb alguns veïns però poc, té els 
fills grans i fora de casa... En defini-
tiva, que sent que s’ha fet gran i tots 
els somnis que tenia de jove s’han 
esfumat. I quan tot sembla perdut, 
un viatge a Grècia li torna l’energia.

 Així, el monòleg recrea el pro-
cés d’una Shirley abatuda al principi, 

sense ganes de tirar endavant, que 
a poc a poc s’adona que les coses 
han de canviar, perquè si ella can-
via, tot canviarà i tot serà millor. 

I en la recreació d’aquest procés 
radica el mèrit de l’actriu, que viu i in-
terpreta una muntanya russa d’emo-
cions per difondre els sentiments i 
les experiències de tantes Shirley 
Valentines que hi ha a la societat.

Mercè Arànega supera amb èxit el repte de donar vida a un text tan intens com difícil per la càrrega emocional | Aj. d’Artesa

L’actriu Mercè Arànega omple el Cubtural 
amb el monòleg teatral ‘Shirley Valentine’

noticiari

10 I  I PUBLICACIÓ D’ARTESA DE SEGRE i COMARCA I febrer 2020 I Núm. 440



E l mes de febrer és el mes de les 
Biblioteques amb DO, cicle que 

combina les activitats habituals de 
la biblioteca amb un aprofundiment 
en el món del vi. Enguany, la prime-
ra activitat va ser el divendres 7 de 
febrer i va consistir en una xerrada 
sobre endevinalles del món del vi. El 
ponent era Jordi Esteban, conegut 

per la creació d’activitats ludicolin-
güístiques (jeroglífics, mots encreu-
ats, jocs per aprendre català...). 

És llicenciat en filosofia i lletres 
i docent jubilat, la seva dedicació 
principal és la didàctica de la llengua 
catalana i la investigació de meto-
dologies d’aprenentatge. La seva 
experiència en docència va fer que 

la xerrada fos d’allò més amena i in-
teressant.

Per altra banda, el divendres 24 
de gener es va fer una nova edició 
del club de lectura infantil, on es va 
comentar El Club dels Estranys, de 
Jordi Sierra i Fabra. Durant la ses-
sió es va passar un vídeo on l’autor 
s’adreçava als participants del club.

A l’esquerra, nova sessió del club de lectura infantil i a la dreta, xerrada de Jordi Esteban  | Biblioteca d’Artesa

Una xerrada titulada ‘Endevinalles del Vi’ 
inaugura el mes de la ‘Biblioteca amb DO’

La Biblioteca convoca una no-
va edició de dos certàmens, un 

de relativament jove, el concurs de 
Fotografies amb DO, i un amb llar-
ga trajectòria, el Premi de Narrativa 
Breu. En el primer hi poden participar 
persones majors de 18 anys (no em-
preses ni marques comercials) i que 
no estiguin implicades en la prepa-

ració del concurs. La temàtica és el 
món del vi en general: vinyes, paisat-
ge, patrimoni, cellers, tines, enoturis-
me, festes,... Es valorarà la vincula-
ció amb la lectura i amb el territori de 
la DO Costers del Segre, subzona 
Artesa de Segre. Les fotos es poden 
presentar fins al dilluns 24 de febrer. 

Per altra banda, les obres al 31è 

Premi de Narrativa Breu es poden 
presentar fins al 20 de març i hi ha 
vuit categories: Cicle Inicial d’Educa-
ció Primària, Cicle Mitjà d’Educació 
Primària, Cicle Superior d’Educació 
Primària, 1r Cicle d’ESO, 2n Cicle 
d’ESO, de 16 a 18 anys, més grans 
de 18 anys i més grans de 60 anys. 
Els premis s’entregaran el 7 de juny.

Concurs de Fotos amb DO i Premi de Narrativa Breu

ANTONI AMIGÓ I PONS
Descobriment de l’impossible
Estudis d’aigües
Control de corrents subterranis sota casa

Ctra. d’Agramunt, 117 - Mòbil 660 349 648

MARCOVAU - ARTESA DE SEGRE
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baldomar
EMD Baldomar

CONCERT DE L’ESGLÉSIA 
DE BALDOMAR

E l dia 11 de gener, encara en el 
marc dels actes relacionats amb 

les Festes de Nadal, les Corals Flor 
de Lli, de Linyola, i Bellcant, de Bell-
caire d’Urgell, varen fer un concert a 
l’església com a cloenda de les fes-
tes.  Varen venir 32 cantaires i més 
de 80 assistents. Després del con-
cert es va fer un berenar per tothom 
a la Sala del Ball.

Per la seva banda, l’Associació 

de Veïns també ha col·laborat en les 
festes. Va ser l’encarregada de mun-
tar el sopar i la torronada per la inau-
guració de la decoració del poble, on 
també es van recaptar 161 euros per 
la Marató de TV3. A més, va orga-
nitzar una excursió a Agramunt amb 
xocolatada i visita al refugi antiaeri 
incloses. 

FESTA DEL PORC 2020

Aquest any celebrarem la 38a 
edició de la festa del porc de 

Baldomar, que tindrà lloc el dissabte 
dia 29 de febrer. Es tracta d’una fes-
ta que involucra tot el poble, tant en 
l’elaboració com en la posterior de-
gustació de les botifarres i les llon-
ganisses.

PLA D’OCUPACIÓ 2020

E l Consell Comarcal ens ha tornat 
a atorgar aquest any una per-

sona per ajudar en les tasques de 
neteja del poble. Un veí d’Artesa ve 
cada dimarts, fins al mes de juny.

Informació de l’EMD

  I 13



la noguera
SEGONA ESQUIADA JOVE A PORT AINÉ

Un total de 27 joves de 18 a 29 anys de la comarca 
van participar divendres 31 de gener en la segona 

Esquiada Jove a Port Ainé, una sortida organitzada per 
l’Oficina Jove del Consell Comarcal amb la col·laboració 
del Consell Esportiu. La iniciativa promou la relació entre 
el jovent de la comarca i fomentar hàbits saludables.

VÍDEOS D’EMPRENEDORS DE LA NOGUERA

C inc joves de la Noguera han enregistrat vídeos so-
bre els seus projectes empresarials per mostrar a 

altres joves que el món rural està ple d’oportunitats. La 
gravació i difusió dels vídeos s’emmarca en el programa 
Arrenca per crear vincles entre el teixit empresarial i el 
col·lectiu de joves de la Noguera que conformaran el fu-
tur professional i emprenedor del territori.

SERVEI DE SUPORT AL DOL DE PONENT

La col·laboració entre el Consell Comarcal i el Servei 
de Suport al Dol de Ponent permet que l’entitat presti 

servei al consell el primer dilluns de mes. El Servei de 
Suport al Dol ofereix acompanyament emocional i psico-
terapèutic a les persones en dol i al final de la vida, i les 
acompanya tant a elles com a les famílies en el procés. 
Es vol aconseguir que cap persona se senti sola, incom-
presa o desatesa en l’etapa final de la vida o durant el 
procés de dol per la pèrdua d’un ésser estimat. 

ELS CONSELLS VOLEN MÉS FINANÇAMENT 

E ls presidents dels consells de la Noguera, el Segrià i 
l’Urgell es van reunir el 29 de gener per tractar el fi-

nançament dels Serveis Socials i necessitat d’incremen-
tar el finançament mínim de la Generalitat.

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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les entitats
A vegades cal parar, respirar i 

mirar endarrere per seguir en-
davant. Això és el que hem volgut fer 
des del CDR d’Artesa de Segre, amb 
una proposta de Cicle Documen-
tal organitzat conjuntament amb el 
CDR d’Agramunt i la Ribera, l’ANC 
d’Artesa i Agramunt i Òmnium.

El títol del cicle, “Records del 
present. Mig segle de dissidència i 
repressió espanyola”, no és gratuït. 
Ens evoca fets de temps passats 
que malauradament encara tenen 
lloc al present. Sembla que no avan-
cem de pantalla; els mètodes de 
repressió s’han modernitzat, la for-
ma de protesta i desobediència civil 
també, però la història segueix sent 
la mateixa. La història es repeteix. 
L’estat espanyol continua perseguint 
les veus crítiques amb el sistema 
econòmic, jurídic i polític establert. 
Per això, les presons no han deixat 
mai de tenir presos polítics.

Amb aquesta retrospectiva que 
us presentem, hem seleccionat sis 
casos de dissidència i repressió al 
nostre país al llarg dels darrers 50 
anys. Són casos que val la pena 
recuperar i analitzar pausadament. 
Per això també plantegem una tau-
la oberta de debat amb diferents 
ponents després de la projecció de 
cada un dels documentals.

En un moment d’incertesa i des-
orientació política com l’actual, amb 
una falta inequívoca d’estratègia 
col·lectiva que ens torni a situar a 
l’escenari post 1 d’octubre i que tor-
ni a centrar el poder de decisió i la 
iniciativa en el poble i no en els po-
lítics, cal més que mai aprendre de 
les lluites que ens han precedit i fer 
memòria històrica per reforçar-nos. 

Ara bé, també hem d’estar disposats 
totes i cada una de nosaltres a arris-
car per aconseguir les fites que ens 
hem marcat: defensar la República 
que vam tocar amb la punta dels 
dits. Una república no buida de con-
tingut, sinó tot el contrari. Una repú-
blica feta des del poble i per al poble.

El passat diumenge 2 de febrer, 
al Centre d’Entitats d’Artesa, vam 
visualitzar el documental “Xirinacs, 
a contracorrent”, primer del cicle, 
amb un notable èxit de participació. 
L’acte va comptar amb la interessant 
participació de Lluís Planas, impul-

sor del moviment Catalunya Demo-
cràcia Plena-La Marxa Som, d’El 
Camí dels Països Catalans i del mas 
El Negre-Fundació Vidabona (cen-
tre difusor del llegat de Xirinacs, de 
qui Planas en fou col·laborador). El 
llegat d’un dels catalans més com-
promesos amb el país, Lluís Maria 
Xirinacs, ens dóna llum i esperança. 
Potser, encara, no tot està perdut. 
Només depèn de nosaltres.

Us esperem a Artesa i Agramunt 
en les properes projeccions del cicle, 
que podeu consultar al cartell adjunt. 
| CDR Artesa de Segre

Èxit del cicle de documentals sobre repressió

A dalt, cartell del cicle i a baix, primera sessió, amb Lluís Planas | CDR / R. Giribet
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E l 26 de gener vam organitzar una 
sessió de bingo que va acabar 

amb un berenar a base de coca i xo-
colata desfeta. Hi participaren unes 
50 sòcies. Va resultar una tarda tan 
distreta i entretinguda que a moltes 
assistents se’ls va fer curta.

El 9 de febrer, com ja ve sent ha-
bitual per aquestes dates, vam cele-
brar Santa Àgueda (que és el 5 de 
febrer) al bar del poliesportiu, amb 
un dinar de germanor i una sessió 
de ball. Després de dinar, tot espe-
rant que arribés l’hora del ball, que 

ens va amenitzar el músic Joan Car-
bonell, es van realitzar diverses ac-
tivitats: el sorteig d’uns lots i un bin-
go. Hi assistiren prop d’un centenar 
de persones, que van gaudir d’una 
magnífica diada. | Associació d’Ar-
tesenques Actives

Bingo i Santa Àgueda a les Artesenques Actives
A dalt, tarda de bingo i a baix, diferents moments del dinar de Santa Àgueda  | Dolors Bella
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L ’Associació de Puntaires volem 
donar les gràcies a la Coopera-

tiva d’Artesa per l’obsequi de la bóta 
de vi, que ens va tocar a la primera 
edició de l’Espinjola’t, la festa del vi.

Perquè totes les sòcies i puntai-
res poguéssim gaudir de l’obsequi, 
es va repartir en lots a totes les sò-
cies el dia del sopar de Santa Llúcia 
que com cada any celebrem. Aquest 
any vam poder delectar-nos, a més 
del vi, d’un bon cava també de la 
cooperativa. A les sòcies que no van 
poder assistir al sopar se’ls va repar-
tir el lot el dia següent a casa seva. 
Moltes gràcies!

L’Associació de Puntaires reparteix el premi 
de la bóta de l’Espinjola’t entre les sòcies

entitats

L’entitat ha repartit la bóta en lots que s’han entregat a les sòcies | As. de Puntaires

Cada mes organitzem una tarda 
de ball per a tots els socis. Al 

gener la vàrem fer el dia 12, amb el 
músic Joan de Lleida, que va agra-
dar molt. A la mitja part vàrem repar-
tir entrepans de pernil, 115 en total, 
i també vàrem rifar una cistella. Es-
perem que puguem continuar amb la 
companyia dels socis per poder se-
guir organitzant aquestes trobades. 
| D. Morera, Ass. de Gent Gran

Tarda de ball del mes de gener a l’Associació de Gent Gran

La sessió del gener es va fer el dia 12 i hi va haver més de 100 persones | J. Farré

18 I  I PUBLICACIÓ D’ARTESA DE SEGRE i COMARCA I febrer 2020 I Núm. 440



E l dia 20 de gener es va celebrar 
a la nostra població la festivi-

tat de Sant Sebastià, màrtir cristià i 
protector contra la pesta. La  ciutat 
d’Artesa de Segre va votar Sant Se-
bastià per protegir-los i ajudar-los en 
temps passats de malalties i entre-
bancs ocasionats per aquestes.

Com cada any, la Germandat de 
Sant Sebastià va organitzar dife-
rents actes per commemorar aques-
ta diada.

A les 11.30h es va fer la processó 
des de la plaça de la Nació Catala-
na fins a l’església amb l’estendard 
de Sant Sebastià, a les 12h missa 

solemne en honor de Sant Sebas-
tià, cantada dels goigs i adoració del 
Sant, a les 14h dinar de germanor 
al Cubtural, seguit de bingo amb 
premis dolços i salats i d’una lluïda 
sessió de ball amb el músic artesenc 
Joan Carbonell. | La Germandat 
de Sant Sebastià

La junta de la Germandat i el dinar, seguit de bingo i ball, organitzat per cloure la jornada | Dolors Bella

La Germandat de Sant Sebastià celebra la 
festivitat amb processó, missa i dinar
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Com cada any, s’ha celebrat 
una nova edició del Concurs 

de Pessebres d’Artesa de Segre i 
municipi. Enguany, ha estat 64è any 
que artesencs i artesenques han de-
mostrat les seves habilitats i el seu 
enginy! 

En total hi han hagut 19 par-
ticipants, i els guanyadors de les 
diferents categories han estat: en 
categoria sènior, Mariona Vantolra 
i Lourdes Masana; en categoria jú-
nior,  Adam Franquet i Martina i Pau 
Galceran; en la categoria a l’origina-
litat, Rosa Vilella i Rosa Cuders. El 
premi Popular de les Xarxes Socials 
se l’han endut Aina i Laura Guiu.

Moltes gràcies  a tots els partici-
pants i patrocinadors que fan possi-

ble que cada any es pugui continuar 
la seva tradició. Fins a la pròxima 

65a edició! | Associació de Pesse-
bristes d’Artesa de Segre

Resultats del 64è Concurs de Pessebres

Foto de grup dels premiats en l’entrega d’obsequis | Associació de Pessebristes

E l passat 9 de gener a les 13.30 
hores a l’Ajuntament d’Artesa de 

Segre vàrem fer el sorteig de vals de 
compra la Campanya de Nadal orga-
nitzada per l’Associació de Comerç i 
Serveis. Els premiats van ser els se-

güents. Amb el primer premi, un val 
de 300 euros, Paquita Porredon. El 
segon premi, un val de 200 euros, va 
ser per Josu. El tercer premi, un val 
de 100 euros, va ser per Pau Jovell.

Referent al concurs d’aparadors 

Coneixes els Comerciants d’Artesa, 
la guanyadora va ser Gemma Pérez, 
que es va endur un val de compra 
per valor de 100 euros. | Associa-
ció de Comerç i Serveis d’Artesa 
de Segre

Premis de l’Associació de Comerç i Serveis

A l’esquerra, el sorteig de vals de compra de la campanya de Nadal i a la dreta, l’entrega de premis | ACS

entitats
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A l febrer han començat els as-
sajos del grup de Caramelles 

d’Artesa, que tindran lloc tots els 
dissabtes a l’edifici de les escoles 
velles. Les caramelles estan obertes 
a tothom que li agradi cantar i vulgui 
sortir el dia de Pasqua amb el grup 
a cantar pels carrers d’Artesa. Els 
assajos fins ara han estat a les 20 
hores, un horari susceptible de mo-
dificació. 

Des d’aquestes línies fem una 
crida a tothom a participar-hi i us ani-
mem a posar-vos en contacte amb 
l’associació de Caramelles La Dàlia 
Blanca si voleu més informació. | 
Caramelles d’Artesa de Segre

Comencen els assajos de les Caramelles

El primer assaig d’aquesta temporada va ser el dissabte 1 de febrer | Caramelles

D iumenge 12 de gener el Club 
d’Escacs Artesa de Segre va 

participar a la Copa Catalana-Fase 
Lleida 2020 que es va celebrar al 
Pavelló Poliesportiu de la localitat 
de Bellcaire d’Urgell. Es van jugar 
vuit rondes amb el sistema de pun-
tuació olímpica amb un ritme de joc 

de 12 minuts per jugador amb un 
increment de 5 segons per jugada. 
El nostre club va quedar en segona 
posició dins de la Tercera Categoria, 
empatat de punts amb el primer clas-
sificat, la qual cosa ens dóna accés 
a la Fase Final de la Copa Catalana.

Aquesta competició està orga-

nitzada per la Delegació Territorial 
de Lleida de la Federació Catalana 
d’Escacs, i hi poden participar tots 
els equips dels Clubs que formen 
part de la Delegació de Lleida. La 
participació va ser de 40 equips de 
la província. | Club d’Escacs Arte-
sa de Segre

A l’esquerra, entrega de trofeus al campionat de Bellcaire i a la dreta, un moment de la competició | Club d’Escacs

El Club d’Escacs d’Artesa de Segre es 
classifica per la fase final de la Copa Catalana
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La setmana del 27 al 31 de gener 
a l’escola vam celebrar la Set-

mana de la Interculturalitat.
Va ser una setmana on vam re-

bre molts pares, mares i altres fami-
liars dels alumnes de l’escola que 
ens van explicar i ens van fer veure 
la realitat de molts països d’on són 
nascuts: contes, costums, cançons...

El lema que hem treballat aquest 
any és: “Les diferències ens enri-
queixen i el respecte ens uneix”. 

Durant la setmana també vam 
poder escoltar algunes peces mu-

sicals de diferents indrets del món: 
Bulgària, Romania, Moldàvia, Ca-
talunya, Marroc, Mali, Brasil, Xina i 
Colòmbia.

Dins de la mateixa setmana 
hi va haver el Dia Escolar per la 
No-Violència i la Pau (DENIP), el dia 
30 de gener, que enguany ha mirat 
de relacionar la cultura de la Pau 
amb la Justícia Climàtica. A partir 
d’ara també ha de ser un any clau en 
la lluita per salvar el planeta perquè 
hi ha massa en joc i no hi ha pas pla 
B. Així, respectant el planeta, res-

pectant les persones, aconseguirem 
la Pau.

També vam celebrar el DENIP 
expressant la paraula PAU en di-
ferents llengües parlades a l’esco-
la i/o a casa i les vam col·locar  al 
mapamundi. L’objectiu que ens hem 
proposat és donar a conèixer a tot 
l’alumnat l’existència de diferents 
cultures i fomentar el vincle entre to-
ta la comunitat educativa. Les famí-
lies formen part de l’entorn educatiu, 
cal conèixer-lo i enriquir-nos. | Esco-
la Els Planells

Setmana de la interculturalitat i celebració  
del Dia escolar per la no-violència i la pau

L’Escola va celebrar el DENIP el 30 de gener en el marc de la Setmana de la Interculturalitat | Escola Els Planells

escola els planells
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tema del mes

Onada d’actes vandàlics
A rtesa ha sofert nombrosos ac-

tes vandàlics les darreres set-
manes, que han causat danys que, 
pendents de concretar, el consistori 
xifra ja en més de 12.000 euros. Les 
destrosses més cares són la crema 
de cinc contenidors, ja que des de 
la renovació de fa cosa d’un any, els 
nous valen 2.000 euros cadascun. 

En aquest cas, l’Ajuntament no 
haurà de pagar els nous contenidors, 
ja que el contracte amb la conces-
sionària a través del Consell Comar-
cal, que gestiona la recollida, esta-
blia que els contenidors es pagarien 
progressivament i, per tant, encara 
no es considera que siguin propietat 

de l’ajuntament d’Artesa. Pel que fa 
als danys a la resta de material, es 
confia que es podran cobrir, almenys 
en part, amb l’assegurança.

Altres danys han estat al recinte 
de la Palanca, al costat del riu, on 
s’han trencat arbres, i sobretot ha 
estat especial objecte d’atacs la zo-
na de l’aparcament de caravanes. 
Aquí, l’1 i 2 de febrer s’hi van trencar 
les portes de les pilones amb equi-
pament d’electricitat i força, d’on es 
van endur material elèctric amb el 
consegüent risc d’electrocució, i van 
trencar tres fanals, un d’ells comple-
tament, l’altre pel caputxí i un tercer 
que es va poder reparar. L’alcalde, 

Mingo Sabanés, ha explicat que “tot 
i que s’hagin endut material sembla 
evident que el robatori no és l’objec-
te de les destrosses, que són pura-
ment d’actes vandàlics”.

El mateix cap de setmana tam-
bé hi va haver danys a les escoles 
velles, on van buidar el contingut de 
dos extintors per les escales i els 
passadissos, que ha costat gaire-
bé dues setmanes de netejar, i van 
llençar els extintors buits al pati.

A més, aquell cap de setmana 
van entrar a la força al recinte de les 
piscines. Es van endur material de 
poc valor i van entrar forçant la reixa 
de la zona de les piscines. En aquest 

Contenidors al carrer Balaguer, arbre fet malbé als Bombers i danys a les escoles velles i al pàrquing de caravanes | D.B.
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tema del mes #temadelmes

cas, les càmeres de seguretat van 
enregistrar l’entrada de “dos o tres” 
encaputxats, explica Sabanés.

El vandalisme va més enllà del 
mobiliari urbà i ha malmès ja nom-
brosos arbres, un parell a la plaça de 

l’Ajuntament i un altre al costat del 
parc de Bombers.

Tots els fets han estat denunciats 
i els Mossos ho investiguen. Els au-
tors no han estat identificats però se 
sap que són un grup de “mitja dot-

zena”, d’entre 16 i 20 anys, que ac-
tuen només de nit. S’ha demanat als 
Mossos que prenguin mesures, amb 
més vigilància, i per ara es constata 
que no hi ha altres pobles on s’hagi 
produït el mateix fenomen.

Les zones de les piscines, la Palanca i el pàrquing de caravanes han estat objecte de diversos dels atacs | Dolors Bella

L’equip de govern es mostra pre-
ocupat davant la gran onada d’in-
civisme que està patint el nostre 
municipi, especialment, al nucli 
d’Artesa de Segre.
Durant anys, aquestes contrades 
s’han caracteritzat per ser indrets de 
convivència pacífica i respecte en-
tre els veïns. No obstant, des de fa 
uns mesos s’han produït una sèrie 
d’actes de caràcter vandàlic que 
estan causant un greuge econòmic 
important a les arques del nostre 
Ajuntament, però més que aquest 
greuge, ens neguiteja el descontrol 
i la manca d’ètica i d’educació de 
les persones que els cometen.

En menys de tres mesos s’ha pro-
duït: crema de les bústies del Cen-
tre d’Entitats, reiterades destrosses 
a l’aparcament de caravanes, s’han 
buidat els extintors de les Escoles 
Velles i la Llar d’Infants, han arren-
cat i pelat arbres de la plaça de 
l’Ajuntament, la Palanca i la zona 
del Pavelló, han cremat diversos 
contenidors del poble i han comès 
un robatori a les piscines munici-
pals d’Artesa de Segre, entre altres.
Estem comptabilitzant a quant as-
cendirà, finalment, la reposició de 
tot aquest mobiliari públic. Només 
la crema dels contenidors, ja ascen-
deix a un total de 10.000€. Diners 

que, cal recordar un cop més, són 
de tots els contribuents, és a dir, ho 
paguem entre totes i tots. 
Així doncs, i vista la reiteració 
d’aquests actes i l’elevat cost i im-
pacte que està tenint en el nostre 
municipi i en les arques municipals, 
ens hem vist obligats a instar al cos 
de mossos d’esquadra, que ja han 
obert la corresponent investiga-
ció policial per trobar els culpables 
d’aquests actes. I demanem, tam-
bé, la màxima col·laboració ciuta-
dana per frenar aquesta onada de 
vandalisme que estem patint da-
rrerament. | Equip de govern de 
l’Ajuntament d’Artesa de Segre

Nota de l’equip de govern

  I 25



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

26 I  I PUBLICACIÓ D’ARTESA DE SEGRE i COMARCA I febrer 2020 I Núm. 440



el cap informa

E l dijous 30 de gener va tenir lloc 
la segona Taula Territorial d’Ar-

tesa de Segre, al Cubtural, organit-
zada per l’Espai Estratègic de Coor-
dinació Comunitària de la Noguera, 
que està format per les Àrees Bàsi-
ques de Salut de Balaguer, Ponts i 
Artesa de Segre, pels Serveis So-
cials del Consell Comarcal de la 
Noguera, pel Servei Educatiu de la 
Noguera i per Salut Pública de la 
Noguera

L’objectiu principal d’aquest es-
pai és poder elaborar una estratègia 
d’intervenció comunitària conjunta i 
consensuada. Per dur-ho a terme, 
s’ha iniciat un procés comunitari a 
la Noguera que comença amb una 
diagnosi comunitària per analitzar la 
realitat social, detectant les neces-
sitats de la població i prioritzant les 
accions que hauran d’implementar 
els serveis adreçats a la ciutadania. 
Aquesta diagnosi és participativa i 

té en compte les opinions de l’ampli 
conjunt social a través d’enquestes, 
d’entrevistes personals i dels es-
pais de participació. 

La Taula Territorial d’Artesa de 
Segre és oberta als municipis d’Alòs 
de Balaguer, Artesa de Segre, Fo-
radada i Vilanova de Meià, i l’EMD 
de Baldomar. En aquesta prime-
ra reunió hi van participar 64 per-
sones coneixedores de la realitat 
dels municipis, procedents d’ens 
locals, de serveis i d’entitats de di-
ferents àmbits (regidories, tèc-
nics dels ajuntaments, cossos de se-
guretat, centres educatius, serveis 
socials, comerciants, entitats del 
tercer sector, associacions diver-
ses, farmàcies, etc.). La reunió  va 
consistir en una sessió dinàmica 
on a través de grups de discussió 
i des de la visió de cada persona 
i de l’àmbit d’on provenen, van apor-
tar la seva expertesa i coneixement 

sobre les necessitats i problemàti-
ques dels diferents municipis.

Per arribar a tota la Noguera, el 
territori s’ha dividit en set zones, en 
cadascuna de les quals es crearà 
una Taula Territorial d’on sortiran les 
necessitats per a elaborar la diagno-
si de cada zona, fer la priorització, la 
planificació, la implementació, el se-
guiment i l’avaluació de les accions 
comunitàries que s’hi duran a terme. 

Aquesta és la segona taula de les 
set que es preveuen en el projecte, 
la primera de les quals es va fer a 
Balaguer al desembre i les cinc res-
tants es faran durant el 2020.

Com veieu, la participació ciuta-
dana és clau, així que us emplacem 
a participar en la propera activitat: us 
demanarem que d’entre les neces-
sitats detectades, en prioritzeu tres. 
Ben aviat us comunicarem com. 

Gràcies a tots per la vostra dedi-
cació. | CAP Artesa de Segre

Taula Territorial de Participació sobre salut
La segona taula territorial va ser el 30 de gener al vestíbul del Cubtural i hi van participar 64 persones | CAP Artesa de Segre
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L ’any 2020 el CUDOS compleix 
25 anys i ho celebrarà organit-

zant un acte obert a tota la ciutada-
nia cada mes. El del gener ha estat 
una projecció sobre esquí de mun-
tanya a càrrec dels socis Antonio 
Colom i Joan Roca, que es va fer el 
dia 24 a la Biblioteca amb gran aco-
llida de públic. Colom i Roca van ex-
plicar la seva experiència en aquest 
esport i van mostrar algunes de les 
espectaculars imatges de les quals 
gaudeixen practicant-lo.

La celebració continuarà el 29 de 
febrer amb una sortida a Tavascan, 
de la qual pot participar tothom que 
vulgui passar un dia a la neu fent ra-
quetes, esquí de fons o de muntan-
ya, ja siguin socis o coneguts. Les 

persones interessades es poden 
posar en contacte amb el club per 
saber detalls de preus i horaris.

Al març es farà una caminada pel 
Montsec, encara a concretar, a l’abril 
hi haurà una excursió a les coves de 
la Vansa i al maig, dues activitats. La 
primera és el dia 1, la cursa Lo Me-
ló, de la qual aviat s’obriran inscrip-
cions i es donaran a conèixer detalls 
de recorreguts, i l’altre la tradicional 
excursió a Montserrat en BTT, el 16.

El 20 de juny es farà una camina-
da Montserrat, concretament per la 
Canal de la Llum, Sant Jeroni i Sant 
Benet. El 12 de juliol la proposta ens 
porta al Pirineu, per pujar la Pica 
d’Estats i/o el Pic de Sotllo. A l’agost 
es farà una sortida nocturna en BTT 

i un sopar, el dia 21. El 19 de setem-
bre hi haurà una segona activitat pi-
rinenca, encara a concretar, mentre 
que el 17 d’octubre hi haurà la festa 
de 25è aniversari. El 8 de novembre 
torna una altra proposta consolida-
da, la cursa Meló Bike, i el desembre 
tancarà l’aniversari també amb dos 
actes clàssics, la pujada del pesse-
bre a Sant Mamet, el dia 13, i la cur-
sa Sant Silvestre, el 31.

CURSA SANTRUNMON

Per altra banda, el 9 de febrer mi-
tja dotzena de socis van participar a 
la trail Santrunmon, a Sant Ramon, 
de 23 quilòmetres i uns 800 metres 
de desnivell. Destaca la segona po-
sició en dones de Marta Serret.

El CUDOS obre el 25è 
aniversari amb una 
projecció sobre esquí de 
muntanya i un podi

A dalt, la xerrada i a la dreta, podi a la cursa Santrunmon | Jordi Farré, CUDOS

esports
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Durant els mesos de gener i fe-
brer, la Biblioteca Joan Malu-

quer i Viladot d’Artesa ha acollit 
l’exposició “40 anys de CENG”. S’hi 
han exposat els trofeus aconseguits 
pel club, així com els diferents equi-
patges d’aquestes 40 temporades, 
i documents com actes de partits, 
fitxes federatives, retalls de prem-
sa... així com fotografies dels equips 
i activitats que ha fet el club al llarg 
d’aquests anys. | CENG

Exposició 
“40 anys de 
CENG”

L’exposició s’ha pogut veure els mesos de gener i febrer a la Biblioteca | CENG

Les empreses Click & Pàdel i Gestiona ja ho tenen 
tot a punt per la quarta edició del torneig de prima-

vera de pàdel. La competició se celebrarà a les pistes 
de pàdel de cinc poblacions de la Noguera, en concret a 
Artesa de Segre, a Ponts, a Vilanova de Meià, a Tiurana 
i a Oliana. 

Els partits es disputaran de l’1 de març al 12 d’abril 
en funció de les categories. Així, de l’1 al 21 de març es 
jugaran els partits de les tres categories masculines i de 
les tres femenines. En una segona fase, del 22 de març 
al 12 d’abril, es disputaran els partits de les tres catego-
ries mixtes i de les tres categories infantils (femenina, 
masculina i mixta), amb participants de fins a 16 anys.

La inscripció val 20 euros en una categoria o 35 si 
es fa en dues, i garanteix un mínim de tres partits de 60 
minuts i l’obsequi d’una samarreta. Els campions s’endu-
ran un rellotge i un trofeu, i els finalistes, un trofeu.

Torna el torneig de 
primavera de pàdel els 
mesos de març i abril
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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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carnestoltes
DISSABTE 22 DE FEBRER
18.30h Concentració de Comparses 
i Comparsites a la plaça de l’Ajunta-
ment (inscripció prèvia fins al 19 de 
febrer) amenitzada pel grup de Ba-
tukada de l’EMMA
Tot seguit, el Saltasekles XXVIIè farà 
el tradicional pregó des del balcó
A continuació, rua fins al pavelló 
amenitzada pel grup de Batukada 
Pentina el Gat
Sopar al pavelló (inscripció prèvia), 
espectacle amb Èrik i nit de marxa 
amb MundtBand i  DJ

DIUMENGE 23 DE FEBRER
17h Trobada de disfresses al Pavelló
17.30h Gran desfilada de disfresses 
(inscripció prèvia fins al 19 de febrer)
A continuació, festa infantil al Pa-
velló amb SAC- Espectacles “salta, 
balla i canta”

DIMARTS 25 DE FEBRER
Matança del porc
Durant el matí, elaboració de llonga-
nisses i botifarres a les Sitges.

A partir de les 17.30h Berenar de 
Germanor a les Sitges amb derivats 
del porc cuits a la brasa amb pa i vi 
del país.

INFORMACIÓ

COMPARSES i COMPARSITES
La Rua de Carnestoltes la formen 
Comparses (més de 20) i Compar-
sites (de 2 a 19). Es considerarà 
comparsa el grup amb la mateixa 
disfressa, si se’n vol fer més d’una, 
caldrà que la disfressa sigui diferent. 
Calia confirmar i pagar l’assistència 
al sopar en inscriure’s (19 de febrer).
Itinerari: Plaça de l’Ajuntament, Mar-
cel·lí Farré, Eduard Maluquer, Av. 
Maria Anzizu, Prat de la Riba, Carre-
tera Agramunt, Escoles, Carretera 
de Montsonís i Pavelló (es prega als 
veïns no deixar vehicles/obstacles).
Per la concentració, els vehicles de 
les comparses s’hauran d’aparcar al 
voltant de la plaça per ordre d’arriba-
da, des de davant del Disbo, cap a 
l’avinguda Maria Anzizu i fins al ren-

tador. Durant el discurs cal apagar el 
motor i la música.
El sopar consta d’aperitiu, llonga-
nissa amb patates al caliu i gelat. 
Inclou vi, aigua, refresc i cafès. S’ob-
sequiarà amb 200 euros la carrossa 
més original. Si plou, comparses i 
comparsites aniran directament al 
pavelló, on es farà el pregó. No es 
pot tirar confeti al pavelló.

DESFILADA INFANTIL
Calia apuntar-se abans del 19 de fe-
brer. La desfilada té caràcter local i 
per concursar les disfresses han de 
ser fetes a mà, tot i que poden des-
filar totes (infants fins a 14 anys). Es 
premiaran les tres millors (50, 30 i 
20 euros) i hi haurà berenar. Tots els 
participants rebran un petit obsequi.

MATANÇA DEL PORC
Venda anticipada de tiquets del be-
renar a 1 euro fins al 24 de febrer a 
Frankfurt Balmes, Estanc Massana i 
Bar Poliesportiu. Venda al mateix re-
cinte a 2 euros de 16 a 19h.
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reflexionem
Mercè Nogues

E l secret està en ser capaços de 
donar les gràcies sense que es 

produeixin fets extraordinaris.
Així s’aconsegueix estar més 

contents siguin quines siguin les cir-
cumstàncies de les nostres vides.

Hi ha dues classes de gratitud: la 
condicional i la incondicional. La pri-
mera consisteix a sentir-se bé quan 
les coses surten com un espera. 
Com que no sempre és així, acaba 
sent una emoció esquiva i poc dura-
dora. La segona, consisteix en una 
actitud i un hàbit de vida, sentir-se 
bé sense que hagi passat res es-
pecial; és a dir: estar agraït per tot 
i per res alhora. I en no estar condi-
cionada per cap altre esdeveniment, 
aquesta actitud és la precursora de 
la felicitat i l’èxit personal en la vida.

Tenim en compte quantes perso-
nes han contribuït al fet que aquest 
dia sigui possible? Des que ens lle-
vem fins que anem a dormir estem 

rebent les benediccions d’innombra-
bles persones, la majoria descone-
gudes, que fan de les nostres vides 
una experiència millor.

Els psicòlegs Emmons i McCo-
llough van estudiar les conseqüèn-
cies de la gratitud i van acabar con-
cloent que té profunds efectes en el 
benestar físic i també emocional de 
les persones.

I van descobrir que les persones 
que feien d’aquesta actitud un hàbit 
de vida se sentien més saludables, 
més optimistes i més felices amb 
les seves vides. Altres investigadors 
van arribar a la conclusió que aquest 
hàbit millora les relacions amb les 
persones i propicia l’altruisme. A 
més d’ajudar a superar l’estrès i 
les actituds negatives. Però un dels 
fruits més importants de la gratitud 
és que contribueix a generar felicitat

Doncs si volem, podem co-
mençar a estar agraïts en aquest 

mateix moment, sigui quina sigui la 
situació personal de cadascú.

Les persones més felices senten 
gratitud per tot i per res en especial. 
No necessiten raons concretes (tot i 
que si es posen a buscar-les, la llis-
ta de motius és inacabable). Viuen 
instal·lades a reconèixer allò bo que 
tenen pel simple fet d’estar vives, 
al marge d’allò que els passa. No 
necessiten raons de pes per estar 
agraïdes. 

Fins i tot hi ha persones tan ha-
bituades a viure en aquesta actitud, 
que agraeixen coses tan intangibles 
com un somriure, una alba, una ins-
piració, la brisa suau, la calidesa  del 
sol o un instant de pau.

Un dels hàbits comuns de les 
persones felices és el de començar 
el dia donant gràcies per petites co-
ses per generar una actitud joiosa 
per a la resta de la jornada. 

Prova-ho!

Ser agraïts ens fa més feliços
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Albert Vidal
coses de l’idioma

poesia  
¿El viento?

Sigiloso,
capaz de desordenar el caos
y volverlo a ordenar él solo.

Y que..., se va rápido. 

¿La tormenta?
Brava,

orgullosa de su devastación
y temeraria, no teme al temerario.

Y que..., se va rápido.

¿La niebla?
Anárquica,

no cree en la realidad

Se va rápido
y te fuerza a aprender,

paso a paso,
piedra a piedra.

Y que..., se va rápido.

¿El sol?
Opulento,

nos deja apreciar lo que somos
y lo que podemos llegar a ser,

y gracias a él,
siempre somos más, que menos.

Y que..., se va rápido.

¿El amor?
Una musa,

Fa uns dies vam coincidir amb uns 
nens que xerraven. Un deia:

-Doncs jo, si la Maria (segurament 
es referia a la mestra) no em veu, 
“còpio” a l’exàmen.

- Jo no, perquè al “puesto” que es-
tic em veuria des de la seva taula i si 
em “pilla”...

- Doncs jo, giro “l’hombro” així (fa 
un gest posant-se més o menys d’es-
quena) i vaig amb “cuidado” que no 
em vegi.

- I si “de repent” va cap a tu?
- Et penses que soc un “capullo”? 

De seguida m’amago la “xuleta”.
I van continuar carrer avall. 

Ai, aquesta canalla! És un error 
molt freqüent accentuar alguns temps 
de verb a la castellana, com en aquest 
cas: “còpìo”, “cànvio”, “anúncio”...

La primera persona del present 
d’indicatiu d’aquests verbs porta l’ac-
cent a l’última “i”: copio, canvio, anun-
cio... l’accent prosòdic, és clar, no el 
gràfic, és a dir el que s’indica amb un 
lleuger èmfasi en una lletra; fer-lo grà-
fic també seria una errada.

 Pel que fa a “puesto”... caldria 
dir lloc o posició,  per exemple. Ah, 
i no el “pillaran”, en tot cas l’enxam-
paran, l’atraparan... I no podrà pas 
girar “l’hombro”; en tot cas podrà gi-

rar l’espatlla. Tampoc no cal que va-
gi amb “cuidado”, més val que vagi 
amb compte. Per altra banda, ningú 
no arriba de “repent”, en tot cas arriba 
de sobte. Els “capullos”... deuen ser 
capolls quan es tracta de flors a punt 
d’obrir-se o de la coberta protectora 
de les larves, com les dels cucs de 
seda. Ell devia referir-se, però, a ser 
un estúpid, un inepte, un incapaç...

Per fi, les “xuletes” són les coste-
lles, si parlem de parts dels animals, 
encara que en aquest cas deu voler 
dir els apunts, les notes... de tota ma-
nera, realment, no vam trobar cap 
paraula catalana que volgués dir el 
mateix que en castellà, amb el mateix 
esperit de fer trampa. Deu ser perquè 
els catalans no copiem als exàmens?

Coses de nens...

Enric Kahn

nos junta los cristales rotos,
para formar hermosas vidrieras.

Motiva el impulso de sentimientos
y de la fe irracional,

dejamos de creer en lo material
y nos fijamos en otras cosas,

como en la carcasa que late bajo 
el pecho,

esa que es de cristal.

Y yo pienso.
Y pienso.
Y pienso.

Y que..., se va rápido.
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HORARI De dilluns a divendres de 16 a 20 h, dissabtes de 10 a 13h

notícies
NOVEL·LA

Cos. Olga Tokarczuk. Rata
A Cos les germanes de Chopin creuen 
Europa amb el cor del compositor en 
un pot, l’anatomista Philip Verheyen 
descobreix el tendó d’Aquil·les fent-se 
una dissecció a la pròpia cama i una 
secta religiosa, els bieguni, obliga els 
seus adeptes a moure’s constantment. 
Reflexió sobre el cos humà.

El crit. Blanca Busquets. Proa
La Judit és a la sala d’espera d’una 
psicòloga el setembre del 2017 obses-
sionada pel que va veure el 17 d’agost 
a la Rambla de Barcelona des de l’ha-
bitació d’un hotel. Ella és la primera de 
sis personatges que mostren les se-
ves vides al lector.

Tiempos recios. Mario Vargas Llosa.
Alfaguara
Conspiracions polítiques i interessos 
oposats durant la Guerra Freda. Una 
mentida que va passar per veritat i va 
canviar l’esdevenir d’Amèrica Llatina.

El pintor de almas. Ildefonso Falco-
nes. Grijalbo
Poderosa història d’amor, passió per 
l’art, revoltes socials i venjança a la 
Barcelona modernista.

Sus hijos después de ellos. Nico-
las Mathieu. AdN Alianza de Novelas.
Premi Goncourt 2018. Agost de 1992 a 
l’est de França: una vall oblidada, uns 

alts forns extingits, un llac i la calor de 
la tarda. Anthony, de 14 anys, per pur 
avorriment, roba una canoa per a anar 
tafanejar una platja nudista. Allà l’es-
peren el primer amor, el primer estiu, 
que el marcaran per sempre.

NOVEL·LA JUVENIL

Un estiu diferent. Jenny Han. Edicions 
62

Furyborn: el laberint del foc 
etern. Claire Legrand. Fanbooks

Bella confusió. Claire Christian. Pagès

NOVEL·LA ANGLÈS

The boy in the striped pyjamas. 
John Boyne. Random House

The little drummer girl. John le Ca-
rré. Pan Books

1Q84: the complete trilogy.  Haruki 
Murakami. Vintage

Death is now my neighbour; and 
The secret of annexe 3.  Colin Dex-
ter. Pan Books

POEMES 

Poetes de Ponent: antologia de 
la Renaixença als nostres dies. 
Jaume Pont i Jordi Pàmias. Pagès

TEATRE

Si no t’hagués conegut. Sergi Bel-
bel. Comanegra

CUINA

Història de la cuina catalana i 
occitana. Vicent Marqués. Sidillà

COL·LECCIÓ LOCAL

Les rutes del vi. Issac Fernández San-
visens. GeoEstel

Se’n parlave... i n’hi havie: 
Bruixeria al Pirineu i a les terres 
de Ponent. Guió i comissariat: Pau 
Castell. Xarxa de Museus de les Terres de 
Lleida i Aran.

NOVETATS   
FEBRER Activitats

• Reunió Club de Lectura de la 
Biblioteca 
11 de març, 20h

• Xerrada “Qui hi ha darrera la 
pantalla. Beneficis i riscos de 
les noves tecnologies”, a càrrec 
d’Àlex Palau 
18 de març – 20h

• Sortida al TNC per veure l’obra 
‘Justícia’, de Guillem Clua 
20 de març

• Reunió Club de Lectura Infantil 
de la Biblioteca  
20 de març – 17h

• L’Hora del Conte de la Biblioteca 
amb Alba Alàs 
25 de març – 18h

EXPOSICIONS
• Aus carronyaires de la comarca 

de la Noguera 
Del 2 de març al 8 de maig  

• Llibres del fons de la biblioteca 
relacionats amb el vi  
Fins al 13 de març  (1r pis)

• Concurs fotografies amb DO            
Fins al 13 de març (1r pis)      

• El món en un dit d’Albert Puig-
pinós 
Fins al 31 de març (replà)

Pl. de l’Ajuntament, Casal Cultural, entrada carrer València, 1 · 25730 · ARTESA DE SEGRE  
Tel: 973400754 · Biblioteca.artesadesegre@gencat.cat · http://bibliotecaartesadesegre.blogspot.com

de la biblioteca

  I 35



Has marxat,  sense paraules de 
comiat.

Has marxat, mirant el futur 
amb moltes limitacions, però 
amb tota la il·lusió.

Sentim encara quan deies: 
“Ot, Laia, Sergi, Jordi, Aina,... 
els dic tots menys el que tinc al 
davant. Però tan és que per mi 
tots sou iguals, a tots us estimo 
igual.

I és que has estat per nosal-
tres una Padrina amb majús-
cules. Ens has estimat, cuidat 
i mimat per damunt de tot i de 
tothom.

Hem estat amb tu a totes ho-
res: als matins quan estàvem 
constipats, a la nit, a l’estiu, els 
caps de setmana… Tu sempre 
podies quedar-te amb nosaltres. 
No et calia organitzar. I és que 
per tu era molt senzill, no ens 

feies grans dinars, ni horaris es-
trictes, ni  normes,... I a nosaltres 
realment no ens feia falta, en te-
níem prou amb jugar, iniciar-nos 
amb el padrí en petits jocs de 
guanyar i perdre sabent que tu 
sempre ens donaries la raó a no-
saltres. Desitgem mantenir per 
sempre la sensació d’aquesta 
estimació sense condicions.

Ens donaves consells, ens 
els repeties tantes vegades que 
semblaven una llista infinita, 
però quan ens equivocàvem ens 
perdonaves a la primera.

En els dinars familiars tot et 
recordava als teus padrins, qual-
sevol detall servia perquè ens 
expliquessis una història d’ells.

Esperem que arribi el dia en 
què nosaltres puguem recordar 
amb alegria tot el que hem com-
partit amb tu i el padrí.

Avui els records són plens de 
llàgrimes que mostren el nostre 
desconsol, el nostre dolor pel 
que ens ha tocat viure, tot i que 
sabem que tu diries “és llei de 
vida”.

Per acabar, padrina, només 
dir-te que marxis tranquil·la, que 
cuidarem tan bé com podrem i 
sabem del teu pollet, esperem 
estar a l’alçada. 

Un petó, padrina.

Tania Caubet Solé

in memoriam

La família volem donar les gràcies 
per totes les mostres de condol i 
d’estimació que hem rebut durant 
aquests dies. Agrair també la de-
dicació del personal sanitari, i es-

pecialment l’acompanyament en 
els moments complicats.  
I una abraçada a totes aquelles 
persones que l’heu estimat: com 
a veïna del poble, com a amiga, 

com a clientes de la perruque-
ria (que com deia ella “no són 
només clientes”), i a les que l’heu 
cuidat o tractat com si fos de la 
vostra família.

Agraïment
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La família Ortiz - Terré vo-
lem donar les gràcies a tothom 
per les mostres de condol i 
afecte que hem rebut. 

També volem agrair l’aten-
ció i el suport rebut per part de 

tot el personal del Centre Ge-
riàtric i els professionals del 
Centre d’Atenció Primària, d’Ar-
tesa de Segre.

| Família Ortiz - Terré

Noemí Vivian 
i Ara

Els companys i companyes, 
regidors i regidores i el perso-
nal de servei de l’Ajuntament 
d’Artesa de Segre manifestem 

el nostre més sentit condol i su-
port a la família de Mingo Saba-
nés Porta, alcalde, en aquests 
moments difícils per la pèrdua 

de la seva mare, Ignacia Porta 
Codina.

| Ajuntament d’Artesa de 
Segre

Ignacia Porta Codina

 

Segueix-nos
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partits polítics
S i no va ser la proposta més re-

petida per tots els grups durant 
la campanya electoral, poc li devia 
faltar. Nosaltres sí que la vam repe-
tir, perquè hi crèiem, i hi continuem 
creient. Pensàvem que la gestió que 
es feia per part de l’equip de govern 
no era correcta, i ho continuem pen-
sant. I els fets ens van donant la raó.

Entre altres temes que ens plan-
tegen interrogants que esperem anar 
aclarint, avui ens centrarem en un 
assumpte que considerem especial-
ment greu. L’any passat, els carrers 

Sant Jordi i les Eres van ser pavi-
mentats. Segons la relació de fac-
tures lliurada per l’equip de govern, 
aquesta obra va tenir un cost de gai-
rebé 70.000 euros. 

Quan una administració pública 
ha de fer una obra per aquest import 
ha de seguir uns passos que, segons 
ens consta, no s’han seguit. On és el 
projecte d’aquesta obra? No n’hi ha. I 
el contracte amb l’empresa construc-
tora? No n’hi ha. I l’informe dels tèc-
nics? Oh, espera, n’hi ha un de ne-
gatiu per part de secretaria i tot i així 

es tira endavant. I l’informe final de 
l’obra? Algun tècnic ha dit que està 
ben executada? Doncs sembla que 
tampoc... Almenys, per sort, sembla 
que havia estat pressupostada.

Tot porta a pensar que ha estat 
una iniciativa de l’alcalde, que s’ha 
aprovat per decret incomplint diver-
sos procediments, i que se’n donarà 
compte com a decret d’alcaldia en el 
pròxim ple amb els vots a favor de tot 
l’equip de govern. Sense transparèn-
cia i sense bona gestió. 

Transparència i bona gestió
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E l contingut de la revista és molt 
divers i en destaco la rellevància 

que es va donar a un dels nuclis del 
municipi d’Artesa, així com l’entrevis-
ta que donava el tret de sortida a la 
cursa de les eleccions municipals.

PORTADA. La imatge, de J.I. Ro-
dríguez, ens mostra el magnífic re-
sultat de les obres de restauració de 
l’església i la rectoria d’Anya, motiu 
d’un article d’aquell mes.

EDITORIAL. El títol, Sembrar a 
canvi de res, pot donar la impressió 
que el tema a tractar és la pagesia. 
Però no. El primer paràgraf ho deixa-
va clar: “Avui volem fer una reflexió 
sobre la gent que des de la trinxera 
(...) es dedica de manera anònima a 
servir els altres a canvi de no res”. 

OFICIS ARTESANS. Després 
d’un mes d’absència, tornava la in-
teressant secció de Joan Fontanet 
París amb l’article Genaro Cirera, es-
pardenyer. El protagonista va néixer 
a Artesa el 1914 i els seus pares ja 
es dedicaven a aquesta feina, que 
ell va començar a aprendre de molt 
petit, quan sortia de l’escola. La fei-
na era molt manual i es necessitava 
poques eines, a més de les matèries 
primeres: cànem i lona. Passada la 
guerra, tenien la botiga a la plaça 
Major, coneguda popularment com a 
Cal Patac. Reproduïm la imatge que 
acompanya l’article, on veiem Gena-
ro Cirera a la dreta, la seua esposa 
Carme Zapatero al centre i un dels 
seus fills, Marià Cirera, a l’esquerra.

COMARCA. L’article Anya inau-
gura les obres de l’església és la crò-
nica d’un esdeveniment que va tenir 
lloc el 12 de febrer. Aquell diumenge, 

amb un estol d’autoritats de diverses 
institucions encapçalades per l’alcal-
de del municipi, Jaume Campabadal, 
es va inaugurar unes obres que van 
costar prop de 3 milions de pesse-
tes. La iniciativa fou del grup cultural 
i recreatiu La Travessa, presidida per 
Ferran Salvat, que també era l’alcal-
de del poble. Anya tenia un padró de 
40 habitants, però l’entitat comptava 
amb 163 socis. Els actes consistiren 
en una plantada d’arbres, una missa 
celebrada pel vicari general del bis-
bat, Mn. Vilardell, un concert a càrrec 
de l’Orfeó Balaguerí i un aperitiu po-

pular.
SOCIETAT. Leticia Soberón Mai-

nero, de l’Àmbit Maria Corral, sig-
nava l’article Treballant el present. 
Es tracta d’una reflexió sobre “els 
governants que parlen sempre de 
fer un país millor per a les genera-
cions futures”. L’autora plantejava 
que “pensar només o preferentment 
en aquells que encara no existeixen 
és una estranya i dolorosa forma de 
menyspreu pels presents”.

OPINIÓ. El col·laborador Sícoris 
publicava l’article Cal recordar per 
sempre més el símbol d’Auschwitz, 

fa 25 anys
Febrer de 
1995

40 I  I PUBLICACIÓ D’ARTESA DE SEGRE i COMARCA I febrer 2020 I Núm. 440



fa 25 anys
Ramon Giribet i Boneta

quan es complien els 50 anys de l’alli- 
berament d’aquest camp d’extermini 
nazi a càrrec de les tropes russes. Al 
final reivindicava que calia conservar 
viu en la memòria el símbol d’Aus-
chwitz per a què mai més es tornes-
sin a repetir atrocitats com aquella.

LITERATURA. En aquesta secció 
es van publicar alguns dels treballs 
premiats en la cinquena edició del 
Premi de Narrativa Breu de l’any an-
terior. Eren els guanyadors de les ca-
tegories de cicle inicial i cicle mitjà de 
primària: El llibre de les endevinalles 
d’Ariadna Gasol i Cudós (de Camara-
sa) i Una gota d’un dia de pluja de Fer- 
ran Marín i Rodríguez (d’Alentorn).

ELS CANDIDATS. La redacció 
iniciava una sèrie d’entrevistes amb 
els candidats a les eleccions munici-
pals d’aquell any i ho feia amb Joan 
Pellicer i Garcia, alcaldable pel PSC. 
Pellicer es tornava a presentar quan 
ja portava vuit anys de regidor i es 
lamentava que en aquest temps no 
l’havien deixat col·laborar. Afirmava 
que veia Artesa desanimada i creia 
que calia potenciar la indústria local, 
sense oblidar el sector primari. Aca-
bava dient que en el futur li agradaria 
“una Artesa neta, dinàmica, pròspe-
ra, oberta i solidària”.

IMATGES D’AHIR. Una nota breu 
de Magí Serra i Piqué, que el mes 
anterior havia publicat i comentat 
una foto antiga de Mn. Lluís i deu es-
colanets, servia per aclarir la identitat 
d’un d’aquells nois.

LOCAL. En aquesta secció hi 
trobem dos articles. En el primer, la 
revista explicava que aquell 10 de fe-
brer es va inaugurar l’estació d’ITV 
d’Artesa amb la presència del con-
seller d’Indústria i Energia, Antoni 
Subirà. El text se centra molt en les 
declaracions del conseller i destaca 
la posició de la Generalitat pel que 

fa a la política in-
dustrial: “la con-
selleria no diu on 
s’han d’instal·lar 
les indústries”. 
Pel que fa a la 
nova infraestruc-
tura, s’explicava 
que de moment 
només funciona-
ria els dilluns i els 
dimarts. 

En el segon article, Trobada de 
delegats de l’Aliança, la redacció es 
feia ressò de la reunió que havia tin-
gut lloc a l’Hostal Muntanya entre di-
versos delegats de la zona i els prin-
cipals dirigents de Lleida. L’Aliança 
feia uns 30 anys que havia establert 
el primer consultori extern de Cata-
lunya a Artesa.

COMARCA. La secció anunciava 
la Trobada Comarcal Escolar del VI 
Pla “Saltem i Ballem” que es faria el 
5 de març a Artesa. S’hi enumeraven 
els 16 centres participants, incloent 
l’Escola Els Planells i el Col·legi Sant 
Josep, i es feia públic el programa, 
segons el qual la interpretació de les 
sardanes aniria a càrrec de la Cobla 
Infantil d’Agramunt i actuaria el grup 
d’animació local Allioli.

CARRETERES. La redacció pu-
blicava Avaluació de la xarxa vial 
d’Artesa. S’hi analitzava principal-
ment la senyalització dels següents 
trams de carreteres: Cubells-Artesa 
i Artesa-Ponts (aleshores C-1313), 
Artesa-Agramunt (C-240), conside-
rat el millor perquè feia dos anys que 
s’havia renovat, i Agramunt-Montgai, 
tot i que aquest tram ens afectava de 
forma indirecta. Per contra, no es feia 
menció a la carretera Artesa-Tremp.

FULLS D’INFORMACIÓ MUNI-
CIPAL LOCAL. Aquell mes de gener 
van tenir lloc tres sessions del ple. En 

l’ordinària del dia 9 es van aprovar 
temes de tràmit en relació a diverses 
actuacions. En el ple extraordinari 
del dia 16 es va aprovar l’arrenda-
ment d’una nau municipal de La Fà-
brica a l’empresa d’abrasius Jadeca, 
mentre que el dia 31 es va adjudicar 
l’obra d’arranjament de l’entrada de 
la carretera d’Agramunt a l’empresa 
Inverfor SA per gairebé 22,5 milions 
de pessetes, amb les abstencions de 
dos regidors d’ERC, integrants de 
l’equip de Govern. L’apartat d’infor-
macions es feia ressò de la recollida 
selectiva de piles, entre altres temes.

TIURANA. L’Anna de Montclar 
signa l’article Un record al poble 
de Tiurana, on es pregunta si real-
ment valia la pena construir el pan-
tà de Rialb després de constatar el 
sofriment que va provocar a la gent 
d’aquest poble. Un reportatge gràfic 
de nou fotografies, obra de la fotò-
grafa Antònia Estrada, ens recorden 
l’antic poble de Tiurana.

IMATGES D’AHIR. A la contra-
portada, com el mes anterior, Magí 
Serra i Piqué comentava una altra 
fotografia amb Mn. Lluís Domènech 
i Peralta de protagonista. Aquesta 
és del curs 1943-1944 i estava feta 
al convent de les germanes domini-
ques. Serra explicava qui eren els 
onze escolanets que acompanyaven 
el rector d’Artesa.
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informació       municipal d’artesa
PLENS ORDINARIS DE 2 DE DES-
EMBRE DE 2019 I DE 21 DE GE-
NER DE 2020

Absències: Jaume Caballer Brito 
(JuntsxArtesa)

S’aprova, per unanimitat, l’ex-
pedient de contractació, mitjançant 
procediment obert simplificat suma-
ri, utilitzant una pluralitat de criteris 
d’adjudicació per la Gestió del bar i 
piscines municipals. Manteniment, 
neteja i vigilància de les seves ins-
tal·lacions: pista esportiva i camp de 
futbol, i, al mateix temps, el Plec de 
clàusules administratives particulars 

que hauran de regir la seva contrac-
tació.

S’aprova inicialment la modifica-
ció de l’Ordenança fiscal número 5 
reguladora de la taxa per la recollida 
d’escombraries amb la redacció que 
a continuació es recull:

- Habitatges ocupats exclusiva-
ment per persones de més de 65 
anys i/o pensionistes: 60,00 €.

- Habitatges de caràcter unifami-
liar: 99,02 €.

- Locals comercials: 117,82 €.
- Bars, cafeteries, establiments 

de caràcter similar: 166,25 €.

- Tallers: 166,25 €.
- Hotels, fondes, residències, 

bar-restaurants, restaurants, bancs, 
empreses industrials: 310,84 €.

A favor: 6 vots (ERC i JuntsxAr-
tesa)

En contra: 3 vots (APC)
Abstencions: 0 vots
Aprovar inicialment l’expedient 

de modificació de crèdits núm. 
1/2019 del Pressupost en vigor, en 
la modalitat de suplement de crèdit, 
finançat amb càrrec a nous i majors 
ingressos/anul·lacions o baixes de 
crèdits d’altres aplicacions per un 

Mesos de desembre 2019 i gener 2020
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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: dilluns 2 
de març de 2020.
Aquest servei només és per casos molt jus-
tificats, que no puguin anar directament a la 
deixalleria.

Renovació del DNI
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

informació       municipal d’artesa
Eva Maza i Batlle

import de 81.500,00 euros, fent un 
total de 3.730.500,00 euros.

S’aprova la liquidació definitiva, 
que inclou els subjectes passius, la 
base i les quotes individualitzades 
definitives, de les contribucions es-
pecials per al finançament de l’obra 
«Urbanització dels trams polígon 7 
(7P) i sector 16 (16S) del carrer Roc 
del Cudós (inici amb la ctra. d’Agra-
munt)», el document tècnic del qual 
s’adjunta com a annex 1.

A favor: 6 vots (ERC i JuntsxAr-
tesa)

En contra: 3 vots (APC)
Abstencions: 0 vots
Aprovar, inicialment i per unani-

mitat, la modificació de les següents 
ordenances fiscals:

- Ordenança fiscal número 1: Im-
post de béns immobles.

- Ordenança fiscal número 2: Im-
post sobre activitats econòmiques.

- Ordenança fiscal número 3: Im-
post sobre vehicles de tracció mecà-
nica.

- Ordenança fiscal número 4: Im-
post sobre l’increment de valor dels 
terrenys de naturalesa urbana.

S’aprova inicialment la modifica-
ció de la base 29, en relació a les 

indemnitzacions per assistència dels 
membres de la corporació als seus 
òrgans col·legiats, del pressupost 
municipal per a l’any 2019.

A favor: 7 vots (ERC+JuntsXAr-
tesa)

En contra: 3 vots (APC)
Abstencions: 0 vots
S’acorda, per unanimitat, apro-

var l’expedient de contractació, 
mitjançant procediment obert sim-
plificat per l’obra de Projecte bàsic 
i d’execució per la Urbanització de 
la plaça 1714, per un import d’exe-
cució per contracta de 124.125,99 
euros, així com el Plec de clàusu-
les administratives particulars que 
hauran de regir la contractació per 
aquesta adjudicació.

S’aprova, per unanimitat, les ba-
ses que han de regir la convocatòria 
i el procés de selecció, mitjançant 
concurs per cobrir temporalment i a 
temps complert la plaça d’agutzil i la 
creació d’una borsa de treball.

Aprovació, per unanimitat, sobre 
deixar sense efecte la Modificació 
número 6 del POUM.

S’aprova, per unanimitat, adju-
dicar a Vyara Nikolaeva Ivanova el 
contracte per a la Gestió del Bar i 

Piscines Municipals. Manteniment, 
neteja i vigilància de les seves ins-
tal·lacions: Pista Esportiva i Camp 
de Futbol, amb un cànon anual de 
5.700 euros.

Aprovació, per unanimitat, de la 
Moció de rebuig a la resolució de la 
junta electoral central respecte el M. 
Hble. Sr. President de la Generalitat 
de Catalunya, Quim Torra i l’Excm. 
Sr. Eurodiputat, Oriol Junqueras.

INFORMES D’ALCALDIA:
S’acorda concedir els següents 

ajuts econòmics:
500,00 euros a l’Associació 

Amics de la Sardana d’Artesa de 
Segre, per fer front a les despeses 
del dia del soci.

500,00 euros a l’Associació de 
Comerç i Servei d’Artesa de Segre, 
per les despeses del mercat de Na-
dal.

1.700,00 euros al Casal de la 
Gent Gran d’Artesa de Segre per 
fer front a les despeses de manteni-
ment de la Llar de Jubilats.

280,00 euros, sobre l’assignació 
anual al poble de Clua, a l’Associa-
ció Transcluaviva per les despeses 
de l’espectacle cultural Problemes 
Europeus.
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IMMOBILIARI

MOTOR

VARIS



Josep Galceran

Viatge per a gent jubilada

humor
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imatges d’ahir
Miquel Regué i Gili

1984

A l segle XX la carretera C-1313 
era l’artèria principal que unia 

Lleida amb Puigcerdà, seguint el re-
corregut natural del riu Segre, pas-
sant per Balaguer, Artesa, Ponts i la 
Seu fins arribar a la Cerdanya. Amb 
180 km de recorregut. L’any 2001 la 
Generalitat canviaria la codificació 
de les carreteres catalanes, elimi-
nant aquesta denominació i substi-
tuint-la per C-13 i C-26.

La corba més perillosa de la car- 
retera C-1313 entre Artesa de Segre 
i Ponts tenia nom propi: La Corba 
del Caliquenyo.

Diu la llegenda que, quan es va 
projectar la carretera, la via contem-
plava una llarga recta en aquest in-

dret. Però, esclar, la recta partia una 
finca pel mig, i el seu amo, un pagès 
avispat, va intervenir en l’assumpte 
per defensar els seus interessos.

Va parlar amb l’enginyer que di-
rigia l’obra i li va oferir una “recom-
pensa” si evitava partir-li la finca, tot 
dient-li que si li arreglava, se’n recor-
daria d’ell tota la vida.

Així fou com el tècnic acceptà el 
suborn i, mans a l’obra, la carretera 
feia una corba exagerada que evita-
va partir la finca del pagès. Era l’hora 
de cobrar i l’enginyer va anar a tro-
bar el pagès per rebre la prebenda. 
Amb la sorpresa que el terratinent 
li oferí només un cigar caliquenyo 
com a premi. Ofès va quedar, però 

va haver de marxar amb la cua entre 
cames perquè no podia pas denun-
ciar l’incompliment del tracte. Ningú 
sap si, almenys, es va arribar a fu-
mar aquell cigar que donaria nom a 
la corba.

Sigui veritat o no aquesta his-
tòria, el cert és que aquesta corba 
va esdevenir un punt negre de les 
carreteres catalanes, amb desenes 
d’accidents i ferits, amb morts inclo-
ses.

A principis de la dècada de 1980, 
la Generalitat de Catalunya va re-
formar aquest tram de carretera i va 
eliminar aquesta corba perillosa. La 
foto correspon a les obres que s’hi 
realitzaren a tal efecte.

La Corba del Caliquenyo
Als anys 80 es van fer obres per eliminar el que s’havia convertit en un punt negre de la xarxa viària  | Arxiu Jaume Cardona

46 I  I PUBLICACIÓ D’ARTESA DE SEGRE i COMARCA I febrer 2020 I Núm. 440



  I 47



la foto

La Germandat de Sant Sebastià va obrir els actes de celebració de la festivitat del patró, el dia 20 de gener, amb una 
processó des de la plaça de la Nació Catalana fins a l’església, on es va fer missa en honor al sant | Dolors Bella


