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El conseller primer visita Artesa
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El conseller primer visita Artesa
Josep Bargalló, dins d’un conjunt de visites
a la Noguera, va venir a Artesa per entrevistar-se amb el consistori i conèixer les installacions de la Cooperativa.
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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.

20 de gener:
A Artesa de Segre, Festivitat de Sant Sebastià
Festes de Nadal a Artesa (veure programa a la pàg.
31)

OCTUBRE

Meteor
olo
gia
Meteorolo
ologia

Municipi d’Artesa de Segre
Naixements:
dia 11: Rabia Allaoui i Serghini, filla de Jamal i de Saliha
dia 22: Anna Farràs i Gili, filla de Francesc i de Clara
Defuncions:
dia 3: Rosa Ricou i Buñesch (89 anys),
natural d’Obeix
dia 4: Carme Vendrell i Cudós (84 anys),
natural de Camarasa
dia 17: Pere Cardeñes i Puvia (81 anys),
natural d’Artesa de Segre
dia 22: Consuelo Aramengol i Utgé (93 anys),
natural d’Artesa de Segre
Matrimonis:
dia 15: Ester Estrada i Coma (d’Artesa),
Riccardo Leone (d’Andria, Itàlia)

Dades facilitades pels ajuntaments d’Artesa de
Segre, de Vilanova de Meià i de Foradada.
OCTUBRE
Municipi d’Artesa de Segre
Temperatura mitjana del mes: 14,8°
Temperatura màxima:
25° (dia 1)
Temperatura mínima:
5° (dies 3, 4 i 5)
Amplitud tèrmica màxima: 16° (dies 8 i 9)
Amplitud tèrmica mínima: 1° (dia 13: màx. 16°
i mín. 15º)
Dies amb precipitacions:
9
Precipitació màxima:
22 mm (dia 13)
Total precipitacions:
84 mm

Municipi de Foradada
Defuncions:
dia 30 de setembre:
Francesc Calveres i Guàrdia (86 anys),
natural d’Alòs de Balaguer

Municipi de Vilanova de Meià
Temperatura mitjana del mes: 14,7°
Temperatura màxima:
25,6° (dia 1)
Temperatura mínima:
3,3° (dia 4)
Dies amb precipitacions:
11
Precipitació màxima:
23,2 mm (dia 14)
Total precipitacions:
83,8 mm

Municipi de Vilanova de Meià
Defuncions:
dia 19: Joan Castellà i Bagils (87 anys),
natural de Lluçars
dia 29: Aleix Marcó i Olives (85 anys),
natural de Vilanova de Meià
Matrimonis:
dia 7: Rosa M. Peran i Sala (de Barcelona)
David Christian Mulden (de Purmerend, Holanda)

Municipi de Foradada
Dies amb precipitacions:
Precipitació màxima:
Total precipitacions:

5
38 mm (dia 13)
81 mm

NOVEMBRE

NOVEMBRE
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Municipi d’Artesa de Segre
Naixements:
dia 4: Margarita Jaén i Fernándezi, filla de José i de M. Dolores
dia 11: Denisa Maria Turle, filla de Dan i de Mariana
dia 26: Aina Cairó i Fontanet, filla de Pere i de M. Pilar
Defuncions:
dia 10: Montserrat Coma i Canosa (87 anys),
natural d’Artesa de Segre
dia 10: Asunción Orgaz i Gálvez (90 anys),
natural de Piedrahita (Àvila)
dia 22: Jaume Ariet i Solé (75 anys),
natural d’Artesa de Segre

Municipi d’Artesa de Segre
Temperatura mitjana del mes: 8°
Temperatura màxima:
20° (dia 3)
Temperatura mínima:
-4° (dia 30)
Amplitud tèrmica màxima: 18° (dia 9: màx. 18°
i mín. 0º)
Amplitud tèrmica mínima: 2° (dia 10: màx. 9°
i mín. 7º)
Dies amb precipitacions:
7
Precipitació màxima:
14 mm (dies 9 i 12)
Total precipitacions:
52 mm
Municipi de Foradada
Dies amb precipitacions:
Precipitació màxima:
Total precipitacions:

4
20 mm (dia 13)
47 mm
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Editorial

Fins on arriba la llibertat
d’expressió?
En general, quan parlem de llibertat, ja se sap... Fins on arriba la nostra
llibertat? La llibertat és simplement fer allò que un vol? I la llibertat i
els drets del altres? Són qüestions que acudeixen ràpidament a la nostra
ment.
El nostre editorial d’aquest mes el volem dedicar a parlar de la llibertat
d’expressió. Per què? Perquè ja fa massa temps que, al·legant el dret a
aquest tipus de llibertat, s’està fent mal a la democràcia en general i,
més concretament, al poble de Catalunya.
No volem dir noms de mitjans, ni tampoc de periodistes (si és que
realment se’ls pot qualificar així), perquè no volem fer-los més
propaganda de la que ja se’ls hi ha fet; però tampoc creiem que estigui
de més fer una reflexió en veu alta sobre la qüestió que encapçala
l’editorial.
Tothom sap que els mitjans de comunicació tenen les seves tendències
(allò que se’n diu la línia editorial), en funció que siguin més
conservadors, més liberals o més progressistes. Deixant de banda la
premsa rosa, que donaria per un altre editorial sencer, pensem que cada
mitjà pot seguir la línia que consideri més adient als seus objectius i
ideologies, sense que això estigui renyit amb el dret a la llibertat
d’expressió. Ara bé, no podem admetre que els insults per sistema, la
tergiversació de la realitat i fins i tot la mentida estiguin a l’ordre del
dia, provocant sentiments d’odi, campanyes de boicot, incomprensió...
La història ens ha demostrat que alguns conflictes han començat amb
la intoxicació continuada a través de determinats mitjans de comunicació
dominats per qui ocupa el poder o pels anomenats poders fàctics. Malgrat
tot, en els temps que correm i en el marc de la Unió Europea, no creiem
que la sang arribi al riu. Això sí, disgustos i mal humor tants com vulguis.
Els catalans, que ja estem curats d’ensurts des de fa segles, som dels
que en sortim més mal parats d’aquesta situació. I és que sempre ens
toca el rebre. Segurament n’hi ha molts que ens voldrien calladets i
submisos, sense reivindicacions sobre la nostra identitat: cultura, història,
llengua... i ara un nou Estatut!
Des del nostre punt de vista, hem de ser valents i pacients. Cal aguantar
la pedregada i, sobretot, anar units. Esperem que els nostres polítics
sàpiguen mantenir aquesta unitat, gairebé unànime, que vam posar de
manifest el passat 30 de setembre.
Com a mitjà de comunicació que som, no voldríem prendre mal en
parlar de la llibertat d’expressió, perquè alguna vegada ens han arribat
crítiques sobre la nostra tasca. Aprofitarem la circumstància per deixar
constància que, amb més o menys encert, sempre procurem ser objectius.
En molts casos, hem debatut entre nosaltres fins a quin punt era correcte
o no publicar un article, una foto, un acudit, una notícia, un comentari...
però sempre hem fet prevaler la llibertat d’expressió per damunt d’altres
consideracions. Com a aficionats de periodistes que som creiem
sincerament que ens en sortim prou bé, cosa que dubtem d’alguns
periodistes que es fan dir i cobren com a professionals.

Col·laboradors/es del mes: Núria Guixés, Carles Viladevay, Ramon Cotonat, Jordi Regué,
Pere Mora, Sícoris, Nàdia Bernaus, Josep Argerich, Eva Sala, Delfí Solé, Lluís Canes, Jordi
Bedmar, Eduard Camarasa, Carles Isanta, Associació de dones Mareselva, Artesenques
Actives, Vicent Roca, Daniel Gessé, Paquito Gessé, Josep Roqué, La Travessa d’Anya, Míriam
Charles, Ester Ros, Aula Municipal de Música, Gerard Sala, Noemí Farré, Rafa i Richard
Córdoba, Jordi Alins, David Fusté, Ramon Monfà, Jordi Esteban, Domingo Aldavó
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Noticiari
Premi d’Actuació Cívica per Rafael Gomà “Parco”

de Catalunya, entre els diferents vins d’arreu de
Catalunya, li va tocar la representació a la D.O.
Costers del Segre al Petit Grealó, de la Vinya l’Hereu de Seró. En aquest cas, a més del conseller
Huguet, va presidir també el conseller primer,
Josep Bargalló. També hem de destacar que entre
els premis de Turisme 2005 va correspondre un
diploma turístic a un establiment de la Noguera,
el restaurant Casa Mercè de Fontdepou.

Mor d’accident de trànsit a Alentorn

Com anunciàvem en el número anterior de “La Palanca”, l’artesenc
Rafael Gomà va ser guardonat amb un dels XXIII Premis d’Actuació Cívica. La cerimònia de lliurament va celebrar-se el passat 17
de novembre al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona i va ser
presidida per l’alcalde barceloní Joan Clos (a la imatge amb Gomà).
Aquests guardons distingeixen personalitats catalanes d’àmbits com
la cultura, la ciència, l’ensenyament, el dret i l’economia, etc., que
destaquen per la seva acció social i cívica i pel servei a la identitat
pròpia dels Països Catalans. Els premis són lliurats per la Fundació
Lluís Carulla i han distingit Rafael Gomà (conegut popularment
com “Parco”) per la seva tasca en pro de l’arqueologia catalana.

Foradada prepara una emissora de ràdio
Foradada tindrà una emissora municipal de ràdio a principis de
l’any 2006. L’emissora es denominarà Foradada FM i estarà gestionada per l’associació cultural Ràdio Foradada. Comptarà amb
un pressupost de 24.000 euros i tindrà el centre emissor a l’ermita
de Sant Urbà. Oferirà música, informació local i comarcal i tindrà
connexions amb Ràdio Tàrrega i COM Ràdio. (Segre 23-11-2005).
El principal impulsor d’aquesta nova emissora és Josep M. Solans, fundador de Ràdio Artesa a mitjans dels anys 80, i que va
deixar l’emissora artesenca a mitjans de 2005, en ser rellevat de la
direcció.

Un veí de Castellserà, Antonio P.S. de 77 anys
d’edat, va morir en patir un accident de trànsit
mentre circulava per la carretera LP9132, a l’alçada d’Alentorn. El fet va succeir a dos quarts de
set de la tarda del passat diumenge 11 de desembre, quan la furgoneta Mercedes Benz que conduïa va sortir de la via i va bolcar. L’acompanyant
del vehicle, Andrea P.J. de 66 anys d’edat, va resultar ferida de gravetat i va ser traslladada a
l’Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. (Segre,
12-12-2005).

Premis per al cabrum artesenc
Dos explotacions de cabres ubicades al municipi
d’Artesa de Segre, van rebre guardons a la tercera edició dels Premis Xisqueta, que distingeixen
els millors ramaders de cabres i ovelles de
Catalunya. Montserrat Blanc, d’Artesa, va rebre
el primer premi de fecunditat de cabrum, amb 195
cabrits nascuts per cada 100 cabres, i Maria Àngels Rescalbo, de Clua, va quedar finalista. La
Fira Catalana de l’Ovella de Ripoll va acollir
l’entrega d’aquests premis el passat 15 d’octubre.
(Revista Agrària, núm. 11, octubre de 2005).

La televisió japonesa grava a Montsonís

Els nostres vins es promouen
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En el sopar de la 7a Nit del Turisme de les Terres de Lleida del
passat 21 de novembre, els vins que es van oferir eren del Celler
del Montsec (Cooperativa d’Artesa). Es tracta d’una trobada que
organitza amb caràcter biennal el Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida i que va reunir més de 400 persones de l’àmbit
turístic. Va presidir l’acte el conseller de Turisme, Comerç i Consum de la Generalitat, Josep Huguet, juntament amb el president
de la diputació, Isidre Gavín. Durant la vetllada es van lliurar els
Premis Lleidatur i el Premi a la Trajectòria va ser atorgat a Carles
Montoliu (Baró de l’Albi) per la seva tasca com a president de la
Fundació Castells Culturals de Catalunya. Per altra banda, en la
20a nit del Turisme de Catalunya, que organitza la Generalitat,
celebrada el 13 de desembre en el marc del Museu Nacional d’Art

La televisió del Japó Chukyo TV va gravar un
reportatge sobre el castell de Montsonís el passat
14 de novembre. El programa televisiu “Cases del
món” (Sekai no sumai) ofereix documentals sobre les diferents tipologies i formes de vida de
cases d’arreu del món. En aquest cas, va ser escollit el castell de Montsonís (un dels pocs habitats

Noticiari
de Catalunya) i també la Masia Perdigués de la Baronia de Rialb
(on s’elaboren embotits artesanals de gran qualitat). L’equip televisiu japonès va aprofitar la seva estada a Catalunya per gravar un
treball sobre les cases modernistes de Gaudí.

2 ordenatas per als coles artesencs

Artesa aprova el projecte del Casal Cultural
L’Ajuntament d’Artesa va aprovar el passat 9 de novembre el projecte definitiu del nou Casal Cultural, que s’ubicarà al solar del
Quartel. L’equipament tindrà una superfície de 1400 metres quadrats, dividida en dues plantes i comptarà, a més, amb un pàrquing
subterrani de 47 places. El local tindrà una sala polivalent amb
escenari i capacitat per a 460 persones, ampliable a 600, i una sala
per a exposicions i conferències. A la planta superior s’hi ubicarà
la nova biblioteca, l’emissora de ràdio i una sala per a les entitats i
associacions artesenques. El pressupost total de l’obra és de
1.943.000 euros i compta amb subvencions del PUOSC i del Departament de Cultura. L’Ajuntament va adjudicar la redacció del
projecte a l’empresa Transferències d’Arquitectura i Urbanisme.

Reformes al cementiri de Rubió de Baix

Sota el lema “Ordenatas per al cole” la cadena de
supermercats Condis dota les escoles catalanes
de material informàtic. La campanya consisteix
a donar punts als clients per les compres de productes Condis, que són dipositats a les urnes dels
centres participants i són bescanviats per ordinadors. L’IES Els Planells d’Artesa ha rebut un ordinador i la Llar Municipal “El Bressol” d’Artesa
ha rebut un ordinador portàtil, gràcies als clients
del Supermercat Condis d’Artesa (a la imatge els
responsables del comerç local lliuren els ordinadors a les directores dels centres).

En estudi el gasoducte Agramunt-Artesa

7

la Palanca

Rubió de Baix compta des de fa uns pocs mesos, amb el cementiri
restaurat, fruit de la iniciativa de Montserrat Serentill i Jaume Morera, i la implicació de l’Ajuntament de Foradada. Rubió de Baix,
com molts altres pobles, han anat perdent la població que dècades
enrera tenia, i actualment només hi tenen una segona residència
uns pocs. Fruit d’aquest fet i per una manca de manteniment, les
instal·lacions municipals, s’han anat deteriorant amb el pas dels
anys. El cementiri d’aquest nucli urbà, en el qual hi ha molta gent
enterrada (raiers, soldats de la guerra i molta gent del país), no ha
estat menys i fa uns pocs anys, estava en ruïnes i molt malmès. La
qüestió és que Montserrat Serentill i Jaume Morera, que tenen una
casa en aquesta i família enterrada en el cementiri, van decidir
d’anar a veure l’alcalde de Foradada per tal de que s’hi fessin les
millores necessàries per tal de garantir l’estructura i millorar-ne
l’estat. En aquell moment ja s’hi van fer les primeres millores,
tirant unes parets a terra i assegurant l’estructura. Malgrat això, la
reforma va quedar aturada després de les passades eleccions municipals. Durant aquest temps, han continuat fent gestions amb el
nou ajuntament, i finalment, Rubió de Baix i els seus avantpassats
ja compten amb el cementiri completament reformat, com es pot
observar en la fotografia (s’han pujat noves parets, canviat la porta d’entrada...).

L’empresa Gas Natural va anunciar que construirà
41 quilòmetres de conduccions de gas a Lleida
durant l’any 2006, per subministrar gas a les poblacions més importants que encara no compten
amb aquest servei. Entre els gasoductes que estan en estudi hi ha el que portaria el gas de Tàrrega
a Agramunt i Artesa. L’empresa analitza la rendibilitat dels gasoductes així com el recorregut més
idoni per a les conduccions. El ramal que portaria el gas a Agramunt i Artesa està pendent de la
construcció de dues plantes de tractament de
purins a la zona. (Segre, 16-12-2005).

Millores en camins rurals de Vilanova i Alòs
La llei de Pressupostos de la Generalitat per al
2006 preveu dues actuacions en camins rurals dels
municipis d’Alòs de Balaguer i de Vilanova de
Meià. Respecte a Alòs, s’invertiran 3.000 euros
per arranjar el camí rural que va d’Alòs fins a
Baldomar. I respecte a Vilanova, està prevista una
inversió de 380.000 euros per millorar el camí de
Vilanova a Tòrrec i Lluçars. La despesa corre a
càrrec del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca i les obres seran executades per l’empresa Regs de Catalunya SA. D’altra banda, la
Diputació de Lleida va aprovar l’execució de les
obres de condicionament, eixample, millora i pavimentació asfàltica de la carretera LP9132, de
la L-512 a Vilanova, amb una licitació de
2.206.581 euros dividit en dos anualitats de
1.111.011 euros (2005) i 1.095.570 euros (2006).

Noticiari

Diada de Montmagastre. Recuperació d’una festa perduda
principis d’any, els veïns de
A Montmagastre
vàrem crear una

Rafel Gomà, el Parco. Aquest camí, que
unia Ponts amb Isona, creuava
Montmagastre des de Cal Grabiel, passant per Ca l’Empenedit, Cal Camats,
Cal Gardela i les Pletes. A l’excursió hi
van participar més de 30 persones, que
van matinar per seguir la ruta i conèixer una mica més d’història del nostre
poble.
Durant l’excursió vàrem poder contemplar els solcs que encara queden
gravats a la pedra per on passaven les
rodes dels carros, força marcats tant pel
trànsit que hi va haver durant una època com per l’aigua, ja que actualment
s’han convertit en rieres cada cop que
plou. Per altra banda també vàrem apro-
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associació anomenada Amics del castell de Montmagastre, amb la finalitat de ser un element d’unió entre els
veïns i les persones interessades en el
poble.
Un dels objectius de l’entitat és la
promoció d’activitats socials i culturals.
En aquest sentit volia recuperar l’antiga Festa Major, que tradicionalment es
celebrava el dia de Sant Miquel i que
amb el pas dels anys s’havia perdut.
L’associació es proposà també la
neteja de l’antiga església de Sant Miquel, iniciada a principis del segle passat i que mai es va acabar de construir,
per a utilitzar-la com a escenari
d’aquesta festa. Per això, dues setmanes abans, la gent de l’associació i veïns del poble es van bolcar en la neteja
d’aquesta antiga església inacabada.
Tothom va col·laborar en el que podia,
dins les seves possibilitats, i gairebé
sense adonar-nos-en, es va recuperar un
espai bucòlic i encisador que els veïns
no érem conscients que teníem.
La festa tingué lloc el 17 de setembre, primerament per aprofitar el bon
temps que feia, ja que les activitats eren
a l’aire lliure, i en segon lloc perquè no
coincidís amb la Festa Major d’Artesa,
que també es celebra per Sant Miquel.
L’anomenàrem la Diada de Montmagastre.
Al matí vàrem començar amb una excursió per l’antic camí de ferradura de
Montmagastre, guiada i explicada per

fitar per visitar el trull de Cal Camats,
per poder-nos imaginar com elaboraven el vi fa uns anys.
A les 6 de la tarda, a l’església que
havíem netejat i adequat per l’ocasió,
tingué lloc el concert de música tradicional amb La Sonsoni, que són una
parella d’acordionistes que interpreten
cançons populars i tradicionals.
El que començà com un concert
d’audició, acabà, degut a la gràcia i al
carisma d’aquest grup, amb una plaça
de ball, on se’ns va ensenyar danses
populars, animant moltíssim la vetllada, que acabarem amb un berenar de
coca de sucre i cava per tothom.
Realment fou una jornada especial
pel bon ambient que es va generar entre els assistents, els veïns i una bona
colla de persones que vingueren d’altres pobles decidits a participar-hi.
Des d’aquí vull donar l’enhorabona
a l’Associació d’amics del castell de
Montmagastre i agrair molt sincerament, en nom de tots els veïns i en el
meu propi, la feina que estan duent a
terme. Així mateix, donar també les
gràcies al Rafel Gomà per acompanyarnos i guiar-nos pel camí de ferradura
de Montmagastre.
Us animem a participar d’aquesta
festa l’any vinent.
Núria Guixés

La No
guer
a
Noguer
guera
Projecte per una rotonda a Ponts

pament de les polítiques locals de joventut. Entre
els objectius del projecte destaca dotar els municipis participants de recursos humans, potenciar els
canals de participació, crear espais de referència,
de trobada i promoure un programa d’acció planificat amb la participació de la joventut.

El Govern té prevista la construcció d’una nova
rotonda a l’encreuament ubicat al centre urbà de
Ponts, on s’enllacen la carretera C-14 amb la C1412a, i compta amb un pressupost de 469.723
euros. Amb aquesta rotonda es pretén eliminar un
punt conflictiu, a través de dos accessos laterals
nous, que permetrà més fluïdesa. Es preveu que es
podrien iniciar les obres durant el mes de febrer
del 2006.

Centre d’Acollida Municipal a Ivars
L’Ajuntament d’Ivars de la Noguera té previst de
començar, a partir del proper any 2006, les obres de construcció d’un centre d’acollida municipal als baixos de l’actual local social de la població. L’objectiu principal és la
utilització del servei per part dels diferents grups de visitants que rep la població durant l’any, sobretot durant els
mesos d’estiu.

Junta General del GAL Montsec Sostenible

Obres de la línia Pobla de Segur-Balaguer
L’Ajuntament de Balaguer i Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya tenen previst signar un conveni perquè la línia de
tren de la Pobla de Segur al seu pas per Balaguer sigui soterrada i així se suprimeixin els actuals passos a nivell. La distància del soterrament està fixada entre els 900 i els 1200
metres i comprèn l’àrea de la variant fins a la carretera de
Camarasa.

Diferents activitats per la Marató de TV3
El dia 18 de desembre es va dur a terme la Marató de TV3.
Aquest any, els diners recaptats seran destinats a malalties
mentals com ara l’Alzheimer. Cada cop són més nombroses
les associacions de la comarca de la Noguera que participen
per tal de recaptar fons. Entre moltes de les activitats realitzades, es va fer una desfilada i una xocolatada a Térmens,
on hi van participar 180 persones. Organitzada per l’Associació de Dones del Centre Cultural Sant Joan de Térmens.
L’Associació de Dones Almatà de Balaguer va celebrar una
subhasta de productes realitzats per les mateixes dones de
l’associació i per diferents membres de la Residència Sant
Domènec de Balaguer. Menàrguens també va realitzar un
bingo benèfic, organitzat per l’associació de dones de la
població.

La Junta del GAL Montsec Sostenible es va reunir el 17 de
novembre. En aquesta reunió es va aprovar la concessió de
subvencions a 4 nous beneficiaris. També es va acordar la
certificació de 10 expedients de beneficiaris que ja han executat la inversió prevista, així com també s’ha acordat completar el pagament a 21 beneficiaris als quals ja se’ls havia
pagat una part de la subvenció atorgada. En total, el Consorci GAL Montsec Sostenible farà efectiu en els propers dies
el pagament de 301.406,37 • a 31 beneficiaris.

Pla per a la dinamització juvenil
El Consell Comarcal de la Noguera ha posat en marxa el
projecte TDIC Jove (Tècnic Dinamitzador Informador Compartit), iniciativa adreçada als ajuntaments per al desenvolu-

Anna M. Vilanova
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A partir de mitjanit

Espor ts

Fede s’estrena amb l’Espanyol de primera
artesenc Federico Bessone

actualment de forma habitual, està realitzant una campanya molt regular. Probablement per aquest motiu va ser convocat amb el primer equip periquito pel
partit Espanyol-Lleida, del qual va jugar la segona part.
Amb ell, són tres els artesencs que
juguen aquesta temprada a tercera divisió i que s’hauran d’enfrontar entre
ells. Per una banda, el veterà Jaume
Campabadal amb el Balaguer, mentre
que el jove Roger Giribet “Giri” juga
al Barça C.
No oblidem altres promeses nostres
del futbol que juguen en diferents
equips de la UE Lleida i als quals també haurem de prestar atenció. De més
gran a més jove, ells són: Miquel
Massana, Joel Bertran i Isaac Pérez.

L’ “Fede” va debutar amb el RCD

Espanyol de primera divisió durant
l’encontre que aquest equip va disputar en la semifinal de la Copa de
Catalunya.
El passat 15 de novembre, a Girona,
es van disputar les dues semifinals de
la Copa de Catalunya de futbol. Per una
banda s’enfrontaven l’Espanyol i el
Lleida, amb victòria del primer per 4 a
1; mentre que l’altra semifinal, entre el
Barcelona i el Nàstic, va acabar amb la
contundent victòria de l’equip culé per
6 a 0.
El Fede, després de vàries temporades al Barça (al juvenil i al Barça C),
va fitxar el passat estiu per l’Espanyol
i juga en el segon equip, que milita a la
tercera divisió. En la posició de lateral
esquerre (“i bon carriler”), que ocupa

Ramon Giribet i Boneta

Aquagym
servar una certa qualitat de vida.
Afavoreix a la infància, a l’edat adulta i als avis; amb les pertinents precaucions.
Es pot escollir l’esport més apte en base
als gustos personals i a les característiques
psicofísiques de cadascú. Al mateix temps,
els responsables professionals han d’indicar de manera constant els condicionaments
bàsics que han de predominar en la pràctica de l’activitat física.
Vivim en un món versàtil, on tot es
va adequant a un nivell de vida en el
que cada dia sorgeixen coses noves i
més específiques, que cada vegada
s’adapten més als nostres requisits i

necessitats, garantitzant certa flexibilitat amb activitats creatives, divertides i
innovadores
Per aquest motiu es va crear el
“fitness aquàtic o aquagym”. Aquest
mètode va sorgir de fusionar diferents
activitats aquàtiques amb la condició
física. Es practica en piscines en les que
el nivell d’aigua arriba a l’altura del pit,
per això no és necessari saber nedar i,
a diferència d’altres esports, pot ser
aprofitat per persones de qualsevol edat.
Les seves tècniques combinen la
gimnàstica aeròbica de baix impacte
amb els beneficis d’un medi natural
com és l’aigua.
Els seus múltiples beneficis per
l’efecte de la flotació són els següents:
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ealitzar esport és primordial, a
R qualsevol
edat, per a poder pre-

- Millora de la condició cardiorespiratòria.
- Exercitació de la força i resistència
muscular.
- Millora la coordinació motriu, ritme
i agilitat.
- Reeduca la correcció postural i l’equilibri.
- Proporciona relaxació, degut a l’efecte
de flotació, turbulència i temperatura de
l’aigua, provocant l’efecte massatge.
- Afavoreix el retorn venós, per això és
adequat per a la mala circulació de les
extremitats.
Per tots aquests aspectes citats, la pràctica de l’anomenat “aquagym” permet
gaudir d’una millor qualitat de vida, tot
realitzant una activitat molt divertida.
Carles Viladevay

Espor ts

Resultats de bàsquet i futbol
BÀSQUET

FUTBOL

CENG
Del 30-10-05 al 20-11-05

EFAP (Escola de futbol Artesa-Ponts)
Del 01-11-05 al 26-11-05

Sènior masculí. 3a catalana
CENG Coop. Artesa - CB Igualada B 68 - 56
CEB Pallejà A - CENG Coop. Artesa 62 - 50
CENG Coop. Artesa - CB Sant Boi B 78 - 71
SA Súria B - CENG Coop. Artesa
73 - 51
Sènior masculí. Territorial
CB Balaguer B - CENG Aquí Natura 78 - 31
CENG Aquí Natura - CB Almacelles 35 - 61
CEP Vallfogona - CENG Aquí Natura 73 - 54
CENG Aquí Natura - BE Torrefarrera 48 - 75

41 - 76
48 - 44
43 - 76

Cadet masculí
CENG Jubete - CEP Vallfogona
CENG Jubete - Secà St. Pere
Unipreus Lleida B - CENG Jubete
Secà St. Pere - CENG Jubete
CENG Jubete - CB Mollerussa B

89 - 25
52 - 61
45 - 62
54 - 40
66 - 63

Infantil masculí
CENG JR Miró - CB Tàrrega B
Lleida Bàsquet C - CENG JR Miró
CENG JR Miró - CB Mollerussa B

63 - 62
64 - 14
38 - 57

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

Cadet
AEM - EFAP
EFAP - Cervera
Balàfia - EFAP
EFAP - Noguera

8-0
1-3
6-0
2-4

Infantil
Pla d’Urgell - EFAP
EFAP - AEM
Tàrrega - EFAP

3-3
0-0
0-3

EFAP - Bellpuig
Pobla de Segur - EFAP
EFAP - Arbeca
EFAP - Tremp

Benjamí A
EFAP - Intercomarcal
EFAP - Tàrrega
At. Segre - EFAP
EFAP - Bordeta

0-9
0 - 10
20 - 0
0 - 15

Benjamí B
Agramunt - EFAP
EFAP - Tàrrega
Rialp - EFAP

2-5
3-4
0 - 17

Prebenjamí
Agramunt - EFAP
EFAP - Borges
At. Segre - EFAP

3-5
4-8
7-1

Babies
EFAP - Tàrrega
Balaguer - EFAP
EFAP - Balaguer

Aleví
1-3
7-0
1-4
2-5

3-1
1-1
4-0

CE Artesa de Segre. Primera Regional
De la jornada 8 (06-11-05) a la jornada 14 (18-12-05)

Mini Masculí
CENG Miró – CB Bellpuig
CB Balaguer - CENG Miró
CENG Miró - Unipreus Lleida C
CENG Miró - CB Cervera

60 - 58
47 - 46
30 - 38
35 - 26

Sènior femení
CB Calaf - CENG Jack’s
CB Lleida B - CENG Jack’s
CENG Jack’s - CEP Vallfogona
CB Secà - CENG Jack’s

51 - 31
70 - 28
35 - 51
63 - 43

Júnior femení
CB Lleida B - CENG Altis
BAC Agramunt - CENG Altis
CENG Altis - BC River Andorra
CB Secà - CENG Altis

110 - 26
72 - 38
50 - 38
84 - 39

Infantil femení
Penya Fragatina - CENG Masters
CB Sant Guim - CENG Masters
CENG Masters- CB Calaf
CB Cervera - CENG Masters

67 - 17
57 - 27
43 - 78
59 - 55

Andorra - CE Artesa S.
Sunyer - CE Artesa S.
CE Artesa S. - Tremp
Vva. Barca - CE Artesa S.
CE Artesa S. - Cervià
Alpicat - CE Artesa S.
CE Artesa S. - Torrefarrera

3-0
3-2
2-0
0-2
0-0
1-0
2-2

Classificació de l’equip
Partits guanyats: 6
Empatats: 5
Perduts: 3
Gols a favor: 27
Gols en contra: 17
1r: Andorra (29 punts). 5è: CE Artesa (23 punts).

Mini Femení
CENG Olis Macià - CB Bellpuig
CB Balaguer - CENG Olis Macià
CENG Olis Macià - Unipreus Lleida
CENG Olis Macià - CB Cervera

39 - 48
40 - 58
53 - 66
64 - 35

Informació facilitada per J. Regué, R. Cotonat i R. Giribet
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Júnior masculí
CENG Calvet - Maristes Montserrat
CB Borges - CENG Calvet
CENG Calvet - CB Pardinyes

Juvenil
CE Artesa S. - Serós
Balaguer - CE Artesa S.
CE Artesa S. - Andorra
Tàrrega - CE Artesa S.
Cervera - CE Artesa S.

Històries V iscudes

La Cristina
“No es pot dir mai mal del dia
que passat no sia” (popular)

una sensació de complaença m’embargà completament.
Vaig tancar els ulls i al cap de poca
estona i gairebé al meu costat, tot d’una,
com si fos un refilet d’ocells, vaig sentir la veu d’uns infants que deien: “Corre, corre...”. Vaig obrir els ulls i, efectivament, una xiqueta i dos nens caminaven amb presses entre l’aigua i aquell
roquís, ben a prop meu. Em vaig incorporar i tots tres van parar de córrer.
“Vigileu, que això rellisca molt...” I
el més petit va dir “¿Qué dice?”. La
nena es va atansar somrient i em va dir:
“¡Oh, qué bien que estás vivo!, pero,
oye, ¿qué nos decías?”. “Ah, ¿no me
entendéis? Os digo que tengáis cuidado
de no caeros porque estas piedras
resbalan mucho”. “Ah, muy bien,
gracias”, va dir la nena. “¿De dónde
sois?”. “Somos de Madrid”, va respondre la xiqueta, ja que era la més gran.
“Y ahora estamos de vacaciones en casa
del tío Alfonso. ¿No le conoces?”. “No,
¿por qué?”. “Porqué es catalán como
tú”, em va dir la xiqueta amb èmfasi.
Assegudes a la vora del riu hi vaig veure
dues noies que parlaven entre elles, vaig
aixecar la mà per saludar-les mentre
parlava amb el nens, perquè vaig suposar que anaven amb ells.
Vam continuar la conversa: “¿Estáis
en el pueblo?”. “No, estamos en el
14
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Era un diumenge de la segona
quinzena d’agost de l’any 2002.
Me’n vaig anar a missa de vuit, el
capellà llegia a l’Evangeli que “els
últims serien els primers”... i que
l’Àngel va dir a aquell home que
passava comptes a la nit molt preocupat per passar l’any: “No et
preocupis tant ja que no arribaràs
pas ni a demà”. En sortint, un amic
em parlava de les expropiacions,
de la problemàtica de la concentració parcel·laria, que ja s’atansava, i també d’aquell altre amic
del col·legi qui va morir el divendres passat. Després me’n vaig
anar al mercat que es feia pels carrers de la població. Ja es venien
bolets i la gent deia que no se’n podia
comprar perquè amb els euros tot era
car com el foc. M’havia entrat un virus
a l’ordinador i el tècnic em va dir que
hi tindria molta feina per arreglar-ho.
Vaig trobar una persona, amiga de tota
la vida, que treia foc pels queixals i aviat
em va “engegar”...
i el que no podia engegar era el meu
cotxe que tenia aparcat al sol. Al mercat, la gent cridava molt i mentre avançava el dia, la calor era sufocant, queia
un sol que esquerdava les pedres i vaig
pensar que en aquell dia tot era bastant
negatiu, però al cap d’una estona vaig
insistir i el cotxe es va engegar. Vaig
pensar que “al fat i al mal fat ajuda’t-hi
la meitat” i com que tenia el riu a pocs
quilòmetres, sense pensar-m’hi més
vaig encarar el cotxe cap allà.
Només arribar-hi ja es notava, malgrat la forta calor, un ambient fresquet
d’aigua, sol i tranquil·litat. A la vora del
riu hi vaig sentir el remoreig de l’aigua
que bategava en un roquissar del mig.
Aquell sorollet que produïa l’aigua era
per a mi com una música relaxant. Me’n
vaig anar directe a trobar aquell murmuri d’aigua que m’atreia fortament i
em vaig ajeure en aquell hidromassatge,
on la fondària era escassa. Allà m’hi
trobava com el peix a l’aigua i, entre la
blavor del cel i la verdor dels arbres,

Mòli”, marcant l’accent en la ò
(el Mòli era un xalet vora el riu).
“No digas Mòli, tienes que decir
Molí”, li vaig dir. “¡Ah! Molí,
Molí. Ahora ya lo sabré”, va dir.
“Y tú, ¿cómo te llamas?”. “Cristina. Y estos dos son mis primos,
y ya ves que son más pequeños.
Yo ya tengo 7 años, Jaime 6 y
Diego 5. Y tú, ¿cómo te llamas?”.
“Yo Pere”. “Pedro, ¿no?”. “Sí,
Cristina”. Mentre parlava amb la
Cristina, els dos nenes jugaven
amb l’aigua del riu i, entre les
seves rialles, vaig sentir que deien “dog” i “cat”. “¿Es que
estudian inglés tus primos, Cristina?”. “Sí, y yo también. Los tres
vamos a una academia y mi mamá
también me enseña francés”.
“Y tú, Pere, ¿qué haces?”.
“Pues mira, yo también estudio inglés,
Cristina”. La nena em va mirar amb ulls
incrèduls i de segur que en veurem “carrossa” em va dir: “Sí, hombre, pues no
me lo creo. ¿Y también estudias
francés?”, em va dir una mica burleta i
somrient. “Mira, pues sí, también”, li
vaig dir. “Venga, hombre, tu te quieres
‘quedar’ conmigo, ¿no? Entonces dime
algo en francés, a ver”. “Alors, il faut
parler français, ma petite”, li vaig dir.
Va quedar parada, els dos nens també
ens miraven. “Bueno, chicos, yo me
voy a la orilla”, vaig dir-los. I me’n vaig
anar en direcció a les dues noies. Ells
em van seguir. “Bon dia, són seus
aquests nens tan simpàtics?”. “Somos
las ‘cuidantas’ y somos sudamericanas”. “Doncs aquests nens són
molt simpàtics...” Elles van somriure i
els nens es van seure al seu costat.
Assegut a cinquanta metres d’ells
amb una tauleta de càmping, fullejava
una revista anglesa. Aviat els tres nens
van venir cap a mi i el Jaime em va dir:
“¿Sabes? Cuando hemos venido
corriendo donde tu te bañabas, como
estabas tan quieto, creíamos que estabas
muerto y veníamos a salvarte”. “Sí, sí,
veníamos a salvarte”, digueren els altres. “Ah, ¿sí?, pues muchas gracias,
chicos”. La Cristina es va posar al meu
costat i en veure la revista em va dir:

Històries V iscudes
vaig pensar–, però com que “Als sants
i als minyons, no els prometis si no els
dons”, fidel a la dita popular, me’n vaig
anar cap allà. En passant pel Molí vaig
veure cotxes aparcats al davant, però
me’n vaig anar directe al punt de referència, ja que estava segur que hi trobaria la Cristina, o si no, la nota.
En arribar me’n vaig anar a aquell
lloc. Allà no hi havia ni una ànima i de
seguida vaig anar a l’arbre indicat... I
tampoc hi havia cap paper lligat ni cap
altre senyal ni res. Vaig pensar: “Coses
de canalla, i jo ben ingenu!” Però el
meu pensament lluitava entre la decepció, la incredulitat i l’esperança que una
xiqueta tan especial com la Cristina no
m’hagués deixat cap indici. A l’hora
acostumada, llavors ja feia sol, vaig
marxar. En passar pel Molí, d’aquells
cotxes aparcats només en quedava un,
que portava una M a la matrícula. Vaig
parar i vaig pensar si seria prudent anar
a la porta reixada del jardí. Vaig decidir anar-hi. Lluny de la reixa vaig sentir veus i vaig cridar: “Cristina!”. Uns
gossos van començar a bordar.
Tot seguit va venir un senyor peculiar. Mentre s’atansava li vaig dir: “Bon
dia, no passa res, no! Però ara li explico”. “Bon dia, digui, digui”, va respondre. “Vostè deu ser el Sr. Alfonso, l’oncle de la Cristina. Diumenge passat vaig
trobar la Cristina al riu. Em va parlar
del seu oncle i ara, en veure’l, penso
que és vostè”. “Doncs sí, efectivament
sóc jo”. I li vaig explicar tota la història. Ell somreia i, mentre parlàvem a
través de l’espessa arbreda, venia cap
a nosaltres un home jove amb arc i fletxes, a l’estil de Robin Hood. El Sr.
Alfonso li va dir: “Mira, Fernando, aquí
tienes ‘el amigo del río’ de tu hija Cristina”. Ens va saludar i digué: “Pero,
¿será posible que la historia de Cristina sea real?”. I m’explicà fil per randa
que aquell dia, com
que anava núvol, va
decidir que anirien a
banyar-se a la piscina del Castell, no fos
que plogués, i que la
Cristina no hi volia
anar de cap manera
perquè el que havíem de fer, deia, era
anar al riu a deixar
15
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“¿Aquí también estudias? Oye, Pere,
¿sabes alguna canción en inglés?”. “Sí,
creo que sí”. ”¿Podrías cantarla?”. “Sí,
claro... I wish you a Merry Christmas
and a Happy New Year?”. Va estendre
els braços i va dir: “Hombre, Pere, ¡esta
la sabe todo el mundo!”. I se’n va riure... “Ahora en catalán”. Vaig començar: “Rossinyol que vas a França, rossinyol...” “¿Qué quiere decir rossinyol?”. “Ruiseñor”. “Oh, ¡qué canción
más bonita!”. “Y ahora tú, Cristina,
¿qué canción me vas a cantar?”. “Pues
mira, chico, ahora mismo no me
acuerdo de ninguna”. Ella sí que es va
“quedar” amb mi. “¿Mañana vendrás,
Pere?”. “No, mañana no, Cristina. ¿Por
qué?”. “Porque he pensado que podrías
traer esta mesita y tu libro de inglés.
Yo traería una libreta y bolígrafos y os
daría a todos. Tú nos podrías enseñar
inglés y también nos podrías enseñar
catalán. El tío Alfonso ya me enseña y,
si tú también me enseñaras, en la ‘Fira
del Meló’ nos encontraríamos y ya
podría hablar catalán con la gente del
pueblo”.
Amb la meva dèria pels idiomes, i
sobretot pel nostre, aquesta proposta la
vaig trobar molt simpàtica i li vaig dir:
“Mira, Cristina, si me aseguras que
vendréis, el próximo viernes estaré
aquí, pero ¿a qué hora?” Ella va córrer
a dir-ho a les “cuidantes” i va tornar
dient que sí, que a les dotze. Li vaig
dir: “Muy bien, pero tienes que
prometerme que vendréis”. “¡Sí, te lo
prometo! Si acaso no pudiéramos venir, yo te dejaría una hoja de papel escrita y atada a este árbol, en la cual te
explicaría la causa”. “Muy bien, confío
en ti. ¿Y en qué idioma me la
escribirías?”. “¡En español, hombre!”
Al riu Segre hi havia unes carpes molt
grosses que saltaven fora de l’aigua. La
canalleta les mirava amb gran cridòria
i alegria. En aquest meu particular paradís, tots hi érem molt feliços i aquell
dia que em semblava una mica negatiu
va ser molt jovial. Era tard, em vaig
acomiadar de les “cuidantes” i els nens
em van fer un petó i una abraçada. tot
quedant en ferm fins el proper divendres.
El divendres va clarejar ennuvolat,
s’atansava l’hora de la cita i el cel encara era més fosc. Mal temps pel riu –

una nota lligada a un arbre pel “amigo
del río” explicant el motiu, tal com
m’havia promès, perquè quan jo hi aniria no m’esperés en debades. Em va dir
que havia plorat i suplicat molt, però
com que ell coneixia la forta imaginació de la xiqueta, no se l’havia creguda
i l’havia portada al Castell junt amb els
seus cosins. Que ara li sabia greu de no
haver-la cregut i que, quan arribaria, la
feina seria dir-li que “el amigo del río”
havia estat allí. Que em quedés a dinar
amb ells, perquè ella així ho demanaria. Li vaig agrair, però jo no em podia
quedar. Li vaig dir que ja ens veuríem
en la cita que teníem pel proper dia a la
Fira del Meló.
L’encontre amb l’amiga no es va
poder realitzar mai i el dia de la Fira un
amic em va dir que tota la família havien hagut d’avançar el retorn a Madrid i
que ja havien marxat. Jo estic més que
segur que ella sempre tindrà una molt
particular personalitat. Aquell diumenge d’agost va ser molt singular per a
mi. A la Cristina no l’he vista mai més,
però aquella personeta de set anys tan
especial, simpàtica i intel·ligent que
corria pel riu per venir “a salvar-me la
vida”, jo no l’oblidaré mai més.
Pere Mora i Giribet
Nota final:
Avui he trobat l’oncle de la Cristina,
ens hem saludat i hem parlat una estona pel mercat. I, com deia el relat de
Josep Maria Folch i Torres, m’ha dit
que, ara, passats tres anys, quan va a
Madrid la Cristina encara li pregunta si
ha trobat “el amigo del río”.
Artesa de Segre, l8 de setembre de
2005.

Des del P
aís dels Pirineus
País

L’eterna “catalanofòbia”
nostres veïns catalans estan
E lsavesats
a suportar estoicament,

ciutadania de la resta de l’Estat espanyol, un clima d’odi i de malvolença
contra Catalunya i els catalans, per considerar-los uns mals fills de la sacrosanta Espanya, i de la seva unitat de
destí en lo universal, tal i com argumen-

anticatalana ha estat la campanya orquestrada pels troglodites en qüestió,
des de les llunyanes jornades del
incitant als consumidors de la resta de
1714, una sistemàtica persecució conl’Estat espanyol a declarar un boicot a
tra els mil fets diferencials que contots els productes catalans. Pretenen
formen la personalitat del seu poble
obtenir mitjançant el missatge de la por,
darrerament.
la claudicació de les aspiraArrel de la presentació a
... lo més abominable d’aquesta congè- cions catalanes d’aconseguir
les Corts espanyoles del pronita fòbia anticatalana ha estat la cam- un més ample Estatut d’Aujecte del seu nou Estatut, han
tonomia. Comptant amb la
panya orquestrada pels troglodites en benedicció de la COPE –terpogut constatar la revifalla
d’una inqualificable “catalaqüestió, incitant als consumidors de la giversadora del missatge
nofòbia” per part dels eterns
resta de l’Estat espanyol a declarar un evangèlic– i de la plana masalvadors de la pàtria. Atrinjor de la retrògrada dreta esboicot a tots els productes catalans
xerats en els reductes de
panyola, dura i pura, han orl’Espanya profunda, no paquestrat la susdita i repulsiren d’exterioritzar, i fomentar, la més taven els falangistes, quan feien ranxo va campanya.
pregona aversió contra l’esmentat po- comú amb els nazis alemanys i els feiCal dir, també, que els il·luminats
ble pel delicte, de lesa pàtria, de posseir xistes italians.
promotors de la comentada i insidiosa
una llengua no castellana, una història,
Resulta paradoxal, vergonyós i vitu- croada han oblidat, o menystingut,
uns hàbits i una cultura pròpies. Un sen- perable que aquella gent, majorment l’efecte “boomerang” que podria resultit d’interpretar la vida des d’uns parà- enquadrats en les files del Partit Popu- tar de la mateixa, si arreu de la terra
metres totalment diferents a la mística lar, s’hagin erigit en defensors, a cap i catalana, tips i farts de tanta insídia,
de l’altiplà entestada, aquesta, en el re- a espasa, d’una Constitució quin pro- responent a la dita provocació, amb les
cord d’aquell imperi tronat, i en l’èpi- jecte combateren fins al darrer moment mateixes armes, es decideixin endegar
ca d’aquells homes que conqueriren les i que no votaren, per a justificar la seva una contra campanya declarant el boiamèriques, amb la creu en una mà i l’es- frontal i absoluta oposició al nou pro- cot a tots els productes no catalans...
pasa a l’altra.
jecte d’Estatut, aprovat per una abasEsperem confiats que finalment el
I aquest atàvic odi contra tot allò que, segadora majoria del Parlament català, seny s’imposi, que les aigües retornin
directa o indirectament, està relacionat com acèrrims defensors de l’Espanya a son llit i que els ciutadans de la resta
amb la catalana terra, darrerament ha monolítica i centralista, enfront de l’Es- de l’Estat espanyol facin cas omís a la
assolit el més alt sostre de crispació. panya multinacional i descentralitzada. provocació comentada, elucubrada per
Emparats en la mentida, la calumnia i
Però lo més aberrant, lo més abomi- les tortuoses ments d’uns perillosos
la manipulació pretenen crear, entre la nable d’aquesta congènita fòbia mercaders de l’odi i la mentida.
Aquests, de subsistir en el vell continent les mateixes circumstàncies existents en la dècada dels anys trenta, del
passat segle, amb Hitler i Mussolini
imposant la llei de la força, molt ens
temem que no dubtarien gens en provocar un nou cataclisme, invocant el
sagrat nom de la pàtria ofesa.
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Sícoris

Municipis

2a Mostra gastronòmica de Vilanova de Meià
12 i 13 novembre Vilanova de
E lMeià
va celebrar la Fira de la

Bernat Donés. Aquest plat suposava
més temps per elaborar-lo, però el seu
aspecte final feia que ens animéssim a
provar-lo de fer un dia d’aquells en que
es vol quedar molt bé davant els convidats.
La coincidència de la mostra amb la
Fira de la Perdiu el mateix cap de setmana, marcava que com aquest plat, els
dos següents tinguessin com a base la
perdiu.
Per tant, l’escola d’agroturisme de
Lleida amb representació del professor
Xavier Tarragona i dos alumnes ens van
cuinar confit de perdiu roja amb
crépinette trufada, bolets de tempora-

da i el seu brou. A través d’aquesta
mostra vam poder observar que el plat
més dificultós deixa de ser-ho, si tot està
organitzat prèviament i es va fent pas a
pas. A més a més, sens va fer memòria
de què la cuina tradicional és la base
per evolucionar.
El pròxim plat i últim a càrrec d’en
Sergi de Meià, Amanida de perdiu curada amb espècies i servida amb ordi.
Aquest plat igual que els altres ens demostra que amb els productes de la terra i algunes espècies es poden fer autèntiques delícies a la cuina. Però, cal
dir, que sentir parlar en Sergi de
Vilanova mentre cuinava feia que tots
els presents ens quedéssim embadalits.
Després d’aquests suculents plats, li
tocava el torn a la cata de vi, a càrrec
d’en Jean Louis i Bertrand Ferre. Els
vins que es van poder catar eren de la
bodega de vins de Baldomà, Cooperativa d’Artesa de Segre i com a bodega
convidada, Domine de L’Edre,
Languedoc Roussillon. I per posar fi a
l’acte va tenir lloc la cata d’oli Vea de
Lleida.
Cal dir, que els assistents vam poder
degustar els plats cuinats anteriorment,
i si l’aspecte ja feia que penséssim que
eren boníssims, a l’hora de degustarlos ho vàrem poder confirmar.
Text: Nàdia Bernaus
Fotos: Josep Argerich i Eva Sala
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Perdiu, dins de la qual es va emmarcar la mostra culinària impulsada pel
Sergi de Meià, i que enguany va celebrar la segona edició.
El dissabte 12 novembre, tenia lloc
a Vilanova de Meià, la segona mostra
gastronòmica. Amb antel.lació a l’inici
de l’acte, els assistents ja sabíem que
gaudiríem, doncs disposàvem d’uns
mestres de la cuina, una cata de bons
vins i una altra d’oli de les nostres terres.
En primer lloc, i a càrrec d’en
Francesc Coll, vam rebre una classe
sobre espècies, on vam poder olorar
aquells aromes que et transporten al lloc
d’origen, a més de descobrir petites
curiositats, que a més d’un ens van sorprendre. Per posar un exemple: “Sabien que hi ha sal fumada? Doncs sí, la
qual té un color terrós i desprèn un olor
similar al del fum que s’origina en encendre la llar de foc”.
Així doncs, després de fer aquesta
volta per quasi bé tot el món a través
de l’olfacte, ens esperava en Mads
Roesgoard per preparar un pastís de
xocolata i nous, vellut de toronja i nips
de cacau, l’aspecte del qual feia que a
tots sens obrís la gana.
Acte seguit, el pròxim plat a elaborar va ser un Fals risotto de patata amb
tòfona i perdiu fumada, a càrrec d’en

Municipis

Les receptes
Pastís de xocolata i nous, vellut de toronja i nips de cacau
Mads Roesgraad;
Excellence
(8 persones)

Restaurant

Posarem aquest vellut sobre un tall de
pastís, i acabarem amb el nips de cacau (escorça del cacau triturada).

Fals rissoto de patata amb tòfona i perdiu fumada

-100 gr mantega
-100 gr xocolata de 64% o similar
Ho fonem junt a un màxim de 30º

Bernat Donés, assessor gastronòmic,
restaurant Manairó
(4 persones)

-100 gr sucre
-3 ous
Ho muntem fins que queda blanc

-2 perdius roges de caça
-15 gr tòfona melanosporum
-250 gr patata del bufet
-100 gr ceba
-100 gr tomàquet madur

-1 mà de nous
-100 gr de farina de blat
Ho barregem tot i ho posem a una placa de forn,
coure al forn a 180ºC durant 10-15 minuts.
Ho traiem del forn i ho deixem refredar. Ja tenim el
pastís de xocolata.

La pell d’un taronja sense la part
blanca.
-30 gr de nips de cacau
Escalfar la llet i la nata, sucre i la
xocolata, un cop s’ha fos la xocolata, afegim la fulla de gelatina.
Després, barregem aquesta crema
amb la nata muntada amb molt de
compte, un cop la crema està a una
temperatura d’uns 30ºC.
Acabem posant la mousse de xocolata a sobre del pastís i decorant.
Pel vellut de toronja, escaldar la pell
en aigua bullint 3 cops, refredar i assecar amb un paper, tallar tipus fils,
i pesar, posar el mateix pes de sucre
i aigua i fer-ho bullir, fins que queda
com una melmelada.

-1 copa de vi blanc
-2 dents d’all
-c/ de porradell
-50 gr mantega
-c/s farigola fresca
-10 ml crema de llet
Per al fons de la perdiu
-30 gr ceba
-30 gr porro
-40 gr pastanaga
-1 dent d’all
-1 fulla de llorer
Elaboració:
Desossem les perdius, reservant les carcasses per al fons fosc, i les cuixes i els
pits separats.
Per al fons fosc, posarem a rostir les
carcasses al forn amb la bresa (verdura
tallada a quadrats i rodelles de 4cm
quadrats, un cop ha daurat prou, ho
posem en una cassola, posem aigua, i
ho deixem reduir durant 1 hora, des-
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Pel glacatge de xocolata:
-65 ml llet
-70 ml nata
-15 gr sucre blanc
-175 gr xocolata del 64%
-250 gr nata muntada
-1 fulla de gelatina remullada amb aigua freda.

prés ho colem, ho posem a la navera
fins que estigui ben fred, així s’haurà separat el greix de la salsa que és
el que ens interessa.
Les cuixes, les marcarem en una paella daurant una mica, les reservem,
a la mateixa cassola on hem saltejat
les cuixes, afegim les cuixes un altre
cop i cobrim amb fons fosc, deixem
coure durant 45 minuts a doc dolç.
Un cop passats els 45 minuts, colem
i passem la salsa, la reduïm amb una
mica de mantega al final per donar
brillantor.
Per el fals rissotto, tallem la patata a
la mida d’un gra d’arròs,
ho aconseguirem tallant la
patata en làmines de 2mm
a la màquina d’embotits, i
tallant-la a tipus palla, desglacem amb el vi blanc i
mullem amb el fons fosc,
ho fem coure durant 5 minuts, afegim la nata i reduïm. Retallem la tòfona i
barregem.
En un plat fondo posem un
motlle i el rissotto al centre, el pit de perdiu a sobre, escalopat fi, cobrim una mica
amb farigola fresca i, amb l’ajuda del
bufador, gratinem. A sobre la cuixa,
decorem amb porradell, i salsegem.

Confit de perdiu roja amb
crépinette trufada, bolets de
temporada i el seu brou
Escola d’agroturisme de Lleida
(4 persones)
Ingredients
-2 unitats de perdiu roja
-1/2 kg de ceba
-1/2 kg de porro
-1/2 kg de pastanaga
-300 gr de clares d’ou
-300 gr cansalada fresca
-1 copa d’armanyac
-100 cl d’oli d’oliva verge extra
-500 gr de bolets de temporada
-1 branca de romaní
-50 gr de foie

Municipis

Per elaborar el brou:
Primer de tot dessagnem les perdius
deixant-les amb aigua freda durant 2
hores, desprès les netegem de perdigons i vísceres. Retirem el pit i la carn
de les ales per elaborar la crépinette i
els quarts de darrera pel confit.
Fondegem les carcanades a la cassola, afegim una bresa de verdures i continuem fondejant, tot seguit mullem
i deixem bullir durant 2 hores, refredem i afegim el clarificant fet amb
una bresa petita i les clares d’ou i mig
muntades, remenem bé i posem a coure lentament de manera que el brou
quedi totalment net d’impureses.
Per elaborar la
crépinette:
Pesem la carn de
la perdiu i li afegim un 30 o 40%
de cansalada de
porc, ho triturem
tot i salpebrem,
incorporem l’armanyac per potenciar el gust i remenem bé.
Emboliquem amb la manetilla de porc
una petita part de la carn com si volguéssim fer una botifarra, al centre
hi posem bastonets de tòfona i tanquem sense deixar aire, quant les tenim totes preparades les envasem al
buit i les courem a 70ºC durant 2 hores.
Per elaborar el confit:
Prendrem les cuixes i les salem amb
sal grossa durant 2 hores. Transcorregut el temps introduïm en greix
d’ànec a 70ºC durant 5 hores aproximadament. Reservem.
Presentació:
Tallarem una rodanxa de crépinette i
la ficarem al centre del plat juntament
amb la cuixa confitada i marcada, a
sobre posem un tall de foie i al voltant els bolets de temporada saltats
prèviament. Servim el brou ben calent a la taula.

Amanida de perdiu curada amb
espècies i servida amb ordi
Sergi de Meià, restaurant L’Excellence
(4persones)
-2 perdius roges de caça
-200 gr de cous-cous d’ordi
-1 pot d’espècies per tajine de Fatema Hal
-300 gr sal gruixuda
-20 gr de pebre negre sarawack
-1 cor d’escarola
-1 tomata madura però dura, escaldada
-1 pastanaga tallada a quadrats i escaldada
-1 branca de canyella
-1 nou moscada de toluca
-1 ceba confitada
- Fulles d’espinacs
- Crostons de pa de pagès
-100 gr de fruits secs, nous, ametlles i
pinyons
-10 ml oli verge
-5 ml vinagre de
mòdena
Elaboració:
Desossem les
perdius, separant
els pits i les cuixes, els pits els
posarem a curar durant 5-6 hores en
una barreja de sal, sucre i espècies.
Un cop curades, les retirem d’aquesta barreja i les netegem. Reservem.
Les cuixes, les confitarem al bany
maria durant 3 hores, tancades en una
bossa de buit amb la canyella. Passat
aquest temps, les refredarem amb aigua i gel. Ja tenim la perdiu preparada.
Tallarem la tomata a daus, i l’adjuntarem amb la pastanaga.
L’ordi el courem al vapor, en una cassola amb aigua posarem l’ordi a dintre un colador, aquest colador dintre
la cassola sense que toqui l’aigua, i
tapem, que bulli durant uns 5-8 minuts,
segons la textura que vulgueu donar, la
preferència del cuiner es cruixent.
Un cop cuit, barregem la tomata i la
pastanaga, i reservem.
Ara muntem el plat, al fons del plat,
posarem el cous-cous d’ordi amb vinagre i oli, ho posem a sobre amb gràcia, i retallem una mica de nou moscada per sobre. Acabem amb els fruits
secs i el pa torrat.
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-1 manetilla de porc
-10 gr de tòfona negre
-Sal grossa i pebre negre

El passat 16 de desembre,
divendres, el diari la Vanguardia,
en la seva secció 5 a taula, visitava
el restaurant andorrà L’Excellence
i al seu cuiner, en Sergi Company
Castells (Sergi de Meià). Ara us
oferim un extracte del que deia
l’article:
“...el molt jove cuiner Sergi de
Meià, del que s’ha escrit que no es
talla un pèl a l’hora de construir
un plat. Sergi va estudiar a Sant
Narcís de Girona i a la Escola de
Muntaner de Barcelona i ha
treballat a Toulouse, Austràlia,
Akelarre, Racó d’en Freixa i en el
nou Reno.
La seva cuina és de mercat ja
que gairebé a diari, canvia els plats
de la carta, però Sergi prefereix
definir-la com cuina catalana
moderna. Són plats destacats els
canelons, el pollastre de pagès
rostit i farcit amb tòfones, les
amanides de bou de mar o de
bolets, o el foies, en terrina trufada
o bé a la graella aromatitzats amb
espècies, o l’exquisida amanida de
botifarra negra amb bolets del
Pirineu i crema de pastanagues.
En temporada de tòfones no
deixin de pasar a saludar-lo.
L’escudella barrejada amb tòfones,
el gnoquis amb tòfona o els peus
de porc guisats i amb tòfona. Els
postres segueixen a idèntic nivell,
detacant la sopa de cireres negres
o el gelat de iogurt i maduixes amb
galetes i xocolata.
... i sota la batuta de Sergi de Meià
la música segueix sonant molt bé”

Municipis

Fira de la Perdiu 2005
del suculent preàmbul del
D espres
dia anterior, el diumenge 13 començava la Fira de la Perdiu.
La prohibició de la Generalitat d’exhibir aus exòtiques per l’amenaça de la
grip aviària, així com la pluja van provocar que només hi assistissin sis expositors, dels més de cinquanta d’edicions passades. La reina de totes les aus,
va ser, indiscutiblement, la perdiu roja,
única que es podia observar pels carrers de Vilanova. Altres espècies d’aus,
com faisans, guatlles, periquitos i ànecs,
estaven exposades únicament en fotografies.
A causa de la pluja també es va suspendre el Trofeu Fira de la Perdiu, però
es van premiar amb un trofeu a la constància els sis expositors presents en
aquesta edició.
L’alcalde, Joan Serra, va lamentar
que el mal temps reduís a un miler el
nombre de visitants a la fira. També va
assenyalar que està previst per a aquest
mandat construir un pavelló polivalent,
d’uns 1500 metres quadrats, a l’entrada del municipi, que serviria per albergar el certamen. Per altra banda també
va informar que el segon tram de la
carretera Vilanova de Meià – Artesa de
Segre, està pressupostada per aquest
any en 1.400.000 euros, i en un milió
més el 2006, actuació que correspon a
la Diputació de Lleida. El secretari general d’Agricultura, Josep Pau, va
anunciar que REGSA ha adjudicat la
segona fase del camí de Lluçars fins a
Vilanova amb una dotació de mig milió d’euros, que podria estar acabat
abans de l’estiu.
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Text: Sergi Valls
Fotos: Eva Sala

Poesia

El plany d’un vell feixista
Desperta, pàtria estimada,
la del Cid Campeador,
la del braç de Santa Teresa,
i occís aquest deshonor
que des de Catalunya arriba...
Revesteix-te de valor
i acaba amb tanta perfídia!
Ta paciència s’ha acabada
d’escoltar a tants dements...!
Però l’hora ja ha sonada,
per tornar a emprendre el vol,
com a dignes descendents
d’aquell enyorat imperi
on mai es ponia el sol...
Els catalans són mals fills
de la sacrosanta Espanya...
Sempre han buscat burina,
sempre han buscat maranya,
i ara surten amb l’Estatut,
la independència volent,
per abandonar la pàtria
amb barca nova i amb bon vent...

Però com diu el Zaplana,
i l’Acebes i el Rajoy,
la Aguirre i el José Mari
-que són uns bons espanyolsaixò no es pot tolerar,
això no es pot consentir,
perquè, si la vaca lletera s’escapa,
ja no podrem més munyir...
Ai, si ressuscités el Caudillo...!
Ai, si visqués Felip Quint...!
Ai, si el Queipo no hagués mort...!
Ai, si el Mola estigués viu...!
Que putes les passarien
els catalans maleïts,
al “paredón” vells i joves,
festa i feina, dia i nit.

Pobra Espanya, pobra Espanya,
sentinella d’Occident,
terra d’homes valerosos,
terra de Sants i de Reis,
com t’has de veure escarnida
per aquesta mala gent...!
Així es planyia un franquista,
el trenta-sis recordant,
quan els fossars s’engrandiren
per a fer una Espanya gran...
I tot somicant de ràbia
no parava de repetir:
SI LA VACA SE’NS ESCAPA,
S’HAURÀ ACABAT EL MUNYIR!!!
El Bruixot de Fontargent
Novembre de 2005

Família. Nadal 2005
La família
és la millor guia,
sense ella foscúria.

Cada dia més complicat,
pels vicis de la societat,
així caus en el pecat.

Ara els pares milions,
els cotxes germans,
les motos cosins.

No en llencis l’amic,
se’n riurà l’enemic,
perdràs lo més ric.

Un casament
és resplendent,
il·luminat pel firmament.

La dieta,
és millor pastilla,
és la millor guia.

Pel poeta i profeta del sol de la Noguera
Síndic de Baronia de la Vansa. Lluçars
Delfí Solé
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Practicant males lliçons,
vénen discussions
i les separacions.

V ida Social

Trobada dels 50 anys (havanera)

A la Noguera hi ha un Poble
que té el títol de ciutat
perquè és cruïlla entre molts pobles
i lloc per far un gran mercat.

Gràcies per recordar-me
que jo formo part del Poble
encara que moltes vivències
les hagi viscut... en altres pobles.

Poble treballador
dintre l’horta o al secà,
als tallers o a les botigues,
a la fàbrica o amb el bestiar.

Poble escalador
al Forat Redó del Castellot,
als aixoplucs d’Antona
o a la Roca del Cudòs.

A la Noguera hi ha un poble
en el qual vaig néixer jo.
S’assenta sobre una artesa
i el Segre l’aigua li dó.

Poble català,
amb la senyera penjant del Cudòs,
cantant sempre caramelles
a les places o a Salgar.

Poble acollidor
als aplecs de Salgar;
també a les colònies
o als que hi volen treballar.
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A la Noguera hi ha un poble
en el qual vaig néixer jo.
S’assenta sobre una artesa
i el Segre l’aigua li dó.

Lluís Canes i Ambròs
Salgar, 6/10/2005

V ida Social

Festa dels 60 anys

passat diumenge dia 27 de NoE lvembre
es va reunir a Cal Petit
d’Argentera la generació de ”jovent”
que van néixer l’any 1945.
Va ser un encontre entranyable, de
retrobament d’una colla de gent que
tenia quelcom a veure amb Artesa,

molts d’ells companys d’estudi, que la
diàspora de la vida els havia repartit
alguns pel món i que van tenir en aquesta Festa d’Aniversari una magnífica
ocasió de tornar-se a veure.
Iniciatives com aquesta honoren al
poble i a la gent que les organitza, con-

tribueixen al diàleg, i encara que amb
absències, són exemples a seguir per
tal de millorar la convivència, i si cal,
explicar alguna batalleta.

Bartomeu Jové i Serra

BBC*

La Ramona Tarrè Colomes, natural d’Anya
(Cal Quelo) i el Francesc Berengueres
Marsà, de Montargull (Cal Xollat), van celebrar el passat 27 de setembre el seu seixantè aniversari de casats.
Moltes felicitats!
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BBC* són les sigles de la secció Bodes, Batejos i altres Celebracions. Feu-nos arribar una foto i un text ben graciosos i us ho
publicarem. Només cal ser subscriptor de la Palanca

In Memoriam

Memòria a Josep Marsol i Clua

Als 91 anys
d’afanys
victòries i guanys.

Mestre d’obres,
per les millores
han estat victòries.

D’una branca de parents
com els més valents,
progressistes i combatents.

Un segle
acut a setge,
ara homenatge.

Artesa mirant al Montsec,
tot és més que distret
per mestressa, adult i vailet.

Neixes número 1991
ara amb número 3001
un número molt prestigiós.

Que en tinguis gloriós descans
allí, sense sorolls ni entrebancs,
desitgem petits i grans.

Llavors 4 fires,
ara una, la del Meló,
encara diumenge mercat bo.

Pel poeta i profeta del sol de la Noguera
Síndic de la Baronia de La Vansa. Lluçars

Delfí Solé Puig

Jaume Ariet i Solé
Adéu, amics, Déu em crida,
és l’hora d’alçar el meu vol.
I us deixo, però no us deixo,
qui estima mai no està sol.

Per l’amistat, moltes gràcies;
feu per mi una oració.
Perdoneu-me les ofenses
i qualsevol altre tort.

He viscut dies feliços
i algun de molta tristor,
però tots els agraeixo
com un immerescut do.

Per a mi només demano
misericòrdia i perdó,
i que al cel puguem trobar-nos;
allí us pugui esperar jo!
M. Pal

Carta de ben lluny
Darrerament, la Maria Jové ens va fer
arribar una carta com a lectora de La
Palanca. La transcrivim inèdita, tal
com ella ho explicava, sense pensar mai
que no tindria temps per a llegir-la.
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Les famílies Jové-Serra i JovéRosell volen agrair totes les mostres de condol rebudes pel recent
traspàs de la nostra tieta Maria

“Buenos Aires, 17 de setembre de 2005
Una artesenca, que fa anys que viu a
un altre país, manté el “carinyo” i record constant de familiars i amics i per
suposat, del seu poble d’Artesa, que
sols d’esmentar-lo ja se li acceleren les
pulsacions. Per un familiar rep mensualment La Palanca i llegeix fins i tot
les propagandes, i està orgullosa de lo
que progressa i es modernitza Artesa.

Espanyols que l’han visitada li han
dit que casa seva és un racó de
Catalunya, en veure-hi cendrers, plats
d’ornamentació, postals emmarcades
amb la senyera i altres símbols catalans.
Fins el seu gos té el nom català i la
mestressa li parla en català i el gos entén les seves ordres.
A lo millor semblaran de poca importància aquests detalls, però tenen el
seu valor en el cor de tal persona.
Aquesta és la Maria de cal Bartomeu,
que resideix a Buenos Aires (Argentina) des de l’any 1952.
Una abraçada a tots.
Maria Jové”

Tema del Mes

El conseller primer visita Artesa
Bargalló, conseller primer
J osep
del Govern de la Generalitat de
Catalunya, va visitar el municipi
d’Artesa de Segre el divendres 4 de
novembre.
En el seu periple per les comarques
de Catalunya, el conseller primer va
dedicar la jornada del passat 4 de novembre a visitar diferents municipis de

la Noguera. Hem pogut saber que els
divendres els acostuma a dedicar a visites pel territori (exceptuant els darrers mesos de la negociació del nou
Estatut, aprovat pel Parlament de
Catalunya el 30 de setembre). En les
visites a les comarques, procura anar a
municipis amb diferent color polític al
cap del consistori. Posteriorment, aca-

L’alcalde d’Artesa rep el conseller primer

ba la visita amb una trobada i un dinar
amb tots els alcaldes i alcaldesses a la
capital comarcal.
En aquesta ocasió, en la seva estada
a la Noguera, les visites van correspondre –per aquest ordre– als municipis
d’Artesa de Segre (governat per CiU),
Vallfogona de Balaguer (ERC) i
Menàrguens (PSC), on va ser rebut pels

París obsequiant Bargalló davant l’atenta
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Moments de la visita a la planta de pinso de la Cooperativa

Tema del Mes
seus respectius alcaldes: Domènec París, Salvador Farré i Pau Forns. En tot
moment va anar acompanyat pel delegat del Govern a Lleida, Jaume
Gilabert. Pel que fa al municipi de
Vallfogona, després de passar per l’escola Àngel Guimerà de la Ràpita (reoberta després de cinc anys), va visitar
els terrenys on s’edificaran habitatges
de protecció oficial i un casal de gent
gran; mentre que en el cas de
Menàrguens va fer un tomb pel nucli

ller va reunir-se amb els membres del
consistori presents. Domènec París va
aprofitar la visita per reivindicar algunes de les necessitats prioritàries de cara
al futur del municipi. Per una banda va
defensar la capitalitat d’Artesa en el cas
que s’arribi a constituir la comarca del
Segre Mitjà. Entre altres temes, va incidir en la necessitat de millorar les
infraestructures viàries. En aquest sentit va recordar que està pendent d’execució la variant de la C-14, però també

El conseller primer i el delegat del Govern van recollir les reivindicacions del
consistori artesenc

La comitiva durant el seu recorregut per les instal·lacions de la Cooperativa
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a mirada de Gilabert

antic per veure’n les obres de rehabilitació. La trobada amb els alcaldes
noguerencs va tenir lloc al restaurant
de l’hotel Balaguer, on se li van plantejar diverses inquietuds i necessitats dels
municipis de la nostra comarca.
Si ens centrem en la visita a Artesa,
hem de dir que Bargalló va ser rebut
per l’alcalde i alguns regidors i regidores a les deu del matí. Després de signar al llibre d’honor i rebre alguns obsequis de mans de l’alcalde, el conse-

Tema del Mes
va demanar que la carretera L-512 (Artesa-Folquer) sigui inclosa el més
aviat possible a la xarxa bàsica de carreteres de Catalunya i que la variant
esmentada enllaci amb aquesta per evitar el trànsit per dins Artesa. De fet,
fa uns mesos que el Ple municipal va aprovar per unanimitat una moció on

Bargalló i Gilabert escoltant atentament les explicacions del responsable
del celler, Jordi París

La degustació del vi d’Artesa va donar lloc a converses menys formals

es reivindicava la rellevància de la carretera
que uneix Artesa i Tremp com a principal eix
de comunicació entre l’àrea metropolitana de
Barcelona i els Pallars, sense deixar de banda algunes comarques tarragonines.
Després del seu pas per la casa consistorial, el conseller va voler conèixer una de les
indústries amb més projecció del municipi:
la Cooperativa d’Artesa. Així és que tota la
comitiva es va traslladar cap a les instal·lacions d’aquesta al Polígon Industrial El Pla.
En primer lloc va rebre les explicacions de
com funciona la planta de producció de pinso. La visita va continuar amb les instal·lacions de producció vinícola i el celler, on
Bargalló va poder degustar algun dels nostres vins, prèvies explicacions dels tècnics de
la Cooperativa. Tant el president, Josep Canal, com el director general, Yves Charnet,
van expressar-li també les seves inquietuds i,
en sortir del celler, el van obsequiar amb una
caixa de vi.
Cap a dos quarts de dotze, abans de continuar el seu recorregut per la Noguera, el conseller va atendre els mitjans de comunicació.
Respecte a la sol·licitud del Consell Comarcal de la Noguera, el passat mes de maig, de
declaració de zona catastròfica per la sequera, va expressar que veu difícil que s’arribi a
declarar alguna zona catastròfica, però va insistir que la voluntat del Govern era respondre a les necessitats econòmiques i socials
dels afectats. Per altra banda, va afirmar que
la banda ampla hauria de cobrir tota la comarca l’any 2008.
Posteriorment, Bargalló va continuar el seu
recorregut per la Noguera amb les visites i
actes exposats anteriorment.
Text: Ramon Giribet
Fotos: Jordi Bedmar
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El president de la Cooperativa, Josep Canal, i el director General, Yves Charnet, van acomiadar Bargalló i Gilabert obsequiant-los amb vi d’Artesa

Pr
o g r ama de F
estes de Nadal
Pro
Festes

Artesa de Segre, celebra el Nadal!

Diumenge, 11 de desembre
11h, a l’ermita-refugi del cim de Sant
Mamet (Alòs de Balaguer), col·locació
del pessebre a la serra de Sant Mamet.
Es pot pujar caminant, corrent, amb BTT
o amb qualsevol altre mitjà. Hi haurà esmorzar
Organitza: CUDOS
Dimarts, 13 de desembre
17h, al Local de l’Associació de Veïns
de Baldomar, Berenar de Santa Llúcia
Organitza: Associació de Veïns Amics de
Baldomar
Dies 12, 13, 14 i 15 de desembre
A partir de 19:30h, a la sala de l’Orfeó
Artesenc, Audicions instrumentals de
l’Aula Municipal de Música
Organitza: Aula Municipal de Música
Dissabte, 17 de desembre
De 12h a 14h, al Local de l’Associació
de Veïns de Baldomar, Recollida d’aportacions a favor de la MARATÓ de TV3
Organitza: Associació de Veïns Amics de
Baldomar
Diumenge, 18 de desembre
18h, a la Dàlia Blanca, Exhibició d’aeròbic en benefici de la Marató de TV3,
dedicada a les malalties neurològiques
Organitza: Gimnàs Altis
Dimecres, 21 de desembre
19h, a la Llar d’Infants, Visita del Pare
Noel i cagada del tió
Organitza: AMPA Llar d’Infants El Bressol
Divendres, 23 de desembre
Inauguració del pessebre i dels guarniments nadalencs al Nou Local de l’Associació de gent gran
Organitza: Associació de la gent gran
d’Artesa de Segre i comarca

Dissabte, 24 de desembre
- 22h, al Santuari de Salgar, Missa del
Gall
Organitza: Agrupament Escolta i Guia
Mare de Déu del Pla (AEiG M.D. del Pla)
- 23h, al Monestir de Sta. Maria de Refet, Missa del Gall
Organitza: Comunitat Religiosa de Refet
- 24h, a l’església parroquial d’Artesa,
Missa del Gall
Organitza: Parròquia d’Artesa
- 24h, al pavelló, Festa de la Ràdio, amb
l’actuació del grup Cercavins
Organitza: Patronat de l’emissora municipal de Ràdio Artesa de Segre
Diumenge, 25 de desembre
19:30h, a l’església parroquial Concert
de Nadal a càrrec de l’Orfeó Artesenc,
la Coral Infantil “Brots d’Il·lusió” i l’Aula
Municipal de Música
Organitza: Orfeó Artesenc, Coral Infantil “Brots d’Il·lusió” i l’Aula Municipal
de Música
Dilluns, 26 de desembre
- A partir de les 11h, pels carrers
d’Artesa, Cantada de nadales
Organitza: Equip de caps de l’AEiG M.D.
del Pla
- 17:30h, al Nou Local de l’Associació
de gent gran, “Fer cagar la soca com
quan érem joves...”
Organitza: Associació de la gent gran
d’Artesa de Segre i comarca
Dimecres 28, dijous 29 i divendres 30
PARC DE NADAL:
- De les 16h a les 19h, al Pavelló
Poliesportiu
Organitza: Àrea de Cultura i diverses
entitats
- Durant aquests dies, la Biblioteca Municipal “Joan Maluquer i Viladot” i la Llar
d’infants El Bressol estaran presents al
parc
Dissabte 31
A partir de mitjanit, al Pavelló
Poliesportiu, Festa de Cap d’Any
Dilluns, 2 de gener
17h, a la Dàlia Blanca, L’hora del conte, amb la representació de Contes de
Butxaca, a càrrec de la Companyia
Pengim-penjam
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Durant les festes
50è Concurs de pessebres artístics i
casolans (1955-2005)
Organitza: Associació de pessebristes de
la Parròquia d’Artesa de Segre
Amb aquest motiu, es podrà visitar la
col·lecció de Pessebres realitzada per
Mn. Josep Sauter. El lloc de l’exposició s’anunciarà en programes a part

Organitza: Biblioteca Municipal “Joan
Maluquer i Viladot”
Dimecres, 4 de gener
- 17:30h, a la Llar-Residència municipal
de la gent gran, Visita del Patge Reial
- 18h, a la Pl. Escoles Velles, Arribada
del Patge Reial
Organitza: Llar-Residència municipal de
la gent gran i Branca de Truc de l’AEiG
M.D. del Pla
Dijous, 5 de gener
- 17:30h, Cavalcada dels Reis Mags
d’Orient a Alentorn
Organitza: Poble d’Alentorn
- 18h, Cavalcada dels Reis Mags d’Orient a Artesa, adoració al nen Jesús i
repartiment de regals. Arribada per la
carretera d’Agramunt
Organitza: AMPA Llar d’Infants El Bressol, AMPA CEIP Els Planells, AMPA IES
Planells i AEiG MD del Pla
- 21:30h, Cavalcada dels Reis Mags
d’Orient a Baldomar, a la Sala de l’ajuntament de Baldomar
Organitza: Comissió de Festes de
Baldomar
Divendres, 6 de gener
A partir de 12h, a l’església parroquial,
Lliurament de premis del 50è Concurs
de pessebres artístics i casolans
Organitza: Associació de pessebristes de
la Parròquia d’Artesa de Segre
NOTES:
- Aquest programa inclou els actes dels
quals n’ha tingut coneixement l’Àrea de
Cultura de l’Ajuntament abans del 30 de
novembre. No obstant, les activitats que
hi faltin podran ser anunciades per
l’Emissora Municipal de Ràdio.
- SSMM Els Reis Mags d’Orient repartiran els regals a casa. Tots els que
vulgueu que us portin els regals heu de
trucar a l’Ajuntament fins el dia 3 de
gener 2006. (tel. 973 40 00 13, de 9h a
15h)

Ajuntament d’Artesa de Segre
Àrea de Cultura i Ensenyament
Àrea de Joventut, Esports, Festes i Fira
Diverses entitats
Bones Festes i Feliç Any Nou!
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Activitats de La Travessa d’Anya
cultural La TravesE lsagrup
d’Anya continua amb el
cicle d’activitats que s’organitzen des que es va posar en funcionament el nou local social.
La Galeria d’Art d’Anya va
inaugurar el passat 13 de novembre l’exposició de la pintora de
Balaguer Sra. Elvira Valls Palau,
organitzada per La Travessa.
La mostra, oberta entre el 13 i
el 27 de novembre, va reunir
prop de 25 obres d’aquesta pintora oriünda de Bellcaire
d’Urgell. El seu treball és molt
divers, cultiva l’oli, l’aquarel·la
i el pastel. Els seu temes preferits estan relacionats amb la natura, la natura morta i les flors
vives, també amb magnífics
bodegons i amb els paisatges.
Per altra banda, el diumenge
11 de desembre va tenir lloc la I
Mostra d’art bonsai d’Anya des
de les 11 del matí a les 7 de la

tarda. Durant la mostra, un mestre del Club Bonsai de Balaguer
va una demostració de com es
fa un bonsai.
Pel que fa a les sessions de
ball gratuïtes al local social, que
han assolit un bon èxit de participació, es continuaran celebrant
cada primer diumenge de mes a
la tarda.
Finalment, la junta directiva
de l’associació vol agrair públicament la donació d’un televisor per part de La Caixa, que
contribueix a completar l’equipament del local social.

Inauguració de l’exposició de pintura d’Elvira Valls

Grup cultural
La Travessa d’Anya

El projecte SOM.NIT a Artesa
prevenció i reducció de riscos en el
consum de drogues en espais d’oci
nocturn, va ser present el passat dia
3 de desembre al Pub Jack’s mitjançant la ubicació d’un stand informatiu.
Aquesta actuació va comptar amb la
col·laboració del Consell Comarcal de
la Noguera. A més a més del material
específic sobre drogues propi del projecte SOM.NIT, i degut a que feia tan
sols dos dies havia estat el dia mundial
del SIDA, es va repartir també material de la campanya “amb el SIDA no hi
ha marxa enrera” que va promoure Creu
Roja Joventut aquest any per incidir en
la importància de la prevenció en la lluita d’aquesta malaltia. Aquells que ho
varen voler també van poder agafar preservatius de forma gratuïta.
Durant la intervenció que es va realitzar a Artesa de Segre es va repartir

prop de 150 targetes, postals, fulletons...
Els voluntaris/àries de Creu Roja Joventut La Noguera que varen participar en l’activitat la valoren molt positivament i destaquen el fet que molta gent
s’apropava a la taula i mostrava interès
per la seva presència.
El projecte SOM.NIT, que funciona
des de l’any 2000, està gestionat per
Creu Roja Joventut i compta amb el
suport de la Secretaria General de Joventut i el Departament de Salut de la

Generalitat de Catalunya. Durant aquest
any, a la província de Lleida, s’han realitzat 37 intervencions en espais d’oci
nocturn, 5 de les quals s’han dut a terme a la comarca de la Noguera.

Míriam Charles Palau
Tècnica de CRJ
responsable del projecte SOM.NIT a
la província de Lleida

www.lapalanca.org
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projecte SOM.NIT, projecte
E ld’acció
directa, d’informació,
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La ruta dels artesans a les Terres del Marquesat
Cultural “Les Terres
L’ Associació
del Marquesat”, en la seva tasca
de difondre la cultura del nostre país,
ha organitzat una visita a tres artesans emblemàtics, per conèixer de
primera mà tot l’art que han aportat amb el seu esforç personal, amb
les seves mans, intel·ligència i creativitat1.
Amb aquesta “Ruta dels artesans”2
volem retre homenatge a tres personatges significatius del Marquesat. En Ton
Bonet, un cisteller amb una biografia
plena de vivències. En Casimir Brescó,
el forcaire d’Alentorn, que sempre posa
el cor en les seves explicacions. L’Àngel Guiu, una persona observadora, tenaç, sensible... tot un artesenc. El nostre col·lectiu us portarà sempre al cor.

car cistelles, panistres, coves de diversos tipus, caragoleres, bressols, bústies
i argadells. En l’actualitat resideix a la
Residencia d’Artesa, on se sent com a
casa, tots són una gran família en la que
cadascú ajuda en allò que pot, cosa que
vàrem poder copsar amb l’amable recepció que ens van fer als membres del
Marquesat.

Casimir Brescó, el forcaire
d’Alentorn

Ton Bonet, el cistellaire d’Artesa
de Segre

Col·lecció d’arbres del Sr. Àngel
Guiu i Bandé
L’Àngel Guiu, serrador d’ofici i persona molt implicada en els ambients culturals d’Artesa de Segre, fou un dels
fundadors de l’Orfeó Artesenc. L’any
1994 va realitzar un mural d’una seixantena d’arbres que reflecteixen la ri34
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Persona afable, amb vocació d’ajudar
al proïsme, que als seus 86 anys segueix
mantenint viva la flama de la seva professió. Sempre està content i és molt
agraït; camarasí de naixement i artesenc
d’adopció.
Cistellaire de vocació i autodidacta, als
catorze anys es va desplaçar a Balaguer
per aprendre l’ofici, el seu desig de
millorar el va portar a Artesa i després
a Lleida, fins que als divuit anys es va
establir a Artesa, enmig d’una forta
competència on va aconseguir una merescuda fama d’artesà de gran destresa
i qualitat.
Fonamentalment ha treballat el vímet, que el treia de plantacions de l’horta d’Artesa i que utilitzava per a fabri-

És un testimoni de l’activitat secular de
fabricació de forques a Alentorn i voltants, amb una tradició que ja li venia
del seu avi. En l’actualitat conserva la
il·lusió de la feina ben feta i es dedica a
divulgar el que ha estat un signe d’identitat de la vila d’Alentorn.
Ens mostra, de manera molt entenedora com es fabriquen les forques, selecció de les branques més escaients de
lledoner, el seu modelatge per obtenir
la forma escaient –el qual pot durar
molts anys– segueix un elaborat procés fins arribar a la forca ja acabada.
En Casimir, aquesta tasca la fa no tan
sols en el seu taller d’Alentorn, que avui
podríem definir com un veritable
ecomuseu, on sempre té la porta oberta
a tothom interessat en el tema, sinó també mitjançant la participació en fires
d’artesania d’arreu dels Països Catalans.

quesa silvícola del municipi d’Artesa.
Aquest mural, de mides considerables,
ens presenta unes 60 espècies d’arbres,
amb mostres del tronc, talls longitudinals i transversals, les seves fulles i els
noms científics i populars3.
També podem admirar el seu mestratge en la fabricació de bitlles catalanes i altres peces tornejades.
Com a testimoniatge de l’homenatge, el col·lectiu de les Terres del Marquesat, va entregar un recordatori a cadascú dels nostres artesans.

Daniel Gessé, Paquito Gessé i Josep Roqué
Associació Cultural
“Terres del Marquesat”
1 Agraïm la col·laboració fotogràfica d’en Lluís
Jofre i d’en Ramon Canyelles
2 “Ruta dels Artesans”: Cloenda de l’any 2005
de les Sortides Culturals Mediambiental de les
Terres del Marquesat, 12 de novembre de 2005.
3 Per a més informació: Fulletó explicatiu de les
Terres del Marquesat: “Sortides Culturals
Mediambientals: Artesania del Marquesat, el
forcaire d’Alentorn, el cisteller i la col·lecció de
troncs d’arbres d’Artesa (12 de novembre del
2005).
We b s : h t t p : / / w w w. a r t e s a d e s e g r e . n e t /
museus_colleccions/colleccio_arbres.htm,
http://www.marquesat.net
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Santa Llúcia, la Bisbal, tretze dies per Nadal...
en dia, el Nadal es prepara
A vui
un mes abans en el nostre país,
mentre que als països del centre i
nord d’Europa és a partir del primer
diumenge d’advent. S’enceta tot el
guarniment de garlandes i il·luminació que ens acompanyarà en el
transcurs de les festes nadalenques.
No ens ha d’estranyar la antelació
dels països nòrdics, donat que les condicions climatològiques fan de l’hivern
un llarg temps rutinari i trist. Avui, gràcies a l’electricitat i a les noves tecnologies s’ha aconseguit donar vida i alegria a la foscor de les llargues nits de
l’hivern.
Però, ves per on, ara nosaltres també ens hi posem més aviat, malgrat es
digui que s’ha d’estalviar electricitat;
però en la societat de consum on estem
immersos el comerç està per fer com
més venda millor, buscant la manera
d’atraure el major nombre de consumidors.
Deixant a part les festes nadalenques,
el que es vol recordar és la festa de Santa Llúcia que es feia a Artesa. Era molt
sorollosa al ser la patrona de les modistes i com hi havia bastants cosidors
on les noies anaven a aprendre de cosir, tallar i confecció, per poder fer-se
un vestit si calia, donada l’escassetat
d’aquells anys de la postguerra. Eren
anys d’alegria i senzillesa, perquè amb

companyonia es
muntaven bones festes i es treballava tot
el dia. El calendari
laboral encara no
existia. Els cosidors
es preparaven en secret si es farien un
barret, per sorprendre
el dia de la festa, qui
el portaria més distret, ja que no podia
ser de molt caleret.
S’anava a missa
sortint de cada cosidor i fent un bon
ressò. Al sortir era més gran, ja que totes les noies veien qui havia tingut la
idea més bona i així fer una bona patxoca. Per la tarda, a esperar que fes un
bon solet, perquè al desembre ja fa fred,
i així anar a l’ermita de la Mare de Déu
del Pla, on es resava el Sant Rosari i es
cantava la Salve. Al sortir... qui cantava una jota, qui ballava una sardana o
qui jugava a la gallina cega...
Cal recordar també que, en aquells
anys, a la nostra ciutat hi havia de 6 a 7
sastres que cosien treballant a preu fet,
fent pantalons, vestits i armilles, tot
prenent les mides convenientment (no
es coneixia la confecció, com ara). I
com que feien anar l’agulla, també per
Santa Llúcia gaudien de festa. Així es

formava, entre sastres i modistes, una
festa plena de xerinola. Era l’última
festa abans del Nadal. Generalment s’hi
ajuntava molta gent i canalla. A la tornada de l’ermita del Pla ja es procurava collir la molsa per a fer el pessebre.
Per tal de rememorar i celebrar la
festa de Santa Llúcia, el passat 13 de
desembre, l’associació Amics de l’ermita Mare de Déu del Pla va participar en els actes religiosos i lúdics a l’ermita del Pla (com qui cantava una jota,
qui ballava una sardana o qui jugava a
la gallina cega); això sí, fent força xerinola amb una bona coca i mistela.

Vicent Roca Mianes
Amics de l’Ermita Mare de Déu del Pla

Activitats de l’Associació de dones de Cubells
tats de la nostra associació.

El passat mes d’octubre, l’Associació de dones Mareselva de Cubells va
dur a terme un curset de panellets a càrrec del pastisser de Balaguer,
Pepe Daza. Aquest és l’últim
que s’ha realitzat d’una trilogia que s’ha anat desenvolupant amb molt èxit de participació, primer van ser
canapés, després mones de
pasqua i ara aquest.
A més d’aquests cursos,
durant l’any l’associació n’organitza d’altres, com que el
de ceràmica que s’iniciarà
properament. Així mateix,
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d’aquestes pàgines us volem
D esinformar
de les darreres activi-

també s’organitzen altres jornades i activitats, com les relacionades amb la
Marató de TV3.
Des de fa força anys, l’associació
aprofita aquestes dates per vendre loteria de Nadal en benefici de la Marató
de TV3 i el mateix diumenge de la Marató té lloc una jornada on el metge de
Cubells, Joan Bargés, explica als assistents les característiques de les malalties a les que es dedica la Marató. Per
exemple, aquest any la jornada s’ha
dedicat a les malalties del cervell.
Associació de dones
Mareselva de Cubells

Par
len les Entita
ts
arlen
Entitats

Activitats de les Artesenques Actives
breu, ens agradaria deiD exarforma
constància de les nostres darreres activitats.
El passat 19 de novembre, a la sala
de l’associació (Escoles Velles), es va
fer una xerrada sobre el risc
cardiovascular, a càrrec de la doctora
Montserrat Coma, la qual en paraules
planeres ens va explicar la gravetat
d’aquesta malaltia. Hi va haver una
bona assistència de públic i des de l’associació volem agrair-los la seva presència.
Al dia següent (20 de novembre)
també hi va haver força assistència a la
desfilada de moda. Agraïm la col·laboració que vam tenir en la seva organització, sobretot a l’Orfeó Artesenc, la

sala del qual vam utilitzar per a canviar-nos.
El 13 de desembre, va tenir lloc una
conferència a càrrec de M. Antònia
Maestres, col·laboradora de l’ONG
Ensenyament Solidari de St. Boi de
Llobregat, que cada any realitza una
acció a Nicaragua, concretament al poble de San Miguelito.

Finalment, el 18 de desembre vam
organitzar una sortida a Barcelona per
anar al teatre, a veure la cèlebre obra
El mètode Grönholm. Aquesta sortida
es repetirà el proper 15 de gener.

Associació de dones Artesenques Actives

Contes i teatre per Ràdio Artesa
çat l’emissió de contes curts i d’obres
de teatre.
Es tracta d’una iniciativa que es fruit
de la col·laboració del nou grup de teatre d’Artesa amb l’emissora municipal,
sempre sota la direcció de Joan Roca.
Durant tres setmanes de cada mes
s’emetrà un o dos contes curts setmanals, en diferents horaris per tal que
estigui a l’abast de tots els oients. I la
setmana restant s’emetrà una obra de
teatre radiada.
Els dilluns, dimecres i divendres hi
haurà un primer passi a les 10h i un
segon a les 20h. Els dimarts, dijous i
dissabtes, primer passi a les 15h i segon a les 22h.
Les obres emeses fins ara són:
- Del 28 de novembre al 3 de desembre:
Ben avinguts. Intèrprets: Emma Estrada, Carles Isanta, Ramon Orpinell i
Anna Vilanova
- Del 5 al 10 de desembre:
No anem bé. Intèrpret: Maribel Colom
L’home del bar. Intèrprets: Pere Vilà
- Del 12 al 17 de desembre:
Jo seré el seu gendre. Intèrprets: Lídia
Roca, Josep March, Janina Borrell,

Jaume Porta, Lourdes Roca i Enric
Filella
- Del 19 al 24 de desembre:
D’una assassina a una dona de bé. Intèrprets: Sílvia Salvat i Elga López
Les següents emissions preparades
són aquestes:
- Del 26 al 31 de desembre:
Mamà al telèfon. Intèrpret: Clara Roca
Dissertació terapèutica. Intèrpret:
Sílvia Salvat
- Del 2 al 7 de gener:
No burxis, creu-me,
no burxis!!! Intèrprets: Jaume Porta,
Carles
Isanta,
Emma Estrada i
Pepita Monell
- Del 9 al 14 de gener:
Cleptomania invertida. Intèrprets:
Maribel Colom i
Carles Isanta
No anem bé, no!!!
Intèrpret: Clara
Roca
- Del 16 al 21 de gener:
L’audició. Intèr36
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la nova programació de RàD ins
dio Artesa de Segre, s’ha comen-

prets: Clara Roca i Enric Filella
Esperem que aquesta iniciativa sigui
ben rebuda entre els oients de Ràdio
Artesa.

Carles Isanta i Freixes
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Neix el Club de lleure Altis
a vosaltres per ferE nsvosadrecem
saber que durant el mes

Tabac (6 de novembre), sortida a Caldea (27 de novembre), pujada a Sant
Mamet (11 de desembre) caminant,
corrent o amb bicicleta.
Us convidem a tots els que us agradi
fer alguna cosa més el cap de setmana
a participar-hi. Per al proper 20 de gener (sant Sebastià) organitzem una sortida a esquiar i el dissabte dia 4 febrer
una sortida amb raquetes de neu. Per
apuntar-vos o rebre més informació, al
Gimnàs Altis d’Artesa de Segre.
Salutacions molt cordials.

d’octubre hem constituït una associació amb el nom d’Associació cultural club de lleure Altis.
Es tracta d’una associació sense ànim
de lucre, oberta a tothom i amb moltes
ganes d’organitzar activitats esportives,
caminades, descobertes de la natura,
pedalejades, accions culturals, exposicions, xerrades... així com participar i
ajudar a les altres associacions i al mateix ajuntament d’Artesa a l’hora d’organitzar les seves activitats.
Aquest club ha realitzat ja les següents activitats: excursió a la Pica
d’Estats, participació a la Transiscar
d’Agramunt, excursió a la Cova del

Eduard Camarasa
President

Notícies de la Biblioteca

Grup de lectura
companyes del grup de lectura i resumeix molt bé la raó per la qual s’ha
posat en marxa aquest grup, organitzat per la Biblioteca Municipal.
Ens vam reunir un primer dia del
mes d’octubre per escollir el llibre a

llegir i vam decidir retrobar-nos el dia
trenta de novembre per tal de comentar-lo. El llibre elegit va ser Vés on et
porti el cor de Susanna Tamaro. De forma meravellosament fluida i en un
ambient relaxat, catorze persones vam
anar comentant aquesta novel·la. Es
tracta d’un relat intimista d’una àvia a

la seva néta, en el qual parla de la seva
vida, del que li ha passat i sobretot dels
sentiments que ha experimentat: plaer,
por, alegria, tristor... Després d’exposar les opinions de tots els presents,
vam escollir una altra novel·la
(Madame Bovary de Gustave
Flaubert) a llegir i una data per reunir-nos (el 25 de gener). Us convidem a apuntar-vos-hi.

Anna M. Vilanova
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per la lectura”. Aquesta
« L’amor
frase la va dir una de les meves

Car tes a la R
edacció
Redacció

Hereus i pubilles
Quan jo era només un xiquet, se’n parlava molt dels hereus i de les pubilles.
Recordo que si es casaven hereu i pubilla la gent deia “Pubilla i hereu, casament de creu”, però amb tot i això feien pals i ganxos per a casar-se amb un
hereu. Sabien que allí lo pa estava assegurat; però no vèiem o no volíem veure que també hi trobaríem la sogra, i
aleshores venia allò que deien que “sogra i nora eren dues llegums de mal
coure”, s’haurien d’haver separat.
També es donaven casos, en aquells
temps en els quals en una casa naixien
4, 5 o 6 mosses, que la més gran ja es

veia pubilla. Sortia un noi i aleshores
la gent se li’n reia i li deien “ja has caigut de la banqueta”. Els hereus o pubilles heretaven lo patrimoni, però també els quedava l’obligació d’ajudar i
mantenir als pares quan aquests no es
poguessin valer per ells mateixos. Com
sigui, que també hi havia cases petites.
A les més grans, els hereus ja pal·liaven
els maldecaps, si és que n’hi havia. Els
de casa petita, ho tenien més magre: poc
patrimoni i, a més, atendre els pares.
En canvi, els cabalers, tant homes
com dones, marxaven de casa sense un
duro; però també sense cap compromís

i molts d’ells, passats uns anys, estaven millor que l’hereu. També passava
que en aquelles cases que tenien un bon
patrimoni, quan l’”hereuet” es volia
casar, que portés una noia amb un
“paquetet” de diners. Si fos com fos,
es casava amb una pobra, el desheretaven. A la comarca hi ha dos casos, un
d’ells en el qual els pares van obligar
al cabaler, que feia d’hereu, a donarlos la meitat del patrimoni. Hi ha molt
per a coure. Coses del passat.

Ton Bonet

Estem pobres de places
Al poble d’Artesa de Segre estem pobres de places. Solament n’hi ha una,
la plaça de l’Ajuntament, que és l’única que val la pena. Però ja resulta petita, perquè els senyors del Consistori
s’han vist obligats a tancar totes les tardes el carrer, perquè la canalla tinguessin més espai per jugar a pilota i córrer
amb bicicleta.
I això que els de l’esquerra, que van
ser 12 anys de l’Ajuntament, van dir
que en farien 2 o 3 i no en van fer cap.
Al contrari, encara en van fer malbé

una, i això que estava al centre del poble i al peu de la carretera.
A propòsit, aquest estiu vaig parlar
amb un senyor, que per cert feia dies
que no l’havia vist, i em va dir “Què hi
fas aquí?”. Jo vaig pensar: com que no
vinc d’una altra part. Vaig dir “és el meu
poble i sempre ho serà fins que em
mori”. Fins i tot em va dir que “com és
que no véns a la plaça” i jo vaig pensar
que quina volia dir. “Sí, a la plaça del
Progrés”, i jo vaig pensar: vols dir que
no vol dir la plaça del retrocés.

Jo ja penso que aquest Ajuntament
té ganes de fer moltes coses, però hi ha
una dita que diu així: “Vilanova i Santa
Maria no es va fer tot en un dia”. No es
pot fer tot alhora, que el pressupost no
dóna per a tot i, amb l’ajuda de tots, tot
es farà si Déu vol.
Sóc artesenc i desitjo molta sort a tots
aquests senyors que estan al davant,
perquè el nostre poble d’Artesa de
Segre tiri endavant.
Un artesenc de soca-rel
Ramon Camats i Solé

Xerrada sobre la diabetis

de retardar i minvar les complicacions
que pot tenir per a la salut, cal fer-ne
un gran control. Un d’aquest controls
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El passat dilluns dia 28 de novembre, a
la nostra localitat es va realitzar una
xerrada sobre alimentació i dieta de la
persona amb diabetis, recomanable per
a tothom.
Va ser organitzada per la Delegació
de Lleida de l’Associació de diabètics
de Catalunya. La presentació va anar a
càrrec del Sr. alcalde, Domènec Paris,
l’organització de la Sra. Maria Barqué,
responsable de la Delegació de Lleida,
mentre que la conferenciant va ser la
Sra. Marta Olmos, especialista en dietètica i nutrició per a la diabetis.
Aquesta malaltia es crònica i, per tal

és una dieta i una bona alimentació. La
xerrada va ésser molt enriquidora amb
molta informació i tothom que hi va
assistir en va sortir molt content. En finalitzar l’acte es va lliurar als assistents
uns petits obsequis en relació amb
aquesta malaltia.
Agraeixo la col·laboració del Sr. alcalde, perquè quant li vaig esposar el
tema de poder fer una conferència, em
va donar totes les facilitats. Gràcies
també a la Sra. Maria i a la Sra. Marta,
ja que sense elles això no hagués estat
possible.
Pilar Aldavó
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Acord històric. 14 de desembre de 2003
més enllà i, per boca del diputat Oriol
Pujol i Ferrusola, ha qualificat el conseller republicà d’indigne i li ha exigit
catalanista i d’esquerres de la Geneque es retractés, la qual cosa ha meresralitat des de la transició democràcut l’aplaudiment del diari ABC en un
tica ençà.
titular de portada. És clar que aquests
L’evolució política està demostrant
mateix diari fa uns anys declarava el
que la decisió d’ERC, que va ser l’arseu pare com a “español del año”.
tífex del pacte, ha estat un encert hisNi CiU ni els sectors immobilistes
tòric, que ha propiciat que Catalunya
interessats a expulsar ERC de la
estigui fent ara un salt institucional en
centralitat política no aconseguiran el
el camí cap a la llibertat nacional.
seu objectiu. El nostre partit té una sòAmb aquest Govern catalanista i
lida implantació social i territorial. La
d’esquerres ha estat possible que el Pargent sap distingir les caricatures de la
lament elaborés un Estatut ambiciós.
realitat i també sap distingir la coheAquest govern ha actuat amb generorència d’ERC de l’oportunisme de CiU,
sitat, fins i tot cedint protagonisme
que ens pocs dies és capaç de passar
mediàtic a CiU (cosa que els agrada i
d’acusar-nos de ser un “escolanet del
molt) per tal d’aconseguir la unitat nePSOE” a acusar-nos de ser un
cessària. Ara, amb l’Estatut
admès a tràmit a les Corts,
Amb aquest Govern catalanista i “soci perillós” i massa exical mantenir la unitat dels 4
d’esquerres ha estat possible que el gent.
Malgrat aquesta gran ofenpartits de tradició democràParlament elaborés un Estatut ambiciós siva (que compta amb la col·tica en la negociació amb el
laboració d’importants secPSOE.
Aquest Govern ha impulsat l’econoEn aquest context, hem de denunci- tors econòmics i mediàtics), moltes de
mia productiva, com ho demostren els ar que CiU ha engegat una campanya les propostes d’ERC s’acaben impodarrers indicadors (disminució de de desprestigi contra ERC. Una cam- sant. Recordem quan ens vam quedar
l’atur, increment de l’ocupació turísti- panya que consisteix a donar legitimi- sols proposant un retorn a l’estratègia
ca…). S’ha fomentat la competitivitat tat a tots els atacs que rebem per part de la negociació conjunta del
i la internacionalització de l’economia del PP i el seu entorn mediàtic i a pre- quatripartit amb el PSOE en el tema
catalana, s’han pres mesures per reduir sentar-nos com un partit extremista que de l’Estatut. I cada dia que passa CiU
la precarietat laboral, per protegir els promou la crispació. És una tàctica per- té més dificultats a l’hora de defensar
consumidors, per convertir Catalunya versa de la federació liberal-conserva- la seva opció de negociar l’Estatut en
en una marca turística de qualitat…
dora, perquè situa en el mateix nivell solitari, sobretot després d’haver-se
Aquest Govern ha donat un impuls els agressors i els agredits, els autori- produït discrepàncies públiques en Mas
i Duran entorn d’aquesta qüestió.
històric a les polítiques socials i a taris i els demòcrates.
No és veritat que hi hagi uns partits
l’equilibri territorial. I està posant les
Amb motiu de la protesta silenciosa
bases de l’estat català del benestar. Ho i pacifica de les JERC davant la seu de l’ordre i uns partits del desordre. El
proven les mesures per enfortir la co- madrilenya de la COPE, CiU va acu- que hi ha és una societat cada dia més
hesió social, com ara la llei de barris, sar ERC de buscar la “provocació”. complexa i exigent (amb demandes
els plans d’immigració, l’augment de les Quina diferència entre CiU i ERC! múltiples), que sovint s’ha de fer un
aules i el personal d’acollida a les escoles, Quant no fa gaires dies Duran va ser esforç per conciliar. Anem a veure un
l’increment dels ajuts socials a les persones atacat per haver denunciat la línia de exemple. A la manifestació contra la
dependents, la millora qualitativa dels ser- la COPE, ERC va sortir a defensar-lo. MAT a Girona hi havia la majoria d’alveis de salut bàsica, l’augment de suport En canvi, quant la COPE carrega con- caldes de les poblacions afectades pels
als municipis petits i mitjans…
tra ERC, CiU es mostra comprensiva possibles traçats. Molts d’aquests alEn resum, un Govern que està tre- amb els arguments del PP i els seus pro- caldes i molts dels manifestants eren
ballant per construir un país de quali- pagadors. Un fet similar s’ha tornat a de CiU. Per això no té cap sentit que
tat, amb una economia més forta, amb produir arran de les declaracions del l’endemà Jordi Pujol i altres dirigents de
estructures socials més justes, amb més conseller Josep Huguet, que ha denun- CiU acusin les forces d’esquerra de ser
consciència nacional i més comparti- ciat les similituds entre el boicot als els predicadors de la “cultura del no” i
da pel conjunt de la societat, i amb un productes catalans i les campanyes na- els culpables de “paralitzar el país”.
La realitat és que, en molts punts del
respecte més gran pel territori i el medi zis de boicot als comerços jueus.
ambient. Aquesta línia d’actuació ha de Aquesta vegada CiU encara ha anat territori, els alcaldes i les bases locals
continuar i s’ha de reforçar, i això passa per impulsar polítiques socials fortes. Per aquest motiu l’opció del catalanisme d’esquerres, del catalanisme social, és avui també una opció patriòtica.
Per aquesta mateixa raó, la política
de “liberalisme social” que ara propugna CiU seria nefasta per a Catalunya,
si s’arribés a aplicar. Retallar polítiques
socials, com propugna Artur Mas, és
una temeritat. No solament contribuiria
a fer una societat amb més desigualtats, sinó una Catalunya nacionalment
més dèbil. La proposta de CiU és coherent des de la seva òptica de força
liberal-conservadora, però és difícilment defensable des del punt de vista
de l’interès nacional.

40

la Palanca

del Tinell va donar pas a
L’ Acord
la formació del primer Govern
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de CiU estan al darrere de moltes de
les pancartes que Jordi Pujol qualificaria d’exponents de la cultura del no.
En alguns casos han fet oportunisme, però
en molts altres actuen de bona fe, al costat
dels alcaldes i les bases d’ERC i dels altres
partits de tradició democràtica.
Davant d’aquests canvis de sensibilitat i conducta social, hi ha dues opcions. La responsabilitat que practica
ERC des del govern, buscant la mane-

ra de resoldre les contradiccions mitjançant el diàleg i la concertació. O bé
la demagògia que practica CiU, que
només sembla guiar-se per la consigna
del “tot s’aprofita” (contra el govern i,
sobretot, contra ERC).
Cal estar atents i no deixar-nos portar pels ressentits i la seva demagògia
del predicar aquí una cosa i a Espanya
una altra. Sabem que ERC fa nosa als
poderosos de sempre, però els d’ERC

només hem que donar comptes als ciutadans i ciutadanes de la nostra nació.
Que tingueu tots un Bon Nadal i un
Feliç i Republicà ANY NOU!!!

Francesc Cases-Mianes
President de la Secció Local d’ERC
Artesa de Segre (Segre Mitjà)

Manca d’ètica de l’equip de govern de CiU
la manera com l’equip de govern municipal d’Artesa de Segre (CiU) ha
adjudicat la primera fase de la redacció del projecte del Casal Cultural.
L’adjudicació d’aquesta primera fase
s’ha fet de forma directa a l’empresa
Transferències d’Arquitectura i Urbanisme SL, ubicada a Barcelona, i de la
qual n’és soci el sogre del regidor
d’obres de l’equip de govern de CiU,
el senyor Frederic Armengol, sense
donar cap oportunitat de valoració del
projecte ni d’optar a l’adjudicació a les
empreses de la zona. Encara que aquest
procediment s’adeqüi a la llei, el grup
municipal d’ERC troba que és poc ètic
i denunciable políticament, perquè creiem que s’hauria pogut fer un concurs
d’idees i donar oportunitat a altres em-

preses, d’aquesta manera podríem haver vist més propostes, a més de poder
valorar quina de les ofertes hauria resultat més beneficiosa pel municipi.
A banda que la redacció del projecte
s’hagi adjudicat sense concurs i a un
familiar del regidor d’obres, el grup
municipal d’ERC també està molest
perquè l’equip de govern ens ha mostrat els plànols del projecte sense més
explicacions un cop ja fets, de manera
que ens resulta difícil valorar-lo i no
podem saber si hi hauria hagut una alternativa millor.
Per tots aquests motius, vàrem votar
en contra de l’adjudicació de la redacció del projecte del Casal Cultural que
es va dur a terme en el Ple celebrat el
dia 9 d’octubre de 2005, malgrat que
s’hagi aprovat igualment només amb
els vots de l’equip de govern, format
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grup municipal d’ERC vol fer
E lpalès
que està disconforme amb

pels 5 regidors de CiU. El regidor del
PSC també va votar en contra i el del
PP no va assistir al ple, fet que va comportar que el vot de qualitat de l’alcalde comptés per dos i l’adjudicació tirés
endavant.
Des d’aquí, un cop més, volem fer
una crida a l’equip de govern per a què
ens mantingui informats de tot allò que
és important pel municipi. Estem farts
d’anar pel carrer i que la gent ens pregunti coses que no podem respondre
perquè la majoria de les vegades ens
n’assabentem en aquell mateix moment, sempre i quan no hàgim tingut
més sort i ens n’haguem assabentat per
la ràdio o bé per La Palanca.

Esquerra Republicana de Catalunya
Grup Municipal d’Artesa de Segre

Par tits P
olítics
Polítics

L’apunt del PSC-PM... “Terbolesa”
manera com s’ha portat tot el
L atema
de la planificació de l’obra
del Casal Cultural, a ubicar en el pati
on hi havia la caserna de la Guàrdia
Civil, ens ha portat a votar en contra
del projecte.
És curiós que el projecte d’una obra,
la qual tots els grups municipals volem,
s’hagi aprovat pel vot de qualitat de
l’Alcalde, per l’empat que hi va haver en el
Ple de l’Ajuntament del 9 de novembre.
El nostre grup considera que aquesta obra és necessària pel municipi. Sempre hem aprovat entrar a les convocatòries d’ajut en les quals encaixava
l’edifici del Casal. Però no se’ns ha fet
partícips del projecte, no hem pogut
intervenir en la planificació i no hem
sabut mai res més des que es va sol·licitar l’obra al PUOSC a l’estiu del 2003.
Tant sols ara, quan la presentació del projecte corria pressa per poder executar
l’obra el 2006, encara que fos per fases.
Tot això en una obra que costarà més de

2 milions d’euros i que pot buidar per
molt temps la caixa de l’Ajuntament.
Tampoc estem d’acord amb que el
projecte es redacti per fases (l’obra, sí).
Fins i tot és sorprenent. Creiem també
que manca una planificació global,
doncs convé cobrir totes les necessitats
actuals i previsibles abans de tancar el
projecte del Casal, i saber que es vol fer
amb les escoles velles, la casa dels mestres, l’escorxador i, si s’aconsegueixen,
les Monges (manca de participació).
L’adjudicació de la redacció del projecte tampoc s’aguanta per enlloc. Donada l’envergadura de l’obra i que tant
sols el projecte i la direcció de l’obra
pugen uns 120.000 euros, s’havia de fer
un concurs públic amb criteris de
sostenibilitat i no per procediment negociat, és a dir, adjudicació legal però
a qui interessa. A més a més, des del
PSC-PM sempre hem demanat fer
l’obra amb el sistema de Bioconstrucció. Tot i que hi hagi un possible aug-

ment del cost de l’obra, després es recupera en manteniment energètic de
l’edifici, té poc impacte ambiental i, el
més important, augmenta considerablement el confort real de les persones que
en gaudiran, i com sempre hem dit: les
persones per davant de tot.
Voldríem recordar que és ara que s’ha
de fer FÒRUM. No només quan es va
anar a Barcelona a explicar els avantatges de la bioconstrucció (dins la fira
de les bones pràctiques municipals del
Fòrum-2004 de les Cultures). O que
“Artesa tenia clars els eixos del Fòrum:
pau, cultura i sostenibilitat”, segons
deia l’alcalde l’any passat davant de tres
autocars de veïns d’Artesa en la recepció que ens va fer l’ambaixadora del
Fòrum, n’Asha Miró.

Josep Galceran i Sellart
Portaveu del grup municipal PSC-PM
a l’Ajuntament d’Artesa de Segre

CONCERT DE NADAL
ORFEÓ ARTESENC
CORAL INFANTIL BROTS D’IL·LUSIÓ
AULA MUNICIPAL DE MÚSICA
Dia: 25 de desembre de 2005
Hora: dos quarts de vuit del vespre
Lloc: Església Parroquial d’Artesa de Segre
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Amb la col·laboració de: L’Ajuntament d’Artesa de Segre, la Parroquia, Ràdio Artesa de Segre, La Palanca.

Música, Mestr
e!
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Mor el Pare Ireneu Segarra
passat diumenge 20 de novemE lbre,
es va saber la mort del Pare
Ireneu Segarra, al qual vàrem dedicar un extens article en la revista
número 198 del setembre de 1998 en
motiu d’un homenatge multitudinari i merescut, que va rebre el 19 de
maig de 1998 al Palau de la Música
Catalana.
Quan encara estàvem tots immersos
en el dolç despertar del diumenge 20
de novembre després d’un dissabte nit
molt satisfactori per la família culer, els
amants de la música i la cultura en general ens assabentàvem de la malaurada pèrdua d’una persona rica en projectes, tenaç a realitzar-los, impertèrrit
en les contrarietats i modest en els èxits,
parlem del monjo i músic Ireneu
Segarra.
Ireneu Segarra (Ivars d’Urgell 1917Montserrat 2005), que havia dirigit
l’Escolania de Montserrat durant quaranta-quatre anys, del 1953 al 1997, va
aconseguir de projectar internacional-

ment aquest prestigiós cor infantil i fins
al darrer dia, ha estat considerat una figura de la música
religiosa i litúrgica
catalana. Va compondre una seguida
de peces de tota
mena i obres de pedagogia musical. En
efecte el llegat pedagògic musical que
deixa Ireneu Segarra és més que notable, ha posat a l’abast de tothom la seva
experiència en l’educació de la veu dels
nois, i l’Escola de Pedagogia Musica
(EPM) que porta el seu nom, ha anat
estenent arreu de Catalunya tota la seua
tasca i experiència.
Sortosament ha trobat deixebles i
col·laboradors capaços de donar continuïtat a les seves iniciatives, i que varen voler agraïr-li amb un calorós i
multitudinari homenatge el 1998 al Pa-

lau de la Música Catalana. El 1986 va
rebre la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya.
Des d’aquestes ratlles, volem expressar-li el nostre més sincer agraïment per
la tasca que ha realitzat durant tots
aquests anys en pro de la música i la
cultura catalana.

Sergi Valls i Jové

La Raimundeta al Catalunya Coral 2006
Raimundeta, tradicional
L ad’Artesa
de Segre, serà la cançó

publicar l’agost de 2003, aquesta partitura.
Durant aquests tres anys, l’Orfeó
Artesenc l’ha interpretada arreu de la
geografia catalana (Lleida, Andorra la
Vella, Tremp, Barcelona, Castellar del
Vallès, Calaf...). Més recentment, la
passada primavera, l’Equip Tècnic de
la FCEC (federació que engloba prop
de 500 cors catalans) va determinar que
una de les quatre cançons que formaria
part del repertori comú de tots els cors
de la FCEC pel curs 2005/06, fós La
Raimundeta, incloent-la i editant-la en
el catàleg de partitures de la mateixa
federació, posant-la a l’abast de totes
les corals de Catalunya.
El Catalunya Coral, és un cicle de
concerts on participen una trentena de
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obligatòria per totes les corals participants en el prestigiós cicle de concerts Catalunya Coral que organitza
la FCEC cada tardor.
L’any 2002 l’Orfeó Artesenc va promoure la realització d’un arranjament
d’aquesta melodia artesenca per tal de
poder-la interpretar a quatre veus mixtes (o sigui, per una coral de dones i
homes). D’aquesta manera, Pau Castanyer, va realitzar el juny i juliol de 2002
un arranjament tot intentant donar-li un
caire tradicional amb unes sonoritats
que són pròpies del sac de gemecs. Posteriorment, el 27 d’abril de 2003, l’Orfeó Artesenc va estrenar aquest arranjament en el marc de la XXIV Trobada
de Corals de la Zona Nord de la Federació Catalana d’Entitats Corals
(FCEC) que es va celebrar a Artesa de
Segre. Seguint amb aquesta iniciativa
de l’Orfeó Artesenc, la Palanca vàrem

corals i orfeons de tot Catalunya que,
realitzen uns 10 concerts per tota la
geografia Catalana. Així doncs, aquest
mateix mes de novembre, el Consell
Directiu va determinar que pel proper
Catalunya Coral de la tardor de 2006,
La Raimundeta sigui la cançó obligada
per tots els cors que hi vulguin participar, la qual cosa, aquesta fita, ha de ser
un motiu de satisfacció per tots els
artesencs i artesenques, que de ben segur donarà a conèixer un petit bocí de
la nostra història i Cultura a arreu de
Catalunya.
Seguint en aquesta tònica de treure a
la llum melodies de les nostres contrades i encomanar-ne arranjaments, l’Orfeó Artesenc estrenarà en el proper concert de Nadal una nadala que va ser recollida a Montclar per Joan Amades i
Joan Tomàs l’any 1929, El Manyaguet
de la Mare.
Sergi Valls i Jové
www.fcec.info
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L’Orfeó Artesenc amb Mn. Roc
dia de la Puríssima, el 8
E ldepassat
desembre, l’Orfeó Artesenc

L’Orfeó Artesenc durant el concert a l’Església
Parroquial de Linyola

La Coral de Linyola i l’Orfeó Artesenc durant el
cant comú que ha finalitzat el concert

A l’interior de casa de Mn. Roc a Linyola, durant
el ressopó que ha finalitzat la jornada
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va oferir un concert a l’Església Parroquial de Linyola conjuntament
amb la Coral de Linyola, tot celebrant, una vegada més, aquesta festa al costat de Mn. Roc.
A principis de curs, Mn. Roc va demanar a l’Orfeó Artesenc de realitzar
un concert a Linyola (localitat d’on és
rector) el dia de la Puríssima, una data
molt especial per Mn. Roc, i que durant molts anys ha celebrat a Salgar.
Així doncs, amb ganes de retrobament,
l’Orfeó Artesenc acceptar l’oferiment
amb moltes ganes i il·lusió, ganes de
retrobar-se un cop més amb Mn. Roc,
a qui tot l’Orfeó té en gran estima, i
il·lusió per cantar a Linyola, agradar i
fer-ho bé. De seguida van començar els
preparatius amb la Coral de Linyola,
que, com excel·lent amfitriona i conjuntament amb Mn. Roc, van preparar
amb tot detall la festa i el concert, perquè tot fos un èxit.
Passades les cinc de la tarda els membres de l’Orfeó arribaren a Linyola, on
després de fer una prova de so i de treballar conjuntament amb els cantaires
de la Coral de Linyola, es prepararen
per iniciar el concert passades les sis
de la tarda. Amb una Església plena de
gom a gom, la Coral de Linyola, i com
a bons amfitrions, van iniciar el concert amb sis peces del seu repertori. Tot
seguit, l’Orfeó Artesenc, va iniciar la
seua intervenció amb una cançó dedicada molt especialment a Mn. Roc,
l’Ave a la Mare de Déu de Salgar, que
Mn. Agustí Brescó, un dels fundadors
i primer director de l’Orfeó, va composar l’abril de 1997, especialment per
aquesta entitat artesenca. Seguidament,
dues cançons tradicionals catalanes,
Cançó de Taverna i El ball de Sant
Ferriol, ambdues del compositor Josep
Lluís Guzman. Finalitzant aquesta mostra de cançó catalana del repertori, varen interpretar La Raimundeta, cançódansa artesenca que varen encarregar
el 2002 i estrenar el 2003 a Artesa de
Segre i que interpreten per tot arreu on
porten els seus cants. Finalment, van
interpretar tres cançons, Intrada a ca-

pella, Bourée for W.A. i Wimoweh, completant una molt bona actuació amb una
mostra de cançons amb ritmes i sonoritats més modernes. El concert va finalitzar amb la interpretació conjunta
de dues cançons. La primera, El Rossinyol, que ja havien cantat plegats el
febrer de 2004 al Palau d’Esports de
Badalona on van coincidir en un macroconcert en motiu del Fòrum de les Cultures, i el Cànon de la Pau de Francis
Terral, justament el dia en que es complien els 25 anys de la mort de Jonh
Lennon, autor, entre altres, d’Imagine,
encara avui un cant a la pau i la concòrdia entre tots els pobles.
Finalment, Mn. Roc va obsequiar
tots els cantaires amb un record de la
jornada, tot recordant el seu pas per les
nostres contrades, del qual tots els que
hem tingut la sort de compartir amb ell,
en tenim tant bon record. I per acabar
la jornada, i una vegada més, ens va
obrir les portes de casa seua, oferint un
magnífic ressopó a tots els cantaires i
acompanyants.
Des d’aquestes ratlles, l’Orfeó
Artesenc volem agrair, una vegada més,
a Mn. Roc les moltes coses que ha fet
per tots nosaltres durant tots els anys
que ha estat a casa nostra i pel magnífic acolliment, que conjuntament amb
la Coral de Linyola, ens han ofert.
Text: Sergi Valls i Jové
Fotos: Ester Ros
www.orfeoartesenc.org
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Concert de Santa Cecília
ja sabeu, des de fa uns tres
C om
anys, l’Aula Municipal de Música d’Artesa de Segre celebra la festivitat de Santa Cecília.
La seva història data de fa més de
mil anys. Els músics estaven aplegats
en una confraria sota la protecció de una
senyora anomenada Cecília, ella els ajudava a sobreviure ja que no eren temps
saludables per a viure tan sols del que
podia aportar la música.
Des de molt jove havia tocat instruments musicals com l’arpa, i el piano.
Finalment a l’any 1584 va ser elegida
patrona de l’acadèmia de la música de
Roma, i des d’aquesta data les diverses
corals, orquestres, bandes i cantants,
festejaven la seva festa.
Per aquest motiu tots els músics o
estimats de la música celebrem cada
any una festa el dia 22 de Novembre
en memòria a Santa Cecília.
Per tant, i fent honor a la nostra patrona, el passat dimarts dia 22 de novembre, vàrem oferir un concert instrumental a l’Aula Municipal de Música, un concert variat des de pianos solistes fins a duets i orquestres, un petit
recital instrumental on diversos alumnes de l’escola van mostrar les seves

qualitats musicals.
Vam començar amb obres pianístiques a quatre mans interpretades pels
alumnes més joves de l’escola, i quina
desimboltura! Es van asseure al piano
i, apa, a tocar tots junts a quatre mans!
Va continuar amb pianos solistes de
gran musicalitat, un duo de flautistes
d’un gran nivell, un trio de violoncels
de gran so envellutat, percussionista a
la marimba tocant obres del Mago de
Oz, música de cambra entre diversos
instruments i el fantàstic debut de la
nostra Orquestra de Guitarres que va
deixar ben bocabadat a tot el públic assistent a la sala.
I per finalitzar i marxar amb bon regust de boca... coca amb xocolata per a
tothom! Quin final més dolç! Desprès
d’una dolça música, un dolç àpat!
Tots vam quedar ben satisfets d’aquest
petit i dolç concert, i la nostra patrona va
quedar ben venerada ja que els alumnes
de l’Aula Municipal de Música van mostrar un gran nivell i una molt bona qualitat musical. Per això i per la bona participació de tots els petits grans concertistes, en honor a la nostra patrona des de
l’ Aula de Música tots els mestres os volem dir felicitats.

I, gràcies a tot el públic assistent sense el qual, les nostres audicions no tindrien una continuïtat musical, gràcies.
Durant la setmana del 12 al 16 de
desembre també s’han realitzat tot un
seguit d’audicions instrumentals, a la
sala de l’Orfeó a dos quarts de vuit del
vespre. Els dies 19, 20 i 21 de desembre, els alumnes més petits de l’Aula
han tornat a fer cagar el Tió. A més el
proper dia 25 de desembre i en motiu
de la festivitat de Nadal us esperem a
tots a l’església parroquial d’Artesa de
Segre per gaudir de les cançons que
l’Orfeó Artesenc, la Coral Infantil Brots
d’Il·lusió i l’Aula Municipal de Música, em preparat amb esforç i dedicació
per tots vosaltres.
No oblideu que al llarg de tot el curs
anirem a diverses excursions repartides
entre els nostres grups corals, orquestres, que farem audicions a l’escola,
audicions als nens de l’escola Bressol,
concerts a dins del poble... i tot un plegat d’actes dels quals us n’informarem
puntualment durant el curs.

Aula Municipal de Música
d’Artesa de Segre

Nou disc de Cercavins
botigues dels Països Catalans.
El Món Sona es presentarà a Calaf,
Artesa de Segre i Lleida (Cafè Teatre
de l’Escorxador) els dies 23, 24 i 26 de
desembre. Us hi esperem a tots. De totes maneres, si no podeu venir a les presentacions, ens podreu veure arreu els
mesos posteriors i podreu adquirir el
nostre CD a qualsevol botiga de discs,
als concerts de Cercavins o a través de
la pàgina web www.cercavins.org.

tots ja sabeu, ara fa uns dos
C om
anys Cercavins va treure el seu

Gerard Sala
interessades en el segon projecte de
Cercavins i, finalment, es va arribar a
un acord amb el segell discogràfic
Satchmo Records de Lleida, encarregat de l’edició del disc i, juntament amb
Discmedi, de la distribució per totes les
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primer treball discogràfic La Cova
del Creco, del qual se’n van vendre
1.500 còpies, sobretot als concerts de
promoció que van fer arreu de
Catalunya i França.
Mentre es consolidava el primer treball, Cercavins va començar a elaborar
el segon disc de la banda i, després de
dos anys de feina i algun canvi dins del
grup, el disc El Món Sona ja ha vist la
llum.
Aquest disc s’ha gravat i mesclat als
estudis Kaixoetagur d’Almacelles per
Txabi Àbrego i la masterització als estudis Katarain del País Basc per Angel
Katarain. Més tard van esdevenir els
contactes amb algunes discogràfiques

www.cercavins.org

Psicologia de Cada Dia

Siguem ecològics amb les emocions
ens queixem que tenim un
S ovint
món format per persones des-

gú s’ha de sentir culpable d’allò que
sent, sinó d’allò que fa amb el que sent.
És a dir, som responsables de com canalitzem la nostra energia emocional,
de com ens comportem però no de sentir-ho. Per exemple, una persona pot
sentir ràbia, enveja, odi, tristesa... i el
problema no és que senti això, sinó què
fa amb aquestes emocions. Ho podríem comparar amb un ganivet de cuina,
que de la mateixa manera que talla pa
també pot servir per clavar-lo a l’esquena d’algú. La responsabilitat del que
passi no és del ganivet, sinó de la persona que el maneja.

El segon pas, serà traduir aquesta
informació, fent-se preguntes i mirant
tructives, que som infeliços, violents
d’enfocar i trobar les relacions que proi no prou bons... Quina és la causa?
voquen aquests sentiments. Aquesta traPer què actuem com actuem? Seguducció sempre serà individual, ningú
rament, el problema rau en la gestió
pot traduir els significats per un altre.
de les nostres emocions. Davant de
Només un mateix sap els seus records,
qualsevol situació adversa que ens
les seves vivències i les seves experiprepara la vida, ens sentim desoriències.
entats amb un caos emocional, i reI finalment, el darrer pas serà actuar.
accionem de manera que són les pròDesprés de saber què sentim, d’haverpies emocions les que agafen el conho traduït donant un nom al sentiment,
trol, donant lloc a conductes que socal saber com actuarem, valorant pros
vint són incorrectes.
i contres i escollint l’acció més responLa pregunta que plantegem és... naisable. D’aquesta manera haurem actuxem educats emocionalment? I és
at de manera coherent i intel·lialeshores quan recordem una hisNingú neix educat emocionalment gent, i per tant ens sentirem mitòria que deixava ben clara la neel fatal inicial disminuirà peri, per tant, aquest aprenentatge no llor,
cessitat de marcar límits, abonar
què haurem pres una decisió mapodem deixar-lo a l’atzar
i fer podes per tal de treure les
dura i l’haurem duta a terme.
males herbes i deixar que les roEn l’ecologia emocional, es
ses (i les persones) creixin. Aquesta
Com aprenem a gestionar les nostres parla de la gestió diària de les escomcomparava el creixement d’un nen amb emocions? El primer pas és una simple braries emocionals, és a dir, per tal de
el d’un jardí. Ambdós s’havien deixat recollida de dades, és a dir, cal que ens millorar el nostre benestar cal que cada
viure al seu aire, creixent pel seu comp- fem sabedors de la relació que tenim dia, aprofitant aquell moment que este, sense fer-hi res en absolut. La com- amb nosaltres mateixos, si estem satis- tem sols, fem els tres passos següents:
paració és perfecta, ja que en ambdós fets de com actuem davant la vida, com - entendre què ens passa (acceptant-ho
casos el resultat és catastròfic. Ningú són les relacions amb els altres, si es- i tenint clar que no és culpa nostra)
neix educat emocionalment i per tant tem contents, què aportem al món... - donar nom a allò que sentim (identiaquest aprenentatge no podem deixar- identificant en cada cas què sentim. A ficant cada sentiment)
lo a l’atzar, el preu que ens tocaria pa- vegades, n’hi ha prou arribant a la con- - decidir com actuarem (que sempre
gar-ne seria massa alt i tots en som res- clusió que... em sento fatal, tot i que serà responsabilitat nostra)
Tal i com deia Gandhi: Si cada dia
ponsables.
sempre és millor anar desgranant aquest
Realment, cal educar perquè les per- fatal i detectar tots i cadascuns dels sen- ens arreglem els cabells, perquè no fem
sones no patim contaminació emocio- timents que es donen alhora: tristesa, el mateix amb el cor?
nal, i perquè aprenguem a gestionar les desànim, frustració, cansament, irritanostres emocions. L’ecologia emocio- ció, decepció, soledat... Donar nom a
nal afirma que no triem el que sentim. les emocions serà el primer pas per coNoemí Farré Cortadelles
Per tant, des d’aquest punt de vista, nin- mençar a posar ordre al caos inicial.

www.artesadesegre.com
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l’ajuntament d’Artesa a Internet

Inf
or mació Municipal d’Ar tesa
Infor

Mes d’octubre
SESSIONS DE PLE
Ple ordinari: 06-10-05
S’aprova, per unanimitat, l’acta
de la sessió anterior del dia 1-09-2005.
S’aprova, per unanimitat, la proposta de modificació de crèdit, núm. 1/
2005, del pressupost municipal. La
quantitat suplementària del pressupost
municipal ascendeix a un import total
de 438.940,00 euros a finançar amb la
previsió que s’ha fet del romanent líquid de tresoreria de l’any 2004 i de
majors ingressos.

“Construcció de mur de contenció i
xarxa per a desguàs d’aigües pluvials a
Montargull”.
Ple extraordinari: 27-10-05
S’aprova, per unanimitat, el
Mapa de Capacitat Acústica Municipal
que estableix els nivells d’immissions
a les zones urbanes i als nuclis de població d’Artesa de Segre, de conformitat amb el previst a la Llei 16/2002 de
protecció contra la contaminació acústica.

S’aprova, per unanimitat, el projecte per a les obres d’instal·lació d’una
planta de transferència i reciclatge de
runes, a situar al polígon 10, parcel·la
45 del terme municipal d’Artesa de
Segre, promogut per l’empresa Excavacions Jumela, SCP.

S’aprova, per unanimitat, la
proposta de ratificació a l’adhesió a
l’e-Administració.
S’aprova, per unanimitat, la ratificació de la recepció de l’obra “Arranjament de l’Església de Vilves, 1a
fase” i procedir a la cancel·lació i devolució de la fiança de 1.213,79 euros
a Fons Aumedes SCCL.
S’aprova, per unanimitat, les
següents certificacions d’obres:
- Certificació núm. 3, per l’import de
15.374,24 euros, corresponent a l’obra
“Urbanització del c/ Prat de la Riba i
creació de places d’aparcament a Artesa
de Segre”.
- Certificació núm. 1 (única), per l’import de 19.460,50 euros, corresponent
a l’obra “Pavimentació de carrers a Seró
(2a fase)”.
- Certificació núm. 2, per l’import de
23.292,59 euros, corresponent a l’obra

S’aprova, per unanimitat, les
addendes als vigents convenis de cooperació entre el Consell Comarcal de
la Noguera i l’Ajuntament per a la prestació dels següents serveis:
- Tractament de Residus Sòlids Urbans
a l’abocador comarcal controlat d’escombraries.
- Recollida de Residus Municipals (escombraries).
- Recollida Selectiva de Residus i de la
Deixalleria.
S’aprova, per unanimitat, el text
consensuat pels grups municipals de
CiU, ERC i PSC de la moció de suport
al Nou d’Estatut d’Autonomia, aprovat
pel Parlament de Catalunya en sessió
de 30 de setembre de 2005.
ACORDS DE LA COMISSIÓ DE
GOVERN
(dels dies 13, 20 i 27 d’octubre)
S’acorda proposar a l’alcaldia la
concessió de les següents llicències
d’obres i autoritzacions de guals:
- A Leopoldo de la Prida Esteller, per
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S’aprova, per unanimitat, verificar l’esmena de l’errada material en
el text refós de les normes subsidiàries
de planejament d’Artesa de Segre.

repicar arrebossat de la paret i col·locar
canal d’aigües pluvials, a l’edifici situat a la plaça Major, s/n de Vernet.
- A Gisela Minoves Fàbrega, l’autorització d’entrada de vehicles a través de
la vorera, a l’edifici situat al c/
Barcelona, 13.
- A Miquel Ortiz Vivian, per arranjar la
façana, parets i teulat, de l’edifici situat al c/ Carnisseries, 17.
- A Santiago Monell, per a l’enderroc
del magatzem agrari, situat al polígon
5, parcel·la 107 de Baldomar.
- A Mercè Nogués Galceran, per pintar
la façana principal i posterior de l’edifici situat al c/ Marcel·lí Farré, 10.
- A Eladi Camats Petanàs, per fer plataforma de formigó per anivellar el terra, a l’habitatge de l’edifici situat a la
plaça Major, 8.
- A Josep Baró Serra, per canviar rajoles del bany i la terrassa i construir forn
a la terrassa, de l’edifici situat al c/ Raval de Ponts, s/n d’Anya.
- A Antonio Llobet Solé, per netejar i
reforçar el local en planta baixa, sense
afecció d’estructura, de l’edifici situat
a la Ctra. de Ponts, 58.
- A Endesa, per l’estesa d’una nova línia subterrània de 25 kv per realitzar
entrada i sortida del nou autotrafo “Polígon d’Artesa”.
- A Meritxell Cirera París, per a la collocació d’un ascensor en l’edifici
plurifamiliar i la distribució d’un habitatge, situat a la Ctra. de Tremp, 54.
- A Xavier Ingla Melgosa, per a l’ampliació d’una explotació porcina, situada al polígon 24, parcel·la 304, del terme municipal d’Artesa de Segre.
- Concedir a Xavier Ingla Melgosa, llicència ambiental per a la legalització i
l’ampliació d’una explotació ramadera
de bestiar porcí, a situar al polígon 24,
parcel·la 304, terme municipal d’Artesa
de Segre.
INFORMES DE L’ALCALDIA
Es realitza una campanya de recollida selectiva. Es preveu fer una setmana del reciclatge del 20 al 26 de novembre. El dia 26 s’instal·laran uns inflables de la Junta de Residus al pave-
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lló com a final de festa.
S’ha reunit la comissió de seguiment del servei d’aigua i s’han valorat
tres propostes per millorar el servei:
1. Portar l’aigua amb un tub des de
l’embassament de Rialb
2. Fer una bassa d’acumulació d’aigua
3. Fer una nova canonada des del riu
La tercera ha semblat la més idònia.
També es farà el revestiment del dipòsit descobert atès que s’ha detectat que
perd aigua.
El 28 de novembre, organitzat
pel CAP i l’Associació de Diabètics de

Catalunya, es farà una conferència en
dietètica a les 18h per a la gent gran i a
les 19:30h per a tothom.
La Biblioteca Municipal passa a
formar part dels Punts d’Informació
Europea.
S’ha celebrat una reunió amb el
secretari general d’Indústria, la directora del Servei Territorial, el cap
d’Energia i el del CIDEM, per tractar
els problemes relacionats amb el subministrament de gas i l’augment de
potència d’energia elèctrica al Polígon
Industrial. S’ha acordat la instal·lació

d’un autotrafo que augmentarà en 150
cavalls la potència actual. En relació al
gas, la solució temporal serà instal·lar,
en una parcel·la del Polígon, una estació de gas liquat per a la seva transformació i connexió a canonada. Possiblement començarà la distribució a Artesa
de Segre des d’aquestes instal·lacions.
Ha arribat, signat, des del Departament d’Educació, el conveni de
sosteniment de l’Escola Municipal de
Música. El Departament d’Educació es
fa càrrec d’un terç dels costos de funcionament.

Mes de novembre
SESSIÓ DE PLE
Ple extraordinari: 09-11-05
S’aprova, per unanimitat, la proposta de modificació de les ordenances fiscals.

a desguàs d’aigües pluvials, a
Montargull.”
- Certificació número 2 i última, per import de 36.088,95 euros, de l’obra “ampliació del cementiri d’Artesa de
Segre.”

S’aprova, per majoria absoluta,
la proposta d’imposició de contribucions especials per a l’execució de l’obra
c/ Sant Sebastià.
Vots a favor: 6 (CIU i PSC)
Vots en contra: 4 (ERC)

S’aprova, per unanimitat, la proposta de revisió del plec de clàusules i
pròrroga del contracte de gestió i funcionament de la llar-residència per a
gent gran.

S’aprova, per majoria absoluta,
la proposta de licitació de l’obra C/ Sant
Sebastià.
Vots a favor: 6 (CiU i PSC)
Abstencions: 4 (ERC)

S’aprova, per unanimitat, la proposta de concórrer a la convocatòria del
pla d’inversions en equipaments culturals 2005-07.
S’aprova, per unanimitat, els
següents projectes d’obra:
- “Vestidors al Camp de Futbol d’Artesa
de Segre”, amb un pressupost d’execució per contracte de 159.265,27 euros.
- “Pavimentació del c/ de les Eres i condicionament de la rotonda d’entrada a
Seró”, amb un pressupost d’execució
per contracta de 103.723,70 euros.
- “Adequació del c/ de la Mesquita del
municipi de Baldomar”, amb un pressupost d’execució per contracta de
85.826,37 euros.
- “Canalització de bombeig i la xarxa
d’abastament i distribució al nucli rural de Collfred”, amb una valoració global de 3.281,62 euros.
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S’aprova, per unanimitat, les
següents certificacions d’obra:
- Certificació número 1, per import de
71.887,37 euros, de l’obra “urbanització sector industrial el Pla polígon 1.”
- Certificació número 1 (extra), per import de 5.836,04 euros, de l’obra “urbanització del c/Prat de la Riba i creació de places d’aparcament.”
- Certificació número 3, per import de
7.406,57 euros, de l’obra “construcció
de mur de contenció i xarxa per a desguàs d’aigües pluvials a Montargull.”
- Certificació número 1 Extra, per import de 1.929,40 euros, de l’obra “construcció de mur de contenció i xarxa per

S’aprova el següent projecte
d’obra:
“Edifici municipal d’activitats culturals
i biblioteca”, amb un pressupost d’execució per contracta de 785.910,00
euros.
Vots a favor: 5 (CIU)
Vots en contra: 5 (PSC i ERC)

S’aprova, per unanimitat, la proposta de ratificació de concórrer al pla
d’instal·lacions esportives de
Catalunya.
S’aprova, per unanimitat, la proposta de ratificació de concórrer a la
convocatòria pla d’inversions municipals de la Diputació de Lleida, trienni
2005-2007.
S’aprova, per unanimitat, la proposta de ratificació concurrència convocatòria pla d’inversions supramunicipals de la Diputació de Lleida, trienni 2005-2007.
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S’aprova, per unanimitat, l’ aprovació inicial pla parcial catàleg de masies i cases rurals.

Maria Anzizu, 54.
- A Carroi Pic, SL., per fer tancat amb
tela 2 m. dins la finca anomenada “les
Pletes”, a Montmagastre.

S’aprova, per unanimitat, la proposta de moció sobre l’adopció del domini .cat en les adreces de correu electrònic i el lloc web de l’Ajuntament.
ACORDS DE LA COMISSIÓ DE
GOVERN
(del dia 3, 10, 16 i 25 de novembre)
S’acorda proposar a l’alcaldia la
concessió de les següents llicències
d’obres i autoritzacions de guals:
- A Ser-Com, SCP, per a la construcció
de la segona nau de l’ampliació de l’explotació ramadera porcina, situada al
polígon 13, parcel·la 266, d’Artesa de
Segre.
- A Inversions Senill, SL., per a la construcció d’un edifici d’habitatges, a situar a la Ctra. d’Agramunt, 106-108.
- A Montserrat Farré Serés, per grapar
a la façana un cable de la línia elèctrica, al c/ Església, 10 de Vilves.
- A Xavier Rendé Pujol, per netejar i
esbrossar la parcel·la situada al c/ del
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- A Salvador Pijuan Castellà, per installar elevador a l’edifici situat a C/ Maria
Anzizu, 8.
- Àngel Eroles Boliart, per fer tancament de 2 m. d’alt, a la finca núm. 3
de Tudela de Segre.
- A Irene Mora Eroles, per a la installació i l’obertura d’una botiga de comercialització al detall de peix, a desenvolupar a la Ctra. d’Agramunt, 2.
- A Francisco Coma Sabartés, per arranjar bany de l’habitatge situat a C/

Castellot, 11-19.
- A Eva M. Otín Vilanova, per a l’adequació del local situat a la Ctra.
d’Agramunt, 92.
- A Antonio Llagunes Blanch, per canviar les rajoles del bany i desaigües de
l’edifici situat a la Ctra. d’Agramunt,
36.
- A Josep Galceran Sellart, en representació de Cuniboix, SCP, per construir
un dau de formigó a situar al polígon
6, parcel·la 29.
- A Josep Galceran Sellart, en representació de Cuniboix, SCP, per esbrossar i
aplanar porció de terreny de 400 m2 i
pavimentar dues porcions de 10 i 80 m2
al polígon 6, parcel·la 29, d’Artesa de
Segre.
- A Artesa Cars, SL., per a la instal·lació i l’obertura de l’activitat destinada a compra venda i exposició de
vehicles usats, a situar a la Plaça el Progrés, 2.
- A Joaquima Miró Fisa, per a la installació i l’obertura d’una activitat destinada a taller de fusteria i ebenisteria, a desenvolupar al c/ Onze de Setembre, 8.
Carme Barril i Brescó
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Pla de promoció econòmica i turística del municipi
El passat 4 de novembre es va celebrar
a la Sala de Plens de l’Ajuntament, la
reunió constitutiva d’una comissió per
al desenvolupament del Pla de promoció econòmica i turística del municipi,
que està oberta a tothom que s’hi vulgui
afegir, si té interès pel tema.
Es tracta d’assentar les bases per a
promocionar la Fira, el mercat, les zones d’esbarjo, el patrimoni històric, artístic, cultural i paisatgístic, totes les
coses que tenim i que les persones que
ens visitin comprin productes d’aquí i
utilitzin els nostres serveis. El que
s’anomena “vendre territori”.
Caldrà definir un model i uns objectius, com i a qui dirigim l’oferta i donar prioritat a les actuacions amb menys
dificultat d’implantació.
Aquest desenvolupament del sector
serveis s’ha de fer en base a la nostra
història i identitat i comptant amb els

municipis veïns i organismes oficials
d’àmbit superior.
El resultat de la reunió va ser fer un
inventari de tots els béns que tenim,
però classificats per cada sector. D’entrada s’ha constituït set sectors, amb la
implicació de vàries persones en cadascun:
- Comerç i serveis (separant els turístics): Sílvia i Maribel (973402088),
Jaume Alàs (973400343)
- Patrimoni històric, artístic i cultural: Rafel Gomà (973400919), Ramon
I. Canyelles (934911691), Anna Camats
(973400920)
- Cases de Turisme Rural: Maria i
Eduart de Vall-llebrerola (973402208),
Eduard Serradell (973400833)
- Rutes de cicloturisme: Antoni Colom
(973402109) i Jordi Porta (973400779)
- Productes locals (gastronomia i artesania): Joan C. Eroles (973402175)

- Punts de lleure, equipaments esportius, festes i activitats culturals: Núria
Guixés (973552162), Josep Galceran
(973291088)
- Carreteres i comunicacions:
Bartomeu Jové (973400033)
Aquest treball ha tingut continuïtat
en la següent reunió celebrada el 16 de
desembre i n’organitzarem una altra a
finals de gener per continuar avançant
en aquest tema, a poc a poc però sòlidament. Tots els interessats, us hi podeu afegir.
A tots moltes gràcies per la col·laboració, interès i dedicació.

Josep Galceran i Sellart. Regidor
Coordinador de desenvolupament
del Pla de Promoció econòmica i
turística del municipi
Tel. 973 291088 - 973 400013

Millora de la recollida selectiva
L’Ajuntament d’Artesa ha iniciat una
campanya per millorar la recollida selectiva a tot el municipi amb activitats
com:
- Xerrada al casal d’avis el 20 de novembre.
- Xerrada oberta a tot el municipi el 25
de novembre a la sala d’actes de
l’Ajuntament.
- Durant la setmana del 21 de novem-

bre al 25 de novembre, tallers al CEIP
Els Planells.
- El 26 de novembre, la FESTA DEL
RECICLATGE, amb un inflable cedit
per l’Agència de Residus de Catalunya,
activitats relacionades amb el reciclatge i berenar per a tothom.
- Durant la setmana del 28 de novembre al 2 de desembre i del 12 de desembre al 16 de desembre, campanya

per als grans productors, amb una visita porta a porta als establiments del
municipi.
- S’ha repartit per les cases un
quadríptic amb tota la informació
sobre la recollida selectiva.

Jordina Fontanet

Caramelles la Dàlia Blanca d’Artesa de Segre
Inici dels assaigs el dissabte 14 de gener a les 10 de la nit
a la Sala de l’Orfeó Artesenc.
Us hi esperem a tots i a totes!
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Encreuat per Jordi Alins Rodamilans
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Horitzontals
1. Gens generós.- 2. En una baralla, element que no està a favor de ningú
i que rep de tots costats. Bafarada.- 3. Conjunt de tres. Oliverar.- 4. Soroll
respiratori que es fa quan es dorm. Al revés, terminació d’infinitiu.
Consonant vibrant.- 5. Al revés, animal posat com a model de poca
intel·ligència. Símbol del sofre. Estúpid, neci.- 6. Consonant dental. Nota
musical. Plural, situació problemàtica o de conflicte.- 7. Al revés, resultat
de la verema. Capsa usada per posar-hi roba i estris d’ús personal quan es
va de viatge. La dinovena lletra de l’alfabet.- 8. Part del cap. Antigament,
dida. Pronom de primera persona.- 9. La primera síl·laba d’una capital
catalana. Transpirar. Terminació d’infinitiu.- 10. Relatiu a l’úter. Personatge
que surt malparat a les pel·lícules de l’oest.- 11. Enregistrament de les
variacions de la temperatura corporal.
Verticals
1. Qualitat que ha de tenir un entreteniment.- 2. Població del Segrià a la
vora del Montmaneu. Darrer curs d’EGB.- 3. Preparar un plat o una menja
o un menjar. Deu desenes. Terminació d’infinitiu.- 4. Al revés, vestit que
portaven els homes i les dones que els cobrien des del coll fins a prop dels peus. El nom de la tretzena lletra de l’alfabet.
Consonants sonores.- 5. Consonant repetida. Individu que destaca en un esport. Vocal oberta. Riu que passa per Agramunt.- 6.
Instrument de tall molt fi que serveix per afaitar. Instrument que serveix per obrir la porta. Símbol de l’acceleració de la gravetat.7. Planta que fa fugir els vampirs. Menja dolça que rep l’atribut del Principat. Consonant vibrant.- 8. Nord. Excitaria.- 9. Qualitat
de savi. Consonants.- 10. Al revés, dues o tres cartes del mateix nombre. Símbol del titani. Allò que ens envolta.- 11. Obrador del
terrissaire.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Jeroglífic

Problema d’escacs

Sense Perdre els Orígens

per David Fusté

per Ramon Monfà - www.bidmonfa.com

per Jordi Esteban

On teniu la criatura?

Juguen les blanques

Mat amb tres jugades

la Palanca

SOLUCIONS
Encreuat
HORITZONTALS: 1. Escarransit.- 2. Neutral. Alè.- 3. Trio. Olivar.- 4. Roncar. Ri. R.- 5. esA. S. Cretí.6. T. Re. Crisis.- 7. iV. Maleta. S.- 8. Nuca. Ama. Me.- 9. Gi(rona). Suar. Er.- 10. Uterí. Indi.- 11.
Termografia.
VERTICALS: A partir de les horitzontals.
Jeroglífic
Al bressol (al, b, res, sol).
Problema d’escacs
1- De1, Axb1 (si Ag8; 2-Ac2+, Ra2; 3-Da5++); 2- Dd1, Ra2; 3- Da4++
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Cotxe
Hi ha moltes paraules que prenen el
nom de ciutats, de zones geogràfiques
o de països. Així, podem beure un xerès (nom d’una ciutat andalusa), abrigar-nos amb un jersei (nom d’una illa
atlàntica) o canviar una bugia (nom
d’una ciutat algeriana). El cotxe, un
aparell ben comú del nostre temps, també té nom geogràfic. Sembla que, a
partir del segle XVI, es coneixen uns
carruatges de cavalls fets a Cotx
(Kósice, una ciutat d’Eslovàquia). Duien una placa amb el nom de la ciutat
que els fabricava i la gent els va anomenar amb aquesta designació. Fins i
tot l’anglès ha incorporat aquest mot i
anomena coach i no car les carrosses.

Diccionari Etimològic Complementari
de la Llengua Catalana II, 1016
(Joan Coromines)

Ima
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Nadal blanc. 1964

ja dins la memòria del temps.
Per motius folklòrics i darrerament
comercials, s’ha relacionat el Nadal
amb la neu i amb les grans nevades. De
tant en tant, també
neva a Artesa.
Aquell any la
neu va caure grossa i va durar alguns
dies. Ha passat alguna altra vegada
que nevi per Nadal,
i dins l’imaginari
col·lectiu, sembla
que quan neva per
aquestes dates, és
molt més Nadal, és
més festa.
Entenem que als
conductors, a la
gent que s’ha de
desplaçar o que
treballa al defora,

no els hi agradin les nevades; però a la
gent del camp els hi encanta, davant de
la promesa de collita abundosa, i la
mainada s’ho passa d’allò més bé. Valgui l’una cosa per l’altra.
Estem davant de la plaça de l’Ajuntament, gairebé desconeguda. Sense
arbres i gairebé sense cases. Destaca la
punta de l’edifici de l’Ajuntament i la
casa de cal Carbassa, mentre que de cal
Batiste i de cal Fideué solament es poden veure els corrals. El proper corral
el va donar la Sra. Montserrat Maluquer
als anys 30,al Col.legi de Notaris d’Espanya quan va urbanitzar La Planta de
la Granja. D’aquest eixample els carrers principals portaben el nom dels
seus pares: Maria Anzizu i Eduard
Maluquer. A continuació el corral de cal
Relotger. Contrasta un home passejant
el gos, així com quatre arbres i plantes
recent nascudes.
Recollim també un altre detall de la
plaça i un altre racó nevat d’aquell any
de la zona de davant de La Granja i la
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vui recollim unes fotos nadalen-

A ques d’un temps passat, perdut

llavors carnisseria de cal Boher. Els arbres i el terra blancs ens parlen d’un
temps molt gèlid.
Valguin aquestes imatges com a felicitació nadalenca pels nostres lectors.
Bon Nadal per a tothom i un magnífic
2006.
Bartomeu Jové i Serra

La F
oto
Foto

Imatge del pessebre que han instal·lat els Amics del Castellot al peu del Sagrat Cor. (Foto: Domingo Aldavó i Capdevila)

