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Torna l’Escala en Hi-Fi
Després de tres anys, el grup d’Escala en
Hi-Fi d’Artesa ens va presentar un nou
espectacle el passat Diumenge de Rams,
aquesta vegada a benefici dels Bombers
Voluntaris.
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Agenda ciutadana

Actes que sabem que es faran

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

Fins al mes de maig:
Al Museu del Montsec, a càrrec de Ramon I.
Canyelles, exposició Campanes de bomba
d’aviació al municipi d’Artesa de Segre i la seva
àrea d’influència. Vestigis de la guerra civil.
Organitzat per Associació Cultural La Roureda

FEBRER
Municipi d’Artesa de Segre

3 d’abril:
A les 17h, al pavelló poliesportiu d’Artesa, Vè
Festival Interprovincial Esportiu, organitzat pel
Gimnàs Altis

Naixements:
dia 28: Joan Macià i Llorens, fill de Josep M. i de Núria
Defuncions:
dia 5: Josep Riart i Daura (81 anys)
natural de Montargull

10 d’abril:
A les 19h, a l’església parroquial, IV Primavera
Coral de les Terres de Lleida, amb l’actuació de la
Coral Pontsicana (Ponts), la Coral l’Olivera
(Castelldans) i la Coral de Fraga

Matrimonis:
dia 26: Thomas Wodack (d’Alemanya)
Blessing Iyobosa Ekvase (de Nigèria)

23 d’abril:
Diada de Sant Jordi
24 d’abril:
Aplec a Sant Marc de Batlliu
25 d’abril:
Romiatge del poble de Cubells fins al santuari de
Salgar
1 de maig:
Aplecs al santuari de Refet i a l’església de Sant
Romà de Comiols

Meteor
olo
gia
Meteorolo
ologia
Dades facilitades pels ajuntaments d’Artesa de Segre, de Vilanova
de Meià i de Foradada.
Municipi de Vilanova de Meià
FEBRER
Municipi d’Artesa de Segre
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Temperatura mitjana del mes: 2,9°
Temperatura màxima:
17° (dia 13)
Temperatura mínima:
-8° (dia 1)
Amplitud tèrmica màxima: 20° (dia 19: màx. 13° i mín. -7°)
Amplitud tèrmica mínima: 6° (dia 22: màx. 0° i mín. -6°)
Dies amb precipitacions:
3
Precipitació màxima:
5 mm (dia 8)
Total precipitacions:
7 mm

Temperatura mitjana del mes:2,4°
Temperatura màxima:
17° (dia 13)
Temperatura mínima:
-9° (dia 18)
Precipitació màxima:
3,4 mm (dia 9)
Total precipitacions:
5,4 mm
Municipi de Foradada
Dies amb precipitacions:
Precipitació màxima:
Total precipitacions

4
6 mm (dia 9)
10,5 mm
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Editorial

Els símbols
Fa pocs dies vam poder veure com era retirada una estàtua eqüestre del
dictador Franco a la capital de l’Estat enmig de protestes airades d’una colla de gent que, això sí, feien molt soroll però tampoc eren massa. Aquest fet
ha posat altre cop damunt la taula el tema sobre la conveniència o no de
retirar aquests tipus de símbols dels llocs públics. Sense entrar gaire en
detalls, la nostra opinió és que els personatges les imatges dels quals es
trobin en carrers o places han de tenir algun mèrit rellevant i, francament,
no creiem que sigui el cas d’una persona que va mantenir una fèrria dictadura durant quaranta anys i fins a la seva mort. Una altra cosa és que aquestes imatges siguin conservades per al coneixement de la història en museus
o altres llocs similars.
Aquesta situació ens ha fet pensar que a Artesa, tot i que posteriorment a
la República es va canviar el nom de molts carrers, no n’havíem tingut cap
de clares connotacions de simpatia cap a la dictadura, cosa que sí va passar
en altres poblacions: avinguda del Generalísimo o carrers del General Mola
o Sanjurjo, per citar alguns exemples. Aquest deu ser el principal motiu pel
qual l’únic canvi de nom que recordem des de la transició és el de plaça
d’Espanya per la de l’Ajuntament.
Si fem un repàs ràpid, veurem que als carrers de la nostra ciutat gairebé
hi trobem de tot, des de noms d’arrel republicana, com la plaça del Progrés,
fins als més clàssics de tradició religiosa, com el carrer Calvari. Tenim també alguns personatges locals, encara que no abunden: Marcel·lí Farré, Maria
Anzizu, Bisbe Bernaus... De sants tampoc no en falten, com Sant Jordi i
Sant Joan. Noms típics, com carrer Església o plaça Major. Tenim les quatre
capitals catalanes. Pel que fa a la carretera, honorem els veïns més propers,
perquè la carretera d’Agramunt podria ser ben bé la de Lleida o de Barcelona,
i la de Ponts podria ser la d’Andorra. També tenim llocs d’indrets com els
carrers de La Secla, del Camp de Futbol... O bé personatges il·lustres d’èpoques molt distants, des del Vescomte d’Àger fins a Prat de la Riba.
En època més recent, l’ajuntament republicà encapçalat per Jaume
Campabadal va batejar nous carrers també des de diferents perspectives.
Indrets: Roca del Cudós, Senill... Un personatge local: Jesús Santacreu.
Escriptors catalans: Ramon Llull i Ausiàs March. Fins i tot un sant: Sant
Sebastià. És clar que no van poder evitar la temptació de posar el nom dels
presidents Macià i Companys a sengles carrers del nou polígon industrial.
Sense intenció de fer un repàs exhaustiu del nom dels carrers d’Artesa,
volem fer notar que la diversitat de criteris a l’hora de batejar-los deixa
entreveure un tarannà que ens caracteritza. Algú recorda qualsevol tipus de
mobilització o protesta generalitzada per canviar o posar tal nom o tal altre
a un carrer o plaça? En general som gent tranquil·la, que anem fent la nostra
via, tot i que ens puguem queixar a la plaça, a la botiga o al bar. També
podríem dir que som bastant acollidors, sempre que no ens compliquin gaire la vida. Potser és la boira o els aromes del Castellot, però alguna cosa
especial tenim els artesencs.
Això que en principi no és ni bo ni dolent, pot tenir la seva part negativa
quan ens deixem perdre l’antiga església, o bé quan destrossen literalment
la façana de la Granja, o, més recentment, enderroquen la xemeneia de la
bòbila, sense moure pràcticament ni un dit.
Sí, ja sabem que aquest tema és reiteratiu; però a nosaltres ens preocupen
el símbols. I a vosaltres? Mentrestant, tots plegats podríem anar pensant en
personatges artesencs per posar a nous carrers i places.
Col·laboradors/es del mes: Foto Joan-Promovídeo, Ramon Cotonat, Jordi
Regué, Sícoris, AEiG Mare de Déu del Pla, Comissió de Carnaval, Amics
dels Animals de la Noguera, Susana Collado, Josep Galceran, Jesús Martí,
Ventura Samarra, Josep Sellart, Noemí Farré, Carme Barril, Rafa i Richard
Córdoba, Jordi Alins, David Fusté, Ramon Monfà, Jordi Esteban
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Noticiari
Protecció Civil es renova

va comunicar que no tenia constància de cap relació contractual amb Salguero per treballs a Artesa.
De moment, el tema està sent investigat per la
Fiscalia de Catalunya i Felip Puig s’ha querellat
contra Salguero. El cert és que hi ha oberts molts
interrogants, com la titularitat de l’edifici de la
Fàbrica, que segons algunes fonts, pertany a dos
particulars i no pas a Adigsa, empresa pública que
oficialment diu no saber res d’aquesta obra. També és cert que alguns empresaris artesencs que
havien intervingut en els inicis de l’obra, o bé han
tingut problemes per cobrar la seva feina o simplement no l’han cobrada.

Concerts de Pasqua

En els últims mesos, els Voluntaris de Protecció Civil d’Artesa han
canviat la seva situació administrativa i han millorat el seu equipament. Han passat de dependre del Departament de Governació de
la Generalitat a ser una associació pertanyent a l’Ajuntament
d’Artesa. Aquesta entitat té per finalitat auxiliar la ciutadania en
casos d’emergència i col·laborar amb els cossos de bombers i de
policia en diferents tasques de servei públic (incendis, accidents
diversos, regulació trànsit, etc.). També realitzen tasques de detecció de camins malmesos, vehicles abandonats, cables elèctrics en
mal estat, despreniments de roques, etc. Respecte al seu equipament, han adquirit noves parques i armilles reflectores i nous equips
de comunicació (walkie-talkies moderns, que incorporen auriculars i micròfons de dimensions reduïdes), que van poder estrenar el
passat Carnaval durant la Rua de Comparses. Els membres voluntaris de Protecció Civil d’Artesa són: Joan Caubet (cap d’unitat),
Joan Navarro (cap de secció), Joan Caubet Jr. (cap d’equip), M.
Dolors Díaz, Jordi Sabanés i Josep M. Puigpinós.

Com ja ve sent tradicional, el cap de setmana de
Pasqua es van organitzar dos concerts musicals
per jovent al pavelló poliesportiu d’Artesa. El dissabte van tocar els grups “Manacor” i “Moby
Dick” i el diumenge va ser el torn de “Tandem” i
“Banda Nocturna”. El diumenge a la tarda, hi va
haver ball a càrrec de l’orquestra “Tandem”. L’assistència als concerts fou fluixa en comparació
amb altres anys, situant-se al voltant de 500 persones cada jornada.

Nous bancs a la plaça de l’Ajuntament

La polèmica del 3% esquitxa La Fàbrica
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La polèmica encetada pel president Pasqual Maragall, quan va acusar CiU de cobrar comissions del 3% per adjudicar obres públiques, ha esquitxat el municipi d’Artesa. Segons informaven diferents mitjans de comunicació catalans, un petit constructor, Juan
Antonio Salguero, va assegurar que havia pagat comissions a Josep
M. Penín, parent llunyà de l’exconseller de Política Territorial i
actual portaveu de CiU, Felip Puig, per l’execució d’obres encarregades per l’empresa pública de la Generalitat Adigsa. Entre els
encàrrecs que hauria rebut aquest constructor i la seva empresa
Demastir, durant el govern de CiU, figura la rehabilitació de la
meitat dels antics habitatges dels treballadors d’Hilaturas del Segre
al nucli de la Colònia-La Fàbrica, al municipi d’Artesa. Segons la
versió de Salguero, Penín li va encarregar treballar per a Adigsa en
la rehabilitació d’habitatges, i així ho va fer en diferents localitats
de Lleida. El pagament de les obres es feia al comptat i, segons
Salguero, s’inflaven les factures un 20%, comissió que anava a
parar a Penín. En el cas d’Artesa, Salguero va explicar que es va
negar a pagar aquesta comissió i per aquest motiu es va quedar
sense cobrar l’import de les obres, que ascendia a uns 300.000
euros. D’altra banda, el Departament d’Habitatge de la Generalitat

L’Ajuntament d’Artesa va renovar els bancs de la
plaça de l’Ajuntament, coincidint amb l’arribada
de la primavera. Els vells bancs metàl·lics resultaven força incòmodes i s’havien de pintar sovint
per conservar-los en bon estat. Els nous bancs són
més confortables i combinen la fusta i el metall,
cosa que dóna una millor imatge i funcionalitat a
la plaça. En total s’han col·locat 20 bancs, més
dels que havia, que han costat uns 4.150 euros.
Segons fonts municipals, en un futur proper es
pretén instal·lar més bancs en altres indrets.

Complex hípic a Rubió
Des de fa poques setmanes, la nostra comarca disposa d’un complex hípic de nova creació, que ha
millorat l’oferta turística de casa nostra. Es tracta
de l’hípica “L’Era” ubicada al poble de Rubió (municipi de Foradada), una iniciativa de Laura Porta

Noticiari
i Vidal, veïna d’aquesta localitat. Aquesta empresa disposa de 8
cavalls propis i una dotzena de ponis. “L’Era” oferta activitats com
excursions a cavall, passeigs amb ponis per a nens, carruatges per a
passeig, pupil·latge, festes d’aniversari i altres activitats relacionades amb la natura i l’equitació. D’altra banda, un grup d’aficionats
als cavalls ha muntat una associació hípica a Baldomar, sense ànim
de lucre i amb la finalitat de promoure l’afició al món eqüestre.

La sequera arruïna la collita
La manca de pluges durant els mesos de tardor i hivern farà que la
collita de cereals de secà d’enguany sigui molt dolenta. Els sembrats gairebé no han crescut i els pagesos tindran unes pèrdues molt
importants. Fins i tot, alguns es plantegen no recol·lectar el cereal
perquè serà més cara la feina que el gra. Els més vells diuen que no
veien una cosa igual des de fa 40 anys. Les tímides pluges caigudes
per Pasqua sembla que no seran suficients per salvar la campanya i
que només serviran per donar un xic de verdor al depriment paisatge de secà.

Processó de Divendres Sant
Com cada any, arribat el Divendres Sant, la comunitat cristiana
d’Artesa de Segre es va reunir per celebrar la tradicional processó
d’aquesta data. Aquesta va sortir de l’església parroquial
puntualment a les 10 de la nit. Amb un respectuós silenci, només

trencat pels cants que s’entonaven, el Sant Crist
encapçalava la processó, al qual seguien més d’un
centenar de feligresos, el Sant Sepulcre i la
Dolorosa. La processó va recórrer l’avinguda
Maria Anzizu, i els carrers Balmes, les Monges i
Prat de la Riba. Aquest acte religiós va finalitzar
amb l’adoració al Sant Crist.

La Caixa subvenciona tres projectes a la Noguera
través de la seva Fundació, en la convocatòria de
A col·laboracions
socioculturals de 2004, La Caixa va
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seleccionar tres projectes de poblacions de les nostres
contrades: Alòs de Balaguer, Anya i Vilves.
A Alòs, l’ajuntament va realitzar millores a l’edifici del
Consultori Mèdic amb la finalitat de disposar d’un local
sociocultural. L’ajut és de 10.000 euros.
A Anya, l’associació La Travessa ha rebut 6.000 euros
per a l’adequació de les instal·lacions i l’adquisició d’equipaments per al local social (antiga escola).
Finalment, l’associació Amics de Vilves ha tingut un ajut
de 12.000 euros per a les obres de restauració de l’església
parroquial.
Text: La Palanca
Fotos: Joan-Promovídeo

Espor ts

Resultats de bàsquet i futbol
BÀSQUET

FUTBOL

CENG
Del 27-02-05 al 20-03-05

EFAP (Escola de futbol Artesa-Ponts)
Del 26-02-05 al 20-03-05

Campionat Catalunya masculí 3a categoria
C de BIM - CENG Coop. Artesa
47 - 61
AEC Collblanc - CENG Coop. Artesa
87 - 46
CENG Coop. Artesa - CBSC Sarrià
63 - 54
Territorial sènior masculí
CB Cervera - CENG Calvet
CENG Calvet - CB Bell.lloc
CB Balaguer - CENG Calvet
CENG Calvet - CB Bellvís

Juvenil
CE Artesa S. - Bordeta
Cervera - CE Artesa S.
CE Artesa S. - Pobla Segur
Guissona - CE Artesa S.

63 -.38
46 - 99
64 - 57
56 - 99

Cadet
EFAP - Pardinyes
Almacelles - EFAP
EFAP - AEM
Bordeta - EFAP

Infantil masculí 2a Fase
River Andorra - CENG Jubete
60 - 61
CE Maristes - CENG Jubete
39 - 69
CENG Jubete - CB Balaguer
78 - 28
Mini Masculí
CENG Miró - CB Bellpuig
CB Mollerussa - CENG Miró
CENG Miró - Sedis

0-2
3-3
2-0
2-2

2-0
5-2
0-4
7-1
Infantil

Linyola - EFAP
EFAP - Oliana
Guissona - EFAP
EFAP - AEM

51 - 15
80 - 35
33 - 38

2-4
6-1
2-1
3-3
Aleví

Pla d’Urgell - EFAP
EFAP - AEM
EFU - EFAP
EFAP - At. Segre

Territorial sènior femení
CENG Jack’s - CB Calaf
31 - 44
CB Secà - CENG Jack’s
41 - 20
CENG Jack’s - CB Lleida
42 - 76

1-3
3-0
1-4
4-1
Benjamí

EFAP – Lleida
Orgel·lia - EFAP
EFAP - Balaguer
Tremp - EFAP

Cadet femení Interterritorial A1
CB Àguiles - CENG Altis
44 - 24
Reus Deportiu - CENG Altis
56 - 26
CENG Altis - TGN Bàsquet
47 - 78

4 - 10
5-2
2-8
4-5
Prebenjamí

Mini Femení
CENG Masters - Sedis

Lleida - EFAP
EFAP - At. Segre
AEM - EFAP
EFAP - Bellpuig

28 - 63

L’Escola de Futbol
Artesa-Ponts

5-1
2-5
5-3
4-3

CE Artesa de Segre. Primera Regional
De la jornada 23 (06-03-05) a la jornada 25 (20-03-05)
CE Artesa S. - Torrefarrera 1 - 2 (Francesca)
CE Artesa S. - Sunyer
2 - 0 (Francesca, Fran)
Cervera - CE Artesa S.
4 - 2 (Francesca, Cortada)

convida tots els nens i nenes nascuts
els anys 98 i 99, que els agradi jugar a
futbol, a venir a entrenar al camp tots
els dijous a partir del mes d’abril a les
19:30 hores.

Ràdio Artesa
91.3 FM

Classificació de l’equip
Partits guanyats: 9 Empatats: 6 Perduts: 10
Gols a favor: 37
Gols en contra: 41
1r: Organyà (47 punts). 10è: CE Artesa (33 punts).

Jugarem i ens divertirem!
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Informació facilitada per J. Regué, R. Cotonat i R. Giribet

Re por ta
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e
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El porc: un producte estrella
la nostra comarca, arreu dels
A anys
i cada vegada més, el porc

Altres cultures
Extraiem del llibre de l’antropòleg
nord-americà Marvin Harris Bo per a
menjar: enigmes de la alimentació les
idees sobre el tabú de la vaca de l’Índia. En principi les vaques sols les tenien les castes superiors. Ens pot semblar un contrasentit que amb la fam i la
pobresa extrema d’una part d’aquell
país no se sacrifiquin les vaques per a
l’alimentació dels desnodrits, però realment “les vaques sagrades” són més
rendibles vives. No obstant, algunes
pateixen un “accident” i es moren d’una
manera més o menys natural.
Són resistents, donen llet, el seu fem
serveix de combustible, es reprodueixen i els agricultors tenen bous per a
treballar els camps. A més, amb el tipus d’aliments que consumeixen, no
competeixen amb els humans.
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ha esdevingut un producte estrella.
Els altibaixos del preu a la cotització
del mercat (darrerament sembla que
torna a repuntar amb força) no han
minvat gens ni mica l’expansió de la
seva producció. Cada vegada hi ha
més granges d’engreix i de garrins.
Des de fa anys és la primera font
d’ingressos de la comarca, juga un paper principal en la nutrició de la gent i
genera (entre granges, pinsos i derivats)
una important quantitat de llocs de treball. A més, la producció de carn de
porc i la seva rendibilitat “tira del carro” d’altres productes punters a la comarca, com el vi, l’oli, la construcció i
també la venda de cotxes.
Abans d’entrar en el tema del porc
que ens ocupa, seria bo fer una mirada
a les tradicions gastronòmiques d’altres
pobles. En parlarem de 3 dels més significatius. El que és bo per a uns,
per a uns altres és repugnant. Cada particular cultura alimentària ens revela de
quina manera els aliments preferits
(bons per a menjar) són aquells que representen una relació costos-beneficis
més favorables que els aliments evitats,
que serien els dolents per menjar i que
guarden una relació directa entre la nutrició, l’ecologia (sostenibilitat) i el cost.

El porc és avorrit pels jueus i musulmans. El porc és un animal prolífic, es
reprodueix amb més eficàcia que les
vaques, cabres i ovelles. L’explicació
és que a més d’inocular triquina (triquinosis), el porc s’alimenta de vegetals, els mateixos que l’ésser humà (té
un sistema digestiu semblant a l’home),
mentre que altres animals mengen palla i herba (rics en cel·lulosa) que l’home no aprofita, per la qual cosa no competeixen amb els humans. Al competir
amb l’alimentació amb les persones, la
seva manutenció es fa insostenible en
una regió àrida com el Proper Orient,
paisos d’on provenen les religions que
prohibeixen el porc, la jueva i la musulmana.
Val a dir que les cuines carnívores
antigament estaven relacionades amb
densitat de població baixa i amb una
bona disponibilitat de terres de conreu.
També se’ns explica que als Estats
Units, a fi i efecte de promocionar el
consum de la carn de vaca i de cavall,
es van anul·lar explícitament els controls de triquina de la carn de porc.
Resultat: un percentatge de la població
americana té triquina al cos i la carn de
porc, en certa forma, està considerada
una carn “maleïda”. Estem parlant del
país del món segurament amb més control sobre la carn de consum.

Re por ta
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“Del porc m’agrada, fins i tot, el seu
caminar” deia un refrany referint-se a
que del porc agrada tot. Des de les orelles fins als peus, del porc s’aprofita tot.
Deia algú: “I no sols es menja, s’utilitzen els pèls per a fer raspalls”. Es tracta doncs d’un animal apreciat als mercats perque dóna una ampla varietat de
productes a un preu assequible.
A l’hivern, potser el que més es consumeix són les parts per a fer “caldo”,
com l’espinada, la papada, els ossos, el
morro o l’orella. També es venen els
peus i la carn magra per a fer guissats i
estofats.
Per altra banda, la carn de proc no té
molt bona fama per la quantitat de greix
que conté, però cal pensar que gairebé
el 70% del greix sol estar just a sota la
pell, o sigui que el carnisser o el mateix
consumidor poden eliminar-lo fàcilment.
Bàsicament hi ha dos tipus de porc:
el blanc i l’ibèric. El blanc és de més
rendiment en canal i la seva carn és més
magra. L’ibèric s’alimenta a base
d’aglans i es destina sobretot a la indústria dels embotits, ja que és més
substanciós. Als mercats, gairebé no es
troba la seva carn fresca perquè conté
més greix i el seu preu es més elevat
que el de la carn de porc blanc. En canvi, sí que augmenta el consum d’embotits ibèrics.
Amb tot, el pernil ibèric és dues o
tres vegades més car que el pernil serrà
del país. Malgrat que aquesta diferència sigui considerable, la gent es torna
més sibarita i valora més els productes
de qualitat.
Les peces més saboroses -també les
més cares- del porc són el llom i el
rellom. Altres parts molt consumides
són la part de la cama -ja n’hem parlati la carn del coll (cap del llom), que
encara que tingui un poc de greix és
molt tendra.

Deixant de banda els filets i les costelles, la resta de carn s’utilitza per a
picar i fer llonganisses i embotits. També hi ha les botifarres i els bulls. El colesterol i restes d’antibiòtics, poden ser
més abundants en les seves despulles i
vísceres com fetge, ronyons i cervells.
Per això les empreses les eliminen directament i no arriben al mercat. Adéu
als antics plats com “fetge amb ceba” o
“cervellets arrebossats”.
Antigament, a les cases es matava
un porc a l’any i donava menjar tot
aquest temps. El seu consum estava
esglaonat amb la carn més tendra, els
secatges al rebost i les tupines de
comfitat. Cada producte elaborat, es
guardava i tenia a l’any la seva época
específica de consum.
Catalunya és una de les principals
zones productores de porc d’Europa, ja
que posa al mercat prop de 14 milions
de porcs a l’any, el que representa més
d’un milió de tones d’aquest tipus de
carn. A més, la indústria catalana transforma cada any més de 400.000 tones
de carn i les exportacions de Catalunya
suposen un 65% del total d’Espanya.
Darrere la zona del Gironés, de l’Osona i l’àrea d’influencia de Guissona,
hem de pensar que la zona d’Artesa i la
Noguera és una de les principals productores de porc de Catalunya.

Cultura dietètica
La gent, tant els productors com els
consumidors finals, cada vegada disposa de més informació sobre temes d’alimentació. La salut és una questió que
interessa tothom, tant per a trobar-se
físicament bé com pel culte al cos (cuidar la part estètica del propi cos). Es
genera una nova cultura dietètica i
nutricional i la gent
coneix bé els temes
dels greixos, les toxines i les proteïnes
càrniques. Per un
costat hi ha els tècnics de nutrició animal que aconsellen
sobre l’elaboració
dels pinsos i la salut
i la rendibilitat del
porc. I desprès hi ha
els nutricionistes i
11
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El porc, peça a peça

genetistes, que són professions relativament noves, que aconsellen la gent
en consultoris i articles en revistes sobre l’aportació de vitamines, proteïnes
i nutrients al cos humà per mitjà de vegetals, fruites, carns i cereals. Cada
aportació té la seva funció específica.

Els pioners d’Artesa

Els pagesos, des d’anys enrere, tenien
una berra o dues, que generalment criaven les dones amb subproductes de
l’hort o de la terra. Venien els garrins
als menestrals i a altres pagesos per
l’engreix particular. La cultura del porc
és tan antiga com la mateixa pagesia.
Amb tot, la primera granja industrial
amb 30 ó 40 berres la va muntar el Pujol de Montsonís, el Domingo Cases,
que també va comprar la primera cuba
de purins. Després vindrien l’Àngel
Vila (el Simonet) i el Jaume Ribes, cap
als anys 1965, els 2 van comprar les
primeres cubes de propà de la comarca. En principi es venien els mamellons
abans de l’engreix, les granges eren sols
de mares. Després vindria l’engreix industrial i més tard les integracions i els
ciles tancats.

Re por ta
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Parlen els xarcuters
Hem parlat amb 5 carnissers d’Artesa que fa temps que treballen el porc a casa nostra. Gent que mes rera mes,
any rera any, elaboren els derivats del porc.

Felicià Espinal (Ca l’Espinal), que és el xarcuter que fa més anys que es dedica al porc:
“El llom i la llangonissa és lo més venut, el que té més demanda... La llonganissa i la
botifarra són una mica diferents, varia segons qui la fa. El producte més car és el llom
que es ven a més de 6 euros i el més barat la cansalada grassa a 0,24 Euros. Utilitzem un
tocino de granja i és un consum que ha anat a més”.

Pilar Capdevila (Carnisseria Pilar): “Té moltes propietats i sabors per a guisar-lo. Una de
les maneres és fer-ne broxetes. Un exemple del treball d’elaboració és: S’agafa carn del
coll i es talla a daus, es posa a macerar la carn amb pebre vermell, un raig d’oli de girasol
(el d’oliva no va bé), un raget de vi blanc, un pessic d’orenga i una mica de pebre negre.
Es deixen macerar una nit i es poden punxar amb els palets i coure”.

El Pepito Vila (Autoservei Vila): Li preguntem pel porc i ens surt a parlar de la Matança.
Eren aquells dies i ens va dir: “És una festa que no s’havia de deixar perdre, perquè
tothom sap que el porc és una riquesa per la comarca. Abans de parar la Festa, potser
s’havia de reunir la gent, mirar com es podia organitzar, però mai deixar de fer la Matança del porc”.

El Jaume Morera (Preko Morera): “És un animal molt agraït, té varietat de sabors. A
diferència d’altra carn que no dóna gaire de si, el porc és un animal que es treballa molt
a gust, dóna per tot. A cada zona es treballa de manera diferent. Els que elaborem el porc,
ho hem de fer tan bé com a les cases particulars que ho fan molt bé. És una riquesa per la
comarca”.
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El Pepe Pijuan, el Carnisser d’Alòs: “És la carn més saborosa de totes. Jo feia de carnisser des de sempre, però quan vaig començar a disfrutar va ser en entrar al porc. És com la
cuina, no té fi, depèn de la imaginació de la persona, és un camp infinit. Es pot fer proves,
obrir vies d’investigació i experimentar amb coses i sabors que no s’han fet mai. Fem
llonganissa de 40 maneres, amb espinacs, ous, samfaina, pinyons, formatge, bolets, ceba,
etc. La gent ho prova tot, però generalment acaba quedant-se amb la tradicional salpebrada. Productes estrella? El pernil i el llom curats, la llonganissa crua.Tenen demanda el
“solomillo” i el llom. Matem porc de granja normal i un porc d’una raça creuada, que
creix a base de cereals, tot natural. Diu que caldria potenciar la marca d’empresa i la gent
hauria de procurar menjar qualitat”.

Re por ta
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La Matança d’aquest any

Foto arxiu La Palanca

anteriors. Sembla que li canten les absoltes a la Festa, que tot està dat i beneït i allò de quan era mort el combregaven.
Això es va dir des de la Regidoria de
Festes, que se suposa que és una entitat
local per a fomentar i potenciar les festes d’Artesa, però repassat el context
sembla que està pensat i decidit per la
“Comisió de No Fer Gaires Festes”.
Sense ànim de criticar ningú, creiem
que la manca de comunicació (si és que
ni va haver), dóna lloc a malentesos i a
problemes innecesaris, que a més podien molestar o ferir sensibilitats d’una
part del personal. I això en un poble petit com el nostre s’ha d’evitar sempre.
La solució més clara serà comptant
amb els organitzadors de sempre, al
menys donant-los preferència, muntar
una Comissió de gent interessada en
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Tothom sap que aquest any no es va fer
Matança a la plaça per Carnaval. Potser es va ajornar per l’any que ve. Han
circulat pel poble versions de tota mena
i per a tots els gustos. Una pregunta que
queda a l’aire és ¿perquè no es van
moure, fer pasos, fins a última hora, per
a trobar gent que passés al davant (i al
darrere)?
La cosa sembla encara més incomprensible, quan des de feia 25
anys, es feia cada any amb la fàcil
dificultat de treballar tots a una.
L’explicació oficial va ser: “Potser cara al proper any les circumstàncies hauran canviat, però el
que sí hem de tenir clar no és el
fet que hem perdut una festa, o
l’hem ajornada, sinó que durant 25
anys i gràcies a que un grup de
gent, que de manera desinteressada, donava el seu temps en bé del Foto arxiu La Palanca
poble, hem pogut gaudir de la
mantenir La Matança. En cap manera
Matança del Porc”.
Sembla que ve a dir: No us queixeu pot ser un problema econòmic, doncs
per aquest any, doneu gràcies pels 25 segur que hi ha empreses disposades a

A França fan una gran promoció de
la vedella gascona amb D.O. i recolzament del govern. Creiem que a casa
nostra podríem fer una cosa semblant
amb el porc, crear una imatge de marca i de qualitat des de la base, des de
les empreses productores, i en principi si cal sense comptar amb la Administració, que de vegades dóna la
impressió amb el seu “afany recaptador” (segurament basat en les seves necessitats peremptòries) que
volen menjar-se la perdiu abans de
caçar-la.
regalar els porcs. La proposta seria no
sols continuar la Festa sinó potenciarla, al mateix temps que es potencia la
Denominació d’Origen del porc
d’Artesa.
Actualment a casa nostra ja hi
ha dues empreses del sector que
fan bandera del nostre poble. A
més, donen una imatge de qualitat i de fer la feina ben feta. Són la
Cooperativa d´Artesa i Pijuan
d’Artesa. La proposta seria fer un
logotip de disseny amb un nom
que podria ser “Xarcuteria
d’Artesa”, o qualsevol altre, i portar-lo tots els que cada any treballen La Matança. I si cal, anar a la
Fira d´Ali-mentària, o allà on calgui, per a potenciar la nostra imatge de
marca i de qualitat.
Bartomeu Jové i Serra

La No
guer
a
Noguer
guera
Més obres a la carretera

El Consorci del Montsec contracta el planetari

A principis de març, el secretari de Mobilitat del Departament
de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat, Manel
Nadal, va explicar que es traurà a informació pública l’estudi informatiu sobre la nova autovia que enllaçarà Térmens amb Vilanova de la Barca i que anirà seguint el traçat actual de la via fèrria i de la C-13.

En la Junta de Govern del Consorci del Montsec celebrada
el passat 1 de març es va aprovar el pressupost per aquest
any (uns 2,6 milions d’euros), que inclou la contractació d’un planetari digital de 700.000 euros.
Aquest planetari ha de ser l’element més significatiu del Centre d’Observació de l’Univers o COU
(a la Vall d’Àger) que, una vegada dotat de tots
els seus equipaments, podrà ser obert cap a finals
del proper estiu. El COU constitueix la part
divulgativa del Parc Astronòmic del Montsec, que
disposa d’un observatori amb el telescopi més gran
de Catalunya a 1.600 metres d’alçada, al Montsec d’Ares.

Fa uns anys l’escola de La Ràpita va tancar perquè
no hi havia suficients alumnes. Ara, diferents pares
d’aquesta població han demanat a l’Ajuntament de
Vallfogona de Balaguer que iniciés els tràmits necessaris perquè el Departament d’Educació l’obri de nou. L’alcalde de
Vallfogona va anunciar que ja s’ha comunicat al Departament
que La Ràpita ha sofert, en els últims dos anys, un increment
de població i que es creu possible cobrir el mínim de cinc alumnes que es demanen per a que l’obertura es pugui fer efectiva.

Presenten els plans d’emergència
El passat dijous 17 de març, la delegació del Govern a Lleida
va portar a terme una sessió informativa al Consell Comarcal
de la Noguera, dirigida als alcaldes de tota la comarca, per tal
de fer-los arribar els coneixements i les eines de consulta i
coordinació necessaris per poder donar a la població una resposta més eficaç davant les diverses situacions de risc i de conflicte en matèria de seguretat ciutadana i de trànsit.
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Adjudiquen el segon tram de l’Algerri-Balaguer
Mitjançant l’empresa pública Regsa, el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca ha aprovat l’adjudicació de les
obres del segon tram del canal Algerri-Balaguer. Aquest tram
subministrarà aigua a més de 3.200 hectàrees dels municipis de Castelló de Farfanya, Menàrguens i Torrelameu. El
pressupost d’execució de l’obra és de gairebé 24 milions
d’euros i, un cop acabada, permetrà regar ja el 87% del total
de la superfície que afecta aquest canal. Les obres duraran
aproximadament un any.

Anna M. Vilanova

la Palanca

La Ràpita vol tenir escola

In Memoriam

Gna. Dolors Casellas i Font

La germana Dolors va arribar a Artesa
de Segre l’any 1968. En aquell moment
era una persona jove, amb ganes de treballar i amb múltiples aptituds i un munt
d’aficions. Li agradava la música, el
dibuix, les labors i tota classe de
manualitats.
Amb un gran esperit de servei, potser perquè era filla d’una família nombrosa (de 14 germans ella era la que

feia 7), va ser l’ànima d’un seguit d’activitats que es van anar duent a terme
al llarg dels més de vint anys que va
ser a Artesa, malgrat defugir-ne el
protagonisme i mantenir-se sempre en
segon terme. Ens venen a la memòria
els festivals i exposicions de final de
curs i els Pessebres i Pessebres vivents
de Nadal. Tant els uns com els altres
obrien les portes del Col·legi Sant Josep
al poble sencer, d’altra banda sempre
obertes per acollir qualsevol activitat
que a nivell parroquial, d’entitats o de
poble es fessin a Artesa. Recordem trobades de “Joves Cristians” per Pasqua
i per Nadal, “Diumenges Cantant” organitzats per l’Orfeó, en els concursos
de sardanes el col·legi servia de vestuari a les colles visitants, reunions del
Consell Parroquial i un llarg etc.
La Gna. Dolors tampoc va ser aliena
a les necessitats parroquials. Va ajudar
en les Catequesis i durant anys va dirigir els cants en les Misses i altres celebracions litúrgiques.
El col·legi Sant Josep va estar durant anys en una situació precària, en
lluita per la seva supervivència i la ger-

Nota de agraïment

mana Dolors, fent tàndem amb la germana Concepción Hoyos no va estalviar temps ni esforços per aconseguir
les subvencions, convenis, la subvenció definitiva que va donar uns anys
d’estabilitat, fins que més endavant
(ella ja no hi era) la forta davallada de
la natalitat amb la conseqüent disminució de la taxa d’alumnes va suposar,
entre altres coses, el definitiu tancament
del col·legi.
Com a Dominica de l’Anunciata va
estar destinada, a més a més d’Artesa,
a les comunitats de Berga, Monistrol,
Navarcles i Súria on va morir el passat
dia 4 de febrer a l’edat de 76 anys.
En record dels més de vint anys de
servei al Col·legi Sant Josep, a la Parròquia d’Artesa i a la Comarca, us
agrairíem l’assistència a la Missa que
en memòria de la Gna. Dolors
Casellas i Font se celebrarà a l’església Parroquial el proper diumenge 17
d’abril a les 12 del migdia.

Exalumnes i professors
Col·legi Sant Josep

Nota de agraïment

Des de darrera el taulell, amb el davantal blanc, emmidonat i ple de puntes, es mostrava el teu esperit optimista, lluitador i exigent per fer les coses ben fetes.
L’entusiasme per continuar sempre endavant i les ganes de viure envoltada de la família, t’han permès gaudir, fins al final, d’aquest caliu que tu mateixa has anat
creant.
La família Borrell-Riart agraeix totes les mostres
de condol rebudes

La família Valls-Jiménez vol agrair a tothom les
mostres de condol i estima que hem rebut per la pèrdua del nostre espòs, pare i padrí, en Miquel Valls
Enseñat.
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Gràcies a tothom.

Des del P
aís dels Pirineus
País

Foc nou a la vista
dia 24 del vinent mes d’abril,
E lposobra
de Sant Marc, el poble

El santuari de Meritxell, símbol espiritual de l’Andorra eterna

home. Tanta era la seva eficàcia que els
dits especialistes podien donar, amb
molta anticipació de l’obligat escrutini
i amb un mínim error de càlcul, el resultat de la contesa electoral.
Avui dia bufen altres vents i encara
que els referits especialistes en la captació de voluntats segueixen al peu del
canó, ja no són lo que eren, puix els
comicis andorrans, per afanys mimètics, ja segueixen la pauta establerta en
els dos poderosos països veïns. És a dir,
han deixat de costat les esotèriques reunions de l’antigor, per a donar pas, en
el decurs de la campanya electoral, als
mítings al vent del carrer, amb tota la
parafernàlia pròpia dels mateixos; és a
dir, exposant els candidats, a pit descobert, els corresponents programes i prometent lo que sia i com més millor, sabedors tots ells que, generalment, el
poble planer sofreix d’una congènita
manca de memòria històrica.
El “rànquing” electoral –diguem-ne
així– a les set Parròquies que conformen el federalisme andorrà ha quedat
establert, de major a menor, de la següent manera: Andorra la Vella 4.830,
Escaldes-Engordany 3.512, Sant Julià de Lòria 2.406,
Encamp 2.172, La
Massana 1.557,
Ordino 945 i Canillo
595, totalitzant la
xifra en 16.022 votants potencials... I
això són faves
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andorrà acudirà de bell nou a les
urnes per elegir els membres que
deuran formar part, durant una
nova legislatura, del Parlament nacional, amb la subsegüent elecció de
nou Síndic General de les Valls i nou
cap de Govern... Quasi res!
És a dir que, en tal jornada, l’endemà de la diada de Sant Jordi, els ciutadans del País del Pirineus amb dret a
vot faran foc nou a nivell governamental, amb tota l’extensió de la paraula.
Cal reconèixer que, en el transcurs
dels anys, el cens electoral ha pujat com
els carbassers. En els comentats comicis generals, seran ja uns 16.000 andorrans els que, per la seva sobirana voluntat, escolliran els nous pares de la
pàtria mitjançant el sistema democràtic d’un home igual a un vot.
A títol orientatiu, volem deixar constància que, actualment, la població de
dret del Principat ratlla ja els 77.000 habitants, dels quals 33.000 són de nacionalitat andorrana i els restants 44.000
pertanyen a les més diverses nacionalitats de tot l’ample món, però amb aclaparant majoria espanyola i notòria presència de ciutadans portuguesos.
Arrel d’aquest important increment
del cens electoral, la panoràmica electoral andorrana ha sofert una evident
mutació, en parangó amb l’existent en
temps reculats, quan els clans familiars imposaven la seva llei. El minso
nombre de votants era factible d’un
exhaustiu control per part dels “munyidors de vots”, persones especialitzades
en el do de la persuasió que, inassequibles al desànim, realitzaven una constant teràpia d’inducció família per família i, si era convenient, home per

comptades.
Els especialistes en el difícil art de la
política andorrana, preveuen unes renyides eleccions, a cara de gos, amb un
combat estel·lar –dit sigui en concepte
metafòric– entre el Partit Lliberal i els
Socialdemòcrates, car mentre els primers pretenen continuar traient faves
d’olla, reproduint la majoria absoluta
que han ostentat en el transcurs de la
legislatura, els segons aspiren a portar
el gat a l’aigua i desbancar els esmentats lliberals de la dita hegemonia.
Per altra part, alguns opinen que la
política de possibles pactes, entre les
dues susdites formacions i els partits
teòricament minoritaris, podria fer decantar el fidel de la balança a l’un o l’altre costat, arrel de lo qual cal esperar
que, en els dies vinents, els reiterats
partits majoritaris posaran tota la carn
a la graella procurant girar vers el seu
molí com més aigua millor.
Així estant les coses per aquestes
contrades de l’altívol pirineu, a escala
política, davant el gran repte electoral
que s’aveïna. Com de costum i fins superada la data del 24 d’abril, els electors es veuran raspallats i afalagats en
gran manera pels candidats, que cercaran els possibles vots fins sota les mateixes pedres.
Mentrestant direm, tot recordant
Machado, que “La primavera ha arribat i ningú sap com ha estat”.

Sícoris

Tema del Mes

Torna l’Escala en Hi-Fi
de tres temporades d’abD esprés
sència, el grup d’Escala en HiFi d’Artesa va tornar a oferir-nos un
magnífic espectacle el passat Diumenge de Rams.
En aquesta sisena edició, la recaptació neta anava destinada als Bombers
Voluntaris i als Bombers Juvenils de la
ciutat, que també van contribuir molt
activament a l’èxit de l’esdeveniment.
A més de passar-s’ho bé, que és la base
de tota activitat altruista, l’objectiu del
grup ha estat sempre col·laborar amb
alguna entitat d’Artesa. Es va començar amb el Cau (durant dues edicions),
al qual van seguir la Dàlia Blanca, el
Futbol Base i el CENG.
La varietat dels números, l’heterogeneïtat dels components del grup,
l’acurada posada en escena (coreografia, vestuari, caracterització, ambientació...) són algunes de les causes que
contribueixen a la qualitat dels espectacles que s’ofereix a un sempre nombrós i incondicional públic.
Com en altres ocasions, l’espectacle
es tornarà a representar a Ponts (el 17
d’abril), en aquesta ocasió a benefici
de la lluita contra el càncer, en collaboració amb DOMISE (Associació de
Dones del Mig Segre).

En aquesta ocasió, els beneficis de l’espectacle han estat pels bombers

El pavelló poliesportiu d’Artesa va tornar-se a omplir de gom a gom

Text i fotos:
Ramon Giribet i Boneta

La presentació va anar a càrrec de Joana Galceran i Rafa Vega, que en algunes
ocasions van estar acompanyats de Kike Valls i els seus acudits
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La feina de perruqueria i maquillatge contribueix decisivament a la caracterització dels personatges

Tema del Mes

El grup La oreja de Van Gohg va trencar el gel amb El vestido
azul (Teresa Ribó, Alfredo Francesca, Paco Gutiérrez, Joan
Morros i ÀlexValls)

Fórmula Abierta ens va “estimar molt més” (Santi Camats,
Lluïsa Ribó, Carme Solé i Jordi Solé)

El trio Café Quijano també va ser present a l’espectacle
amb Dame de esa boca (Josep M. Gasia, Joan Morros i Joan
Oriola, acompanyats de N. Boliart i A. Valls)

Escenificació d’un clàssic del cinema, Gilda amb Rita
Hayworth (Fina Gómez), amb una molt ben ambientada sala
de festes (amb P. Gutiérrez, D. Mas, A. Rispa, T. Rosell, J.
Solé, L. Ribó, M. Terés i F. Vilaró)

El grup ABBA va ser interpretat també pels més menuts del
grup amb Mamma mia (Sara Gutiérrez, Judit Morros, Albert
París i M. Valls)
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Els més petits van encarregar-se de representar el grup
d’Eurojunior amb la cançó Muévelo (Sara Gutiérrez, Judit
Morros, Albert París i M. Valls), això sí, acompanyats de
les mares fent de gogo girls (M. Amorós, M. Jusmet, R.
Secanell i M.A. Solanes)

Tema del Mes
Joan Oriola
va donar vida
a David Bisbal amb Bulerías i va haver de fer front
amb molta professionalitat a
una de les
anècdotes de
la jornada (inconvenients
del directe: li
va caure la
perruca). Va
estar acompanyat per A.
Massana, P.
Pont, R. Secanell i A. Solé

Una petita representació típica del saloon d’un western va
ser el preludi d’una de les coreografies seguides més atentament pel públic masculí, el Can Can. En aquest número tan
elaborat hi va intervenir gran part del grup

Quan es va anunciar la sortida de la cèlebre nena Isabel (guanyadora del Festival Eurojunior 2005) amb Antes
muerta que sencilla, ningú no s’esperava veure en escena Kike Valls, acompanyat de S. Camats, J.M. Gasia, A.
Gutiérrez, J. Solé i R. Vila
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La posada en escena de la cançó Los nardos de Sara Montiel
(Montse Terés) va omplir l’escenari de personatges molt
ben caracteritzats (M.A. Calveres, A. Francesca, P. Gutiérrez,
S. Gutiérrez, J. Morros, J. Oriola, A. París, Pepita Pont, A.
Solé i M. Valls)
la Palanca

La interpretació del tema principal de la pel·lícula Flash
Dance va anar a càrrec de les noies més marxoses del grup
(Laia Gambandé, Mariona Oriola, Núria Repilado, Cèlia
Samarra, Alba Solé i Anna Valls)

Tema del Mes

Tampoc va faltar un dels ídols musicals del moment, David
Civera amb Perdóname (Teresa Ribó amb M. Amorós, A.
Gutiérrez, M. Jusmet, A. Rispa, M.A. Solanes, T. Rosell)

La coral de monges més marxoses de la història (de la
pel·lícula Sister Act), dirigides per Whoopi Goldberg (Joana
Galceran amb S. Camats, A. Francesca, J.M. Gasia, A.
Gutiérrez, P. Gutiérrez, J. Morros, J. Oriola, D. París, J. Solé,
K. Valls, R. Vega, R. Vila, F. Vilaró)

El final de festa, amb tothom dalt de l’escenari, es va
acompanyar amb una animada música brasilera

Benet Galceran, cap de parc dels bombers, va agrair la
realització d’aquest espectacle a favor de l’entitat que
representa i va animar el grup d’Escala en Hi-Fi a continuar

La festa va acabar amb un sopar que els bombers van oferir
als “artistes”
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Whitney Houston (Fina Gómez), acompanyada del seu
inseparable guardaespatlles (S. Camats), va provocar la
pujada a l’escenari d’un dels seus incondicionals fans (N.
Boliart). En la coreografia va ser acompanyada per S.
Caballol, M. Oriola, A. Solé, J. Solé i J. Vega

Jo També F
aig Cau
Faig

Comencem
més encendre un foc que
V almaleir
les tenebres. Aquesta fra-

Sortida de caps i excaps (2005)

Una de les coses que hem decidit tirar endavant és la creació d’aquesta
pàgina. La idea és que al final de l’any,
per mitjà de La Palanca haguem pogut
fer un recull del 30è Aniversari, però
també dels trenta anys del cau. Per això
us necessitem: cal que feu memòria,
recordeu sortides, campaments, caus...
En fi, només cal que recordeu totes
aquelles batalletes que ens sabem de
memòria i sempre tornem a explicar i
que ens ho feu arribar. Aquesta pàgina
l’hem de fer entre tots, com el 30è.
Pel que fa a totes les altres propostes, nosaltres hem començat a treballar,
però també ens feu falta. Segurament
deveu tenir moltes idees que poden arrodonir aquest aniversari. Estem oberts
a tot. Si voleu us podeu apuntar en alguna de les activitats que ja hem començat a preparar perquè –com ens
agrada tant al cau– ens hem repartit en
comissions i –com encara ens agrada
més– vam escollir un responsable de
cada comissió. Us fem arribar el nom
dels responsables:
- FINANCES: Eva Roma
evaroma@andorra.ad
- CAP DE SETMANA DEL 30è ANIVERSARI: Pepe Roca
joseprocall@terra.es - tel. 650521725
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se, a més de ser un lema que durant
un temps “es portava” molt dins del
món de l’escoltisme, resumeix l’esperit que es desprèn d’una història que
a partir d’aquest mes us anirem explicant.
Hi havia una vegada uns joves a
Artesa de Segre que havien viscut algunes experiències molt interessants:
organització i participació en diferents
activitats, sortides a indrets de les rodalies, elucubracions mentals sobre el
futur... Tot això els va portar a pensar
que al nostre municipi es podia organitzar un grup d’escoltes i guies, com
havien fet a d’altres poblacions. Això
suposaria que joves amb ganes de fer
quelcom es poguessin fer càrrec d’algunes estones del lleure d’altres més
joves i dels infants. A la llarga, molts
d’aquests infants i joves que haguessin
viscut aquesta experiència acabarien
sent artesencs i artesenques compromesos amb el seu poble i amb el seu país.
Hi havia, però, un problema: aquells
nois eren molt joves. De quina manera
uns pares podrien confiar en ells i deixar a les seves mans allò que més s’estimen: els seus fills? Van pensar que una
persona gran que inspirés confiança i
els fes costat podria ser la solució. De
manera que van anar a explicar les seves idees a Mn. Ramon Solé, al qual li
va faltar temps per entusiasmar-se amb
el projecte.
Així és que van parlar amb altres joves, van buscar alguns locals on realitzar les seves activitats i van reunir infants de diferents edats per grups. Al
començament tot era més bona voluntat que altra cosa, però la il·lusió que es
va posar en el projecte i l’experiència
d’altres agrupaments van ajudar molt a
tirar endavant.
De tot això ja en fa 30 anys. I ho
volem celebrar. Per aquest motiu, els
caps han fet una crida a tota la gent que
d’una manera o altra ha estat vinculada
al cau, ha fet cau. Alguns ja ens hem
trobat i hem posat en comú un seguit
de propostes i idees per realitzar-les
durant aquest any.

- CINEFÒRUM I CONFERÈNCIES:
Marta Massana
marte02mx@hotmail.com
- CANÇONER I CALENDARI:
Natàlia Cardona / Ester Pinen
enxuminia@yahoo.es - tel. 676927403
posdonques@yahoo.es - tel. 618034355
- MULTIMÈDIA: Nèstor Puigredon
pitihand@hotmail.com - tel. 669058283
- INFORMACIÓ: Eva Solanes
eva.solanes@menta.net - tel. 636628954
Com sempre, cadascú s’implica en
la mesura que pot. Per això sapigueu
que quan farà falta més gent serà durant la realització de les activitats i sobretot en el cap de setmana del 30è
Aniversari, que us avancem que serà
els dies 1, 2 i 3 de juliol. Si esteu disposats a participar-hi, poseu-vos en
contacte amb els responsables.
De moment, res més. Tingueu sempre al cor la idea d’Ítaca...

P ar len les Entita
ts
Entitats

Desfilada de Carnaval
canvis en el concurs de disfresses infantil del diumenge. El canvi més
substancial és que ha passat a ser una
desfilada de disfresses, on tots els
nens han pogut gaudir del seu moment de passarel·la.
No hem volgut deixar de valorar la
feina i l’esforç a l’hora de fer les disfresses i per això es va buscar un jurat
entès en la matèria i amb diferents experiències relacionades amb el món de
les disfresses, desfilades i activitats artístiques. El Jurat estava format per:
- Toñi Madrid, experta en manualitats i
desfilades de disfresses
- Sara Canes, disseny gràfic
- Gemma Bertran, modista i farandulera
- Eva Camats, perruquera i maquillatge
- Javi Olivenza, professor d’aeròbic
- Toni Belchi, coordinador
Des d’aquí els volem agrair la feina
feta. Destaquem la col·laboració del
TRIDENT (Pere i Carles).
A l’hora d’avaluar, la Comissió es va
adonar que en el moment de donar les
mencions, per la nostra inexperiència,
no es va especificar quins criteris havien estat els que havien fet que la dis-

El 14 de maig
celebrem el
300 aniversari
de l’ermita de
Santa Fe
(1705-2005)
Amb missa solemne, dinar de germanor (a preu
mòdic) i ballaruca per a
tothom

fressa fos mencionada. La imatge i sensació que es va transmetre des de l’organització era que totes les disfresses
varen ser mencionades per igual, quan
això no és correcte, ja que dels criteris
a valorar pel jurat hi havia disfresses
que complien tots els requisits i d’altres que s’havien destacat en un criteri.
Per rectificar l’error comès, us informem de la deliberació del Jurat:
- PEDRO I WILMA PICAPIEDRA
(Guerau Coll i Maria Gilabert): Originalitat, elaboració, complements.
- LA PAPALLONA (Ariadna
Carbonell): Originalitat, elaboració,
aplaudit.
- CAFÈ AMB SUCRE (Aixa Canals i
Duna Canals): Originalitat, elaboració.
- FANTASIA D’HIVERN (Júlia Camats i Mariona Camats): Originalitat,
elaboració.
- ARBRE DE NADAL (Genís
Carbonell): Originalitat, elaboració.
- LOS SIMPSON (Ot Maluquer, Jordi
Maluquer, Sergi Ribes, Aina Ribes i
Laia Ribes): Originalitat, elaboració.
- BITLLES DE COLORS (Kènia
Belchi, Sheila Belchi, Izan Fernández
i Mar Fernández): Originalitat, elaboració.
- LA PRIMAVERA (Laura Serentill):

Al maig, cada dia
un raig... i a

Tudela
festa gran
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de Carnaval aquest
L aanyComissió
ha introduït una sèrie de

Elaboració, fantasia.
- NEMO I PARE (Enric Camats i Genís
Camats): Originalitat, complements.
- L’ESCORXADOR (Julià Jou, Cesc
Jou, Quel Jou i Denís Marbà): Originalitat, complements.
- EMPERADORS JAPONESOS
(Maurici Figuera i Eulàlia Figuera):
Elaboració.
- MAR I PEIX (Sara Gutiérrez): Originalitat.
- LA BRUIXA (Sofia Fernández): Saber desfilar.
- EL PIRATA (Paolo Leone). Graciós.
- LA MECÀNICA (Gemma Bertran).
Graciós.
- PEDRO I WILMA PICAPIEDRA
(Guerau Coll i Maria Gilabert): Més
aplaudit pel públic.
La Comissió reconeix la qualitat de
les disfresses que han participat i des
d’aquí us animem a que l’any vinent
amb el vostre esforç i la nostra millora
els nens, que és el que compta, s’ho
puguin passar molt bé.
Restem oberts a totes les propostes
que ens feu arribar, perquè la vostra
participació per a nosaltres és molt important.
Comissió de Carnaval

Aquesta jornada, que esperem que entre tots farem inoblidable, ha estat
organitzada per

Associació de veïns
i amics de Tudela
i Santa Fe
Junta municipal de
Tudela de Segre

Par len les Entita
ts
Entitats

Els animals també pateixen
particular d’Artesa de Segre sis cadells de gos ficats en capses tancades
amb filferros.
Com tots sabeu, la nostra associació,
Amics dels Animals de la Noguera, recull els gossos abandonats d’Artesa de
Segre, en té cura i els dóna una altra
oportunitat buscant una família que
se’ls estimi. Els voluntaris sabem que
aquesta és una feina dura i poc valorada, tot i que la nostra major satisfacció
és veure com els nostres gossos i gats
viuen sans i contents.
En el cas dels cadells, l’Ajuntament
d’Artesa de Segre se n’ha desentès totalment, al·legant falta de recursos per
pagar la quota, una quota que no cobreix ni de lluny les despeses que genera la cura de l’animal (desparasitació,
alimentació, esteril·lització...). Els cadells els vam recollir i, amb l’ajuda
d’uns companys d’una altra associació,

els hem pogut donar en adopció.
La nostra associació no rep subvencions de cap tipus. Cap dels seus membres rep remuneració econòmica, ja que
les associacions sense ànim de lucre les
formen voluntaris que lluiten per una
causa partint dels seus principis. Nosaltres tirem endavant; amb molt d’esforç i de sacrifici, però tirem endavant.
Els nostres animals estan perfectament
assistits i alimentats. I reben estimació.
I ens trobem massa sovint amb la manca de sensibilització envers els animals.
El cas d’Artesa no és l’únic: a la
majoria de municipis catalans s’incompleix per norma l’aplicació de la Llei
de Protecció Animal, que va entrar en
vigor fa un any i mig, temps més que
suficient per posar els medis i el personal adequats. L’Administració, responsable, ignora la problemàtica i no hi
posa remei censant els animals, xipantlos, dotant d’instal·lacions adequades
als animals que han estat abandonats i
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7 de gener de 2005
E lvandivendres
aparèixer a la porta d’un

sancionant convenientment aquells que
es desfan del seu gos o gat. Evitar conseqüències més greus, com accidents o
gossos asilvestrats, que acaben convertint-se en un perill per la població, és
qüestió de voluntat. I evidentment, en
el món dels animals, allò que sempre
manca per part dels polítics és voluntat. De res serveix promulgar lleis tan
fabuloses si els responsables del seu
compliment en fan cas omís.
No hem d’oblidar que els animals
són éssers vius que mereixen un respecte, i que pateixen. Potser hauríem
de començar per una bona educació
basada en el respecte envers tots els
éssers vius. “La commiseració amb els
animals està íntimament lligada amb la
bondat de caràcter, de tal manera que
es pot afirmar segur que qui és cruel
amb els animals no pot ser una bona
persona” (Arthur Schopenhauer).
Associació Amics dels Animals
de la Noguera

Car tes a la R
edacció
Redacció

Viure a la Residència
Sóc el Ton Bonet, conegut com el
Brimero (que ve de cisteller) perquè
m’he guanyat la vida treballant lo vímet, però com que la vida continua,
m’he anat fent gran.
Als meus 79 anys em va semblar que
no podia estar sol i com que l’Ajuntament va muntar una Residència, vaig
pensar que aquesta podia ser la meua
casa, però m’ho havia de creure.
Ara farà 7 anys que hi sóc i visc com
un rei. Estic convençut completament
que aquí és casa meua. Ajudo en allò

que puc i també a les persones.
Per a trobar-s’hi bé s’ha de venir a
gust i no esperar que t’hi portin els fills.
Ells tenen feina i no poden estar pels
pares perquè la majoria de les cases no
tenen les condicions per a poder-los
atendre bé i, a la fi, es veuen obligats a
anar a una residència, que per a mi és
lo millor.
Aquí s’està bé, només fa falta adaptació. Si t’adaptes, estàs molt bé. Som
com una família. Tothom ajuda en allò
que pot.

Des d’aquí voldria fer una crida a la
gent gran, que no esperin que els fills
els portin a la Residència. Han de ser
ells que han de venir. S’ho han de posar al cap quan encara són més joves.
Aquí uns quants hi som perquè hem
volgut venir i som els més feliços. Això
no és una presó, és una casa lliure.
Aquesta és la meua experiència.

Ton Bonet

BBC

L’Esteve i la Cristina es
casen el proper 23
d’abril a Butsènit
Moltes felicitats!
*BBC són les sigles de Bodes, Batejos i Comunions. Feu-nos arribar una foto i un text ben graciós
i ho publicarem. És gratuït, només cal ser subscriptor de la revista
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www.lapalanca.org

Música, Mestr
e!
Mestre!
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Caramelles 2005
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Música, Mestr
e!
Mestre!

Psicologia de Cada Dia

Car na
v al 2005
nav

Vivint corrent
dia... Vivim al límit, els dies es converteixen en una cursa interminable!
Sona el despertador i ja corrent anem
a la feina, passem les hores treballant
mentre estem pendent del telèfon, del
correu electrònic, del fax, de la compra
que cal fer per passar la setmana, d’on
anirem per les vacances, de la hipoteca, dels pares, de la guarderia del nen,
del mal de coll de la nena, del veí del
quart que té un gos que no ens deixa
dormir a les nits i de pensar a omplir el
cotxe de carburant...! Mengem alguna
cosa per dinar (si pot arribar a ser calenta ja és molt!) i tornem a acabar el
nostre horari laboral! L’agenda està
apretada, i quan per fi aconseguim arribar a casa al vespre, després d’unes
hores parats a la carretera... no hi ha
temps per xerrades familiars! La planxa, la rentadora, el sopar, i si no d’altres tasques com mirar la televisió o
simplement connectar-nos a internet,
ens esperen!
No sabem viure tranquils, la mateixa societat ens indueix a córrer, a no
encantar-nos, i és que està clar que si
volem aconseguir alguna cosa, ens hem
de moure, perquè a casa no ens hi portaran res.
A diferència dels països en vies de
desenvolupament, on no existeix la pa-

raula estrès, nosaltres vivim amb presses. Sembla que alguna cosa se’ns escapa de les mans i no podem aturar-nos
ni pensar amb tranquil·litat.
Però no posem el crit al cel. Tot
aquest estrès amb el qual estem
immersos no sempre ha de ser perjudicial. Si fos així segurament no viuríem
tants anys com ho estem fent!
L’estrès és aquell estat que experimentem quan hi ha un desequilibri entre una demanda percebuda i la percepció que tenim per fer-ne front. És a dir,
davant d’una situació experimentem la
sensació d’estrès o no segons la pròpia
valoració que en fem: si percebem que
som capaços de sortir-ne o no. Vindria
a ser una espècie de balança entre com
veiem les demandes i com pensem que
podem abordar-les.
Existeixen dues classes d’estrès: el
bo i el dolent. L’estrès bo és aquell que
s’experimenta quan la percepció de la
nostra capacitat d’afrontament té molt
més pes que les demandes percebudes.
Ens ajuda a sentir-nos vius, autorrealitzats. En aquest cas, hi ha una
sensació de control, de confiança, de
ser capaç del repte. Aquest estrès serà
capaç de portar-nos un bon rendiment
físic i mental i farà que siguem el màxim de productius.
L’estrès dolent o negatiu, en canvi,
és aquell que sentim quan ens trobem

33

la Palanca

en un món on la paraula
V ivim
estrès sembla estar a l’ordre del

davant d’un número creixent de demandes (o percepció de demandes, perquè
no sempre són reals) que ens resulten
difícils o bé representen una amença per
a nosaltres. Si davant d’elles ho valorem i concloem no, no puc, l’estrès que
experimentarem serà negatiu i per tant
comportarà malestar, nervis i desconcert. Situacions ben quotidianes que
poden comportar estrès negatiu són:
tenir molt treball en poc temps, ser ascendits a la feina en un lloc en el qual
no encaixem, deure diners, la preocupació per problemes domèstics, i fins i
l’avorriment i la frustració.
És curiós... tot ens ho fem nosaltres!
Si creiem que som capaços de experimentarem estrès bo, si pel contrari creiem que no podem experimentarem
estrès dolent. L’estrès positiu no només
permet fer-nos sentir bé, sinó que pot
ajudar al nostre benestar i és molt beneficiós per la salut. Contràriament, el
negatiu és perjudicial i pot desencadenar diverses malalties.
La conclusió sembla clara: tot està a
les nostres mans! Per què no aprenem
a prendre’ns la vida d’una altra manera? Amb l’estrès podem avançar i prosperar, però sempre tocant de peus a terra i vivint segons les nostres pròpies
capacitats!
Noemí Farré i Cortadelles

Inf
or mació Municipal d’Ar tesa
Infor

Mes de febrer
SESSIONS DE PLE
Ple ordinari: 3-02-05
S’aprova, per unanimitat, l’acta
ordinària del dia 2 de desembre de 2004
i les extraordinàries dels dies 13, 21 i
27 de gener de 2005.
S’aprova inicialment, per unanimitat, el projecte de les obres de pavimentació i xarxa de clavegueram al c/
del Forn i al c/ Castell de Tudela de
Segre, amb un pressupost d’execució
per contracta de 86.196,42 euros.

- A Josep Alés Vilella, per a la legalització de la construcció i l’ampliació
d’una explotació porcina d’engreix, situada a polígon 20, parcel·la 81,
d’Artesa de Segre.
- A Joan Castellà Gabarra, per a la legalització i l’ampliació d’una explotació porcina situada a polígon 5, parcel·la 44, d’Artesa de Segre.
- Concedir a Josep Alés Vilella, llicèn-

d’Alentorn.
- A Miquel Pujol Ticó, per arranjament
de façana a l’edifici situat al c/ Vescomte d’Àger, 16.
- A Josep Salud Puig, per cobrir la terrassa de l’edifici situat al c/ de la Font,
32 de Baldomar.
- A Bons Àrids, SL., per a la construcció d’una bàscula a la parcel·la 2 del
polígon 12, d’Artesa de Segre.
- A Joan Clua Caubet, per canviar la
porta a l’edifici situat al c/ Sant Joan,
3.
- A Miquel Baró París, per reformar part
de la teulada de l’habitatge unifamiliar
situat al c/ Afores, s/n de Montargull.
- A Josep Galceran Inglavaga, l’autorització d’entrada de vehicles a través
de la vorera, a l’edifici situat al c/ Mare
de Déu del Pla, 5.

cia ambiental per a la legalització i
l’ampliació d’una explotació porcina,
situada al polígon 20, parcel·la 81,
d’Artesa de Segre.
- Concedir a Joan Castellà Gabarra, llicència ambiental per a l’ampliació
d’una explotació ramadera porcina, situada al polígon 5, parcel·la 44,
d’Artesa de Segre.
- A Francesc Trepat Brescó, per habitatge unifamiliar entre mitgeres, situat
al c/ Roc del Cudós, 9.
- A Electricitat Pijuan, SL. per fer rasa
de 46m. de llargada, al camí del Castellot.
- A Jordi Torné Clares, per l’enderroc
parcial de d’immoble d’habitatge
unifamiliar, situat al Raval de l’Església, 2 d’Alentorn.
- A Jordi París Córdoba, per a la installació d’una grua torre, al c/ Ramon
Llull, 28.
- A Lourdes Solé Camats, l’autorització d’entrada de vehicles a través de la
vorera, a l’edifici situat a la Ctra. de
Ponts, 68.
- A M. Teresa Puig Sala, per l’obertura
i la instal·lació d’una activitat destinada a venda de roba al c/ Maria Anzizu,
21.
- A Cecília Solsona Jou, per rehabilitar
la façana, a l’edifici situat al c/ del Pati,

INFORMES DE L’ALCALDIA

S’aprova, per unanimitat, prorrogar el contracte de prestació del servei de manteniment, neteja i vigilància
en les instal.lacions del pavelló
poliesportiu municipal cobert, subscrit
amb el Sr. Josep Sánchez Marimon, fins
el dia 31 de juliol de 2005, a efectes
del dia 1 d’agost de 2004.

ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
(dies 10, 17 i 24 de febrer)
S’acorda proposar a l’alcaldia la
concessió de les següents llicències
d’obres, establiments i autoritzacions de
guals:
- A Bartomeu Jové Serra, per adequar
interior de l’habitatge situat a l’edifici
del c/ Maria Anzizu, 25, 3r. 1a.
- A Alejandro Díez López, en representació de Telefònica, per a la instal·lació
de dos pals al polígon industrial El Pla.
- A Alejandro Díez López, en representació de Telefònica, per a la instal·lació
de cable canalitzat al polígon industrial El Pla.
- A Ramon Gutiérrez Berengueres, per
a la reforma i l’ampliació d’un habitatge unifamiliar, situat al c/ Abeurador,
20 d’Alentorn.
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S’aprova, per unanimitat, prorrogar el contracte de prestació del servei de Llar d’infants, subscrit amb la
Sra. Roser Betriu i Caubet fins el dia
31 de juliol de 2005, a efectes del dia 1
de setembre de 2004.

A la seu del Consell Comarcal,
es va fer una reunió amb la Sra. Consellera de Salut, el Gerent de CAT Salut i
el Cap dels Serveis Territorials amb els
representants dels Ajuntaments de la
comarca. Es crearà una comissió mixta
Salut–Ajuntaments de la qual Artesa
vol formar part. Hi ha temes de salut
pendents als quals cal trobar una solució.
S’ha dut a terme una reunió al
CEIP per a l’acceptació de les obres
d’ampliació que s’han fet. La recepció
no va ser possible atès que l’obra presenta algunes deficiències.
A la seu del Consorci del
Montsec (Àger) es va fer la presentació de la Ruta Turística Arnau Mir de
Tost. El president del Consell Comarcal del Pallars Jussà va proposar que la
gestió la realitzés el mateix Consorci
mitjançant un conveni amb els Consells
Comarcals afectats per la Ruta.
L’empresa FUNESCON, interessada en l’ampliació del cementiri
d’Artesa de Segre, ha enviat una proposta (plànols, croquis, edificació i

Inf
or mació Municipal d’Ar tesa
Infor
pressupost). S’ha passat als serveis tècnics i s’ha demanat certificat d’homologació dels productes prefabricats.
El Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales ha comunicat que no
ha atorgat a l’Ajuntament d’Artesa de

Segre subvenció per a la supressió de
barreres arquitectòniques, any 2004.
Malgrat tot, han reobert l’expedient per
a l’exercici de 2005.

dins el programa de participació ciutadana del POUM. Els tècnics necessitaran 2 mesos per a refondre les propostes.

S’han celebrat reunions amb veïns de diferents punts d’Artesa de Segre

Carme Barril i Brescó

Edicte
De l’Ajuntament d’Artesa de Segre, sobre expedient de caducitat de nínxols.
Iniciada la tramitació de l’expedient
de caducitat de nínxols del Cementiri
municipal d’Artesa de Segre, dels quals
es desconeix l’actual titular, es fa pública la relació de les concessions que

es veuran afectades per aquesta, per tal
que en el termini d’un mes a partir de
la publicació d’aquest anunci, les persones que es considerin afectades en els
seus drets puguin comparèixer en
aquest Ajuntament. Cas contrari, restaran desposseïdes de tot dret sobre les

concessions respectives, i la tramitació
de l’expedient continuarà sense cap altre requisit d’informació pública
Artesa de Segre, 24 de febrer de 2005
Domènec París Artigues
Alcalde

ANUNCI PUBLICAT AL BUTLLETÍ OFICIAL DE LA PROVINCIA, NÚMERO 30, DE 12 DE MARÇ DE 2005
Nom del concessionari

Núm. nínxol

1r TRAM CVE
Anso Vidal, Lluís
Cercós Novau, Ramon
Eroles Serra, Angela
Guardia Riasol, Florencia
Roca Colell, Joan
Fontanet Monsonis, Ramon
Amperi Rius, Roman
Gabriel Bernaus, Pedro
Montsonis Serentill, Baldomer
Canes Torres, Miquel

93 ECV 4
96 ECV 4
115 CVE 4
119 CVE 4
131 CVE 4
135 CVE 4
156 CVE 1
159 CVE 4
161 CVE 2
167 CVE 4

2n TRAM CVE
Ajuntament
Germanes Dominiques
Mases, Blas
Ajuntament
Escola Gaño, Magdalena
Desconegut
Desconegut
Desconegut
Desconegut
Desconegut
Desconegut
Clotet Plana, Carme
Desconegut
Desconegut
Boquet Vives, Raimundo

5 CVE 1
6 CVE 2
12 CVE 2
13 CVE 3
15 CVE 2
17 CVE 1
20 CVE 1
21 CVE 2
24 CVE 2
26 CVE 1
28 CVE 3
30 CVE 2
31 CVE 3
32 CVE 1
33 CVE 2

Nom del concessionari
Marsa Llinas, Jose
Desconegut
Desconegut
Desconegut
Desconegut
Desconegut
Marques Puig, Joan
Ajuntament
Solanes, Barrera Dolores
Desconegut
Desconegut
Cluet Tarragona, Jaume

Núm. nínxol
35 CVE 1
36 CVE 2
48 CVE 2
61 CVE 2
64 CVE 1
65 CVE 2
66 CVE 3
70 CVE 3
74 CVE 3
75 CVE 4
78 CVE 3
82 CVE 3

Nom del concessionari

Núm. nínxol

2n TRAM CVD
Pallares Rubies, Pedro
Colomes Tort, Jaume
Erill Sans, Joan
Vilalta Vilaltella, Concepció
Brunet Mateu, Josefa
Vilapriño Parramona

247 CVD 2
258 CVD 1
261 CVD 4
288 CVD 3
289 CVD 4
306 CVD 1

3r TRAM CVD
Solsona Bernaus, Maria
Codo Tomasa, Angela

333 CVD 4
454 CVD 5

Desconegut
Desconegut

84 CVE 1
85 CVE 2

PART CAPELLA CV
Maluquer Clua, Antº i Elvira
Maluquer Porta, Joan
Gabernet Pinos, Francisca
Franquesa Vidal, Francisco
Porta, Jaume

1 E CAP
2 E CAP
1 D CAP
3 D CAP
4 D CAP

1r TRAM CVD
Anniech Soasguen, Elisabeth
Anniech Soasguen, Elisabeth

204 CVD 1
205 CVD 2

4t TRAM CVD
Olsina Caubet, Jose
Galceran Llovera, Josep Ma
Casellas Miro, Miquel
Solans Roca, Miquel
Monso Mostench, Juan
Pijuan Folguera, Rosa
Valls, Marcelino
Cava Mirabell, Sabino
Maluquer Aldabo, Enriqueta
Garcia de la Paz, Antonio
Pallares Tallavi, Josep
Muelo Moreno, Mariano
Solé Poch, Teresa
Ros Cucurull, Antonio

7 CDV 3
8 CVD 1
9 CVD 2
12 CVD 2
13 CVD 3
17 CVD 1
18 CVD 2
21 CVD 2
31 CVD 3
40 CVD 3
41 CVD 1
54 CVD 2
62 CVD 1
67 CVD 3

CVD = Cementiri vell, dreta // CVE = Cementiri vell, esquerra // E CAP = Esquerra capella // D CAP = Dreta capella
// CV= Cementiri vell

Nota informativa
Davant la possibilitat de la construcció de nous nínxols al Cementiri l’Ajuntament d’Artesa de Segre demana als ciutadans que estiguin interessats en obtenir la concessió d’un nínxol al Cementiri municipal, que durant el termini de 2
mesos, abril i maig de 2005, s’adrecin a les oficines municipals per a posar-ho de manifest.
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Artesa de Segre, 23 de març de 2005
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Humor

P alanc-oci

Encreuat per Jordi Alins Rodamilans
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Horitzontals
1. Període de la vida entre l’aprenentatge i la disbauxa.- 2. Allò que cal
seguir per no tenir problemes. Allò que cau per terra quan un defalleix.3. Conjunt de tres. Home la dona del qual es va convertir en una estàtua
de sal. Pronom de segona persona.- 4. Consonant usada per indicar
tossuderia. La femella de l’ocell. Al revés, terminació d’infinitiu.- 5.
Camp sense conrear. Lloc on hi ha núvols. Unitat d’informació relacionada amb la informàtica.- 6. Lletra que pot representar un punt orientador. Conjunt de vaixells que no va carregat de caramels de menta.
Animal volador amb el fetge del qual s’elabora una menja exquisida.7. Individu que es fa notar en un esport. Ull viu, compte!, atenció!, ep!,
ves! Lletra que pot representar mig miler.- 8. Persona que fa de conseller o guia d’algú. Consonant vibrant. Prefix llatí que significa ensems
amb, en comú.- 9. Article o pronom masculí. Anar al galop.- 10. La
part interior d’un àtom. Mitja centena. La dotzena lletra de l’alfabet.
Lletra que pot representar dues vocals.- 11. Estri que talla papers.
Verticals
1. Allò que li cal a l’as per estar a punt.- 2. Tractament que es pot donar
a les monges. La divuitena lletra de l’alfabet. Al revés i plural, lloc on es reclouen els estudiants.- 3. Allò que desitja el
competidor. Nord. Símbol del clor.- 4. Al revés, allò que pertany a tothom. Massa llarg. Dígraf que representa un so palatal.5. Símbol del prefix deca. Part de la biologia que esmentada sovint pels polítics del poder i de l’oposició.- 6. Vocal tancada.
Recipient usat per transportar la llet. Símbol del fòsfor.- 7. Deixar anar afluixant. Al revés, ingredient d’una salsa nacional.8. Comunicació personal breu. So propi de les tronades. La setzena lletra de l’alfabet.- 9. Consonants. Un dels animals del
Petit Príncep. Contrari de buit.- 10. Relatiu o pertanyent als metges o a la medicina. Gos. Consonant usada per imitat
l’avió.- 11. Bregoses.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Jeroglífic

Problema d’escacs

per David Fusté

Tothom entra a treballar a les
set?

Sense Perdre els Orígens
per Jordi Esteban

Juguen les negres
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SOLUCIONS
Encreuat
HORITZONTALS: 1. Estudiantil.- 2. Norma. Moral.- 3. Trio. Lot. Tu.- 4. R. Ocella. rI.- 5. Erm. Cel.
Bit.- 6. N. Flota. Oca.- 7. As. Alerta. D.- 8. Mentor. R. Co.- 9. El. Galopar.- 10. Nucli. L. L. E.- 11.
Tallapapers.
VERTICALS: A partir de les horitzontals.
Jeroglífic
I un entre vuit i nou (I, un, entre VIII i IX).
Problema d’escacs
1- ..., Dxd2; Dxd2, Cf3+; 3-Rh1 (si gxf3, Tg8+; 4-Rh1, Axf3++), Cxd2 amb clar avantatge
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Caliquenyo
La ciutat de Cali, de Colòmbia, dóna
nom a aquest “cigar prim i dur de tirar”
com el defineix el diccionari. Encara
que actualment no sigui cert, es diu
caliquenyo per indicar que està fet a
Cali, de la mateixa manera que el cigar
havà és elaborat a l’Havana. Hi ha
molts noms com aquests, que vénen de
l’Amèrica llatina cap a nosaltres. Però
també n’hi ha que viatgen de Catalunya
a les Amèriques. En diversos països
sud-americans, un paper de barba és
diu “capellades”, atès que la majoria
d’ells eren fets en aquesta població de
l’Anoia i duien aquest nom a la
filigrana.
Diccionari Etimològic
Complementari de la Llengua
Catalana II, 429, Joan Coromines

Ima
tg
es d’Ahir
Imatg
tges

Les Escoles noves. 1923

l’Artesa de l’època. Eren les Escoles
Municipals i l’Ajuntament (que estava situat on avui hi ha la Biblioteca). Aleshores, Escoles i Casa Consistorial anaven juntes i ja havien
estat on avui hi ha el Museu.
L’Ajuntament d’Artesa, estimulat per
la Mancomunitat i a iniciativa de la Junta Local d’Instrucció Pública, amb data
de 21 de gener de 1917 presentà al regidors un projecte d’escoles noves i
graduades per a nens i nenes en tres
seccions. L’arquitecte encarregat del
projecte era el Sr. Ignasi de Villalonga,
Cap del Departament d’Agricultura de
la Diputació. L’obra s’havia de fer
d’acord amb un reial decret del 28
d’abril de 1905, que incloïa una subvenció de l’Estat.
L’obra es va tirar endavant el 9 de
juny de 1918. Una setmana abans, el
batlle Ramon Solé i Solé anunciava als
regidors de Artesa que havia rebut un
“despacho oficial de Madrid” amb la
comunicació del diputat a Corts Daniel
Riu (a qui més tard se li dedicaria com
a agraïment la plaça després dita del
Ball), on feia sabedors als artesencs
d’haver-se signat un reial decret con-

cedint la subvenció sol·licitada per amb el nou curs.
l’Ajuntament. A més del batlle Ramon
Cal dir que el senyor Solé fou protaSolé, signaren les actes els regidors gonista d’aquell decenni i les millors
Santesmases, Albert Aldavó, Solans, realitzacions urbanes es degueren a ell:
Isidre Serra, Josep Plens, Josep Olzina amb les escoles noves, la llum elèctrii Josep Aldavó, actuant de secretari ca, el telèfon públic i privat, l’acabaJaume Guàrdia.
ment del subministrament de l’aigua
Amb la concessió d’aquella subven- potable i l’enllumenat públic per prició de 35.000 pessetes, regnà un entu- mera vegada.
siasme desmesurat a Artesa. Aquesta
Com es pot veure, l’edifici estava
subvenció estimulà homes d’esperit situat a les afores del poble. Davant tepatriòtic, com el batlle Solé, que veien nia una muntanya on després
pujar l’obra a poc a poc al comença- s’hi explotà una guixera i al costat s’hi
ment de la carretera nova de Montsonís. refermà el mur de contenció de la nova
Les obres arribaren a la fi quan el 26 carretera de Montsonís.
d’agost de 1923 l’inspector Sr.
La imatge correspon a una postal va
Mitjavilla trametia a l’Ajuntament una ser enviada d’Artesa a l’Argentina el
relació del material destinat a les esco- 29 de gener de 1932.
les noves acabades. L’alcalde volia inaugurar-les per la Festa Major. Faltaven sols alguns detalls, però el regidor
Bartomeu Jové i Serra
Sr. Castellana estimà que no es podia
demorar més la inauguració, car ja estava tot a punt. El 9
de setembre arribà el
material escolar i els
mestres foren designats el mateix dia.
radio@artesadesegre.com - Tel. 973 40 20 48
Per fi s’inauguraren

RÀDIO 91.3 FM
91.3 FM ARTESA
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er grandària i disseny, estem da-

P vant de l’edifici emblemàtic de

La F
oto
Foto

Les Caramelles, que enguany van anar a Vilves, no van faltar a la cita de Pasqua. (Foto: Josep Galceran)

