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desembre 
ARTESA DE SEGRE 

NAIXEMENTS
Novembre: 2 (Marta i Jaume)
Desembre: 0

DEFUNCIONS

dia 3: Àngel Vidal i Peralba (88 anys), 
natural d’Anya

dia 19: Maria Espinal i Asbert (90 anys), 
natural de La Figuerosa

dia 25: Josep Feixes i Castellana (91 
anys), natural d’Artesa de Segre

dia 29: Teresa Font i Boixadera 
(107 anys), natural de Tudela de 
Segre

VILANOVA DE MEIÀ 
DEFUNCIONS

dia 23:  Daniel Sancho i Berlanga (53 
anys), natural de Badalona

Tot el mes
Exposicions de la Biblioteca Munici-
pal (veure pàg. 35)
Diumenges al matí: Al nucli antic, 
Mercat Tot d’Aquí, amb productors 
i artesans de la zona i activitats 
diverses cada diumenge
Activitats del programa Biblioteques 
amb DO (veure secció Notícies de 
la Biblioteca, pàg. 35). 
Activitats del Grup de Teatre d’Arte-
sa de Segre (veure pàg. 24 i 25)

Fins al 20 de març
Presentació d’obres al 31è Premi de 
Narrativa Breu d’Artesa de Segre

25 de gener
Teatre al Cubtural. A les 22 h, al 
Cubtural, representació de Shirley 
Valentine, amb Mercè Arànega

2 de febrer
A les 18 h, al Centre d’Entitats (1r 
pis, sala 1), inici del cicle de docu-
mentals Records del present amb la 
projecció de Xirinacs a contracorrent

7 de febrer
A les 19 h, a la Biblioteca Joan 
Maluquer i Viladot, Endevinalles del 
vi amb Jordi Esteban

9 de febrer
A les 18 h, al pavelló d’Artesa, Ball 
de Santa Àgueda amb Joan Carbo-
nell. Organitza: Artesenques Actives

13 de febrer:
A les 17:30 h, al Cubtural, Aules 
de Formació de la Noguera: con-
ferència Fer-se gran, una obra en 
construcció a càrrec de Núria Ca-
sado. Organitza: Consell Comarcal, 
Ajuntament d’Artesa i Artesenques 
Actives

16 de febrer:
Cinema al Cubtural. A les 18 h, 
pel·lícula d’estrena

22 i 23 de febrer
A Artesa, actes de Carnaval

25 de febrer
A Artesa, Matança del Porc

29 de febrer
A Baldomar, 38a Festa del Porc

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.

desembre

ARTESA DE SEGRE    
A) PLAÇA DE L’AJUNTAMENT           

Temperatura mitjana: 7°
Temperatura màxima: 18° (dia 15)
Temperatura mínima: -1,5°   
         (dies 28 i 29)
Dies amb precipitacions: 7
Precipitació màxima:  24,5 mm  
   (dia 19)
Total precipitacions: 48,7 mm

B) BALDOMAR 

Temperatura mitjana: 6,9°
Temperatura màxima: 17,3° 
   (dia 13)
Temperatura mínima: -1,9° 
   (dia 29)
Dies amb precipitacions: 14*
Precipitació màxima: 30,9 mm  (dia 2)
Total precipitacions: 61,8 mm
* Inclou dècimes de litre per la boira

VILANOVA DE MEIÀ

Temperatura mitjana:  6,8°
Temperatura màxima:  16,9°   
   (dia 13)
Temperatura mínima:  -1,5° 
   (dia 28) 
Dies amb precipitacions: 10
Precip. màxima:   42,6 mm  
   (dia 20)
Total precipitacions:   75,4 mm

Actes
que sabem que es faran

El mes passat, a la secció Tema del Mes vam publicar per error que 
l’entitat guanyadora de la bóta de vi de la festa Espinjola’t era l’asso-
ciació de dones Artesenques Actives, quan en realitat la informació 
correcta és que les guanyadores van ser l’associació de Puntaires.

Fe d’errates
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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	6	de	febrer

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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Com haureu observat, benvolguts 
lectors i lectores, el títol de l’editorial 
està plantejat en forma de pregunta, 
la qual cosa vol dir que no pretenem 
pas comentar les inversions previstes 
per al 2020, sinó la possibilitat que 
n’hi hagi.
El motiu és ben senzill: com que no 
hi ha pressupostos aprovats, no hi 
ha previsió de noves inversions. I 
per a què quedi clar, ens referim als 
diferents nivells de l’administració 
pública.
Fa uns dies, sentíem a la presidenta 
de les Balears presumir del fet que ja 
havien aprovat els pressupostos per 
al 2020 abans d’acabar l’any anterior 
i que ja feia uns anys que ho aconse-
guien. De fet, aquesta excepció, no 
hauria de ser-ho, perquè és el que 
toca. Evidentment en trobaríem altres 
exemples, com el cas de la Paeria de 
Lleida, per citar-ne algun de proper i 
destacat.
Pel que fa als governs català i 
espanyol respectivament, no només 
no tenen els pressupostos de 2020 
aprovats, sinó que funcionen amb 
la pròrroga d’anys anteriors. Això 
limita molt la capacitat de preveure 
noves inversions. Les perspectives 
han millorat en ambdós casos, però 
continua la incertesa.
I si ens centrem a nivell local, potser 

ens falla la memòria, però gosaríem 
dir que ja no es recorda l’última 
vegada que l’Ajuntament d’Artesa 
va aprovar uns pressupostos quan 
toca. De forma que sembla que s’ha 
convertit en una mena de “tradició” el 
fet d’anar-ho allargant fins ben entrat 
l’any. Això és comprensible quan no 
hi ha majories consolidades i l’opo-
sició ho dificulta, però no és el cas 
d’Artesa almenys des de 2011.
Desconeixem quina és la “tradició” 
als municipis de la rodalia i, per tant, 
ens abstindrem d’opinar al respecte. 
En general, pensem que la majoria 
de la ciutadania agrairia poder ence-
tar l’any amb la previsió d’inversions, 
millors o pitjors, i saber que des del 
primer s’està treballant per a la seva 
execució.
En general, els processos de l’ad-
ministració són lents perquè les lleis 
de les quals depenen pretenen ser 
“garantistes”. Només falta que les 
persones responsables de tirar-los 
endavant s’hi vagin repenjant per a 
què s’eternitzin.
Com que pretenem ser positius, ens 
agrada pensar que els nostres repre-
sentants han començat el nou any 
amb tot un reguitzell de bons propò-
sits, entre els quals el d’esforçar-se 
per a ser més diligents en aquest 
tema. Que així sigui.
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noticiari

Poques novetats però molts èxits 
ben bé podria ser el resum de les 

festes de Nadal a Artesa. En un any 
marcat pel més típic fred d’hivern, 
amb boira i temperatures baixes 
des del dia de Nadal fins al final de 
les festes, en què els Reis ens van 
portar un matí de sol, l’escalf l’han 
portat el caliu i l’alta participació en 
totes les activitats organitzades.

Com sempre, els més petits de 
casa han estat els protagonistes de 
la majoria d’actes, però això no ha 

impedit que el públic jove i adult hi 
participés activament. A banda dels 
concerts i audicions (vegeu des-
glossament), el gruix dels actes va 
començar el dia 24 amb la cagada 
popular del tió a la plaça de l’Ajunta-
ment. Una multitud d’infants es van 
agrupar al voltant del gran tronc i van 
seguir atentament les instruccions i 
les explicacions dels protagonistes 
fins a aconseguir, cadascun d’ells, 
l’obsequi que havia cagat el tió. 

A la nit, tot esperant el Pare Noel, 

també van ser molts els qui van 
mantenir viva la tradició de la mis-
sa del gall a Salgar, organitzada per 
l’Agrupament Escolta i Guia Mare de 
Déu del Pla. 

Ja després de Nadal, el Parc de 
Nadal va ser l’opció escollida per 
molts per acabar d’omplir de jocs i 
diversió les vacances. Va tenir lloc 
al pavelló els dies 27 i 28 de des-
embre (divendres i dissabte) i el va 
organitzar la Regidoria de Cultura. 
Hi havia diverses activitats per fer 

Artesa s’omple de llum i tradició per fer front 
al fred i la boira durant les festes de Nadal

Nit de Reis a Artesa i Alentorn (dalt) i tió popular, parc de Nadal, missa del Gall i pessebre al Castellot (esq) | JF, DB, RG.
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noticiari

I que no falti 
la música!
E l concert de Nadal de l’Orfeó 

Artesenc continua sent una ci-
ta ineludible d’aquestes dates i un 
punt de trobada i de celebració el 
dia de Nadal a la tarda. Però no 
només és present en aquest con-
cert emblemàtic, sinó que l’Esco-
la Els Planells, per una banda, i 
l’Escola de Música, per l’altra, ja 
havien “escalfat motors” amb les 
respectives audicions i concert de 
Nadal, que van tenir lloc el dissab-
te 14, en el cas de l’Escola de Mú-
sica, i el divendres 20, en el cas de 
l’Escola Els Planells.

gaudir com mai als més petits de les 
vacances de Nadal: inflables, racó 
pels menuts, racó de tallers i maqui-
llatges i jocs gegants. A més a més, 
el dissabte dia 28 el Camarlenc va 
recollir les cartes dels més petits per 

donar-les a Ses Majestats els Reis 
Mags d’Orient.

Durant totes les vacances també 
va rebre moltes visites el pessebre 
del Castellot, tant per la seva fama 
com per ser l’excusa perfecta per 

estirar les cames en dies d’àpats co-
piosos.

Finalment, la lluïda cavalcada de 
Reis, tant a Artesa com a Alentorn i 
Baldomar (vegeu pàgina 15) va ser 
la millor manera de tancar les festes.
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La Marató de TV3 va ser la prota-
gonista a Artesa el dia 15 de des-

embre. Entre els nombrosos actes 
solidaris que s’hi van fer destaquen 
la ballada “itinerant” de zumba del 

Gimnàs Altis pels carrers d’Artesa 
durant el matí, que va complementar 
la xocolatada solidària que oferien 
diversos establiments de l’Asso-
ciació de Comerciants. A la tarda, i 

també de la mà del Gimnàs Altis, es 
va fer la 17a edició de l’espectacle 
solidari al Cubtural, que enguany va 
recaptar 1.910 euros per les malal-
ties minoritàries.

Al matí, l’Altis va “passejar” solidaritat per Artesa i a la tarda, es va fer l’espectacle al Cubtural | Jordi Farré, Dolors Bella

Artesa es bolca en la Marató de TV3

Les últimes edicions del Mercat 
tot d’aquí, que es fa els diumen-

ges al carrer Bisbe Bernaus, també 
han estat relacionades amb les tra-
dicions nadalenques. El 29 de des-
embre, a banda de degustar brou 
de la carnisseria Pijuan, es va fer la 
crema de desitjos pel 2020, a càrrec 
d’Aquí Natura. Per altra banda, el 
5 de gener, dia de la cavalcada de 
Reis, es va repartir xocolata i coca 
de les pastisseries Borrell i Solé i es 
va preparar la benvinguda als Reis.

Crema de desitjos i xocolatada al Mercat tot d’Aquí 

A l’esquerra, crema de desitjos i a la dreta, xocolatada el 5 de gener | Dolors Bella
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La marxa de torxes del 20 de des-
embre i la concentració contra la 

inhabilitació de Torra el 4 de gener 
han estat els darrers actes reivindica-
tius realitzats a Artesa en relació a la 
situació política de Catalunya. Així, el 
20 de desembre, CDR, ANC i Artesa 
en Lluita van fer una convocatòria con-
junta per a la Marxa de Torxes, que va 
començar a la plaça de l’Ajuntament. 

El recorregut passà pel nucli antic, 
d’on es va accedir a la carretera per 
continuar fins a la gasolinera. D’allà 
es va arribar fins al Parc de Bombers, 
punt final del trajecte, on es va llegir un 
manifest. L’organització que promou 
aquestes marxes arreu del país és 
Rescat i ho fa per a exigir l’alliberament 
de les persones preses polítiques ca-
talanes i el retorn de les exiliades. La 

pluja, tot i que moderada, va provocar 
que hi hagués poca participació.

Per contra, la concentració del dis-
sabte 4 de gener va tenir més ressò, 
malgrat el fred. Unes 80 persones, 
convocades pel CDR, es van congre-
gar a la plaça de l’Ajuntament en pro-
testa per la inhabilitació del president 
Torra anunciada el dia anterior per la 
Junta Electoral Central.

La marxa de torxes, a l’esquerra, menys concorreguda per la pluja, i la concentració del 4 de gener, a la dreta | JF/DB

Marxa de torxes per la llibertat i concentració 
contra la inhabilitació del president Torra

noticiari
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Ciutadania, empreses, institucions.
Reciclem bé. Separem bé. 

LES RESTES
DE MENJAR,
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QUE LLENCES AL GRIS,
NO VAN AL GRIS.
→ VAN AL MARRÓ

→
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L ’Ajuntament ha reubicat els contenidors del co-
mençament de la Carretera de Tremp, que dificul-

taven la visibilitat al pas de vianants i obstaculitzaven 
la circulació. Els contenidors s’han col·locat uns metres 
més amunt. A més, també ha pintat un pas de vianants 
a l’entrada per la carretera d’Agramunt. | Foto: Ajuntament

L’Ajuntament reubica l’illa de 
contenidors a la ctra de Tremp

La nit de l’1 de gener van arrencar un dels arbres de 
la plaça de l’Ajuntament en un nou acte de vandalis-

me. Només se sap que es tracta de tres nois no identifi-
cats. D’un temps ençà es produeixen més sovint aquest 
tipus d’actes, alguns dels quals hem publicat, com cre-
ma de contenidors o obertura de bústies. | Foto: R. Giribet

Vandalisme a la plaça notícia 
redactar Ramon caract (54)

La filla d’Artesa Conxita Marsol, amb la coalició En 
Comú (Demòcrates, Liberals i Socialdemocràcia i 

Progrés), va ser reelegida cònsol major d’Andorra la 
Vella en les eleccions comunals del 15 de desembre. 
La llista de Marsol va obtenir una àmplia majoria (1.943 
vots, un 51,2%), que suposen 9 consellers. El Partit So-
cialdemòcrata+Independents (38,4%) va treure 3 con-
sellers. Terceravia (10,3%) no va obtenir representació.

Marsol, reelegida a Andorra

E l conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, 
va anunciar el 12 de gener que s’està enllestint la 

fase d’estudi d’alternatives per a presentar el projecte 
del túnel de Comiols abans de l’estiu. A la primavera, 
el president Torra es va comprometre amb el territori 
per a reprendre el projecte. I al desembre, Isidre Gavín, 
secretari d’infraestructures i mobilitat, en una visita al 
Pallars va remarcar que s’haurà de fer per fases.

Projecte del túnel de Comiols
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La Biblioteca Municipal ha bullit 
d’activitat durant aquestes fes-

tes Nadalenques i les setmanes an-
teriors. Alguns dels actes han estat 
les concorregudes hores del conte 

i, com a novetat, el club de lectura 
infantil. 

Així, la setmana del 16 de des-
embre va començar amb l’hora del 
conte especial d’Alba Alàs, que va 

explicar dos contes. Aquell diven-
dres, dia 20, va tenir lloc la primera 
sessió del club de lectura infantil, de 
la  mà de Glòria Molina i amb el su-
port de Marta Solé.

Finalment, el 2 de gener es va fer 
una altra edició de vacances de l’ho-
ra del conte, en aquest cas a càrrec 
d’Ada Cusidó, que va explicar L’ar-
bre del Sucre.

A l’esquerra, primera sessió del club de lectura infantil i a la dreta, hora del conte amb Ada Cusidó | Biblioteca d’Artesa

La Biblioteca s’omple 
d’activitat durant el Nadal

noticiari

E l 29 de desembre el Cubtural va 
acollir l’espectacle musical El 

Llibre de la Selva, a càrrec de Veus-
Veus. La versió era més fidel del que 
ho va ser pel·lícula de Disney, juga-
va amb màscares que transforma-

ven els actors en els personatges de 
Kipling i afegia cançons noves. Per 
altra banda, Adéu Peter Pan es va 
representar 3 de gener, una produc-
ció que ja ha rebut premis i nomina-
cions i que explora la relació entre un 

avi i la seva néta a través dels per-
sonatges de l’illa de Mai Més. L’obra 
aborda amb humor el contrast en-
tre la voluntat educativa dels pares 
i el malcriament dels avis. Ambdues 
obres van tenir uns 120 espectadors.

‘El Llibre de la Selva’ i ‘Adéu, Peter Pan’, al Cubtural

Una escena de cadascuna de les obres, ‘El Llibre de la Selva’, a l’esquerra, i ‘Peter Pan’, a la dreta | Ajuntament d’Artesa de Segre
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Segueix-nos
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baldomar
EMD Baldomar

PRESSUPOSTOS 2020

E l dia 9 de desembre es van apro-
var per unanimitat els pressu-

postos pel nou any, amb un import 
de 148.868 euros. L’apartat de des-
peses és similar a l’any anterior i 
el d’inversions, està dedicat a anar 
desenvolupant l’Espai Freginals, el 
complexe lúdic i esportiu de la zona 
on es va ubicar la nova piscina.

PUOSC 2020-2024

L ’EMD ha pogut participar en la 
sol·licitud del PUOSC després 

de 6 anys de la derogació de l’últi-
ma convocatòria . Hi ha dues obres 
importants, d’uns 120.000 euros 
cadascuna, a l’espera que s’acabin 
aprovant pel Departament de Gover-
nació de la Generalitat:

En concret, una de les obres és  
col·locar col·lectors pluvials, millorar 
l’abastament d’aigua i pavimentar el 
carrer i la plaça del Portal i el Carrer 

calvari, que co-
rrespon a l’anua-
litat 2021.

Per altra ban-
da, hi ha l’adqui-
sició i rehabilita-
ció de Cal Masia 
com a espai cul-
tural, museístic i 
turístic, amb la millora del pas i tam-
bé espai per magatzem, en aquest 
cas programada per l’any 2022.

RUA DE REIS

Un altre any s’han celebrat els 
Reis. Bona participació i gene-

rositat de sas Majestats

FESTES DE NADAL

Aquest any han estat molt dife-
rents, per la implicació de la 

gent a decorar i il·luminar tots els 
carrers. En les fotografies adjuntes 
us en podeu fer una idea.

Informació de l’EMD

  I 15



Un any més, el poble de Mont-
clar es va bolcar en l’activitat 

organitzada en favor de La Marató 
de TV3 que es va realitzar el dia 7 
de desembre. La jornada solidària 
va començar amb una xerrada infor-
mativa a càrrec de Margaret Creus, 
pediatra i creadora de PedRetina. 
Seguidament, es va fer la projecció 
del reportatge divulgatiu sobre les 
malalties minoritàries produït per la 
Fundació de La Marató de TV3. 

A continuació es va fer el bere-
nar de germanor amb xocolata i co-

ca de sucre, i per tancar la jornada 
solidària, es va jugar un bingo amb 
productes de la comarca donats pels 
comerços col·laboradors. L’activitat, 
com cada any, va ser un èxit i es va 
assolir un nou rècord de recaptació 
amb 791 euros, que estaran desti-
nats a la investigació mèdica.

Des de l’Associació de Jovent 
de Montclar volem donar les gràcies 
un cop més a tots els que van par-
ticipar en les activitats: a l’Associa-
ció Cultural Sant Jaume, per fer-se 
càrrec de les despeses del berenar, 

a l’Ajuntament d’Agramunt, per pro-
porcionar els mitjans per la projecció 
i, finalment, fer un agraïment espe-
cial als comerços que un cop més 
han decidit col·laborar amb la nostra 
activitat: Cal Mateu, Ca l’Aldavó, Cal 
Rellotger, Cal Capell, Cal Mianes, 
Aquí Natura, La Pelu, Cal Perotxes, 
Torrons Roig, Torrons Fèlix, Torrons 
Vicens, Ferreteria Molinet, Ferrete-
ria Firal, Llibreria l’Espiga, BonÀrea 
Tiberi, Blanc i Negre, Floristeria Gili 
i Forn Esmatges. | David Hernán-
dez Galceran

Actes solidaris amb la Marató de TV3 i 
cavalcada de Reis a Montclar

municipis

Visita dels Reis Mags a Montclar, a l’esquerra, i a la dreta, dos actes relacionats amb la Marató de TV3 | David Hernández
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E l dia 15 de desembre, l’Ajunta-
ment de Foradada va organitzar 

un concert i una torronada per re-
captar fons per la Marató.

Aquest any es va celebrar al Pa-
velló Poliesportiu de Foradada i es 
va comptar amb l’actuació del grup 
Lauzeta, que va oferir el seu reper-
tori de música folk.

Tot seguit es va aprofitar per ce-
lebrar l’arribada de les festes de Na-

dal amb els veïns de tot el municipi.
Amb aquests actes es van recap-

tar 407 euros, per la qual cosa des 
de l’Ajuntament agraïm la col·labo-
ració i la solidaritat de tots els veïns.

OBRA A MONTSONÍS

L’Ajuntament de Foradada infor-
ma que a finals d’any es va realitzar 
l’obra de Connexió en Alta de l’aigua 
de Montsonís, que ha consistit en la 

renovació i soterrament de la cano-
nada que abasteix d’aigua potable 
el nucli de Montsonís des del dipòsit 
d’aigua de Foradada.

L’import de l’obra ha estat de 
58.440,48 euros, i ha estat subven-
cionada en un import de 39.576,43 
euros per l’Agència Catalana d’Ai-
gua. La resta ha estat assumida 
amb fons propis de l’Ajuntament de 
Foradada. | Aj. de Foradada

Torronada i concert de suport a la Marató a 
Foradada, i obres al nucli de Montsonís

E ls Bombers van localitzar el 23 
de desembre el cadàver d’un 

home de 53 anys i veí de Parets del 
Vallès (Vallès Oriental) al barranc 
de la Tartera de Vilanova de Meià. 
Després de rebre la denúncia de la 

desaparició, els Mossos van obrir 
una investigació i van trobar el seu 
cotxe a Tòrrec. A continuació, es va 
desplegar un dispositiu per trobar 
l’home, que anava sol mentre feia 
barranquisme. Els bombers van uti-

litzar un helicòpter de rescat, amb 
membres del Grup d’Actuacions Es-
pecials i del Grup Caní de Recerca  i 
tres cotxes lleugers. L’helicòpter va 
detectar el cadàver una hora des-
prés d’haver rebut l’avís.

Troben el cadàver d’un barranquista a Vilanova
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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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la noguera
AL MONTSEC HI HA 7 PARELLES D’ÀLIGA 
CUABARRADA, UNA ESPÈCIE PROTEGIDA

A l Montsec hi ha set parelles d’àliga cuabarrada 
(Aquila fasciata), un dels rapinyaires més escas-

sos de Catalunya. És una espècie en perill d’extinció al 
catàleg de fauna de Catalunya. A Lleida hi ha 9 parelles 
repartides entre el Pre-Pirineu (7 parelles al Montsec i 
serralades properes) i el sud. El gruix de la població ca-
talana és a les comarques tarragonines. Els principals 
problemes de conservació són les molèsties durant la 
cria (l’escalada prop dels nius, el pas freqüent de gent 
pel sector de cria, aplecs, celebracions religioses o obres 
prop dels nius) i la mort d’alguns exemplars ocasionada 
directa o indirectament per l’home, com l’electrocució en 
línies elèctriques, ofegaments en basses o a trets durant 
l’època de caça.

PROGRAMA ‘TREBALL I FORMACIÓ’ DEL 
CONSELL COMARCAL DE LA NOGUERA 

E l Consell Comarcal s’ha acollit el 2019 al Programa 
Treball i Formació i ha contractat 16 persones que 

complien els requisits: estar a l’atur, preferentment més 
grans de 45 anys, que han exhaurit la prestació per des-
ocupació o bé cobren la renda garantida de ciutadania. 
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E l dilluns 23 de desembre es va 
celebrar el 1r torneig de Nadal  

infantil i juvenil d’escacs. L’activitat 
va estar organitzada pel Club d’Es-
cacs d’Artesa de Segre i la Bibliote-
ca Municipal Joan Maluquer i Vila-
dot, i es va realitzar a la planta baixa 
de la biblioteca.

Al torneig hi van participar juga-
dors de les categories Sub-8 fins a 
Sub-18. Els participants podien ser 
federats i no federats. Es van jugar 
cinc rondes a set minuts per jugador.

Als primers classificats de cada 
Sub se’ls va obsequiar amb un lot 
de llibres, i als dos primers de cada 
grup, amb una medalla, essent els 
grups Sub-8 i Sub-10 bronze, Sub-
12 plata i Sub-14, Sub-16 i Sub-18 
or, i a tots els participants amb un 
diploma per haver participat en el 
torneig.

Els guanyadors van ser:
Grup Sub-8 i Sub-10: 1r. Aleix 

Beas Torres i 2n. Genís Giribet Ca-
lafell

Grup Sub-12: 1r. Marc Guàrdia 
Gonzalez i 2n. Guillem Lluch Ariet

Grup Sub-14,Sub-16 i Sub-18: 
1r. Aleix Jou Llanes i 2n Edgar Niubó 
Parramon

Com a primers de cada Sub i que 
van guanyar els lots de llibres van 

ser:
Sub-8: Aleix Beas Torres
Sub-10: Enric Cairó Fontanet
Sub-12: Marc Guàrdia Gonzalez
Sub-14: Andreu Puig-Gros Munte
Sub-16: Edgar Niubó Parramon
Sub-18: Aleix Jou Llanes

Donada la bona acollida l’organit-
zació es planteja donar continuïtat a 
aquest torneig de Nadal i encoratja 
a petits i grans que tinguin inquietud 
pels escacs a visitar el club els di-
marts de 5 a 9 de la tarda al Centre 
d’Entitats. | Club d’Escacs

Torneig de Nadal infantil i juvenil d’escacs

Fotos de grup dels guanyadors en la primera edició del torneig | Club d’Escacs

les entitats
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Durant el mes de desembre des 
de l’AMPA de l’Escola de Mú-

sica d’Artesa de Segre s’han fet tot  
d’activitats per celebrar el Nadal.

El diumenge 1 de desembre a la 
tarda es va organitzar un taller de 
treballs manuals per guarnir l’esco-
la per Nadal. El taller estava adreçat 
als socis de l’AMPA i hi van participar 
nens de totes les edats.

El dissabte 14 de desembre l’AM-
PA va col·laborar amb la direcció de 
l’escola en el concert de Nadal. En 
acabar, tots els alumnes i acompa- 

nyants van poder gaudir d’un pica-pi-
ca. També hi va haver servei de bar.

El dissabte 21 de desembre al 
matí, i a petició de la direcció de l’es-
cola de música, es va fer un taller de 
percussió corporal a càrrec de Neus 
Plana i Turu. L’activitat estava ober-
ta a tots els alumnes de l’escola de 
música. Els socis de l’AMPA gaudien 
d’un descompte.

La percussió corporal o BodyPer-
cussion és una pràctica lúdica que 
afavoreix aspectes musicals, psico-
motrius i artístics aprenent a utilit-

zar el nostre cos com a instrument 
musical i expressiu. Durant el matí 
de dissabte  es van fer quatre tallers 
de percussió corporal en funció de 
l’edat dels alumnes. Cal destacar 
que aquests tallers van tenir molt 
bona acollida.

A banda del taller de percussió, 
els nens i nenes van poder esmorzar 
a l’escola, coca amb xocolata i sucs, 
i participar en un altre taller, Decora 
el teu arbre de Nadal, on es podien 
fer diferents guarniments. | AMPA 
de l’EMMA

El taller de percussió corporal va tenir molt bona acollida i se’n van fer quatre sessions | AMPA de l’EMMA

Activtats de l’AMPA de l’Escola de Música 
d’Artesa amb motiu de les festes de Nadal
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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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E l dia 29 de desembre a la Llar de 
Jubilats vàrem celebrar una tar-

da de ball amb en Joan Carbonell. A 
la mateixa festa, vàrem aprofitar que 
estàvem reunits per fer, de mane-

ra anticipada, la festa de cap d’any, 
amb el raïm i cava.

Unes 100 persones ens reunírem 
per aquesta data i ens ho vàrem pas-
sar molt bé. La tarda de ball següent 

va ser el 12 de gener, i n’anirem fent 
d’altres. Convidem com sempre tots 
els socis que vulguin venir. | Dolors 
Morera - Associació de Gent Gran 
d’Artesa de Segre i Comarca

L’Associació de Gent Gran acomiada l’any 
2019 amb una sessió especial de ball

La sessió de ball del 29 de desembre va ser també una festa de cap d’any anticipada a la Llar de Jubilats | Jordi Farré

entitats
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tema del mes

Presentació de gala de la 
programació cultural d’Artesa
La transformació que ha suposat 

el Cubtural en la vida i l’ofer-
ta cultural al municipi s’ha tornat a 
posar de manifest amb una nova i 
atractiva iniciativa, la presentació de 
la programació dels primers cinc me-
sos de l’any en un acte obert al públic 
que ja va ser, en si mateix, una més 
de les propostes. L’acte va ser el dia 
22 de desembre a les 12 de migdia 
i el van conduir Helga López i Joan 
Roca, membres del Grup de Teatre 
d’Artesa (GTA), encarregat de donar 
forma a l’esdeveniment organitzat 
des de la Regidoria de Cultura de 
l’Ajuntament. També s’ha editat un 
llibret amb tota la programació.

Entrant ja en matèria, el contingut 
del programa deixa ben clar que la 
cultura ha passat a ser protagonis-

ta al municipi. Hi caben tots els for-
mats, per exemple el teatre, el cine-
ma, la música o fins i tot la poesia, i 
per a tots els públics, tant adult com 
infantil i juvenil. I, tot plegat, sense 
perdre el caràcter local, ja que tot el 
mes de febrer està dedicat al GTA, 
tant amb obres representades pel 
col·lectiu, com amb altres actes or-
ganitzats per ells i amb altres prota-
gonistes locals.

PROGRAMACIÓ

Començant, però, pel mes de 
gener, ens trobem Adéu Peter Pan, 
el dia 3 (vegeu pàgina 13) i Shirley 
Valentine, el dissabte dia 25, obra 
protagonitzada per Mercè Arànega.

Com avançàvem més amunt, el 
febrer és el mes del GTA i comença 

amb un concert de l’Orfeó Artesenc 
el mateix dia 1 a les 22h. El diven-
dres següent, dia 7, hi ha un recital 
poètic i de monòlegs a càrrec de di-
ferents integrants del grup, mentre 
que l’endemà actua el grup local De-
manem Perdó a Santa Cecília i hi ha 
un concert d’àries d’òperes. 

El dia 14, diferents actors i ac-
trius del grup protagonitzen quatre 
obres diferents en una vetllada titu-
lada “Teatre Mínim”. En concret, s’hi 
representaran Boges, amb Carmen 
Díaz i Marta Mases, Amigues, amb 
Maribel Colom, Dolors Puig i Sílvia 
Cardona, Soc 3, amb Eva Cendra, 
Lídia Roca i Aida Guàrdia, i Txèjov, 
amb Maria Clara Roca i Joan Roca 
L’endemà, també membres del GTA 
ofereixen una lectura escenificada 

La presentació va anar a càrrec del GTA, amb Helga López i Joan Roca al capdavant | Jordi Farré
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tema del mes #temadelmes

de l’obra Cataclisme, de Joan Oliver, 
i el divendres 21 hi ha una nova vet-
llada teatral, “Teatre Circular”, amb 
les obres Torna a casa per Nadal, 
d’Elisenda Roca, amb Sílvia Cardo-
na i Ignasi Gilabert, i Morir, de Sergi 
Belbel, protagonitzada per Carme 
Espasa. 

Finalment, l’obra en format habi-
tual del GTA, amb representacions 
divendres i dissabte al vespre i diu-
menge a la tarda, serà la traducció 
de Josep Maria de Sagarra de El 
somni d’una nit d’estiu, de William 
Shakespeare, dirigida per Dolors 
Palet. Les representacions seran el 
darrer cap de setmana de febrer, els 
dies 28 i 29 i 1 de març.

Al març, el recital per veu i pia-

no amb intervencions teatrals titulat 
Amb veu de dona, protagonitzat per 
Sílvia Bel, obre la programació el dia 
6. L’oferta segueix el dia 8 amb Bao-
bab. Un arbre, un bolet i un esquirol, 
en aquest cas pel públic familiar, diri-
gida i escrita per Toni Albà i protago-
nitzada per Sergi Casanovas i Pere 
Romagosa.

La següent proposta teatral és 
l’11 d’abril, Un dia qualsevol, dirigida 
per Oriol Tarrascón i protagonitzada 
per Annabel Castan, Imma Colomer, 
Pep Ferrer i Quimet Pla Sant Jordi 
també marca la programació cultural 
i el dia 23 a les sis de la tarda es 
representa Un món (i un munt) de 
dracs, un espectacle gratuït per a 
tots els públics.

Ja al maig, el dia 17 es repre-
sentarà l’obra La nena dels Pardals, 
de Produccions Teatre al Detall, i el 
dia 30, Una història real, dirigida per 
Pau Miró i protagonitzada per Julio 
Manrique, Mireia Aixalà, Tilda Esplu-
ga i Nil Cardoner.

SENSE OBLIDAR EL CINEMA

La programació cultural per 
aquests cinc mesos no oblida una 
oferta tan exitosa i consolidada com 
el cinema, que va començar amb les 
projeccions de La Familia Addams 
i Star Wars el 4 de gener. A partir 
d’aquí, hi ha programades pel·lícu-
les d’estrena i sessions dobles els 
dies 16 de febrer, 14 de març, 18 
d’abril i 23 de maig.

A l’acte de presentació es va poder fer un “tastet”  dels plats forts de l’oferta cultural d’aquests cinc mesos | Jordi Farré

  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 Gener 2020 I Núm. 439



E ls infants amb refredat comú i 
tos i sense altres problemes de 

salut, no haurien de prendre medica-
ments de forma rutinària.

Què és el Projecte Essencial i 
què recomana? L’Essencial és una 
iniciativa de l’Agència de Qualitat i 
Avaluació Sanitàries (AQuAS) del 
Departament de Salut de la Gene-
ralitat de Catalunya que identifica 
pràctiques clíniques de poc valor i 
promou recomanacions per tal d’evi-
tar-ne la realització. 

Aquesta fitxa és una recomana-
ció adreçada als ciutadans per tal 
que els serveixi d’ajut a la presa de 
decisions en l’atenció sanitària i ha 
comptat amb la col·laboració de la 
Societat Catalana de Pediatria. 

QUÈ ÉS EL REFREDAT COMÚ? 

El refredat és una malaltia causa-
da per virus i que produeix símpto-
mes de nas tapat, mocs, esternuts 

i tos. Els infants en tenen més fre-
qüentment i és un dels motius de 
consulta més habitual en les visites 
als pediatres. 

PER QUÈ ELS INFANTS NO HAN DE 
PRENDRE FÀRMACS DE FORMA 
RUTINÀRIA PEL REFREDAT COMÚ?

No hi ha prou evidència científica 
que demostri que els medicaments 
com els mucolítics, els antihistamí-
nics o els expectorants milloren els 
símptomes del refredat comú. 

Els medicaments per al tracta-
ment del refredat comú poden com-
portar efectes secundaris, espe-
cialment en infants menors de dos 
anys, com per exemple: irritabilitat, 
somnolència i mareig, entre d’altres. 

Les visites al pediatre per refre-
dat comú i tos suposen un motiu de 
consulta molt freqüent i representen 
el 50% de les infeccions de les vies 
respiratòries superiors.

QUAN CONVÉ QUE ELS INFANTS 
PRENGUIN MEDICAMENTS PER 
TRACTAR EL REFREDAT COMÚ? 

Els medicaments per al tracta-
ment del refredat comú i la tos s’hau-
rien d’utilitzar en infants que tinguin 
alhora algun altre problema de salut.

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 

Per a la redacció d’aquesta reco-
manació s’ha comptat amb la par-
ticipació i col·laboració del Consell 
Consultiu de Pacients de Catalunya. 

La recomanació completa es pot 
consultar a la pàgina web del Pro-
jecte Essencial http://essencialsalut.
gencat.cat 

Per a qualsevol informació addi-
cional, també podeu adreçar-vos al 
telèfon 061 de CatSalut Respon.

| Àrea Bàsica de Salut d’Arte-
sa de Segre

Medicaments pel refredat comú

el cap informa
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E l 31 de desembre va tenir lloc 
una nova edició de la Trail Sant 

Silvestre d’Artesa de Segre, organit-
zada pel CUDOS amb la col·labora-
ció de l’Ajuntament, que aquest any 
va reunir un total de 160 persones, 
entre corredors i caminadors. El re-
corregut, que és el mateix per tercer 
any consecutiu, fa uns 10 quilòme-
tres i acumula un desnivell d’uns 250 
metres. 

Surt de la plaça de l’Ajuntament 
i s’encara cap a l’horta, per arribar 
fins a la zona del camp de tir i tornar. 

La gran majoria del trajecte es fa per 
senders, llevat de la sortida del po-
ble i algun tram de pista, i va per pa-
ratges de gran bellesa que, quan la 
boira permet gaudir-ne, deixen parat 
més d’un participant.

DATA CONSOLIDADA

El president de l’entitat organit-
zadora, Josep Roca, va afirmar que 
aquest any hi ha hagut unes 40 per-
sones menys que l’any passat, en 
què s’havia arribat al rècord de 200 
participants perquè el dia 31 queia 

en dilluns i molta gent feia pont. No 
obstant, va insistir que no hi ha in-
tenció de canviar ni la data ni l’hora 
de la cursa, ja que a la tarda també 
s’hauria de fer massa aviat i no seria 
viable, i es va mostrar molt satisfet 
amb la participació d’aquest any per-
què s’han assolit les xifres previstes.

El perfil de caminadors i corre-
dors, amb més d’una disfressa, po-
sa de relleu el caràcter popular, no 
competitiu i familiar del certamen i el 
consolida com a punt de trobada per 
acomiadar l’any fent esport. 

Més de 150 persones acomiaden l’any 
caminant i corrent la Trail Sant Silvestre

Sortida i arribada de la cursa, i imatges d’alguns dels trams del recorregut  | CUDOS, Dolors Bella, Miquel Regué

esports
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CENG Minis, subcampions de Lleida
Els dos equips mini del CENG, masculí i femení, van quedar subcampions a les finals jugades a Ponts | Agustí Cucurulls

E l mini masculí CENG Mobles Ros 
i el mini femení CENG Autoxami, 

van quedar subcampions de Lleida, en 
les finals A8 i A4 disputades a Ponts 
els passats 21 i 22 de desembre.

Els equips artesencs van superar 
les seves eliminatòries amb autoritat i 
es van plantar a les respectives finals. 
Els nens contra el Sedis la Seu i les 
nenes contra el CN Tàrrega.

L’equip masculí afrontava el partit 
decisiu contra un rival molt fort, més 

físic i amb més amplitud de banque-
ta. Però els artesencs van jugar els 7 
primers períodes d’una forma extraor-
dinària, dominant el joc i el marcador. 
Tanmateix, en l’últim període, els al-
turgellencs van tenir més encert en el 
tir exterior, que els va donar més con-
fiança i els va dur a la victòria final per 
95 a 85. Festival de bàsquet ofensiu 
dels que fan afició!

La final femenina també fou molt 
igualada, amb lleugers avantatges per 

les urgellenques, però no es va resol-
dre fins a l’últim període. Les targari-
nes van tenir més encert i van impo-
sar-se per 60 a 47. Les artesenques 
no van defallir mai, però no van poder 
assolir la seva millor versió, davant un 
rival molt difícil.

Aquests subcampionats donen 
dret al CENG a participar a la lliga de 
Barcelona A2, masculina i femenina, 
on es trobaran rivals de prestigi com 
Joventut, Barça o Sant Adrià.

D ins els actes del 40è aniversari 
del CENG, el club va reunir el 

passat 4 de gener 70 entrenadors/es 
de bàsquet que han passat pel club 
durant aquests anys. L’acte es va ini-
ciar amb un clínic a càrrec de Jorge 
Serna del Força Lleida i va continuar 
amb un sopar i un concurs grupal, 
on els participants competien per de-
mostrar qui coneixia millor la història 
del club. Un pastís commemoratiu i 
una agradable sobretaula van arro-
donir la jornada. | Foto: Miquel Regué

Trobada 
d’entrenadors
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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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esports

E l CENG Artesa va presentar el 
passat 13 de desembre un llibre 

que recopila els seus 40 anys d’exis-
tència, en textos i fotografies que 
repassen la intensa història d’aquest 
club poliesportiu.

L’autor del llibre és Jordi Regué 
i Gili, que al llarg dels darrers anys 
ha fet un minuciós treball de recer-
ca per poder recollir els orígens, la 
història i les anècdotes del Centre 
Excursionista Nova Gent, fundat 

oficialment el 1979, però que s’ha-
via anat gestant des de mitjan de la 
dècada de 1970. La maquetació del 
llibre ha anat a càrrec de la disse- 
nyadora M. Àngels López.

El llibre està estructurat en dife-
rents apartats i reflecteix la història 
i l’evolució de les diferents seccions 
del club, des de l’originària secció 
d’excursionisme-muntanyisme, pas-
sant per altres disciplines “descone-
gudes” com el tennis, les sardanes i 

el bàdminton o les més practicades 
com l’atletisme, la natació, l’handbol, 
el futbito i el bàsquet.

L’acte de presentació es va fer a 
la Biblioteca Joan Maluquer i Vila-
dot i va comptar amb els parlaments 
de l’actual president del club, Enric 
Ros, del president de la Federació 
Territorial de Bàsquet de Lleida, Ja-
vi Calles, de l’alcalde d’Artesa de 
Segre, Mingo Sabanés, i de l’autor, 
Jordi Regué.

Llibre sobre els 40 anys del CENG
La presentació del llibre es va fer a la biblioteca el 13 de desembre en un acte amb nombrós públic | Miquel Regué

E l CUDOS Artesa de Segre com-
pleix 25 anys aquest 2020 i per 

compartir l’efemèride amb tota la 
ciutadania s’ha proposat organitzar 
una activitat cada mes. La intenció 
és que siguin activitats en què pugui 
participar tothom per tal de fer exten-
siva la celebració del 25è aniversari 
a totes les persones aficionades a 
l’esport o a la pràctica de l’activitat 
física en general i també per distingir 
aquest programa d’actes de l’oferta 

que ja es fa habitualment d’activitats 
i sortides destinades als socis de 
l’entitat.

ACTE CENTRAL I OBSEQUI

Per donar forma al programa 
d’actes s’ha creat una comissió del 
25è aniversari, que acabarà de con-
cretar què es fa cada mes. Per ara 
hi ha confirmades les cites habituals 
com la sortida a Montserrat en BTT, 
al maig, les curses de Lo Meló (1 

de maig), Meló Bike (principis de 
novembre) i Sant Silvestre (31 de 
desembre) i la pujada a Sant Mamet 
(mitjans de desembre).

A més a més, es farà un acte 
central encara per definir al mes 
d’agost, als voltants del cap de set-
mana de la Fira del Meló, que és 
quan va tenir lloc la fundació oficial 
del club. Finalment, els socis també 
rebran un obsequi especial amb mo-
tiu de l’aniversari.

El CUDOS organitzarà una activitat cada mes 
durant tot el 2020 per celebrar el 25è aniversari
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Durant l’any 2019 l’equip de l’As-
sociació Esportiva Lo Bunker, 

popularment anomenat equip 
bunkero, s’ha consolidat. En formen 
part tant corredors i corredores de 
muntanya com caminadors i cami-
nadores. Actualment, consta d’unes 
30 persones fixes, que participen 
regularment en les curses de la Lli-
ga de la Noguera i de les Trail Run-
ning Sèries Lleida, i també en altres 
curses i caminades de muntanya de 
Catalunya i d’arreu del món. Es po-
den destacar, com a mostra, l’ultra 
trail de la Rialp Matxicots (amb la 
participació de Benjamí Llobet i Fer-
ran Domingo), la marató de la Rialp 
Matxicots (amb Eduard Serradell i 

Josep Anton), l’ultra trail dels Roures 
(amb Benjamí Llobet) o la La Sporti-
va Lavaredo Ultra Trail, a Itàlia (amb 
Fer Maldonado i Xus Muñoz).

Durant la temporada de 2019 
l’equip de l’A. E. Lo Bunker ha acon-
seguit fites destacades. D’una ban-
da, va assolir la segona posició en 
la classificació per equips de la Lliga 
de la Noguera, per sota de l’equip 
Runners No Limits i per damunt de 
l’equip del CUDOS, que es va situar 
en el tercer lloc del podi. L’entrega 
de premis es va celebrar a l’octubre, 
a l’última cursa de l’any de la Lliga, 
que va tenir lloc a Gerb.

D’una altra banda, també cal es-
mentar les actuacions individuals 

destacades d’alguns dels membres 
de l’equip. Pel que fa a la Lliga de 
la Noguera, Àlex Muñoz va ser el 
segon en la categoria de màster 
masculí, Maria Lorente la segona en 
màster femení, Benjamí Llobet el se-
gon i Josep Anton el tercer en veterà 
masculí, i Jordi Baró el tercer en la 
categoria de juvenil masculí.

Per tot això, creiem que cal felici-
tar l’equip bunkero per tots els èxits 
que ha aconseguit durant l’any 2019. 
I també aprofitem per animar-lo a 
continuar l’excel·lent carrera que ex-
perimenta des que es va formar i so-
bretot des que s’ha consolidat amb 
un bon grapat de membres cons-
tants i participatius. | AE Lo Bunker

L’A.E. Lo Bunker fa un balanç positiu 
de l’activitat de l’equip durant el 2019

El 2019 ha consolidat l’equip de l’AE Lo Bunker, amb èxits destacats com el segon lloc a la lliga Noguera | AE Lo Bunker

esports
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cartes a la redacció

Teresa Font Boixadera, de 107 
anys d’edat, va morir la matina-

da del 30 de desembre de 2019 a 
la Residència Municipal d’Artesa de 
Segre, gestionada per Centre Gerià-
tric del Pirineu des de 1998.

Nascuda a la població de Tudela 

l’any 1912, Teresa Font havia estat 
19 anys vivint i compartint les se-
ves experiències a la Residència, i 
durant tot aquest temps havia estat 
cuidada i estimada per treballadors 
i companys, que han sentit molt la 
seva pèrdua.

Des de la família de la Residèn-
cia Municipal d’Artesa de Segre 
volem donar el més sentit condol a 
família i amics de la senyora Teresa 
Font. | Centre Geriàtric del Piri-
neu - Residència Municipal d’Ar-
tesa de Segre

Ens deixa Teresa Font, de 107 anys, que 
vivia a la Residència d’Artesa des del 2000

Ctra. Agramunt, 12      Tel. 973 400 081      25730 Artesa de Segre (Lleida)
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HORARI De dilluns a divendres de 16 a 20 h, dissabtes de 10 a 13h

notícies
NOVEL·LA

Poder contar-ho. Ferran Torrent. Co-
lumna
Un periodista malda per esbrinar 
l’insòlit atracament que tingué lloc a 
València durant la primera mascletà de 
l’any 83. Un assalt de deu minuts per 
a saquejar 1.500 milions de pessetes, 
que comença a ordir-se des del primer 
capítol, amb una trama plena de peri-
pècies amb suspens fins al final.

La memòria de l’aigua. Montse Bar-
deri.  Columna
Premi Prudenci Bertrana 2019. His-
tòria de tres generacions de dones: la 
Clemència, nascuda a finals del segle 
XIX; la seva filla Rosalia, que viurà la 
industrialització, i la Núria, néta de la 
Clemència, que lluitarà per tenir la for-
mació, llibertat sexual i amor que no 
van tenir la seva mare ni la seva àvia. 

Terra alta. Javier Cercas. Planeta
Premi Planeta 2019. Un crim sacseja  
la Terra Alta: els propietaris de l’em-
presa més gran de la comarca són 
torturats i assassinats. Investiga el cas 
un policia arribat de Barcelona fa qua-
tre anys, amb un fosc passat que l’ha 
convertit en llegenda i que creu haver 
enterrat sota una aparent vida feliç.

La cara norte del corazón. Dolores 
redondo. Destino 
L’agost de 2005, molt abans dels crims 
del Baztán, una jove Amaia Salazar, 

sotsinspectora de la Policia, participa 
en un curs a l’Acadèmia de l’FBI on es-
tudia el cas real d’un assassí en sèrie 
que actua en grans desastres naturals 
atacant a famílies senceres amb una 
posada en escena gairebé litúrgica.

Paraules que tu entendràs. Xavier 
Bosch. Columna
Paraules que tu entendràs és un re-
trat esmolat de la convivència. Una 
novel·la que explora les relacions de 
parella, els secrets de cadascú i l’ús 

que fem de la veritat. Amb una combi-
nació de tendresa i ironia, de nostàlgia 
i recerca constant de la bellesa, els 
personatges es mouen pels replecs de 
l’ànima disposats a emocionar-nos.

NOVEL·LA JUVENIL

Ohio. Àngel Burgas. Bambú

El ramat perillós. Davil Nel·lo. Bambú 

El noi que xutava porcs. Tom Baker. 
Bridge

Anna Frank, la memoria de l’Ho-
locaust. Eduardo Alonso. Vicens Vives 

Un estiu sense tu. Jenny Han. Fan-
books

NOVEL·LA ANGLÈS

The hard way. Lee Child. Bantam Books 

Hide & Seek. Ian Rankin. Orion

POEMES 

Versos per la llibertat. Diversos au-
tors. Fonoll

Variacions profanes. Marta Pessa-
rodona. Viena

Arèola. Damià Rotger Miró. Adia 

Porta’m al bosc. Joan Ramon Giro-
nés. Onaedicions.

TEATRE

La dansa de la venjança. Jordi Ca-
sanovas. Ed. Comanegra

CUINA

La cuina del vi: apropament a la 
cultura vinícola de la Mediterrà-
nea.  Pere Sans. Comanegra

NOVETATS   
GENER Activitats

• Reunió del Club de Lectura de 
la Biblioteca amb DO 
12 de febrer, 20.00h

• Visita al Celler Rubió de Sols  
15 de febrer, 10.00h (Rubió)

• Reunió del Club de Lectura 
Infantil de la Biblioteca 
21 de febrer, 18.00h

• Teatre Circular  
21 de febrer, 20h

• Hora del Conte de la Biblioteca, 
amb Contes de xafar raïm de 
Clara Gavalda, i berenar DO 
26 de febrer, 17.30h

• Emprenedores del vi 
28 de febrer, 19h 

• 3r Concurs de Fotografies amb 
DO. Fins al 24 de febrer: biblio-
teca@artesadesegre.cat

• 31è Premi de Narrativa Breu, 
convocatòria i data límit de pre-
sentació 20 de març de 2020

• Exposició 40 anys del  CENG, 
fins al 28 de febrer

• Exposició Amparo Poch. El com-
promís d’una dona lliure, fins al  
31 de gener

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
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Feia temps que no coincidíem 
l’Esteve, en Jordi i jo, però fa uns 

dies, amb motiu de la presentació 
d’un llibre, ens vam trobar els tres. 
Quan fa que no...? Com anem...? 
En fi, l’habitual quan tres amics fa 
temps que no es veuen.

El cas és que l’acte va transcór- 
rer amb tota normalitat, però en aca-
bar, un xicot jove, referint-se al piular 
d’un ocell al carrer que ens va fer la 
murga tota l’estona, va dir: “Heu es-
coltat aquest ocell, que pesat?”

Ens vam mirar els tres pre-
guntant-nos: “Li diem o no? Al cap 
d’avall, aquesta és una trobada cul-
tural, oi? Doncs li diem”.

I és que no “escoltàvem” l’ocell, 
sinó que el “sentíem”. Aquesta con-
fusió entre els dos verbs, dissortada-
ment, és força comuna. 

El verb “Escoltar” indica una vo-
luntat d’atenció cap a allò que se 
sent, és a dir, fins i tot una certa com-
plaença i gaudi. Per exemple escol-
tem un concert, un discurs, l’atenció 
que posem en el que ens diu algú...

En canvi, l’acció 
a la qual es reve-
reix el verb “sentir” 
és un acte involun-
tari que es mani-
festa a la nostra oï-
da quan ens arriba 
un determinat so. 
Per exemple, allò 
que de vegades diem: “m’entra per 
una orella i em surt per l’altra”, tot 
volent dir que el so que ens arriba 
o les paraules que ens diuen no ens 
interessen especialment.

Així, cal dir que “sento” molts 

sorolls al meu voltant, però “escol-
to” allò que em diuen pel mòbil, per 
exemple.

El mateix passa amb els verbs 
“veure” i “mirar”. Per una banda, 
“veure” alguna cosa es refereix a 

l’acció de perce-
bre per la vista i 
prou. 

En canvi, l’ac-
ció de “mirar” 
significa posar 
atenció en algu-
na cosa que ens 
interessa i que, 

també, percebem per la vista. 
Per exemple, podem dir que 

anant pel carrer “veiem” moltes co-
ses, però que “mirem” el rellotge 
quan necessitem saber quina hora 
és. 

La confusió en la utilització dels verbs 
escoltar, sentir, mirar i veure

Albert Vidal
coses de l’idioma

Escoltar i mirar 
són accions 

intencionades, 
sentir i veure, no
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La por és una pedra en el nostre 
camí i moltes vegades necessi-

tem deixar de tenir por a allò des-
conegut per començar a viure, per 
comprendre allò que ens espera 
allà fora. Per por 
no ens atrevim a 
conèixer, per man-
ca de valor, per por 
de perdre, per por 
“de, i si...” 

Les pors ens 
fan més febles i no 
ens permeten veu-
re les coses .

Hem de deixar anar tots aquests 
pensaments obscurs que ens om-
plen el cap de mentides i coses ab-
surdes que ens impedeixen seguir 
endavant, que no ens deixen veure 
totes les coses que valen la pena i 
que han estat sempre davant nostre 
però que no els hem donat la impor-
tància que realment mereixen.

No tinguis por de fracàs, de per-
dre-ho tot, perquè perdre és una 
bona manera d’aprendre a guanyar, 
guanyar en qualsevol de les nostres 
metes.

No tenir por és començar a lluitar 

pels nostres somnis, és no tenir por 
de descobrir coses desconegudes 
que ens poden portar a l’èxit, no te-
nir por de conèixer noves persones 
però sobretot conèixer i tocar noves 

experiències que 
poden canviar la 
resta de les nos-
tres vides.

Obre els ulls 
perquè és mo-
ment de fer-te 
adonar que hi ha 
alguna cosa més 
esperant-te allà 

fora, que et farà més fort i confiat 
per seguir endavant i aconseguir to-
tes aquestes coses que sempre has 
volgut. 

En perdre la por al fracàs acon-
seguiràs coses que mai t’havies 
plantejat d’intentar, i si fracasses i no 
les aconsegueixes, tornaràs a co-
mençar prenent valor per seguir en-
davant sense por de tornar a perdre, 
perquè ara ja no serà desconegut. 

No importa quantes vegades 
siguin les que perdis, perquè en 
cadascuna d’elles prendràs l’expe-
riència que necessites per tornar 

a intentar-ho, però aquest cop tor-
nar-ho a intentar per obtenir èxit i no 
tornar a fracassar.

EL FRACÀS, UN APRENENTATGE

El fracàs és una manera d’apren-
dre i adonar-te que cal lluitar per 
obtenir les coses que valen la pena. 
En aquests casos, no podem només 
estirar els braços, obrir les mans i 
obtenir les coses sense abans haver 
lluitat.

A cada batalla, en cada fracàs, 
aprendràs a no tornar a cometre els 
teus mateixos errors i d’aquesta ma-
nera, podràs convertir-te en una mi-
llor persona tots els dies.

Observa allò que vols aconseguir 
i on vols arribar, pren el que neces-
sitis per viure el teu camí i lluita per 
obtenir-ho, sense pensar en el fra-
càs però tampoc obsessionar-te en 
l’èxit.

Si t’esforces i poses tota la força 
de la teva part podràs aconseguir 
allò que et proposis. 

No tinguis por de perdre i obre 
els teus braços a les experiències. 
Lluita pels teus objectius amb il·lusió 
i fe. Tu pots!

Si fracasses perdràs 
la por de tornar a 

perdre, ja que la por 
és respecte a allò 

desconegut

reflexionem
No tinguis por de perdre, ja que 
només així aprendràs a guanyar

Mercè Nogues
coses de l’idioma
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ARTESA DE SEGRE
Tel. 973 40 02 95

EQUIPS DE NETEJA GIDAR
REPARACIONS MECÀNIQUES
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partits polítics
Comencem un nou any i volem 

fer un petit resum i valoració 
del 2019, a nivell de la nostra nova 
experiència en aquest terreny i a 
l’Ajuntament.

Tot començà a l’abril, quan vam 
fer pública la nova proposta de cara 
a les Eleccions Municipals. Al maig, 
hi va haver les votacions, amb uns 
bons resultats i expectatives de pos-
sibilitat de canvis. 

Al juny, va arribar la constitució 
del nou Ajuntament i la continuïtat 
del pacte establert en l’anterior le-
gislatura. 

Al juliol, es va fer el primer ple 
ordinari i va ser la primera sensació 
d’assistir a un tràmit, necessari, obli-
gatori i poca cosa més. 

A l’agost hi va haver comissió 
especial de comptes, on se’ns va 
generar dubtes sobre la informació 
rebuda, es va demanar als respon-

sables que els aclarissin, no es ce-
lebra la trobada... Després la Fira... 
I vacances... 

Els mesos de setembre i octubre, 
amb molt de retard de convocatòria 
del ple, comencem amb el tema de 
l’increment d’impostos, sense es-
tructurar vers cap línea programada, 
sols intentar cobrir despeses. Les 
paraules “estructura, previsió, pro-
gramació…” “poc” utilitzades. Lla-
vors el dia a dia se’ns menja qualse-
vol actuació i el lema “El que sempre 
fem i s’ha fet” pren tot el protagonis-
me. 

Al novembre, com en altres 
plens, parlem de detalls i problemes 
detectats en els edificis i equipa-
ments municipals que en deterioren 
el funcionament. 

Al desembre, acabem fent una 
carta als “Reixos” demanant un se-
guit de temes, que tots els grups 

dúiem al programa, per tal d’intentar 
donar-los-hi valor, promoció i acti-
var-los ja.

PUNTS BÀSICS A MODIFICAR

Hem fet un resum amb voluntat 
d’incloure un seguit de punts bàsics 
que ens agradaria es modifiquessin:

1.- Més participació en el Consis-
tori del nostre Grup.

2.- Estructurar per  tota la Legis-
latura  les diferents àrees del Con-
sistori.

3.- Previsió i programació en tots 
els àmbits possibles.

4.- Promoure la participació ciu-
tadana.

La nostra experiència en aquest 
temps és positiva des del punt de 
vista personal i es resumeix amb 
voluntat d’aportar la nostra, que és 
la de tots, visió de futur pel nostre 
municipi. | Artesa Pel Canvi

Artesa Pel Canvi
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S i al desembre manifestava que 
a la revista hi havia poques re-

ferències a les festes nadalenques, 
en aquesta de gener tampoc no es 
fa gaire ressò de les activitats que 
es van realitzar en aquelles dates, a 
excepció de la cavalcada de Reis.

PORTADA. Dues imatges del fo-
tògraf Joan Serra ens mostren un 
paisatge hivernal força habitual a 
les nostres terres: boira i gebre (“ge-
bra”).

EDITORIAL. Amb el títol Les jo-
guines de Reis, la secció ocupa més 
espai de l’habitual. Es tracta d’una 
llarga reflexió sobre els diferents as-
pectes socials de les joguines. Avui 
dia, però, en què la tecnologia forma 
part inevitable de les nostres vides, 
crida l’atenció aquest fragment: “To-
ta joguina té una dimensió social. 
(...) No aconsellaríem les joguines 
pensades per a què el nen jugui sol, 
com les videoconsoles.”

OPINIÓ. L’article Qui la fa, la 
paga ve sense signar, però gairebé 
asseguraria, vist l’estil del redactat, 
que correspon al redactor Sícoris. El 
text girava entorn de Mario Conde, 
exdirector de Banesto i acusat d’es-
tafa per vuit mil milions de pessetes 
(uns 48 milions d’euros). Una de les 
afirmacions més destacades de l’au-
tor diu que “en el règim franquista 
(...), la roba bruta es rentava a ca-
sa; ara (...), la roba bruta s’estén al 
balcó”.

DEMOGRAFIA. Un resum de-
mogràfic de 1994 amb dades del re-
gistre civil ens presentava els noms 
dels 17 naixements, les 24 defun-
cions i els 4 matrimonis d’aquell any. 

RACÓ DE POESIA. Sícoris ens 
oferia un poema com a nadala. Aca-
ba amb aquesta estrofa: “Un senti-
ment que és la vida / que niua dins 
nostra ment / formós sens treva i 
sens mida... / Catalunya indepen-
dent!”

PREHISTÒRIA. La iberització i la 
romanització a Artesa de Segre és 
un llarg article de tres pàgines sig-
nat per Ignasi Garcés i Jordi Princi-
pal, del Departament de Prehistòria, 
Història Antiga i Arqueologia de la 
Universitat de Barcelona. Els autors 
explicaven la comunicació sobre 

aquest tema que van presentar en 
el 10è Col·loqui Internacional d’Ar-
queologia de Puigcerdà aquell mes 
de novembre. Es tracta d’un inte-
ressant text científic on els autors 
estableixen un possible lligam entre 
els jaciments arqueològics d’Antona 
(Artesa) i Els Esplujals (Foradada). 
Al final, dedicaven un apartat a una 
peça del Museu del Montsec que 
consideraven destacable però tam-
bé atípica per la zona trobada (Alen-
torn): un fons de plat del taller d’Au-
lus Titius, ubicat a l’actual Toscana 
italiana.

fa 25 anys
Gener de 
1995
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fa 25 anys
Ramon Giribet i Boneta

CULTURA. Com a cloenda de 
l’article anònim Homenatge a Mn. 
Agustí Bernaus, publicat el mes de 
novembre, trobem també la segona 
part a les pàgines centrals, com la 
primera. Comença referint-se a la 
tercera etapa poètica de Mn. Agus-
tí, quan es traslladà definitivament 
a Lleida, l’any 1970. Després fa una 
exhaustiva anàlisi de la seua poesia 
i en destaca l’ús del sonet. Al final, hi 
trobem la reproducció del que va de-
dicar a Artesa, la seua ciutat natal, el 
primer quartet del qual diu així: “Re-
taule i respatller / de la ciutat d’Arte-
sa / Sant Jordi cavaller / empara la 
princesa”. En la meua modesta opi-
nió, interpreto que el poeta es refe-
reix al turó de Sant Jordi (Castellot).

ESCOLTISME. La branca de Pio-
ners i Caravel·les de l’Agrupament 
Escolta i Guia Mare de Déu del Pla 
publicava una nota d’agraïment a 
tothom que havia col·laborat amb la 
cavalcada de Reis, que en aquella 
època era organitzada per aquesta 
entitat.

L’OBJECCIÓ. Gerard Raïchs i 
Sala ens oferia l’article Reflexions 
sobre l’objecció de consciència. Raï-
chs afirmava que “el tema amaga 
una profunda hipocresia” i ho fona-
mentava en el motiu que gairebé tot-
hom esgrimia en la instància per a 
declarar-se com a objector de cons-
ciència i no haver de fer el servei 
militar: “motivos éticos y morales”. 
Tot seguit, va desgranant una sèrie 
de motius pels quals resultava més 
pràctic fer-se objector i realitzar la 
prestació social substitutòria.

OPINIÓ. Delfí Solé i Puig, que 
signava com a poeta de Lluçars i 
síndic de la Baronia de la Vansa, fe-
licitava el nou any amb un dels seus 
poemes formats per llargs versos i 
que estava dedicat a l’economia.

LOCAL. La 
secció només 
conté imatges. 
Tres fotografies 
de Joan Serra 
ens mostren una 
paret caiguda 
davant del CAP 
d’Artesa pels  
efectes de la 
ventada que ha-
via tingut lloc el 
12 de gener, una 
de les quals re-
produïm al cos-
tat d’aquestes 
línies, i un parell 
de Toni Estrada 
de la cavalcada 
de Reis.

PUBLICITAT 
INSTITUCIONAL. L’anunci de pàgi-
na sencera de la Generalitat, sota 
el lema genèric “Anirem endavant”, 
ens presentava una relació dels 
seus Departaments i dels principals 
telèfons d’informació administrativa, 
incloent-ne d’informació monogràfi-
ca (bombers, normalització lingüís-
tica, urgències mèdiques, inspecció 
tècnica de vehicles...) i altres mitjans 
(videotext, teletext i vereda).

FULLS D’INFORMACIÓ MUNI-
CIPAL LOCAL. En el Ple ordinari 
d’aquell 12 de desembre destaca la 
incorporació de Maite Camats Solé 
com a regidora de CiU, que substi-
tuïa Joan Camats Bernad. Dos dies 
després tenia lloc un ple extraordina-
ri, del qual crida l’atenció l’abstenció 
de dos regidors d’ERC, integrants 
de l’equip de Govern, en l’adjudica-
ció a l’empresa Sorigué S.A. de la 
3a fase de les obres de pavimen-
tació, sanejament i xarxa d’aigua 
de carrers d’Artesa per 43,8 milions 
de pessetes. El punt més important 

d’aquest segon ple, però, és l’apro-
vació per unanimitat del reguitzell de 
memòries valorades en relació als 
danys ocasionats pels aiguats del 
mes de novembre, la valoració total 
de les quals ascendia a 246 milions 
de pessetes (prop d’un milió i mig 
d’euros).

HIVERN. Una altra secció només 
formada per imatges. Són nou foto-
grafies de Joan Serra, com les que 
il·lustren la portada i que mostren el 
paisatge de gebre i boira de la set-
mana de sant Esteve.

IMATGES D’AHIR. A la contra-
portada, Magí Serra i Piqué comen-
tava una fotografia de principis de 
la dècada de 1940, feta pel Sisquet 
del Roig, on el principal protagonista 
era Mossèn Lluís Domènech i Pe-
ralta. L’aleshores rector de la parrò-
quia d’Artesa es veu envoltat de deu 
escolanets en un pati interior de La 
Granja. Serra explicava qui era ca-
da un dels personatges que hi apa-
reixen.
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des del mirador
del montsec

La pantigana dóna nom al car-
rer Nou de Llavorsí a una botiga 

de robes i a un vi garnatxa blanca 
i macabeu de la finca Gavet de la 
Conca denominació Costers del 
Segre elaborat pel celler Batlliu de 
Sort, però la pantigana de veritat 
sobreviu al Montsec de Meià des 
de temps immemorial. La femella és 
la de la punxa, el mascle, l’altra. El 
seu origen és tan prehistòric com els 
fòssils i vegetals que es troben dels 
boscos i de l’antic mar de Tetis que 
desguassà pels rius Segre i les no-
gueres Pallaresa i Ribagorçana pels 
congostos de Terradets, Bon Remei 
i Pas Nou. L’última identificació cien-
tífica datava de 1897 a càrrec de 
l’entomòleg i botànic prioratí Longí 
Navàs Ferrer, professor de l’escola 
jesuïta el Salvador de Saragossa, 
i es pensava que estava extingida 
fins que el 2011 se’n va donar notí-
cia que encara existia al Montsant. 
Ara bé: fa prop de cinquanta anys 
que era coneguda, almenys per qui 
subscriu, però sense saber que era 
un ésser endèmic i d’una raresa tan 
excepcional. 

Es tracta d’una mena de cigala 
(cigarra) de nom steropleurus pan-

teli, en realitat un llagost amb ales 
atrofiades i molt reduïdes que so-
bresurten del seu tòrax, que sembla 
una sella de cavall, i serveixen per 

emetre sons. Una és l’arquet i l’altra, 
la corda vibrant, i fan “rac-rac” si les 
toques suaument amb una branque-
ta. | Ferran Sànchez Agustí

La pantigana, l’insecte prehistòric del Montsec

A dalt, mascle a l’esquerra i femella a la dreta i a baix, a l’inrevés (fem-masc)
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Dates a recordar

poesia  
No me conocéis.

solo veis mi máscara de lobo,
la misma con la que me seco las lágrimas.

Grito mucho para que no
escuchéis mis heridas salpicar,

pero me termino ahogando
en un mar de silencio.

Soy el riachuelo que llega al mar,
el agua intermitente pero fiera,

las piedras que aguantan el repico del torrente
y los árboles que crecen

gracias a las gotas descarriladas.

No me conocéis Estoy en constante cambio,
pero no siempre en constante evolución.

Adelante hacia el camino,
el asfalto lo pongo yo.

Creéis saber quién soy,
pero yo solo sé mi nombre,

mi madre y el lugar donde nací.

Aprenderéis con la vida
que la vida aprenderéis.

Mucha lección
para tanta fuerza descontrolada,

para tanto rencor sin control.

No me conocéis,
solo veis la piedra erosionada,
pero nunca podréis apreciar

el tamaño de la erosión.

Vull ser la melodia en les teves cançons, 
un “ara” en els teus records
Vull que res sembli llunyà 

si sóc al teu costat

Vull i faré
Escoltaré amb atenció 

cadascun dels batecs del teu cor
Mai faré promeses buides 

ni fugides porugues

No tinc por 
de despullar-me davant teu, 

de cridar a viva veu 
que ho tinc tot 

i no necessito res més 

Enric Kahn

Júlia Ribera i Coma

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 3 
de febrer de 2020.
Aquest servei només és per casos molt jus-
tificats, que no puguin anar directament a la 
deixalleria.

Renovació del DNI
El 12 de febrer es farà renovació del DNI al 
Centre d’Entitats, i es podran recollir els nous 
carnets el dia 14. Cal apuntar-se a les oficines 
de l’Ajuntament o al 973 400 013. També podeu 
adreçar-vos a l’oficina de Lleida, carrer de l’Ense- 
nyança, 2 (Policia Nacional), només amb cita 
prèvia, de 9 a 20.30h per DNI i passaport i de 
9 a 14.30 per TIE i documentació d’estrangers.
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Josep Galceran

A por ellos

Ull viu i cap a la saca!

humor
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La festivitat de Sant Sebastià (20 
de gener) es deu a un vot de poble 

que va fer la gent d’Artesa de Segre 
quan es veié afectada per una forta 
pesta. Els nostres avantpassats van 
acudir al sant, tot demanant-li protec-
ció i que els deslliurés de la malaltia. 
Els artesencs es comprometien a fer 
festa a perpetuïtat si així succeïa. I 
així fou, que s’acabà la pesta i van 
decidir venerar el sant de per vida...

La Germandat de Sant Sebastià 
es va constituir el 1883 en honor al 
sant i, en origen, era una mena de 
mutualitat local, en uns anys en què 
la Seguretat Social no existia, i en què 
les persones s’autorganitzaven per 
cobrir les seves necessitats en cas de 
malaltia. Als inicis del segle XX paga-
ven una quota de 50 cèntims. I quan 
estaven malalts, rebien una pensió 
econòmica fins que es recuperaven. 
També els cobria l’enterrament.

L’any 1919, la Germandat va re-
novar els seus estatuts i contempla-
va que per fer-se soci s’havia de tenir 
entre 15 i 35 anys, estar sa i no tenir 
predisposició a les malalties. Havien 
de pagar 5 pessetes en fer-se socis, i 
una pesseta al mes com a quota. En 
cas de malaltia, percebien 2 pessetes 
diàries.

Amb el pas dels anys, la German-
dat ha anat perdent la seva utilitat 
fundacional, però els seus socis man-
tenen viva la veneració a Sant Sebas-
tià, i surten en processó cada 20 de 

gener fins arribar a missa.
La foto és de 1960 i està presa a 

la carretera d’Agramunt, davant la far-
màcia. Portant el pendó hi ha el Fran-
cesc Jové (Sisco de ca l’Orcau) arre-
massador de professió i home molt 
implicat en la vida associativa local. 
A l’esquerra, hi ha el Joan Nogués, 

traspassat fa poques setmanes, im-
pressor d’ofici i cofundador de l’em-
presa Manipulats Nogués, jutge de 
pau d’Artesa durant lustres i bomber 
voluntari. I a la dreta, hi ha Epifanio 
Mateo, home avançat als seus temps, 
expert en electricitat i en tecnologia, 
fundador del comerç Ràdio Mateu.

imatges d’ahir
1960La processó 

de Sant 
Sebastià

Miquel Regué i Gili

El pas de la processó per la carretera d’Agramunt | Foto cedida per Rosa Jové
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la vie en ROS
Fem la teva llar diferent

www.ros1.com
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la foto

El 15 de desembre el Gimnàs Altis va organitzar una jornada d’actes a favor de la Marató de TV3, amb balls de zumba 
al matí pels carrers d’Artesa i també a la Residència (foto), i el tradicional espectacle al Cubtural, a la tarda | Jordi Farré


