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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.

MES DE GENER

MeteorMeteorMeteorMeteorMeteorolooloolooloologiagiagiagiagia

LLLLL’Ag’Ag’Ag’Ag’Agendaendaendaendaenda

Municipi d’Artesa de Segre

Naixements:
dia 4: Marc Camacho i Riart
dia 9: Marina Sala i Solanes
dia 11: Jordi Baró i Tarragona
dia 15: Nohayla el Aachoury
dia 25: Francesc Lluch i Armengol

Defuncions:
dia 2: Josep Fons i Armengol (84 anys) natural d’Artesa de Segre
dia 11: Josep Brescó i Capell (84 anys) natural de Vall-llebrera
dia 18: Isidoro Aldabó i Vendrell (71 anys) natural d’Alentorn
dia 19: Ramon Abelló i Roig (59 anys) natural d’Artesa de Segre
dia 24: Josep Mases i Esteve (92 anys) natural de Foradada
dia 25: Antònia Balart i Martí (88 anys) natural de la Sentiu de Sió

Municipi de Foradada

Defuncions:
dia 17: Angelina Sabaté i Freixes (73 anys) natural d’Alentorn

Municipi de Vilanova de Meià

Defuncions:
dia 13: Antònia Sarri i Huguet (87 anys) natural de Vilanova de Meià
dia 26: Jacint Trepat i Castellà (81 anys) natural d’Artesa de Segre

8 de març:
- Cicle de conferències del 25è aniversari d’Els Pla-
nells: Xerrada organitzada per l’IES sobre el tema
Parlem de drogodependències i la sida amb els nos-
tres fills, a càrrec del Sr. Domènec Banyeres, Coordi-
nador del programa d’educació per a la salut a l’esco-
la i professor de secundària
- Dia de la dona treballadora. Organitzat per les
Artesenques Actives: A la tarda, cafè i pastes a la seu
de l’entitat (Escoles Velles); a la nit, cinema a la Dàlia
Blanca

10 de març:
Concert de la Coral Joia de Maig d’Anglesola dedicat
a Joan Giribet i Boneta a les 6 de la tarda a l’Església
Parroquial d’Artesa de Segre.

Fins al 14 de març:
Termini de presentació d’obres al 13è Premi de Nar-
rativa Breu, a la Biblioteca Municipal Joan Maluquer
i Viladot d’Artesa

22 de març:
Cicle de conferències del 25è aniversari d’Els Planells:
Xerrada organitzada pel CEIP sobre el tema L’alimen-
tació dels nostres fills, a càrrec de la Dra. Mediavilla
(pediatra i coordinadora del CAP d’Artesa) i la Dra.
Coma (metgessa del mateix CAP)

31 de març:
Tradicional Cantada de caramelles pel carrers d’Artesa
i a Seró, al migdia concentració i cantada final a la
Pça. de l’Ajuntament

GENER

Municipi d’Artesa de Segre
Dades facilitades per l’Ajuntament d’Artesa de Segre
(observatori de la Pça. de l’Ajuntament).

Temperatura mitjana del mes: 4°
Temperatura màxima: 16° (dies 29 i 30)
Temperatura mínima: -5° (dies 20 i 21)
Amplitud tèrmica màxima: 19° (dia 30: màx. 16° i mín. -3°)
Amplitud tèrmica mínima: 1° (dia 15: màx. 3° i mín. 2°)
Dies amb precipitacions: 5
Precipitació màxima: 7 mm (dia 1)
Total precipitacions: 20 mm

Municipi de Vilanova de Meià
Dades facilitades per l’Ajuntament de Vilanova de
Meià (estació del Camp de Futbol).

Temperatura mitjana del mes: 4,6°
Temperatura màxima: 17,5° (dia 29)
Temperatura mínima: -2,6° (dia 12)
Dies amb precipitacions: 7
Precipitació màxima: 4,6 mm (dia 2)
Total precipitacions: 11,4 mm

Municipi de Foradada
Dades facilitades per l’Ajuntament de Foradada.

Dies amb precipitacions: 3
Precipitació màxima: 6 mm (dia 2)
Total precipitacions 14 mm
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-Premi Tasis-Torrent al millor reportage publicat a la
Premsa Comarcal Catalana 1997.
-Premi al Foment de la Cultura. Noguerenc de l’any
1998.

NOTA: La Palanca està oberta a totes les col·laboracions,
encara que no hagin estat sol·licitades. Amb tot, solament
s’admetran els escrits signats amb el nom, cognom,
domicili i DNI de l’autor.
El Consell de Redacció es reserva el dret de publicar les
col·laboracions.
«LA PALANCA» no fa seves, necessàriament, les
opinions i criteris expressats pels seus col·laboradors.

Amb la col·laboració del Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya, l’IEI de la Diputació de Lleida,
el Consell Comarcal de la Noguera i l’Ajuntament
d’Artesa de Segre.

Operació triomfant
Una operació triomfant és la que han aconseguit TVE i Gestmusic,
la cadena televisiva i la productora que han realitzat el programa més
vist i comentat de la recent història audiovisual de l’Estat espanyol:
Operación Triunfo.
    El programa-concurs presentat per la musa del desaparegut músic
català Xavier Cugat, la també catalana Nina, va superar totes les ex-
pectatives i va assolir una audiència màxima que va superar els 15
milions d’espectadors. Això va ser el dia 12 de febrer, el dia en què
s’escollien els tres guanyadors, i suposa un rècord en la història tele-
visiva espanyola, des que el 1992 es van començar a mesurar les
audiències.
    Agradi o no, s’ha de reconèixer que el programa ha calat fort en
els espectadors, que els dilluns esperen amb candeletes la gala en
què els aprenents de cantant exhibeixen el seu talent artístic. El pro-
grama ha escombrat la tele-basura d’altres concursos on joves sense
ofici ni benefici s’enfrotaven per veure qui jeia més estona al sofà,
qui parlava millor del temps i criticava amb més mala bava la mane-
ra de vestir o de maquillar-se de l’altre (us sonen Gran Hermano, el
Bus, etc.).
    Operación Triunfo és un espai que ha format musicalment diver-
sos joves amb aptituds per aquest art i que ha donat l’oportunitat a
ciutadans anònims de treballar en allò que més els agrada. Tot un
somni fet realitat per als Bisbal, Bustamenate, Rosa, Chenoa i com-
panyia.
    Aquesta activitat formativa, junt amb les cançons que fàcilment
enganxen el personal i amb la possibilitat que el mateix públic escu-
lli els guanyadors, han estat, possiblement, les claus de l’èxit. Fins
aquí els pros.
    Dels contres, podríem dir que la operacióntriunfomanía ha ofe-
gat, com habitualment ho fan el futbol o els programes del cor, les
notícies dels bombardejos a l’Afganistan, la guerra jueus-palestins,
els desastres volcànics al Congo, la crisi a l’Argentina o el fanatisme
patriòtic del cada cop més feixista José María Aznar, per citar alguns
exemples.
    Ara bé, ens hauríem de preguntar si la tele condiciona els gustos
de la ciutadania o són realment els gustos de la gent, els que obliguen
les cadenes televisives a programar espais folclòrics i superficials,
que només distreuen i no ajuden a reflexionar sobre temes transcen-
dents.

Col·laboradors/es: CUDOS, Club d’Arquers Montsec, David
Galceran, Creu Roja d’Artesa, Anna M. Vilanova, IES Els Planells,
Josefina París, Sícoris, Junta de Caramelles, Rafa i Richard Córdoba,
Jordi Alins, Ramon Monfà, Enigma Card, Antonieta Moles
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Caixa Penedès obre oficina a Artesa

El passat 4 de febrer l’entitat bancària Caixa Penedès va inaugurar
una oficina al centre d’Artesa de Segre. Aquesta caixa d’estalvis
està ubicada a la carretera d’Agramunt, al nou edifici construït on
hi havia el Cine Catalunya, enderrocat fa un parell d’anys. Hi tre-
ballen dos empleats i augmenta l’oferta bancària de la nostra co-
marca, minvada els últims anys amb el tancament de Banca Catala-
na i Banesto. Actualment a Artesa operen “la Caixa”, Caixa Penedès,
BBVA, BSCH, Ibercaja i la secció de crèdit de la Cooperativa
d’Artesa. També hi ha representació de Bankpyme (Assessoria
Camats Gardel) i Deustche Bank (Correus).

Canvi en el servei de butà
Després de 35 anys oferint el servei de distribució de gas butà a
Artesa, Cal Cristòfol (primer Josep Ferré i després el seu fill Jaume)
ha traspassat el negoci al senyor Esteve Menchón. El nou reparti-
dor de bombones ofereix el servei en un magatzem del carrer Cosme
i Damià, 7 d’Artesa, on es pot adquirir el butà tots els dies labora-
bles a partir de les 7 de la tarda i els dissabtes. Els dies de reparti-
ment a domicili  són els dimarts, dimecres i dijous, prèvia concerta-
ció al Bar Salud d’Artesa.

Millores a l’església del Castell de Cubells
Properament s’iniciaran les obres de recuperació de la coberta i
l’obertura d’una llanterna a l’església romànica de Santa Maria del
Castell de Cubells. El projecte és de l’arquitecte Jordi Bosch i les
obres aniran a càrrec de Construccions Cubells. El pressupost és de
72.000 euros (24.000 dels quals provenen de l’Ajuntament de Cu-
bells i la resta de subvencions).

Artesa recicla 90 tones de paper i cartró
Durant l’any 2001, al municipi d’Artesa de Segre es van recollir un
total de 90 tones de paper i cartró. Entre la compactadora que l’Ajun-
tament té contractada amb l’empresa Vilella SL, ubicada al costat
del Parc de Bombers, i els diferents contenidors blaus facilitats pel
Consell Comarcal i escampats per la ciutat i per alguns pobles, s’ha
aconseguit aquesta xifra rècord. Alguns Ajuntaments ja s’han inte-
ressat per l’èxit d’aquest sistema mixt i han demanat informació a
la Regidoria de Medi Ambient d’Artesa de Segre per aplicar-lo als
seus municipis.

Promoció del Montsec
L’Associació Montsec, integrada per una trente-
na d’empresaris i que forma part de Consorci del
Montsec, sol·licitarà a aquest organisme la crea-
ció d’una oficina per centralitzar i realitzar la pro-
moció global de tota aquesta àrea. Els membres
de l’associació, reunits a finals de gener a Artesa,
volen vendre la marca Montsec de forma cohe-
rent i coordinada. També volen impulsar la crea-
ció d’un Centre d’Estudi i Gestió sobre el Patri-
moni Natural, encarregat de divulgar l’àrea del
Montsec. D’altra banda, està en estudi la possible
candidatura del Montsec junt amb el seu Congost
de Mont-Rebei com a Patrimoni de la Humanitat.
(Segre 02/02/02).

Sorteig de l’Associació de Comerç i Serveis

L’Associació de Comerç i Serveis d’Artesa de
Segre va repartir, durant els mesos de desembre i
gener, butlletes amb números a combinar amb el
primer i segon premi del sorteig del Nen. De mo-
ment, només ha sortit la guanyadora del segon pre-
mi consistent en 50.000 ptes., a gastar en els esta-
bliments associats. Ha recaigut a la veïna de Mafet
senyora Teresa Llena i Balagueró. El guanyador
del primer premi de 100.000 ptes. (el número
18795), de moment encara no ha sortit.

La Noguera a la Guia Catalunya Romànica
Aquest mes de febrer
ha aparegut publicat
el volum número 17
de les Guies Comar-
cals Catalunya Ro-
mànica de l’editorial
Pòrtic, que tracta so-
bre el patrimoni ro-
mànic de les comar-
ques del Solsonès i  la
Noguera. Aquesta és
una guia amena, amb
fotografies a color,
que descriu les prin-
cipals esglésies i cas-

tells romànics de la Noguera i fa una breu resse-
nya de la resta de jaciments. Del municipi
d’Artesa, la guia destaca el  castell de
Montmagastre, Sant Romà de Comiols, Sant Marc
i Sant Joan de Batlliu, Sant Martí de Collfred, San-
ta Maria de Vernet, Sant Bartomeu de la Vall
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d’Ariet i la Mare de Déu de la Vedrenya. Del municipi de Foradada
fa menció especial a Sant Urbà de Montsonís i Santa Maria de Salgar.
D’Alòs, el castell. De Cubells, Santa Maria del Castell. I de Vilanova,
Sant Salvador, Sant Cristòfol del Puig de Meià i Santa Maria.

Les Artesenques Actives celebren Sta. Àgueda

El dimarts 5 de febrer és Sta. Àgueda i l’associació de dones
Artesenques Actives va voler celebrar-ho amb un sopar, com ve
fent cada any des de la seua creació. La festa va tenir lloc al restau-
rant Cal Forcaire i va ser presidida per les membres de la Junta,
encapçalades per la Sra. Tània Caubet que n’és actualment la presi-
denta. Hi van assistir un total de 68 dones, les quals van escollir
Miss Artesenca i Misss Simpatia a les senyores Dolors Sala i Maria
Jou respectivament, les quals van ser coronades com a tals després
del sopar i van agafar el relleu de les escollides l’any anterior.

Lear de Cervera tanca
L’empresa de cablejat per automòbil Lear (antiga Mai), ubicada a
Cervera, va anunciar a principis de febrer que plegava la seva acti-
vitat a la capital de la Segarra. La multinacional americana va jus-
tificar-se dient que no té prous beneficis i acomiadarà properament

els seus 1300 treballadors. Això suposarà un dal-
tabaix en l’índex d’atur de la província de Lleida,
fins ara el més baix d’Espanya (amb un atur infe-
rior al 5%) . En els últims dies, els treballadors
afectats s’han mobilitzat per protestar davant el
tancament, amb vàries manifestacions i amb reu-
nions amb diversos dirigents polítics. Lear és una
de les grans empreses de Lleida (havia arribat als
2000 operaris) i actualment compta amb cinc tre-
balladors del municipi d’Artesa, tot i que en anys
anteriors havien estat molts més.

La matança del porc a Baldomar fa 20 anys
Durant el darrer dissabte de febrer, dia 23, nova-
ment va tenir lloc la matança del porc a Baldomar,
que aquest any celebrava la seua vintena edició.
Després de matar el porc i de realitzar les típiques
tasques posteriors consistents en l’elaboració de
les típiques llangonisses i botifarres, al migdia va
tenir lloc un dinar en el qual el plat fort eren els
fesols; mentre que a la nit es van consumir els
embotits esmentats.

Carrers nous aixecats
Les últimes setmanes, la ciutadania d’Artesa s’ha
vist sorpresa per l’aixecament del paviment de di-
versos carrers nous de la nostra ciutat. Els carrers
afectats són les Monges, Àngel Guimerà i Mare
de Déu del Pla i la rasa és deguda a la conducció
d’electricitat des del transformador de darrera el
Quartel fins a un edifici de la carretera. Tot i que
les despeses d’aquestes obres van a càrrec del
promotor de l’edifici, aquets carrers quedaran ape-
daçats de nou en nou.
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Artesa revisarà les Normes Subsidiàries
Ajuntament d’Artesa ha comen-
çat un procés de revisió de les

Normes Subsidiàries del Planeja-
ment Urbanístic Municipal, el qual
suposarà el canvi més important que
haurà sofert aquesta normativa ur-
banística des de la seua aprovació
definitiva l’any 1990; ja que fins ara
les úniques modificacions havien es-
tat puntuals.
    El 13 de febrer es va realitzar una
reunió informativa destinada a toda la
ciutadania interessada; però l’assistèn-
cia va ser minsa i es va decidir fer-ne
una altra, amb convocàtoria casa per
casa, pel dia 20. En aquesta ocasió la
Sala d’Actes es va quedar petita ja que
hi van acudir gairebé 100 persones, un
bon nombre de les quals van haver de
seguir les explicacions de l’alcalde, Sr.
Campabadal, i de l’arquitecta munici-
pal, Sra. Espar, des de l’exterior de la sala.
    L’alcalde va voler insistir molt en què
es tractava d’una reunió purament in-
formativa i que el procés que ara es vo-
lia començar podia durar ben bé un any,
durant el qual “tothom hi podrà dir la
seua”. En aquest sentir va convidar tot-
hom que hi estigui interessat a consul-
tar les modificacions que es proposen,
veure els plànols, fer suggeriments i
propostes...
    De forma resumida intentarem expli-
car els principals aspectes d’aquesta
revisió. S’ampliarà el sòl industrial
existent, principalment al costat del
polígon El Pla, però també s’inclouran

zones on ja hi ha ubicades indústries
de fa molts anys. També s’ampliarà el
sòl urbanitzable –que no és el mateix
que urbà– en tres zones principals: pro-
longació de les carreteres de Tremp i
de Ponts (en aquesta es canvia la quali-
ficació), la zona compresa entre el Se-
nill i el Canal d’Urgell (al carrer que va
del pavelló a la gasolinera) i la falda
del Castellot des del camí de la Roca
del Cudós en avall. De cara a la pre-
venció del patrimoni, es redactarà un
pla específic pel casc antic i l’illa de la
Granja. Quant a l’anomenada variant de
Vernet, es preveurà una altra sortida fins
a la carretera de Lleida, a l’alçada de
l’empresa Arcom, que passarà més en-

llà del centre Els Planells i prop de la
“càmara” de fruita. Així mateix, es pre-
veuen diverses modificacions puntuals.
    Les persones interessades o que se
sentin perjudicades tindran l’oportuni-
tat de fer les al·legacions que conside-
rin oportunes drurant els diferents pas-
sos que precediran a l’aprovació defi-
nitiva d’aquesta revisió. En principi,
segons l’alcalde, l’avenç podria ser
aprovat abans de les properes festes de
Setmana Santa. Posteriorment, segui-
ran l’aprovació inicial i l’aprovació pro-
visional. Malgrat tot, serà el Departa-
ment d’Urbanisme de la Generalitat qui
tindrà l’última paraula.

Ramon Giribet i Boneta

L’

En començar l’any, també s’han iniciat dues de les obres del
Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOSC) del municipi d’Artesa
(veure La Palanca de desembre de 2000), ambdues amb for-
ça retard respecte a la seva data d’adjudicació. Per una ban-
da, la urbanització del C. Roca del Cudós, adjudicat en el Ple
de 12-06-01 a Sorigué S.A. per 36.127.600 ptes. (pressupost
d’execució inicial de 44.526.075 ptes., compta amb
10.000.000 ptes. de subvenció). En segon lloc, el C. Jesús
Santacreu i les prolongacions dels carrers Monges i Escoles,
adjudicats en el Ple de 17-08-01 a Carrers i Obres S.A. per
66.866.299 ptes. (pressupost d’execució inicial de 73.653.796
ptes., compta amb 26.345.993 ptes. de subvenció). Es dóna
la circumstància que altres obres del PUOSC adjudicades fa
mesos estan encara per començar, com la pavimentació de
carrers a Seró (1a fase), adjudicada a Arnó.

Carrers nous per Artesa
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III Simposi Llatí sobre Geologia, Mineria, Medi Ambient i Societat
Cubells, 12-14 d’abril de 2002

Temàtica de les sessions de les co-
municacions:
1.- Geologia ambiental. Educació
geològico ambiental.
2.- El risc geològic.
3.- La gelologia i l’oci científic. Geo-
turisme. Parcs geològics.
4.- Restauració d’espais degradats.
5.- Mineria i medi ambient.

Altres activitats:
- Taula rodona sobre el tema Geolo-
gia, medi ambient i societat.

de Cubells (Telèfon:  973 45 90 05).

Organització:
- Ajuntament de Cubells.
- Agrupació Cultural Terres Marquesat.
- Dep. Eng. Min. i Rec. Nat. – Mu-
seu de Geologia (UPC).
- Dep. Eng. Minas (Univ. Porto).
- Dep. Ing. Geológica (UP de
Madrid).
- École des Mines d’Alés.
- Museu de Geologia, Instituto
Geológico e Minero de Portugal.
- S. Geologia i Paleontologia de l’IEI.
- SEDPGYM.

- Diverses ponències.
- Excursió geològica  diumenge al matí.

Inscripció:
- General: 100 euros. Socis de la
SEDPGYM, de l’IEI, aturats i estudi-
ants: 50 euros. Abans del 10 d’abril a
“la Caixa”, núm. 2100-1155-08-
0100452040.

Informació:
- Respecte al Simposi: Sr. Josep M.
Mata, Museu de Geologia de la UPC
(Telèfon  93 87 77 240).
- Respecte a l’allotjament: Ajuntament

Sopar dels agramuntins d’Artesa
a nit del dissabte 23 de febrer, al
restaurant Cal Forcaire, va te-

nir lloc una trobada de residents a
Artesa que procedeixen d’Agramunt.
Ja feia un cert temps que va sorgir la
idea entre algunes d’aquestes perso-
nes, però ha estat amb l’arribada de
l’any nou que se li ha donat l’impuls
definitiu.
    En total es tracta d’un col·lectiu for-
mat per unes 40 persones, la majoria
de les quals van poder assistir a la festa
i algunes d’elles amb acompanyant,
de manera que es va comptar amb
la presència de 63 assistents.
    Els organitzadors van preparar
algunes sorpreses. En primer lloc,
obsequis per a tothom: un àlbum
de cromos amb imatges antigues
d’Agramunt, cedit per l’Ajunta-
ment d’aquesta localitat, i una auca

del torró, gentilesa de Torrons Roig. Per
altra banda, les tres persones més grans
de la trobada van ser homenatjades amb
un ram de flors; es tracta de les senyo-
res Angeleta Cuñat, Maria Folch i
Ramona Pintó. També el pastís, obra
de la Pastisseria Borrell, va resultar una
agradable sorpresa; ja que reproduïa la
carretera amb les dues poblacions a
cada extrem d’aquesta.
    Durant el sopar van proliferar les tí-
piques converses recordant “vells

temps”, sobretot entre aquelles perso-
nes que ja fa bastants anys que residei-
xen a Artesa. L’anècdota de la nit va
sorgir quan algú va adonar-se que esta-
ven fent una celebració en el dia cone-
gut com a 23-F; però, com és natural,
això no els va amargar gens la festa.
De fet, tothom es va manifestar molt
satisfet d’aquesta iniciativa. És més, es
va suggerir que tingués continuïtat i fins
i tot es van aportar noves idees per una
possible nova trobada.

    El grup de persones que ho van
organitzar també ens ha manifes-
tat la seva satisfacció per l’èxit
aconseguit i, tot i que creueu no
haver-se oblidat de ningú, volen
disculpar-se si així fos i els agra-
daria que els ho féssiu saber.

Text: Ramon Giribet
Fotos: Sergi Valls

L
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L’exercici com a alternativa a l’esport
mb la industrialització i el con-
següent procés de mecanització

i automatització de les feines més fei-
xugues, entre elles les tan dinàmiques
del transport de persones i mercade-
ries, va aconseguir-se una important
millora de la qualitat de vida dels ciu-
tadans que van veure’s alliberats de
la realització de les tasques més pe-
sades. Ara bé, aquest progrés també
tenia la seva contrapartida negativa,
com així va demostrar la classe mè-
dica: la manca d’activitat física aca-
ba minvant la salut de les persones.
    Des que aquesta observació va que-
dar ben establerta, els professionals de
la medicina venen recomanant efectu-
ar, si és possible, una quantitat mode-
rada d’exercici diàriament. Ho recoma-
nen a tothom i a totes les edats:
- Els pediatres aconsellen exercici als
infants per afavorir que tinguin un
armoniós desenvolupament i que
adqueireixin correctes hàbits d’higiene
de per vida.
- Els metges recepten exercici a la po-
blació adulta per així allunyar proble-
mes cardiovasculars i de sobrepés.
- Els geriatres manen exercici als avis
amb la finalitat de que puguin preser-
var el vigor i la integritat física per més
anys.
    En resum, que l’exercici (moderat)
ha passat a convertir-se en un hàbit ne-
cessari a les societats desenvolupades.
     La pregunta: A què es refereixen els
metges quan parlen d’exercici mode-
rat? La resposta: Exercici moderat és
qualsevol activitat fisica capaç de mi-
llorar o mantenir el to muscular (com-
batre la flacciditat) i que realitzada a
intensitats moderades pot induir adap-
tacions orgàniques a l’esforç (entre
elles, la més coneguda seria la relativa
a la millora del sistema cardiovascular)
i de rebaixar el nivell d’estrès.
    Seria inútil relacionar la infinitat
d’activitats que es poden considerar
exercici. Com a exemple, citarem al-
gunes de les més practicades a totes les
edats: caminar, córrer, nedar, fer aerò-
bic, fer l’hort, pedalar, fer córrer una
pilota... o entre els infants d’algun
temps pasat en que jugaben al carrer:

atrapar, salta corda, cavall fort...
    Les administracions, que vetllen per
la salut de tothom, ja fa temps que
incloen l’educació física a l’escola i que
legislen intentant crear les condicions
que afavoreixin una societat més dinà-
mica i esportista, menys sedentària i per
tant més sana. El recurs que han utilit-
zat ha estat el de promocionar la pràc-
tica de l’esport mitjançant la potencia-
ció de clubs esportius i federacions que
han passat a ser beneficiaris directes de
lleis d’esport, de patrocini i de línies
especials de subvencions.
    Ara bé, les administracions, al po-
tenciar l’esport, han “aixecat el llistó”,
per dir-ho d’alguna manera. O si és vol,
també podem dir, en to critic, més en la
linia de la resta del texte, que “van des-
encaminats i que s’ha perdut la brúixo-
la”. Perquè la pràctica d’un esport és,
com veurem, quelcom més exigent que
no pas el senzill fet d’exercitar-se. Ve-
gem-ho i així entendrem que hi ha una
considerable divagar en el camí que ens
han fixat els clubs i les administraci-
ons per arribar a la meta desitjada: Te-
nir una millor salut.
    Esport és qualsevol activitat física
realitzada en el marc d’una competició
reglamentada, i que sempre ve comple-
mentada amb sessions d’entrenament,
on hi ha quelcom més que activitat fí-

sica moderada. En elles, l’esportista i
l’entrenador (cas que aquest existeixi)
procuren que es millori la tècnica d’exe-
cució del moviment esportiu, que s’ad-
quireixi un bagatge de coneixements
que seran útils durant la competició i
que l’organisme s’adapti a l’execució
d’esforços màxims i submàxims.
    Com es pot veure, l’objectiu que cer-
ca l’esport no és la millora de la salut
de qui el practica (tal i com desitgen
metges i govenants), sinó l’obtenció del
seu millor rendiment esportiu. A més,
tots hem sentit parlar de greus lesions
sofertes durant competicions esportives
o de lamentables intoxicacions pel con-
sum de substàncies dopants o de
l’estrès, previ i durant la competició.
    Arribats a aquest punt, hom podria
pensar que el que pretenem és desqua-
lificar l’esport com una opció valida per
a l’obtenció d’una millor salut... Que
quedi clar que no és això! No és aques-
ta la intenció d’aquest text ni la dels
seus redactors, que a fi de comptes som
socis d’un club esportiu. Creiem en la
bondat de l’esport i creiem correcte el
recolzament que reb de l’administració,
tant en lo econòmic com per les dispo-
sicions legals, ja esta bé com esta mun-
tat!
    Però entenem, i així volem que ho
entengui tothom, que esport i exercici

AA



no són una mateixa cosa. Que fer atle-
tisme no és sols anar a córrer, que fer
ciclisme no és tant sols pedalar, que la
natació és molt més sacrificada que el
nedar alegrement en la piscina a l’es-
tiu, que el futbol i el bàsquet demanen
una disciplina i ordre que mai es troba
als jocs del pati del col·legi i que, per
resumir, algunes de les activitats
fisiques més practicades per a exerci-
tar-se s’assemblen a esports però no ho
són.
    Pensem que adreçar la població cap
a la pràctica de l’esport i la competició
no és la millor solució que els agents
socials (clubs, administracions...) po-
dem oferir a les persones que només
volen exercitar-se plàcidament vetllant
la salud que es el que importa! i que
nosaltres (els clubs esportius), trencant
la tradició, hem de procurar facilitar a
la ciutadania la participació en activi-
tats físiques no competitives organit-
zant-ne si així calgués. És a dir, que hem
d’ampliar la nostra oferta, encara que
això representi perdre “clientela” en els

EsporEsporEsporEsporEsportststststs

nostres productes tradicionals: l’entre-
nament i la competició.
    Aquests pensaments i paraules no
són aliens al fet, comprovat i contras-
tat, que existeix un lògic interès social
creixent per activitats físiques no com-
petitives (cicloturístiques, travesses a
peu...), que moltes vegades són orga-
nitzades per centres excursionistes a
fora d’aquí i també a casa nostra.
    Al CUDOS mateix hem pogut expe-
rimentar-ho amb la tradicional pujada
del pessebre al cim de Sant Mamet que
vàrem efectuar el passat 30 de desem-
bre. Vint veïns hi participaren, encara
que només 15 van aprofitar per a exer-
citar-se: 5 ho feren caminant, 5 corrent
i 5 pedalant. En tot cas, un nombre molt
superior al de les primeres vegades i
que pensem que encara pot créixer més.
    És tant evident i clamorosa aquesta
demanda d’exercici que, a pesar de ser
més propi d’un centre excursionista que
no pas d’un club esportiu, a hores d’ara
estem barallant diferents posibilitats
que puguem oferir per satisfer aquesta

demanda: recuperar les rutes d’inicia-
ció a la BTT, senyalitzar circuits per les
rodalies, detallar algunes rutes turísti-
ques aquí a La Palanca... i la que ara
per ara sembla imminent: organitzar
una travessa excursionista a peu, no
competitiva, simultàniament a la cursa
atlètica de muntanya d’Alòs de
Balaguer que es realitzarà durant el se-
gon trimestre de l’any que encetem.
    El temps dirà què acabarem fent. En
tot cas, i mentre no s’hagi pres cap de-
terminació en ferm sobre què fer, no-
saltres recomanem a la part de la ciuta-
dania que gaudeix competint que no
descuidi els seus entrenaments rutina-
ris (que no per ser exigents deixaran de
ser saludables), i a la resta que s’exer-
citin, que juguin, i si entre aquests n’hi
ha algun que confia en nosaltres li diem
que prenguin un xic de paciència, que
tard o d’hora alguna cosa farem per que
puguin gaudir de més quantitat i més
qualitat d’activitat física amb què exer-
citar-se.

© CUDOS
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Presentació: Club d’Arquers del Montsec
om una entitat esportiva creada
durant l’hivern de 1999-2000

arrel d’uns cursos que es varen or-
ganitzar a través de l’Institut Agrí-
cola Català de Sant Isidre, al Castell
de Montsonís, amb la col·laboració
de un professorat d’alt nivell:
    Angelo Gil Falco, director de forma-
ció de la Federació Catalana – Entre-
nador Nacional (Reial Federació Espa-
nyola de Tir amb Arc – Màster en Alt
Rendiment Esportiu).
    José Miguel Bandeira, Monitor de
Tir amb Arc, director tècnic del Cam-
pionat d’Espanya 1999-2000
    Jordi Durall Ribas, Professor de
l’Escola Catalana de l’Esport – Moni-
tor de tir amb Arc- Actual Campió
d’Espanya d’Arc Clàssic, que va ser un
dels que va introduir el recorregut de
Bosc a Espanya.
    Club Arquers del Montsec, esta ins-
crit a la RFETA (Reial Federació Es-
panyola de Tir amb Arc) i al Consell
Català de l’Esport.  Amb la pràctica de
les modalitats de Tir Olímpic, Recor-

regut de Bosc i Tir de Sala.
    A l’iniciar aquest tercer mil·lenni no
podem sostreure’ns a una inevitable
reflexió...si el Tir amb Arc és...“Tan
antic com ho és la pròpia humanitat”.

Qui desconeix la seva pròpia història
esta condemnat a  repetir-la.
    En els últims temps, quan l’Arqueria
s’ha definit i ha guanyat a contracor el
concepte d’activitat esportiva, celebrant

S
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competicions per tot el territori nacio-
nal i aconseguint el seu doctorat amb
la seva inclusió Olímpica...
    Per aquest motiu, volem compartir
amb vostès aquest apassionant esport,
informant-los cada mes de les diferents
modalitats del Tir amb Arc.
    El Tir amb Arc és un esport en què
s’estableix, de forma inevitable, una
total compenetració entre l’arquer i el
seu arc.
    Tenint en compte la quantitat de ca-
racterístiques de tipus personal que
existeixen: totes les relatives a la mor-
fologia humana, les corresponents als
diferents estils de tir i les variacions que
el material en si mateix admet, com són:
la potència de l’arc, el seu tamany, la
qualitat, el calibre i la longitud de les
fletxes..., és imprescindible un posat a
punt de cada equip, sense el qual el
millor es transforma en alguna cosa in-
servible i totalment ineficaç.
    **Consell: no compreu res sense
l’assessorament previ amb algun dels

nostres Monitors del Club Arquers
Montsec.
     ¿Qui quan era petit no va fer mai un
arc amb una barnilla d’un paraigües o
una tija de lledoner (almez)?
    No es requereix una gran força mus-
cular, ni l’edat és un problema com ho
demostren els components olímpics
menors de 17 anys i campions del món
de més de 50 anys. L’edat per iniciar-

se en aquest esport pot estar entre els
nou anys i els noranta.
    Si voleu practicar aquest esport, no-
més cal que us poseu en contacte amb
nosaltres per correu electrònic o bé per
telèfon.
            clubdam@yahoo.es
Paco Claret      - 639 981 977
J.M. Mayora    - 699 914 341
D. Aldavó        - 619 630 557

    En el pròxim número de La Palan-
ca, coneixerem els tipus de competici-
ons que es realitzen en aquest esport i
farem una crònica del XXVIII Campi-
onat d’Espanya de tir de Sala, en el qual
hi  participaran cinc Arquers del nostre
Club. Sort a tots!!!

    Bé, amics, bons tirs i fins la propera.

El passat dia 27 de gener, es va celebrar a la UAB de
Bellaterra el XXV Campionat de Catalunya de Sala (18
m) amb 61 participants de diferents Clubs.
    Com a  resultat de la nostra participació, en tir “instin-
tiu” el Sr. Domingo Aldavó va aconseguir una medalla,
ocupant el segon lloc del Campionat de Catalunya, en la
seva modalitat. Com es mostra a la imatge, el President
de la Federació Catalana va fer entrega del guardó.
Felicitats, Campió!!!

Articles d’interès

    Quan giris la cara cap a la diana, no la miris simple-
ment, concentrat en ella, no solament amb els ulls, fes-ho
amb tot el teu cos al mateix temps.
     La consumació del llançament està en l’alliberament
de la fletxa.
      La disposició, la preparació, l’aixecament de l’arc, la
seva tensió i el sosteniment, tot això no són sinó activitats
preparatòries; tot depèn d’una alliberament de la fletxa
ININTENCIONADA i INVOLUNTÀRIA, efectuada per
la reconducció dins d’un mateix, de la positura del llan-
çament.
    Quan la positura és correcta, quan la respiració és la
adequada, quan el cos, la ment i l’esperit s’uneixen, la
fletxa s’allibera per si sola.
    El llançament deixa endarrere una perllongada resso-
nància, movent-se la fletxa tan serenament com una bu-
fada, semblant que està viva...

    (Text extret del diari de Robin)
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Bàsquet: febrer negre pel CENG-Trèbol
equip sènior CENG-Trèbol
Artesa ha iniciat la segona volta

de la lliga de 2a Catalana amb mal
peu. Aquest mes de febrer, l’equip
entrenat per Sisco Sol ha perdut els
quatre partits que ha disputat.
    En els dos primers encontres dispu-
tats, contra el Sant Andreu de Natzaret
i contra l’Escola Pia de Sabadell, els
basquetbolistes artesencs van encaixar
derrotes contundents si ens refiem del
marcador. Tanmateix, els temptejos són
desmesurats si tenim en compte que van
disputar dos partits molt igualats en els
tres primers quarts. Al final, però, els
rivals se’n van anar i van guanyar.
    El tercer partit, contra el Santpedor
a casa, els nois de Sisco Sol no van sa-
ber atacar la defensa en zona dels de
Manresa, equip que va ser més regular
i es va emportar el matx.
    L’últim partit de febrer, al camp del
Sentmenat, rival directe a la classifica-
ció, el CENG Trèbol va tenir tot el par-
tit controlat, amb diferències de més de
deu punts al seu favor. Al final, es va
escapar la victòria per un sol punt. Així
doncs, molt hauran de treballar els
artesencs per eludir les últimes posici-
ons i evitar el descens de categoria.

Resultats del mes de febrer
Sant Andreu Natzaret, 81
CENG Artesa, 58

Escola Pia Sabadell, 93
CENG Artesa, 68

CENG Artesa, 67
Santpedor, 79

Sentmenat, 71
CENG Artesa, 70

CENG Artesa: 6 partits guanyats i 14 de
perduts. 1362 punts a favor i 1498 en contra

L’

Classificació
1. Navàs 37
2. Caldes 36
3. S. Andreu 34
4. Súria 32
5. Santpedor 31
6. Singuerlín 31
7. Ripollet 30
8. Masnou 29
9. Horitzontal 29
10. Escola Pia 29
11. Sentmenat 27
12. C. Catòlic 26
13. CENG Artesa 26
14. Badaloní 24
15. Sícoris 23
16. Tiana 21

Xavier Areny queda 6è als 1500 m

L’atleta de Montclar Xavier Areny va quedar sisè a
la prova dels 1500 metres del Campionat d’Espanya
d’Atletisme en pista coberta. Això va succeir  el dia
17 de febrer a Sevilla, en el transcurs de la final de
1500 metres d’aquest campionat, prova que va ser
guanyada per Juan Carlos Higuero. Xavier Areny
havia obtingut fins ara exitosos resultats en catego-
ries de base, però amb aquest gran resultat es fa un
lloc entre els millors migfondistes sèniors de l’Es-
tat. L’atleta de casa nostra ha fitxat enguany per la
secció d’atletisme del FC Barcelona i tindrà rivals
com Reyes Estévez, Fermín Cacho i J. A. Redolat.
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L’Artesa goleja en els partits
com a local

Jornada 19. 04/02/02. L´Artesa im-
posa el seu millor joc davant un bon
equip com l´Ivars.
Artesa de Segre: Riera, Aumedes
(Sergi), Joan Antoni, Coma, Aymerich,
David, Sugranyes (Solsona), Leal,
Carles (Narcís), Dídac (Guillermo) i
Albaigés.
Ivars d´Urgell: Codony, Altisent (J.
Muñoz), Castro, Duran (Amenós),
Laureà, Coll (López), Fitó (Visa), Igor,
Frank, Castellò i Riu.
Gols: 1-0 Carles (min. 12), 2-0
Albaigés (min. 20), 2-1 Laureà (min.
38), 3-1 Narcís (min. 88), 4-1 David
(min. 90) i 4-2 Frank (min. 92).
Artesa de Segre. L´estratègia dels
locals va ser controlar el centre del
camp, amb l´ajuda d´un bloc defensiu
molt seriós i una davantera eficaç i
golejadora, per guanyar amb claretat un
partit que no va ser tant fàcil com en el
resultat pugui semblar. Pels visitants
van marcar els dos exjugadors del CE
Artesa, Frank i Laureà Solsona.

Jornada 20. 11/02/02. El Cervera no
pot guanyar un disciplinat Artesa.
Cervera: Cabré, José Antonio, Serra,
Rubén, Pintor, Xavi, Trujols (Sisco),
Porta, Farré, Ràcano i David (Collado).
Artesa de Segre: Riera, Aumedes,
Aymerich (Guillermo), Solsona, David,
Joan Antoni, Sugranyes (Coma), Leal,
Carles, Dídac i Albaigés.
Gols: 0-1 Albaigés (min. 40), 1-1 Farré
(min. 48).
Cervera. El Cervera va empatar a un
gol amb l´Artesa. Un resultat dolent
tenint en compte que els locals van
jugar i van dominar per guanyar els tres
punts a un complicat rival que hauria
pogut emportar-se el partit si hagués
aprofitat alguna de les ocasions de què
va disposar.

Jordana 21. 17/02/02. Metamorfosi
de l’Artesa al segon temps.
Artesa de Segre: Riera (Samarra),
Solsona (Guillermo), Aymerich, Coma,
Aumedes (Pons), Joan Antoni, Dídac,

Leal, Carles, Sergi
(Sugranyes) i
Albaigés.
La Bordeta:
Guillamet, Pomé,
Perera, Marc,
Gràcia (Mercè),
Codina, Malagón
(Cestero), Càceres,
Feliu, Muñoz i
Gardenyes.
Gols: 0-1 Gar-
denyes (min. 44),
1-1 Dídac (min.
60), 2-1 Albaigés (min. 65), 3-1 Carles
(min. 80) i 4-1 Dani (min. 88).
Artesa de Segre: Una altra vegada, els
jugadors de l´Artesa van ser capaços de
remuntar el partit al segon temps. Va
passar el que ja ha succeït en molts
altres partits, els locals no van trobat el
seu lloc al terreny de joc en el primer
temps i van acabar golejant La Bordeta,
que no va poder fer res davant el gran
joc local a la segona part. Cal destacar
la poquíssima afició que assisteix
últimament als partits de l´Artesa i que
fa molt difícil poder tirar endavant amb
l´equip per part de la directiva.

Jornada 22. 24/02/02. L’Artesa cau
davant un bon rival.
Borges Blanques: Miki, Juli (Ferri),
Capdevila, Riu (Alluè), Lendínez,
Miguel, Antorn, Gros, Edu (Morlans),
Capell (Felip) i Isaac (Zamora).
Artesa de Segre: Riera, Aumedes
(Àlex), Aymerich (Guillermo), Coma,
Joan Antoni, David, Sugranyes, Dani
(Pons), Carles, Dídac, Solsona i Albaigés.
Gols: 1-0 Edu (min. 15), 2-0 Antorn
(min. 55), 2-1 Albaigés (min. 60), 3-1
Edu (min. 75).
Les Borges Blanques: L’equip local va
fer un bon
p l a n t e j a m e n t
contra el qual
l’Artesa no va
poder evitar la
derrota, malgrat el
solitari gol d’Al-
baigés que va
tornar a demostrar
el seu olfacte gole-

jador. Tot i que els dos equips es troben
empatats a la taula després d’aquest
resultat, cal remarcar que l’Artesa té un
partit menys.

Classificació (jornada 22)
Equip                         Punts
1. La Seu d´Urgell 56
2. Juneda 50
3. La Pobla de Segur 42
4. Mollerussa 39
5. Benavent 39
6. Castellserà 35
7. Artesa de Segre 32
8. Borges Blanques 32
9. Cervera 30
10. Cervià 28
11. Torrefarrera 27
12. Ivars d´Urgell 26
13. Sant Martí 26
14. EFAC 23
15. Bordeta 21
16. Poal 16
17. Gimenells 13
18. Pardinyes 4

C.E. Artesa: 9 guanyats, 5 empatats, 7
perduts, 42 gols a favor i 32 en contra.

David Galceran i Raïchs

CE Artesa de Segre
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En català, si us plau
ncara que darrerament les me-
ves passions cinèfiles s’estan ve-

ient substituïdes per certes passions
carnals, de tant en tant no perdo el
nord i acudeixo a alguna de les sales
dignes de ser trepitjades a la nostra
província per visionar les darreres
estrenes que se succeeixen a les nos-
tres contrades.
    Dic això perquè cada cop són menys
els llocs on els cinèfils podem gaudir
del cinema, enfront de la invasió de les
minisales, multisales o
crispetasales, on contínua-
ment escoltem els sorolls
dels carrer, de la pel·lícula
que es projecta al costat, o de la insu-
portable veïna que incordia tot Déu sen-
se comprendre que el fet de pagar una
entrada no li dóna dret a tocar els co-
llons als que tenen a la vora o compar-
teixen el mateix espai de temps per a
visionar un film.
    Alguns del darrers títols que he tin-
gut ocasió de veure són:
    The hole, una insuportable, preten-
siosa i insofrible pel·lícula de suposa-
da intriga i suspens, en la que se’ns
narren les aventures de dues parelles de
“pijos” mimats que, farts de tirar de la
cartera dels seus pares i aclaparats per
la vida de luxe i desenfrenament que
porten, decideixen passar uns dies de
relax a l’interior d’un búnquer ubicat
sota terra.
    Ojo asesino, un gens intel·ligent
thriller policíac és el darrer film d’un
desgastat i insofrible Sylvester Stallone,
en una més de les seves pel·lícules d’ac-
ció carents d’interès, rigor interpreta-
tiu i qualitat artística, que fa difícil la

seva classificació com a film de sèrie
B, Z... o tal vegada haurem de buscar
una nova lletra.
    I encara que ja la vaig veure el dia
de la seva estrena, la magnífica i su-
perba El senyor dels anells, un prodigi
de film en el que el seu director Peter
Jackson (Mal gusto, Braindead-Tú
madre se ha comido a mi perro), acon-
segueix dur a la pantalla tot l’univers
de Tolkien, recuperant l’aventura per al
món del cinema i assolint una de les

cintes cabdals dels darrers anys.
    Però bé, deixem-nos de jugar al crí-
tic cinematogràfic i passem a parlar del
que realment pretenc en aquest escrit.
Si heu llegit amb atenció les darreres
línies, haureu observat que el títol de
l’última pel·lícula comentada és en ca-
talà, cosa que no acostumo a fer. És clar
que –en aquest cas i com a bon català–
podent triar entre visionar El señor de
los anillos i la seva versió en català,
em vaig decantar per la darrera. I vet
aquí que el que en un principi sembla
un correcte doblatge, en el qual es cui-
da fins al més mínim detall, acaba sent
un més del ínfims i poc lograts doblat-
ges als quals ens tenen acostumats a
l’hora de veure cinema en català. Per
molt que Tolkien inventés varis idio-
mes i dialectes per als personatges del
seu univers particular, no crec que el
mot que li posés al hobbit Frodo fos
Puigdevall, ni que en la narració de la
trama aparegués alguna que altra frase
feta típicament catalana. Però, és clar,

s’ha de potenciar la llengua i tot s’hi val.
    Partint de la base que el doblatge de
les pel·lícules és una herència del fran-
quisme, ja que el “senyor” Franco va
instaurar el doblatge al castellà de to-
tes les cintes que arribaven al nostre
país per a fer front a la forta competèn-
cia del mercat americà, resulta difícil
que en lloc de potenciar una indústria
cinematogràfica en el nostre país (evi-
tant així l’emigració a la que es veuen
forçats els nostres actors, actrius, direc-

tors i altra gent del cinema),
els mandataris de la políti-
ca cultural s’entestin en
batalletes de duro defensant

a capa i espasa el doblatge al català,
quan pràcticament a cap país es doblen
les pel·lícules i aquestes són projecta-
des en versió original subtitulada, po-
tenciant així de pas l’aprenentatge d’un
nou idioma.
    Per molt que els actors de doblatge
s’esforcin en fer creïbles els personat-
ges, mai serà el mateix que escoltar les
veus i interpretacions dels actors pro-
tagonistes; és a dir, prefereixo escoltar
Clint Eastwood enfront de Constantino
Romero, ja que darrerament sembla que
ens trobem en un concurs o programa
televisiu i no visionant un film del pro-
tagonista de Harry, el sucio. És clar que
tot això de la política lingüística ha de
moure diners, i uns o altres deuen estar
interessats en doblar els films i no en
potenciar el seu subtitulat en català. Pel
que a mi respecta tot té un límit: prefe-
reixo el català, però no a qualsevol preu.

Miquel Mota

S’ha de potenciar la llengua i tot s’hi val

E
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Artesa aplega la 1a Trobada de Bombers Juvenils
l dissabte 16 de
febrer va tenir

lloc a Artesa de Segre
la Primera Trobada
de Bombers Juvenils
de Catalunya. Un
centenar de persones
es van anar con-
centrant durant el
matí al Parc de
Bombers, després
van poder veure i
també participar en
algunes pràctiques i,
finalment, van cele-
brar un dinar.

Els bombers juvenils
Abans de començar els actes previstos,
vam poder parlar una estona amb el Sr.
Esteve Rifà, president de l’Associació
de Bombers Juvenils de Catalunya, el
qual ens va fer cinc cèntims de com
funciona aquesta organització i quins
són els seus objectius. El Sr. Rifà és de
Barcelona, on hi ha la seu social.
    En alguns estats europeus (com
Alemanya, França, Itàlia, Portugal...) ja
fa bastants anys que es van posar en
funcionament els bombers juvenils. A
Catalunya, fa uns 15 anys que la idea
va començar a agafar forma seguint el
model europeu, sobretot per la iniciati-
va del Sr. Joan Pasqual, bomber
voluntari de Barcelona ja difunt, que
va ser recolzada de seguida per la
Generalitat.
    Els bombers
juvenils tenen entre
13 i 18 anys i tothom
pot entrar-hi, sigui
noi o noia, o encara
que tingui alguna
discapacitat; ja que
l’objectiu fonamen-
tal és que aprenguin
a ser persones
solidàries, inde-
pendentment que
més endavant siguin
o no bombers. Mal-
grat això, també es
treballa amb la idea
que en el futur siguin

els continuadors de la tasca que han
engegat altres voluntaris. Fins que no
tinguin 18 anys, però, no poden surtir a
fer cap servei perquè es troben en una
època d’aprenentatge. Tenen una
reglamentació interna bastant estricta
que no els permet faltar sense excusa i
que controla les seves arribades i
sortides del parc. A més, com que són
menors, els pares han de signar una
autorització. La dotació d’uniforme i
d’equipament, tot i que una part no el
necessiten, depén de cada parc.
    L’associació està legalment
constituïda com una entitat sense ànim
de lucre. Actualment compta amb uns
40 joves, distribuïts en 7 parcs:
Arbúcies, Artesa de Segre, Barcelona

(depenen dels Bom-
bers de Barcelona),
Sant Climent de
Llobregat, Sant Jaume
dels Domenys, Sitges
i Viladecavalls.
    Anualment es
realitzen intercanvis
amb bombers juvenils
d’Alemanya, els quals
vindran enguany a
Catalunya entre l’1 i el
13 de juliol. En aquests
moments s’està
treballant també en
l’organització d’una
trobada amb els de la
Catalunya Nord, en el

marc del 8è Aplec de Bombers
Voluntaris del proper 16 d’abril a Cas-
tellar del Vallès (el 7è va tenir lloc a
Artesa, vegeu La Palanca del maig de
2001).
    El parc d’Artesa té 5 bombers
juvenils, que representa el 12,5% de
Catalunya! Són aquests nois:
d’Alentorn, Jordi Guàrdia; d’Artesa,
Joan Caubet i Eduard Vega; de Cubells,
Gerard Cortada; i de Foradada, Nic
Boliart.

La trobada
Al voltant de 100 persones van aplegar-
se al Parc de Bombers d’Artesa en
aquesta primera trobada de bombers
juvenils de Catalunya, la principal

finalitat de la qual era
que es coneguessin
els joves dels dife-
rents parcs, alguns
acompanyats dels
seus familiars. Uns
quants voluntaris
d’Artesa també van
sumar-se a la festa.
    En arribar, els
assistents havien
d’inscriure’s i adqui-
rir el tiquet del dinar,
que va tenir lloc al
restaurant Cal For-
caire. En el moment
de la inscripció
rebien una bossa ambPràctica amb els extintors

Els cinc bombers juvenils del Parc d’Artesa

E
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El Sr. Galceran, Cap de Parc, el Sr. Rifà i el Sr. Padrosa

alguns petits records i també podien
comprar pins i samarretes.
    Posteriorment, a l’esplanada del
costat de l’institut, van tenir lloc
algunes pràctiques on hi podia partici-
par tothom. Es tractava de saber com
s’apaga una paella encesa sense perill
o com fer funcionar correctament un
extintor. Finalment, amb el camió i
l’escuma, es va fer una demostració
d’extinció d’un foc.
    En acabat, tots cap al dinar. Al final
d’aquest hi van haver els parlaments de
rigor. El president de l’associació, Sr.
Rifà, va parlar del sentit del compromís
i va tenir un record entranyable per a
dos grans absents: El Sr. Joan Pasqual,
primer president dels bombers juvenils,
i del Sr. Jaume Llanes, que havia estat
un dels entusiastes promotors del
projecte a Artesa i amb el qual l’unia
una molt bona relació. Va cloure la
trobada el Dtor. Gral. d’Emergències i

Seguritat Civil de la Generalitat, Sr.
Josep M. Padrosa, que va participar des
del principi a la trobada.

Text i fotos:
Ramon Giribet i Boneta

Regala un món millor
n any més, la Creu Roja d´Artesa
de Segre va organitzar durant els

passats mesos de desembre i gener la
Campanya de recollida de joguines,
dirigida a tots aquells col·lectius en
situació d´exclusió social i amb difi-
cultats econòmiques.
    Cal dir que, enguany, la Campanya que
portava per lema “Regala un món mi-
llor” ha tingut una molt bona resposta
entre la població d´Artesa de Segre i
Comarca, ja que s´han recollit prop de
225 joguines, de les quals se n´han po-
gut beneficiar més de 60 infants, uns usu-
aris dels Serveis Socials del Consell Co-
marcal de la Noguera i altres nens i ne-
nes del Casal Obert Pare Palau de la Par-
ròquia de Santa Tereseta de Lleida, que
actualment tenen dificultats per cobrir les
seves necessitats bàsiques.
    Ses Majestats els Reis d´Orient, quan
varen arribar aquest any a Artesa de
Segre per repartir els regals que porta-
ven pels nens i nenes del nostre poble,
ens van comentar que al seu pas per
Lleida un dels dromedaris, en el que
anava muntat el rei Baltasar, va enso-
pegar i el va tirar a terra. Afortunada-
ment, l´incident no va tenir conseqüèn-
cies greus i els tres reis van seguir el

seu camí per totes les comarques de
Lleida, arribant a Artesa molt cansats i
amb força feina endarrerida per aquest
motiu. Malgrat tot, ens varen assegu-
rar als voluntaris/àries de Creu Roja a
Artesa de Segre que, igual com l´any
passat, entregarien personalment les
joguines recollides a la campanya de
Reis d´Artesa de Segre, als nens i ne-
nes del Casal Obert Pare Palau de la
Parròquia Santa Tereseta de Lleida,
menuts que es trobaven ansiosos que

Ses Majestats els entreguessin les jo-
guines que encara no havien rebut. Així,
el dia 13 de gener, acompanyats dels
voluntaris/àries de Creu Roja a Artesa
de Segre, Ses Majestats van repartir els
regals que els havien portat per a ells.
    I recordant la cara d´il·lusió dels nens
i nenes, vàrem acomiadar els Reis Mags
que tornaven cap a l´Orient, agraint-los
la seva col·laboració i recordant que la
Campanya de Recollida de Joguines
que ha fet possible que molts infants
rebessin les seves joguines noves, va
ser possible gràcies als diferents dona-
tius de particulars, d´establiments de
venda de joguines, com Detalls i Quit-
xalla, gràcies també a la col·laboració
de Ràdio Artesa de Segre, fent arribar
els seus missatges a tot el veïnat, i fi-
nalment, al treball dels voluntaris/àries
de Creu Roja que van recollir, classifi-
car, empaquetar i repartir totes aques-
tes joguines. Cal agrair per tant la soli-
daritat de totes aquestes persones i des-
tacar la col·laboració dels Reis Mags
d´Artesa de Segre que van fer possible
amb la seva entrega personal de les jo-
guines “Regalar un món millor”.
    A tots, moltes gràcies.

Creu Roja d´Artesa

U
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Volen crear un centre per tal de promocionar la
zona del Montsec
L’Associació del Montsec, en dates próximes, vol sol·licitar
al Consorci de la zona la creació d’una oficina central per
organitzar una possible actuació que tindrà com a objectiu
principal la divulgació i promoció de la zona del Montsec.
Al mateix temps, també es vol proposar la redacció d’un
informe per endegar un Centre de Gestió i Estudi sobre el
Patrimoni Natural.
    Per altra banda, i pel que fa a la possible candidatura a
patrimoni mundial del congost de Mont-rebei, fet al que es
va fer referència a la mateixa secció de La Palanca del mes
de gener, podem dir que existeix la possibilitat que en aquesta
candidatura s’hi englobi tota la zona del Montsec. Aquesta
possibilitat sorgí de les gestions realitzades durant el des-
plaçament a Brusel·les i Ginebra per part del President de la
Diputació de Lleida, el Sr. Josep Pont, i el Delegat de Go-
vern de la Generalitat a Lleida, el Sr. Estanis Felip.

Excursions per l’entorn del Canal d’Urgell
El Centre Excursionista de Balaguer ha endegat, des del pas-
sat 24 de febrer, un seguit d’excursions per tal de conéixer
l’entorn del Canal d’Urgell. Això permetrà, al mateix temps,
conéixer la rodalia de la capital de la Noguera. En la prime-
ra excursió es realitzà una visita al túnel i al castell de
Montclar, amb el qual es pretenia commemorar el 140 ani-
versari de la inauguració del canal i reflexionar sobre les
beneficioses repercussions que va tenir per al pla de Lleida.
    Aquestes excursions són un primer pas per a una sèrie
d’excursions pel Canal d’Urgell en col·laboració amb cinc
centres excursionistes de Lleida, que són Ponts, Bellpuig,
Serralada de Mollerussa, Borges-Garrigues i Balàfia.

Canvi a l’alcaldia de Térmens
Durant aquest mes de febrer s’ha produït el canvi d’al-
calde a la població de Térmens. El nou alcalde és el Sr.
Francesc Sangrà, que substitueix al Sr. Sebastià Vergé;

el qual, al·legant motius personals, ha deixat l’alcaldia des-
prés de gairebé onze anys. La regidora que ha passat a for-
mar part del consistori és la Sra. Carme Camí. Tots ells per-
tanyen al grup independent AIPN.

Es realitza un curs de risoterapia per als comer-
ciants de Balaguer
L’Associació de Comerciants de Balaguer ha organitzat un
novedós curs de risoterapia per als comerciants de la ciutat.
El professor encarregat de realitzar aquest curs és Josep Maria
Querol Sanahuja, que té una gran experiència en aquest camp.
Aquest curs pot servir per tal de poder eliminar el possible
estrés dels comerciants, així com ajudar a adquirir una sèrie
de técniques per a poder alliberar estats de nerviosisme. Així
mateix, l’Associació té previst l’organització de cursos de
qualitat i de com millorar la rentabilitat dels establiments
comercials.

Quarta Trobada Aerostàtica del Montsec
Els passats dies 15, 16 i 17 de febrer va tenir lloc a la Vall
d’Àger la quarta Trobada Aerostàtica del Montsec, amb la
participació de deu globus. La novetat d’aquest any radica-
va en què no solsament es volaria pel cel de la Vall, sinó que
es realitzaria una trobada de tipus maratonià. Els deu globus
hi participarien durant tres dies, depenent de la meteorogia.
    Aquesta activitat ha aplegat nombrós públic en les seves
quatre edicions. Totes les trobades han estat molt exitoses,
tant a nivell de participació com a nivell d’expectació per a
veure volar els aerostàtics pel cel de la Vall d’Àger.

Ilergets i romans al Museu de la Noguera
Des del passat mes de novembre, es pot veure al Museu de
la Noguera l’exposició La Noguera antiga. Ilergets i romans,
que s’acaba a finals de març i que és la continuació de la que
va tenir lloc sobre la prehistòria en idèntic període de l’any
passat. A més de l’exposició, s’han anat realitzat actes com-
plementaris, com algunes sortides i conferències.
    Abans de la cloenda, hi ha previstes les següents activi-
tats durant el mes de març: el dia 5, la conferència La No-
guera en temps dels ilergets a càrrec d’Ignasi Garcès, pro-
fessor de la UB, i les arqueòlogues Eva Solanes i Montse
Cabrera; el dia 10, una visita al poblat ibèric del Molí d’Es-
pígol (Tornabous); i el dia 22, es presentarà el catàleg La
Noguera antiga. Dels primers pobladors als visigots.
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Carnaval 2002 a Artesa
quest any, tot i que les fes-
tes de Carnaval han cai-

gut durant la primera quinze-
na de febrer, no han estat mas-
sa fredes. Com és habitual a
Artesa, els diferents actes van
tenir lloc durant el cap de set-
mana, dies 9 i 10, i el dimarts
dia 12.
Les comparses
Aquest ha estat el desè any que
s’ha organitzat la Rua de Com-
parses a Artesa durant el dissab-
te de Carnaval. Hi van partici-
par unes 300 persones agrupa-
des en 24 comparses; és a dir
que, amb petits alts i baixos, es
va mantenint el mateix índex de
participació dels altres anys.
    La novetat va ser que l’orga-
nització va avançar en una hora
la concentració de Comparses a
la plaça de l’Ajuntament, a les
vuit del vespre. Un quart d’hora més
tard havia d’aparèixer Sa Majestat
Saltasékles X, el qual no fa fer massa
honor a la seva condició d’extremada-
ment tardaner i només es va fer esperar
un quart d’hora. Com a curiositat, cal
destacar que aquest any era un perso-
natge femení. Això sí, el seu discurs no
va estar a l’alçada d’altres ocasions ja
que va tocar poc i d’esquitllada les pro-
blemàtiques socials que es viuen al mu-
nicipi i, per contra, va abusar –al meu
modest entendre– de les típiques ironi-
es de caire sexual. També se li ha de
dir al Saltasékles que no està molt al
dia que diguem. Ens va voler recordar

    Un jurat format per un membre de
cada comparsa va decidir atorgar uns
obsequis especials de 90 euros (la resta
van rebre 36 euros cada una) a les se-

AA güents comparses: Els contes
(que acompanyava el
Saltasékles), The womans in red,
El rocío de los toros, Arlequins
indòmits, Braç de gitano i
L’euro. Per cert, cal felicitar la
constància de la Llar d’Infants i
del “Cau”, ja que són presents a
la festa (si la memòria no em
falla) des del primer any. En can-
vi, cal que ens preguntem què
falla quan molt jovent –no tot
afortunadament– brilla per la
seva absència.
    Pel que fa a la Rua de Com-
parses, l’itinerari va ser diferent.
Aquest any no s’enllaçava amb
el Ball de Disfresses, sinó que
es va tornar a la plaça. Des del
mateix balcó consistorial on ha-
via fet el seu discurs, Saltasékles
X va fer obsequis a tots els par-
ticipants a la Rua.

    La idea de retardar el ball fins a
mitjanit i de posar una disco mòbil
després del grup Banda 973, va
contribuir a que el jovent (ara sí) par-
ticipés més que altres anys, tot i que
resulta difícil veure el pavelló ple en
tractar-se d’una festa que celebrem
moltes poblacions properes el mateix
dia. Amb això, però, no vull dir que
el Carnaval s’hagi de celebrar en una
altra data. Simplement és la consta-
tació d’una realitat.

que aquest any havíem tornat a escollir
els mateixos a l’Ajuntament, quan les
darreres eleccions municipals van ser
al 1999 i les properes ja toquen l’any
que ve. És clar que, com és el rei dels
pocasoltes... En tot cas, podeu opinar
vosaltres mateixos (trobareu el discurs
a la pàgina següent).

Foto: Foto Joan-Promovideo

Foto: Foto Joan-Promovideo

Foto: Foto Joan-Promovideo



23

la
 P

al
an

ca

TTTTTema del Mesema del Mesema del Mesema del Mesema del Mes

Discurs de Saltasékles X

Jo, el Gran Saltasékles Xè,
us desitjo bona nit...
Que ja hi tornem a ser
amb aquest poble avorrit.

A escoltar-me molts veniu,
ja que una pobra vida sexual
molts artesencs teniu.

Les dones no us volen pas
i amb banyes tots acabeu.
Jo sempre us dic que “catxeu”
i vosaltres no em feu cas.

L’ànsia de “quartos” us fa treballar
i a casa deixeu la dona abandonada.
La pobreta va tan acalorada...
que amb el “bisenfí” s’ha de consolar.

Ara ataco l’Ajuntament:
sembla que ho faci expressament,
de donar-vos pel cul contínuament.

Cada any el torneu a votar,
així que ja us arreglareu;
i no us podeu queixar
ja que sou vosaltres qui la cagueu.

Sense llum i aigua us quedeu,
això és contínuament.
Però és que no us n’adoneu
que el Samarra ho fa expressament?

A la plaça de l’ajuntament heu pintat ratlles
perquè els cotxes puguin aparcar.
Per què no fiqueu ratlles de cocaïna
i així podrem esnifar?

Amb l’euro tenim els padrins atabalats
ja que no “se n’enteren” de res;
i quan ja no hagin après,
els tindrem tots enterrats.

Ara us fan polígons nous,
però el senyor Campabadal no sap
que als pagesos d’Artesa
els ha tocat els ous?

La “toma” d’aigua els heu pres!
Com collons carregaran les cubes…
si per emplenar-les no tenen res?

De toma d’aigua a tots els pobles n’hi ha una,
menys a Artesa de Segre, que s’han d’espavilar…
a agafar aigua dels wàter, si volen ensulfatar.

I els padrinets que surten a passejar
de la residència, surten amb muletes
i els cotxes han d’esquivar!

Quina classe de moda més rara,
que porteu les calcetes fora dels pantalons
les jovenetes que teniu molta cara...
i per això els homes ens fiquem calentons.

Ara ja em “despedeixo”,
artesencs i artesenques us deixo.

Una bona lliçó us he donat
i perdoneu si sóc pesat,
però de “catxar” no heu de parar
i no tant treballar.

Adéu us dic, germans meus,
que heu escoltat les meves veus
i que la gent em “perdoni”,
però que pel cul us donin!
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Concurs infantil de disfresses
El diumenge a la tarda, a la Dàlia
Blanca, va tenir lloc el 21è Concurs
Infantil de Disfresses. En total, van
presentar-se a concurs 70 disfresses
que aplegaven un centenar de nens i
nenes de fins a 12 anys, ja que algu-
nes eren col·lectives.
    El jurat va decidir atorgar els se-
güents premis:
1r - Genís Carbonell com El globo
2n - Laura i Marc Serentill com Fauna
i Flora
3r - Sara Gutiérrez com La dama CD
4t - Olga Moya com Fulla de parra
5è - Genís Camats com La cobra
6è - Ot i Jordi Maluquer, Sergi i Aina
Ribes, Guillem i Dídac Sellart, Maria
París i Maria Piera com La Blancaneus
i els 7 nanets
7è - Noèlia Claret com La flor
8è - Aixa i Duna Canals com El dòmino
9è - Àngels Puigpinós com Companya
del Harry Potter
10è - Sandra Baltral com La nit
    Una pregunta que he pogut sentir
respecte a aquest acte del nostre Car-
naval és si val la pena continuar por-
tant un grup musical, per modest que
sigui, si els que volen ballar gairebé no
poden perquè la canalla s’empaita sen-
se parar pel mig de la sala. Per altra
banda, també hi ha qui es pregunta si
cal fer esperar el públic infantil disfres-
sat mentre algunes agoserades parelles
intenten fer uns passos de ball enmig
del garbuig general; deixant a banda,

La matança del porc
Finalment, va arribar el dimarts de Car-
naval. Aquest any, com l’anterior, era
festa local perquè l’Ajuntament així ho
va acordar en caure la data de Sant
Sebastià en cap de setmana. En aquest
sentit, també hi ha gent que es pregun-
ta què es farà l’any vinent. Sempre des
del meu modest entendre, caldria pren-
dre una decisió definitiva: o
revitalitzem la festa de Sant Sebastià
(no té gaire sentit fer una festa sense
activitats, amb excepció dels actes pro-

pis de la Germandat), o donem un im-
puls definitiu a la Matança del Porc.
Això sí, sigui el dia que sigui la festa
local, si la majoria ens n’anem a esqui-
ar (per citar una de les múltiples activi-
tats que hi ha el costum de fer en dates
així), no cal que l’Ajuntament es gasti
part dels eraris públics en organitzar res
i val més que els inverteixi en altres ne-
cessitats que té el nostre municipi.
    Però tornant a la matança del porc,
cal felicitar els organitzadors i col-
laboradors (encapçalats pel Sr. Josep
Ros) un any més; i ja són 23! Altre cop
es van matar cinc porcs, amb un total
d’uns 550 kilos, que van ser transfor-
mats en llangonisses i botifarres durant
el matí. A mitja tarda, es va començar

és clar, l’estona que el jurat necessita
per emetre un veredicte. Sense ànim de
fer una crítica destructiva, cal reconèi-
xer que són dues activitats difícils de
compaginar.

Fotos: M.R.G.
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a coure amb les brases de la llenya
que cremava feia hores. Segons da-
des municipals, es van vendre uns
2.000 tiquets i es van consumir tam-
bé 160 litres de vi i 200 quilos de
pa. Per altra banda, van ser unes 40
persones les que van col·laborar en
la realització de la festa.
    A l’hora de començar a repartir
les racions, les autoritats van ser les
primeres com és habitual. En aques-
ta edició, a part d’alguns alcaldes de
municipis veïns, acompanyaven les
autoritats locals el president del Con-
sell Comarcal de la Noguera, Sr.
Guillaumet, i el Subdelegat del Go-
vern de l’Estat a Lleida, Sr. Barios.
    En acabat, hi va haver ball a la
Dàlia Blanca amb Joan Carbonell
duet. Tenint en compte que l’ende-
mà és jornada de treball, cal pregun-
tar-se si no seria més encertat orga-
nitzar-lo la vigília. És clar que el di-
marts els responsables de la matan-
ça han de matinar i resultaria un greu
inconvenient per ells. En definitiva,
una altra decisió difícil; però, com
sempre, cal valorar els pros i els con-
tres.
    Finalment, ja que en aquest arti-
cle he anat donant diferents argu-
ments amb la sana intenció de gene-
rar un estat d’opinió al voltant del
futur de la festa de Carnaval a Artesa,
m’agradaria fer una reflexió global.
Hauríem de deixar de comparar-nos
amb el que fan altres poblacions i
procurar participar i gaudir del nos-
tre Carnaval. Entre tots i totes el po-
dem millorar.

Ramon Giribet i Boneta

Foto: M.R.G.

Foto: R.G.B.
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L’adolescència, etapa de canvis
l divendres 15 de febrer, se cele-
brà a la sala d’actes del CEIP -

IES Els Planells la segona conferèn-
cia programada en motiu del 25è
Aniversari dels dos centres. Aquesta
vegada es tractava d’una xerrada
col·loqui amb el nom de “L’adoles-
cència, etapa de canvis”. Els ponents
foren el Dr. Joan Bargès, metge de
l’APD de Cubells, el Dr. Francesc
Domingo, pediatre del CAP de
Balaguer i la Sra. Maria Herreros,
psicopedagoga de l’IES Els Planells.
Amb una assitència molt nombrosa
de pares, els ponents ens van parlar
d’una de les etapes més difícils dels
nostres alumnes: l’adolescència.

    Aquí us fem un breu extracte del que
varen explicar-nos els ponents:

I els pares, com podeu ajudar-los?
És molt important que els pares acolliu
i prepareu aquest període de l’adoles-
cència dels fills/es amb il·lusió i una
actitud positiva, conscients de tots
aquests canvis físics i psicològics que
tindran lloc en el vostre fill/a en poc
temps.
    No se’ns ha ensenyat a ser pares.
Educar no és fàcil. Què vol dir educar
de veritat els fills? Educar bé vol dir
ajudar a desenvolupar en els fills totes
les seves capacitats i potencialitats in-
dividuals, no tant en funció dels crite-
ris personals dels pares, sinó en funció
dels autèntics valors, sense confondre-
ho amb voler educar els fills amb un
model educatiu semblant al que vau
rebre els pares. Cal ajudar-los més avi-
at a ser plenament ells mateixos i esti-
mular-los a fer un camí
d’autorealització personal.

Educar no pot ser únicament
transmentre des de fora cap a dins
Educar comporta saber extreure des de
dins cap a fora el millor de la persona.
Això és difícil. És més fàcil imposar
que no pas saber valorar el potencial
educatiu que cada persona té en el seu
interior.
    Educar vol dir tenir en compte l’altre
en tots els nivells de la seva personalitat

ja des de petit. Això suposa atendre, no
únicament les necessitats físiques o
intel·lectuals dels fills, sinó també les
seves necessitats psicològiques,
emocionals i espirituals, de forma que
es puguin expressar en aquests nivells.
Difícilment s’educa quan el model
d’interacció es basa a voler-los evitar i
estalviar allò que els pares van haver
de suportar a disgust o bé a voler per
als fills tot el contrari, és a dir, allò que
els pares van desitjar i no van
aconseguir.
    Cal que sapigueu que l’adolescent és
molt receptiu als estats d’ànim o
sentiments dels altres, per tant, quan us
sentiu impotents, desobeïts, no tinguts
en compte, decebuts... convé tenir
molta cura en no projectar-los rebuig,

renúncia o agressivitat. En canvi és bo
adonar-vos que en aquesta edat no sou
els únics adults que necessiten i que la
relació amb altres adults propers i
positius pot tenir una gran influència
sobre ells. Heu d’acceptar que d’altres
adults (professors, tutor/a, entrenador/
a, monitor/a...) han de prendre una part
del “relleu educatiu”; ben segur que si
són persones que entenen i viuen
positivament l’adolescència es
convertiran en el cercle d’influència
estimulant que tant convé als vostres
fills.
    La sensació que cada vegada teniu
menys influència sobre ell o ella, us fa
tenir un sentiment de “pèrdua”, que
anireu superant a mesura que us adapteu
a la nova situació. Tenir paciència és
una de les qüestions imprescindibles
per tractar amb un adolescent; les coses
han de fer el seu procés i, per molt
impacients que us sentiu, per molt que
necessiteu que aquest fill/a canviï ja, si
no preneu consciència del que necessita
i com ho necessita només aconseguireu
sentir-vos desbordats i confusos. Gran
part del que fan i del que són és
provisional, a poc a poc aniran centrant-
se, madurant, excepte quan les

reaccions dels adults que els envolten
compliquin aquest procés.
    Escoltar-lo molt. Saber escoltar un
fill/a significa ajudar-lo a madurar. Hi
ha conflictes que no heu d’evitar:
aquells que els ajudin a descobrir els
seus límits i els de la societat on viuen,
aquells que tinguin a veure amb criteris
de valors, ètica i respecte a la vida i a
les persones. Sabem que no sempre és
fàcil seleccionar quants i quins.
    Comunicació i diàleg. El diàleg amb
els fills, quan arriben a una certa edat,
en una etapa difícil com pot ser
l’adolescència, no s’improvisa ni
s’imposa. Més aviat es guanya de forma
natural i espontània ja des dels primers
anys de la infància. És cert que alguns
pares es queixen que quan els fills
arriben a l’adolescència troben
dificultat per a parlar amb ells.
Constaten que cada cop els expliquen
menys coses del que fan, o amb qui van,
i on van. I això els preocupa. En part és
lògic. Però també, a vegades, es perd
la visió global de creixement dels fills
i no es tenen en compte alguns trets
fonamentals d’aquestes edats. Cal saber
que quan els fills arriben a
l’adolescència el procés natural de
creixement els mena a un desig
d’independència i d’autonomia que
alguns pares no saben comprendre o de
la qual fan una interpretació errònia.
Creuen que a mesura que els fills
creixen, cada cop es preocupen més
d’ells mateixos i poc dels pares.
    La cultura del diàleg equival a
facilitar la participació. Tant si són
petits com si són adolescents, els nois,
s’han de poder expressar diàriament, us
heu d’interessar per les seves coses.
Heu de trobar moments solemnes per
parlar  amb ells i que es puguin explicar
amb tranquil·litat, sense presses i tractar
temes capitals propis de cada edat. El
diàleg ha de ser més receptiu que no
actiu per part nostre. Una de les queixes
més generalitzades és: “A mi ningú
m’escolta”.
    Heu de tenir present, d’altra banda,
que en aquesta edat, successos no
necessàriament transcendentals tenen el
poder d’alterar la seva evolució

No se’ns ha ensenyat a ser
pares. Educar no és fàcil

E
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personal, a causa del seu estat
d’inestabilitat i transició en que viu.
Aprendre a no fer, aprendre a esperar,
a buscar el moment oportú per
intervenir és una altra actitud necessària
i moltes vegades imprescindible per
tractar un fill adolescent. Probablement
és una de les coses que més us costarà:
saber no fer res, perquè esteu
mentalitzats que per educar cal fer
coses, heu de ser pares “actius”. Però
en aquesta edat ser pares que eduqueu
passa també per aprendre a esperar
activament amb disponibilitat, per
aprendre a no preocupar-nos en excés i
no crear, així, problemes afegits.
Esborreu del vostre vocabulari el “ja t’ho
deia jo...”, “si m’haguessis fet cas...”.
    Tenir present que aquesta etapa de
canvis profunds coincideix amb un
moment de fortes exigències
intel·lectuals i decisions importants
(estudis, futur professional...) quan ells
o elles el que de debò necessiten són
energies per resoldre incògnites que
consideren més importants que tot això:
conèixer-se, la seva sexualitat... Us heu
de preparar per afrontar una progressiva
independència que no heu d’interpretar
com un rebuig o com si no us estimessin
tant.

Consells pràctics
    Resumint, en aquesta etapa és molt
important:
- Deixar que s’expressin amb vosaltres.
- Deixar que madurin, que provin, que
ells mateixos facin el seu progrés.
- No tenir pressa a voler que vegin la
realitat com ja la veieu vosaltres ara.
- No estalviar-los el seu procés personal
de madurar.
- No desconcertar-nos davant l’oposició
que pugueu notar.
- Respondre sempre amb la vostra
maduresa, seguretat i coherència.
- No imposar el vostre criteri. Oferir-lo
serenament, suggerir-lo amb
tranquil·litat. Opineu i respecteu.
- Deixar que la persona creixi
autònoma i feliç.
    Per tant, hauríeu d’intentar tenir:
- Capacitat de tolerar.
- Capacitat d’adaptar-nos als canvis.

- Capacitat per escoltar.
- Capacitat per gestionar i comunicar
empàticament.
- Capacitat per posar límits.
    Hi ha cinc actituds bàsiques que els
pares hauríeu de tenir presents i que
haurien de formar part de vosaltres i
d’estar incorporades a la vostre
dinàmica educativa de forma natural:
- ACCEPTAR: acceptar cadascun dels
vostres fills tal com són, no com
voldríeu o us agradaria que fossin.
Aquesta actitud afavoreix que se sentin
estimats i els ajuda molt a adquirir
confiança en ells mateixos. Acceptar
vol dir: permetre que s’equivoqui i
permetre que ho expressi. No s’ha
d’insistir en els errors (alerta amb el “ja
t’ho deia jo...”, «si m’haguessis fet
cas..»). No s’ha de jutjar. No fer
comparacions. Que pugui expressar el
que sent tal com ho sent. No valorar de
forma negativa (“no siguis...”, “ets
un...”). Estimar-lo, sentir-nos-en
orgullosos, amb tots els seus defectes i
virtuts, sentir en el nostre interior que
“ens agrada”.
- APLAUDIR: és a dir, fer valoracions
positives. Ara bé, sense fer-ho de forma
gratuïta. Per l’adolescent és molt
important allò que se li valora com a
ben fet, però amb rigorositat.
- MOTIVAR: pactar i implicar-lo.
Implicar-lo vol dir que ell/a ha de
prendre un compromís i ha de tenir
consciència del seu esforç. Pactar
significa fer propostes, acords, reptes
amb terminis i, quan hi arribi, no podeu
oblidar-vos de fer-ne una valoració.
- GENERAR CONFIANÇA: en la
vostra relació amb ell/a ha d’haver-hi
una actitud natural que projecti
missatges com aquest: ”en principi,
confio en tu sempre”. Aquesta actitud
potenciarà la seva capacitat de prendre
decisions i, a mesura que vagi decidint,
s’autoafirmarà i s’autodefinirà. El
suport dels pares en aquesta edat és
essencial.
- CORREGIR: saber posar límits, ser
coherents, no jutjar ni avançar judicis.
    Resumiríem totes aquestes
condicions dient que:
- Amb un  fill/a  adolescent caldrà

establir línies de comunicació noves amb
ell/a, i estar decidit a no trencar-les.
- Incorporar a les vostres dinàmiques
familiars actituds com acceptar,
aplaudir, motivar, generar confiança,
corregir.
- Cal, com a pares, no deixar mai
d’informar-vos. L’adolescent és 100%
dinàmic, i totes les persones que estem
al seu voltant hem de poder adaptar-
nos al moment psicològic i social que
estan vivint. Els nostres objectius han
d’anar dirigits a aconseguir que
adquireixin: ESPERIT CRÍTIC, positiu
i constructiu que els ajudi a fer
valoracions dels fets, les situacions i de
tot allò que els envolta; i CAPACITAT
per PRENDRE DECISIONS, cal tenir
present que els joves d’avui han de
decidir més vegades perquè reben
impactes socials més diversos i plurals.
- Estimar-los passa per no renunciar a
educar-los. Vosaltres sou els seus pares,
no els seus amics i, per tant, part de la
seva família. A vegades tenim la
sensació que tot allò que els dieu o feu
no els arriba i en canvi tot el que ve de
fora els influencia més. El grup d’iguals
no pot reemplaçar la família perquè té
altres funcions ben diferents. Amb les
persones de la seva edat, els vostres fills
inicien les primeres relacions
d’intimitat (conversen, parlen,
intercanvien...) són relacions
carregades d’experiències; moltes
vegades transitòries.
    I per acabar, algunes idees que ens
semblen importants. Per damunt de les
ideologies, formes d’educar i maneres
de ser hi ha una qüestió fonamental que
us farà ser eficients com a pares: haver
aconseguit que entre discussions,
diàlegs, càstigs, convivència... aquest
fill/a vostre s’hagi sentit estimat per
vosaltres. Perquè l’absència d’adults
positius al seu voltant els deixa en una
soledat plena de dificultats i sense cap
model de persona on emmirallar-se.
    L’adolescent no vol caure en
l’anonimat. S’ha de sentir estimat i se
li ha de dir. Hi ha una gran diferència
entre “ser” estimat i “sentir-se” estimat.

IES Els Planells

Hi ha una qüestió fonamental que us farà ser eficients com a pares: haver aconseguit
que aquest fill/a vostre s’hagi sentit estimat per vosaltres
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urant el mes de gener s’ha dut a
terme la informatització de la bi-

blioteca, la qual cosa representa una
millora important per al nostre mu-
nicipi; ja que ens permet tenir accés
al Catàleg Col·lectiu de la Lectura
Pública i als catàlegs de totes les al-
tres institucions que utilitzin el ma-
teix programari, i el que és més sig-
nificatiu: aprofitar tots els recursos
que aquest fet comporta (cataloga-
ció, préstec interbibliotecari, accés a
un univers d’informació…). En de-
finitiva, estar integrada en un pro-
jecte comú i no quedar aïllada.

    S’ha aprofitat aquest fet per a fer
unes reformes i donar a la biblioteca
un toc de modernitat: hem pintat, hem
rennovat les cortines, hem posat un tau-
lell nou i l’hem canviat d’ubicació per
poder encabir-hi tot el maquinari (un
PC, dues impressores i una impressora
de carnets i codis de barres). Per altra
banda, a la sala de lectura hem instal·lat
dos PCs, un per a consulta del catàleg
de la biblioteca i l’altre per a que els
usuaris es puguin connectar a internet,
consultar CD-Roms i utilitzar les eines
d’ofimàtica de tractament de textos i
full de càlcul.

    Per a poder utilitzar els ordinadors,
cal tenir el carnet de la biblioteca; i per
assegurar la disponibilitat d’aquests, els
usuaris podran fer reserves amb ante-
lació a la  pròpia biblioteca o bé per
telèfon. Si voleu més informació, pas-
seu per la biblioteca.

Josefina París

Biblioteca Joan Maluquer i Viladot
HORARIS:

De dilluns a dijous, de 17 a 20 hores.
Divendres, de 17 a 21 hores.

Dissabte, d’11 a 13 hores.

D

Nota d’agraïment
De tot cor, us agraïm les mostres de condol que hem rebut per la mort del nostre espòs, pare i avi Genaro Cirera i
Ferrer.
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Quaresma habemus
ls fulls del calendari van caient
com cauen les fulles dels pollan-

cres dels marges dels Valires quan ar-
riba la tardor. En virtut d’aquesta
constant mutació, a les valls andor-
ranes també hem deixat enrere les
tradicionals Carnestoltes –amb tota
la seva faramalla de disbauxa passat-
gera–, ja hem llegit el testament del
difunt Rei de l’alegria i ja hem en-
terrat la sardina; de la qual cosa se’n
desprèn que, per aquesta anyada, el
Carnaval ja ha passat a la història.
    I com sia que –com diu la lletra
d’aquell tango gardelenc– “el  mundo
sigue andando”, ja estem petjant els
viaranys de l’austera Quaresma, aque-
lles temibles set setmanes de rigorós
puritanisme a l’ordre del dia i de la nit
(en temps de l’antigor), que com una
mena de travessada del desert s’este-
nen des del mateix Dimecres de Cen-
dra fins a l’esclafit de joia significat per
l’arribada de la Pasqua Florida, o Pas-
qua de Resurrecció, que de les dues
maneres està ben dit.
    Cal dir –perquè és veritat– que l’an-
cestral Quaresma, representada en els
vells almanacs per la figura d’una ve-
lla malfargada amb un bacallà sec i un
parell d’arengades a la mà, ha perdut
força i consistència amb el pas dels anys
i dels panys –com tantes altres coses
d’aquesta enganyosa vida–, i d’aquella
rigidesa i gravetat que la caracteritza-
ven en èpoques no massa reculades,
avui ja pràcticament sols en queda el
record i el simbolisme... Són altres
temps i bufen altres vents...
    Per nostra part empedreïts
matussalènics, recordem ben nítida-
ment els anys de la postguerra civil es-
panyola, quan una onada de misticis-
me i de patriotisme preconstitucional
campava pels seus respectes de punta a
punta de la pell de brau, i els pares pre-
dicadors –des de la trona– anatematit-
zaven a tots els infractors de les nor-
mes establertes, en matèria de fe i cos-
tums, com a gent predestinada a anar a
bullir per tota una eternitat a les
caldderes del Pere Botero.
    En tals temps, el dejuni i l’abstinèn-
cia eren observats a calç i pedra, i l’es-

cudella de congre, amb espinacs i mon-
getes, era el plat nostre de cada dia;
mentre que la gent la gent es planyia
de tal dissort amb aquesta popular ex-
pressió:
Set setmanes de Quaresma,
solament podem menjar
arengades rovellades,
mongetes i bacallà.
    Creiem oportú matisar que el bacallà,
que avui costa un ull de la cara, en aquells
períodes era considerat com una menja
de pobretalla; mentre que, en contrapar-
tida –per una d’aquelles paradoxes de la
vida –, el pollastre que en aquelles èpo-
ques era reputat com a aliment de les clas-
ses benestants, avui en dia es troba a les
taules de les persones més humils.

    I tornant a la dita rigidesa quaresmal,
traurem també a col·lació el fet signifi-
cat per l’absència total, durant l’esmen-
tat període, de tota mena de ballarugues
agarrades, sota el perill de pecat mor-
tal; raó per la qual la jovenalla esperà-
vem amb gran fretura i a cremadent l’ar-
ribada de la Pasqua, per a poder tornar
a ballar a tort i a dret.
    Tanmateix recor-
darem que en el
transcurs de les set-
manes quaresmals
els carnissers tanca-
ven portes, car sola-
ment es podia ven-
dre carn als malalts
mitjançant recepta
facultativa; però la
carn en qüestió con-
tinuava present a les
taules de les cases
riques, doncs amb
l’adquisició de la
butlla –pagant Sant
Pere canta–, podien
menjar carn pels
descosits sense pe-
rill de baixar a les

profunditats de l’infern. D’aquí que el
poble planer, davant tal discriminació,
manifestés fermament convençut que:
“La Quaresam i la justícia havien estat
fetes solament pels pobres”.
    Fou costum molt extesa passar per
la sagristia per portar a terme com una
mena de ratificació de catolicitat, hàbit
que era conegut amb el nom d’anar a
fer creu. En aquell moment, el mossèn
anotava el nom del fidel en un llibre i a
la vora d’aquest hi feia una creu, com
un senyal evident que el fidel al·ludit
havia complert amb el referit precepte.
I les mares, totes cofoies i satisfetes,
preparaven un bon esmorzar pels cre-
uats en qüestió a base d’ous ferrats i
bones llesques de pa.

    La cosa ha sofert una radical muta-
ció i, en els temps que correm, d’aquell
exacerbat puritanisme sols en queda un
record esbalaït; però la Sra. Quaresma,
cada vegada menys mortificadora, se-
gueix visitant-nos assíduament un any
sí i l’altre també, mentre el Món va fent
la seva via.

Sícoris

D’aquella rigidesa i gravetat que caracteritzaven la
Quaresma en èpoques no massa reculades, avui ja
pràcticament sols en queda el record i el simbolisme

E
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Caramelles 2002
n any més, Les Caramelles La
Dàlia Blanca han començat a

preparar-se per les cantades del diu-
menge de Pasqua. Enguany els assa-
jos s’estan realitzant els dissabtes a
la nit des del passat 12 de gener.
    La Junta de les Caramelles va pren-
dre la determinació, el 1996, d’oferir
als pobles agregats una cantada de ca-
ramelles. D’aquesta manera, es van
anar succeïnt en el temps cantades de
caramelles a Alentorn, Anya,
Baldomar, Colldelrat, Collfred i
Montargull. Durant els mesos de pre-
paració de la Pasqua de 1999, es va veu-
re necessari definir uns recorreguts pels
carrers d’Artesa de manera que durant
uns tres anys es poguéssin sentir les
caramelles per la majoria dels seus car-
rers. Durant aquests tres anys s’han
publicat els recorreguts a La Palanca i

hem aconseguit cantar per la majoria
dels carrers i places d’Artesa, d’un ex-
trem del poble a l’altre.
    Així doncs, enguany les caramelles
cantaran pels carrers d’Artesa i per
Seró, seguint el recorregut i l’horari que
tot seguit els comentem.
    La jornada començarà amb la con-
centració de caramellaires davant La
Dàlia Blanca a 2/4 de nou del matí. Tot
seguit, ens enfilarem en procesor per
les carreteres d’Agramunt i de Ponts per
dirigir-nos a casa del senyor Batlle, on
tenim la tradició de començar les can-
tades cada any.
1.Casa del Batlle (8:50)
2.Carrer Nou
3.Cruïlla ctra. de Ponts / ctra. de Tremp
4.Ctra. de Tremp / C. Girona
5.Carrer Calvari (Cal Glòria)
6.Carrer Calvari / C. Sant Jordi

7.Carrer Calvari (Cal Benet)
8.Ctra. d’Agramunt
   Ca l’Estrella
    En arribar en aquest punt de la jor-
nada (10:00) -si sobra temps, es realit-
zaran algunes cantades més per la car-
retera d’Agramunt- pujarem a l’auto-
car per dirigir-nos cap a Seró on, des-
prés de carregar les piles tot esmorzant,
hi realitzarem una cantada de carame-
lles (aproximadament sobre les 10:50)
juntament amb els músics, que com l’any
passat, se’ns incorporaran a la cantada
del poble agregat.
10.C. Balmes / C. Camp de Futbol (11:15)
11.C. Eduard Maluquer / C. Sitges
12.Avinguda Maria Anzizu
     Cases de M. Badia i J. Llanes
13.C. Sant Cosme i Sant Damià
14.C. Balmes
15.Plaça del Progrès (11:40)
16.Ctra. d’Agramunt
17.Ctra. d’Agramunt / C. Prat de la Riba
18.C. Les Monges / C. Àngel Guimerà
19.C. Pare Claret
     Cal Giribet (12:10)
20.Av. Maria Anzizu (Cal Manolo)
    Enguany, de les 21 cantades que
es preveuen realitzar, volem desta-
car les que realitzarem davant les ca-
ses d’en Josep Riart (núm. 8),
Marcel·lí Badia i Jaume Llanes
(núm. 12), i Joan Giribet (núm. 19),
que tots els caramellaires oferirem
en record i homenatge als quatre
companys recentment traspassats.
    Finalment, anirem fins a l’Església
Parroquial, des d’on ens dirigirem, en
comitiva, a la plaça de l’Ajuntament per
“la Gran Carretera”. On, sobre la una de
migdia, hi realitzarem la darrera cantada
que clourà les caramelles d’enguany.

La Junta

U
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Lleida estrena la seva orquestra
es Terres de Lleida ja tenen una
orquestra simfònica. Per ini-

ciativa de la Diputació de Lleida i la
Fundació Julià Carbonell, l’Or-
questra Simfònica Julià Carbonell de
les Terres de Lleida ja és una realitat.
    Julià Carbonell va ser un músic i
pedagog lleidatà que va dirigir el Con-
servatori de Música de Lleida durant
trenta anys i també va ser professor de
l’Escola Normal. En honor a la figura
d’aquest lleidatà que va consagrar la
seva vida a la música i la docència,
Carme Carbonell, la seva filla, ha im-
pulsat, juntament amb la Diputació de
Lleida, la creació d’una fundació que
porta el nom del seu pare. A més de ser
la impulsora de la fundació, Carme
Carbonell, que n’és la presidenta, ha
aportat de manera particular un valor
econòmic de més d’un milió d’euros
(168 milions de pessetes) entre béns
immobles, fons d’inversió, dipòsits a
termini i altres drets. Els números de la
fundació s’ arrodondegen amb uns
4.508 euros (750.000 ptes.) de dotació
anual.
    Dita entitat privada neix amb la do-
ble finalitat de recordar l’aportació del
músic i difondre la música per les Terres
de Lleida. Així mateix, estant aprovada

en el registre d’entitats jurídiques del
Departament de Justícia de la
Generalitat, la Fundació Julià Carbonell
servirà de marc legal a la nova
orquestra. L’Orquestra Simfònica
Julià Carbonell de les Terres de Lleida
depèn, doncs, de la Fundació Julià
Carbonell malgrat que adminis-
trativament està lligada a la Diputació
de Lleida a través de l’IEI.
    Després de dues setmames d’assajos
i de mesos de preparació, la primera
formació simfònica de les Terres de
Lleida va estrenar-se el passat
diumenge 24 de febrer en un concert
que va tenir lloc a l’Auditori Munici-
pal Enric Granados de Lleida i que es
realitzà en dues sessions degut a la gran
acollida que ha tingut entre el públic.
El programa va incloure “tots els estils
que abordarà la formació” segons el di-
rector, el barceloní Alfons Reverté. Els
prop de 50 músics que componen
actualment l’orquestra (en una gran
majoria són músics de les Terres de
Lleida) van interpretar obres des de
Georg F. Händel fins al segle XX. En
una de les peces, Anthems Zadok The
Priest de Händel, l’orquestra és
acompanyada per prop de 200 cantaires
d’unes 20 corals de les terres de ponent

com a símbol i reconeixement, al
mateix temps, d’aquestes envers la
nova formació. Cal recordar que durant
molts anys el cant coral ha estat l’únic
que ha mantingut viva la música i la
cultura musical.
    Fins al moment, el ritme de treball
de l’orquestra és força discontinu. Des
que es va reunir per primera vegada, a
començaments del més de febrer,
només han tocat junts dissabtes i
diumenges i, abans del concert inaugu-
ral, tota una setmana. L’orquestra, que
té la seu al Complex Cultural La
Caparrella i que encara no té un
calendari definit, oferirà audicions per
a escolars durant l’abril a l’Enric
Granados. El 23 del mateix, dia de Sant
Jordi, farà un concert extraordinari amb
motiu de la nit literària de l’IEI, també
a l’Auditori. Més tard, farà una gira per
capitals de comarca. Cal recordar que
l’orquestra ha nascut amb la finalitat
d’esdevenir un referent musical,
pedagògic i cultural a les Terres de
Lleida i que centra inicialment, com es
pot comprovar en els actes previstos,
el seu marc d’actuació a les Terres de
Lleida.

Sergi Valls i Jové

L

Foto: Edgar Capdevila
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La Cova del Creco, primer disc de Cercavins
urant els mesos de desembre de
2001 i de gener de 2002, el grup

lleidatà de música tradicional
Cercavins, companyia folk de les
Terres de Ponent, ha enregistrat la
seva primera producció discogràfica:
La Cova del Creco.
    Com ja havíem informat des de La
Palanca en una entrevista realitzada
l’any passat, un dels projectes d’aquesta
formació era l’enregistrament d’un Cd
(cal recordar que el 1998 ja havien
gravat una maqueta). Finalment ha estat
possible aquesta producció de
Cercavins, la qual ha estat enregistrada
i mesclada als Estudis Montseny de
Barcelona el desembre i el gener, i ha
estat presentada durant aquest mes de
febrer. Actualment, Cercavins el
composen Meritxell Freixes, Salvador
Maluquer, Jaume Medico, Bep Muñoz,
Gerard Sala i Enric Ros. Cal recordar
que l’Enric, el Salvador i la Meritxell
són d’Artesa i el Gerard, de Foradada,
i que el grup assaja a la localitat de
Vilves (concretament a la cabana del
Creco, d’aquí el nom del treball).
    El disc compacte consta d’onze
cançons de les quals destaca La Cova
del Creco amb música dels mateixos
Cercavins i que dóna títol al recull. Les
altres 10 cançons restants que compo-
sen aquest disc són: A Vilafranca (des
de Ponent) amb música de Manel Rius;
La fuga de Marcovau, música de
Cercavins; Mariagneta cançó tradicio-
nal; Vals dels enamorats, tradicional;
Don Lluís, tradicional; Braus de Bellvís
amb música de David Ferran; La me-
lindrosa, tradicional; La presó de
Lleida, tradicional; Skot-ex, tradicional;
Falcons amb música de Jaume Vidal.
Els arranjaments d’aquestes cançons
han estat realitzats pel mateix grup.
    Si algú està interessat en adquirir
alguna còpia, pot contactar directament
amb Cercavins. Els seus telèfons de
contacte són 626893639 (Jaume),
973400596 (Gerard) i 973223758
(Bep). També es pot trobar als locals
Sachtmo de Lleida, Nostàlgic de
Tàrrega i Slàvia de Borges.

Sergi Valls i Jové

D
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Mes de gener de 2002
SESSIONS DEL PLE

11-01-02 – Ple ordinari

Absències: Per ERC, Sra. Bròvia; per
CiU, Sra. Segú.

Aprovada per unanimitat l’ac-
ta de la sessió ordinària de l’11 de de-
sembre de 2001 amb la inclusió una
esmena del Sr. Pellicer.

Proposta d’aprovació del Pres-
supost Municipal (2.657.985,51 euros)
i del Patronat de l’Emissora Municipal
de Ràdio (5.409,11 euros) per al 2002,
amb les Bases d’execució i la plantilla
de personal que incorpora. Aprovat
d’acord amb la següent votació:
Vots a favor: 6 (4 ERC, 1 PP i 1 PSC)
Abstencions: 3 (CiU)

Aprovació per unanimitat de
l’ordenança fiscal núm. 29, reguladora
del Registre Municipal de les Unions
de Fet.

Aprovada per unanimitat, de-
finitivament, la modificació de l’arti-
cle 5 de l’ordenança fiscal núm. 28 re-
guladora de la taxa per a la prestació
del servei de l’Escola Municipal de
Música; així com establir com a perío-
de d’aplicació de la  taxa, l’any acadè-
mic que coincideix amb el període de
durada dels cursos escolars.

Aprovada per unanimitat la
ratificació del Decret d’Alcaldia per
acollir-se a la convocatòria de 4-12-01
del Departament d’Agricultura Rama-
deria i Pesca i demanar ajut per a la re-
alització de l’actuació “Renovació par-
cial tram inicial xarxa d’abastament
d’aigua al nuclis de Seró, Tudela i
Colldelrat”, que té un pressupost d’exe-
cució per contracta de 25.146,60 euros.
Realitzar l’actuació, executar i pagar les
obres abans del 15 d’agost de 2002, si s’ob-
té subvenció per a la seva realització.

Aprovada per unanimitat la
separata del projecte de l’obra “Urba-
nització zona d’equipament al nucli

d’Alentorn”, redactat per l’arquitecte
Sr. Mallol amb un pressupost d’execu-
ció per contracta de 22.837,50 euros.

Aprovada per unanimitat l’ad-
hesió a Acció Cultural del País Valen-
cià per a que la Generalitat Valenciana
els hi cedeixi la plaça de Bous per a fer
l’espectacle Homenatge a València el
proper 27 d’abril de 2002 (realitzat per
Xarxa Teatre i dirigit per Rodolf Sirera,
Josep Lluís Sirera, Carles Alfaro i
Carles Alberola amb l’assessorament
artístic de Xavier Mariscal).

Aprovades per unanimitat les
següents certificacions d’obra:
a) Certificació núm. 7, per import de
3.546.309 ptes., corresponent a l’obra
“Urbanització, servei d’abastament
d’aigua, tram escomesa-dipòsit de cap-
çalera del sector industrial El Pla”, sig-
nada per l’arquitectea Sra. Espar i rea-
litzada per l’empresa SORIGUÉ, SA.
b) Certificació núm. 8, per import de
1.275.512 ptes., corresponent a l’obra
“Urbanització Polígon 1 , culs de sac,
sector industrial El Pla”, signada per
l’arquitecta Sra. Espar i realitzada per
l’empresa SORIGUÉ, SA.
c) Certificació núm. 4, per import de
2.798.904 ptes., corresponent a l’obra
“Accés al polígon 2 del sector industri-
al El Pla, des de la C-240 pk 103”, sig-
nada per l’arquitecta Sra. Espar i rea-
litzada per l’empresa SORIGUÉ, SA.
d) Certificació núm. 6, per import de
7.499.025 ptes., corresponent a l’obra
“Accés al polígon 1 del sector industri-
al El Pla, des de la C-240 pk 103”, sig-
nada per l’arquitecta municipal Sra.

Espar i realitzada per l’empresa
SORIGUÉ, SA.
e) Certificació núm. 2, per import de
1.442.542 ptes., corresponent a l’obra
“Annex 2 a projecte d’urbanització po-
lígon 2 - infraestructures de telecomu-
nicacions al polígon industrial”, signa-
da per l’arquitecta Sra. Espar i realit-
zada per l’empresa SORIGUÉ, SA.
f) Certificació núm. 20134, per import
de 1.770.097 ptes., corresponent a
l’obra “Arranjament i millora de camins
a Baldomar”.

ACORDS DE LA COMISSIÓ DE
GOVERN
(dies 7, 14, 21 i 28 de gener)

Concedir les següents subven-
cions:
a) A l’empresa Coordinadora de Mit-
jans, COMIT, 601,01 euros per a l’edi-
ció d’un Diari Esportiu en català (de-
manat pel Diari Segre).
b) A Colldelrat, 360 euros per pintar el
local social, ubicat a l’edifici de les
Escoles de Colldelrat.
c) A l’IES Els Planells, 450,76 euros per a
la realització de les jornades d’Intercul-
turalitat, curs escolar 2001-2002.

Concórrer a la convocatòria
del Departament de Medi Ambient per
la qual s’aproven les bases reguladores
dels ajuts a la gestió forestal sosteni-
ble, on es preveuen actuacions de pre-
venció d’incendis forestals. Es demane
les següents actuacions:
a) Millora del camí de Colldelrat al di-
pòsit d’aigua de Grialó (13.246,04
euros de pressupost).
b) Millora del camí de Montmagastre al
dipòsit i Camí de Clua a Coll de la Creueta
(144.575,60 euros de pressupost).

Elaborar un Plec de clàusules
per a regular un concurs restringit des-
tinat només als indsutrials artesencs per
vendre les parcel·les municipals edifi-
cables entre mitgeres del Polígon In-
dustrial El Pla. La resta de solars es
treuran a la venda mitjançant subhasta
pública.
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Reconèixer al Sr. Víctor
Caballol i Campa una antiguitat corres-
ponent a 7 triennis com a funcionari
municipal, amb efectes del dia 1 de
gener de 2002 i els drets econòmics que
això suposa.

Proposar a l’alcaldia la conces-
sió de les següents llicències d’obres:
1) A la Sra. Teresa Llinàs i Marsol, per
segregar el solar urbà de la parcel·la
cadastral 1045927, situada al carrer
Sant Ponç núm 6 de Vall-llebrera.
2) Al Sr. Ramon Sala i Pijuan, per la
construcció d’un magatzem agrícola, a
situar al polígon 24, parcel·la 135,
d’Artesa de Segre.
3) Al Sr. Josep Riera i Torné, per la
construcció d’un cobert agrícola, a si-
tuar al polígon 12, parcel·la 1465,
d’Artesa de Segre.
4) A la Sra. Asunción Hernández i
Fuentes, per canviar rajoles de la
vivenda a l’edifici situat a la Cra.
d’Agramunt núm. 2.
5) Als Srs. Joan Camats i Anna
Guardia, per la construcció d’una
vivenda unifamiliar a la parcel·la 6 del
C/ Jesús Santacreu.
6) A FECSA-ENHER I S.A, per la
substitució de la torre de Telecomuni-
cacions per una altra de més grandària,
per tal de poder suportar els nous equips
de telecontrol, a instal·lar al polígon 17,
parcel·la 1 d’Artesa.
7) A la Sra. Rosa Macià i Camarasa,
per l’enderroc d’uns edificis auxiliars,
planta baixa i pis existents a la Cra. de
Tremp núm. 27.

8) A la Sra. Rosa Macià i Camarasa,
per la construcció d’un habitatge
unifamiliar a la Cra. de Tremp núm. 27.
9) Al Sr. Jordi París i Peralba, per enra-
jolar habitatge, enguixar parets i refor-
mar cuina i bany de l’edifici situat al
carrer de Baix núm. 1 de Baldomar.

Proposar a l’alcaldia la conces-
sió de les següents llicències de gual:
1) Al Sr. Josep Brescó i Isanta, Av.
Maria Anzizu núm. 23.
2) Al Sr. Jaume Ribes i Baldomà, C/
Lleida núm.  3.
3) Al Sr. Benet Galceran i Cuders, C/
Calvari núm. 58.
4) Al Sr. Jaume Mora i Aubets, Cra.
d’Agramunt núm. 64.
5) A Cap de la Serra, SA., C/ Monges
núm. 14.
6) A la Sra. Ester Solé i Vila, Av. Maria
Anzizu núm. 29.

Proposar a l’alcaldia la con-
cessió de llicència per a connexió a la
xarxa general d’abastament d’aigua

sol·licitada per les Sres. Núria i Teresa
Vilanova, C/ Sant Sebastià núm. 8.

Proposar a l’alcaldia la conces-
sió de llicència per a connexió a la xar-
xa de clavegueram sol·licitada pel Sr.
Jaume Solé i Serra, C/ Sant Jordi núm.
16.

Aprovar una relació de factu-
res majors de 120,20 euros, per un to-
tal de 34.370,55 euros.

INFORMES DE L’ALCALDIA

L’Associació de la Gent Gran
d’Artesa de Segre i Comarca ha dema-
nat construir un edifici nou d’una planta
el local a les antigues vivendes dels mes-
tres per a ubicar-hi el seu Casal Social.

Proposta del Departament d’En-
senyament per signar un conveni per a
obres de Reforma, Actualització i Millora
al centre docent Els Planells. Tant el De-
partament com l’Ajuntament hi han d’in-
vertir 60.101,21 euros cada un.

Els veïns del C/ Sant Jordi han
demanat que s’arregli la zona alta del
carrer.

L’empresa CEPSA-GAS ha pre-
sentat una proposta de gasificació d’Artesa
de Segre, que cal estudiar quan complemen-
tin la documentació presentada.

Ramon Giribet i Boneta

CONVOCATÒRIA PER PRESENTAR SOL·LICITUDS DE SUBVENCIONS PER REHABILITACIÓ I MI-
LLORA DE FAÇANES
Objecte: concessió de subvencions pels treballs i obres de rehabilitació de façanes d’edificis no destinats a granges,
segons Bases aprovades per l’Ajuntament en Ple de data 8 de febrer de 2002.
Quantia de la subvenció: fins a un màxim de 2,10 • per metre quadrat de superfície de la façana, amb un màxim absolut
de 601,01 •. En cap cas podrà suposar més del 50% del cost.
Obres subvencionades: les que es portin a terme durant l’any 2002, amb les condicions que regulen les Bases d’aquesta
convocatòria.
Presentació de sol·licituds: durant l’any 2002, però l’obra o treball de rehabilitació haurà de finalitzar-se abans del 31
de desembre del 2002.
Lloc de presentació de sol·licituds, consulta de Bases i informació sobre aquesta convocatòria: en dies i hores
hàbils, a les Oficines Municipals.

Artesa de Segre, 18 de febrer de 2002
L’alcalde



41

la
 P

al
an

ca

HumorHumorHumorHumorHumor



42

la
 P

al
an

ca

ImaImaImaImaImatgtgtgtgtges d’Ahires d’Ahires d’Ahires d’Ahires d’Ahir

Panoràmica d’Artesa. Anys 50

a fotografia data de mitjans dels
anys 50. Està presa des de la car-

retera d’Agramunt, concretament
des de la corba abans d’arribar al ce-
mentiri. Els dos arbres, possiblement
un om i una alzinera, donaven la ben-
vinguda als qui arribaven a Artesa
de Segre.
    Al centre s’observa la majestuosa
xemeneia de la bòbila del Mallol, fa
pocs dies enderrocada. La popular
“enxuminia” va ser construïda pel
Bepeta gran l’any 1948. Observem la
carretera d’Agramunt, més estreta que

en l’actualitat i sense pintar (en aquells
temps el trànsit rodat era mínim). Es
veu també el pont del Senill, que va ser
dels pocs que no es van destruir durant
la guerra.
    Hom trobarà a faltar, a la banda dre-
ta, la gasolinera del Farré, la qual es va
començar a construir l’any 1965 i es
va inaugurar el 1967. A l’esquerra, s’hi
construirien posteriorment la Seat i el
Bar Galícia i la fàbrica de pinsos del
Lluch (en aquells temps en aquell lloc
hi havia l’abocador d’escombraries).
També a principis dels 90, es faria la

carretera que dóna al poliesportiu i que
comença en aquest punt.
    En aquells anys, Artesa creixia cap
a la banda de la Riba Grossa, on actu-
alment hi ha l’Ajuntament i els carrers
Maria Anzizu i Eduard Maluquer. La
zona que es veu a la foto, era els afores
de la ciutat. Actualment és la zona de
creixement d’Artesa, on en els últims
anys s’hi han construït nombrosos blocs
de pisos.

Foto cedida per Antonieta Moles
Miquel Regué i Gili
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Els organitzadors de la Matança del Porc a Artesa acudeixen, dimarts de Carnaval, a la cita anual. Amb el sol ja
de baixa, couen les llonganisses i les botifarres. (Foto: RGB)


