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La Consellera Gil visita Els Planells
Escala en Hi-Fi pel CENG
Durant el mes de maig són molts
els actes que han tingut lloc a les
nostres contrades. Aquests són dos
dels més rellevants.

PUBLICACIÓ DELS MUNICIPIS D’ARTESA DE SEGRE,
VILANOVA DE MEIÀ, CUBELLS, ALÒS DE BALAGUER,
FORADADA I DEL POBLE DE MONTCLAR

Fotos: Miquel Regué i Sergi Valls

4

L’AGENDA. METEOROLOGIA

28

DES DEL MIRADOR DEL MONTSEC
Resistents antifranquistes tornen a Meià

5

EDITORIAL
Col·lapsats

29

CARTES A LA REDACCIÓ
El parc eòlic de Sant Mamet
Abandonats per la Comissió de Festes

33

DES DEL PAÍS DELS PIRINEUS
La neu de maig i la debacle de Le Pen

34

MÚSICA, MESTRE!
35a Trobada de Corals Infantils. Intercanvi entre
Escoles de Música. Cercavins presenta el nou
disc a Artesa. 23è Aplec de Corals a Andorra

37

NARRATIVA
Lliurament dels Premis de Narrativa Breu

39

VIDA SOCIAL
Confirmacions a Cubells
BBC

40

INFORMACIÓ MUNICIPAL D’ARTESA
Ple, Comissions de Govern i informes d’Alcaldia

43

XAT JOVE
Ja en fa 25...

6

NOTICIARI
Breus. 10 anys del Roser d’Anya

9

LA NOGUERA

10

MUNICIPIS
Simposi de Geologia i Media Ambient a Cubells
Setmana cultural a Foradada

12

ESPORTS
Futbol: l’Artesa finalitza la lliga en 11a posició
Bona campanya de Campabadal al Lleida
Bàsquet: les júniors del CENG-Altis, campiones
Club d’Arquers: Campionat d’Aragó

17

FILA 7
L’efecte multi-sala

18

PARLEN LES ENTITATS
Aeròbic a Artesa. Desfilada de moda infantil i
juvenil. Creu Roja amb el Projecte Rius!!! 25è
aniversari de l’Associació de la Gent Gran
LA PÀGINA DE L’IES ELS PLANELLS
Festa de cloenda del 25è aniversari d’Els Planells

45

HUMOR
Barbaritats del nostre poble

24

TEMA DEL MES
Escala en Hi-Fi pel CENG

46

IMATGES D’AHIR
El president Macià visita Artesa. 1931

3

la Palanca

22

L’Ag
enda
’Agenda

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.

7 de juny:
-A les 21:30h, xerrada del 25è aniversari dels Planells
a la Sala d’Actes del centre: Les vacances i el lleure
dels nostres fills/es a càrrec de Jaume Trilla, pedagog
i professor de la UB

Mes d’abril
Municipi d’Alòs de Balaguer
Defuncions:
dia 14: Josep Solé i Galceran (88 anys) natural d’Alòs de Balaguer
Matrimonis:
dia 20: Eva M. Gabandé i López (d’Alòs de Balaguer)
Jaume Blasi i Ingla (de Vernet)
Municipi d’Artesa de Segre
Naixements:
dia 16: Paula Jiménez i Gilabert filla de Diego Alberto i Susanna
Defuncions:
dia 9: Francesc Montseny i Pujal (70 anys) natural de Barcelona
dia 10: Soledad Mentuy i Sala (85 anys) natural de Cabdella
dia 17: Josep Guixés iMarsol (90 anys) natural de Baronia de Rialb
dia 19: Eugeni Finestres i Sangrà (70 anys) natural de Montmagastre
dia 25: Regina Palacios i Caballero (87 anys) natural de Villanueva
del Duque (Córdoba)
Matrimonis:
dia 6: Maite Camats i Solé (d’Artesa de Segre)
Josep Miró i Ballabriga (d’Alòs de Balaguer)
dia 27: M. Àngels Leal i Planes (d’Artesa de Segre)
Miquel Regué i Gili (d’Artesa de Segre)
Municipi de Foradada
Defuncions:
dia 3: Dolors Buliart i Sangrà (86 anys) natural d’Alentorn
dia 12: Jaume Armengol i Farrando (75 anys) natural de Foradada

9 de juny:
-Festa de final de temporada de l’Escola de Futbol
Base Artesa-Ponts amb dinar de germanor i sessió de
ball al Pavelló Poliesportiu
16 de juny:
- Al Camp Municipal d’Esports, Jornada de futbol
amb partits de diferents categories durant tot el dia,
organitzada per Creu Roja d’Artesa i Comarca
- A les 19h, actuació de la Cobla Riella a la Pl. Ajuntament amb motiu del Dia Universal de la Sardana
22 de juny:
- Festa Major de Vernet
- A les 19h, Festa de final de curs del CEIP Els Planells al mateix col·legi, organitzada per l’AMPA del
CEIP
23 de juny:
-Revetlla de Sant Joan
30 de juny:
-A les 17h, Festa de final de curs de la Llar d’Infants Municipal El Bressol al Pavelló Poliesportiu,
organitzada per l’AMPA de la Llar d’Infants
5, 6 i 7 de juliol:
-Festa Major de Collfred

Meteor
olo
gia
Meteorolo
ologia
Municipi de Vilanova de Meià
Dades facilitades per l’Ajuntament de Vilanova de
Meià (estació del Camp de Futbol).

Mes d’abril
Municipi d’Artesa de Segre
Dades facilitades per l’Ajuntament d’Artesa de Segre
(observatori de la Pça. de l’Ajuntament).
11,7°
28° (dia 25)
1° (dia 6)
23° (dia 25: màx. 28° i mín. 5°)
3° (dia 3: màx. 9° i mín. 6°)
8
37 mm (dia 3)
89 mm
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13,3°
27,7° (dia 25)
2,5° (dia 5)
9
39 mm (dia 3)
88,6 mm

Municipi de Foradada
Dades facilitades per l’Ajuntament de Foradada.
Dies amb precipitacions:
Precipitació màxima:
Total precipitacions
la Palanca

Temperatura mitjana del mes:
Temperatura màxima:
Temperatura mínima:
Amplitud tèrmica màxima:
Amplitud tèrmica mínima:
Dies amb precipitacions:
Precipitació màxima:
Total precipitacions:

Temperatura mitjana del mes:
Temperatura màxima:
Temperatura mínima:
Dies amb precipitacions:
Precipitació màxima:
Total precipitacions:
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33,5 mm (dia 3)
74 mm
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Membre de

Col·lapsats
Probablement deu passar a la major part de llocs de característiques
similars a les de la nostra comarca natural; però, és clar, cadascú se
sent del seu. No estem parlant d’altra cosa que del ritme trepidant
que portem quan arriba l’esperada primavera, degut a la concentració d’activitats i més activitats que es produeix.
Tenint en compte les dures condicions climatològiques hivernals
de la terra on vivim, sembla força lògic que durant els dies més freds
i més curts de l’any –amb boira persistent inclosa– la major part de la
gent tinguem més mandra a l’hora d’organitzar el que sigui o simplement de sortir de casa. Així, Artesa i comarca entren en una mena
letàrgia durant la qual es mantenen les activitats imprescindibles:
entrenaments, partits, assaigs, reunions i... poca cosa més.
Ara bé, quan arriba el bon temps, s’acumula un seguit d’actes i
activitats tan gran que la feina és poder arribar a tot arreu; sobretot si
la família és gran, ja que aleshores els compromisos s’amunteguen i
cal anar repartint la presència dels seus diferents membres. Però això
no és tot... cal afegir-hi les típiques festes familiars que també acostumen a tenir lloc a la primavera: confirmacions, bodes, comunions...
Mirat objectivament, també resulta lògic. Amb la millora del temps,
ve més de gust sortir, casar-se o realitzar determinades activitats. Per
altra banda, les típiques festes de final de curs o de temporada s’han
de fer al maig o al juny, que és quan s’acaba l’activitat en qüestió (en
cas contrari ja no serien festes finals).
No obstant, hi ha la sensació –sembla que bastant generalitzada–
que si tot el que es fa estigués més ben distribuït al llarg de l’any,
aniria millor per a tothom, tant per qui ho organitza com per qui hi
vol participar. És clar que això resulta molt fàcil de dir, però... qui
voldrà organitzar determinades activitats en ple hivern?
Això sí, després que no surtin els típics “crítics de carrer” que
asseguren sense dubtar-ho que aquí no es fa res. Massa que es fa de
vegades! El problema és que està mal repartit. I és que alguns es
deuen pensar que ens trobem en una zona urbana on és fàcil trobar
de tot i al nostre gust. La crua realitat és que vivim en plena zona
rural i la veritat és que, per quantitat de població, Déu n’hi do de
l’activitat que es duu a terme al llarg de l’any.
Els que fem La Palanca ens sentim col·lapsats i desbordats per
una primavera de bojos davant la impossibilitat física de ser a tot
arreu on se’ns reclama o voldríem ser. Però no solament això, sinó
que podríem haver duplicat perfectament el volum de la revista si
dispossessim de més temps. A més, la coincidència de diferents circumstàncies personals dels ja pocs que formem part del Consell de
Redacció ha provocat un endarreriment a l’hora de treure la revista
al carrer.
Malgrat tot, val més així. No ens agradaria haver d’emplenar pàgines perquè sí a causa de l’ensopiment general de la nostra gent.
I ara anem-nos preparant, que vénen les festes majors. Quan arribi
la tardor ja descansarem i podrem tornar a hivernar uns mesos.

Col·laboradors del mes: Anna Maria Vilanova, Marc Guàrdia,
Francisco Bertran, David Galceran, Club d’Arquers Montsec, Pilar
Cirera, Creu Roja, Ferran Sánchez, Sícoris, Ester Lara, Noemí Farré,
Janette Solsona, Noemí Farré, Richard i Rafa Córdoba.
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CONSELL DE REDACCIÓ I ADMINISTRACIÓ
Ramon Giribet i Boneta
Bartomeu Jové i Serra
Miquel Mota i Pérez (Coordinador General)
Miquel Regué i Gili
Sergi Valls i Jové

Noticiari
Sícoris publica un nou llibre
La terra dels Valires és el títol del nou llibre de poemes que ha
publicat el nostre col·laborador Rossend Marsol i Clua “Sícoris” i
que va ser presentat la vigília de Sant Jordi a la sala de l’edifici
Prada Casalet, acte presidit pel Ministre de Cultura d’Andorra Sr.
Enric Pujal. Durant la diada, el llibre va rivalitzar en volum de vendes amb autors com Terenci Moix i Isabel-Clara Simó, que van ser
els més venuts al país dels Pirineus. Es tracta d’un recull de 68
poemes “d’Andorra i per Andorra”, agrupats en cinc capítols: Un
país i set parròquies, Tradicions, Festamajorenques, Nadales i Diverses. El pròleg és de l’escriptor i advocat andorrà Antoni Morell,
el qual diu que aquests poemes “denoten una persona que viu, sofreix, gaudeix i vol romandre en pau”.

L’Ajuntament d’Artesa estrena un camió
A principis de maig, la
brigada municipal va
estrenar el camionet
marca Citroën que
l’Ajuntament d’Artesa
havia comprat a principis d’any. Durant aquest
temps s’ha carrossat el
camió i se l’ha equipat
amb una grua i una cistella elevadora que permetrà accedir als treballadors municipals fins
a alçades de 12 metres i
que facilitarà el treball
de poda d’arbres i de
canvi de bombetes de
l’enllumenat públic. La
cistella compta amb un
comandament a distància que permet controlar-la pel mateix treballador que estigui dalt d’aquesta. El camió i
el comandament han costat uns 22.200 euros aproximadament.

Artesa, Agramunt i Tàrrega guanyen el litigi per l’aigua
Aquests tres municipis han vist recentment com el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha resolt al seu favor el contenciós que
l’any 1999 havien interposat contra el Canal d’Urgell per l’increment del preu de l’aigua. Fins aleshores es pagava l’aigua de les
parades dels mesos d’hivern a 8 ptes./m3; però es va passar a 12 i
després a 16 ptes. Això va ocasionar la presentació de diversos recursos davant la justícia per part dels tres ajuntaments afectats.
Aquesta és la primera sentència i no es descarta que sigui recorreguda pel Canal d’Urgell, tot i que actualment s’ha tornat a la via del
diàleg per tal de buscar solucions a aquesta situació. La problemàtica radica en què aquestes poblacions s’abasteixen d’aigua de boca
del canal, mentre que aquest aprofita els mesos d’hivern per tancar
i fer tasques de manteniment. (Segre, 12-05-02)

Projecten millores al poliesportiu d’Artesa
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L’Ajuntament d’Artesa té en projecte dues millores importants en
relació amb el pavelló poliesportiu per tal d’adequar-lo a les exi-

gències del seu ús. Per una banda està previst
construir unes grades a la pista petita, on es juga
habitualment a bàsquet, per incrementar la capacitat de públic; mentre que a la sala gran s’hi
construirà un escenari estable per a les diverses
celebracions festives que hi tenen lloc durant l’any.
El consistori ha iniciat gestions amb diverses institucions per aconseguir algunes subvencions i
poder d’iniciar les obres el més aviat possible.

La Cooperativa incrementa beneficis
Durant l’assemblea anual que va tenir lloc el dissabte dia 1 de juny, a la qual van assistir unsdoscents socis, la Cooperativad’Artesa de Segre va
presentar la memòria del 2001, que ha quedat tancat amb 1,18 milions d’euros de benefici (un 18%
més que el 2000) i amb un increment de vendes
fins als 126,5 milions d’euros (un 59,4% més).
La majoria de sectors han registrat importants
millores, sobretot el de comercialització del porcí, cosa que s’atribueix a la compra de l’Agudana.
La secció de vi, malgrat obtenir dues medalles a
la qualitat, va disminuir la seva producció a causa
de la climatologia. Durant el 2001, la Cooperativa va veure incrementat el seu nombre de socis
en 148 i ja en suma 1.396, mentre que la plantilla
mitjana de treballadors directes va ser de 62. Com
a novetat, es va presentar una pàgina web amb la
qual els socis podran efectuar tota mena d’operacions des de casa.

Restauració d’una ermita a Alòs
L’ermita romànica de Sant Miquel (Alòs de
Balaguer), que data del segle XI, ha estat restaurada recentment a partir d’un projecte que ha tingut dues fases. El dia 1 de juny van ser inaugurades les obres amb la presència del President de la
Diputació de Lleida, Sr. Josep Pont, i del Bisbe
coadjutor d’Urgell, Mons. Joan Enric Vives. Per
a dur endavant aquest projecte ha calgut la cessió
d’ús del propietari del terreny, Sr. Enric Ribalta.

Accidents de trànsit mortals
La primera setmana de juny va resultar tràgica
per tres conductors artesencs. Així, el dia 5 de
juny morien en accident de circulació dos joves
magribins empadronats a Artesa, Elmahjoub R. i
Elmahbouj E. L’accident va ocórrer quan el vehicle que conduïen va xocar amb un camió prop de
la localitat tarragonina de Vimbodí. L’endemà, dia
6 de juny, moria el senyor Joan Pedrós, de 62 anys
i natural d’Artesa. El seu vehicle va col·lidir amb
una excavadora que treballava a la carretera C-13
a l’alçada d’Alcoletge. La mort de Joan Pedrós va
colpir la ciutadania local, donat que es tractava
d’una persona molt coneguda i apreciada, al ser
el carter d’Artesa durant vàries dècades.

Noticiari

10 anys del Roser d’Anya
que fa deu anys l’entitat La Travessa
recuperés aquesta festa tradicional.
La celebració es va fer coincidir amb
la inauguració d’unes obres.
Els actes van començar al voltant del
migdia amb la recepció de les autoritats. A les 12h, Mn. Ramon Vilardell
(Vicari General del Bisbat d’Urgell i
exrector d’Anya) va presidir la missa
en honor de la Mare de Déu del Roser.
Posteriorment, va tenir lloc la inauguració de les obres de pavimentació i
de substitució de la xarxa d’abastament
d’aigua potable de la Pl. Major i del C/
Major per part del Sr. Estanis Felip,
Delegat de la Generalitat de Catalunya
a Lleida i del Sr. Jaume Campabadal,
Alcalde del municipi d’Artesa de Segre.
Les obres han tingut un cost de
37.782,15 euros, subvencionat en un
80% pel Pla Únic d’Obres i Serveis de
la Generalitat de Catalunya.
Properament es preveu una segona fase
amb actuacions a la Pl. Església i el C/

Raval de Ponts, que
posaran punt final
al condicionament
dels carrers d’Anya.
La part més lúdica de la jornada va
consistir en un dinar de germanor,
amb un centenar de
persones, que va
acabar amb l’acompanyament de la
música del conegut
Carulla. L’alcalde
d’Artesa va protagonitzar l’anècdota
de la festa, ja que li va tocar un viatge a
Palma de Mallorca per a dues persones, que es va sortejar entre els assistents.
Pel que fa al Grup Cultural i Recreatiu de Veïns i Amics d’Anya La Travessa, que celebrava el seu 10è aniversari, va ser fundat el 12 d’octubre de
2001 amb la finalitat de ser una eina de
treball per tal de promoure activitats
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diumenge 12 de maig es va ceE llebrar
el Roser d’Anya, després

culturals i d’esbarjo (com la recuperació del Roser el 2n diumenge de maig),
entre d’altres. El seu president, el Sr.
Ferran Salvat, és també l’Alcalde
d’Anya. Cal remarcar que, en un poble
que compta amb uns 40 veïns al padró,
aquesta associació aplega ja al voltant
de 150 socis, tots ells amb lligams a
Anya.
Ramon Giribet i Boneta

La No
guer
a
Noguer
guera
Vallfogona i la plantada del xop

Balaguer. Tots els grups van coincidir en la necessitat de dur
a terme aquesta obra, una reclamació dels ajuntaments de la
zona, dels Bombers i dels Mossos d’Esquadra. La pavimentació d’aquest camí, que té una longitud de 2,5 quilòmetres,
servirà per enllaçar la C-26 amb la C-12. Aquest projecte,
pressupostat en 48.002 euros, està cofinançat per la Diputació de Lleida, el Consell Comarcal de la Noguera, el Departament d’Agricultura i el propi Ajuntament de Castelló.

La localitat de Vallfogona de Balaguer va celebrar aquest
mes de maig la tradicional plantada del xop davant les escoles, tradició que estava englobada dins els actes de les festes
del Roser. En la celebració d’aquestes festes, que tingueren
lloc els dies 10,11 i 12 de maig, els infants van poder gaudir
d’un parc infantil, amb un circuit de motos i passejades amb
carrilet. Les festes finalitzaren el diumenge amb una cercavila de gegants i grallers per la vila i amb una sessió de ball.

Neix la Comunitat de Regants de la Noguera Alta
Colònies d’estiu per a nens del poble sahrauí

Després de la reunió que va tenir lloc el 16 de maig a la Sala
d’Actes de l’Ajuntament de Balaguer, una comissió gestora
s’encarregarà d’iniciar els tràmits legals per a crear aquesta
comunitat de regants, que vol aconseguir la concessió d’aigua per al reg de suport a aquesta zona de la Noguera, on es
podrà regar unes 38.800 ha de secà. Els municipis implicats
són dotze: Àger, Algerri, Alòs, Artesa de Segre, les Avellanes, Balaguer, Camarasa, Castelló de Farfanya, Foradada,
Ivars de Noguera, Os de Balaguer i Vilanova de Meià.

Els responsables de l’Associació Catalana d’Amics del Poble Sahrauí a la Noguera, estan presentant per tots els pobles
de la comarca el projecte de les noves colònies d’estiu per
tal de saber quines famílies estaran interessades en acollir a
les seves cases a nens i nenes del poble sahrauí. Les persones interessades ja han pogut omplir una sèrie de documents
i sol·licituds, com el compromís de No-Adopció, que són
necessaris i obligatoris per a què aquests nens puguin venir
a la Noguera durant els mesos d’estiu.

2.500 racions de coca de samfaina a Balaguer
Térmens construirà una Escola Bressol municipal

Durant la celebració de la VI Festa de la Coca, el dia 26 de
maig, es van repartir més de 2.500 racions de l’enorme coca
de samfaina de 60 metres de llargada i 300 quilos de pes,
elaborada per tres forners de la capital de la Noguera. Aquesta
festa està organitzada per l’Institut Municipal de Progrés i
Cultura, amb la col·laboració de l’Associació Gastronòmica
i Cultural del Comtat d’Urgell i Creu Roja Joventut.

L’Ajuntament de Térmens vol construir una Escola Bressol
municipal i per aquest motiu ha aprovat la unificació de les
normes subsidiàries per poder desenvolupar una Unitat d’Actuació d’Equipaments a la zona on hi ha les piscines municipals i el col·legi públic Alfred Potrony. El projecte, que s’ha
pressupostat en 22 milions de ptes., contempla la construcció d’un edifici d’una sola planta amb una superfície de 123
metres quadrats, on s’hi ubicarien les dues aules i els corresponents equipaments i serveis.

Inauguració d’abastament d’aigua a la Baronia b
El dia 26 de maig va ser inaugurada la xarxa d’aigua potable
del nuclis de Pallerols, Mas d’en Bosc, El Puig i Finestrells,
que pertanyen al municipi de la Baronia de Rialb. L’acte
comptà amb la presència de la Directora de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), Sra. Marta Lacambra. L’ACA ha
sufragat totalment el cost de l’obra, uns 365.000 euros, que
consta d’uns 14 km de tubs, una estació de bombeig i tres
dipòsits, amb un cabal de 5.000 litres per hora.

Les Penelles tinfrà nou poliesportiu
L’Ajuntament de les Penelles començarà aquest estiu les
obres de construcció d’un nou poliesportiu multiusos per a
la població que, amb capacitat per a 1.200 persones, s’utilitzarà per a la pràctica esportiva i per a l’organització de festes i actes socials. El poliesportiu, que s’ubicarà al costat de
la zona on actualment hi ha les piscines, compta amb un
pressupost de 70 milions de ptes., subvencionats per la Direcció General d’Esports de la Generalitat.

Volen urbanitzar damunt un jaciment islàmic
Una immobiliària ha iniciat els tràmits per construir cases
unifamiliars damunt el jaciment islàmic del pla d’Almatà de
Balaguer, vora el Sant Crist. L’alarma ha saltat en el món
cultural, ja que es tracta d’un jaciment únic a Catalunya. El
problema radica en què les administracions encara no l’han
declarat Bé Cultural d’Interès Nacional.
Anna M. Vilanova

El camí de Castelló a Os es convertirà en carretera
En un ple extraordinari del Consell Comarcal de la Noguera
es va aprovar per unanimitat el conveni de col·laboració amb
l’Ajuntament de Castelló de Farfanya per a l’execució de
l’obra de pavimentació de la pista de Castelló a Os de
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Anna M. Vilanova

Municipis

Simposi de Geologia i Medi Ambient a Cubells
12,13 i 14 d’abril, la
E lsvilapassats
de Cubells va celebrar un

de l’arc de la Portada de l’Església de
Cubells” per Mr. Maurice Lethurgez,
de França, “Impacto ambiental sobre la
cuenca del río Dipilto” per Angélica
Muñoz, de Nicaragua (América Central).
Per la tarda del dissabte es va començar amb “El patrimoni miner de la comarca de la Noguera i els seus punts
d’interès miner” per Josep M. Mata i
Perelló. “Antifugues explotacions mineres al municipi de Cabrera de Mar”
per Sergio Falguera Torres. “El
patrimonio minero de Cataluña y su
restauración” per Josep M. Mata-Perelló, F. Bascompte, J. Font Soldevila, R.
Mata Lleonart i Eduard Vall Rosell.
“Riesgos Geológicos de la Cuenca
del Rio Dipilto” per Angélica Muñoz.
“Tradició minera al municipi de Gavà,
les explotacions de ferro de les Ferreres Rocabruna” (s. XIX-XX), Sergio
Falguera Torres. “Prospecció de nous
recursos àrids a la comarca del Segrià”,
per R. Mata Lleonart,
Marta Puiguriguer i
Josep M. Mata-Perelló. Per tancar el matí
amb una taula rodona
sobre el Patrimoni
Geològic i la seva
conservació.
A la tarda es començà amb “Itinerari
Geoambiental pel sector sudest i meridonal
de Centelles” pels ponents J. Espuny, Josep
M. Mata-Perelló i
Cristina Muñoz. Després
“Geología
10
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simposi internacional que va reunir
un nombre important d’estudiosos i
ponents.
Aquest esdeveniment va ser organitzat per l’Ajuntament de Cubells,
l’Agrupació de les “Terres del Marquesat”, el Museu de Geología (UP
Catalunya), el Dep. Eng. Mineraria
(Porto-Portugal), el Dep. Ingeniería
Feològica (Madrid), el Museu
d’Ingenieria i Mineria de Portugal, la
Secció de Paleontologia de l’IEI i la
Societat Espanyola per a la Defensa del
Patrimoni Geològic i Miner.
Hi havia ponents de Veneçuela,
França, Portugal, Espanya i Catalunya.
Es va començar el divendres amb una
sortida per les serres marginals del
Pirineu lleidatà, amb una prospecció de
la depressió geològica a càrrec de Pau
Montané. Després es parlà de “Les dades de la geodiversitat del patrimoni
geològic de la Comcarca de la Noguera”, per Josep M. Mata-Perelló.
El dissabte es va començar amb “Cap
a un desenvolupament sostenible i com
saber-ho?”, per Josep Roca i Buscató.
“Estudio
de
concentraciones
ambientales de benceno, tolueno y
xilenos en el aire interior y exterior en
zonas rurales” per M.G. Rosell, F.
Gerbel i J. Roqué. “La protecció penal
del Medi Ambient, evolució i problemàtica” a càrrec d’Isidre Roma.
“Una lectura del missatge simbòlic

Medioambiental y su didáctica: los
PIGMA” per Josep M. Mata-Perelló i
Roger Mata. A més de “Prospecció de
nous recursos d’àrids a la comarca del
Bages” per R. Mata, Marta Puiguriguer
i Josep M. Mata-Perelló. Per acabar la
tanda amb: “Parc geològic e miner deth
Naut Unhòla”, per J. Mata i Jordi
Gabaldà.
Més tard, una conferència en portuguès que gairebé tothom va entendre:
“Geologia e actividade mineira: fontes
de conceitos para una pedagogía da terra” a càrrec d’Alexandre Leite. Va resultar molt interessant. Més tard es va
fer un recorregut cultural per Cubells
El diumenge es va fer un “Recorregut paleontològic pels voltants de Cubells”, a càrrec d’Antoni Lacasa, que
en tornar va fer la darrera exposició amb
el tema “Comarques de Lleida: cop
d’ull als jaciments paleontològics”.

Cloenda i conclusions
Es va parlar d’una nova consciència
d’equilibri, de protegir els valors que
la terra té en si mateixa, l’aigua, el animals, etc. El Medi Ambient és bo per
mantenir la relació terra-home. Amb
diferents experiments s’ha entrat en
deteriorar la natura. Cal restablir un
equilibri, una nova ciutadania per una
nova pedagogia (de la terra), a partir
d’una nova voluntat de cuidar el nostre
entorn. No podem cuidar casa nostra si
no la coneixem.
Promourem nous agents, nous conceptes i espais per a conèixer la geologia. Cal un nou paradigma didàctic
que ens ajudi a entendre el nostre

Municipis
Medi Ambient. La geologia és a vegades desconeguda i intimidadora pel
ciutadà comú.
La investigació ens permet participar en la intel·ligència i la imaginació
dels primers homes de la terra. Cal di-

vulgar un nou concepte per a la
sostenibilitat i l’equilibri de la terra i
de tots nosaltres, tot interrelacionat, i
en aquest projecte hi estem implicats
els països, els Ajuntaments, la gent...
Els esforços de tots encaminats a sen-

sibilitzar, incentivar i protegir el nostre
patrimoni geològico-ambiental, mantenir-lo sostenible per fer un llegat ric i
net a les generacions futures.
Bartomeu Jové i Serra

Setmana Cultural a Foradada
llarg d’aquesta Setmana CulA ltural,
entre el 20 i el 26 de maig,

Abans

Ara

la seva casa pairal. Nascut a Foradada
l’any 1942 i mort a Barcelona l’any
1997, inicià l’activitat professional com
a metge intern de l’Hospital Clínic a la
Clínica Mèdica del Prof. A. Pedro i
Pons. L’any 1973 va crear la Unitat
d’Hematologia Clínica de l’Hospital de
la Santa Creu i Sant Pau. Pioner en el
camp del trasplantament de precursors
hematopoètics, fou autor del primer
trasplantament de medul·la òssia l’any
1984 i dels primers trasplantaments al·logènics compatibles mundialment, en
la Leucèmia Limfàtica Crònica i en la
Malaltia de Waldenström, el 1986 i el
1989, respectivament. A banda de nombroses produccions científiques i de

col·laboracions en múltiples protocols
d’investigació i assitencials, exercí la
docència a la Universitat de Barcelona
durant 29 anys.
Foradada, a més de la Setmana Cultural, també ha dut a terme diferents actuacions en matèria d’obres al seu municipi. S’ha acabat la restauració de la
façana de l’església de Foradada.
Aquesta obra ha estat duta a terme per
l’Ajuntament de Foradada i també l’ha
subvencionada l’IEI. S’han finalitzat la
segona fase de les obres a les instal·lacions del poliesportiu, que han permès la coberta d’aquest, el qual tindrà
un ús polivalent i, de fet, la representació teatral en motiu de la Setmana Cultural ja s’hi va fer.
Finalment, s’han
iniciat les obres de
reparació i millora
de les piscines de
Foradada, per tal de
tenir-les a punt per a
aquest estiu.

Text:Marc Guàrdia
Fotos: Fco. Bertran
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s’han portat a terme diversos actes
lúdics, culturals i religiosos.
El dimarts i dimecres hi va haver
una mostra culinària al restaurant del
nostre poble La Solana a càrrec d’en
Josep i en Ricard, propietaris del restaurant.
El dia 23, els veïns van fer una excursió a Olius, Solsona i les mines de
sal de Cardona. També van visitar el
santuari de la Verge del Miracle.
El dia 24 hi va haver l’obertura de
l’exposició de pintures a càrrec de la
pintora veïna del poble Núria Torra i
Aran, al vestíbul de l’Ajuntament.
La nit del dissabte 25, diada del patró de la localitat (Sant Urbà), es representà al poliesportiu l’obra de teatre
Aquí hi ha mullader, a càrrec del grup
La Garba de Vallfogona de Balaguer.
El dia 26 se celebrà la tradicional
missa acompanyada per la Coral de
Camarasa, la visita a l’ermita de Sant
Urbà amb la cantada de goigs i el repartiment de la coca beneïda.
El mateix diumenge també es va fer
un acte d’homenatge a títol pòstum per
part de l’Ajuntament de Foradada al reconegut metge hematòleg, Andreu
Domingo i Albós, amb la descoberta
d’una placa commemorativa situada a
la plaça Major de Foradada, davant de

Espor ts

Futbol: l’Artesa finalitza la lliga en onzena posició
Jornada 31, 5-05-02
Mal partit de l’Artesa que no sap
aprofitar les ocasions al començament del partit i acaba perdent per
golejada.
Mollerussa: Gerard, Lavín, Migales,
Llaudet, Toni, Montserrat (Padullés),
Martínez, Eladi, Castelló, Oleguer i
Foix (Horcajada).
Artesa: Marc, Ponts, Dani, Aumedes,
Aymerich, David, Carles, Dídac (Ribera), Narcís, Albaigés i Sergi (Àlex).
Gols: 1-0 Oleguer (min. 30), 2-0
Oleguer (min. 55), 3-0 Montserrat (min.
65), 3-1 Carles (min. 68) i 4-1
Horcajada (min. 75).
Mollerussa. El bon plantejament defensiu de l’Artesa no va tenir com a
resultat el gol, tot i dominar el partit
durant els primers vint-i-cinc minuts,
però no va aprofitar les clares ocasions
de gol de què va disposar. A mesura
que transcorria el partit, el Mollerussa
es va anar fent amb el control fins acabar golejant amb relativa facilitat.
Jornada 32, 12-05-02
Molt bon partit de l´Artesa, que no mereixia perdre. La Pobla va aprofitar les
dues ocasions de què va disposar.
Artesa: Marc, Ponts, Aymerich, Joan A.,
Solsona, Coma, David, Besós, Sugranyes
(Aumedes), Dídac (Dani) i Albaigés.
La Pobla de Segur: Cava, Jordi,
Plancheira, Figueres, Marc, Puchi, Miquel, Josep, Cava II, Joan Albert, Camats.
Gols: 0-1 Puchi (min. 55), 0-2
Plancheria (min. 57).
Artesa de Segre. En un partit jugat de
tu a tu, l’equip local no va merèixer
perdre. La Pobla es va mostrar com un
equip molt perillós al contracop. Cal
destacar que la segona part va ser un
atac i gol constant per part de l’equip
local, que fins i tot va fallar un penal.

Artesa: Marc, Ponts (Leal), Guillermo
(Carles), Solsona (Ribera), Aumedes,
Aymerich, Besós, Joan A., Coma,
Dídac (Sergi) i Albaigés.
Gols: 1-0 Lagunas (min. 12), 1-1 David
(min. 40).
Almacelles: L’Artesa va empatar davant l’EFAC Almacelles en un partit
marcat per la duresa amb què l’equip
de local va jugar durant tot el partit. La
segona part va ser per oblidar, amb dos conjunts que es conformaven amb l’empat.
Jornada 34, 26-05-02
El campió guanya l’Artesa.
Artesa: Marc (Samarra), Ponts, Dani
(Guillem), Aymerich (Solsona),
Aumedes, Sergi (Àlex), Coma, David,
Carles, Dídac i Albaigés.
La Seu d’Urgell: Serrano, Porta, Jonnhy,
Guiu, Fèlix, Javi (Salva), Raya, Gerard
(Xavi), Campa, Manolo (Sergi) i Genís.
Gols: 0-1 Fèlix (min. 22), 0-2 Raya (min.
35), 0-3 Gerard (min. 40) 0-4 Campa
(min. 42), 1-4 Coma (min. 52), 2-4 Carles
(min. 65) i 3-4 Carles (min. 88).
Artesa de Segre: L’Artesa i el campió
de 1a Regional, la Seu, van protagonitzar un apassionant duel en què es va
imposar el conjunt visitant, que en el
primer temps va ser l’únic equip sobre
el terreny de joc. El partit va resultar
perfecte per acomiadar la temporada

actual, ja que els dos equips van donar
un recital del que és el bon futbol i van
mantenir el públic assegut al seient amb
la incertesa de saber quin d’aquells dos
fantàstics equips s’emportaria el triomf.
Finalment va ser la Seu, que va poder
aguantar la renda de quatre gols del primer temps.

Equip

Classificació final
Punts

1. La Seu d´Urgell
2. Juneda
3. La Pobla de Segur
4. Mollerussa
5. Castellserà
6. Torrefarrera
7. Benavent
8. Ivars d´Urgell
9. Borges Blanques
10. Cervera
11. Artesa de Segre
12. Cervià
13. St. Martí
14. EFAC
15. Bordeta
16. Gimenells
17. Poal
18. Pardinyes

92
75
69
63
62
56
55
50
46
46
42
40
38
34
30
26
23
14

David Galceran i Raïchs

Màxim golejador
Nom i Cognoms: Francesc Albaigés i Roselló
Edat: 23 anys
Estudiant: INEF-Lleida
Equips: FC Barcelona (futbol base), Ferran Martorell (futbol base), UE Sants (Preferent), Badalona (3a divisió), Premià (Preferent)
Temporades al club: 2a temporada
Demarcació: davanter
Gols: 24
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Jornada 33, 19-05-02
L’Artesa juga un bon partit i empata davant un agressiu EFAC
Almacelles.
Almacelles: Lluch, Ferrer, Esteban,
Carulla, Burón (Campistó), Buil,
Osuna, Borull II, Lagunas, Bravo i Oriol (Uriach).

Espor ts

Bona campanya de Campabadal al Lleida
jugador de futbol d’Artesa
E lJaume
Campabadal i Monfà,
realitza una bona campanya a la 2a
B, jugant amb una UE Lleida que no
aconsegueix jugar els play-off per
pujar a 2a A.
Campabadal, format al futbol base
local, va fitxar l’estiu passat per la Unió
Esportiva Lleida que acabava de perdre la categoria, provinent del Balaguer.
Campabadal ha superat el repte amb
nota, ja que s’ha adaptat perfectament
a aquesta categoria de futbol professional. El que no ha complert, ha estat el
club de la ciutat de Lleida, que comptava amb el pressupost més alt de 2a B
i ni tan sols ha aconseguit classificarse per disputar el play-off d’ascens.
L’equip ha quedat classificat en una
discreta 9a posició i el tècnic Viladegut
va ser cessat a finals de la campanya,

substituint-lo Martínez Bonachera.
Campabadal ha jugat de lateral esquerra, disputant 32 dels 38 partits de
lliga, 25 dels quals ho ha fet com a titular. Ha marcat dos gols (contra el

Els juvenils del CE Artesa, subcampions
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L’equip juvenil de futbol d’Artesa ha quedat enguany
subcampió de la primera divisó provincial. Els nois
entrenats per Ramon i Àngel Cusola van anar líders
tota la temporada, però en l’última jornada van ser
superats per l’Atlètic Segre de Lleida, que va aconseguir el títol. Els futbolistes locals s’han caracteritzat
per la seva facilitat golejadora i el seu bon joc, i amb
la seva pujada al primer equip del CE Artesa, s’auguren bons anys de futbol a casa nostra.

Binéfar i la Reial Societat B) i ha vist
15 targetes grogues i una vermella.
Com a anècdota, cal dir que Campa va
actuar de porter 15 minuts en l’enfrontament contra el Logronyés, per expulsió del porter titular.
El jugador artesenc, de 27 anys, s’ha
adaptat en una categoria on el nivell
tècnic, físic i de concentració són elevats. Ha compartit vestidor amb il·lustres com Busquets i Barbarà i ha estat l’únic que no es dedicava exclusivament al futbol, donat que l’ha
compatibiltzat amb el seu treball a la
Cooperativa d’Artesa.
Campabadal ha renovat pel Lleida
per dos temporades més, en les quals
intentarà assolir el seu somni: ascendir
a 2a A, la categoria de plata del futbol
espanyol.
Text i foto: Miquel Regué i Gili

Espor ts

Bàsquet: les júniors del CENG -Altis, campiones
júnior del CENG-Gimnàs Altis ha
L’ equip
quedat campió de Lleida enguany, repetint l’èxit assolit l’any passat per les noies
d’Artesa.
L’equip entrenat per Marc Vilanova va quedar tercer classificat a la fase regular i va disputar la final a quatre disputada a Calaf. Allà va
guanyar les semifinals al Tàrrega per 44-48 i la
final al Torregrossa per 47 a 50.
L’equip del CENG va disputar la fase final del
campionat de Catalunya, com a campió de Lleida,
perdent contra el Collblanc per 12 punts.
Les campiones locals són: Noemí Moreno,
Judit Orpinell, Aleida Galceran, Meritxell Fons,
Aida Roiger, Montse Sánchez i Anna Claret, les
quals han comptat amb la inestimable ajuda de
les cadets Sofia Bessone, Anna Galceran i Gemma Giribet.
Cal destacar enguany la bona campanya que
han realitzat també les noies cadets (terceres de
Lleida) com les infantils (quartes).

La Festa del Bàsquet
El cap de setmana de l’1 i 2 de juny es va disputar la Festa del Bàsquet, on es van celebrar diversos encontres en què van
participar els 9 equips que tenia enguany el CENG i diversos equips provincials, així com de pares i mares. El diumenge es
va celebrar un dinar de germanor amb 150 comensals.

L’equip sènior CENG-Trèbol perd la promoció i baixa de categoria
L’equip sènior masculí que enguany participava a la 2a Catalana, va quedar quart classificat per la cua, empatat amb el
cinquè. El CENG va haver de disputar la fase de promoció per la permanència, al millor de tres partits. El rival va ser
l’Escola Pia de Barcelona, equip que tenia el factor pista a favor. Els jugadors entrenats per Sisco Sol van perdre el primer
partit a Barcelona per 15 punts, després d’haver anat davant del marcador durant gairebé tot l’encontre. La tornada a casa,
el CENG no va donar opció als barcelonins i es va imposar per 20 punts de diferència. El partit de desempat es resoldria a
favor de l’Escola Pia, després d’una jugada polèmica: el CENG va empatar sobre la botzina final i un àrbitre va concedir el
bàsquet i l’altre no. La taula escombrà cap a casa, i la cistella fou invalidada. Els artesencs havien anat al davant del
marcador fins a falta de vint segons per acabar, però els nervis van traicionar els nostres basquetbolistes.No venia de nou, ja
que l’equip no ha sabut rematar la feina en molts partits al llarg de la temporada, en els quals després d’anar guanyant durant
tot el matx, es deixà escapar la victòria en els últims instants.
Text: MRG Foto: Pilar Cirera
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4t campionat infantil de futbol sala
Per quart any consecutiu el CE Artesa organitza un campionat de futbol sala (futbol 5) per a tots aquells nois i
noies d’Artesa i comarca que els agradi el futbol i
vulguin passar-s’ho d’allò més bé durant els mesos de
juny i juliol. Com cada any, el campionat és disputarà
a la pista poliesportiva del camp de futbol, en horaris
de tarda-vespre i de dilluns a dissabte. Els equips, confeccionats per l’organització, estaran dividits en dues
categories, infantil i aleví, comptaran amb un màxim
de vuit jugadors cadascun i hi haurà un ordre de canvis
predeterminat abans de l’inici dels encontres. Les normes de joc seran similars a les del reglament de futbol
sala. El campionat comencarà el dia 15 de juny.

Espor ts

Campionat d’Aragó. 1a competició de la lliga espanyola 3D
Montsec van anar a competir a la població d'Alfajarín, situada 20 km
abans d'arribar a Saragossa.
El club organitzador fou l'Associació Esportiva d'Alfajarín de tir amb arc,
que disposa de unes excel·lents instal·lacions cedides per l'Ajuntament,
amb un camp de tir olímpic, circuits per
les modalitats de camp, 2D i 3D. Així
mateix, disposa d'un menjador per als
socis i instal·lacions de lavabos i dutxes.
A la foto del costat es pot veure el
paisatge que es contemplava des del
lloc de la competició: els
"Montnegros". Com explica la història,
en el segle XV van extreure d'aquestes

muntanyes part de la fusta per fer la
"Armada Invencible"... Però això són
figues de un altre paner.
Com us anàvem dient, el passat 5 de
maig hi van participar cinc arquers del
nostre Club. Aquesta prova era vàlida
per a la final del campionat d'Aragó i
per a la primera tirada de la lliga espanyola 3D.
Cal destacar l'excel·lent actuació dels
participants Ramon Solé, segon en la
categoria d'arc recte (a un punt del primer classificat), i Dominic Aldavó, primer classificat en la categoria d'arc recorbat. ENHORABONA, CAMPIONS!!

Introducció a la tècnica de tir amb arc i principis bàsics sobre essència a interioritzar i retenir
Descriure la tècnica completa del tir amb arc i com assimilar-la, ha demanat volums sencers de llibres (tots amb anglès) escrits pels millors especialistes. De manera que aquí
no es pretén altra cosa que donar un conjunt de pistes als
que s'inicien, per tal que tinguin més clar el què es persegueix, i facilita l'objectiu.
La dificultat primordial del tir amb arc, tant pels nouvinguts com pels que ja fa temps que tiren, és que sense un
arc ben regulat i una fletxa ben adequada no es pot arribar
a aprendre a tirar bé. D'altra banda, sense saber tirar bé,
difícilment es pot arribar a tenir mai l'arc ben regulat i amb
la fletxa adequada.
El procés és reiteratiu, i cal anar adequant el material al
nivell de tir i a l'inrevés. Si sabéssim quan toca cada cosa
seria més fàcil, però acostuma a passar el contrari.
Hi ha l'arquer que sempre culpa el material dels mals
resultats i, en canvi, el que creu que no ho fa millor perquè
no domina prou la tècnica, o no en sap més.
El que tenim més a mà sempre és consultar amb aquells
que considerem que ho fan bé i de qui creiem poder-nos
refiar. I segurament cal fer-ho, però conscients que el que
ens explicaran prové de la visió que els ha donat l'experiència de la seva trajectòria; que consideraran molt més important allò que els ha estat difícil que no pas allò que els
ha resultat natural, com és lògic; i que les nostres dificultats i les nostres habilitats no tenen perquè coincidir completament amb les de ningú més.
L'altre sistema és el de recórrer als llibres i a les revistes
especialitzades. Allí podem trobar molta informació de qualitat, entre d'altra de més fluixa. Sempre ajuda i la informació no sobra mai. Però hi ha vegades que no aconseguim
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trobar enlloc la solució al problema que ens preocupa.
Sempre es trobarà la solució a través d'un treball seriós
i ben planificat. Si tenim la sort que la resposta pertinent
ens vingui de fora, serà com si ens hagués tocat la loteria i
acabarem abans. Però en general no cal comptar-hi, tot i
que no cal parar de preguntar i de cercar.
El progrés en el tir amb arc s'obté mercès a la
retroalimentació d'informació. El cervell sap el que hem
fet en l'execució del tir, que associa al resultat obtingut
en l'impacte. Si el material respon bé, el cervell va sent
capaç de trobar el camí de millora en l'exercici continuat de l'activitat. És com baixar per un pendent suau,
en el que anem avançant sense gaire esforç. Arriba un
moment en que no s'obté cap més progrés significatiu, com
si estiguéssim davant d'un camí costerut. O bé serà necessari augmentar el temps i/o la freqüència dels exercicis
per tal de donar l'oportunitat al cervell de trobar un nou
camí de baixada, o bé haurà arribat el moment de millorar
la resposta de l'equipament per permetre una nova millora
en la tècnica de tir. Aquests exercicis de millora es vinculen a la fase d'aprenentatge i permeten anar descobrint allò
que no sabíem. Que no cal confondre amb l'entrenament,
que representa la realització i memorització d'un model
de tir que "sabem", i que volem interioritzar completament per tal de ser capaços de repetir-lo a la perfecció
cada vegada. És a dir, quan entrenem només estarem al
cas de repetir exactament cadascun dels petits elements
que configuren l'execució del tir.
Els processos d'aprenentatge i d'entrenament poden encadenar-se, de manera que en els mesos fora de
temporada ens dediquem a millorar el que sigui possible,
mentre que en temporada de competició ens dediquem a
entrenar bé allò que sabem.
la Palanca

vegada més, els nostres conU na
ciutadans del Club Arquers

Fila 7

L’efecte multi-sala
reu comencem a sentir nostàlgia per
les sales de cinema d’abans.
Això, a part de sentir nostàlgia per
les pel·lícules que es realitzaven ja fa
anys, pel blanc i negre, per
les versions originals subtitulades, pels cine-fòrums (cal
lloar la tasca duta a terme per
les Ànimes Cinèfiles i diferents entitats de la ciutat
d’Artesa per intentar rescatar
tan lúdica i cultural activitat),
per les tertúlies cinematogràfiques a peu de barra (de bar,
és clar) o de carrer, els actors
i actrius d’antuvi (no els prototips de bollycaos de l’actualitat que aconsegueixen, en
la major part dels casos, l’èxit
per les seves aparicions a la
televisió, en diversos escàndols, o
promocionats fins a la sacietat per les
distribuïdores de les seves pel·lícules
encara que aquests tan sols aconsegueixin bones interpretacions quan dormen,
i això ja ho voldríem saber) i les seves
mítiques interpretacions, i en definitiva pel Setè Art amb majúscules, on
imperaven impecables realitzacions,
sòlids guions, excel·lents interpretacions, etc.
Tornant al tema de les sales, tenim
que als Estats Units, a l’època daurada
de Hollywood, n’hi havia amb capacitat superior a les deu mil persones,
mentre que bona part superaven fàcilment les cinc mil butaques de capacitat. És clar que els temps canvien i tot
s’ha d’anar adaptant, però d’aquí a l’actual proliferació de multi-sales amb
capacitat no superior a les cent cinquanta butaques, dista un abisme. I és clar,
Lleida no en podia ser l’excepció. Si
gradualment hem assistit al tancament
de nombrosos cinemes de diferents localitats (Artesa, Agramunt, etc.), donada la dificultat que trobaven els exhibidors per a mantenir les sales i atreure
l’atenció del públic, la irrupció de diferents ajuntaments (fet lloable dintre
el que cap) dins el patronatge o regidoria de diferents sales (Ponts, Linyola,

etc.) per intentar salvar-les del tancament; des de fa uns anys podem constatar la irrupció, principalment a Lleida
ciutat, del fenomen de les multi-sales.
Molts poden ser els motius que portin als exhibidors a la creació de dife-

Els cinemes ja no són el que eren :-)

rents multi-sales, però principalment és
un el que predomina: l’aspecte econòmic. Això ve donat per dos motius essencials. Un és la dificultat actual de
trobar títols que siguin capaços
d’atreure quantitats ingents d’espectadors, ja que d’aquests –com a molt–
n’apareixen dos o tres a l’any i la resta
de cartellera es basa en quatre o cinc
títols més de culte, destinats a públics
minoritaris i especialment cinèfils, i una
nombrosa quantitat de cintes “basura”
destinades a un públic majoritàriament
jove i poc entrat dins el món del cinema, que no acostuma a exigir un mínim nivell de qualitat i que tan sols pretén trobar una estona d’esbarjo, encara
que sigui a costa de l’amant del cinema
del costat, que haurà d’aguantar els
constants xarrups de palla a l’hora
d’empassar-se la beguda de cola habitual (americana, és clar), de devorar les
crispetes (de nou
amb presentació
americana) i, segons
com, l’escoltar el final de la pel·lícula,
ja que probablement
algun que altre amic
que li ha recomanat
li haurà explicat la
trama amb pèls i se17
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el decurs dels temps, els empeE ndreïts
cinèfils que pul·lulem ar-

nyals i no sentirà remordiments a l’hora de revelar el desenllaç. L’altre motiu
és la tendència a crear majestuosos
complexes comercials al seu voltant
(la nova invasió d’illes d’oci), els quals
un cop vista la pel·lícula atreuen l’espectador i el converteixen en
possible comprador o consumidor dels diferents productes i articles que se li oferten.
A Lleida ciutat, la proliferació d’aquestes sales la podem observar en alguns cinemes. En algunes sales dels
Rambla veurem la pel·lícula
en un pantalla que queda un
tant torta als ulls del públic i
ornamentada amb alguna columna; en alguna sala dels
Xenon tindrem el privilegi
d’escoltar la pel·lícula que es
projecta al costat (i als Rambla?, crec que també) i fins i tot l’ostentós i sorollós pas d’algun vehicle
d’utilitat pública fent ús de l’oportuna
sirena. Però l’exponent màxim ha estat
la recent inauguració del complex de
multi-sales que Lauren ha instal·lat a a
la futura illa de l’oci de Lleida. I com a
mostra un botó: al sortir podeu anar al
Mac Donald’s de la vora, on podreu
gaudir de la típica cuina ràpida americana, i en un futur no molt llunyà passejar pels diferents complexos comercials que s’obriran a la zona. Tan sols
un petit suggeriment: la possibilitat que
en aquestes sales es pogués arribar a
canviar el típic menú de beguda de cola
més crispetes a dojo, per un suculent
plat d’escudella acompanyat d’un exquisit vi dels Costers del Segre. Que
aprofiti.
Miquel Mota
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Festival d’aeròbic a Artesa
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Quan, on?
El passat 28 d’abril, el Gimnàs Altis organitzà el 2n Festival provincial d’aeròbic del nostre poble. El pavelló d’Artesa era una festa
i tots els presents vam poder gaudir d’una completa exhibició d’aeròbic, steps, funky, salsa i gimnàstica rítmica, a càrrec d‘Altis i de
deu gimnasos més d’arreu de les terres de Lleida.
Quants?!
La participació va ser massiva en tots els sentits i les xifres parlen
per si soles: 11 gimnasos; 350 persones damunt de l’escenari (la
Marató d’aeròbic de Lleida en va reunir enguany 500); una assistència de
públic que desbordà les mil localitats que s’havien previst inicialment... En
total, el Pavelló d’Artesa aplegà més de 1.500 persones.
Qui?
En primer lloc, una petita menció als alumnes i monitors d’Artesa,
que van fer possible l’esdeveniment. La Judit preparà amb els més
petits del Gimnàs una exhibició de gimnàstica rítmica d’allò més
original. El grup Gim-Or, de la mà de la Mercè, ens impressionà a
tots amb la seva coreografia; fou l’actuació que més cridà l’atenció,
especialment als nostres visitants, molt bé per elles! El Carlos preparà una complexa coreografia d’steps, amb un final espectacular. I
el Xavi ens deixà bocabadats, un cop més, amb una sensual Lady
Malmalade i uns perillosos tamborets que foren la sensació de la
tarda. A més, tots ells, acompanyats de l’Albert, ens prepararen un
número final, molt variat, on hi podien participar tots els alumnes
del Gimnàs que ho desitgessin.
Com hem dit, també vam gaudir de l’actuació de gimnasos d’altres localitats; concretament: Club Gimnàstic Nova Forma
(Guissona), Complex Nou Olimpus (Lleida), Cervera Olímpic Sport,
Gimnàs Energy (Guissona), Gimnàs de Castellserà, Gimnàs PacDom (Almacelles), Centre Esportiu Esquitx (la Seu d’Urgell), Gimnàs Ponts, Gimnàs Escola Nova Joventut (Cervera) i Gimnàs Integral (Mollerussa).
Per què gimnasos d’altres pobles?
Al llarg de l’any se celebren festivals d’aeròbic a diferents localitats
de les comarques de Lleida. En aquests casos, es conviden gimnasos de pobles veïns per a què s’exhibeixin. El Gimnàs Altis reserva
aquesta participació forana per al Festival del mes d’abril. Enguany
s’havia previst que tindria una durada de dues hores, però la presència de tants gimnasos féu que l’encontre en durés gairebé quatre.
Quina feinada!
Les quatre hores d’actuació no tenen res a veure amb el temps emprat per a que tot rutlli el dia del Festival. Evidentment, els números
es preparen amb molta antelació; vam començar a assajar pel Festival d’abril uns dies després de la Marató del desembre.
A més de les actuacions, els dies previs també cal preparar moltes altres coses i, en aquest sentit, l’ajuda de la gent del Gimnàs i del
poble en general és decisiva. Volem agrair a tots els qui ens vau
ajudar, muntant i desmuntant l’escenari, col·locant les cadires, escombrant el pavelló. Gràcies als qui us vau fer càrrec del servei de
bar. Gràcies als qui ens vau pentinar i maquillar, i també als que us
vau encarregar de l’equip de so. Gràcies als presentadors accidentals, per la seva gràcia i simpatia. En fi, gràcies a tots!
La col·laboració, imprescindible
Un esdeveniment d’aquestes dimensions comporta una despesa molt

Par
len les Entita
ts
arlen
Entitats
important i l’ajuda dels nostres col·laboradors ha estat vital. Un agraïment,
doncs, a tots ells: Ajuntament d’Artesa
de Segre, Perruqueria l’Spill, Plantes
Bergonyó, Sala Planeta (Balaguer), Pub
Jack’s, Calçats Cercós Esports, Grupp7,
N.P. Imatge i Regal (Agramunt), Viatges Iltrida (Balaguer), Quitxalla, Forn
de pa i pastisseria Borrell, Instal·lacions
Calvet Baella, Detalls, Forn de pa i pastisseria R. Serra, Expert Ràdio Mateu,
Emmarcacions La Rulina, Farré Oil,

Cal Rellotger, Nestlé, Centre d’Estètica Altis, Distribució de Begudes
Puigredon, Fusteria Joan Llanes, Forn
de pa Carles Solé, Foto Promovideo
Joan, Cooperativa d’Artesa, Exclusives
Era (Balaguer), Ibercaja, La Confiteria,
Instal·lacions Galceran, Olis Macià,
Autoservei Preko-Morera, Supermercat
La Plaça, Aquí Natura, Banc Central,
Eroles Consulting, Assegurances Camats Gardela, Elèctrica Aldavó, Forn
de pa Aymerich i La Caixa.

Gràcies!
No seria just, en aquest llistat d’agraïments, oblidar tota la gent que van seguir atentament les quatre hores d’exhibició. Des d’aquestes pàgines, el
Gimnàs vol agrair a tots els artesencs i
artesenques que ens van acompanyar
durant el Festival, deixant al nostre poble en un lloc privilegiat de l’aeròbic
lleidatà.
Text i Fotos: Gimnàs Altis

Desfilada de roba infantil i juvenil
Calçats Cercós Esports, es va fer una
desfilada de roba infantil i juvenil de
la marca Petit Boy de roba infantil i
juvenil.
La desfilada va comptar amb la collaboració de perruqueria l’Spill, flors i
plantes Bergoñó, pub Planeta Balaguer,
gimnàs Altis, serradora Guàrdia, Ajuntament d’Artesa, i també dels comerços del casc antic. L’assistència va ser
d’unes 400 persones.

Amb aquesta desfilada es volia ensenyar la nova incorporació a Calçats
Cercós Esports a la 2a planta de la botiga situada al carrer Bisbe Bernaus
núm. 12 per fer conèixer a la gent la
nova roba infantil per la present primavera-estiu d’aquesta marca francesa
dedicada a roba infantil, amb colors
molt vius i disseny a tota la seva col·lecció.
S’ofereix a la 2a planta, totalment
pensada per a roba de nens des dels més
petits als més grans. I també sense marxar de la roba esportiva que actualment
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passat dia 25 d’abril, al carrer
E lBisbe
Bernaus i patrocinada per

ja no és tan esport sinó més moda.
A la desfilada van passar 40 models
infantils d’Artesa amb molta gràcia i simpatia, però també es va comptar amb la
col·laboració de models professionals.
Es va donar a tots els assistents una
bossa d’obsequi, on hi havia una butlleta per participar en un sorteig de dues
entrades a Port Aventura; l’afortunada
del qual va ser Maricel Vila i Berne de
Ponts.
Calçats Cercós Esports

Par
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Creu Roja amb el Projecte Rius!!!
l’arribada de la primavera, el
A mb
Projecte Rius de Catalunya posa
en marxa la nova Campanya d’Inspecció Bàsica dels Rius Catalans.
La Creu Roja d’Artesa de Segre es
va adscriure en aquest Projecte el passat dia 24 de novembre de 2001, en el
qual dos tècnics d’aquest mateix Projecte van venir al municipi d’Artesa de
Segre a fer una formació provincial sobre com elaborar l’estudi d’un riu, per
tal que totes les entitats que participessin
en aquesta formació tinguessin una suficient independència per realitzar la inspecció en el tram i riu que desitgessin.
Vam realitzar la inspecció de primavera el passat dissabte dia 27 d’abril i
es va escollir el tram que passa per “La
Palanca”, ja que és un lloc on la possibilitat de trobar un estat d’insalubritat
del riu i la seva ribera és molt alta.
Per a poder dur a terme satisfactòriament aquesta inspecció, vam comptar

amb la col·laboració
de tres voluntaris/
àries de Creu Roja
d’Artesa de Segre i
un voluntari de l’Associació de Pescadors d’Artesa de
Segre, el qual ens va
facilitar la nostra
tasca amb l’aportació de material i coneixements.
Cal dir, però, que
aquesta va ser la
nostra primera inspecció realitzada de
forma autònoma i… -s’ha de dir tot!va ser força entretinguda a l’hora d’encertar quina espècie d’invertebrat o
planta aquàtica teníem al davant.
Només ens resta dir que tots els resultats de l’estudi han estat enviats al
Projecte Rius de Catalunya i que en te-

nim una còpia per si algú està interessat a veure’ls. Així mateix, invitem a
qualsevol persona que vulgui col·laborar en la propera inspecció que tindrà lloc a la pròxima Campanya de tardor.

25è aniversari de l’Associació de Gent Gran
dia 20 de maig (dilluns de la SegoE lnapassat
Pasqua o de la Pasqua Granada), la gent
gran d’Artesa va celebrar la seva festa anual,
amb la particularitat que aquesta vegada es commemorava els 25 anys de la seva fundació.
La diada va començar a les 12h amb la celebració d’una missa a l’església parroquial d’Artesa.
Més tard, va tenir lloc un dinar de germanor a l’Hostal Muntanya, al qual van assistir unes cent cinquanta persones.
Els actes van ser presidits per la Delegada de
Benestar Social a Lleida, Sra. Teresa Ribes; l’Alcalde d’Artesa, Sr. Jaume Campabadal; i el president de l’Associació de la Gent Gran d’Artesa de
Segre i Comarca, Sr. Joan Nogués.
En acabar el dinar, la Delegada va lliurar unes
plaques commemoratives a les dues persones de més edat,
sòcies del Casal: el Sr. Josep Puigpinós i Bernaus, de 94 anys,
i la Sra. Teresa Sirvan i Pallarés, de 90 anys. Actualment,
l’associació compta amb uns 220 socis.
Com a final de festa, va actuar la Coral de la Gent Gran de
Balaguer. Posteriorment, però, encara es va rifar una cistella
entre els assitents.
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Ramon Giribet i Boneta

La Pàgina de l’IES Els Planells

Festa de cloenda del 25è aniversari d’Els Planells
tot el curs 2001-2002, el
D urant
Centre educatiu Els Planells ha
realitzat diferents actes per tal de
commemorar el seu 25è aniversari.
El dissabte 25 de maig va tenir lloc
la cloenda d’aquesta celebració amb
la presència de la Consellera d’Ensenyament.
La festa va començar molt puntualment a les 11h amb l’arribada de la
Consellera, Sra. Carme Laura Gil, i les
salutacions de les autoritats i de les direccions del col·legi i de l’institut, representades pel Sr. Carlos Abad i la Sra.
Ramona Solé. Hi havia els alcaldes
d’Artesa, Cubells, Foradada i Vilanova,
Srs. Campabadal, Roig, Guàrdia i Serra, respectivament. També es va comptar amb la presència de diversos representants de l’administració: el Sr.
Ramon Alturo, Delegat d’Ensenyament
a Lleida; el Sr. Josep Baiget, Inspector
de la zona; i el Sr. Amadeu P. Huguet,
Secretari de la Delegació de Lleida.

La primera activitat de la Consellera
va consistir en descobrir una placa commemorativa a l’entrada del centre de
secundària, al·lusiva a les obres de
remodelació que s’hi van fer fa un parell d’anys; les quals van suposar una
inversió del Departament d’Ensenyament d’uns 100 milions de pessetes (incloent-hi la construcció d’un parvulari
nou).
Posteriorment es va iniciar un itinerari per les diferents plantes i dependències de l’edifici, durant el qual la
comitiva va poder veure el resultat de
les obres esmentades i les diferents exposicions que es van preparar amb
motiu de la festa. Les direccions d’ambdós centres van aprofitar l’avinentesa
per reivindicar, malgrat tot, la manca
d’espai, sobretot pel que fa a educació
infantil i primària. La visita al parvulari i al nou pati d’aquest, realitzat per
l’Ajuntament d’Artesa, va servir també perquè l’alcalde Campabadal expli-

qués les inversions municipals (passades i futures) en qüestió d’ampliació de
zones d’esbarjo i sol·licités una major
implicació econòmica per part d’Ensenyament. La reivindicació més urgent,
però, correspon a educació infantil, ja
que el curs que ha de començar el proper setembre s’iniciarà amb 5 grups de
parvulari i no es disposa d’espai físic
suficient per ubicar-los tots. Tant la
Consellera com el Delegat es van mostrar receptius i s’espera que a curt termini es resolgui aquesta situació d’urgència, mentre que la resta podria ser
una realitat en els propers anys. Cal remarcar també que l’Associació de Mares i Pares de primària ha col·locat jocs
infantils al pati de parvulari per valor
d’uns 7.200 euros (6.000 aportats per
l’AMPA i 1.200 pel centre).
Una vegada acabada la ruta, va tenir
lloc un acte acadèmic a la Sala d’Actes
del centre. Va obrir el torn de paraules
la directora de l’IES, la qual va donar

Durant l’itinerari inicial per l’edifici

La taula presidencial de l’acte acadèmic
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Aquesta terrassa, d’uns 300 m2, podria admetre dues plantes d’ampliació d’espais

La Pàgina de l’IES Els Planells
pas a la presentació del llibre editat per
l’institut sota el títol 25 anys bastint
futur que va anar a càrrec del Sr. Josep
Borrell, inspector d’Ensenyament i escriptor (havia estat inspector del centre). Després va ser el director del col·legi qui va dirigir unes paraules als assistents abans de la presentació del llibre del CEIP titulat 25 anys fent escola, que va ser presentat pel Sr. Joan
Arjona, Director del Centre de Recursos Pedagògics de la Noguera i
exmestre de l’escola (el mestre Joan,
com ell mateix va recordar durant la
seua intervenció). Tot seguit, l’alcalde
d’Artesa va fer el seu parlament abans
que la Consellera tanqués l’acte. Abans,
però, de l’aperitiu que estava preparat
al pati de baix, gentilesa de l’Ajuntament d’Artesa, els directors dels dos
centres van fer entrega dels respectius
llibres als membres de la presidència i
la cobla Bellpuig Cobla, que posteriorment va continuar la seua actuació al
pati, va interpretar dues peces: una sardana i una polca. En general, l’acte es
va desenvolupar en un ambient molt

familiar i distés, de manera que la Consellera va afirmar que es trobava com a
casa.
Durant l’esmentat aperitiu, es van
poder veure efusives salutacions de
persones que es retrobaven després de
cert temps i així va acabar de passar el
matí, molt ben acompanyats per la música de la cobla, abans d’anar al dinar
que s’havia preparat al pavelló
poliesportiu.
La participació al dinar va ser força
nombrosa –gairebé 500 persones–, encara que no es va poder comptar amb
la presència de la Consellera i del Delegat d’Ensenyament. Tot i ser dissabte i coincidir amb època d’exàmens
universitaris, a més de la coincidència
amb altres activitats primaverals, es pot
considerar com un èxit. Hi havia gent
de tots els sectors de la comunitat educativa, tant d’alumnat, professorat i
pares actuals com dels que ja no tenen
relació directa amb els centres. El final
de festa va consistir en jocs inflables
per als més petits i ball amb el Duo
Coral per a la resta. És curiós, però,

observar que la majoria de la gent es
va estimar més continuar xerrant amb
els companys de taula que no pas ballar.
Ara, després d’un curs força intens i
carregat d’activitats tot va tornant a la
normalitat. No obstant, després de la
festa final, encara hi ha dues xerrades
més dins del cicle que s’ha anat realitzant: una sobre esport i l’altra sobre el
lleure.
Text: Ramon Giribet i Boneta
Fotos: Miquel Regué i Gili

Nota d’agraïment
El CEIP i l’IES Els Planells d’Artesa
de Segre volen agrair públicament
les nombroses col·laboracions que
han tingut, tant d’institucions com
personals, per tal de poder dur a terme la celebració dels seus 25 anys,
així com la nodrida participació que
va tenir l’acte de cloenda de l’aniversari.

Portades dels respectius llibres
commemoratius
Les carpes de l’Ajuntament d’Artesa van ser molt útils durant l’aperitiu

El pavelló es va omplir amb les gairebé 500 persones del dinar
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Intervenció de la Consellera d’Ensenyament

Tema del Mes

Escala en Hi-

que form
E lsd’Escala
en H

La primera actuació va causar impacte i és que la Mariona Oriola, la Ivet
Solé, la Sònia Caballol i la Judit Vega van mostrar-se molt ficades en el seu
paper durant la interpretació de la cançó del film Moulin Rouge
La Montse Amorós, en el paper de Rosa d’Espanya, potser hauria aconseguit una millor posició a
Eurovisió atesa la interpretació del personatge.
L’acompanyaven, amb molta marxa, la Sònia
Caballol i la Ivet Solé

oferir al públic la nostr
diumenge 5 de maig: un esp
Major” (segons la vox popu
ment emplenar el pavelló pol
persones.
Des de la primera actuació, el 199
nets a una entitat artesenca. En aqu
Tot i que les coses van anar fo
Josep de cal Don Juanito, que va so
quan preparava el sopar que el CEN
muntar-ho tot. Des d’aquestes línies
A part de la gent del grup i de
manera o altra ens han ajudat (am
totes aquestes persones, moltes gr
Pel que fa als números de l’esp
de la dita “val una una imatge
rem l’espai disponible de La

Text: Ramon G
Fotos: Sergi

La Isabel Hernàndez en el seu paper de Paulina Rubio amb una de les
cançons més escoltades l’estiu passat: Yo sigo aquí. L’acompanyament
coreogràfic anava a càrrec de la Roser Secanell, la Teresa Rosell, la M.
Alba Solanes i l’Anna Rispa

Un número seriós o còmic? Els Tres Tenors (Ramon Giribet, Domènec París i
Kike Valls) van interpretar Brindisi, després de molta preparació, amb una nodrida orquestra dirigida pel mestre Herbert von “Gasia”
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L’humor no hi podia faltar. Entre l’Anna Massana i el Rafa Vega, presentadors de l’espectacle, va aparèixer el Kike molt ben acompanyat d’una “noia”
que sembla ser que juga amb el CENG

Tema del Mes

-Fi pel CENG

mem el Grup
Hi-Fi d’Artesa vam
ra cinquena actuació el
pectacle “digne de la Festa
li) que va aconseguir novaliesportiu amb prop de 1.000

96, sempre s’han destinat els guanys
uesta ocasió es tractava del CENG.
rça bé, cal lamentar l’accident del
ofrir cremades de certa consideració
NG va organitzar per després de dess li desitgem que es recuperi bé.
el CENG, són molts els que d’una
mb vestuari, instruments, etc.). A
ràcies.
pectacle d’aquest any, farem cas
que mil paraules” i emplenaa Palanca amb fotografies.

Uns “joves” Beatles van trencar totalment els esquemes inicials amb la coneguda She love you (Donís Mas, Domènec París, Francesc Vilaró i Ramon Giribet)
El cèlebre Supercalifragilisticoespialidoso de l’entranyable film musical Mary Poppins, interpretat
per la Lluïsa Ribó i el Jordi Solé, acompanyats dels
nens Albert París i Judit Morros. No surten a la
imatge la M. Àngels Calveres, l’Alfredo Francesca,
el Joan Oriola i el Josep M. Gasia, que hi actuaven
formant una comparsa

Giribet i Boneta
i Valls i Jové

Repetició d’un número que ja es va fer fa uns anys: Cabaret. Ara, però,
les “noies” no eren les mateixes, ja que es tractava de Kike Valls (com a
L. Minelli), Joan Morros, Jordi Solé, Domènec París i Ramon Cotonat

Una interpretació molt treballada d’un dels musicals més cèlebres del cinema: la
cançó Amèrica de West Side Story. Elles són: Teresa Ribó, Antònia Solé, Pepita
Pont, Maite Jusmet i Anna Rispa. I ells: Joan Oriola, Francesc Vilaró, Donís Mas,
Joan Morros i Ramon Cotonat
la Palanca
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En començar la segona part, Lluís Llach (Ramon Giribet) i Lucrecia (Fina Gómez)
van ser molt ben acompanyats per Teresa Rosell, Francesc Gutiérrez, Manolo García,
Donís Mas i un grup de 24 nens i nenes (la majoria del CENG) en un fragment de
l’espectacle Germanies 2007

Tema del Mes

Els més petits no van poder-se resistir a la tentació d’interpretar una coreografia
country de la cançó No rompas más de Coyote Dax. Es tracta de Marc Valls, Judit
Morros, Albert París, Sara Gutiérrez, David Sellart i Marta Vilanova

La Teresa Ribó interpretant Rosana amb la cançó Hoy. Els músics eren:
Alfredo Francesca, Manolo García, Francesc Vilaró i Josep M. Gasia. I les
“gogós”, Roser Secanell, M. Alba Solanes i Maite Jusmet

El grup Camela, amb
la cançó Pensando
en ti, interpretat pel
Joan Morros, el Joan
Oriola (quines “pintes”!) i la Montse
Terés. No surten a la
imatge els “músics”
Ramon Giribet,
Manolo García i
Paco Gutiérrez

Quina marxa aquestes
noies! Només de
veure-les bellugar-se
damunt l’escenari ja et
feien sentir cansat. Es
tracta de l’Alba Solé,
l’Anna Valls, la
Mariona Ribó i l’Ester
Morros amb el tema
Fly in the wind

Un pupurri de cançons de l’orquestra Maravella, formada per un bon nombre d’integrants
del grup, va posar el punt final a l’Escala en Hi-Fi. Posteriorment, una cançó de la pel·lícula
el El libro de la selva (versió animada de Disney) popularitzada novament pels nois i noies
d’Operación Triunfo va servir per fer pujar els prop de 80 participants a l’escenari
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La Fina Gómez com a Gloria Gaynor (sembla que li agraden els papers de color) amb
I will survive, molt ben “custodiada” pel Marc Cotonat i el Donís Mas Jr., a més de
l’Ivet Solé, la Sònia Caballol i la Judit Vega

Des del Mir
ador del Montsec
Mirador

Resistents antifranquistes tornen a la Vall de Meià
dues corones de llorer
P erambdipositar
flors al peu de la placa que

Placa del cementiri de Sta. M. de Meià que rememora la mort de set guerrillers passats per les armes
allí el novembre de 1944

Entorn de l’octava del 8 de maig de cada any (commemoració del final de la II Guerra Mundial el 1945),
els antics guerrillers celebren amb diferents actes la victòria dels Aliats sobre el feixisme homenatjant els
caiguts en la resistència antifranquista. Cementiri de Sta. M. de Meià.

Després es dirigiren a Vilanova, visitaren el poble i tot seguit van seure al
menjador de l’històric Hostal Pissé
(1845), que serví un suculent i copiós
àpat. El torn de paraules l’obrí el guàrdia d’assalt, resistent a París i president
de l’Amical, Lluís Marti Bielsa (6 anys
de presó), glossant la importància de
l’acte. Enric Pubill (10 anys de presó) i
Joan Garcia Tristrany (7 anys de presó), en nom de l’Associació Catalana
d’Expresos Polítics (Medalla d’Honor
de Barcelona 2001), van donar la medalla de l’entitat a l’amfitrió i mecenes
de la trobada Pepito Grau, resistent de
la primera hora, anima mater de l’Hostal Pissé, exiliat més de 20 anys, qui
pronuncià un emotiu parlament als seus
92 anys en què manifestà la seva ferma
voluntat de continuar transmetent a la
societat actual l’esforç d’aquelles lluites contra el feixisme.
El síndic de la
Vansa, poeta i alcalde de Vilanova de
1959 a 1963, Delfí
Solé llegí uns versos
laudatoris a Dolores
I b á r r u r i
“Passionària”:
“siempre defensora
de la verdad, porque
tu ideal es la lealtad,
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s’havia posat el 5 de maig de 1991, el
12 de maig passat l’Amical d’Antics
Guerrillers de Catalunya va tornar al cementiri de Santa Maria de Meià per recordar que allí, molt a prop, a l’era del
Maleno, el 13 de novembre de 1944,
foren passats per les armes set guerrillers que participaren en l’acció més
meridional de l’Operació Reconquesta
d’Espanya els tardorals d’aquell any
després d’haver ocupat unes hores
Vilanova i la serra del Montsec alguns
dies. Quan es construïa la granja porcina del Moliner, Mossèn Pere Coderch,
fill predilecte del poble, disposà que les
seves restes es traslladessin al fossar del
monestir.
Carme Casas (18 mesos empresonada i en llibertat vigilada 15 anys), enllaç de les Forces Franceses de l’Interior al departament del Gard i una de les
dones que va participar en aquell intent de restauració de la República espanyola ara fa 58 anys, pronuncià un
breu discurs respost en l’aspecte institucional per l’alcalde pedani de Santa
Maria, acompanyat del regidor vilanoví Vilanova en representació de l’alcalde Serra.

luchando siempre contra la falsedad...”
Entre la cada dia més reduïda
comitiva (per llei de vida)
d’heptagenaris i octogenaris antics resistents –flanquejats de simpatitzants,
amics i familiars– hi havia Leandre
Saún (12 anys de presó), Trinitario
Rubio (4 anys de presó), enllaç de la
guerrilla del Maestrat, i José Zaurín,
guerriller del Maquis del Cher i partícip en la invasió dels Pirineus per la
Vall d’Isil, exiliat fins a 1968.
La Guerra Civil (el front va estar sis
mesos parat en aquesta zona), però sobretot la resistència armada primer i
pacífica després contra el règim del
masover Pardo, va estar el leivmotiv que
convertí durant unes hores la Vall de
Meià en un silenciós rendez-vous contra la desmemòria.
F.S.A.
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El parc eòlic de Sant Mamet

Contradicció en el Decret Rgulador
de la Implantació Eòlica
Hem de tenir en compte que en la presentació al Parlament de Catalunya (el
8 de març de 2001) del primer Decret
Regulador de la Implantació Eòlica a
Catalunya per part del Govern de la
Generalitat, el Parlament va instar-lo a
revisar el projecte de mapa tenint en
compte les al·legacions presentades, i
impulsar el diàleg amb el territori.
Es considera que la nova redacció del
Decret recull aspectes que milloren el
redactat inicial en tant que es fa ressò
de la sensibilitat clarament estesa de
que és necessari mantenir un equilibri
entre el canvi de l’actual model energètic i la preservació del patrimoni natural de Catalunya. Com aspectes

especialment remarcables, el
mapa incrementa el percentatge
de territori de
preservació integral i inicia una
aproximació a
l’ordenació territorial dels aprofitament eòlics.
Per tant s’ha
proposat una
major restricció de les zones d’ampliació eòlica. Contràriament al que ha succeït en la Serra de Sant Mamet, que
inicialment estava inclosa com a zona
d’exclusió d’implantació de parcs
eòlics (color vermell), passant a zona
d’implantació de parc eòlics condicionada a la declaració d’impacte ambiental (color groc).
El Decret encara no és definitiu. Per
tant, creiem que aquest parc no es pot
autoritzar fins l’aprovació definitiva del
Decret i del Mapa d’implantació ambiental de l’energia eòlica a Catalunya.
Economia sostenible
Volem remarcar també que és imprescindible que, de forma paral·lela, les
administracions cerquin els ajuts econòmics necessaris perquè els municipis que podrien veure’s beneficiats econòmicament per la instal·lació de les
centrals, puguin endegar projectes alternatius de generació de riquesa basats
en una gestió responsable i sostenible
dels recursos disponibles als seus espais naturals.
Característiques ambientals de la
Serra de Sant Mamet
Per la seva latitud i per la seva pertinença a la façana mediterrània, la Serra de Sant Mamet és vulnerable als
efectes del procés de canvi climàtic:
increment de les epidèmies, pèrdua de
recursos hídrics, desforestació, erosió,
combinacions de pluges devastadores
amb sequeres perllongades, etc. Tot
això farà que els nostres ecosistemes
es vagin degradant lentament amb els
conseqüents efectes cap als animals i
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Exposició
Estem a favor de l’energia renovable,
així com de l’energia eòlica, i som coneixedors del problema del canvi climàtic. Però estem en contra de la instal·lació de centrals eòliques en els espais
d’elevat interès ecològic o paisatgístic.
Més enllà de criteris estètics (que naturalment són subjectius), la instal·lació
d’aquestes centrals en els paratges naturals implicarà una degradació irreversible del medi natural. Aquesta degradació serà resultat de la construcció de
les noves carreteres que han de permetre l’accès a la muntanya de la maquinària pesant i la instal·lació de torres i
línies d’alta tensió per al transport energètic. Tot això implicarà el moviment
de terres, l’eliminació de vegetació i,
en general, un empobriment molt important de la zona afectada. A més, totes aquestes instal·lacions difícilment
podran ser eliminades el dia que deixin
de tenir rendibilitat econòmica i, per
tant, hipotequen molt greument el futur del nostre medi natural.
És per tot això que, seguint el model
de països com ara Àustria i Dinamarca,
proposem la instal·lació de les centrals
eòliques en zones degradades i humanitzades com ara els espigons dels porta marítims, els laterals de les autopistes, vies fèrries, polígons industrials,
etc.

les plantes que els formen, provocant
un impacte negatiu en la flora i fauna,
tant a través dels aerogeneradors
(paisatgísticament produeixen impacte
visual i contaminació acústica) com de
les carreteres que es fan per possibilitar la seva construcció.
Si parlem de les característiques
geomorfològiques i ambientals de la
Serra de Sant Mamet, amb una alçada
de prop de 1.400 metres (la segona serra més important del Prepirineu exterior darrere del Montsec), tot i que les
geològiques de la part elevada de la
serra mostren una molta acusada carstificació i manca de sòl, han condicionat tot un seguit de comunitats biològiques que la fan extraordinària
ambientalment.
La gran dispersió d’aerogeneradors
de la Serra de Sant Mamet, ocupant un
àmbit d’actuació superior a 2.300 ha,
amb una separació entre ells superior a
3 km, comporta la realització de camins
de 4 metres per enllaçar-los, amb el
conseqüent moviment de terres que
planteja un greu perill en els ecosistemes anteriorment esmentats.
L’obertura de nous accessos es creu
inoportuna atès que en l’actualitat
n’existeixen suficients per arribar a la
part superior de Sant Mamet, que tan
sols caldria millorar i eixamplar si és
necessari. Així aconseguint un pressupost més favorable i conservant el medi.
Es procuraran fer servir tècniques de
transport aeri dels material per tal de
minimitzar l’impacte que provoca
l’obertura de grans pistes en zones forestals amb la finalitat de traslladar els
components més voluminosos dels ae-
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Característiques paisatgístiques
La Serra de Sant Mamet, degut a la seva
altitud, és un dels punts més visibles
des del sector sud de les serres del
Montsec, la qual cosa suposa que qualsevol construcció elevada en les parts
més altes de la serra confereixin un
efecte barrera des del punt de vista paisatgístic que degradaria notablement el
paisatge, no tant sols de la Serra de Sant
Mamet, sinó també el de la Serra del
Montsec, la qual constitueix un dels
espais naturals singulars del Prepirineu
català (inclòs dins del PEIN del 1992).
La col·locació d’aerogeneradors en
la carena crea un greu impacte visual
atès que és la primera serra de considerable alçada que resulta visible des de
tota la plana de Lleida (i punts més llunyans).
Així doncs, tenint en compte l’avanç
exponencial que sembla que està tenint

la tecnologia dels nous aerogeneradors,
pensem que serà molt possible buscar
altres ubicacions per a la instal·lació
dels parcs eòlics, que puguin fer rendible l’obtenció d’energia sense necessitat d’ocupar els cims, els perfils i les
carenes de les muntanyes.
Conseqüències ambientals que es
derivarien del projecte
Més enllà del greu impacte paisatgístic
que produiria el parc eòlic, les conseqüències ambientals serien fatals tenint
en compte que afecta una de les zones
que està inclosa en el Pla de Recuperació del trencalòs (Gypaetus barbatus),
espècie que és present com a nidificant
en àrees de la Serra de Sant Mamet. A
banda del trencalòs, que és espècie
prioritària en la Directiva d’Hàbitats 92/
43 CEE, es troben d’altre espècies de
rapinyaires com són l’àliga daurada
(Aquila chrysaetos), el falcó pelegrí
(Falco peregrinus), a més de
carronyaires com el voltor comú (Gyps
Fulvus) i l’aufrany (Nephron
percnopterus). Totes elles rebrien un
impacte que podria resultar crític per
l’efecte d’absorció de la pressió de l’aire que produeixen les hèlix, com s’ha
demostrat abastament en els estudis de
mortaldat de rapinyaires en parcs eòlics
de Navarra i Andalusia.
En el nostre cas, les espècies afectades es troben en una densitat tan baixa
a l’estar en el cim de la piràmide tròfica, que una petita pèrdua d’elles pot
suposar la desaparició en la zona
d’aquestes.
Inexistents precaucions d’incendis
forestals
Els 33 aerogeneradors tenen una alçada de 55 m sense incloure els 30 de les
aspes. En total, suma aproximadament
uns 80-85 m. d’alçària. Els aerogeneradors són metàl·lics i aquest material
atreu les descàrregues atmosfèriques
(llamps), provocant un gran risc d’incendis molt difícil d’apagar per la gran
quantitat d’oli de motor que hi ha emmagatzemat en la part interior de la base
dels aerogeneradors.
La ubicació correcta dels aerogeneradors i la seva eficient connexió a terra, l’elecció dels seus materials podria
evitar aquest perill.
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rogeneradors. És una tècnica provada
en la construcció i manteniment de les
torres que formen les línies d’alta tensió i altres instal·lacions d’alta muntanya, i no semblen existir dificultats en
aplicar-les a la construcció de parcs
eòlics.
També cal contemplar des de les administracions l’accés dels ens locals a
la propietat dels parcs.
En tot cas, seria convenient estudiar
les zones alternatives a la implantació
del parc eòlic a partir d’una anàlisi
ambiental que determini quines àrees
del municipi tenen capacitat d’implantació eòlica i, d’aquestes, graduar-les
per la seva vàlua ecològica. Entenem
que aquest estudi hauria de ser realitzat per òrgans acadèmics imparcials i
solvents, com a garantia de prevenció
per part de l’Ajuntament a l’hora de
garantir davant dels seus ciutadans la
salvaguarda dels valors naturals més
remarcables del seu municipi, que més
enllà d’aquests valors formen part del
patrimoni mil·lenari de la seva població.
A les proximitats de la Serra de Sant
Mamet es troben els espais naturals
d’Aiguabarreig Segre-Noguera Pallaresa i Serra del Montsec, que van ser inclosos en el Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) aprovat pel Govern de la
Generalitat l’any 1992.

Inexistent ubicació de la línia d’alta
tensió
En el projecte esmentat no es justifica
la situació de la línia aèria d’alta tensió
d’evacuació d’energia que és necessari
construir per interconnectar una installació eòlica amb la xarxa elèctrica de
distribució o de transport.
Creiem, per tant, que s’ha de condicionar l’aprovació del projecte de parc
eòlic a la concessió prèvia de la llicència per a la instal·lació de línia elèctrica.
Interès cultural
L’existència de l’ermita de Sant Mamet
i el refugi de muntanya són valors culturals que han de ser protegits i la situació pròxima dels aerogeneradors
s’hauria d’evitar.
Intensitat del vent
A causa de l’orografia complexa del
nostre país, les dades de vent no són
encara prou ben conegudes i varien força entre dos punts propers, per la qual
cosa només són realment vàlides les
dades mesurades cas per cas.
S’han d’utilitzar criteris científics
que puguin argumentar sòlidament les
possibles ubicacions. Les corresponents
mesures de vent aportades en el projecte corresponen a una sola estació situada a la cota superior prop de l’ermita, en aquest cas amb sèries de dades
molt curtes (a penes dos anys). Aquestes mesures són clarament insuficients
per tal de poder decidir racionalment
les ubicacions dels diferents aerogeneradors que es pretén construir. Fins i
tot, una vegada seleccionada una ubicació, s’haurien d’estudiar diferents alternatives raonables de localització, així
com de decisió sobre el nombre adequat d’aerogeneradors a instal·lar.
Les autoritzacions d’instal·lació de
parcs eòlics han d’incloure garanties de
producció d’electricitat sempre que es
donin condicions acceptables de vent.
Per tal d’esbrinar i contrarestar les dades facilitades pel promotor, és necessari realitzar un sondeig per una empresa aliena al projecte.
Interès empresarial
De totes les tecnologies de producció
d’energia renovable, l’energia eòlica ha
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estat la primera que ha assolit les quotes d’eficiència que la converteixen en
un objecte d’un ràpid desenvolupament
en un futur inmediat.
Ara bé, aquest desenvolupament –si
es fa des d’una perspectiva merament
economista o tecnocràtica– es pot convertir en un nou factor generador de
desequilibris i conflictes. A Catalunya,
igual que en d’altres zones de l’estat
espanyol, s’ha donat darrerament un
argument especulador de projectes
d’instal·lació de parcs eòlics.
Aquesta proliferació de projectes,
lluny de respondre a un procés de desenvolupament de l’energia eòlica planificat i regulat que tingui en compte i faci
compatible la construcció d’aquestes
instal·lacions amb la conservació dels
espais naturals, s’ha basat en els aspectes
purament econòmics i de rendibilitat.
Potencia l’estalvi energètic
S’ha d’afavorir un model energètic que
minimitzi els impactes sobre el medi
ambient, les tendències socials que es
donin cap a mesures d’estalvi, eficiència energètica, fomentant les energia
renovables, promoció del transport públic i de les noves tecnologies del transport. Això implica incentivar l’aplicació de la millor tecnologia disponible
i, finalment, afavorir el desplegament

de les restants fonts d’energies renovables (solar tèrmica i fotovoltàica, geotèrmica i biomassa principalment) i de
promoció dels sistemes de transport
menys agressius.
Des de fa pocs anys, es té tendència
a un consum inadequat de l’energia.
Com es pot veure, s’il·luminen tots els
edificis d’un poble o una ciutat (esglésies, castells, muralles, ermites, muntanyes, sants, estàtues, monuments artístics...), provocant una despesa energètica important. Aquests edificis emblemàtics són molt interessants per visitar i observar cada detall artístic i
constructiu per emfatitzar la nostra història i cultura. Però si la intenció és visitar aquests edificis, és convenient ferho a ple dia, per observar i admirar plenament el seu encant.
Així, quin sentit té il·luminar aquests
edificis durant tota la nit si ben poca
gent, a aquells hores, se’ls mira?
El que provoca aquesta il·luminació
és greu: un consum important d’energia, contaminació lumínica provocant
condicions inadequades per al benefici
de la fauna, de la flora dels ecosistemes en general, intrusió lumínica en
l’entorn domèstic provocant molèsties
i perjudicis i, com a més important, la visió
del cel, les estrelles, astres, galàxies...
En relació a la contaminació lumíni-

ca, s’ha aprovat la llei 6/2001 (de 31
de maig) d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi
nocturn. En l’article 6.6.b) diu literalment “es prohibeixen les fonts de llum
que, mitjançant projectors convencionals o làsers, emetin per damunt del pla
horitzontal, llevat que il·luminin elements d’un especial interès històric”.
Tots els esmentats monuments històrics
són tan especials per haver-los d’illuminar tota la nit?
El consum dels focus col·locats en
els municipis de Vilanova de Meià,
Alòs de Balaguer i Artesa de Segre és
inadequat.
Interessos dels promotors
Per acabar, els diners que la empresa
destina com a ocupació del nostre terreny, ocasionant greus conseqüències
ambientals, tan sols és d’un 2 o un 5%
de l’ingrés de la empresa.
Atenent que el treball de reducció
dels efectes del canvi climàtic sobre
Catalunya és una tasca prioritària d’interès medi ambiental i social que ultrapassa els propis objectius de les empreses, purament econòmics, aquesta empresa hauria de correspondre.
Salvador Bertran i Clua
i un grup de veïns d’Alòs de Balaguer

Abandonats per la Comissió de Festes
Aquesta és una carta d’explicació i,
més que una explicació, és una reclamació per les següents causes que, des
del nostre punt de vista, són molt greus;
ja que ens afecta en el nostre treball i
professió.
Nosaltres som representants artístics,
membres de FECOM i GORALL, que
contractem orquestres de ball i altres
espectacles del món de la Festa Major
i festes en definitiva, que paguem els
nostres impostos municipals al poble
d’Artesa com qualsevol altre ciutadà o veí.
Dit tot això, doncs, si paguem els tributs que se’ns aplica, també volem que
no se’ns tingui abandonats per la Co-

missió de Festes i també per l’Excm.
Ajuntament, que segons el Sr. Batlle diu
que delega, però segons nosaltres delega molt malament.
Està molt clar que això només passa
a Artesa i pensem que ja és hora de dir
prou. Algú ens escoltarà i es donaran
compte del “mal trago” que estem passant amb aquest tipus de persones, per
a les quals semblaria que només val allò
que és de fora.
A Programacions Artístiques CLAU
DE SOL, ni per la Festa Major ni per
Carnestoltes s’han dignat a demanar ni
un sol pressupost, i l’últim any que varen demanar una proposta per la Festa
Major (el 2000), va resultar que tot el
que ens demanava la Comissió de Fes31
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tes ja estava contractat per un senyor
de Mollerussa (o sigui, gràcies per no
res); que si nosaltres portéssim un sol
pressupost al seu poble, podeu tenir la
certesa que acabaria sense cap mena de
dubte a la paperera.
En els pobles com Agramunt o bé
d’aquestes categories, una part molt
important és que, en els negocis del
poble, els negociants o empresaris són
els primers en ser consultats per les feines, i després vénen els altres; i sinó
ens quedarem, per sempre i no en tingueu cap mena de dubte, a la cua de
tots, més o menys com ara.
CLAU DE SOL, Joan Carbonell i Baró
MASTERS, Miquel Massana i Solans

Des del P
aís dels Pirineus
País

La neu de maig i la debacle de Le Pen
les muntanyes andorranes, mentre la
xarxa fluvial valirenca segueix traginant aigua i més aigua provinent
de l’anyal desglaç de les neus vers el
germà Segre, a conseqüència de tot
lo qual l’embassament d’Oliana –que
fins no fa pas gaire es trobava sota
mínims de la seva capacitat receptiva– fa un goig que enamora, ple a ras
i caramull.
Mentrestant, els Valires continuen
baixant embravits i furients, ja que la
liquació del blanc i sòlid element atresorat en el decurs de la passada hivernada a les regions dels cims tan sols ha
començat. I si els tràmits burocràtics
no impedissin el total sadollament de
l’embassament de Rialb, ben segurament que la gent catalana de les Terres
de Ponent podrien afrontar la vinent
estació estiuenca amb els dos referits
pantans plens a vessar.
Diuen els erudits en la matèria que
les afinitats dels pobles marxen en consonància amb la direcció de les aigües
del seus rius i, en virtut de tal regla de
tres, queda ben explicada i ratificada la
íntima germanor del Principat
d’Andorra amb la nació catalana; sobretot a la vista del discórrer de la xarxa fluvial andorrana que, amb l’excep-

ció de les aigües de l’Ariège, marxa
vers les veïnes terres catalanes.
És doncs ben evident i innegable la
suprema importància d’aquest constant
fluir de les dites i andorranes aigües per
als camperols de la plana lleidatana,
puix com diu un entossudit aprenent de
poeta:
Aigües braves andorranes,
que juganeres baixeu
vers les terres catalanes,
quan a Andorra es fon la neu,
sou talment com font de vida
pels camperols de la plana,
sou talment aigua beneïda
per la terra catalana (...)
I deixant de banda l’anterior glossa
“naturística”, i endinsant-nos en els viaranys de la política a escala internacional, direm que el diumenge 5 de maig
ha passat, com tot passa en aquesta enganyosa vida dels nostres anhels i dels
nostres escarrassaments. I cal matisar
que en el decurs de la referida jornada
els nostres conciutadans concentraren
la seva atenció en els resultats dels comicis a la Presidència a la República
Francesa, donada la circumstància que
–des de temps era temps– el càrrec adduït comporta, automàticament, la preeminència d’ostentar els títol i les funcions de Copríncep d’Andorra, compartit en forma bicefàlica amb el titular de
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a neu de maig ha fet presència

L altra volta damunt els cimals de

la Mitra d’Urgell.
Arrel de l’anterior, queda doncs justificat l’interès de la nostra gent pel
desenvolupament i el punt final de les
eleccions en qüestió; les quals, com era
d’esperar, es van saldar amb una contundent victòria de l’actual president i,
per tant, amb la derrota del seu opositor.
Cal dir que, a nivell nacional, la pràctica totalitat de la classe política andorrana s’ha sentit satisfeta amb l’esperat
triomf de Jacques Chirac; car no calia
ésser molt “degordit” per arribar a la
conclusió apriorística que l’important
aportació dels vots procedents dels partits d’esquerra, units enfront de la candidatura de Jean Marie Le Pen sota la
consigna “Barrem el pas al nazisme”,
decantarien la balança a les urnes en
forma ben concloent –com així ha estat– a favor de l’actual president.
Per tant, Chirac continuarà ostentant,
pel període de cinc anys més, el títol
de Copríncep sobirà de les Valls
d’Andorra; i tots els amants de la llibertat a la nostra terra hem tornat a respirar tranquils i assossegats... El perill
ja ha passat, o sigui que ni carretera ni
manta...

Sícoris

Música, Mestr
e!
Mestre!

XXXV Trobada de Corals Infantils
passat 11 de maig 4.000 nens i
E lnens
de tot Catalunya varen estrenar la cantata “Transatlàntida”
sobre l’obra de Jacint Verdaguer en
el marc de la XXXV Trobada de Corals Infantils de Catalunya del Secretariat de Corals Infantils de
Catalunya. La Coral Infantil Brots
d’Il·lusió hi era present, un any més,
amb un total de 15 cantaires.
El Secretariat de Corals Infantils de
Catalunya (SCIC) va realitzar el 1967
a Manresa la primera trobada de l’aleshores recent constituït SCIC, amb la
participació d’uns pocs centenars de
cantaires de tot Catalunya. Des d’aleshores el SCIC ha crescut molt fins a les
120 corals infantils catalanes que hi ha
federades actualment que compten amb
un actiu de més de 5.000 cantaires d’entre 5 i 16 anys.
Enguany ha tocat Trobada General
(se celebra cada cinc anys) i com és cos-

tum, s’ha encarregat
la composició d’una
cantata (conte cantat) per a l’ocasió.
Aprofitant que l’aniversari ha coincidit
amb l’any Verdaguer, ha nascut
«Transatlàntida»
amb música de
Baltasar Bibiloni i
text de Miquel
Desclot.
També s’ha realitzat un enregistrament a l’Auditori Enric Granados de
Lleida (per un grup representatiu de
cantaires del secretariat) que ha sortit a
la venta en el disc Acuitcantar 2 realitzat conjuntament pel SCIC, Catalunya
Cultura i Catalunya Música. El disc va
sortir a la venda el mateix dia del concert.
Després de molts mesos de preparació i d’organització, els dies 10 i 11 de
maig tigué lloc a Barcelona la XXXV
Trobada. Les diferents corals d’arreu de
Catalunya foren acollides per les corals
de la demarcació del Barcelonès. El cap
de setmana va començar amb un assaig,
in situ, el dissabte a la tarda amb l’orquestra Terrassa 48 i sota la batuta del
mestre Josep Vila (director de l’Orfeó
Català) assajos que van continuar el
diumenge al matí. Finalment, a les cinc
de la tarda, va començar el concert al

Palau Sant Jordi de Barcelona amb
4.000 nens i nens de 120 corals infantils d’arreu de Catalunya. El concert es
va dividir en dues parts: en la primera
es van interpretar diferents cançons del
programa comú (una d’elles, Hereu
Riera, harmonitzada per a cor i orquestra per Josep Lluís Guzman, professor
de l’Aula Municipal de Música
d’Artesa de Segre); en la segona van
interpretar la cantata per a cor infantil,
narrador i orquestra.
El Concert de la XXXV Trobada va
finalitzar amb l’entrega a cada coral
d’un record i la interpretació d’Els Segadors per part de tots els cantaires i
assistents sota la direcció del mestre
Josep Vila.

Intercanvi entre Escoles de Música
es Escoles de Música de Sant

L Guim de Freixenet i d’Artesa de
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Segre han realitzat un intercanvi dels
respectius conjunts instrumentals i
alumnes de cambra. El 18 de maig
va tenir lloc un concert dels alumnes
de l’Escola de Música local a Sant
Guim de Freixenet i el 25 de maig
aquests van realitzar un concert a La
Dàlia Blanca d’Artesa de Segre.
El dissabte dia 18, els alumnes de
cambra de l’Aula Municipal de Música d’Artesa de Segre vam decidir mostrar els nostres dots musicals al poble

Text: Sergi Valls i Jové
Fotos: Ester Lara i Sergi Valls

Música, Mestr
e!
Mestre!
de Sant Guim de Freixenet. Eren les
cinc de la tarda quan vam marxar cap
aquesta localitat, ja que havíem d’arribar d’hora per poder treure els instruments i posar-los al to desitjat per tocar bé. Portàvem un repertori ben variat, des de clàssic fins al contemporani,
on fins i tot els violins van tocar jazz.
La resposta tant dels pares dels nostres
alumnes com del públic de Sant Guim
va ser força positiva i tothom en va quedar força satisfet.
En resposta a aquesta invitació,

nosaltres els vam oferir el nostre poble
d’Artesa de Segre, i el dissabte dia 25
de maig de 2002 a dos quarts de vuit, a
La Dàlia Blanca, ens van oferir un
concert dels seus alumnes. Van oferirnos música de cambra, solos
instrumentals i conjunt instrumental.
Un repertori ben variat on els nens, fins
i tot, feien percussió amb les seves
pròpies mans, cames i peus. En resum,
tot un bon espectacle musical. L’Aula
Municipal de Música va oferir-los un
record de la seva estada a Artesa i un

petit ressopó obert a tots els assistents
al concert.
Gràcies a gent voluntària, a
l’Ajuntament i als propis mestres, pares i alumnes de l’Aula Municipal de
Música d’Artesa de Segre, aquestes
activitats poden arribar a realitzar-se i
fer que la gent de fora conegui les
activitats que arriben a fer-se a Artesa.

Text: Ester Lara Rodríguez
Fotos: Ester Lara i Sergi Valls

Cercavins presenta el seu nou disc a Artesa
“Companyia Folk de les Terres de
Ponent”, oferí, una vegada més, un
concert, a la nostra ciutat d’Artesa
de Segre, amb força èxit. Aquest cop,
però, tenien un motiu molt especial
per estar entre nosaltres, la presentació del seu primer treball discogràfic, que porta per nom “La Cova del
Creco”, a la Dàlia Blanca.
Cercavins, com molts ja sabeu, està
format per set joves de les
nostres contrades, entre els
quals hi trobem fills del
nostre poble d’Artesa, com
l’Enric Ros, que és qui canta i toca la guitarra acústica, la Meritxell Freixes
amb el violí i la mandolina, en Gerard Sala de la
veïna Foradada, tocant la
bateria, en Bep Muñoz de
Bellpuig, amb la tarota i la
flauta travessera, en Jaume
Médico des de Castellserà,
tocant la gralla i el flabiol,
en Jordi Fillol de Barcelona amb el baix
i la nova incorporació de l’Héctor de
Lleida que toca la guitarra elèctrica.
Aquest primer treball ha estat
enregistrat, als estudis Montseny de
Barcelona, durant el mes de desembre
del 2001 i el van presentar per primer
cop al Centre Artesà Tradicionàrius
(CAT), al barri barcelonès de Gràcia,
dins el festival Tradicionàrius que
dedicà una nit a les terres lleidatanes.
Va ser tot un èxit i així els donà peu a

començar la promoció del seu treball
amb ganes i il·lusió.
I molts us preguntareu el perquè
d’aquest nom: “La Cova del Creco”?
Doncs té una explicació ben senzilla.
Els veïns d’Artesa segurament ja ho
hauran endevinat. Cercavins ha donat
aquest títol al seu primer disc, per
agraïr, en certa manera, la cessió del
local d’assaig a Vilves als nostres veïns
de “cal Creco”, com aquí els coneixem,
ja que és allí on han arranjat i creat

noves peces que també podem trobar
en aquest disc.
“La Cova del Creco” és un recull de
cançons d’arrel tradicional i d’altres
sons d’arrel pròpia del grup. És a dir,
que han volgut plasmar amb onze
cançons el seu segell, el seu estil propi,
capaç d’arranjar peces amb anys
d’història, com “Mariagneta”, “La
Melindrosa”... però que a la vegada despunta amb sons i melodies innovadores,
de collita pròpia, com “La fuga de
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26 de maig, a les set
E ldediumenge
la tarda, el grup Cercavins

Marcovau” i “La Cova del Creco” que
dóna títol al disc.
El motiu d’aquest primer treball,
doncs, en contra del que molts puguem
pensar, és el fi d’una etapa, el fi d’un
Cercavins que ha anat creixent i
madurant musicalment durant els seus
set anys d’existència i que ara vol passar
pàgina i començar un nou Cercavins,
una nova etapa, una nova experiència.
Cercavins ha començat la “muda” i amb
“La Cova del Creco” deixa enrera el bon
record d’una època que han
viscut intensament i que ara
ens volen mostrar, fent-nos saltar amb les seves cançons,
durant tot aquest estiu pels
diferents pobles i ciutats
d’aquestes i altres terres.
Animeu-vos perquè quan
arribi el fred, Cercavins es
tancarà de nou a Vilves, per
crear noves cançons, per
crear un nou estil, per crear
el seu propi segell que ja fa
temps que apunta, on hi
trobarem la fusió de diferents
ritmes del pop, de la música rock... amb
noves melodies, nous sons de caire celta
que ja comencen a bullir dins dels seus caps
i que esperen poder ensenyar-nos.
Amb tot això, Cercavins vol donar
les gràcies als lectors de La Palanca,
als veïns del nostre poble, al senyor
“Creco” un cop més, i a tots aquells que
han ajudat a fer que aquest primer disc
hagi estat possible. Moltes gràcies.
La Palanca

Música, Mestr
e!
Mestre!

XXIII Aplec de Corals a Andorra
(Andorra) la XXIII edició de l’Aplec
de Corals de la Zona Nord de Terres
de Lleida de la FCEC, on s’hi reuniren un total de 9 corals. La propera
edició d’aquest aplec l’organitzarà
l’Orfeó Artesenc en el marc dels actes del seu 30è aniversari.
La FCEC està dividida en diferents
demarcacions, la nostra, Terres de
Lleida, comprèn totes les corals federades de la província de Lleida, Andorra
i Flix. A causa de l’enorme extensió de
territori que abarca i les prop de 60 entitats corals que la formen, el 1980 (coincidint amb el naixement de la FCEC,
anteriorment Secretariat d’Orfeons de
Cataluna, SOC) la Demarcació es va
dividir en tres zones, la Zona de Ponent, la Zona de Llevant i la Zona Nord.
Antigament s’organitzaven, sovint,
molts i multitudinaris aplecs de corals
arreu de Catalunya: aplecs de zona,
generals de demarcació i de federació...
Actualment han canviat força la forma
que tenen les corals de trobar-se i les
corals han tendit a fer-ho realitzant i organitzant cicles de concerts (de 2 a 4
corals per concert): Maig Coral del
Barcelonés, La Roda Coral del Bages
Berguedà i la Primavera Coral de les
Terres de Lleida (cicles de concerts interns de cada demarcació) i Catalunya
Coral (cicle de concerts a nivell de tota
la Federació). El model de trobada en
forma d’Aplecs es realitza més de tant
en tant, i en algunes demarcacions fins

i tot fa molts anys que no se’n
realitza cap. Malgrat això les
corals de la Zona Nord de
Terres de Lleida continuen
organitzant un aplec anualment. L’Orfeó Artesenc ha
participat en pràcticament
tots els vint-i-tres aplecs que
s’han realitzat fins ara, dels
quals n’ha organitzat dos: la
VII i XI edició (1986 i 1990
respectivament) a més d’un
Aplec de la Zona II el 1979
quan Terres de Lleida només
es dividia en dues zones.
L’Aplec d’enguany es va
realitzar a Sant Julià de Lòria, organitzat per la Coral Rocafort en l’any del
seu 40è aniversari. Les nou corals participants foren: Coral Joia de Maig
d’Anglesola (invitada), Coral d’Avui
d’Agramunt, Orfeó Artesenc d’Artesa
de Segre, Coral Pontsicana de Ponts,
Coral Sant Andreu d’Oliana, Coral
Bordonera d’Organyà, Coral Rocafort
de Sant Julià de Lòria,Orfeó Andorrà
d’Andorra la Vella i Coral Sant Antoni
de La Massana. Les diferents corals es
van agrupar de tres en tres per preparar
unes cançons per interpretar-les conjuntament el dia del concert. L’Orfeó
Artesenc va preparar La Dama de
Mallorca, Regina Caeli i On suuri sun
rantas’autius juntament amb les corals
d’Anglesola i d’Agramunt, tot realitzant uns assajos previs. La jornada va
començar amb l’arribada de les corals
a les 10 del matí. Després es va realit-
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diumenge 19 de maig va tenir
E llloc
a Sant Julià de Lòria

zar un assaig de les diferents cançons
de programa comú on es va poder treballar amb altres directors i directores.
Seguidament els tres grups de corals
van disposar d’una estona per assajar
les seves cançons. Al migdia es va poder gaudir d’una ballada de sardanes i
d’un dinar de germanor. Finalment,
després d’un dia de convivència i de
cants, es va realitzar el concert a les 5
de la tarda. Primer els diferents grups
de corals van mostrar el seu treball realitzat durant aquests darrers mesos i
per acabar van interpretar conjuntament: Un cavaller fa el seu camí, El
meu avi, El Cant de la Senyera, l’Himne Andorrà i L’Hora dels Adéus.
El proper any, l’Orfeó Artesenc organitzarà l’Aplec a Artesa de Segre, coincidint amb els actes de celebració del
seu 30è aniversari.
Sergi Valls i Jové

Nar
va
Narrr ati
tiv

Lliurament dels Premis de Narrativa Breu
edició del Premi de NarraL ativa13aBreu
d’Artesa de Segre, que

L’escriptor Pep Coll va signar algun dels seus llibres

Foto de grup amb tots els premiats

Accèssits: La papallona i la marieta
d’Alexis Galceran i Queralt (Artesa de
Segre), El misteri del rellotge d’Àngels
Puigpinós i Marsà (Montargull), El
millor pescador de David Galceran i
Vila (Artesa de Segre)
3a categoria: Cicle Superior de Primària
1r premi: La rosa i el clavell d’Alba
Codina i Queralt (Artesa de Segre)
Accèssits: El drac de Gaudí de Brant
Galofré i Bofarull (Valls), El cinquè
botó de Francesc Estrada i Coma
(Artesa de Segre), La dona misteriosa
d’Alexandra Jordana i Soldevila
(Balaguer)
4a categoria: 1r
Cicle d’ESO
1r premi: La perillosa compra setmanal de Eva Carrera i Larroya
(Balaguer)
Accèssit: El descobriment d’Irene
Puig i Solanilla
(Agramunt)
5a categoria: 2n
Cicle d’ESO
1r premi: L’ocell
d’Egipte de Pilar Oliva i Vidal (Artesa).
Accèssit: El camí de
la vida de Natàlia
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organitza l’Àrea de Cultura de
l’Ajuntament a través de la Biblioteca Municipal Joan Maluquer i
Viladot, va oferir-nos el lliurament
dels premis el diumenge 26 de maig.
Com es habitual, l’acte va tenir lloc
a la Dàlia Blanca. Va ser presidit per
l’Alcalde d’Artesa, Sr. Jaume
Campabadal, acompanyat del nou regidor de Cultura, Sr. Jaume Gonzàlez,
i de la responsable de la Biblioteca, Sra.
Josefina París. La presentació va anar
a càrrec de la Sra. Sílvia Cardona i, com
en les darreres edicions, es va comptar
amb la presència d’un escriptor de les
Terres de Ponent; en aquesta ocasió es
tractava del Sr. Pep Coll. El jurat estava formada per 7 persones vinculades
amb Artesa i el món de les lletres o de
l’ensenyament.
Com es pot veure per la procedència
d’alguns dels premis que es van atorgar, aquest certamen literari gaudeix ja
d’una gran difusió. Els premis i accèssits són els següents:
1a categoria: Cicle Inicial de Primària
1r premi: El bruixot despistat de Gisela
Ramoneda i Rumí (Balaguer)
Accèssits: La bicicleta voladora de
Judit Serra i Perals (Artesa de Segre),
El tractor d’Antoni Burgués i Ordóñez
(Balaguer), El tractor màgic i en Jaume
de Pau Mateu i Regué (Balaguer)
2a categoria: Cicle Mitjà de Primària
1r premi: L’orgue de Vallbona de
Raquel Galofré i Bofarull (Valls)

Abelló i Ribó (Barcelona)
6a categoria: De 17 a 19 anys
1r premi: Oportunitats de Noemí
Casimiro i Giné (Reus)
Accèssit: L’amor... de Núria Dalmau i
Mines (Reus)
7a categoria: Més de 19 anys
1r premi:Mentides de grans de Josep
Vila i Gual (Parets del Vallès)
Accèssit: Passejant per Ripollet
d’Antoni Lozano i Rabaneda (Ripollet)
Text: Ramon Giribet i Boneta
Fotos: Miquel Regué i Gili

V ida Social

Confirmacions a Cubells
Foto: Joan Promovídeo

l diumenge 5 de maig va tenir lloc
la cerimònia de la confirmació a
Cubells, amb la presència del Bisbe
d’Urgell Joan Martí i Alanis, que veiem al centre de la imatge amb Mn.
Marià Vergé i Orobitg. Les noies confirmades són, d’esquerra a dreta: a dalt,
Núria Salmeron i Roma, Marta
Soldevila i Martí, Mònica Soldevila i
Martí; a baix: Laia Vidal i Sabanés,
Laura Navau i Sabanés.

E

BBC*

Cucurrucucú Colom

La Maria ha crescut. Ja no és la nena
de la fotografia. El dia tres de juny fa
12 anys i els seus pares li desitgen moltes felicitats.

Si sabeu qui som, us esperem a la nostra boda el proper 15 de juny a Refet
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BBC* són les sigles de la secció Bodes, Batejos i Comunions (i altres celebracions). Feunos arribar una foto i un text ben graciós. És
gratuït, només cal ser subscriptor de La Palanca

Si un Colom et trobes en algun poble pedalejant,
tot i la seva planta, que sembla jove i que és bon jan,
no te’n fiïs massa de la façana d’aquesta imatge,
tot el poble d’Artesa, hores d’ara, sap quan vas néixer.
Cucurrucucú quaranta,
cucurrucucú no ploris,
quan en facis quaranta-u
ens has de convidar tu.
Lletra: Carles. Música: Tomás Méndez Sosa
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Mes d’abril de 2002
12-04-02: Ple ordinari
Absències: Per CiU, Sra. Segú
Aprovació de l’acta de la sessió
anterior ordinària del dia 8 de maig.
Aprovació per unanimitat de designació de nous representants municipals a Òrgans Col·legiats. El Sr. Lluís
Agramunt i Oliva passa a fomar part
del Consell Escolar Municipal i de la
seva Junta Permanent, dels Consells
Escolars del CEIP i de l’IES Els Planells, i de l’Àrea de Defensa Forestal
Sant Mamet.
Proposta de modificació núm. 1
del Pressupost Municipal 2002, que suposa un increment de 255.075,54 euros
respecte al pressupost ordinari. Per a
aquesta modificació s’ha comptat amb
majors ingressos i, sobretot, amb el
superàvit de l’any 2001. Una de les
partides més importants de les despeses és de 66.000 euros, destinats a honoraris per a la modificació de les Normes Subsidiàries. S’aprova d’acord
amb la següent votació:
A favor: 7 vots (5 ERC, 1 PSC i 1 PP)
Abstencions: 3 vots (CiU)
Aprovació per unanimitat de les
Bases que han de regir la convocatòria
per a la provisió, pel sistema de promoció interna, d’una plaça corresponent a l’escala d’administració general
subescala administrativa, convocant les
corresponents proves selectives.
Aprovació per unanimitat d’aplicació de contribucions especials per a
l’obra “Renovació de la xarxa de clavegueram a Baldomar – 2a fase”, aplicant com a mòdul de repartiment la connexió a la xarxa. La suma de les contribucions ascendeix a 16.018,58 euros
(que pot reduir-se en funció del cost
final). Aquesta obra està subvencionada amb 37.026,29 euros pel PUOSC.
Aprovació per unanimitat de licitació ordinària d’execució per contracta, d’acord amb els plecs de condicions, de les següents obres: “Renovació de la xarxa de clavegueram a
Baldomar – 2a fase” (52.894,70 euros)
i “Pavimentació de carrers a Seró – 2a
fase” (19.622,35 euros).

Aprovació provisional per unanimitat de modificació puntual de les
Normes Subsidiàries per a la delimitació del sòl urbà a Baldomar, promoguda per la Sra. Teresita Daroca i Capell.
Aprovació per unanimitat d’una
moció proposada per la Unió de Pagesos, que insta al Govern de la Generalitat, al Govern de l’Estat i a la Comissió Europea a prendre determinades
mesures per tal de pal·liar els danys de
les gelades dels desembre de 2001 als
conreus d’oliveres de Catalunya.
Aprovació per unanimitat de les
següents certificacions d’obra:
a) Certificació núm. 10 de l’obra “Urbanització servei d’abastament d’aigua,
tram escomesa – dipòsit de capçalera
del Sector Industrial El Pla” per un import de 7.698,70 euros, signada per
l’arquitecta Sra. Espar a favor de l’empresa SORIGUÉ S.A.
b) Certificació núm. 2 de l’obra “Urbanització del C/ Roca del Cudós” per
un import de 33.756,93 euros, signada
per l’arquitecta Sra. Espar a favor de
l’empresa SORIGUÉ S.A.
c) Certificació núm. 1 de l’obra “Urbanització dels trams finals de C/ Monges, C/ Escoles i C/ Jesús Santacreu”
per un import de 60.978,09 euros, signada per l’arquitecta Sra. Espar a favor
de l’empresa Carrers i Obres S.A.
Aprovació per unanimitat de recepció definitiva del “Subministrament
i instal·lació de mobiliari al Casal de la
Gent Gran” i de devolució de la fiança
de 582,32 euros al Sr. Vicent Solé i
Petit, Interiorisme i Decoració.
ACORDS DE LA COMISSIÓ DE
GOVERN
(dels dies 2, 12, 15 i 22 d’abril)
Concórrer a la convocatòria del
Departament de Governació i Relacions Institucionals amb l’objectiu d’obtenir ajuts que permetin finançar les
despeses extraordinàries ocasionades
pel temporal de neu i fred del mes de
desembre de 2001.
Posar en coneixement dels veïns interessats la convocatòria del Pla
d’Electrificació Rural de Catalunya per
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a l’any 2002 (PERC 2002) i fer-ne publicitat, amb la finalitat de presentar-hi
només les propostes d’aquells que presentin una memòria o avantprojecte de
l’obra d’electrificació que pretenen dur
a terme, per tal d’evitar renúncies a les
subvencions atorgades.
Acceptar la titularitat de les dues
subvencions concedides per l’IEI a la
parròquia de Folquer-Comiols per a la
realització de l’obra d’arranjament de
l’església de Sant Romà de Comiols:
una de 4207,08 euros i l’altra de
6.010,12 euros. A més, concórrer a noves convocatòries de subvenció, tant de
l’IEI com del Departament de Cultura
de la Generalitat, i fer-se càrrec de dur
a terme l’obra que té un pressupost de
34.991,11 euros, assumint la part no
subvencionada.
Concórrer a la Convocatòria del
Departament de Cultura de la Generalitat de concessió de subvencions per a
l’execució d’obres de restauració i conservació d’edificis de notable valor cultural (anys 2002 i 2003), demanant un
ajut de 18.631,38 euros per a l’obra
d’arranjament de l’església de Sant
Romà de Comiols.
Proposar a l’Alcaldia la concessió de les següents llicències d’obres:
- A Fecsa Endesa, per millorar la xarxa
de distribució d’energia elèctrica de
mitja tensió al nucli urbà de Montargull.
- Al Sr. Vicent Figuera i la Sra. Gemma Bertran, per l’enderroc del cobert
existent a la Cra. de Montsonís 1.
- Al Sr. Francisco Rosell i Masana, per
pintar façana de l’edifici del C/ Raval
de Ponts s/n d’Anya.
- Al Sr. Xavier Rendé i Pujol, per enrajolar terrassa i cuina de l’edifici de la
Cra. d’Agramunt 44.
- Al Sr. Vicent Farré i Pujol, canviar
rajoles de la cuina, sense afecció d’elements estructurals, a l’habitatge del C/
Únic 10 del Pont d’Alentorn.
- Al Sr. Armengol Puigpinós i Sala, per
pintar façanes principal i posterior de
l’edifici de la Cra. d’Agramunt 46.
- A la Caixa d’Estalvis i Pensions de
Barcelona, per la reforma interior de
l’oficina bancària, a la planta baixa de
l’edifici de la Cra. d’Agramunt 30.
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el dia 30 de juny i concedir-los una subvenció de 195 euros per a l’actuació
d’un grup d’animació.
Adherir-se a la Xarxa d’Entitats
Cíviques i Culturals del Països Catalans i atorgar-los una subvenció de 90
euros per a l’acte lúdico-reivindicatiu,
el 4 de maig al Circuit de Montmeló, a
favor de la utilització del CAT a les
matrícules dels vehicles.
Reclamar a FECSA l’arranjament urgent d’una palmeta de la llum
al C/ Sants Cosme i Damià 26, després
de l’avís del Sr. Josep Morros i Reig.
S’acorda també fer una petició a
FECSA per a què procedeixi a la substitució de l’actual xarxa de distribució
per una de cable trenat en aquesta zona
de la ciutat.
Concedir al Sr. Jaume Alàs i Cantons una reserva de lloc de 6 m d’amplada per al Mercat Setmanal al C/ Bisbe
Beranus, davant del seu establiment.
Tornar a marcar les parades de
mercat del C/ Bisbe Bernaus. Desviar
el trànsit pels carrers Girona i Balaguer
els dies festius, no deixant-hi aparcar i
informant-ne als veïns de la zona.
Fer una carta al Sr. Felicià Espinal per tal que redueixi al mínim l’ocupació de la via pública amb productes
aliens als que comercialitza.
Posar a 24 euros (als comerços
a 22,44 euros) el preu de venda al públic dels llibres de la Història d’Artesa
de Segre.
Redactar un reglament per al
mercat setmanal, ateses les protestes
d’alguns comerciants de la zona.
Cedir l’ús del Pavelló Poliesportiu
al centre escolar Els Planells per al dia
25 de maig, en què es fa la festa de cloenda del seu 25è aniversari.
Cedir l’ús de la pista poliesportiva
del Camp d’Esports Municipal al CE
Artesa de Segre durant els mesos de juny
i juliol per a la celebració d’un torneig
infantil de futbol sala.
Convocar un concurs restringit per
a adjudicar l’obra “Arranjament de les canonades de l’abastament d’aigua de Seró,
Tudela i Colldelrat”, atesa la petició del
Departament d’Agricultura que es tingui
contractada abans del 31 de maig.
Arreglar els esllavissaments que
es produeixen darrere l’edifici de la Cra.
d’Agramunt 99, atenent la sol·licitud
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- Al Sr. Josep Brescó i Solé, per la construcció d’una vivenda unifamiliar al C/
del Pont 18 d’Alentorn.
- A la Sra. Delphine Galceran i Jennet,
per la rehabilitació de la 3a planta de
l’habitatge unifamiliar entre mitgeres al
C/ de Baix 1 de Baldomar.
- A Telefónica de España, per instal·lació d’un pedestal per armari d’interconnexió, construcció d’un tram de canalització entre arquetes i construcció
d’un lateral de canalització des de l’armari d’interconnexió, a situar a l’edifici confluent amb el C/ Escoles 1 i la Pl.
Progrés 1.
- Al Sr. Vicent Figuera i la Sra. Gemma Bertran, per la construcció d’un
edifici entre mitgeres a la Cra. de
Montsonís 1.
- Al Sr. Joan Pujol i Blanch, per pintar la
façana de l’edifici del C/ Nou 5 de Vernet.
No acceptar, valorats els pros i
els contres, la proposta formulada pels
tècnics municipals en el sentit d’ajornar la pavimentació i enrajolat de les
voreres del Polígon Industrial fins al
moment en que es dugui a terme la
construcció de les naus industrials.
Donar suport a la constitució de
la Comunitat de Regants del Reg de
Suport de la Noguera Alta i passar a
formar-ne part quan es constitueixi.
Autoritzar el Sr. Lluís Melgosa
Ampurdanés, president de l’Associació
de propietaris del Vedat de Caça L10048, per a dur a terme, al seu càrrec i
lliure de taxes, obres d’arranjament dels
camins compresos dins aquest vedat.
Adherir-se a la proposta realitzada pel President de la Diputació de
Lleida, Sr. Josep Pont, conjuntament
amb el Sr. Ramon Llumà, alcalde de
Solsona, i la Sra. M. Àngela Estruch,
alcaldessa de Navàs, referent a la concessió de la Creu de Sant Jordi a Mons.
Antoni Deig i Clotet, fonamentant la
proposta en reconeixement a la seva
contribució en la defensa de les institucions i la cultura catalanes.
Participar en la col·locació d’un
rentaplats a la Llar d’Infants Municipal El Bressol amb el 50% del seu cost,
atès que el servei de menjador no el
presta directament l’Ajuntament.
Cedir el pavelló a l’APA de la
Llar d’Infants Municipal El Bressol per
a la realització de la Festa de Fi de Curs

del Sr. Jordi Pedrós i la Sra. Montserrat
Cornet.
Aprovar factures majors de
120,20 euros per la quantitat total de
62.316,16 euros.
INFORMES D’ALCALDIA
La Sra. Sílvia Cardona i Canes
ha demanat que es prevegi, de cara al
proper curs, un descompte per a les famílies nombroses que tenen fills a la
Llar d’Infants Municipal El Bressol,
com s’està aplicant a l’Escola Municipal de Música.
La Diputació de Lleida ha enviat CDs que faciliten la connexió a
Internet als ciutadans mitjançant un servidor contractat per aquesta entitat. Els
ciutadans que ho desitgin poden recollir-los a l’Ajuntament.
La Direcció General d’Emergències i Seguretat Civil ha concedit a
aquest Ajuntament una subvenció de
6.020 euros per a l’adequació del Parc
de Bombers.
L’Alcalde de Clua ha posat en
coneixement d’aquest Ajuntament
l’oposició dels veïns d’aquest nucli a
la futura construcció d’una granja d’engreix de bestiar porcí expedientLL20020334. Els veïns de Clua han
presentat al·legacions a la construcció
de la granja.
L’Agència Catalana de l’Aigua
ha comunicat que no es pot destinar aigua potable al funcionament de fonts
ornamentals que sols es pot utilitzar per
netejar els carrers si és imprescindible
i que cal reduir l’aigua destinada a rec
de jardins públics.
El RACC ha ingressat l’import
del 50% de les despeses ocasionades
pel Ral·li 2001.
Els Srs. Jordi Cerrillo i Josep
Vendrell han presentat dues queixes sobre el funcionament de l’aigua a
Alentorn.
El Sr. Josep Galceran i Sellart ha
presentat una al·legació al Parc Eòlic
que Gerssa pretén dur a terme a la serra de Sant Mamet.
Argos Norte ha presentat una
nova proposta per a la modificació de
les Normes Subsidiàries pel que fa al
solar de les Germanes Dominiques.
Ramon Giribet i Boneta
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Ja en fa 25...
amigues van a córrer com cada tarda d’esL estiudues
pels voltants del que temps enrera havia estat la
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tenir-ho tot en aquest món.
Bea: I… encara recordo el dia que vam començar a l’insti,
tu no? Vam deixar per sempre més el col·legi, i així tancàvem una etapa per començar-ne una de nova, carregada igualment de projectes i il·lusions.
Diana: Per primera vegada ens ajuntàvem els de les monges
i els de les escoles. Això suposava expandir les nostres companyies, conèixer companys nous, professorat nou, assignatures noves, aules noves… Tot era nou per a nosaltres!
Bea: Sí, al principi el canvi va ser dur, però no ens va costar
gens adaptar-nos al nou ambient. De seguida ens vam familiaritzar amb tothom.
Diana: Sí, perquè en aquest institut s’hi vivia un ambient
molt agradable...
Bea: I a més, com que no érem massa alumnes, ens coneixíem i ens aveníem tots. Això era un gran avantatge per a
nosaltres, ja que els professors sabien perfectament com érem
i sabien com ens havien de tractar.
Diana: La veritat és que tants anys viscuts aquí… no es poden oblidar així com així.
Bea: No, no, no crec pas que els oblidem mai…
Diana: Ja saps que aviat celebraran el 25è aniversari d’“Els
Planells”?
Bea: Sí, hi hem d’anar, eh? Ens hem de retrobar tots els
vells companys, profes, papes, mames, conserges… i tota la
pesca! Buff, hi ha molta gent que fa segles que no veiem, i
deuen estar supercanviats, a més, segur que fins i tot hi haurà persones que ja ni recordem!
Nosaltres
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seva segona casa, el col·legi “Els Planells”. I és que les
dues noies s’han fet grans sense adonar-se’n. Ara ja estan estudiant les seves carreres a Lleida i encara tenen
en ment tot el que van viure en aquest centre des que
gairebé no caminaven fins a la majoria d’edat.
Mentre passejaven per allí davant van tenir una sensació
de nostàlgia que les dugué en aquells anys passats de la seva
infantesa.
Diana: Recordes aquesta porta? És la porta del “nostre cole,
el cole gran!!”
Bea: I tant que la recordo… Quantes vegades l’hem travessada… què n’hi hem passat d’anys aquí...!! La veritat és que
entre el cole i l’institut ens hi hem passat més de mitja vida!
Diana: Però quins records en tens d’aquests anys?
Bea: Ui, en tinc de tota classe…! Però després dels anys
només em queden els bons, naturalment!
Diana: Quins anys aquells! Qui hi pogués tornar, sense preocupacions ni responsabilitats, només pensàvem en què toqués el timbre per ser l’hora d’esbarjo i córrer cap al pati.
Bea: Sí… el nostre pati, primer el de dalt i, quan érem una
mica més grans, el de baix…
Diana: Què canviat està, no?
Bea: Sí, tota l’escola està renovada… Nosaltres que ens havíem de conformar a jugar a la caseta, al trenet, o al pitxi…
i poca cosa més. I ara tenen tot de materials i jocs nous,
tenen ordinadors, classes noves… en fi, és com un cole nou!
Ai… el temps canvia… Ens fem grans…
Diana: Sí, és clar, calia renovar tot el material i feia falta
ampliar les instal·lacions, l’escola s’estava fent petita per la
demanda d’alumnes que hi havia. Però nosaltres érem feliços amb la poca cosa que teníem, ens van ensenyar a apreciar-ho i a treure’n el màxim de profit. A vegades no fa falta
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El president Macià visita Artesa. 1931
fotos corresponen a la viA questes
sita que el president Macià va fer
a les terres de Lleida el dia 25 de maig
de l’any 1931.
Les imatges van ser portada del diari La Vanguardia el dia 28 de maig i
corresponen a diferents moments de la
visita de Francesc Macià a casa nostra.
Feia poc més d’un mes que s’havia proclamat la II República (el 14 d’abril) i
que Macià havia estat escollit president
de la Generalitat de Catalunya restaurada, al capdavant d’Esquerra Republicana de Catalunya.
“L’Avi” fou rebut de forma multitudinària pels nostres conciutadans.
Macià visità Cervera, Artesa i acudí a
l’Aplec de Bonrepòs, celebrat el dilluns
de Pasqua de Pentecosta i molt concorregut en aquells anys.
El president pronuncià discursos, enmig d’un poble que assaboria el retorn
de les llibertats, després dels anys de
dictadura de Primo de Rivera.
Home esbelt i de gran presència física, Macià no era un gran orador, però
expressava amb gran claredat els seus
pensaments i aspiracions i les seves
paraules inspiraven confiança i seguretat a la ciutadania.
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Miquel Regué i Gili
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Els llampecs van protagonitzar la nit del 4 de juny. Aquesta magnífica foto d’un llampec en el cel artesenc
està presa des de la Impremta, i al marge inferior dret s’observa Mobles Ros. (Foto: Jordi Porta)

