la

DESEMBRE 2002

Palanca

Núm. 249

Preu 2

PUBLICACIÓ DARTESA DE SEGRE I COMARCA

El Polígon en marxa

la

Palanca

El Polígon en marxa
Fa poc s’han acabat les obres d’urbanització del sector 2 del Polígon Industrial El Pla. Aquest mes de desembre ja s’han subhastat les primeres
parcel·les municipals.
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LAgenda

Agenda ciutadana

Actes que sabem que es faran

Dades facilitades pels Registres Civil i de l’Arxiprestat d’Artesa
de Segre i pels ajuntaments de Foradada i de Vilanova de Meià.
Recull efectuat per Ramon Giribet i Boneta.

5 de gener:
A les 20h, Cavalcada de Reis a Vilanova de Meià:
recorregut pels carrers, adoració a l’església i repartiment de regals a la Sala d’Actes de l’Ajuntament

NOVEMBRE
20 de gener:
Festivitat de Sant Sebastià a Artesa de Segre

Municipi d’Alòs de Balaguer
Defuncions:
dia 4: Consuelo Baella i Serentill (91 anys),
natural d’Alòs de Balaguer

Del 28 de gener al 7 de febrer:
A la Biblioteca Joan Maluquer i Viladot d’Artesa
de Segre, celebració de la 3a Setmana del Llibre
Infantil i Juvenil

Municipi d’Artesa de Segre
Naixements:
dia 6: Ainhoa Brik Quinaluisa i Matias, filla de Cira del Pilar
dia 7: Rania Rabah, filla de Mohammed i de Yamna
dia 13: Lluís Ribes i Jovell, fill de Marcel·lí i de M. Lluïsa

Veure Programa de festes de Nadal d’Artesa a la
pàgina 39

Defuncions:
dia 13: Teresa París i Riart (93 anys), natural de Montargull
dia 14: Josep Solans I Vilà (86 anys), natural d’Artesa de Segre
dia 20: Jaume Cardona i Vila (60 anys), natural d’Artesa de Segre
dia 23: Rosa Corominas i Vilana (85 anys), natural de Rialp
Matrimonis:
dia 16: Augusto Cilleruelo i Cabral (de Barcelona)
Denise Paola Baodoino i Granda (de Barcelona)
Municipi de Vilanova de Meià
Defuncions:
dia 9: Remei March i Caelles (94 anys), natural de Baronia de Rialb

Meteorologia
NOVEMBRE
Dades facilitades pels ajuntaments d’Artesa de Segre (observatori de la Pl. de l’Ajuntament), de Vilanova de Meià (estació del
Camp de Futbol) i de Foradada.
Municipi d’Artesa de Segre
Temperatura mitjana del mes: 8,8°
Temperatura màxima:
20° (dies 9 i 10)
Temperatura mínima:
0° (dies 27 i 28)
Amplitud tèrmica màxima: 19° (dia 9: màx. 20° i mín. 1°)
Amplitud tèrmica mínima:
3° (dia 15: màx. 8° i mín. 5°)
Dies amb precipitacions:
8
Precipitació màxima:
19 mm (dia 20)
Total precipitacions:
47 mm

Temperatura mitjana del mes: 9,1°
Temperatura màxima:
23,2° (dia 10)
Temperatura mínima:
1,6° (dia 16)
Dies amb precipitacions:
7
Precipitació màxima:
16,2 mm (dia 20)
Total precipitacions:
37,8 mm
Municipi de Foradada
Dies amb precipitacions:
Precipitació màxima:
Total precipitacions
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Municipi de Vilanova de Meià

5
15 mm (dia 20)
41 mm
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Membre de

Lo senyor metge
La figura del metge de capçalera marca la vida quotidiana de la societat en què vivim. El metge és l’encarregat de vetllar per la nostra
salut. I és que aquesta, tal com diu la cançó, és un dels valors vitals
més importants, junt amb els diners i l’amor.
En només quinze dies de diferència, dos metges que van exercir
coetàniament a Artesa, han mort. Es tracta de Jaume Cardona i Vila
que va morir el 20 de novembre i d’Ignacio Mola Mayayo, finat el
passat 5 de desembre. Tant l’un com l’altre van desenvolupar l’assistència mèdica a casa nostra durant els anys 70 i 80. El primer, al
consultori situat al carrer Sant Antoni M. Claret i el segon a la carretera d’Agramunt, vora la Farmàcia.
Els doctors Mola i Cardona van viure l’etapa anterior als Centres
d’Assistència Primària, amb menys mitjans i en uns consultoris particulars mancats de la modernitat del CAP, construït a Artesa a mitjans dels anys noranta.
El treball dels galens és delicat i transcendent. D’ells depèn la
salut de tots nosaltres, i el seu diagnòstic pot millorar-nos la vida i,
fins i tot, salvar-nos-la. Qui més qui menys es visita algun cop a
l’any, ja sigui per un refredat, per un mal d’esquena o per malalties
més greus.
La seva és una tasca difícil i l’encert en el diagnòstic marcarà la
seva trajectòria, ja que el boca a boca entre la ciutadania pot donar o
treure credibilitat a un metge. El treball del metge de capçalera no
consisteix solament en diagnosticar malalties i receptar medecines,
sinó que també ha de saber escoltar el malalt, i explicar-li en paraules entenedores què li passa. El bon caràcter del doctor resulta fonamental a l’hora de guanyar-se la confiança del pacient.
Històricament, el metge ha estat un dels poders fàctics dels pobles, constituint-se en una figura respectada i influent, que junt amb
l’alcalde, el capellà i el sargento de la Guàrdia Civil, encapçalava els
actes socials. Amb el pas dels anys, els metges han anat abandonant
l’aura de personatges superiors i inaccessibles i s’han apropat al ciutadà; les causes d’aquest acostament es podrien explicar per la millora del nivell cultural de la gent i pel nou tarannà dels professionals a
l’hora d’encarar l’assistència mèdica.
Un altre dels aspectes que ha canviat en la feina dels metges és
que abans només feien tractament de les malalties quan ja s’havien
manifestat; ara, complementen el tractament amb la promoció i la
prevenció de la salut. Com diu la dita, és millor prevenir que curar.
A casa nostra, diversos metges han deixat empremta al llarg dels
anys. Així, per citar els que han practicat la ciència mèdica durant
més temps hi ha els metges Solé, Serralta, Gramunt, Mola, Cardona,
Ariño, Alonso, Romaní, Bargés (a Cubells), Altamirano (a Vilanova),
doctora Coma, etc.
Serveixin aquestes línies per agrair a tots els metges de capçalera
que han treballat i treballen a Artesa i Comarca, la seva tasca abnegada de servei i atenció a la comunitat.

Col·laboradors/es del mes: Martí Regué, Pere Santacreu, Arquers
del Montsec, Felicià Espinal, Joan Giribet, Sícoris, Plataforma per la
defensa del Montsec, Noemí Farré, Janette Solsona, Àrees de Festes
i de Cultura de l’Ajuntament d’Artesa, Rafa i Richard Córdoba, Jordi
Alins, Jordi Esteban i Ramon Orpinell
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Noticiari
Visita fugaç del president Pujol
El president de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol, va fer una
visita fugaç a Artesa el passat diumenge 1 de desembre, sobre la
una del migdia. El motiu d’aquesta va ser la de donar el condol
personalment a la família de Jaume Cardona, mort pocs dies enrera. Pujol va aparèixer a Artesa sense avisar i va donar un tomb per
la carretera, plena de gent ja que era dia de mercat. El president va
intercanviar impressions amb alguns ciutadans que espontàniament
el van saludar i posteriorment es va dirigir a peu a casa de la vídua
de Cardona. D’altra banda, cal esmentar que Josep M. París i Artigues, veí d’Artesa i cap de protocol dels consellers d’Agricultura
F. X. Marimon i Josep Grau durant tres anys, va passar ara fa uns
mesos a formar part del gabinet protocolari del president Pujol.

La Roureda es fa càrrec del Museu
A finals del mes de
novembre, l’Ajuntament d’Artesa i
l’Associació Cultural La Roureda van
signar un conveni
que permetrà a
aquesta entitat la
gestió del Museu del
Montsec. Aquest
acord recull la majoria dels punts que
l’associació havia demanat: una durada de 2 anys prorrogables fins
que es dugui a terme el projecte museístic; la formació d’una comissió de seguiment i la presentació d’un pla anual d’actuació durant l’últim trimestre de l’any anterior. De moment, els nous gestors han tornat les vitrines d’exposició al Museu, i començaran a
treballar per a la reposició de l’exposició permanent de troballes
arqueològiques. També estan treballant de cara a l’any vinent per
realitzar alguns actes culturals, com serien conferències i presentacions. El Museu romandrà obert els dissabtes a la tarda (de 17h a
19h) i els diumenges al matí (de 11h a 13h), a més es podran realitzar visites concertades avisant amb 48h d’antelació a l’Ajuntament
o a l’Associació. A la imatge, en primer pla, hi ha tres dels membres de La Roureda: Pere Novau, Rafel Gomà i Jordi Trullols.

Llibre pòstum de Jaume Cardona
El diari La Mañana va presentar el passat 22 de novembre el llibre
pòstum del difunt senador i ex-alcalde d’Artesa Jaume Cardona i
Vila, titulat “Cròniques parlamentàries”. Aquest llibre és un recull
dels articles que Cardona va publicar en aquest diari durant els
últims anys, i que tracten sobre temes polítics i socials que el senador va treballar durant els seus anys al Senat i al Congrés.

El conseller Espadaler visita la Cooperativa
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El conseller de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya,
Ramon Espadaler, va visitar la Cooperativa d’Artesa el passat dia
16 de desembre. Espadaler va tractar amb els directius de la Cooperativa el tema dels excedents de purins procedents del sector
porcí i el pla de gestió que han de dur a terme els ramaders per a
una correcta eliminació d’aquests. Espadaler va explicar que el
90% de les granges catalanes han presentat un pla de gestió o estan

a punt de fer-ho i que des de l’Administració s’han
invertit grans quantitats de diners per solventar
el problema, que constitueix una gran amenaça
de contaminació de les aigües subterrànies.

52 al dinar del 52
Seguint el costum que s’està imposant en aquests
darrers anys, les persones d’Artesa de Segre o
vinculades al municipi que enguany han fet 50
anys (nascudes el 1952) van fer una trobada. Un
total de 52 persones es van trobar el divendres 6
de desembre, festa de la Constitució, per celebrar el mig segle d’edat. Després d’assistir a una
missa a l’església parroquial d’Artesa, es van
concentrar al restaurant Cal Forcaire per a celebrar un dinar de germanor.

UP guanya les eleccions agràries
El passat diumenge dia 1 de desembre es van celebrar les eleccions agràries catalanes, que van
ser guanyades pel sindicat Unió de Pagesos (UP)
amb el 66% del total dels vots. El sindicat JARC
(Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya) va
obtenir el 20% dels vots i ASAJA-AEALL (Associació Agrària de Joves Agricultors-Associació d’Empresaris Agraris de Lleida) el 12%. UP
continuarà controlant les quatre cambres agràri-

es de Catalunya i seguirà al capdavant de les negociacions amb l’Administració i les grans empreses, per temes com els preus dels productes
agraris, les subvencions, els impostos, la normativa mediambiental, etc. Un total de 37.609 pagesos i ramaders catalans estaven convocats a les
eleccions (14.405 dels quals són lleidatans), dels
quals van exercir el dret a vot un 57%. A Artesa
de Segre hi havia un cens de 190 electors, dels
quals en van votar un total de 86. Els vots dels
pagesos artesencs van ser repartits de la següent
manera: UP (50), ASAJA-AEALL (18) i JARC
(18). D’altra banda, UP iniciarà a mitjans de gener un curs sobre gestió d’empreses agràries a
Artesa; el curs està destinat principalment als joves agricultors i està homologat per la Generalitat de Catalunya.

Noticiari

Festa de la Immaculada Concepció a Salgar
passat 8 de desembre es va ceE llebrar
la Festa de la Immacula-

o lloses de tots aquells que en poguessin donar alguna. Ens sumem doncs
a la crida de Mn. Roc, i demanem a
tothom que tingui una pedra o bé una
llosa sobrera que li faci saber.
Finalment, mossèn Roc preveu poder organitzar una gran festa per inaugurar totes aquestes obres de millora
del Monestir durant la propera primavera.

Fotografies: Sisquet
Text: Sergi Valls
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da Concepció al Santuari de Santa
Maria de Salgar. Enguany, la celebració va coincidir amb l’acabament
de les obres de cobriment del vestíbul de l’entrada principal del Monestir. La bellesa de l’acabat d’aquesta
obra es pot observar a la fotografia
de la dreta.
Aquesta celebració l’organitza
Mn. Roc d’uns anys ençà. La jornada comença amb la celebració d’una
missa que finalitza amb la benedicció d’alguna de les millores que Mn.
Roc ha anat realitzant aquests darrers
anys (veure l’extens reportatge de La
Palanca número 240, del març d’enguany).
Aquest any, la celebració va començar amb una missa a les 12 de
migdia presidida per mossèn Roc i va
comptar amb l’acompanyament musical de l’Orfeó Artesenc. En començar, Mn. Roc va explicar als assistents
les darreres millores que s’han realitzat al monestir: l’adquisició d’un
aparell deshumidificador per l’església, el cobriment del vestíbul de l’entrada principal del Monestir i la illuminació interior de tot el Monestir.
La il·luminació, que encara no està
del tot acabada, ens mostrarà tots els
racons de les coves interiors a principis del proper any. Per tal de
contribuir a aquestes i futures millores, s’instal·larà un comptador que
mantindrà il·luminat el monestir durant uns minuts per un euro.
En acabar la celebració religiosa,
tots els assistents van sortir en processó a l’exterior sota la melodia de
l’Ave de la Mare de Déu de Salgar,
composada per Mn. Agustí Brescó el
1997, interpretada per l’Orfeó
Artesenc. Seguidament es va procedir a la benedicció d’aquestes millores i es va repartir coca i xocolata pel
prop d’un centenar d’assistents a la
festa.
Seguidament, Mn. Roc va comentar als assistents que voldria enllosar
el terra d’aquest vestíbul, però que
per fer-ho necessitaria recollir pedres

Municipis

Jordi Pujol visita Cubells
amb motiu de la inauguració de les
obres de construcció d’un nou museu a la vella església de Sant Miquel,
un nou local social i la pavimentació
dels pocs carrers que ja queden per
asfaltar al poble.
A l’acte hi van assistir també, a part
de molts cubellesos i cubelleses, el president de la Diputació de Lleida, Sr.
Josep Pont, el delegat del govern a
Lleida, Sr. Estanis Felip, i el Molt Honorable President que va ser acompanyat en tot moment per l’alcalde de Cubells, Sr. Josep Roig i Armengou.
L’acte va començar davant de l’església de Sant Miquel on diverses desenes de persones esperaven l’arribada
del President. D’aquí, després de visitar-la breument i descobrir el senyor
Pujol que l’església fou una donació del
Bisbat, la comitiva es va dirigir a l’església de Sant Pere per tal d’observar i
admirar el que serà el nou local social
del poble.
Acte seguit es va procedir amb els

parlaments de les
autoritats. El primer
en parlar va ser l’alcalde de Cubells,
qui va agrair a la
Generalitat l’esforç
fet en pro de la vila,
des que el senyor
Jordi Pujol és President: remodelació
de l’Ajuntament,
escoles i reforma de
la xarxa d’aigües;
l’alcalde també va
agrair a l’associació
de pares i mares de l’escola la dedicació per millorar l’ensenyament i les
condicions d’estudi dels alumnes, que
disposen també de bons mestres, fet que
si no fos així obligaria els pares a portar
els 22 nens que estudien a Cubells a una
localitat de la vora com Artesa o
Balaguer, amb tot el que això comporta.
Va recordar al Molt Honorable la
construcció d’un temps ençà de l’escola nova, de l’ajuntament cubellès, l’ampliació i pavimentació de carrers i la
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passat 14 de desembre Jordi
E lPujol
va visitar la vila de Cubells

millora de les carreteres de Cubells a
la Torre de Fluvià i Montgai, la renovació del circuit de lectura i depuració
de l’aigua. Acte seguit va explicar als
assistents els projectes de futur del poble, així com també la bona disponibilitat de serveis de Cubells, com farmàcia, dos restaurants, benzinera, un hostal, dues tendes, etcètera i que el poble
econòmicament rutlla d’allò més bé. Va
agrair al DARP de la Generalitat el tema
de les concentracions parcel·làries, que

Municipis
fan possible la viabilitat econòmica als pagesos que poden optimitzar recursos a
l’hora de treballar la terra. Va
destacar la feina dels
cubellesos pel poble, tot lloant la tasca de l’Associació
de Dones Mareselva, la Penya Barcelonista “El Centenari” i del Club de Bitlles.
Va concloure el seu parlament tot demanant ajudes
econòmiques a la Generalitat i recordant que al ser un
municipi petit, el pressupost és limitat;
concretament va sol·licitar ajuda al
Departament d’Esports per a la
remodelació del complex poliesportiu
del poble. L’alcalde va fer entrega al President d’un àlbum de fotos del poble.
Seguidament va parlamentar el Molt
Honorable President de la Generalitat,
el senyor Jordi Pujol i Soley, qui en primer lloc va felicitar l’alcalde de la vila

i es va excusar donat que un refredat el
feia trobar-se en un estat no gaire òptim per un llarg discurs en públic. Tot i
així, va explicar que havia estat el mateix dia a Ribera d’Ondara, Belianes i
Bellmunt d’Urgell abans d’anar a Cubells i que després tenia una visita que
havia suspès a Lleida. El seu desig de
venir al poble fou motivat pel fet que
la Generalitat de Catalunya es preocu-

pa pels pobles petits i els seus
habitants encara que no ho
sembli, i que contribueix tant
com pot a la restauració del
patrimoni dels municipis catalans. Va demanar al poble
que confiés en ell mateix, en
el poble, en el país, que estiguessin tranquils perquè el
canal Segarra-Garrigues els
proporcionarà sis-centes
hectàrees de regadiu i va afegir que personalment creu en
el país, en el pagès i en el ramader. Després d’aquestes breus paraules, va disculpar-se per no haver pogut
fer un discurs més florit i va agrair al
poble la rebuda i les ganes que veia de
la gent en millorar en tots els àmbits;
es va acomiadar donant gràcies per l’àlbum i afirmant que la visita al poble
l’havia refrigerat i engrescat tan física
com anímicament.
Text i fotos: Martí Regué i Roig

Tots amb la Marató de TV3
què s’han recollit diners per a col·laborar en l’onzena edició de la Marató de TV3.
Mentre que la Marató de l’any passat, dedicada a la sida, va recollir un
total de 4.948.655,67 euros, en el moment de tancar aquesta edició de La
Palanca és molt aviat per saber el resultat de la Marató d’enguany. Segons
dades facilitades per la Fundació de la
Marató, la destinació dels ingressos de
l’any 2001 es van distribuir així: 6,33%
per a despeses d’administració, 10,11%
per a divulgació i 83,56% per a recerca.
Tornant a la Marató actual, aquesta
ha estat dedicada a les malalties inflamatòries cròniques, que poden causar
algun tipus d’incapacitat. Entre elles,
cal destacar l’artritis reumatoide, la
malaltia de Crohn i la colitis ulcerosa.
El primer dels actes dels quals hem
tingut coneixement va tenir lloc a
Vilanova de Meià el dissabte 7 de desembre. L’Associació de Dones Coma
de Meià i l’Ajuntament van organitzar
un sopar a la Sala d’Actes municipal.

Un total de 143 comensals
s’hi van reunir i van poder
gaudir del ball posterior
amenitzat pel músic Josep
Arauz. La recaptació final
va ser de 1.510 euros.
En el Concert que va tenir lloc el passat dissabte dia
14 a l’església parroquial
d’Artesa de Segre, a càrrec
de l’Aula Municipal de
Música i de la Coral Infan- El músic Josep Arauz va amenitzar el sopar de Vilanova de Meià
til Brots d’Il·lusió, també es
van recollir diners per la Marató; con- passant pel local durant la tarda per a fer
les seves aportacions, a més de gaudir
cretament, 250,35 euros.
La mateixa jornada de la Marató, el de l’acurat espectacle. Entre els donatius
diumenge dia 15, l’Associació de Do- i la rifa, es van recollir 2.401,96 euros.
Finalment, ens consta que durant
nes Mareselva de Cubells va organitzar una conferència sobre les malalties aquestes darreres setmanes de desemen qüestió, que va anar a càrrec del doc- bre l’alumnat de l’IES Els Planells ha
tor Joan Bargés. Els fons recollits –des- estat venent felicitacions de Nadal per
coneixem la quantitat– procedien de la a recaptar fons per la Marató. Sembla
venda de loteria de Nadal.
ser que els nois i noies de 1r d’ESO
En aquest mateix dia, va tenir lloc són els que han tingut més èxit de venl’acte més multitudinari celebrat per des en aquesta activitat i, a darrera hora,
aquestes contrades: l’exhibició d’aerò- s’esperava poder arribar als 600 euros.
Text: Ramon Giribet
bic del Gimnàs Altis a la Dàlia Blanca
d’Artesa. Més de 500 persones van anar
Foto: Pere Santacreu
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entitats dels nostres muD iferents
nicipis han organitzat actes en

Espor ts

Futbol: el CE Artesa remunta
Els futbolistes artesencs han començat l’hivern amb una trajectòria força bona, i a poc a poc van sortint de les posicions
perilloses. Així, dels últims sis partits, n’han guanyat dos, n’han empatat dos, n’han perdut un i l’últim va ser suspès quan
perdien. Els nois entrenats per Jaume Caballer Brito van aconseguir un empat el 10 de novembre al camp del Rosselló,
dominant tot el partit i amb un rival que va acabar amb vuit homes, per l’expulsió de tres jugadors rossellonencs i que va
marcar el gol de l’empat al temps de descompte. En el següent encontre, els locals van empatar contra el Sant Martí de
Maldà, en un matx en què els artesencs van fallar clares ocasions de gol. La primera victòria a fora va ser contra el
Torrefarrera, un dels capdavanters de la categoria. Contra el Borges a casa nostra, els locals van guanyar per la mínima, però
amb un domini absolut. El Mollerussa va tallar la bona ratxa, vencent per 3-2 en un partit en què els jugadors artesencs quasi
remonten un 3-0 inicial. El passat 15 de desembre, el partit contra el Guissona va ser suspès en circumstàncies estranyes. I
és que l’àrbitre titular es va lesionar i un linier el va substituir, pitant desastrosament. A la mitja part, un aficionat sense
identificar va entrar al vestidor dels col·legiats i va “robar” l’acta i les fitxes de l’Artesa. Tot i això es va reempendre el joc,
fins que en una jugada que significava el quart gol del Guissona i
que venia precedida d’una falta no xiulada, es van amuntegar diversos jugadors que van rodejar l’àrbitre; aquest, superat per les
circumstàncies, va suspendre el partit. Aquesta rocambolesca situació va ser recollida per mitjans d’informació com La Mañana,
Segre i Catalunya Ràdio.
Resultats (fins jornada 14)
Rosselló 1 – CE Artesa 1 (Josep Brescó)
CE Artesa 1 – S. Martí Maldà 1 (David Galceran)
Torrefarrera 0 – CE Artesa 1 (Carles Galceran)
CE Artesa 1 – Borges 0 (Xavi Ribera)
Mollerussa 3 – Artesa 2 (Carles Galceran i Dani Leal)
Artesa 1 – Guissona 4 (Suspès min. 70. Xavi Ribera)

Bàsquet: el CENG-Trèbol Artesa s’estanca
Els basquetbolistes locals han tingut un inici d’hivern força dolent. Dels últims sis partits només n’han aconseguit guanyar
un. Els nois entrenats per Xavier Hervàs i Pere Solans van iniciar la mala ratxa el 10 de novembre davant l’Andorra, equip
al qual van dominar durant gairebé tot el partit però amb què van perdre d’un sol punt, fallant els locals dos tirs lliures amb
el temps a zero. En el següent partit van perdre clarament al camp contrari de l’Olesa. En el següent partit a casa, si no vols
caldo, dues taces; o sigui van tornar a perdre en un partit molt igualat per sol dos punts de diferència i amb possessió fallida
a l’última jugada del matx. En el partit contra el Sedis La Seu a casa seva, els artesencs van patir una derrota clara, per més
de vint punts de diferència. I la setmana següent, per fi va arribar la victòria, contra el Barberà, per dotze punts. El diumenge
15 de desembre, el CENG va tornar a perdre a fora per vint-i-dos
punts de diferència, contra el Cerdanyola del Vallès, un dels líders
de la categoria. Actualment el CENG-Trèbol ocupa la zona mitjabaixa de la classificació, en una categoria molt competida, on dos
victòries o derrotes consecutives poden portar l’equip a dalt o a
baix de la classificació.
Resultats (fins jornada 13)
CENG Artesa 73 – Andorra 74
Dolesa 83 – CENG Artesa 65
CENG Artesa 58 – Corbera 60
Sedis La Seu 83 – CENG Artesa 61
CENG Artesa 75 – Barberà 63
Cerdanyola 84 – CENG Artesa 62

El CUDOS puja el pessebre a Sant Mamet
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Un any més, el club esportiu CUDOS va organitzar la portada d’un pessebre a Sant Mamet. Això va tenir lloc el matí del
diumenge 15 de desembre. Una trentena de persones van participar en l’acte, la meitat en bicicleta, alguns a peu o corrent,
a més dels vehicles de suport logístic. La majoria eren d’Artesa, d’on es va sortir a les 7 del matí, i d’Alòs. Una vegada al cim,
tots plegats van participar d’un bon esmorzar i van poder gaudir d’un sol que des de baix, a la resta, ens impedia veure la boira.

Espor ts

Club Arquers Montsec: resum de l’any 2002
article fem un resum de
E nlesaquest
competicions més importants
en què han participat alguns dels arquers artesencs del Club Arquers del
Montsec, durant l’any 2002.

Campionat de Catalunya
9 de juny de 2002 a Salt (Girona). Distància de les dianes, 50 i 30 metres.

Ramon Solé, subcampió de Catalunya 2002, en la modalitat de long-bow, rebent el trofeu (Salt)

Els arquers del Club es van estrenar en
una competició important en aquest
Campionat de Catalunya, en què es van
assolir uns bons resultats.

Campionat d’Espanya d’Arc
Tradicional

Paco Claret, disputant els quarts de final del Campionat de Espanya de tradicional, on quedà vuitè classificat. El que està apuntant és l’actual campió d’Espanya, José Luis Iriarte, de Navarra
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Madrid, 7 i 8 de setembre de 2002. Distància, 30 i 18 metres, amb un total de
setanta participants.
Tot i que som un club aparentment jove,
estem sobrats de mestria. En aquest
campionat, vam aconseguir tenir a quatre arquers enrolats a les nostres files
entre els dotze primers en un Campionat d’Espanya, en les categories de recorbat i long-bow. Domènec Aldavó
quedà classificat en 5a posició en arc
corb i Ramon Solé en 6a posició en la
categoria de long-bow al I Campionat
de Espanya d’Arc Tradicional.

Espor ts
FINALS INDIVIDUALS
Modalitat: LONG BOW
Lloc - Dorsal - Nom

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

23
10
4
16
2
6
11
8
3
1
14
7
17
19
5

IRIARTE LARUMBE, JOSÉ LUIS
AMAT BELTRÁN, JULIO
GIL PÉREZ, JOSÉ LUIS
RAMÍREZ GÓMEZ, J. EMILIO
CARMONA MAGDALENO, NICOLÁS
SOLÉ SERENTILL, RAMON
CASTILLO ALONSO, JOSÉ
CLARET ESTEVE, FRANCISCO
GALLARDO FERRÁNDIZ, JULIÁN
IGLESIAS CAÑELLAS, ALFONSO
JELIC, ANTE
QUESADA JIMÉNEZ, LLUÍS
MONEDERO VILCHES, ÁNGEL
OTEGUI PIEDRA, JAVIER
GARCÍA ÁLVAREZ, ÁNGEL

Categoria: MASCULINA
Classificacions

621
578
502
534
515
437
551
461
477
460
369
406
303
369
428

1/8

1/4

Semi

109
105
101
96
96
97
99
81
80
79
78
75
71
70
55

107
102
105
96
93
91
88
81

106
99
89
103

Fin
3r-4t

Final
1r-2n
103
91

84
83

FINALS INDIVIDUALS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

24
35
52
32
36
68
25
48
49
41
29
50
40
47
34

FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, FÉLIX
SÁNCHEZ MUÑOZ, JOSÉ LUIS
LAGUNA LÓPEZ, CARLOS
SERRANO DE SANTOS, CARLOS
ALDAVÓ CAPDEVILA, DOMINGO
GONZÁLEZ BLÁZQUEZ, GUILLERMO
CORROCHANO PINEÑO, FELIPE
HERVÁS, JOSÉ LUIS
MORAL VACAS, LUIS
VERDE GARCÍA, JESÚS
SÁNCHEZ HERRANZ, CARLOS
MARTÍNEZ LÓPEZ, JOSÉ LUIS
ARAUZO GARCÍA, PEDRO
FERNÁNDEZ, FRANCISCO
DURALL RIBAS, JORDI

Categoria: MASCULINA
Classificacions

537
593
541
536
499
539
586
557
535
467
473
459
451
484
443

1/8

1/4

Semi

108

100
104
99
103
99
96
94
94

109
103
96
97

104
73
109
97
109
103
98
97
83
81
72
68
66

Fin
3r-4t

Final
1r-2n
102
97

103
100

Us desitgem Bon Any Nou per a tots
clubdam@yahoo.es
Club DAM
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Modalitat: ARC RECORBAT
Lloc - Dorsal - Nom

La Noguera
Obres a Bellmunt

Campanya d’informació sobre el SIDA

El municipi de Bellmunt d’Urgell ha portat a terme els treballs d’entubament de 400 metres de segla de la Boquera
Pinxo; aquesta és molt propera a la segla primera principal
del Canal d’Urgell i estava afectada per les arrels d’uns arbres de la vora del canal que tenen molts anys. En
els propers quatre o cinc anys està previst realitzar
l’arranjament i renovació de totes les segles del terme municipal per tal de millorar el serveis als pagesos de la zona. Aquest primer arranjament s’ha dut a
terme a la part del sud del municipi.

El Consell Comarcal de la Noguera, en col·laboració amb
l’Associació Antisida de Lleida i Creu Roja Joventut de
Balaguer, va realitzar una campanya de conscienciació adreçada als joves de la comarca durant la nit de l’1 d’aquest
mes de desembre. Aquesta campanya portava com
a títol “El preservatiu i tu? Bons col·legues!”, i va
consistir en la instal·lació d’una sèrie de taules informatives, la projecció de vídeos i el repartiment
de posavasos i preservatius.

“Lo Ponts” celebra 20 anys
Térmens contra la incineradora
La plataforma que s’ha organitzat en contra de la incineradora
de Grefasca va decidir aprovar un manifest d’oposició a
aquest projecte en una assemblea que va tenir lloc el passat
dilluns dia 2 de desembre. Segons els veïns, aquesta
incineradora afectarà a tots els municipis que hi ha en un
radi de 10 quilòmetres i per això han acordat sol·licitar l’adhesió al manifest als consistoris dels Arcs, de Balaguer, de
Bellcaire, de Bellvís, de Linyola, de Menàrguens, de la Sentiu i de Vilanova de la Barca.

Aquest conegut restaurant de la població de Ponts
va celebrar a principis d’aquest mes de desembre els seus 20
anys d’existència. Els propietaris ho van voler fer a partir
d’un menú especial que es va poder degustar des del dia 3
fins al dia 8 pel preu de 22 euros. El menú constava d’un
aperitiu amb guisat de caragols, sopa de romaní amb gelat
de rovell i ceps, bacallà confitat amb mel, pinyons i figues, i
conill a la cassola amb llenegues. Les postres consistien en
un sorbet d’ametlla garrapinyada i un farcellet de xocolata.
Anna M. Vilanova

Teresa Pàmies a Balaguer
El divendres 29 de novembre, Teresa Pàmies va estar a la
seva vila natal. L’escriptora es va passejar per diversos indrets de la capital de la Noguera per tal de gravar un vídeo
didàctic sobre la seva vida i obra. Durant tot el matí va recórrer els racons de la ciutat més significatius per a ella;
com ara la seva casa natal, el cementiri en el qual es troba
enterrada la seva mare, o l’església gòtica de Santa Maria.
Aquest vídeo forma part d’un conjunt de gravacions que ha
realitzat Òmnium Cultural sobre els guanyadors del Premi
d’Honor de les Lletres Catalanes, les quals seran distribuïdes a les escoles i centres educatius per tal de donar a conèixer aquests escriptors al públic més jove.

TORNADA

TRANSPORT GRATUÏT
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ITINERARI
23:00 h Sortida de Ponts
23:10 h Artesa de Segre
23:15 h Foradada
23:20 h Cubells
23:30 h Montgai
23:35 h La Sentiu de Sió

Opinió

Nefasta predicció: mal ambient
a error, sobretot en aquells en els que
el valor de variables determinants no
queda sota el control del qui fa la predicció.
Vegi’s sinó el cas dels professionals
de la predicció: meteoròlegs, economistes, metges, sociòlegs... Tots ells saben
que poden equivocar-se en els seus dictàmens i per això el seu discurs no es
mai taxatiu; per exemple: si ells han de
dictaminar sobre com evolucionarà un
sistema sobre el qual concorren –entre
d’altres– les variables determinants A
i B, la seva resposta és que probablement succeirà C (sense que per això es
pugui descartar D, E, F...).
Ja que aquest text versa sobre una
predicció, jo que sóc simple i ignorant
en comparació vers ells, no penso ser
més agosarat i afirmar que el futur que
jo descric és imminent i inevitable.
Només exposaré quines són les circumstàncies determinants A i B que concorren i quin crec jo que és el resultat
C més probable. El lector és ben lliure
de creure-se’l o bé de desestimar-lo. I
fins i tot, si els sembla, poden enviar
resposta pública aquí a La Palanca raonant el perquè de la seva opció (favorable o adversa).
Abans que res, faré una exposició
dels arguments sobre els que es basa la
predicció.
Primer, una veritat de “Perogrullo”:
Existeix contaminació perquè les activitats contaminants estan autoritzades per l’administració. És evident
que si el més mínim focus contaminant
fos perseguit i eliminat no existiria contaminació. Ara bé, pretendre eliminar
tot tipus de font contaminant és irreal i
utòpic (a més de retrògrad i
antiprogrés). Per això el que fa l’Administració no és prohibir la contaminació i perseguir les persones que contaminen, sinó que –mitjançant la legislació– posa cota superior a les concentracions de contaminant que es poden
detectar en cada medi i limita les quantitats de contaminants (coneguts) que
pot abocar sobre el medi cada
“contaminador”.

Per a fer efectives aquestes limitacions, l’Administració disposa dels recursos tècnics i humans amb que dota els
departaments mediambientals, els quals
avaluen el potencial contaminant de
cada activitat i donen (o no) permís per
a realitzar-la, inspeccionen l’estat de les
instal·lacions on s’efectuen activitats
contaminants i, a més, fan un seguiment
de les concentracions de contaminants
en cada medi.
Amb aquest procedir (ja ho hem dit),
l’Administració posa límit a la contaminació, però no acaba amb ella; i
tanmateix procura que no hi hagi
grans “contaminadors” (de contaminants controlats) ¿Podem doncs afirmar que l’administració ens garanteix
un mediambient sanitós? Doncs, lamentablement, la resposta és que no.
Per les limitacions materials a què està
subjecta, no controla la totalitat dels
contaminants que s’aboquen al medi i
només fa un seguiment dels que són
més freqüents, els quals a vegades estan insuficientment limitats. Per fer una
comparació, podríem dir que en la lluita contra la contaminació passa lo mateix que en la lluita contra el dopatge
en el món de l’esport: quan tenen controlat un contaminant, n’apareix un de
nou que està fora de control. La prova:
sembla ser que estudis estadístics
correlacionen clarament atmosferes legalment admissibles (però contaminades) amb un alt nivell d’incidència
d’afeccions respiratòries, sobretot en
col·lectius sensibles (ancians i nadons).
Si l’Administració no ens pot garantir un medi ambient sanitós, ¿en base
a què podem pensar que el nostre medi
ambient és saludable? Doncs en base
a les dades que ens donen els marcadors biològics (un d’ells és l’estat de
salut col·lectiva). Seria lògic pensar que
el nostre medi ambient és de bona qualitat quan escassegessin les malalties
relacionades amb la contaminació
mediambiental. Així doncs, per exemple, podem pensar que l’aire que respirem és bo si hi ha una incidència relativament petita d’afeccions respiratòries, o bé podem pensar que mengem sa
i bevem aigües bones si hi ha pocs mal16
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prediccions relatives a fenòL esmens
complexos estan subjectes

estars estomacals. En conclusió, els
que sí poden dictaminar sobre la qualitat del nostre medi ambient són els
professionals de la salut, els quals disposen de les dades necessàries per avaluar-lo. Enfront la seva paraula, els
certificats de Medi Ambient són paper
mullat.
Arribat en aquest punt del discurs,
se m’acudeix que seria interessant que
els nostres professionals sanitaris es
manifestessin al respecte de la qualitat
del nostre aire i les nostres aigües; i que,
com jo faig, s’aventuressin a fer una
predicció al respecte de cap a on creuen que evolucionarà la qualitat
d’aquests en un futur proper, sabent que
el projecte de la planta de tractament
d’excedents de purins (amb una central tèrmica de gas annexa) torna a estar en marxa a la veïna Foradada.
En tot cas, i continuant amb l’exposició d’arguments, aquí arriba el darrer: Sembla ser que als espais amb poca
circulació d’aire, els abocaments contaminants a l’atmosfera es dispersen
poc, assolint-se elevades concentracions de contaminants a la proximitat de
la zona on s’efectua l’abocament (recordi’s el recent cas de la incineradora
d’Andorra). És aquesta una circumstància prou determinant com per a què la
mateixa Administració desaconselli
(vegi’s els quaderns mediambientals
que publica la mateixa Generalitat) que
es facin abocaments massa agressius de
contaminants atmosfèrics en aquests
llocs. Què són els abocaments massa
agressius? Doncs són aquells que aporten elevades quantitats de contaminant
en breu espai de temps; per exemple:
un de gran i catastròfic, molts de petits
i legals alhora, un de moderat amb gran
freqüència, etc.
I ara... TATXINNN...! ATENCIÓ...
que de seguida arriba la predicció (després d’un inevitable parèntesi, necessari si vull dotar d’autoritat el text).
Doncs jo, un “outsider” excèntric (estalviïn-se l’esforç de buscar com millor definir-me aquells lectors que se
sentin agreujats a la propera part del
text), que m’he pres la llicència de contrariar públicament els nostres prohoms

Opinió
rem i que augmenti el nombre d’afeccions respiratòries. (predicció C)
Les prediccions son útils si després
de reflexionar al seu respecte s’actua
en conseqüència. La reflexió que faig
és la següent: Aquestes plantes de
tractament són, mediambientalment
parlant, una perversa solució; ja que,
en lloc d’acabar amb els contaminants,
el que fan es passar-los de l’aigua a l’aire confiant en que l’atmosfera s’encarregarà de dispersar-los. Una hipòtesi
clara i malauradament equívoca quan
parlem de les rodalies d’Artesa. Circumstància que fa que la planta, en lloc
de mal solucionar un problema gairebé
inexistent (Artesa no depèn dels aqüífers subterranis), en generarà un que
fins ara tampoc existeix: el de la contaminació de l’aire que respirem.
Penso que abans de recórrer a aquesta solució tecnològica, veritable cavall de
Troia amb que ens obsequien les elèctriques, millor seria esgotar les solucions
que ofereixen altre vies com serien:
- Minimitzar l’ús de l’aigua en la neteja
diària de les granges (la part líquida dels
purins és la que contamina els aqüífers).
- Millorar la col·laboració entre els
grangers i els propietaris de la terra i
que siguin aquests darrers qui el reciclin, pagant-los si convingués en lloc
de fer-ho als capitalistes promotors de
les plantes. Els grangers podrien “subvencionar” els cultius que més nitrogen absorbeixin. Si així ho fessin, segurament molts camps de conreu que
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“self made man” parlant i escrivint de
temes que em són impropis (i pel tractament dels quals no tinc cap mena de
qualificació professional), en base a què
les dades exposades són fidedignes (fetes públiques per l’Administració en el
seu moment) i en base també a que de
qualsevol raonament que es faci i que
sigui conseqüent amb les dades i la lògica poc importa qui sigui l’autor (la
veritat rau en el missatge i no en el missatger); afirmo:
- Que, en èpoques hivernals i boiroses,
Artesa és un d’aquests llocs amb poca
circulació d’aire i fàcilment contaminable. (variable A)
- Que, un cop estigui en funcionament
la central tèrmica i la planta de tractament de purins, les emissions de contaminants atmosfèrics que legal i activament es faran (totes aquestes plantes
inclouen en alguns moments del procés un tractament tèrmic que genera
gasos que s’aboquen a l’atmosfera, els
quals es regeixen per les mateixes lleis
físiques que s’aplica a la boira) transitaran cap a l’horta i Artesa, on s’afegiran a les inevitables emissions contaminants que fan les calefaccions i els
motors. (¿Algú s’ha preguntat mai d’on
surt la pols grisa a dins Artesa quan resulta que la dels camps és blanca o
marró? La resposta: el color gris ve de
la barreja de pols blanca amb l’estalzí
dels contaminants). (variable B)
- I tot plegat (A i B) faran que disminueixi la qualitat de l’aire que respi-

ara no reben res de purin passarien a
demanar-los.
En tot cas, s’ha de lluitar per defensar uns mínims de qualitat de vida. Per
tant, als que pensin que la predicció és
encertada i que estem parlant d’un possible problema de salut, al qual millor
és prevenir-lo que no pas curar-lo, jo
els recomano que passin per l’Ajuntament i els ho expliquin. A veure si així
es decideixen a presentar al·legacions
contra la ubicació de la instal·lació quan
surti a exposició pública el projecte de la
central tèrmica annexa (contra les quals
s’ha lluitat en altres municipis catalans).
Que les presenten i no serveix de res.
Doncs mala sort, germans i germanes!
Ja veurem què passa. Que no passa res...
MAGNÍFIC! Jo seré el primer en alegrar-se del meu error. Que sí que passa... Cap problema. Com que res més
de bo podem perdre de l’aire, obrem
en conseqüència: construïm a la vora
de la central ja existent la planta de
compostatge que també tenen projectada fer (de les quals està universalment
acceptat que fan una pudor insuportable) i passem a actuar i pensar com els
promotors, amos d’aquest “cotarro”. Lo
primer: adquirir una casa a qualsevol
poble de la vora, que tots quedaran més
alts i més lluny d’aquest focus de contaminació. I lo segon: alegrar-nos pensant que, per fi!, comença el declivi
d’Artesa.
Felicià Espinal i Aubet

Viatges

Iran des del punt de vista d’un artesenc
per les petites experiències i anècdotes que puguin succeir durant el viatge, que no pas per la idiosincràsia
de la cultura i la política que puguin
tenir.
Aquest país no li és pas massa simpàtic al Sr. Bush, com tampoc no és un
destí molt familiar per a cap europeu,
almenys per ara. Un cop has superat la
cara de sorpresa de tots el que senten
que te’n vas a l’Iran, el primer xoc que
et trobes és justament quan has arribat
a Mehrabad, l’aeroport de Tehran. Absolutament totes, totes les dones, que
no portaven cap mocador ni cobertura,
agafen i es posen una peça de roba per
a tapar els cabells de la mirada de qualsevol. Després, això es converteix en
un malson, perquè ningú pot saltar-se
aquesta regla (sembla que la presó és
el càstig per la noia que no vulgui seguir la imposició). Normalment, l’uniforme és una bata o anorac llarg, uns
pantalons foscos a joc i un mocador que
tapa pràcticament tot el cabell i que a
l’Iran deixa veure una mica el serrell.
Elles, no obstant, sota el vestit, porten
cabells llargs, es maquillen, es pinten
els llavis i porten talons alts.
A l’Iran hi ha moltes universitats, i
la gent n’està molt tipa de tot això, fins
i tot ells. No li dono més de cinc anys a
tot aquest muntatge, donat que la gent
és culta, hi ha diners i volen la llibertat.
Em van venir a buscar –a les quatre
del matí– quan vaig a arribar. De taxi
ni parlar-ne, no volien pas que n’agafés cap. Els dos xicots que m’esperaven, de vint-i-sis i vint-i-vuit anys, van
ser molt simpàtics i familiars, tot i que
em va costar força de localitzar-los allí.
Aquesta familiaritat i confiança és, de
fet, el que més he apreciat de tota la
visita. Són en general una gent molt
agradable, molt educada, i estar amb
ells és com estar a la vora d’una llar de
foc: com més ho gaudeixes més t’hi
vols quedar. El que parla anglès, que
és clavat al Ramon Pellicer de TV3,
però amb uns cabells negríssims, és
reporter de la tele local, per a la difusió
a Europa; i l’altre és el germà de l’amo,

que en són quatre en
total.
El primer que vaig
notar és que no volen ser dits àrabs, no
són moriscos. Es defineixen com a iranians i, de fet, tenen
més d’africans que
de àrabs. Potser seran els descendents
dels egipcis que
l’Alexandre el Magne
va
portar
d’Alexandria, ara fa
uns quants anys. No
parlen àrab, sinó iranià, (“buxca l’inès”
seria, per exemple,
“cap problema”) i,
encara que musulmans per religió, són
una altra història.
Hi ha diners. Ara
es veu per tot arreu.
Tenen botigues cares. A Armani, per
exemple, hi ha totes les comoditats del
món occidental. No hi ha, però,
Mercedes; només Peugeots i dels nous,
el 206, per exemple. Sembla que alguns
països tenen prohibit vendre’n.
Doncs, allí estant, demano una Coca
Cola. Pel que diuen, sembla ser que no
serà difícil aconseguir-la. Em porten,
però una Zam Zam Cola (Cola iraniana, és clar). Demano una cervesa, a
veure que em portaran. Bé, sembla que
porten alguna cosa. Sí, porten una botella de color bronze… però sense gas!
I és clar, si m’hi volien posar gel, perquè de fet hi queda bé!
Bé, doncs res, que vaig arribar enmig del Ramadà, i tal com diu la paraula: de menjar, re me dan. Conyes a
part, em pregunten si vull dinar. Jo els
dic que no cal. Faré dieta, que ja em
convé. Al final menjo fruita tot el dia,
pastes, cafès de màquina (horripilants).
Però això és el que hi ha.
Total, molt atents, cada moment
m’ofereixen coses. Em van donar una
coca salada amb sèsam al damunt –molt
bona–, iogurt amb ceba, kabab (carn de
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una mica xocants, com
E lsarapaïsos
l’Iran, són interessants més

corder o pollastre barrejada amb herbes i a la graella).
Bé, l’africà, el que es deia Hamid –
de la raça númida, per a més senyes,
però descolorit– és el que per la tarda
em porta de festa (de turisme, si tu
vols), però no hi ha gaire cosa per visitar. El seu germà més gran seria com el
Phil Collins però en lleig i amb bigoti.
No va venir cap nit, o sigui que s’agafava festa de fer companyia.
Reprenent el fil, arribem a l’hotel des
de l’aeroport, que és un aparthotel. Aquí
es comença a veure que això del turisme s’està buscant, que no trobant. Tot
l’hotel està adornat a l’estil persa, diguem uns 500 anys abans de Crist. Molt
amables també, però amb algunes mancances pròpies de la falta d’experiència en el turisme. Arribem a l’apartament, tots: ells dos i el camàlic. A explicar-me on són les coses, que prou es
veia bé i no calia. Res, doncs al final
em toca relliscar-li un dòlar, perquè si
no, què malament que quedaríem, oi?
La nevera feia soroll. No hi feia pas
calor allà dins. I l’inodor era del tipus

Viatges
fosc amb aquest paio, qualsevol se’n
fia. Igual em proposa seure en un
banc solitari…Bé, no passa res, finalment, i després d’haver pujat 20 es-

pollastre. Acte seguit es pren un te i
es fuma un narguile (pipa d’aigua,
amb tabac barrejat amb espècies). El
te resulta excepcional, amb espècies

La gent és culta, hi ha diners i volen la llibertat
glaons, preníem te en una petita
cabaneta amb una xemeneia al mig,
amb estores per tot arreu i un forn de
pa. El forn era una gran àmfora
semienterrada al sòl. Es fa foc a dins,
s’escalfa al roig i després s’enganxa
la pasta en forma de coca a la paret.
En un no-res està
fet. Demanem te
després d’havernos tret les sabates
i haver-nos assegut
a terra en aquests
tapissos i estores,
de color vermell.
El nostre veí es
menja un kebab de
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americà: gran, incòmode (quina manera de llençar l’aigua!). Un bon detall:
fruites i begudes gratis a la nevera.
Dormo tres hores i em torno a llevar. Una altra vegada i comencem la
visita de veritat. L’endemà potser
dormirem una mica més i el jet lag a
poc a poc es va arreglant. Hi ha dues
hores i mitja de diferència, però el
que no s’arregla és el desori estomacal.
Al final, resulta que lo milloret
passa durant el segon dia, quan em
porta finalment al parc, una mica com
la plaça de l’Ajuntament d’Artesa. A
mi em feia por anar-hi, perquè tan

o menta, tot i que el company jura
que és només te iranià. I la seva companyia, com el te, demostra ser bona.
Se’ns passa el temps i fora plou una
mica. Quan ens n’adonem és
tardíssim i hem de baixar els esglaons que rellisquen una altra vegada,
anant a parar al terra unes cinc vegades. És hora de connectar-me a
internet per dir-li a la mare que em
trobo bé, que tot va perfecte.
Salutacions.

Joan Giribet i Carlí

Des del País dels Pirineus

Artesa ha de dedicar un carrer a Jaume Cardona
tiva d’Artesa de Segre, després d’una
llarga malaltia suportada amb estoica resignació, el que en vida fou
Jaume Cardona i Vila.
La premsa i els mitjans televisius
feren ampli ressò de l’òbit al·ludit, car
el finat era persona fortament coneguda en els àmbits polítics de la nació
catalana, donada la circumstància que
–com a militant d’UDC– havia portat
una vida molt intensa i activa. Havia
ostentat l’Alcaldia d’Artesa de Segre
(per dues legislatures), la Presidència
del Consell Comarcal de la Noguera,
l’escó de Diputat al Congrés i, darrerament, des de l’any 1986 fins a la seva
mort, la dignitat de Senador en representació de CiU, a més de Vicepresident
i Secretari de la referida institució.
Metge de professió, per espai d’uns
16 anys, va exercir la dita activitat a
l’esmentada ciutat d’Artesa de Segre;
però ben aviat, seduït pel formigueig
de les qüestions de govern, va arraconar la referida professió liberal integrant-se a Unió Democràtica de
Catalunya, de quin partit nacionalista
va passar ben promptament a exercir
rellevants càrrecs en la seva cúpula.
Polític vocacional, persona preparada i home de conviccions aferrissades,
va iniciar una fulgurant caminada que
el va catapultar des de l’Alcaldia
d’Artesa fins al Senat de l’Estat espanyol, primer, i també al Congrés. Des
de 1986 fins al dia del seu traspàs, o sia
per espai de 16 anys, va ocupar un escó
a Madrid, amb l’afegitó que en els comicis de 1986 i 1989 va ser el senador
per Lleida que va obtenir un major
nombre de sufragis.
Cal dir que el senador Cardona va

morir en peu, com moren els arbres, ja
Fou un artesenc de pro, un moderat
que fins als darrers dies de la seva jove catalanista, un amant espòs, pare i avi,
vida, amb voluntat de ferro i malgrat un incondicional barcelonista i un home
ésser sabedor que la seva existència valent que va saber enfrontar-se amb
s’escolava per moments, va continuar dignitat i sens temença al repte del destí.
al peu del canó en la seva tasca senatoVa morir jove, com moren els elerial. I tan fou així que, pocs dies abans gits, en plenitud de la seva consciènde produir-se el seu traspàs va defen- cia; però deixant com a estela del seu
sar en un plenari –encara en forma elo- pas per aquesta falaguera vida la ferma
qüent– una proposició de llei relativa petjada de la seva forta personalitat.
al testament vital, que malgrat no prosL’acte de l’enterrament a la nostra
perar va rebre l’aplaudiment unànime ciutat, amb assistència de moltes perdels membres de l’adduïda Cambra sonalitats de l’escena política, va
Alta. Remarcarem, endemés, que com a corol·lari de
Fou un artesenc de pro, un mola seva neta trajectòria sederat catalanista, un amant esnatorial li fou concedida a
pòs, pare i avi, un incondicional
títol pòstum la Medalla
d’Or del cenacle esmentat.
barcelonista i un home valent
Per nostra part, com a conciutadans d’aquest prohom desaparegut constituir-se en una multitudinària maprematurament, volem deixar constàn- nifestació de condolença ciutadana,
cia de certes controvèrsies que en al- amb el temple a ras i caramull i una
gunes ocasions havíem sostingut amb immensa gentada que va seguir des del
el finat; però que ambdós, ell amb una carrer les exèquies fúnebres, donant un
òptica de nacionalista pragmàtic i as- emotiu adéu a l’amic, al correligionari
senyat i per part nostra amb un enfoca- i al preclar ciutadà desparegut.
ment de rauxa independentista, defenCom a cloenda d’aquesta luctuosa
sàrem amb fermesa i honestedat nos- recordança, i amb la ferma convicció
tres diferents punts de vista.
de fer-nos ressò del sentiment de la
Però obviant aquestes petites diver- nostra gent, volem suggerir al Consisgències, que són la sal i el pebre de la tori Municipal d’Artesa de Segre que
democràcia –tants caps, tants barrets–, la memòria del Senador Jaume Cardona
hem de dir i diem que el Jaume Cardona i Vila quedi gravada per sempre més
fou en tot moment i a tothora un bon donant nom a un dels nostres carrers o
català que va defensar amb el seu per- places. Malgrat la desaparició física del
sonal temperament la identitat, la per- prohom traspassat, així es perpetuaria
sonalitat i la idiosincràsia del nostre el seu record i la seva extaordinària dipoble. La senyera quatribarrada que va mensió d’home públic, com a fill il·embolcallar el seu fèretre i el cant d’Els lustre de la nostra ciutat.
Segadors entonat pels assistents foren
“Que no mor l’home si el seu record
un emotiu testimoni dels seus senti- viu”, deia Lucano. I nosaltres també.
ments i dels seus anhels envers la nostra catalana terra.
Sícoris

la Palanca
us desitja
Bones Festes
i Bon Any Nou!
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20 de novembre, a l’edat de
E l60diaanys,
moria a la seva vila na-

Tema del Mes

El Polígon en marxa
del mes de juliol
E ndeLa2000Palanca
(núm. 220) vam dedicar
el tema del mes al Polígon Industrial
El Pla d’Artesa de Segre, ja que en el
Ple municipal del dia 12 d’aquell
mateix mes el Consistori artesenc
aprovava la sol·licitud d’un crèdit de
198 milions de pessetes per tal de
poder tirar endavant la realització de
l’esmentat polígon, que ara ja és una
realitat.
Aquest Polígon és una vella aspiració dels diferents ajuntaments democràtics que han anat passant pel Consistori i que s’ha acabat fa ben poc. Després
de diverses temptatives i en vista que
altres administracions no invertien en
sòl industrial si no es tractava d’una
capital de comarca, veient també que
els diferents propietaris difícilment posarien en marxa la conversió de les seves finques en sòl industrial, l’Ajuntament va decidir assumir el projecte ac-

tual d’urbanització, que data de 1998,
pel que fa al Polígon 2. Durant aquest
temps, s’ha hagut d’afrontar dues al·legacions que van acabar en els seus
respectius contenciosos davant la Justícia; l’un pels criteris de repercussió
de costos d’urbanització i l’altre per la
licitació del Polígon 2 en lloc del Polígon 1. Cap dels dos va prosperar.
El Polígon Industrial El Pla està dividit en dues parts. L’anomenat Polígon 1 correspon en un 92,3% a la Cooperativa d’Artesa, mentre que la resta
pertany al Sr. Ramon Farré i Soldevila.
Segons el projecte tècnic, la urbanització d’aquest sector té un cost aproximat de 1.080.000 euros.
El Polígon 2 és el que en realitat ha
estat urbanitzat mitjançant unes obres
que han durat més d’un any. Té una
superfície total de 97.723,87 m2 i el seu
propietari majoritari és l’Ajuntament
d’Artesa, que des de l’any 2000 va co-
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El Polígon Industrial abans i després de la urbanització del sector 2

Tema del Mes

Plànol del Polígon Industrial El Pla. Les
parcel·les numerades pertanyen al Polígon 2.
La lletra E correspon a equipaments. El cercle de la dreta assenyala la zona de “protecció” de l’ermita del Pla. Les àrees de baix més
fosques configuren el Polígon 1
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mençar a adquirir parcel·les per a poder dur a
terme la urbanització (el 50% dels propietaris hi
havia d’estar d’acord). En aquests moments, gairebé les tres quartes parts d’aquest sector són de
propietat municipal (71,57%). Altres propietaris
són: la Cooperativa d’Artesa (11,48%), el Sr.
Ramon Farré i Soldevila (7,48%), el Sr. Domènec
Artigues i Anell (5,54%), el Sr. Josep Morros i
Mitjavila (2,88%), i el Bisbat d’Urgell (2,05%).
Així doncs, el Polígon 2 ha estat finançat principalment amb diners municipals, que es recuperaran a mesura que les parcel·les es vagin venent. Als altres 5 propietaris els correspon sufragar la seva part corresponent de les obres realitzades. Les parcel·les resultants han estat distribuïdes proporcionalemnt entre tots els propietaris d’acord amb els gràfics i els dibuixos que
acompanyen aquest article.
Si bé el total de les obres a realitzar sumaven
un total d’uns 333 milions de pessetes, aquestes

van ser adjudicades a l’empresa Sorigué SA per
245. Ha calgut, però, sumar algunes obres addicionals. Tot i que en aquests moments estan aprovades totes les certificacions d’obres, queden
pendents dues coses que hi tenen una relació directa: l’acabament dels accesos al Polígon 1 venint d’Agramunt i l’arribada d’electricitat a la
bomba que, des del Canal d’Urgell (a l’alçada
del cementiri), ha d’abastir d’aigua el dipòsit.
Segons fonts municipals, es preveu que la inauguració oficial es dugui a terme durant la pròxima primavera.
En el Ple municipal del passat 9 d’octubre es
va aprovar la subhasta de les parcel·les de propietat municipal. Per una banda, es va fer un concurs restringit, per als industrials que cotitzen el
seu IAE a Artesa, amb les parcel·les de naus adossades. Per una altra, les naus aïllades entraven en
un concurs obert. Tot i que una desena d’empresaris s’havien interessat per la subhasta, final-

Tema del Mes
ment només es van presentar 3 propostes. En el Ple
d’aquest mes de desembre van ser adjudicades dues
parcel·les (casualment, 2 dels 3 licitadors van demanr la
mateixa): parcel·la 13 al Sr. Josep M. Llena, per 97.406,28
euros; i parcel·la 23 al Sr. Josep Moya, per 56.175,66
euros.
Malgrat només haver adjudicat 2 parcel·les, l’alcalde
d’Artesa opina que en successives subhastes s’aniran venent la resta de parcel·les municipals. En aquest sentit,
sembla que ha corregut la veu entre els interessats de
què baixaran de preu, la qual cosa ha estat desmentida
rotundament des de l’Ajuntament.
Una qüestió relacionada també amb la posada en marxa del Polígon 2 és l’assignació de noms als seus carrers. Amb els vots a favor d’ERC i CiU, l’abstenció del
regidor socialista i el vot en contra del del PP, en el Ple
del 8 de novembre passat es van aprovar les següents
denominacions: Països Catalans (carrer A), Francesc
Macià (carrer B-C), Lluís Companys (carrer D) i 11 de
setembre (carrer E).
Finalment, hem d’afegir que l’Ajuntament té en projecte ampliar sensiblement la quantitat de sòl industrial
del municipi. En l’avanç de modificació de les Normes
Subsidiàries de Planejament Urbanístic ja s’hi contempla que les indústries adjacents (Nogués, Oliva i Lluch)
al Polígon Industrial El Pla passin a ser formalment zona
industrial. Així mateix s’hi inclou les indústries Mobles
Ros i Arcom per la banda de la carretera cap a Lleida, on
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Les obres d’urbanització del sector 2 del
Polígon Industrial han durat més d’un any

Tema del Mes
fins i tot es pretén ampliar fins al límit
del municipi per la banda d’Arcom. A
més, s’inclou una franja de terreny darrera l’ermita del Pla, que quedarà enmig, paral·lela al Canal d’Urgell i a la
futura variant de la carretera d’Andorra.
Tot això, però, ha de ser motiu d’anàlisi per les autoritats municipals, pels tècnics i, si s’escau, motiu de les al·legacions que la ciutadania consideri convenients abans de ser aprovat de manera definitiva.
Text: Ramon Giribet i Boneta
Fotos: Ramon Giribet i Miquel Regué

L’ermita del Pla dona nom al Polígon Industrial

La Cooperativa d’Artesa és la propietària de la major part del sector 1, al fons de la imatge
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Plànol de la possible ampliació del sòl industrial d’Artesa, que l’Ajuntament proposa
inicialment dins l’avanç de modificació de les Normes Subsidiàries de Planejament Urbanístic. La zona més fosca correspon al Polígon Industrial El Pla

In Memoriam

Al Jaume

Jaume, ja fa uns dies que em voltava
pel cap escriure aquestes quatre ratlles.
És la matinada del dia 23, tot just fa
dotze hores que t’hem dit adéu.
Et coneixia de tota la vida: durant
alguns anys vas ser molt a prop meu
perquè només em calia sortir al petit
balcó de casa meva i et veia a l’altra
banda, només havia de creuar la carretera i allà tenia el meu metge, que en
una ocasió em va cosir un trau al front.
Després de molts anys, quan em veies,
amb un gest afectuós em tocaves la petita cicatriu i amb molt bon humor deies: “tampoc m’ha quedat tan malament”. No només eres el metge de la família, sinó també l’amic del pare i la mare.
Després vas decidir dedicar-te a la
política: vas iniciar-t’hi com a alcalde i
vas continuar després en diferents nivells fins arribar a la política nacional.
Quan vas ser president del Consell
Comarcal de la Noguera, de forma una
mica casual, vas proposar-me el càrrec

de gerent. Tot just havia acabat la carrera de dret i la meva inexperiència
i, per què no dir-ho, l’ambient polític del Consell, em feien témer que
no estaria a l’altura de les circumstàncies. Tot i que l’any que vam treballar junts al Consell fou un dels
més durs que he viscut fins ara, també he de dir-te que gràcies a tu vaig
aprendre moltíssim, no només des
del punt de vista professional sinó
també humà. Vam passar moltes hores junts, molts disgustos i també uns
bons moments que mai oblidaré. De
veritat, moltes gràcies.
En l’àmbit municipal també vam treballar plegats. Com t’arribaves a estimar Artesa! Molt més del que la gent
es pugui imaginar. Sé que el que ara
diré potser no agradarà a més d’un, però
em sento en l’obligació de dir-ho.
Aquella dita castellana que diu “Nadie
es profeta en su tierra”, crec que, lamentablement, tu l’has haguda de patir. En molts moments has estat injustament tractat, però això tampoc t’importava massa perquè per a tu l’important era ser honrat i honest, i d’això a
tu te’n sobrava. Tu no feies les coses
per sortir a la foto.
S’ha dit que tenies un caràcter fort,
un “mal caràcter”. Doncs mira, Jaume,
tu i jo vam tenir discussions no pas fluixes, però sempre vam saber respectarnos. Si algun dia ens vam escridassar
una mica massa, sempre sabíem rectificar i disculpar-nos. El teu problema
només era un: no eres prou polític. Tu

deies les coses com les pensaves i si
creies que una cosa no era correcta, no
et tallaves en absolut i ho deies. No eres
home de donar copets a l’esquena i, és
clar, això no agrada gaire.
Sense entrar a analitzar la teva “carrera política”, perquè això ja ho han fet
els companys que has tingut durant tots
aquests anys, sí que vull dir que costa
trobar un polític com tu i Artesa de
Segre tardarà molts anys a tenir-ne un
altre que estigui a la teva altura. Tot i
que a tu mai et van agradar les plaques i les
inauguracions, a mi sí que m’agradaria, i
crec que a molts ciutadans també, que des
de l’Ajuntament es promogués posar el teu
nom a un carrer o plaça del poble.
Però l’important no només és la vàlua política, sinó també personal.
Jaume, ja t’havia dit alguna vegada que
per a mi eres un segon pare, però les
nostres últimes converses han estat una
lliçó magistral. La manera com has suportat la teva malaltia i el fet d’anar
morint una mica cada dia han fet que
t’estimi i t’admiri encara més.
Com molt bé es va dir al teu enterrament: HA ESTAT UN HONOR SER
LA TEVA AMIGA. MOLTES GRÀCIES, JAUME.
Jaume, tu sempre em deies: “Sort en
tinc, de l’Eli”. Allà on siguis, has d’estar molt content, perquè tant ella com
les teves filles han estat exemplars i
estic convençuda que seran fortes per
suportar la teva absència.
Maite Camats i Solé

Ignacio Mola Mayayo

27

la Palanca

Va néixer a Layana (Zaragoza) el 20
d’agost de 1923. Era fill de Cándido i
María. Es va llicenciar en Medicina i
Cirurgia l’any 1946 per la Universitat
de Zaragoza.
Després d’exercir en un poble de
l’Aragó, va anar a Foradada fins aproximadament l’any 1954. Posteriorment
va exercir a La Fuliola, on el 1957 es
casà amb M. Rosa Aldavó i Pineda,

veïna d’Artesa de Segre. Allí nasqueren
els seus quatre primers fills: Ricard,
Ignasi, Lluís i Xavier; i s’hi va estar fins
l’any 1967, en què li van donar la plaça de metge titular d’Artesa, on nasqué
el seu cinquè fill: Josep M. Aquí va
exercir fins la seva jubilació als 65 anys.
El passat 5 de desembre ens deixava al
79 anys d’edat.
Ignasi Mola i Aldavó

In Memoriam

Nota d’agraïment

Nota d’agraïment

La família de Josep Ribó i
Magrí, mort el passat 25 d’octubre, agraeix molt sincerament
les mostres de condol i solidaritat que hem rebut dels veïns
d’Artesa i comarca.
Moltes gràcies a tothom.

La família Badia-Novau, agraeix profundament les mostres de
condol i afecte rebudes per la
defunció de la nostra Ventureta
Novau i Puigpinós.
Moltes gràcies a tothom.

Nota d’agraïment

La família de Teresa París i Riart
de Montargull, agraeix sincerament a tothom les mostres de condol rebudes per la pèrdua de la
nostra mare, àvia i besàvia.
També volem donar les gràcies
al personal del CAP d’Artesa pels
serveis que ens han prestat.

Nota d’agraïment
La família Mola-Aldavó agraeix sincerament les mostres de condolència, estimació i suport que ha rebut en uns
moments tan difícils.
Moltes gràcies.

Parlen les Entitats

Plataforma per la defensa del Montsec
novembre a Baldomà, el Grup
d’Amics de la Serra de Sant Mamet
es va reunir per intercanviar impressions per la nova documentació presentada i per la possibilitat de que, a
partir del divendres dia 22 de novembre i per un període de 20 dies hàbils, es pogués presentar al·legacions
a l’Ajuntament d’Artesa de Segre per
la creació d’un parc eòlic a Sant
Mamet.
Un dels punts a tractar va ser la creació de la PLATAFORMA PER LA
DEFENSA DEL MONTSEC, per poder donar cabuda a tot tipus d’inquie-

tuds de caràcter socio-medio-ambientals que tenen com a objectiu la protecció dels espais naturals de la Serra del
Montsec, de Sant Mamet i de l’entorn.
Els antecedents de la Plataforma per
la Defensa del Montsec, cal buscar-los
en les inquietuds que va provocar als
veïns de la zona, la noticia de la instal·lació d’un parc eòlic amb 33 aerogeneradors a la Serra de Sant Mamet. Això,
va fer que contactessin amb Plataformes de les terres de Tarragona, on ja
existeixen diversos parcs eòlics i són
coneixedors de les seves problemàtiques, i amb d’altres Plataformes de les
terres de Lleida que es troben en situació similar.
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una concorreguda assemblea,
E ncelebrada
el dissabte dia 23 de

Indagant en diversa documentació
creada els anys vuitanta, vam tenir accés a “l’estudi de delimitació dels Espais Naturals a protegir del Montsec” i
al llibre “El Montsec, un patrimoni de
tots que cal conservar” en el que consta la intenció de crear un Parc Natural
en el Montsec i el seu entorn. La qual
cosa va donar força a la idea de proposar una alternativa a la creació dels
Parcs Eòlics, per tal d’assegurar el futur dels Municipis de la zona sense haver d’hipotecar el seu medi natural, i
donar la possibilitat per a que tothom
pugui gaudir d’un entorn natural únic.
Plataforma per la defensa del Montsec

Car tes a la Redacció

Ser independentista és immoral?
aquesta línia, valent i decidit ha estat
també –com sempre– l’entranyable
bisbe Antoni Deig en defensar
aquests drets dels pobles davant els
enunciats de la pastoral. L’exbisbe de
Solsona, recent Creu de Sant Jordi,
assumeix en aquest cas la figura cavalleresca del nostre sant patró que
continua lluitant, malgrat el pas dels
segles, contra el “drac”.
No crec que l’episcopat espanyol
ens pugui tractar d’immorals als que,
com jo, com els del meu partit i tants
d’altres, creiem en un país on per vies
democràtiques i pacífiques es pot aspirar a l’exercici algun dia del dret a
l’autodeterminació per aconseguir la
independència, com un estat més dins
la Unió Europea, amb tots els drets
però també els deures.
Ara bé, els interrogants són: Per
què l’episcopat espanyol pren aquesta
decisió precisament en aquests moments? Hi ha alguna cosa amagada
sota la taula...? Com per exemple la
qüestió de l’ensenyament de la doctrina de l’església catòlica a les escoles...?
Ara resultarà que per l’article del
“ordeno y mando” ens foten passar
pel “forro” el santa santorum de la
Constitució espanyola, intocable a
ulls del Sr. Aznar López i dels seus
acòlits del PP i que tant defensen com
si d’un nou manament es tractés. La
Constitució diu que
Espanya és un estat de dret i aconfessional. Malgrat
això, tots contents
i a aplaudir.
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En un principi, aquest escrit estava
pensat per a què es publiqués a la revista de novembre, però s’ha hagut
de posposar al següent número. Així
ho han provocat les circumstàncies –
prou importants crec– a nivell d’informació d’interès local i comarcal,
a causa del traspàs del conciutadà
Jaume Cardona, exbatlle de la nostra
ciutat, expresident del Consell Comarcal de la Noguera, exdiputat provincial i del Congrés, i sobretot senador en actiu fins als últims dies.
Dit això, crec que el tema al qual
em vull referir ja està molt remenat i
la meva resposta d’avui no és ben bé
la mateixa que hauria estat als primers dies.
Estic parlant concretament del text
de la instrucció pastoral aprovada per
la Conferencia Episcopal Española
i, més exactament, pel que fa referència al capítol cinquè sobre els
drets dels pobles i les nacions, titllant
d’immoral el dret a l’autodeterminació o a la independència. Vaja un pecat! Si venial o mortal, deu dependre
de si només es defensa l’autodeterminació o si s’aspira a la independència.
Cal destacar com a positiu que
sembla ser que no tots els bisbes catalans hi votaren a favor, fins i tot uns
quants ho van fer en contra. En

Doncs no! Ja és hora de que tothom digui les coses pel seu nom: catòlics practicants i creients o agnòstics, jueus o musulmans, budistes o
confucians... Tots tenim el dret i fins
i tot el deure de no caure en la trampa que ens para una part de l’església –i el govern espanyol–, tractantnos d’immorals als que no estem amb
ells pel que fa referència al capítol
cinquè de l’esmentada instrucció pastoral.
A Esquerra Republicana de
Catalunya també ens manifestem en
contra de la violència d’ETA i no estem pas d’acord amb els seus mètodes intolerants per aconseguir l’alliberament del Poble Basc; però també diem que no es pot posar tots els
nacionalistes al mateix sac, perquè
això sí que és una immoralitat.
Per cert, la paraula immoral és la
contrària a moral i moralitat. Moralitat, segons la Gran Enciclopèdia Catalana, vol dir: Dimensió de la conducta humana en tant que té relació
amb el bé o el mal i és judicable com
a bona o dolenta. Tradicionalment
han estat considerades fonts de la
immoralitat la intenció, el fi i les circumstàncies. Actualment, hom sol
acceptar que els criteris que legitimen la moralitat no són únicament
racionals, sinó també vivencials i
culturals.

Francesc Cases i Mianes
President de la Secció Local
d’Artesa de Segre d’ERC.

Car tes a la Redacció

Parlem del reg
Sembla ser que corre una certa
desinformació de la tasca que des de la
Junta Comunitat de Regants intentem
fer en referència al reg. Intentaré explicar-me, ja que crec que he estat jo
que no he estat capaç de transmetre ni
la seguretat ni l’entusiasme necessaris.
Si be és cert que judicialment han
fallat en contra nostra, la Societat Civil
ha de fer sentir la seva veu per reclamar lo que és seu. En aquest cas, els
regants cal que es mentalitzin que ningú ens regalarà res si no som capaços
de fer pinya i posicionar-nos en defensa de lo que en justícia és nostre.
La Comunitat General del Canal
d’Urgell acusa a la Comunitat de Regants de les hortes d’Artesa de Segre,
Montsonís, Collfret, Vilves i El Tossal
de tenir privilegis.
Des d’aquesta comunitat no creiem
que sigui així. Fem memòria històrica:
- 1835, quan es van donar les desamortitzacions de Mendizábal, les hortes ja
es regaven (arxiu de l’Abadia de
Montserrat).
- 1850, una vegada finalitzat el Canal
d’Urgell, els regants van arribar a un
acord, el qual està ratificat en l’escriptura atorgada el 29 d’abril de 1876.
- 1861, inscripció al Registre General
d’Aprofitaments de la Confederació
Hidrogràfica de l’Ebre de tres concessions: núm. 29824, núm. 29825 i núm.
29826.
- 1865, escriptura de propietat del Canal d’Urgell, on se citen tots els acords
de l’anterior escriptura a l’anotació
marginal núm. 2.

Nota

- 1965, reversió del Canal a la Comunitat General de Regants de l’Urgell.
La Comunitat de Regants de les hortes
d’Artesa de Segre, Montsonís, Collfret,
Vilves i El Tossal, constituïts en comunitat el 1910, mantenen la seva autonomia segons els estatuts.
- 1986, la Comunitat General de Regants dels Canals d’Urgell decideix inscriure als regants de les hortes d’Artesa
de Segre, Montsonís, Collfret, Vilves i
el Tossal com a col·lectivitat núm. 21.
Després de 1986, s’inicia el calvari
de denúncies i recursos en els quals la
Comunitat General de Regants del Canal d’Urgell acusa els regants de les
hortes d’Artesa de Segre, Montsonís,
Collfret, Vilves i El Tossal de no voler
pagar i de tenir privilegis. Amb tot l’exposat, considerem que no es pot parlar
de privilegis, sinó
de drets fonamentats i ben documentats el que defen-

Tots el regants que desitgin tenir una còpia de les escriptures i de les concessions d’aigua, poden passar
durant tot el mes de gener a fer-ne fotocòpies a Fotografia Joan (C/ Monges d’Artesa).
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La Junta de la Comunitat de Regants de les hortes
d’Artesa de Segre, Montsonís, Collfret,
Vilves i El Tossal

sem.
El Tribunal Suprem resol que no permet la segregació, però en cap moment
fa menció a la inexistència dels drets.
Al contrari, en fa especial esment.
La Comunitat General dels Canals
d’Urgell no explica que les finques que
es van regar després de la construcció
del Canal d’Urgell i que, per tant, anteriorment no eren de reg, s’han pagat
sempre religiosament, i que el contenciós i les denúncies són per les hortes
que no han rebut cap benefici derivat
de la construcció del mencionat canal;
ja que aquestes hortes s’estan regant des
de temps immemorials. Cal mencionar
que la construcció del Canal d’Urgell
es va fer sobre un tram de la sèquia dels
Molins i que per l’acord al qual es va
arribar, que està suficientment documentat, la Comunitat de Regants de les
hortes d’Artesa de Segre, Montsonís,
Collfret, Vilves i El Tossal va continuar regant sempre. El canal d’Urgell simplement es va comprometre a deixar
circular l’aigua pel mencionat canal,
dret del qual, actualment, estant intentant expoliar-nos-en.
Sembla ser que hi ha la impressió
generalitzada de que els documents dels
que fem menció, són una mena de fal·làcia, o si més no que pertanyen a la
Junta. Res és més lluny de la realitat:
tots el documents estan a la vostra disposició. No pretenem amagar-nos res;
i per tal que qui en vulgui una còpia la
pugui tenir, durant tot el mes de gener
a Fotografia Joan (C/ Monges d’Artesa)
podeu anar a fer-ne fotocòpies.

Josefina Sabartés i Capell
Adjunta a la Presidència
de la Comunitat de Regants
de les Hortes d’Artesa de Segre,
Montsonís, Collfret, Vilves i El Tossal

Música, Mestre!

Concert de Nadal

El grup dels més petits (3 i 4 anys)

El grup de petits (entre 5 i 7 anys)

El grup instrumental interpretant Santa Nit

El grup de mitjans (entre 8 i 11 anys)
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rir un concert de Nadal a les sis de la tarda a l’Església
Parroquial d’Artesa de Segre.
Com succeeix d’uns anys ençà, l’Aula Municipal de Música continua formant un nucli considerable de la població
d’Artesa de Segre i dels pobles veïns. Enguany, la matrícula
d’alumnes (inclosos alumnes adults) ha tornat a superar la
barrera de les 100 matrícules, fet que s’ha repetit durant els
últims quatre cursos. La directora actual de l’Aula Municipal de Música és Ester Ivonne Lara Rodríguez, càrrec que
va assumir el curs 2001-02.
Ara, arribat el final del primer trimestre, l’Aula Municipal de Música ha organitzat dos concerts i una setmana d’audicions que serveixen per mostrar part del treball que s’ha
realitzat durant aquests mesos davant dels pares i del públic
en general. La primera activitat que han organitzat ha estat
un concert de Nadal el passat dissabte 14 de desembre a
l’Església Parroquial, amb els conjunts instrumentals de l’Escola i la Coral Infantil Brots d’Il·lusió.
El concert va començar passades les sis de la tarda amb
unes paraules de la directora, Ester Lara, i els cants dels alumnes més petits de l’Escola i la Coral Infantil, sota la direcció
d’Anna Garriga. Aquest grup de més petits (tres i quatre

anys) va encetar el concert, que per a molts era el seu debut,
amb tres cançons tradicional catalanes: Els Reis d’Orient,
Serra que serra i La lluna, la pruna. Seguiren el concert el
grup de petits (entre cinc i set anys), dirigits per Ester Lara,
que ens van interpretar la Cançó per a l’Infant, de M. Teresa
Giménez; El mig del bou, de Jacques Chapuis; Correm a
l’estable, d’Edgar Willens; i El bon Jesuset és nat, del mallorquí Baltasar Bibiloni.
Tot seguit, una altra estrena, la del Conjunt Instrumental
de l’Aula Municipal de Música. Tot i que anys enrera ja hi
havia un conjunt instrumental a l’Escola (cursos 1999-00 i
2000-01), i després d’un curs sense tenir-ne (curs 2001-02);
aquest any, l’Escola ha tornat a formar un conjunt instrumental. Aquest jove conjunt va interpretar una coneguda
nadala de Franz Gruber: Santa Nit.
Després, el grup de mitjans (entre 8 i 10 anys) van interpretar Cançó de pastors, de Narcís Bonet; Dorm infantó, de
Eulàlia Casso; Pastors a Betlem, de M. Teresa Giménez; i
On vas Pere, de Baltasar Bibiloni. Finalitzaren el concert el
grup de grans (entre 11 i 16 anys) amb tres nadales, la primera de les quals, A la nanita nana de Norman Luboff, va
ser acompanyada per Elena Llena (guitarra) i Joan Sancho
(violí), ambdós professors de l’Escola. Després, White
christmas, d’Irvin Berlin, i We wish you a merry christmas,

dissabte 14 de desembre, l’Aula Municipal
E ldepassat
Música i la Coral Infantil Brots d’Il·lusió van ofe-

Música, Mestre!
de Michael Jón Clarke. Cal esmentar que tots els grups de la
Coral Infantil foren acompanyats al piano per Glòria López,
professora de l’Escola, i cinc alumnes de piano: Eva Martí,
Maria Macià, Roser Farré, Anna Galceran i Laura Martí.
Abans de finalitzar el concert, Ester Lara va donar les
gràcies al nombrós públic per la seva assistència i va demanar-los la col·laboració amb la Marató de TV3 dipositant un
donatiu en una urna que hi havia a la sortida de l’Església.
El concert va finalitzar amb una nadala, El desembre congelat, que van interpretar conjuntament tots els grups de la
Coral Infantil Brots d’Il·lusió, el Conjunt Instrumental i tot
el públic assistent, sota la direcció d’Ester Lara.
La resta d’activitats i concerts que s’ha organitzat per
aquestes festes nadalenques són: tot un seguit d’audicions
dels diferents alumnes d’instrument de l’Escola a la Sala de
l’Orfeó (piano, violí, violoncel, guitarra, percussió, flauta
travessera, cambres i Conjunt Instrumental) durant la setmana del 16 al 21 de desembre; el Concert de Nadal de
l’Orfeó Artesenc, la Coral Infantil Brots d’Il·lusió i l’Aula
Municipal de Música el dia 25 de desembre a les 7 de la
tarda a l’Església Parroquial; i el IV Concert de Reis, de
flauta i piano, que es realitzarà el dissabte 4 de gener a les 9
del vespre.

Ester I. Lara és la Directora de l’Escola de Música

Anna Garriga és la Cap
d’Estudis de l’Escola de
Música

Text i fotografies: Sergi Valls i Jové

33

la Palanca

Al final, tots junt interpretant El desembre congelat

Xat Jove

Nadal: temps de reflexió!
El mòbil de la Diana s’il·lumina, acaba de rebre
P ipunpip.
missatge. És la Bea que la convida a passar les vacances de Nadal a Andorra per anar a esquiar. La Diana,
tota estranyada, agafa el telèfon i la truca ràpidament.
Bea: Què me’n dius de la proposta que t’he fet?
Diana: Que què te’n dic? Que t’has tornat boja!! Tia, si tu
ets una pija, jo no en tinc cap culpa! Com vols que vingui tot
el Nadal a Andorra?
Bea: Xata, doncs ja he quedat. També vénen els meus cosins de Barna, els de Pedralbes; ja els coneixes, no? Aquells
que van estar a Nova York el passat estiu, recordes?
Diana: Ah, sí!! Com no? Els recordo perfectament! Recordo les seves camises del cocodril i els seus jerseis del cavallet penjats a les espatlles… tot ho recordo! Fins i tot els
estúpids que eren!
Bea: No et passis! Una mica pijets sí que són, però tampoc
tant! A més, si ho són, és perquè poden!
Diana: No, si jo no t’he dit que no puguin, però és que no
s’hi pot ni parlar, amb ells! Que si osea per aquí, que si ya
ves per allà… Però no són catalans? Per què coi han d’incorporar expressions castellanes quan parlen normalment?
Bea: Doncs… no sé… tia. Viuen a Barna, i ja saps, allà hi
ha de tot, suposo que se’ls hi ha enganxat alguna expressió
d’aquestes. Ai, nena, tu també deus tenir els teus tics!
Diana: Bé, és igual, que jo amb aquests no hi vaig a esquiar! A més, no només és per ells, ja saps el car que resulta
aquest esport!! I a més suma-hi les despeses que comporta
l’allotjament aquests dies allà dalt.
Bea: Dona, tampoc és tan car! Només t’hauries de comprar
el forfait i… pagar-te l’estada a l’hotel! Per alguna cosa treballes, no? Algun hobby s’ha de tenir!
Diana: Sí, però hi ha hobbies i hobbbies, i aquest precisament és un dels carets!

Bea: Tu mateixa, però què penses fer sinó? Passar-te el Nadal
tancada a casa? O mirant les mateixes pelis de cada any?
Diana: Doncs… per què no? Millor això que gastar-te una
ronyonada allí dalt, en fons perdut, només per divertir-te
una estona i res més, quan cada dia es moren tres nens de
gana a l’Argentina, per donar un exemple. O és que això no
t’interessa? Ni a tu ni als teus súper cosins? No et fa reflexionar gens? Per als argentins també és Nadal, i no sols no
poden anar a esquiar, sinó que ben just poden menjar el dia
de Nadal!
Bea: Sí, sé que és molt trist, però perquè jo em quedi sense
esquiar aquest Nadal no solucionaré el problema a l’Argentina!
Diana: No, potser tu sola no… Però tu, més jo, més els teus
cosins, més una mica de cadascú potser es podria mig solucionar alguna cosa… Pensa-hi!
Nosaltres

BBC*
El nostre camarada de La Palanca Miquel Mota es va casar amb Marcia Ribeiro el
passat dia 7 de desembre. La
cerimònia civil es va dur a
terme a l’Ajuntament d’Artesa de Segre i posteriorment
la festa va continuar al restaurant Cal Forcaire d’Artesa.
El Miquel i la Marcia continuaran el rodatge de la
pel·lícula de la seva vida a
Rio de Janeiro, cap a on van
volar l’endemà de la boda.
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Enhorabona!

Informació Municipal dArtesa

Mes de novembre
Ple ordinari: 8-11-2002
Absències: Per CiU, Sra. Segú.
Aprovació per unanimitat de les
actes de les sessions anteriors (ordinària
del 11-10-2002 i extraordinària del 3110-2002).
Aprovació per unanimitat dels
padrons fiscals de l’aigua del primer semestre de 2002 d’Artesa, Montmagastre,
Vernet i la Colònia la Fàbrica per un import total de 53.157,03 euros.
Aprovació per unanimitat de
compareixença davant el Tribunal Contenciós Administratiu de Lleida pel recurs interposat contra l’Ajuntament
d’Artesa de Segre pel Sr. Josep Vendrell
i Tarré per la resolució d’Alcaldia núm.
83/2000, en què s’acorda l’arxiu de les
actuacions obertes en l’expedient de
denúncia d’obres sense llicència. La
defensa s’encomana a “Simeó Miquel,
Advocats Associats”.
Proposta d’assignació de noms
a nous carrers i de numeració d’aquests.
Al Polígon Industrial El Pla: Països Catalans (carrer A), Francesc Macià (carrer B-C), Lluís Companys (carrer D) i
11 de setembre (carrer E). A la zona de
l’horta: Fassina (paral·lel a Cra.
Baldomar), Democràcia (perpendicular
a Cra. Baldomar). Aprovat d’acord amb
la següent votació:
A favor: 8 vots (5 ERC i 3 CiU)
En contra: 1 vot (PP)
Abstencions: 1 vot (PSC)
Aprovació per unanimitat de
clausura del quadrant número 3 de la
part antiga del cementiri per a la futura
construcció de nínxols (última inhumació de 1987), demanant informe al Departament de Sanitat i Seguretat Social
de la Generalitat i notificant-ho als titulars dels drets de les fosses existents
per a l’exhumació de les restes.
Aprovació per unanimitat de les
següents certificacions d’obra, signades
per l’arquitecta municipal Sra. Espar:
a) Certificació núm. 15, de 13.570,96
euros, de l’obra “Urbanització servei
d’abastament d’aigua, tram escomesa
– dipòsit de capçalera del sector indus-

trial El Pla”, realitzada per Sorigué SA.
b) Certificació núm. 15, de 8.163,96
euros, de l’obra “Urbanització Polígon
2 del sector industrial El Pla, realitzada per Sorigué SA.
c) Certificació núm. 2, de 17.213,84
euros, de l’obra “Annex 3 al projecte
d’urbanització de Poligon 1 i 2. Obres
d’electrificació del polígon industrial El
Pla”, realitzada per Cobra SA.

amb un transformador de 50 kVA, per
la masia Llargués de St. Marc de
Batlliu”, a Estudios y Montajes
Eléctricos SL per 38.898,00 euros.
Aprovació per unanimitat de la
rectificació del Conveni per a la gestió
del Museu del Montsec, subscrit amb
l’Associació Cultural la Roureda (aprovat en el Ple d’11-10-2002), afegint una
clàusula on hi consti l’horari d’obertura al públic (dissabtes de 17h a 19 h i
diumenges d’11h a 13h) i la realització
de visites concertades, avisant amb 48
hores d’antelació.
Ple extraordinari: 28-11-2002
Absències: Per CiU, Sra. Segú i Sr. Sabartés.

Ple extraordinari: 21-11-2002
Aprovació per unanimitat de ratificació d’urgència de la convocatòria
de la sessió plenària.
Aprovació per unanimitat de la
col·locació de la bandera de Catalunya
al balcó de l’Ajuntament durant tres
dies en senyal de dol, a mig pal i amb
un crespó negre.
Aprovació per unanimitat de la següent proposta: Expressar a la seva família
el més sentit condol de l’Ajuntament
d’Artesa de Segre, així com l’admiració i el
respecte per la seva honradesa i la capacitat
de treball que l’han fet destacar.
Ple extraordinari: 25-11-2002
Absències: Per CiU, Sra. Segú.
Aprovació per unanimitat de
l’adjudicació de les següents obres, corresponents al Pla d’Electrificació Rural 2002:
a) “Xarxa aèria de baixa tensió pel parc
La Palanca, vora el Segre”, a Estudios
y Montajes Eléctricos SL per 8.678,00
euros.
b) “Xarxa aèria de baixa tensió per la
masia Ca n’Alberto de La Vedrenya”,
a EIPSA Lleida SA per 10.788,00
euros.
c) “Línia aèria d’alta tensió de 25 kV,
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SESSIONS DEL PLE

Aprovació per unanimitat de la
verificació de la documentació complementària del Projecte de Reparcel·lació
de la UA5 Roca del Cudós (aprovat definitivament en el Ple de 23-09-2002),
segons el document tècnic redactat per
l’arquitecta municipal Sra. Espar. Així
mateix, s’acorda trametre l’expedient
a la Comissió Territorial d’Urbanisme
de Lleida.
Aprovació per unanimitat de les
modificacions del plec de condicions que
ha de regir el procediment negociat per a
la concessió de l’explotació del servei
municipal d’aigües, recollint el sentit de
dues reclamacions formulades per Aigües de Catalunya i Cassa Aigües i Depuració SL sobre l’excessiva puntuació
que es donava als mitjans tècnics en detriment de l’oferta econòmica. Així mateix, s’aprova un nou termini de quinze
dies per a la presentació d’ofertes pel
procediment negociat.
ACORDS DE LA COMISSIÓ DE
GOVERN (dels 11, 18 i 25 de novembre)
Adherir-se a la sol·licitud de
concessió de la Creu de Sant Jordi collectiva, promoguda per l’Associació
d’Exinternats del Franquisme a
Catalunya, per a tots els catalans i catalanes que, per la lluita de les llibertats i la democràcia i el rebuig envers
al règim franquista, sofriren captiveri i
tot tipus de vexacions i humiliacions.

Informació Municipal dArtesa
hicles a Av. Maria Anzizu 60, promogut pel Sr. Estanislau Boix i Caballol.
Realitzar el curs de català de nivell A, on s’han inscrit 36 alumnes, el
cost del qual serà de 1.953,29 euros per
a l’Ajuntament. En els altres nivells la
matrícula ha estat insuficient.
Autoritzar Capsesa la col·locació
d’un una senyal de prohibició d’aparcament
entre els números 75 i 77 de la Cra.
d’Agramunt, per dur a terme les obres d’Urbanització del Sector II partida la Costa.
Proposar a l’Alcaldia la concessió dels següents ajuts per a rehabilitació de façanes:
- A la Sra. Teresa Sellart i Prats, 312,48
euros, C/ Monges 16.
- Al Sr. Miquel Regué i Montserrat, 315
euros, Av. Maria Anzizu 39.
- Al Sr. Josep Vila i Riba, 150,15 euros,
C/ Escoles 4.
- Al Sr. Rubèn Llobet i Reig, 291,90
euros, C/ Escoles 11.
- Al Sr. Benvingut Bergonyó i Pérez,
147 euros, Av. Maria Anzizu 62.
- A la Sra. Rosa Jovell i Sala, 368,76
euros, Cra. Ponts 30.
- Al Sr. Benito Novau i Gual, 472,50
euros, C/ Calvari 17.
- Al Sr. Francesc Rosell i Massana,
252,00 euros, C/ Major s/n d’Anya.
Proposar a l’Alcaldia la concessió de les següents llicències d’obres:
- Al Sr. Miquel Aregall i Urgellés, per
arranjament de la cuina i dels sanitaris
a C/ Prat de la Riba 28, baixos 2n.
- Al Sr. Ferran Aran i Farré, per condicionar obertura de la planta baixa, repassar i pintar façana a C/ Calvari 31.
- Al Sr. Francesc Mirada i Guillaumet,
per reforma de la coberta a C/ Bisbe
Bernaus 15.
- Al Srs. Emili Vicens i Jaume Subirats,
per construcció de l’ampliació d’una
explotació extensiva (instal·lació d’una
nau per a 90 vedells d’engreix i d’un
cobert per alimentació i control sanitari) a la parcel·la 7 del polígon 18.
- Al Sr. Antoni Durany i Martínez, per
canviar dues balconeres, una finestra i
enrajolar 35 m2 a C/ Amadeu 8.
- Als Srs. Flora Calveres i Jaume Gonzàlez,
per enrajolar escales, col·locació de portes i
acabats de cuina a C/ Molí.
- A Promocions Jou-Solé SL, per desbrossar i replanar el terreny de les parcelles 22 i 23 del projecte de reparcel·lació
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Aprovar una relació de factures,
majors de 120,20 euros, per un import
total de 147.352,95 euros.
Aprovar una relació de factures,
majors de 150,26 euros, per un import
total de 5.664,96 euros, corresponents al
Patronat de l’Emissora Municipal de
Ràdio.
No subscriure el conveni que va
presentar l’empresa GERRSA per a regular la cessió de l’ús de terrenys públics per a la construcció del parc eòlic
de la serra de Sant Mamet.
Confeccionar una memòria valorada de la millora de l’enllumenat dels
carrers Camp de Futbol, travessera del
Camp del Futbol, Sitges, travessera de
les Sitges, Av. Maria Anzizu, Av.
Eduard Maluquer, Segre, St. Antoni M.
Claret, Àngel Guimerà, Montsec, Prat
de la Riba, Bisbe Bernaus i Tarragona.
Designar el regidor Sr. Lluís
Agramunt i Oliva com a representant
de l’Ajuntament als Consells Escolars
del CEIP i de l’IES Els Planells respectivament.
Estudiar la viabilitat de la proposta presentada pel Sr. Florenci Bastús
sobre la modificació del projecte de
l’obra “Renovació de la xarxa de clavegueram de Baldomar. 1a fase”; ja que
l’obra està acabada.
Concedir autorització a l’ADF
Sant Mamet per a connectar un dipòsit
de 120 m3 a la xarxa d’abastament d’aigua Montargull-Montmagastre, per a
prevenció d’incendis forestals (a l’alçada de Montargull).
Adoptar les mesures preventives
pertinents per evitar els actes vandàlics
que es produeixen a l’entrada de les Escoles Velles, denunciats per l’AMPA de
la Llar d’Infants Municipal.
Concedir l’ús del Pavelló
Poliesportiu a:
a) Federació Catalana de Basquetbol,
el dia 6 de desembre, de 10h a 14h i de
16h a 20h, per a disputar la primera fase
dels campionats territorials.
b) CE Artesa, per a la celebració d’un acte
per recaptar fons, el 19 d’abril de 2003.
c) CENG, entre els dies 30 de juny i 8
d’agost, indicant-los que la pista gran
estarà en obres.
Traslladar als serveis tècnics comarcals una al·legació dels veïns de la
instal·lació d’un centre de rentat de ve-

de la UA5 del C/ Roc del Cudós.
- Al Sr. Josep Batlle i Salud, per segregar 122,40 m2 de finca urbana a C/ M.D.
de Salgar 28.
Proposar a l’Alcaldia la concessió de llicència ambiental als Srs. Emili
Vicens i Jaume Subirats per a legalització i ampliació d’una explotació bovina a la parcel·la 7 del polígon 18, condicionant l’efectivitat de la llicència a
la certificació de l’adequació de l’activitat i de les instal·lacions.
INFORMES DE L’ALCALDIA
El DARP ha convocat una reunió pel 20 de novembre amb REGSA i
CODEMA per parlar de la concentració parcel·lària derivada de la construcció del Canal Segarra-Garrigues.
Es parlarà amb Escuderia Lleida,
que proposa organitzar un ral·li sobre
asfalt a Artesa de Segre i municipis
veïns si poden disposar de les installacions municipals necessàries i d’un
ajut econòmic de 3.000 euros.
En visita a la Subdelegació del
Govern a Lleida, s’ha indicat a l’Ajuntament que es pot demanar que s’apliqui
l’1% del pressupost de la inversió en obra
pública, que l’Estat ha de dedicar al patrimoni cultural, a la restauració de patrimoni arquitectònic municipal.
S’ha parlat amb la funerària que
actua habitualment a Artesa per a què presenti oferta per a la construcció d’un
tanatori municipal al costat de l’actual
residència, Cra. de Montsonís número 6.
GERRSA ha demanat que es torni a estudiar el conveni que van proposar per a la instal·lació del Parc Eòlic
de Sant Mamet.
La demanda laboral presentada
pel Sr. Jaume Farrando, del personal
laboral de l’Ajuntament, davant el Jutjat Social núm. 1 de Lleida ha estat desestimada pel tribunal.
L’Associació de la Gent Gran
d’Artesa i Comarca ha demanat que
l’Ajuntament assigni un solar de propietat municipal per a ubicar-hi un casal nou, independent de la Llar-Residència. L’edifici de les antigues cases
dels mestres, de 700 m2, es considera
idoni per a la seva ubicació.
Ramon Giribet i Boneta

Programa de Festes de Nadal

Artesa de Segre celebra el Nadal!

Durant les festes
Guarnició Nadalenca a la Llar de Jubilats
Organitza: Casal de la Gent Gran
Dissabte, 21 de desembre
22:30h, a la Dàlia Blanca, representació de l’obra de teatre
N’hi ha més a fora que a dins per la companyia XIP-XAP
Organitzen: Àrees de Cultura i de Festes
Diumenge, 22 de desembre
Durant el migdia, Animacions als carrers a càrrec del grup
El Sidral
Organitza: Associació de Comerç i Serveis d’Artesa de Segre
Dimarts, 24 de desembre
- 22h, Missa del Gall al Santuari de Salgar
- 23h, Missa del Gall al Monestir de Sta. Maria de Refet
- 24h, Missa del Gall a l’Església Parroquial d’Artesa
Dimecres, 25 de desembre
19h, a l’Església Parroquial, Concert de Nadal a càrrec de
l’Orfeó Artesenc, la Coral Infantil “Brots d’Il·lusió” i l’Aula Municipal de Música
Organitzen: Orfeó Artesenc i l’Aula Municipal de Música
Dijous, 26 de desembre
- Durant el matí, visita del jurat del 47è Concurs de pessebres artístics i casolans
Organitza: Associació de pessebristes de la Parròquia
d’Artesa de Segre
- A partir de les 11h, pels carrers d’Artesa, Cantada de
nadales
Organitza: Equip de Caps de l’AEiG MD del Pla
- 18h, al Casal de la Gent Gran, Cagar el Tió
Organitza: Casal de la Gent Gran
Dilluns 23, dimarts 24, divendres 27 i dissabte 28
PARC DE NADAL
- Dies 23, 24 i 27, de les 16h a les 19h, al Pavelló
Poliesportiu, Tombs Creatiu amb El Traginer de Jocs, circuits d’aventura per grans i petits (amb rocòdroms,
tirolina, pont de mico…), inflables, piscina de pilotes,
llits elàstics i cucanyes. Sota la batuta del grup d’animació Xip-Xap
Organitzen: Àrees de Cultura i de Festes
- Dia 28 a les 17h, a la Dàlia Blanca, animació infantil
amb el grup XIP-XAP
Organitzen: Àrees de Cultura i de Festes
39

- Biblioteca al Parc de Nadal. Durant aquests dies, la Biblioteca Municipal serà present al parc.
Organitza: Biblioteca Municipal “Joan Maluquer i Viladot”
Diumenge, 29 de desembre
18h, a la Dàlia Blanca, Cine en família: projecció d’una
pel·lícula infantil
Organitza: AMPA Llar d’Infants “El Bressol”
Divendres, 3 de gener
18h, a la Biblioteca Municipal, L’hora del conte a càrrec de
l’Esponja “Suc de Teatre”
Organitza: Biblioteca Municipal “Joan Maluquer i Viladot”
Dissabte, 4 de gener
- 19h, a la Llar-Residència Municipal de la Gent Gran, Visita del Patge Reial
- 19:30h, pels carrers d’Artesa, Arribada del Patge Reial
Organitzen: Llar-Residènica Municipal de la Gent Gran i
Branca de Truc de l’AEiG MD del Pla
- 21h, a l’església parroquial, IV Concert de Reis, de piano
i flauta travessera
Organitza: Aula Municipal de Música
Diumenge, 5 de gener
18h, Gran Cavalcada dels Reis Mags d’Orient, adoració
al nen Jesús i repartiment de regals (arribada per la carretera
d’Agramunt)
Organitzen: AMPA Llar d’Infants El Bressol, AMPA CEIP
Els Planells i AEiG MD del Pla
Dilluns, 6 de gener
12h, després de la missa, Lliurament dels Premis del 47è
Concurs de pessebres artístics i casolans
Organitza: Associació de pessebristes de la Parròquia
d’Artesa de Segre
Ajuntament d’Artesa de Segre
Àrees de Cultura i de Festes
NOTA:
Aquest programa inclou els actes dels quals n’ha tingut coneixement l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament abans del 30
de novembre. No obstant, les activitats que hi faltin podran
ser anunciades per l’Emissora Municipal de Ràdio.

Visita la nova pàgina web de l’Ajuntament:
www.artesadesegre.com
Les teves opinions i suggeriments fes-nos-les
arribar a: artesadesegre@artesadesegre.com
Ajuntament d’Artesa de Segre
la Palanca

A partir del 21 de desembre
Campanya de recollida de joguines Reis 2003
De 16 a 20h, a l’oficina local de la Creu Roja (Av. Eduard
Maluquer, 1)
Organitza: Creu Roja d’Artesa
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Humor

Palanc-oci
Encreuat per (c) Jordi Alins Rodamilans
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Horitzontals
1. Repetició innecessària.- 2. Adaptar la persona a l’entorn. Al revés,
ratlleta del termòmetre.- 3. Riu que passa per Agramunt. Part del cos
on s’endrecen les idees. Estrany.- 4. Les consonants del tel. Que fueteja
la llengua. Vocal prima com una fletxa.- 5. Vocal extravertida. Singular, el coll més brillant del joc de cartes. Al revés, el nom d’un cap
català.- 6. Pronom de segona persona. Prendreu nota.- 7. Contrari de
suma. Al revés, llengua parlada pels romans.- 8. Al revés, soldat de la
cavalleria lleugera armat de llança. Cansat o al revés, condiment. Atmosfera.- 9. Tanca les caixes i obre les portes. Consonant que representa el sofre. Conjunt d’actes de valor cultural o religiós.- 10. Vocals.
L’esquelet del carroll. Estrany.-11. Posarà ordre.
Verticals
1. Sector dels serveis que omple la panxa a qui té la cartera plena.-2.
Regidor. Artesà que fa seients per als genets.-3- Conjunt de dues persones. Lletra que rodola. Transpira. Consonant velar.- 4. Al revés, coure.
El menjador més natural de les vaques. Planeta del Sistema Solar.- 5.
Relatiu a la nació. Al revés, tractament femení. 6. Fera vençuda per
sant Jordi. Lletra rodona. Instrument que serveix per a debanar troques.- 7. La primera preposició. Aliment que plau al cos,
a la vista i al paladar. Atmosfera.- 8. Despullat. Anusat. Consonant vibrant. La darrera consonant.- 9. Plec de pell on es
guarden els diners. Pecat capital que reclama tranquil·litat.-10. Tan rabiós que es prepeteix. Explicar.- 11. Art de treballar la
terra per treure’n els fruits.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Jeroglífic

per Jordi Esteban

Capital de comarca
Jeroglífic
Solució: Balaguer (bola, g, ueR)

per Gil Versals

Les 7 Diferències
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SOLUCIONS
Encreuat
HORITZONTALS: 1.Redundància, 2. Educar. uarG, 3. Sió. Cap. Rar.
4. Tl. Picant. I. 5. A. Oro. suerC. 6. Us. Anotareu. 7. Resta. italL. 8.
alU. Las (laS). At. 9. Clau. S. Ritu. 10. Ie. Rapa. Rar. 11. Organitzarà.
VERTICALS: A partir de les horitzontals

Les 7 diferències

Imatges dAhir

La carretera d’Agramunt. 1927

questa era i encara és l’entrada

A principal de la nostra localitat.

Era el començament de les cases
d’abans de la guerra, si bé més a l’entrada hi havia corrals i la teuleria que
ja funcionava, tot i que les tècniques
de fabricar teules als primers anys
eren gairebé manuals.
Pel que s’endevina, sembla la tarda
plàcida d’un dia d’estiu en què dos nois
joves conversen amb el pagès de l’altre costat de la carretera, el qual porta
un càntir de Verdú amb nances.
A la foto s’hi veu un carretó amb
roda de ferro, darrere d’un arbre, i un
animal fermat que venia a ser l’utilitari
d’aquells temps per anar a comprar a
Artesa o per anar a buscar fato a l’hort.
Val a dir que el menaven tant homes

com dones. A la dreta, un home amb
gorra conversa amb dos nens. Més
amunt, a l’ombra d’un arbre, una nena
amb una criatura als braços que conversa amb un nen. Més amunt encara,
abans de l’edifici de cal Simon (o de la
plaça del Pelayo), hi ha un carro a la
dreta i un altre a l’esquerra, just al davant de cal Benet Carreter. La imatge
també ens descriu l’ambient tranquil
d’un dia feiner d’estiu a Artesa.
Entre els edificis, destaca el garatge-taller de l’entrada, encara que pel
que es veu en aquells anys tenia més
feina el carreter que el mecànic. Després, la magnífica casa del Sr. Boldú,
un ric propietari del molí d’oli (avui de
cal Macià) i de finques de terra d’aquella època, que va ser alcalde. En aques-

ta casa hi havia hagut el primer consultori del metge Ignasi Solé, quan va acabar la carrera de medicina i es va establir a Artesa. Com a edifici singular,
també resalten les Escoles Velles, edifici que en aquells temps devia ser anomenat les “escoles noves”.
El poc trànsit que circulava en aquella
època des de Lleida i Tarragona cap a la
Vall d’Aran, Andorra, França i Puigcerdà,
havia de passar forçosament per aquí. No
passava res si la canalla o la gent passejaven pel mig de la carretera.
És curiós remarcar que el Montsec i
Sant Mamet, sense les cases intermitges
que actualment dificulten la seva visió,
oferien una bona perspectiva.
Bartomeu Jové i Serra
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www.lapalanca.arrakis.es

RÀDIO 91.2 FM
91.2 FM ARTESA

973 40 11 58 (contestador automàtic)
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La Foto

El Club Arquers Montsec va estar a Vilanova de Meià durant la Fira de la Perdiu d’enguany, ensenyant la tècnica
d’aquest esport als futurs campions. (Foto: Ramon Orpinell)

