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Artesa acull una trobada d’escoltes

la

Artesa acull una trobada d’escoltes
L’Agrupament Escolta i Guia Mare de Déu
del Pla va ser el responsable d’organitzar una
trobada d’escoltes (branca Pioners/Caravelles) a Artesa de Segre, amb un total de 175
participants d’onze agrupaments de la demarcació Lleida/Solsona/Urgell.
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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.

Durant el mes de juny:
Curs de sardanes i perfeccionament (gratuït). Cada
divendres de 21:30h a 23:30h a la Pl. Escoles Velles.
Organitza: Amics de la Sardana d’Artesa de Segre

ABRIL
Municipi d’Artesa de Segre
Naixements:
dia 8: Robert Jou i Peretó, fill de Ramon i de M. Montserrat
dia 15: Martí París i Ros, fill de Josep M. i de Rosa
dia 24: Berta Manchón i Chinchilla, filla d’Iban i de Montserrat
dia 27: Ibtisam Dahmani Abbassi, filla de Bonjemâ i d’Insaff
Defuncions:
dia 11: Enriqueta Farré i Marsà (84 anys),
natural de Montargull
Matrimonis:
dia 22: Vicent Fornons i Jou (d’Artesa)
Núria Serret i Bella (d’Artesa)
dia 22: Natàlia Cardona i Canes (d’Artesa)
David Galceran i Herràndiz (d’Artesa)
dia 22: Núria Guixés i Nogués (de Montmagastre)
Jordi Pubill i Padullés (de Guissona)

4 de juny:
- Aplec de la 2a Pasqua a l’ermita de Sant Sebastià
(Sta. M. de Meià)
- Al pavelló poliesportiu d’Artesa, Festa del
bàsquet, organitzada pel CENG
- A Montsonís, 1a Mostra de vins DO Costers del
Segre. Organitza: Fundació Castells Culturals de
Catalunya
10 i 11 de juny:
- Trobada de joves Kampi qui pugui a Sta. M. de
Meià (veure programa a la pàg. 15)
- A la Dàlia Blanca, representació de l’obra de teatre Vuit
històries a preu fet

Meteor
olo
gia
Meteorolo
ologia
Dades facilitades pels ajuntaments d’Artesa de Segre, de Vilanova
de Meià i de Foradada.
ABRIL
Municipi d’Artesa de Segre
Temperatura mitjana del mes: 14°
Temperatura màxima:
25° (dies 25 i 26)
Temperatura mínima:
0° (dia 11)
Amplitud tèrmica màxima: 19° (dies 13 i 14)
Amplitud tèrmica mínima: 6º (dia 16: màx. 17º i mín. 11º)
Dies amb precipitacions:
4
Precipitació màxima:
3 mm (dia 7)
Total precipitacions:
9 mm
Municipi de Vilanova de Meià
Temperatura mitjana del mes: 12,3°
Temperatura màxima:
23,4° (dia 24)
Temperatura mínima:
-1,7º (dia 11)
Dies amb precipitacions:
5
Precipitació màxima:
3,6 mm (dia 6)
Total precipitacions:
10 mm

11 de juny:
A les 17h, a l’església parroquial d’Artesa, Concert
de fi de curs a càrrec de l’Aula Municipal de
Música, la Coral Infantil Brots d’Il·lusió i l’Orfeó
Artesenc
17 de juny:
A la tarda, Festa de final de curs al CEIP Els
Planells. Organitza: AMPA del CEIP Els Planells
18 de juny:
- A les 8h, Sortida a la cova del Gel amb dinar a
Sta. M. de Meià. Organitza: Club de Lleure Altis
- A les 13h, a l’església parroquial d’Artesa, Concert
a càrrec de la Coral Xera
23 de juny:
Revetlla de Sant Joan
25 de juny:
A les 17h, a l’església parroquial d’Artesa, Concert
a càrrec de l’orquestra de flautes Amalgama

FESTES MAJORS
24 juny:
Vernet

3
11 mm (dia 7)
16 mm
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Municipi de Foradada
Dies amb precipitacions:
Precipitació màxima:
Total precipitacions:

Durant els mesos de juny i juliol:
Cada nit, a la pista poliesportiva del Camp
Municipal d’Esports d’Artesa, Campionat d’estiu
de futbol sala
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Editorial

Sempre ens quedarà París
Portem més de dos anys immersos en aquest llarg i complex procés
de redacció d’un nou Estatut per a Catalunya, que veurà la seva
culminació (en principi) el proper 18 de juny, amb la celebració del
corresponent referèndum. Més o menys el mateix temps que el Barça
va començar un període de glòria esportiva que l’ha portat, després
d’algunes temporades fosques, a aconseguir un subcampionat de
lliga, dos campionats consecutius i, per fi, la desitjada segona copa
d’Europa aconseguida a París.
Durant aquest temps, però, mentre l’Estatut ha seguit un camí ple
d’alts i baixos, d’entrebancs i d’onades de catalanofòbia amb boicot
inclòs, el Barça ha anat recollint guardons, tant a nivell individual
com col·lectiu.
Davant el referèndum del 18 de juny, és molt probable que una
gran part dels catalans ens trobem amb un gran dubte a l’hora d’anar
a votar. Així ens ho fa pensar la manera com s’expressa molta gent.
Alguns, farts de tant sentir parlar de l’Estatut i de les incoherències
polítiques que hem hagut de veure, estan per anar-se’n a la platja si
fa bon temps. Altres aposten pel sí, però amb un cert aire de
resignació. Finalment, tampoc se’ls veu gens còmodes a tots aquells
que defensen el no (uns per motius ben diferents del altres).
En definitiva, després de les expectatives que la classe política
catalana van despertar entre els catalans i catalanes el 30 de setembre
de 2005, amb una proposta d’Estatut molt ambiciosa i aprovada pel
89% del Parlament de Catalunya; l’Estatut que ara se sotmet a
referèndum sembla no acabar de convèncer plenament ningú, sobretot
després del “cepillao” que li van fer a Madrid. Només els polítics,
tant els del sí com els del no, s’escarrassen a mostrar-se plenament
entusiasmats amb la seva postura.
El 1932 ens van tornar un Estatut retallat de Madrid. Sembla ser
que en aquella època calia ser prudents, no fos cas que poséssim en
perill la República. L’any 1979, es va repetir la història. És clar,
amb el cadàver del dictador encara “calent”, s’havia de ser prudent;
no fos cas que... Ara, al 2006, després de 30 anys de democràcia,
torna la retallada. I una vegada més Catalunya ha de subordinar-se
als interessos de Madrid, o sigui, de l’Estat.
La veritat és que la major part dels ciutadans i ciutadanes ens
trobem amb un gran dubte davant aquest referèndum. Per una banda,
el seny ens diu que val més un petit pas endavant, encara que ens
sembli insuficient i... a esperar vés a saber quants anys més. Per
altra banda, en un atac de rauxa, pensem que ja n’hi ha prou, que
s’ha de plantar cara... i a veure què passa.
Passi el que passi, el 19 de juny tornarem al nostre dia a dia
particular, que això no ens ho canviarà ningú. Ni l’Estatut més potent!
I amb el permís d’aquells que no se sentin atrets pel futbol, o bé
que no siguin culés, ens quedarà l’alegria de la Copa d’Europa
aconseguida pel Barça. També l’Espanyol ha aconseguit la Copa del
Rei i el Nàstic ja és de Primera (veurem què passa amb el Lleida).
Per tant, com diu la cèlebre frase del cinema: Sempre ens quedarà
París!
Col·laboradors/es del mes: Sara Bernaus, Mar Eroles, Pere Santacreu, Jordi
Regué, Ramon Cotonat, AEiG M.D. del Pla, Biblioteca Joan Maluquer i Viladot,
Aula Municipal de Música, Caramelles, Francesc Gessé, Ramon I. Canyelles,
Nick Boliart, Pau Mora, Noemí Farré, Carme Barril, Rafa i Richard Córdoba,
Joan Amadeu Gili
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Noticiari
L’Ajuntament d’Artesa compra les Monges

En el ple del passat mes de maig, l’Ajuntament d’Artesa aprovà la
compra de l’edifici del Col·legi les Monges, per un import de
214.414 euros. L’edifici era propietat de la congregació religiosa
Germanes Dominiques de l’Anunciata i estava en desús des que
l’any 1999 van abandonar l’activitat docent a Artesa. L’Ajuntament feia temps que negociava la compra d’aquest equipament,
pel qual en un principi els propietaris en demanaven un 500.000
euors, xifra que el consistori ha aconseguit rebaixar a menys de la
meitat. Segons l’alcalde Domènec París, l’equipament es destinarà
a acollir diverses entitats locals, en el que anomena “hotel d’entitats”. A més, està previst obrir el pati com a espai d’ús públic. La
superfície de l’equipament és d’uns 1000 metres quadrats i la superfície construïda (comptant els diferents pisos) està entorn als
1700 metres quadrats.

l’Ertzaintza i la Guàrdia Civil. El jutge de guàrdia de Balaguer va deixar en llibertat amb càrrecs
el capellà i Solsona va abandonar la parròquia
agramuntina en dies posteriors. Salvador Solsona,
a més de vicari d’Agramunt, era responsable de
l’església de Montclar d’Urgell, que inclou les
parròquies de la Donzell i Marcovau. Salvador
Solsona Perejuan, de 36 anys i natural de Barbens,
va ser ordenat sacerdot fa 10 anys i havia estat
vicari de la Parròquia d’Artesa durant diversos
anys, fins que al 2002 va ser destinat a Agramunt.
La detenció del mossèn va consternar els veïns
de la població urgellenca i també els d’Artesa.
Molts encara no se’n saben avenir que Solsona,
que era també professor de religió, estigui acusat
de posseir i distribuir imatges d’abusos sexuals a
menors d’edat. Actualment, feia catequesi als nens
del poble i classe de religió a l’escola d’Agramunt
i altres centres de la comarca.

Rescat d’escaladors a Vilanova de Meià
Els Bombers de la Generalitat van rescatar la tarda del diumenge 30 d’abril tres escaladors a la
Via Bucana a Vilanova de Meià (Noguera), segons va informar la Direcció General d’Emergències i Seguretat Civil. Un d’ells va rebre un fort
cop al turmell i un tall en un ull, després de caure
des d’una roca. També el passat 20 de maig, al
migdia, els Bombers van haver de rescatar a
Vilanova un escalador de Barcelona, Antonio
C.M. de 64 anys, que havia quedat atrapat en una
paret després de patir lesions a les dues mans com
cremades per fregament i luxacions.

Detingut per diversos robatoris a Artesa
Els Mossos d’Esquadra van arrestar el passat dijous 26 de maig un
veí d’Artesa per robar a l’Ajuntament, a l’IES Els Planells, a l’Escola de Música i a la Biblioteca d’Artesa de Segre. Tots aquests
delictes haurien estat comesos per aquesta persona la nit del dimecres al dijous, el qual s’hauria endut objectes com una càmera de
fotos, un ràdio casset i diners en efectiu. El detingut és Alexis S.A.,
de 19 anys, a qui el jutge li va decretar l’ingrés a presó el dia 27 de
maig. Es dóna la circumstància que aquesta mateixa persona hauria comès altres robatoris amb força durant el mes de maig, un dels
quals al Bar Cafè del Poble d’Artesa, d’on es va endur diversos
dècims de Loteria Nacional, que van ser recuperats per la policia
posteriorment.

Urbanitzen el carrer Sant Sebastià

Detenen Mn. Salvador per pornografia infantil
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Salvador Solsona, vicari d’Agramunt i antic vicari d’Artesa, va ser
detingut pels Mossos d’Esquadra el passat 4 de maig, acusat de
cometre un delicte de pornografia infantil. En l’operació policial
es van detenir 9 persones arreu de Catalunya i 27 a tota Espanya,
les quals formaven part d’una xarxa de distribució de pornografia
infantil a través d’internet. El cop policial ha permès desarticular
un grup que buscava víctimes infantils als xats d’internet. Després
difonien per la xarxa les fotografies pornogràfiques que aconseguien. Els Mossos d’Esquadra han treballat conjuntament amb

A principis del mes de maig es van iniciar les obres
d’urbanització del carrer Sant Sebastià d’Artesa.
Les obres consisteixen en el soterrament dels serveis d’aigua, llum i telèfon, la construcció de la
xarxa de clavegueram, de les voreres i la pavimentació del carrer. L’obra l’executa l’empresa
Congestprom i té un pressupost de 88.013 euros.
Es tracta d’una obra reivindicada des de fa anys
pels veïns de la zona.

Noticiari
Busquen els orígens de Cristòfor Colom a... Artesa

El Club de Lectures fa 50 anys

Dins la recerca que efectuen diverses universitats europees i americanes sobre els orígens del descobridor d’Amèrica Cristòfor Colom, els investigadors han fet cap a Artesa. I és que els científics
analitzen l’ADN dels homes que porten el cognom Colom (també
Colón i Colombo) i que estan distribuïts arreu de la geografia espanyola i italiana, per poder comparar el seu codi genètic amb el
de les restes del descobridor i del seu fill Hernando. A Artesa, tenim un dels possibles descendents de Colom, es tracta de l’Antoni
Colom i Ariet, al qual li van recollir una mostra de saliva per treure’n l’ADN. La biografia oficial de Colom el fa genovès, tot i que
hi ha teories que diuen que Colom era català i que va amagar la
seva veritable nacionalitat per tenir una bona entrada a la Corona
de Castella i als Reis Catòlics.

Enguany es compleixen 50 anys de la fundació
del Club de Lectures Artesenc, entitat que tenia
per finalitat promoure la lectura i els actes culturals a les nostres contrades. El passat 2 de juny se
celebrà una assemblea de l’associació, on es renovà la junta, en part a causa de la defunció del
president de l’entitat Felicià Espinal, produïda el
passat mes de febrer. El nou president del Club és
Vicent Roca i s’han afegit com a nous membres
els socis Josep M. Espinal i Ramon Ros. Els altres membres que continuen són Josep M.
Martínez, Jaume Farrando i Eusebi Guimet. Actualment preparen els actes del seu aniversari.

Exposició de pintors artesencs i pontsicans
deu pintors i pintores que
E lsactualment
formen part de
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l’Estudi Amics de l’Art d’Antoni
Borrell, van exposar les seves obres
pictòriques durant la passada
Pasqua.
El pintor de Baldomà va fundar
aquest taller ara fa tres anys i diversos
artistes aficionats hi han passat per
aprendre les tècniques del mestre
Borrell. Durant l’exposició celebrada
els passats 14, 15 i 16 d’abril a la Dàlia
Blanca, els pintors van exposar
diferents olis amb temes diversos com
paisatges, bodegons i retrats. L’activitat
fou inaugurada per l’alcalde d’Artesa
Domènc París i comptà amb
l’assistència de nombrosos visitants.
Els pintors que hi exposaren són els
artesencs Joan Amadeu Gili, Maria
Torra, M. Àngels Gili, Mercedes
Espinosa, Benvingut Bergonyó,
Adelina Carlí, Mercè Giribet i les
pontsicanes Aurora, Teresa i Rosa.
D’altra banda, el pintor Joan Amadeu
Gili exposa de forma permanent les
seves obres al celler de la seu de la
Fundació Castells Culturals de
Catalunya a Montsonís.

Municipis

Festa de Santes Creus a Vilanova de Meià
passats dies 6 i 7 de maig, a
E lsVilanova
de Meià es va organitzar la “Festa major petita” com cada
any.
Any rere any, els habitants de
Vilanova passem un cap de setmana traginant per poder gaudir de un bon diumenge al camp en família i amb els
amics. Un cop a la famosa ermita, la
gent feia la tradicional volta pel camp,
mentre aprofitaven per entrar un moment a l’església i deixar un any més el
seu record, o un somni escrit al llibre
de l’ermità.
Tot seguit, a la “plaça” es va iniciar
el ball de matí, on la gent gran, jovent,
nens petits i tothom amb ganes de no
avorrir-se hi estava implicat. El bar del
poble treballava amb tots els sentits per
poder atendre tota la gent que estava
gaudint d’un dia meravellós.
Després del ball, cada família va anar
a dinar en la seva corresponent taula,
però acabat el dinar, tornem-hi! La festa continuava. Tot i que a finals de la
tarda ens va ploure una mica, no vam
aturar la nostra festa de Santes Creus.
I per a què el cap de setmana fos més
rodó, el jovent del poble es va cuidar
que no hi faltés de res. Per tant, el dissabte a la nit van decidir fer una festa
al local del poble, per tal que les ganes

de festa no s’acabessin! Ningú va dir
que no a una nit agradable amb tota
aquella gent... Les hores corrien ràpidament, tant que no ens adonarem de
les altes hores de la matinada. Decidirem aguantar a la FESTA “V.D.M”.
Solament ens quedava una cosa, descansar un parell d’horetes per estar en
plena forma per la trobada a l’ermita.
Però això no va ser tot. Al bar casal
municipal també teníem un grup en

marxa, perquè Vilanova no dormís durant aquells dos dies de gresca i de celebració en tot el poble.
I un altre any de gresca, que esperem l’any que ve tornar a repetir, ja que
va ser un cap de setmana una mica
“agobiant” per segons qui, però un cap
de setmana “currat” en què tota la gent
va gaudir de tot, o de quasi tot...
Text: Sara Bernaus
Fotos: Mar Eroles

Tirada de bitlles per Santes Creus
6 de maig, amb motiu
E ldedissabte
la festa de Santes Creus, va

Moment de la tirada de bitlles amb la participació del president del Club de Bitlles Gàrzola, Rufino
Gabaldon
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tenir lloc una tirada provincial de
bitlles.
Com és habitual, l’organització va
anar a càrrec del Club de Bitlles
Gàrzola, que amb l’aquest any ja és la
vuitena edició.
Amb una gran concurrència de públic, hi van participar un total de 49
equips i 295 bitllaires. L’equip guanyador absolut va ser el de Torres de Segre,
mentre que el primer premi individual
se’l va endur un senyor d’Alcanó.
El màxim bitllaire de Vilanova de
Meià va ser Xavier Serra.
Text i fotos: Pere Santacreu

Municipis

Foradada dedica un monument a Arnau Mir de Tost
passat 27 de maig es va
E linaugurar
a Foradada el
monument dedicat al gran cavaller medieval Arnau Mir de
Tost.
La figura d’aquest personatge
és de gran rellevància en la història de les nostres terres al segle
XI. A les ordres del comte
d’Urgell, defensà la frontera natural del Montsec entre terres
cristianes i musulmanes, reconquerint molts territoris al sud
d’aquesta frontera i creant el vescomtat d’Àger, per la qual cosa
també se’l coneix com el “senyor
de la frontera” i ha estat batejat
per alguns com “el Cid català”.
L’alcalde Salvador Boliart va
dirigir l’acte, al qual va excusar la seva
presència el president de la Diputació,
institució que va ser representada pel
seu vicepresident Antoni Balasch. Un
senzill refrigeri va tancar la celebració
en un matí inhabitualment calorós a la
sala polivalent de Foradada. El bust
d’Arnau Mir de Tost és obra de l’artista Antoni Borrell, de Baldomar. Ferran
Sánchez, el nostre col·laborador de La
Palanca i autor del llibret editat amb
motiu d’aquest acte, va dir que era possible que s’hi trobessin a faltar coses a
l’opuscle i que també és probable que
se’n descobrissin de noves. Es tracta
d’un treball de síntesi fet a la carta en
un temps rècord per a ser llegit d’una
volada.
Ferran Sánchez va tenir un especial
i emotiu record per a Jaume Armengou,

foradadenc notable i excol·laborador de
La Palanca, que en mala hora la carretera se’l va endur, al qual va dedicar
aquest esforç historiogràfic realitzat
amb bona voluntat, llenguatge amè i
mètodes seriosos, on parla de guerra i
vi, costums i carlins, esglésies i campanes, amb un apunt de rutes turístiques
pel terme i rodalies.
En l’apartat de les dites oblidades al
tinter, hi afegí que “si Artesa és en un
pla, Montsonís és a la muntanya,
Marcovau en un turó i Vernet a prop
de l’aigua”.
Del gran filòleg Joan Coromines, va
rescatar que Rubió de Dalt també era
conegut com Rubió del Cel. Aquesta
apreciació va servir per ressuscitar
l’eslogan d’aquell desaparegut càmping: “A la platja s’hi està bé, a la

muntanya també, però on s’hi
està millor és al Cel de Rubió”.
En el capítol de la Guerra Civil va rememorar els veïns morts
d’aquella Foradada que tenia 650
habitants el 1936. En un temps
que la recuperació de la memòria històrica està a l’ordre del dia,
va esmentar en un acte tan solemne que, dels 616 ciutadans de la
comarca de la Noguera, desapareguts, morts o assassinats a la
Guerra Civil entre 1936 i 1939,
558 van caure lluitant amb el bàndol republicà i 48 amb els rebels.
De Foradada van morir
Domingo Clua, Ventura Naudí
Clua, Antoni Muntaner Rúbies,
Pere Ferrando Solé i Josep Barril Cases, al fill del qual Josep Maria
va aprofitar per agrair-li la seva col·laboració en molts aspectes del present
treball; de Rubió va morir Josep Pons
Salud; de Montsonís, Ramon Petanàs
Chandre i Josep Cebrià Arnau; i de
Marcovau, Enric Capell. I finalment,
Carles Farrando Coma, morí el 1940 a
l’edat de 18 anys a causa de l’explosió
d’una bomba abandonada.
Sánchez Agustí va acabar refermantse en el convenciment que la posició
més avançada del castell de Foradada
fundat per Arnau Mir de Tost a finals
del segle XI fos la fortificada penya de
la serra de Mania, en els límits del terme de Foradada amb Cubells i Alòs,
actualment objecte d’una interessant
excavació.
La Palanca

Foradada a Salgar

Ràdio Foradada comença les emissions

El passat diumenge dia 30 d’abril, el poble de Foradada es va reunir com fa cada
any a l’església de Salgar. Els foradadencs
van anar al Santuari de Salgar a la una del
migdia i van fer una missa en la qual tradicionalment es beneeixen unes coques de
sucre i, en acabar l’eucarístia, es reparteixen junt amb mistela a tots els habitants.
Després de menjar coca, es puja a la cova
on hi ha la verge de Salgar, es canta una
cançó amb llatí i es torna a baixar cap a
baix a l’església i ja es dóna per acabada
la festa. (Nick Boliart)

L’emissora municipal Ràdio Foradada va començar les emissions en període de prova a finals del mes de maig. De moment, la ràdio emet programació musical i connecta amb Com.Ràdio per donar les notícies horàries. La
freqüència en la qual emet és la 87.6 de la FM i de moment les emissions
són en fase de prova, a l’espera d’obtenir tots els permisos oficials i de
perfilar la programació.

Foradada acull una visita a camps agrícoles experimentals
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El dimarts 16 de maig se celebrà una jornada destinada a Agrupacions de
Defensa Vegetal per visitar els assaigs de varietats de blat, ordi i pèsol en
regadiu dels camps experimentals de Foradada (Noguera) i El Palau
d’Anglesola (Pla d’Urgell). Els professionals del sector van comprovar in
situ els avantatges d’aquests conreus.

La No
guer
a
Noguer
guera
L’ADV abocada al tancament

Cotxes antics a Àger

L’Associació de Defensa Vegetal Terres de Ponent, la tasca
agrometereològica de la qual es desenvolupa en 77 municipis de Segrià, Noguera, Pla d’Urgell i Garrigues,
preveu posar fi a la seva activitat i tancar portes a
finals d’aquest any, quan s’esgotin els recursos
econòmics actuals. La decisió de la conselleria
d’Agricultura, que va publicar un decret l’abril de
l’any passat en què derogava la resolució de cobrar quotes als pagesos dels 77 municipis, va eliminar uns ingressos fixos de l’Associació, i de
moment no ha aconseguit un nou sistema per a
finançar les seves activitats.

A finals del mes d’abril, Àger va acollir la XI edició de la
Concentració de Cotxes Antics, organitzada pel Club de
Vehicles Històrics de Lleida i l’Ajuntament
d’Àger. La trobada va aplegar unes 4.500 persones, que van poder veure una quarantena de vehicles anteriors a l’any 1955, així com models esportius anteriors al 1965. A més, l’organització
va preparar una visita guiada al Castell i la Col·legiata d’Àger. Un dinar al càmping de la Vall d’Àger
i el lliurament de trofeus va tancar la jornada.

Torrelameu tindrà una escola bressol
La població de Torrelameu disposarà, d’una escola bressol
per al pròxim curs escolar 2006-2007. Tindrà capacitat per
acollir a 15 alumnes, comptarà amb una aula major de més
de 30 metres quadrats i amb un despatx de direcció, banys i
serveis, entre altres. Així mateix, quedarà una superfície de
75 metres on es construirà un pati. La construcció de l’escola bressol s’està portant a terme en el que abans era l’antic
consultori mèdic, el qual s’ha traslladat a un edifici proper a
l’església.

Trobada de campaners a Os
El diumenge 30 d’abril, es van reunir a Os de Balaguer una
seixantena d’experts campaners, que van fer sonar els seus
tocs durant tot el matí. Unes tres mil persones aproximadament van poder escoltar un total de dos-cents tocs de campanes, que l’organització va instal·lar a la plaça Major per a
tots aquells interessats a tocar campanes. Va crear gran expectació, la retirada dels motlles de tres campanes, que el
mestre de Cantàbria Abel Portilla va preparar durant el dia
anterior, amb els mètodes tradicionals que s’utilitzaven a
l’Edat Mitjana.

Festa de la Coca de Balaguer
Presenten un vi del Castell de Peralada
El 5 de maig, el restaurant Lo Ponts de la localitat de Ponts,
va acollir la presentació d’un nou vi del Castell de Peralada,
durant el transcurs d’un sopar tast maridatge amb vins i caves d’aquest celler. El vi presentat va ser Primicia Vi de Finca El Garrigal. El propietari de l’esmentat restaurant, Jaume
Gaspar, participarà durant el mes de juny en la final del XV
certamen La nariz de oro a Madrid, representant la província de Lleida.

El cap de setmana del 20 i 21 de maig es va celebrar la desena Festa de la Coca de Samfaina, de la que es van repartir
més de 2.000 racions. L’elaboració de la coca va anar a càrrec de tres forners locals, els quals van aconseguir fer una
gran coca de 60 metres de llargada per 80 cm. d’amplada,
que van portar fins a la plaça Mercadal. Una gran quantitat
de visitants la van assaborir juntament amb els prop de 500
litres de la ja tradicional Sangria del Mercadal.
Anna M. Vilanova
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Ja es aquí: www.lapalanca.cat

La Festa dels 40 anys!!!
Els nascuts l’any 1966 d’Artesa i
comarca farem una gran festa
amb molta gresca.
Volem, després d’uns anys de
dispersament, reunir-nos quants més
millor, per compartir una agradable
i distesa vetllada, desenteranyinant
bells –que no pas vells– records; fer
del passat moment del present;

intercanviar il·lusions viscudes, nous
projectes, l’actual dia a dia... i tot en
un ambient de trobada festiu i alegre
tal i com l’ocasió requereix.
Hem pensat fer un sopar plegats el
dissabte dia 21 d’octubre a les 21
hores. Marca’t aquest dia a l’agenda.
Durant el mes de setembre us
informarem dels detalls.

Si teniu alguna idea o
suggeriment podeu adreçar-vos a:
Roser Betriu (tel. 973 40 039)
Ferran Fontanet (tel. 973 40 04 21)
Maite Camats (c/e maite@gardela.net)
La teva assistència és essencial,
no hi pots faltar.
Els organitzadors

La No
guer
a
Noguer
guera

Kampi qui pugui
Santa Maria de Meià, 10 i 11 de juny
Dissabte 10
10:00h
10:15h
11:15h
12:30h
13:00h
13:30h
14:00h
15:00h
16:30h
18:30h
19:00h
20:15h
22:30h
00:15h

- Arribada a Sta. M. de Meià (esplanada davant casa de colónies)
- Esmorzar interactiu
- Sortida cap a Meià
(caminada d’uns 40 min. en grups de 7-10 persones per guia i parades per explicar l’entorn)
- Arribada a l’ermita de Meià
- Xerrada sobre el Montsec i la vall de Meià
- Xerrada informativa sobre el funcionament del KAMPI QUI PUGUI
- Dinar a l’aire lliure amb plats típics de la zona
- Campionat de migdiada
- Inici de les activitats de tarda
- Activitat REINA de tarda (sorpresa)
- Berenar
- Arribada a Sta. M. de Meià (muntatge de tendes i temps lliure)
- Sopar a l’aire lliure amb plats típics d’una altra zona
- Concert amb CERCAVINS i PIPERLAND

11:00h
11:30h
14:30h
16:00h
17:30h

- A partir d’aquesta hora, esmorzar lliure (bar del poble obert)
- Activitats matinals (partides de botifarra, tirada de bitlles, jocs a la piscina...)
- Dinar a l’aire lliure amb plats típics d’una zona més llunyana
- 2a part del campionat de migdiada
- Fi del primer KAMPI QUI PUGUI

Diumenge 11

Preu:
38 • (tot inclòs)
Servei gratuït de transport d’anada i tornada
Inscripcions i més informació:
Al teu Ajuntament o al Consell Comarcal de la Noguera (973 44 89 33, Toni Rodés)
Organitza:
Ajuntament de Vilanova de Meià i TDIC Jove
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Col·labora:
Secretaria General de Joventut
Consell Comarcal de la Noguera

Espor ts

Resultats de bàsquet i futbol
BÀSQUET

FUTBOL

CENG
Del 09-04-06 al 21-05-06

EFAP (Escola de futbol Artesa-Ponts)
Del 08-04-06 al 27-05-06

Sènior masculí. 3a catalana
CENG Coop. Artesa - ASFE St. Fruitós
Sedis - CENG Coop. Artesa
B. Berga - CENG Coop. Artesa
CENG Coop. Artesa - BAC Agramunt
CB Esparreguera - CENG Coop. Artesa
CENG Coop. Artesa - CB Olesa

72 - 69
59 - 68
75 - 77
71 - 67
71 - 76
67 - 77

Sènior masculí. Territorial
CB Ponts - CENG Aquí Natura
CB Torà - CENG Aquí Natura
CEP Vallfogona - CENG Aquí Natura
CENG Aquí Natura - CB Juneda

82 - 69
65 - 42
73 - 51
53 - 60

Júnior masculí
CENG Calvet - CB Alpicat B
CB Ponts - CENG Calvet
CENG Calvet - CB Tremp

64 - 47
90 - 48
75 - 50

Cadet masculí
CENG Jubete - CB Pardinyes B
CB Secà - CENG Jubete
CENG Jubete - CB Balaguer
CENG Jubete - CB Bellpuig
CN Tàrrega - CENG Jubete

66 - 45
34 - 74
81 - 50
69 - 53
66 - 57

Infantil masculí
CENG JR Miró - CB Alpicat
CENG JR Miró - Lleida Bàsquet
CENG JR Miró - Cappont
CB Cervera - CENG JR Miró
CENG JR Miró - CB Almacelles
CN Tàrrega B - CENG JR Miró

59 - 53
66 - 41
73 - 23
35 - 69
26 - 42
62 - 41

Mini Masculí
CB Tremp - CENG Miró
CB Cervera - CENG Miró
CENG Miró - CN Tàrrega B
CN Cervera - CENG Miró
CENG Miró - CB Tremp

83 - 42
76 - 44
46 - 48
34 - 35
42 - 38

Sènior femení
CEP Vallfogona - CENG Jack’s
CB St. Guim - CENG Jack’s
CENG Jack’s - CB Tremp
CENG Jack’s - CEP Vallfogona

56 - 54
51 - 34
50 - 58
60 - 63

Júnior femení
CB Cervera - CENG Altis
54 - 36
CENG Altis - CB Pardinyes 25 - 54
CENG Altis - CB Cervera
65 - 54

Juvenil
CE Artesa S. - AEM
Andorra - CE Artesa S.
Baix Segrià - CE Artesa S.
CE Artesa S. - At. Segre
Orgèl·lia - CE Artesa S

0-6
5-1
4-2
2-5
6-0

Cadet
Borges B. - EFAP
Balaguer - EFAP
EFAP - Orgèl·lia
EFAP - Tremp
Baix Segrià - EFAP
EFAP - At. Segre
Almacelles - EFAP

7-0
7-0
2-1
2-1
9-1
1-3
3-1

Infantil
EFAP - Linyola
Oliana - EFAP
Ivars - EFAP
EFAP - Agramunt
Mollerussa - EFAP
Arbeca - EFAP
EFAP - Guissona
Noguera - EFAP

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

Aleví
Agramunt - EFAP
EFAP - Balaguer
EFAP - EFU
Cervera - EFAP
Baix Segrià - EFAP
Guissona - EFAP

3-1
0-1
2-2
0-1
4-2
2-1

Benjamí A
Baix Segrià - EFAP
At. Segre - EFAP
EFAP - Mollerussa
Mollerussa - EFAP

7-0
4-2
0-5
7-0

Benjamí B
EFAP - Mollerussa
2-7
Cervera - EFAP
0-4
Prebenjamí
EFAP - Tàrrega
Mollerussa - EFAP
EFU - EFAP
Intercomarcal - EFAP

2-5
7-1
2-4
1-3

CE Artesa de Segre. Primera Regional
De la jornada 29 (23-04-06) a la jornada 34 (28-05-06)
Cervià - CE Artesa S.
CE Artesa S. - At. Alpicat
Torrefarrera - CE Artesa S.
CE Artesa S. - Borges B.
Cervera - CE Artesa S.
CE Artesa S. - Bellpuig

2-2
6-1
5-2
2-1
6-1
7-0

Classificació definitiva de l’equip
Partits guanyats: 12
Empatats: 10 Perduts: 12
Gols a favor: 60
Gols en contra: 53
1r: Guissona (71 punts). 10è: CE Artesa (46 punts).

Infantil femení
CENG Masters- CB Lleida-Pre 64 - 50
EF Urgell - CENG Masters
34 - 45
CENG Masters- BC Andorra 59 - 43
BC Andorra - CENG Masters 50 - 54

www.ceartesa.tk

Mini Femení
CB Bellpuig - CENG Olis Macià
CENG Olis Macià - CN Tàrrega
Unipreus Lleida - CENG Olis Macià
CENG Olis Macià - Sedis
CENG Olis Macià - CB Bellpuig

83 - 51
20 - 70
58 - 59
16 - 66
20 - 70
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Informació facilitada per J. Regué, R. Cotonat i R. Giribet

In Memoriam

Per la memòria de Montserrat Roca Solé
Amb el nom de Montserrat,
com la santa piràmide muntanya,
ara al cel el jardí, clavell i rosa.

Delfí,
Teresa,
Elisa,
Glòria.

El pare, Jaume Roca de Tòrrec i Sant Isidre;
la mare, Teresa Solé “Batistó” i Verge de Gràcia;
estant al cel evitant la desgràcia.

Ara des del cel
d’aquell jardí vell,
pregarem des d’ell.

Nostre Senyor t’ha demanat
per estar al seu costat,
per evitar tot pecat.

Ara al costat del Senyor,
orant en comunió,
resant Pare Nostre,
et farem una oració.

Germans:
Jaume,
Teresa,
Josep,
Montse.

Pel poeta i profeta del sol de la
Noguera
Síndic de Baronia de la Vansa,
Lluçars
Delfí Solé i Puig
14 d’abril de 2006

Cosins:
Carles,

Vols ser un voluntari per la llengua?
Doncs, vine a l’ajuntament d’Artesa de Segre i t’informarem.
Horari: de 9h a 14h o al telèfon 973 40 00 13
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Organitza: Ajuntament d’Artesa de Segre - Àrea de Cultura i Ensenyament
Coordina: Servei de Català del Consell Comarcal de la Noguera

V ida Social

Festa dels 60 anys

presentacions i les fotos de rigor,
s’emprén camí cap a la Baronia de Seró,
per tal de visitar el celler de Ca
l’Hereuet, on es fa un tast de bon vi de
Grealó, amb un pica-pica molt adient.
Després de les explicacions del Sr.
Pijuan respecte a les bones maneres de
l’elaboració del vi de forma artesanal,
qui va voler, va poder adquirir-lo per seguir degustant-lo o bé obsequiar-lo.
- Són les 13 hores quan s’arriba a Refet, essent rebuts pels monjos del monestir, amb la celebració de la Santa
Missa oferta per Mn.Jaume Armengol.
A la sortida de l’església som rebuts pel
grup La Torna, que
amb el seus esclats
de música de l’època ens inviten a entrar al recinte on es
celebrarà la resta de
la festa. Prèviament,
tothom que volgué
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El pasat dia 7 de maig es va celebrar
una festa en commemoració dels 60
anys, a la que es va convidar totes aquelles persones nascudes en el transcurs
de 1946, que resideixin o hagin residit
a Artesa o a la comarca d’Artesa.
Després d’una dilatada exposició de
idees per part dels organitzadors, es
decideix de fer una trobada a l’estil
medieval en el monestir de Refet, amb
el següent programa:
- Rebuda als assistents al Camp Municipal d’Esports, amb coca i mistela per
esmorzar i recuperar forces; fetes les

es posà la vestimenta de caire medieval al seu gust, per tal d’elegir el Rei i
la Reina de la festa i donar començament a l’àpat previst, animat fins al seu
termini pel grup mencionat amb jocs i
paròdies. En el transcurs del mateix es
va fer entrega a cadascun dels que commemoraven 60 anys un record de la trobada amb el seu nomenament del títol
nobiliari i un obsequi a cada acompanyant (val a dir que tan el record com
l’obsequi han estat confeccionats i preparats pels mateixos organitzadors).
-Finalment arribà l’hora dels adéus i els
comiats, amb el desig dels participants
que la pròxima sigui el més aviat possible, per tal de poder celebrar-ho amb
la mateixa salut i alegria.
AIXÍ DONCS, A REVEURE
I FINS LA PRÒXIMA!

Els Organitzadors

V ida Social

Primera Comunió a Artesa i Cubells
Foto: Foto Joan - Promovideo

Nens i nenes de la Primera Comunió a la parròquia de l’Assumpció d’Artesa de Segre (14 de maig de 2006):
Romina Alsina i Casanovas, Ariadna Ampurdanés i Vall, Romà Colom i Pujol, Josep M. Eroles i Lluch, Adrià Fernández i
Novau, Núria Font i Guim, Eva Gambandé i Berenguer, Júlia Gilabert i Boncompte, David Hierro i Gomà, Valentina
Huertas i Molina, Òscar Lladós i Cos, Joan López i Solé, Manuela Molina i Manrique, Noèlia Moreno i Perals, David
Santacreu i Badia. Altres comunions: Sara Gutiérrez i Amorós (1 de maig de 2006, església parroquial d’Artesa de Segre)
Nikol Jovell i Coma (21 de maig de 2006, església de Sta. Maria de Vernet)
Foto: Fotos Bergé

Foto: Foto Joan - Promovideo

20

la Palanca

El passat 30 d’abril el Pere Sabanés i la Imma Roig van fer la comunió a l’església parroquial de Sant Pere de Cubells
acompanyats de la família i els amics. Al més següent la van fer el Xavier i el Guillem Ros cooficiada per Mn. Joan Fenosa.

V ida Social

Confirmacions a Artesa
Foto: Foto Joan - Promovideo

Nens i nenes de la Confirmació a la parròquia de l’Assumpció d’Artesa de Segre (22 d’abril de 2006):
Mariona Bernaus i Jovell, Neus Bertola i Quesada, Ignasi Bustamente i Bornancini, Marc Camats i Eroles, Genís Carbonell
i Bou, Oriol Castel i Berengueres, Jordi Cerrillo i Jou, Irina Cluet i Vall, Cristian Cirera i Escarraman, Francesc Morente i
Riart, Joan Morente i Riart, Isaac Pérez i Colom, Rosa Sala i Roca, Judit Serra i Perals, Aida Solé i Sala, Rosa Vila i Olives,
Màrius Visa i Rocaspana

1a Mostra de vins a Montsonís

de la DO Costers del Segre i comptà
amb la presència de sis cellers que van
exposar i vendre els seus vins. Es tracta
de Castell del Remei, Vall de Baldomar,
L’Olivera de Vallbona de les Monges,
21
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El diumenge 4 de juny, Montsonís va
acollir la 1a Mostra de Vins Costers del
Segre. L’acte fou organitzat per la
Fundació Castells Culturals de Catalunya
conjuntament amb el Consell Regulador

Casa Patau de Menàrguens, Casa
Pardet de Verdú i Celler Jaume Bonet
de Vallfogona de Riucorb. La mostra
es completà amb un tast de vins a càrrec
de l’enòleg Kilian Vadnov.

Des del P
aís dels Pirineus
País

“Banzai”, el Barça campió!!!
lenni de la humanitat, continua suplint el “pa i circ” de la vella Roma
imperial, segueix fent estralls en la
ment col·lectiva de molts ciutadans,
que viuen concentrats en les fluctuacions dels seus equips predilectes tot
i fent gran basarda de les seves victòries i voltant, pels carrers i places
amb cara de prunes agres, quan arriba l’hora de les desfetes.
Al nostre petit País, cal matisar que,
acomplint-se aquella màxima sostenidora que “les afinitats dels pobles marxen en consonància amb el curs de les
aigües dels seus reus”, la immensa
majoria de la població autòctona, amb
l’afegitó de la nombrosa colònia residencial catalana, combreguen amb els
colors blau i grana, i segueixen amb
forta atenció i concentrat interès les
actuacions de l’equip dels seus amors.
Cal dir, tanmateix, que en el decurs
dels cinc anys darrers, el barcelonisme
les ha passat negres de veritat, sense
cap títol conquerit, i sense cap pa a la
post, car després del pas dels depredadors per la directiva del club les arques
de l’entitat quedaren sense un ral i plenes de teranyines. Però malgrat tanta
adversitat, els seus soferts seguidors
aguantaren estoicament empesos per
aquella fe que mou muntanyes i amb el
ferm convenciment que el Barça superaria l’adversitat i tornaria a reverdir els
llorers dels temps passats.
I efectivament, així ha estat. Amb
l’arribada del president Laporta, amb
la neteja -a fons- d’incompetents i paràsits i amb la recuperació de l’esperit
catalanista que, en els darrers temps,
marxava de mal borràs, aquesta secular institució esportiva, orgull de la veïna nació catalana i una de les entitats
més populars de tot l’ample Món, recolzada per una massa social que ultrapassa els 120.000 socis, ha tornat a recuperar els vells furs d’equip punter a
escala nacional i internacional, a la vegada.
Amb una administració acurada, en
la parcel·la econòmica, i amb una racional política de fitxatges, en la vessant

esportiva, l’equip que porta el nom de
la ciutat cap i casal de Catalunya, en
una renyida pugna esportiva amb el seu
etern adversari, l’equip que porta el
nom de la capital de l’Estat espanyol,
el Real Madrid, ha conquerit, amb tota
brillantor, el títol de campió de Lliga
2004/05. I per acabar de fer el pes, el
seu davanter Samuel Eto’o, lluita per
ésser el millor artiller del campionat,
mentre que el seu porter Valdés, aspira
a ésser el menys golejat de la dita competició. Quasi res!
Gens d’estranyar, doncs, que després
de tants anys de sequera esportiva, l’entusiasme s’hagi estès per tota la catalana terra, i les senyeres del club i les
quatre-barrades hagin flamejat al vent
del carrer, enmig d’una multitud enfervorida en totes les ciutats, viles i llogarets de la catalana nació, tan agermanades com en aquells temps de bandejaments, quan al no poder cridar “Visca Catalunya”, clamaven “Visca el
Barça!”
Més de 10.000 incondicionals barcelonistes, banderes al vent i en impressionant riada, es desplaçaren el passat
dissabte fins al les contrades del País
valencià, per a donar suport moral al
seu equip predilecte en l’encontre que,
aquest, va disputar enfront del Llevant.
Com sia que els galàctics havien empatat en la terra de Maria Santíssima,
els barcelonistes amb un empat en tenien prou per assolir el guardó de campions. El gol de Samuel Eto’o (la perla
camerunesa) va significar la conquesta
de títol de campions de Lliga, després
de cinc anys de sequera perniciosa. I
tot Catalunya va vibrar, i tot Andorra
també.
Passat el gran esclafit de rauxa barcelonista, amb desenes de milers de
persones exterioritzant la seva satisfacció i eufòria per les places i carrers de

Barcelona, i apaivagats els seus ressons,
cal que l’orgull no se’ns pugi a la testa
i que el llegir no ens faci perdre l’escriure, tot i continuant amb humilitat,
però amb fermesa, l’actual línia de ressorgiment barcelonista preparant-nos
per a repetir, la vinent anyada, la gesta
que acabem de celebrar, augmentada i
corregida amb l’assoliment de la segona Copa d’Europa, assignatura encara
pendent...
El sidral barcelonista, efervescent
com mai, amb els crits de “Visca el
Barça” i “Visca Catalunya” i celebrant
aquesta preada victòria, s’ha constituït
en el pa i la sal de les darreres jornades
en la veïna terra catalana i àdhuc a la
Terra dels Valires, tot i ratificant, al tort
i al dret, el fet incontrovertible que
aquest Barça de la nostra estima, continua essent un dels més ferms pals de
paller de la nostra catalanitat i que, per
tant, com va dir l’expresident Montal:
“ÉS MÉS QUE UN CLUB”.
I com un digne colofó a la gesta blau
i grana, la passejada dels campions pels
carrers de la capital de la nació catalana, enmig d’una multitud enfervorida
–prop d’un milió de ciutadans al carrer
i amb el Camp Nou ple a vessar- fou
quelcom apoteòsic.
La incontinència verbal del referit
Eto’o, en un moment de rauxa comprensible encara que no justificada, va
caure molt malament a la capital de
l’Estat espanyol, però les excuses presentades per aquest extraordinari jugador han apaivagat la relliscada en qüestió i la sang no ha arribat al Manzanares,
per quines contrades ja fa un parell
d’anys, malgrat tanta parafernàlia estel·lar, no rasquen bola...
El Barça campió!!! Catalunya està
joiosa. Endavant i coratge!!!
Sícoris
Maig 2005

Nota del Consell de Redacció
Són molts els textos d’aquests darrers anys del nostre prolífic col·laborador Sícoris, traspassat el mes
de gener d’enguany, que han quedat sense publicar. Cada mes acostumava a enviar-nos diversos articles exposant la seva opinió sobre temes d’actualitat, tradicions... N’havíem d’escollir un seguint criteris com la data de rebuda, interès del tema o la prioritat que ens marcava el propi autor. Així doncs,
durant aquest any intentarem publicar aquells textos inèdits que, malgrat el pas del temps, puguin tenir
encara interès, evitant que restin en l’oblit.
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a miraculosa droga del futbol

L que, en els inicis del tercer mil-

Tema del Mes

Artesa acull una trobada d’escoltes
les GARBES de Pioners/Caravel·les
de la Demarcació de Lleida/Solsona/
Urgell. Els P/C tenen entre 14 i 17
anys, i les GARBES són una
Macrotrobada a nivell de Demarcació, en la que hi participen tots els
Agrupaments d’aquesta.
A Artesa hi va haver un total de 11
Agrupaments assistents, entre ells:
AEiG Cal Met (Mollerussa), AEiG Coll
de les Savines (Cervera), AEiG Pobla
de Segur (Pobla de Segur), AEiG Lo
Manaix (Lleida), AEiG Lo Merlet (Palau d’Anglesola), AEiG Mascançà
(Linyola), AEiG Mestre Güell-Roger de
Llúria (Tàrrega), AEiG Pintor Viladrich
(Fraga), AEiG Ramon Folch (Bellpuig),
AEiG Terra Plana (Belianes) i, finalment, l’agrupament acollidor, l’AEiG
Mare de Déu del Pla (Artesa de Segre).
En total, ens varem reunir 141 P/C i 34
CAPS.
La jornada va començar el dissabte
6 de maig, a les 11 del matí, quan tots
els Agrupaments anàvem arribant i ens
reuníem a l’esplanada del costat dels
Planells.
Per una trobada així, els CAPS, que
al cap i a la fi som els que ho havíem
organitzat tot, varen decidir d’incloure
un Eix d’Animació. En el cas de P/C,

van ser els Anticontes. D’aquesta manera, cada
Agrupament tenia
un conte adjudicat
i, en el moment de
l’arribada, tots els
nois/es i tots els
caps, anaven disfressats amb alguna característica
del seu conte.
Un cop va haver
arribat tothom, es
van fer varis jocs
de coneixença, per tal que tots els nois
i noies es comencessin a relacionar,
cosa que facilitaria el funcionament de
la trobada. Es va dinar davant del Pavelló Poliesportiu i, després d’això, es
va començar l’activitat de tarda: LA
GRAN GIMCANA!!! Es van dividir
els nois en grups i se’ls va donar la ruta
que haurien de seguir per tal d’anar superant les diferents proves, que havíem repartit per tot el poble. Entre elles,
podíem trobar: “Pujar a la Muntanya”
(localitzada a Les Eres), prova que consistia en una lona de plàstic, amb sabó
i aigua, que els nois havien d’aconseguir pujar sense caure; “Guerra de Petons” (plaça de l’Ajuntament), una variant del “joc del mocador”, on havien
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passats dies 6 i 7 de maig de
E ls2006,
Artesa de Segre va acollir

d’aconseguir donar un petó al noi/a que
estava al mig; “Cadena de Roba” (plaça del Vall); “Piscina d’Escuma” (esplanada dels Planells), en què havien
d’aconseguir trobar unes monedes que
hi havia amagades enmig de l’espuma;
“Cursa de Cambrers” (plaça dels Jubilats), en la que s’havia de demostrar la
seva habilitat duent safates amb gots
plens d’aigua, sense vessar-ne ni gota;
“La Cremallera”, prova final conjunta
de tots els grups.
La Gimcana va durar tota la tarda i,
entre mig, se’ls va donar berenar per
tal que poguessin recuperar forces. Cal
dir que els Bombers d’Artesa de Segre
van col·laborar desinteressadament
amb nosaltres, ajudant-nos en tot allò

Tema del Mes
que se’ls va demanar i més. En totes
les proves que es va requerir aigua, ells
estaven allà, atents a les nostres necessitats. És més, fins i tot van regalar una
dutxa a cop de mànega a tots els nois
mentre estaven esperant per començar
l’activitat de la tarda!
Un cop va acabar, ens vàrem tornar
a reunir tots al Pavelló, disposats ja a
sopar i acabar el dia tan bé com havia
començat. Per tal que fos així, els pares de Pioners/Caravel·les d’Artesa es
van posar mans a l’obra a la cuina improvisada que els vàrem muntar al costat del Pavelló, i ens van preparar un
sopar magnífic!
Amb la panxa plena, va començar el
Joc de Nit, una mena de Joc de Rol en
el que cada grup tenia un color i un
objectiu: recuperar les targetes que els
havien robat els seus enemics! Així,
podíem trobar Cabretes que buscaven
la seva Llana, Bruixes que buscaven les
seves Olles, etc.
Després d’això, es va tornar al Pavelló, on després dormiríem, per tal de
fer la Gran Vetllada, on cada Agrupament va representar el seu Anticonte,
amb una miniobra d’uns 10 minuts, on
vàrem poder veure el gran potencial que
tenen els nostres nois i noies com a artistes! I ja arribava el dia al seu final,
així que havíem de dir Bona Nit i anarnos-en a dormir (o al menys intentar-ho!).
L’endemà al matí, les Artesenques
Actives ens van preparar un gran es-

morzar, amb xocolata i coca! Després
d’això, ja tan sols ens quedava desmuntar-ho tot, fer motxilles, una petita revisió de com havien anat les GARBES
i dir-nos adéu. Potser aquest últim va
ser el moment més difícil, perquè significava que tots havíem de tornar a
casa...
I això és tot, per tant. Tan sols ens
queda donar les GRÀCIES a tots
aquells que van ajudar-nos en fer de les
GARBES una trobada inoblidable. Gràcies a tots els pares i mares de P/C
d’Artesa, perquè una vegada més, heu
estat allà on se us ha necessitat, i per
haver estat un dia més, els grans cuiners que tots sabem que sou! Als Bombers d’Artesa, per ajudar-nos durant tot
el dia i per fer que els nois passessin
una bona estona. Als de Protecció Civil, que ens van ajudar en l’arribada de
tots els autocars. A les Artesenques
Actives, pel magnífic esmorzar. A
l’Ajuntament d’Artesa de Segre, que va
col·laborar en tot allò que se’ls va demanar. I com no, a tots els CAPS de
tots els Agrupaments, i també als nostres CAPS de Suport d’Artesa, perquè
sense vosaltres, res de tot això no hagués estat possible.
Moltíssimes gràcies a tots!!!
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Text: AEiG Mare de Déu del Pla
Fotos: Josep M. Espinal Aubet

Notícies de la Biblioteca

Setmana de Sant Jordi
Hora del conte
Vàrem fer 2 sessions extra de l’hora del
conte: el dimarts 18 d’abril, La llegenda de St. Jordi i El flautista d’Hamelí
per a nens i nenes de 1r de primària; i
el dimecres, per a nens i nenes de P4 ,
La Llegenda de St. Jordi i Els tres bandits.
Els contes varen ser explicats per la
Sr. Josefina Solans Guardiola i els infants van poder gaudir un any més
d’aquesta llegenda que és tan nostra.
Ens sap greu no poder fer l’hora del
conte per a tots, però la biblioteca s’ha
quedat petita i només disposem d’un
espai per a uns 25 infants.
Mes rere mes, anem fent l’hora del
conte per a edats diferents. Així, un dia
o bé un altre tots els infants tenen la
seva hora del conte.

Club de lectura de la Biblioteca

durant la guerra civil o les activitats dels
maquis.
Aquests referents històrics i geogràfics situen de ple aquesta trama dins de
l’imaginari literari de les Terres de Ponent.
El 90% de la novel·la està basada en
fets reals, la resta és fruit de la imaginació de l’autor.
Altres novel·les d’aquest autor són:
Roger de Flor, L’últim hivern de Ramon
Llull, La ruta dels Almogàvers, Jocs de
corrupció, La màquina de les ànimes,
L’obaga de la nit i La pistola
d’Abdul·là.

blioteca va regalar un llibre de literatura juvenil a tots els lectors que van passar per la biblioteca, fins que se’n varen acabar els exemplars.

Intercanvi de llibres
Per primer cop, a la biblioteca hem proposat als lectors un intercanvi de llibres.
Per a participar-hi s’havia de portar un
o dos llibres, en bon estat. Aquests es
canviaven per tiquets. El divendres es
va fer una exposició amb tots els llibres recollits i cadascú va poder emportar-se el llibre escollit sense cap cost
econòmic.
És un canvi de filosofia, perquè el
lector es desfà d’un llibre que li hagi
agradat i pot beneficiar un altra persona. Al mateix temps, n’adquireix un
altre que li farà passar una bona estona.

Regal de llibres
Durant la setmana de Sant Jordi, la bi26
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El dimecres 19 d’abril ens reunírem els
membres del Club de lectura. Vàrem
debatre sobre el llibre escollit per llegir, Els llops, del qual n’és autor
Francesc Puigpelat, nascut a Balaguer
i mereixedor del premi Carlemany amb
aquesta novel·la.
És un llibre d’intriga, alhora que introdueix fets històrics. Parla d’una nissaga de Balaguer, la família Llop, en la
qual l’odi i les enveges es van succeint
de generació en generació. El relat fa
salts del present al passat i l’acció està
ubicada a la plana d’Urgell.
Entre els esdeveniments reals en què
es basa la novel·la hi ha la construcció
del canal d’Urgell, la guerra de l’Àfrica,
la batalla del Segre que va tenir lloc

El llibre va ser donat pel Departament de Cultura de la Generalitat per
promocionar la lectura. L’exemplar que
es regalava, Els fantasmes de la biblioteca o la cadena secreta d’Emili Teixidor i disseny i il·lustracions de Quim
Corominas, és un “metallibre”, és a dir,
un llibre que va més enllà d’un llibre
clàssic. És un continent ple de sorpreses, misteriós i fascinant com ho és la
narració, i amb el valor afegit de la interacció entre el lector i l’objecte de
lectura.

Car tes a la R
edacció
Redacció

El petit poble d’Alòs
Jo visc al poble d’Alòs de Balaguer, que
té una gran riquesa arqueològica i paleontològica. La Cova del Parco és molt
important perquè és l’únic jaciment de
Catalunya que permet una visió completa de com vivien els humans entre
17.000 i 12.000 anys enrera.
Té una altitud de 297 metres i una
superfície de 64 km2, i el 2004 tenia
160 habitants. La seva riquesa és l’aigua.
Jo visc aquí des que vaig néixer i

m’he acostumat a estar sola com una
pedra perquè no hi ha cap nen o nena
de la meva edat, a part del Kevin que té
4 anys, l’Arnau que en té 5 i l’Eli que
en té 13. Però no va tant malament,
perquè el que hi hagi tant poca gent fa
possible que conegui tothom.
Ara han obert el restaurant del Molí,
que el porta un noi molt amable i molt
simpàtic que es diu Pep. Sempre que hi
vaig li demano a la meva mare si em
deixa anar a jugar a la sala que té jocs.

A mi m’agrada molt jugar a futbol,
els estudis i ajudar les persones. Quan
volem anar a jugar a futbol, al poble hi
tenim un poliesportiu.
És el poble més net de tota la comarca perquè tenim un noi molt eixerit que
es diu Dani i és el que deixa el poble
tant net. Jo havia pensat de no marxar
del poble d’Alòs de Balaguer perquè
és genial.
Judith Puig Romero, 9 anys

Carta oberta al Sr. Domènec París
amb el problema de la teulada, que és
un altre assumpte. El seu comunicat
dictatorial és impropi dels nostres
temps.
La nostra lògica i obligació fou informar l’advocat i requerir l’actuació
de l’arquitecte per tal a que aportessin
els seus coneixements i la seva intervenció per defensar la casa que segons
els plànols mesura uns 490 metres, del
quals 390 estan construïts i que vostè volia
enderrocar sense que li costés ni un euro.
¿No és l’Ajuntament el causant
d’aquesta situació i, per tant, el que ha
d’indemnitzar el propietari afectat si vol
l’eixamplament del carrer? Crec que és
d’un gran sentit comú i d’una indiscutible obligació.
El resultat del judici no devia ser satisfactori, perquè immediatament varen
treure les voravies. Entenem que el Sr.
París vol que l’aigua cali en els fonaments i també inundi el celler (moment
en el que ens trobem) i els camions soscavin la paret. I així, a poc a poc, aconseguir el seu propòsit d’arruïnar l’edifici per a poder-lo
declarar en ruïna.
El problema de la
teulada sorgeix quan
el paleta (amb permís d’obres per canviar teules), amb la
millor intenció i sense donar-hi la major
importància, va can27
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Amb el meu respecte a la primera autoritat local com a institució, lamento
profundament que els fets m’obliguin
a discrepar (i fins i tot a desqualificar en
el meu fur intern) de la persona que de
les atribucions del càrrec en fa abús de
poder en totes les gestions contra la
nostra casa del carrer de Sant Joan.
No és el meu desig donar lliçons ningú, però sí que he de dir-li que la base
dels Drets dels ciutadans assenyala que
la salut del poble és la Suprema Llei, i
estima que el respecte dels ciutadans i
els seus bens conformen la confiança i
fins i tot l’estima. Contràriament, l’atropellament als Drets ha creat molt mal
estar i molts perjudicis morals i econòmics.
El 19 de novembre de 2003, el Sr.
Domènec París va enviar el Decret 274/
03 que entre altres diu concretament:
“Requereix al Sr. Lluís Xandri per a què
en el termini de 2 mesos restitueixi la
legalitat urbanística alterada mitjançant
la seva actuació procedint a alinear
l’edifici als vials dels carrers Sant Joan
i Prat de la Riba “.
Crec que tothom sap que des de fa
uns 250 anys l’edifici està en el mateix
lloc i que alinear-lo vol dir enderrocar
tot l’edifici.
Per altra part estimo que abans d’enviar el comunicat era necessària una
prèvia conversació amb el propietari.
L’afectació de la casa tampoc justifica
el fons i menys la forma de la seva actuació. Ni tampoc pot relacionar-ho

viar un parell de bigues que eren un
perill per a nosaltres. Ara vol la part de
les teules sense teulada… No ens ho
podem creure. Potser per poder dir que
l’edifici amenaça ruïna total.
Entenem que aquestes maneres no es
corresponen amb el sentit altruista de
la població i que des de la perspectiva
moral rebaixa la categoria d’Artesa.
¿Ha pensat, Sr. París, si l’oració fos per
passiva i la disposició d’enderrocament
de la seva casa fos pel seu compte? L’hi
agradaria? Jo crec que no, és clar que
trobaria la indemnització per a l’expropiació.
Volem dir-li que hem estimat i estimem Artesa malgrat no entendre que
persones de vàlua i amplis coneixements legals i urbanístics han donat el
seu “vistiplau” a la seva actuació, que
considerem totalment fora de lloc en el
fons i en la forma.
Que tingui sort personal i millor visió i consciència política.
Lluís Xandri i Serra

Nar
va
Narrr ati
tiv

XVII Premi de Narrativa Breu
del Premi de Narrativa Breu, amb la presència de l’escriptor Josep Borrell.
1a categoria: Cicle Inicial de Primària
ACCÈSSITS:
El gall malpensat d’Anna Roca i Regué (Artesa de Segre)
Les paraules màgiques d’Enric Camats i Castellà (Artesa S.)
La flor que sempre cantava de Madalina Boiciuc (Artesa S.)
1r PREMI:
La bruixa cridanera de Lluc Martí i Calveres (Artesa de S.)
2a categoria: Cicle Mitjà de Primària
ACCÈSSITS:
Les boles de cristall d’Óscar Lladós i Cos (Artesa de Segre)
La piscina dels desitjos de Nina Balagueró i Masanés (Artesa S.)
1r PREMI:
El nen que buscava la pau de Núria Font i Guim (Alentorn)
3a categoria: Cicle Superior de Primària
ACCÈSSIT:
La cuca tafanera de M. Lourdes Pujol i Banús (Ponts)
1r PREMI:
El llibre del cinquè prestatge d’Elisabet Poyo i Serentill (Seròs)
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4a categoria: 1r Cicle d’ESO
ACCÈSSIT:
Només tu domines la teva realitat
de Cristina Mas i Trilla (Lleida)
1r PREMI:
El caçador de David Gonzàlez i Caballero (La Ràpita)
5a categoria: 2n Cicle d’ESO
ACCÈSSIT:
Pensava que era realitat ... però tot era un somni
de Verònica Gonzàlez i Aleu (Balaguer)
1r PREMI:
Gelat de caramel d’Ariadna Cardona i Farreny (Arbúcies)
6a categoria: De 17 a 19 anys
ACCÈSSIT:
No deixis que les nostres morts s’oblidin
d’Ivet Eroles i Palacios (Santa Maria de Meià)
1r PREMI:
Vivint a cavall de dues cultures
de Latifa Haddachi i Assou (Les Borges Blanques)
7a categoria: Més de 19 anys
1r PREMI:
Qüestió d’incontinència d’Ester Suñé i Cugat (La Fatarella)
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28 de maig, a la Dàlia Blanca, va tenir
E lllocdiumenge
l’acte de lliurament de premis de la 17a edició

Música, Mestr
e!
Mestre!

Setmana d’Audicions, abril 2006
cada final de trimestre, l’AuC om
la Municipal de Música d’Artesa

El dilluns, les guitarres, violins i la
orquestra de guitarres; el dimarts, pianos, violoncels; dimecres, percussió i
flauta travessera; per finalitzar la setmana, pianos, guitarres i les nostres
orquestres, el dijous. Cada dia instruments diferents que omplien de música les Escoles Velles.
Surten davant del públic. Si són pianistes, es posen a tocar damunt d’una
petita tarima de fusta on està col·locat
el piano mig entregirat al públic. Però
si son guitarristes, agafen el seu “peuet”
(utensili fet anar per recolzar el peu),

agafen la cadira, el faristol i... som-hi,
a tocar. Els violoncel·listes també tenen la seua pròpia particularitat, en
comptes de “peuet”, utilitzen una “corretja” que ajuda que l’instrument no
patini. Violinistes i flautistes, amb el
faristol i l’instrument. Per la seua banda, els percussionistes ho tenen un xic
més complicat: la marimba, la caixa, la
bateria... Després de tants preparatius,
uns minuts per mostrar el treball i l’esforç de moltes hores davant d’un públic entregat. Tots ells ho van fer d’allò
més bé, i des d’aquestes ratlles volem
felicitar-los per la feina feta i encoratjar-los a continuar pel camí del treball,
que és l’únic que els farà gaudir d’allò
més de l’instrument o instruments que
han triat.

Aula Municipal de Música
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de Segre va organitzar, en acabar el
segon trimestre, una setmana amb
audicions de tots els seus alumnes.
En finalitzar el segon trimestre vàrem
fer les nostres tradicionals audicions. I
diem tradicionals, perquè des de fa
molts anys l’AMM té el costum de fer
una mostra del treball elaborat pels
alumnes. Aquests toquen, davant del
públic assistent a la Sala de l’Orfeó, un
seguit de peces musicals que han treballat i après durant el trimestre gràcies al seu esforç i la docència i paciència del propi mestre. Durant la setmana del 3 al 7 d’abril, es van realitzar les
audicions del segon trimestre, a les 8
del vespre, per evitar confusions per part
dels alumnes, pares i públic en general.

Música, Mestr
e!
Mestre!

Presentació de la cantada de caramelles
passat diumenge de Pasqua, 16
E ld’abril
de 2006, des del balcó de
l’Ajuntament d’Artesa, la presidenta de les Caramelles de la Societat
Coral la Dàlia Blanca va llegir el text
que transcrivim a continuació.
Bon dia a tothom.
Malgrat sigui un tòpic, no em puc
estar de dirigir-vos aquestes paraules,
tornant a dir i repetir allò que sempre
hom diu: “ja ha arribat la primavera,
els camps ja verdegen, els arbres i plantes treuen flors, marquen el final de l’hivern”. Tenim ganes de tornar a sortir i
fer vida al carrer.
Això és una cosa que, per òbvia, es
podria deixar de banda, però el dia de
Pasqua, i des d’aquest balcó, no hem
de deixar de dir-ho.
No podem deixar de parlar de la poesia i de l’encant que té la primavera i
d’allò que suposa i simbolitza:
- L’esclat de l’alegria de la vida, la joia
de tornar a sortir al carrer, l’ofrena dels
nostres cants, per agrair que tot torna a
passar i per demanar que això no canviï.
- La natura ens recorda que tots els cicles continuen el seu curs i nosaltres
també hi hem de participar.
Quant sortim a cantar, tota una barreja de sentiments i sensacions se’ns
desvetllen en el nostre interior:
- La sensació que som els hereus d’una
tradició de molts anys, i quan voltem i
cantem, a través de nosaltres, ho fan tots
aquells cantaires que fa molts anys ja
sortien a compartir els seus cants amb
les altres persones.
- La sensació que cada any és una festa
d’aniversari, i celebrem les ganes de
cantar al país, a la primavera, al poble i
a totes les coses belles d’aquest món.
- La sensació que, cantant, fem renàixer il·lusions, esperances i noves expectatives.
- La sensació que en la vida hi ha moltes coses importants i que no n’hem de

descuidar cap.
I podríem parlar i parlar... i no acabaríem d’enumerar la quantitat de coses que ens passen pel cap i pel cor en
aquest moment.
Com podeu veure, i amb molta satisfacció, us hem de dir que la família
de caramellaires enguany s’ha vist reforçada per tota una colla de persones
(petites i grans) que ens donen esperances i força per tirar endavant i convidar tothom que tingui inquietuds a
venir a cantar i compartir la nostra joia.
No voldria deixar de dir de forma alta
i clara que hem d’estar profundament
agraïts a totes les persones, cantaires,
directors, acompanyants i altres persones vinculades amb les caramelles,
d’ara i sempre, el seu esforç per mantenir viu aquest dia. Totes ho han fet
possible i totes han estat importants.
Tot comença i tot acaba, i és comprensible que les persones passem, però
entre tots hem d’aconseguir que sempre hi hagi persones disposades a sortir
diumenge de Pasqua al carrer a cantar.
En aquests moments polítics, sens
dubte importants, no vull parlar de po-

lítica, ja que potser no ens toca; però sí
us diré que nosaltres també en fem de
política (de la millor), i també fem país,
i ho fem d’aquesta manera: cantant i
mantenint la tradició viva.
Finalment us diré que no seria just
acabar sense recordar els companys que
avui ja no poden estar ni cantant ni escoltant, perquè ens han deixat o perquè
la malaltia no els ho permet. Per ells!!!
Un record especial per la persona que
durant tants anys ens ha acompanyat
pels carrers i des d’aquest balcó glossant sobre la pasqua, el país, les caramelles i la vida. El Rosendo del Bepeta,
que tantes vegades va dir allò de:
Caramellaires d’Artesa,
si no hi sóc, canteu igual,
que ha tornat la primavera
i el cel s’ha tenyit de blau.
Caramellaires d’Artesa,
si no hi sóc, canteu igual,
que heu omplert l’ànima meva
de melangia amb vostres cants.
Gràcies i bona Pasqua.
Caramelles de la Societat Coral
La Dàlia Blanca
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Primavera Musical d’Artesa
la Primavera Musical
N eix
d’Artesa, una iniciativa de
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mestres com Armando Marrossu i
l’Orfeó Artesenc, l’Aula Municipal Miquel Tràpaga,
de Música i l’Ajuntament d’Artesa entre altres.
que consisteix en tot un seguit de
El concert va
concerts que es realitzaran a Artesa ser tot un èxit en
durant els mesos d’abril, maig i juny públic: un total de
de 2006.
75 persones que
Un acte inusual per un Artesa de van gaudir de la
Segre, un escenari més que familiar per tècnica i musicaa tots i un músic molt conegut per litat d’aquest jove
alguns però desconegut per uns altres. artista. Música del
Tot, en un dia tan assenyalat i celebrat renaixement, per
per a tots els catalans i catalanes. Així entrar en contacte,
hem presentat aquesta nova iniciativa: i música contemPrimavera Musical d’Artesa.
porània, per fina- Coral Ginesta de Cervera dirigida per Xavier Puig
L’Orfeó Artesenc i l’Aula Municipal litzar el concert,
de Música hem volgut unir esforços i, són dos dels estils
conjuntament, oferir-vos un seguit de musicals que Miconcerts per tal de familiaritzar-nos, quel Hortigüela va
cada cop més, amb la cultura musical escollir com a
que ens envolta. Música coral, repertori d’aquest
orquestral i instrumental és la que primer concert.
podreu escoltar al llarg d’aquests cinc Una excel·lent
concerts.
agilitat, coordinaEl primer va tenir lloc el passat 23 ció, concentració,
d’abril, a càrrec del guitarrista musicalitat... és el
Miquel Hortigüela, músic i professor que es podia obserde l’Aula Municipal de Música var en aquesta gran
d’Artesa de Segre. Nascut a Lleida, actuació.
inicià els seus estudis a la mateixa
El segon dels
Capella de Música de Sant Llorenç de Lleida dirigida per Lluís Maria Virgili
ciutat, finalitzant-los amb Menció concerts va tenir
d’honor. Posteriorment, ingressà al lloc el dia 7 de maig, amb un concert durant les properes setmanes. El
Real Conservatorio Superior de Música de cant coral, que també era el concert concert va comptar amb la Coral
de Madrid, on obtingué el grau superior de cloenda de la V Primavera Coral Ginesta de Cervera, dirigida per Xavier
de guitarra amb excel·lent i Premi de les Terres de Lleida de la Federació Puig, La Capella de Música de Sant
extraordinari de fi de carrera. Al llarg Catalana d’Entitats Corals. La Llorenç de Lleida, dirigida per Lluís
de la seva carrera ha rebut classes de Primavera Coral de les Terres de Lleida Maria Virgili, a més de l’Orfeó
és un cicle de Artesenc. El concert va oferir diferents
concerts que s’or- repertoris: espirituals per part de la
ganitza cada pri- Coral Ginesta, música religiosa per part
mavera i ha arribat de la Capella de Música de Sant
enguany a un total Llorenç i música tradicional per part
de 8 concerts i més de l’Orfeó Artesenc. El nombrós públic
de vint corals assistent va poder gaudir d’un molt bon
participants. En- concert de música coral, tant en les
guany, aquest cicle interpretacions de les corals com en la
ha comptat amb el varietat de repertoris.
patrocini del grup
El concert va ser presidit per
La Manyana, que Domènec París, alcalde d’Artesa de
va enregistrar tot el Segre, Montserrat Cadevall, presidenta
concert per La de la FCEC, Elisabet Talavera, cap de
Manyana TV, i que la demarcació de Terres de Lleida de
serà retransmès la FCEC i els responsables del Grup
L’Orfeó Artesenc d’Artesa de Segre dirigit per Sergi Valls

Música, Mestr
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Montserrat Cadevall, presidenta de la FCEC dirigint unes paraules

La Manyana, patrocinadors de tot el
cicle. De les seues intervencions,
destaquem les paraules de reconeixement i agraïment per part de
l’alcalde d’Artesa de Segre, per la tasca
que realitza el director de l’Orfeó
Artesenc, Sergi Valls. Per la seua
banda, la presidenta de la FCEC, va
donar l’enhorabona a l’Orfeó Artesenc
i al poble d’Artesa perquè La Raimundeta, cançó-dansa d’Artesa de
Segre, serà cançó obligada per totes les
corals catalanes que participin al cicle

Catalunya Coral que s’organitza cada
tardor per tot Catalunya, donant a
conéixer la nostra ciutat i la nostra
cultura a tot Catalunya.
El concert va finalitzar amb tres
cançons que les corals van interpretar
conjuntament: El Cavaller Enamorat,
El Rossinyol i el Cant de la Senyera.
Després, l’Orfeó Artesenc va preparar
un ressopó per a totes les corals participants a la seu de les Escoles Velles.
La Palanca

PROPERS CONCERTS DE LA PRIMAVERA MUSICAL D’ARTESA
Concert de fi de curs
11 de juny de 2006
5 de la tarda a l’Església Parroquial
Participants: Aula Municipal de Música, Coral Infantil Brots d’Il·lusió i
Orfeó Artesenc

Concert de la Coral Xera de
Barcelona
18 de juny de 2006
1 de migdia a l’Església Parroquial

Concert de l’orquestra de flautes
Amalgama
25 de juny de 2006
5 de la tarda a l’Església Parroquial

L’orquestra Amalgama
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da per “La Caixa” per ampliar estudis a L’École Normale
de Musique de Paris, on obté els Diplomes Superiors de
Flauta i Música Cambra. Ha ofert nombrosos concerts a
Espanya i França.
Al llarg dels 4 anys d’existència, s’ha treballat un repertori variat pel que fa a les obres que pot tocar una orquestra amb aquestes característiques: clàssiques, bandes sonores de pel·lícules, sardanes i obres tradicionals del nostre país, obres no tan conegudes, però sí entretingudes...
Els músics d’Artesa que formem part de l’orquestra som
l’Andreu Sala i el Pau Mora.
SI VOLEU GAUDIR DE LA NOSTRA MÚSICA, VENIU EL 25 DE JUNY A L’ESGLÉSIA A LES 5 DE LA
TARDA. US HI ESPEREM!
Pau Mora
la Palanca

L’orquestra Amalgama pretén ser una barreja d’unió entre
els flautistes lleidatans i, a la vegada, una eina pedagògica
entre els alumnes de flauta travessera de Grau Mitjà de les
Terres de Lleida. L’han fundada els professors Isidor Rosich
i Carles Fortuny, amb la col·laboració del Consell Comarcal de l’Urgell. La comprenen més de quaranta alumnes
avançats de flauta travessera, sis violoncels, els seus professors, un piano i un bateria. L’ha apadrinada la presidenta del Consell Comarcal de l’Urgell, Rosa Maria Mora. Hi
ha alumnes de Tàrrega, Agramunt, Balaguer, Cervera,
Guissona, les Borges Blanques, Sant Guim de Freixenet,
Ivars d’Urgell, Mollerussa, Bellpuig, Térmens, Lleida i
Artesa de Segre. Va ser fundada el curs 2001-2002.
Es va estrenar el 26 d’abril de 2003 a Agramunt, concretament al Casal Agramuntí. Han realitzat molts concerts per
les Terres de Lleida: Os de Balaguer, Verdú, Balaguer,
Agramunt, Sabadell, Tremp, Preixana, Vallbona de Les Monges, Sant Guim de Freixenet, Vallfogona de Balaguer, Lleida
(a l’auditori Enric Granados) i han fet un intercanvi amb
l’orquestra de flautes del Conservatori de Sabadell.
La directora de l’orquestra és l’Elena Sentís,
exprofessora de flauta del Conservatori Professional de
Música de Lleida. Actualment és professora de l’Escola
de Música de Barcelona i de l’ Ametlla del Vallés. Va néixer a Barcelona. Va cursar els estudis de música al Conservatori Superior de Música del Liceu, on va obtenir el
Títol Superior de Flauta Travessera. Més tard va ser beca-
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27è Aplec de Corals a Organyà
14 de maig, les nou corals de la
E lDemarcació
de Terres de Lleida
de la FCEC van trobar-se a Organyà
per realitzar el seu 27è aplec, en el
marc de les celebracions del 25è
aniversari de la coral Bordonera.
Com cada any, les diferents corals
de la Zona Nord de Terres de Lleida es
reuneixen tot un dia per treballar i
retrobar-se tot gaudint del cant coral.
Durant el matí, tot treballant amb un
director convidat; després, el dinar de
germanor; i finalment, a la tarda, un
concert on totes les diferents corals
interpreten els repertoris que han
treballat prèviament, per grups i tots
junts.
El director convidat d’enguany va
ser el mestre Manuel Cabero que, amb
motiu del 250è aniversari del naixement de W. A. Mozart, va treballar
els seus Noctturni amb més d’un
centenar de cantaires. Durant més de
tres hores, tots els cantaires van seguir
amb atenció les indicacions d’aquest
mestre de mestres, interpretant al
concert de la tarda els tres primers
Noctturni que componen aquest recull.
Després de tant treball, la coral
organitzadora va oferir un dinar de
germanor a tots els assistents del matí.
Finalment, a la tarda, després de la

L’Orfeó Artesenc i la Coral Pontsicana durant la interpretació del Gloria de la Missa d’E. Butler.

reunió de responsables, l’assaig del
cant comú i el concert.
L’Orfeó Artesenc va interpretar
conjuntament amb la Coral Pontsicana
de Ponts dues peces, de les quals
destaca, el “glòria” d’una missa
d’Eugene Butler, un americà, que va
agradar molt a tothom. Finalment,
després de tots els cants i les
imposicions de llaçades a les Senyeres
de les Corals, El Cant de la Senyera,

dirigida per Agustí Brescó, director de
la Coral Bordonera d’Organyà i
exdirector i fundador de l’Orfeó
Artesenc, va finalitzar la jornada.
El proper aplec, segurament es
realitzarà la propera primavera a La
Seu d’Urgell per primera vegada en 27
anys. No obstant, el lloc no es
determinarà fins el proper mes de
setembre.
Sergi Valls i Jové

Cloenda del IV Curs de Direcció
Lleida de la FCEC ha organitzat a
Artesa de Segre, va finalitzar el
passat 21 de maig amb Elisenda
Carrasco com a professora invitada.
La FCEC ja fa molts anys que
treballa en la formació de futurs
directors i directores arreu de
Catalunya, i des de fa uns anys va
decidir d’organitzar cursos arreu del
territori. D’aquesta manera, fa quatre
anys que es van realitzar les dues
primeres edicions d’aquest curs de
Terres de Lleida a Lleida ciutat. El curs
passat es va decidir de canviar la seu
d’aquests cursos, apostant per Artesa

de Segre, per les facilitats que
varen trobar en l’Ajuntament
i l’Orfeó Artesenc.
Durant 7 caps de setmana,
des del gener fins al maig, 9
directors i directores, s’han
format a Artesa de Segre en
la direcció de corals. Els
professors del curs han estat
Enric Navàs i Sergi Valls.
També s’ha comptat amb dos
directors convidats: Josep
Lluís Guzman i Elisenda Elisenda Carrasco donant unes indicacions a un dels alumnes
Carrasco.
L’experiència d’organitzar-lo a Artesa 5ena edició, que es realitzarà entre el
de Segre ha tornat a ser molt positiva. gener i el maig de 2007.
Sergi Valls i Jové
Ben aviat sortirà la convocatòria de la
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Curs de Direcció Coral que
E llaIVDemarcació
de Terres de
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Visites culturals del mes d’abril
Visita a Mont-rebei
El dia 14 d’abril, l’Associació Cultural
Terres del Marquesat va realitzar la sortida al Congost de Mont-rebei. D’anada es va agafar la carretera de la Vall
d’Aran i es va desviar a la sortida de
Pont de Montanyana, on es va continuar amb 6 quilòmetres de pista fins a
l’aparcament del Congost.
La ruta naturalística va ser un èxit
de participació, 43 persones hi foren
presents entre grans i menuts. Volem
destacar el grau de convivència i harmonia entre les diferents generacions.
Des d’aquest escrit volem destacar la
gran amabilitat i professionalitat dels
guardes de l’aparcament del Congost.
Així mateix cal destacar la bona feina
que està duent a terme la Fundació Territori i Paisatge, la qual pertany a la
Caixa de Catalunya.
El dia va ser magnífic i es va gaudir
d’aquesta meravella que es la perla
compartida entre Catalunya i Aragó, ja
que n’és la frontera natural. Durant l’excursió es va repartir un dossier infor-

Visita a Montsó
El dia 29 d’abril, l’associació va visitar la població de Montsó de la mà d’en
Ramon Bernaus, llicenciat en història
de l’art. Concretament, l’església, col·legiata i catedral de Santa Maria del
Romeral, lloc emblemàtic on es celebraven les Corts de Montsó des dels
segles XII fins al segle XVIII. A vegades només del Regne d’Aragó, però
sovint dels diferents estats que formaven la Corona d’Aragó, ja que era una
ciutat fronterera i propera als tres estats que la formaven.
Tot seguit es va visitar el castell templer, l’últim bastió i final de l’orde templera. És un castell imponent del que
destaquem la torre de l’homenatge. Des
de la part més alta es pot veure una panoràmica de Montsó i els Pirineus. Cal
fer una menció especial al Centre d’Interpretació i l’audiovisual explicatiu
sobre l’orde del temple, des de
Penyíscola, Tortosa, Miravet, Gardeny

matiu de caire
naturalístic.
Es va dinar a les
taules de l’aparcament amb un ambient distés i de fraternitat. Després de
dinar, ens vàrem
dirigir cap a Sant
Esteve de la Sarga,
passant per Alsamora, on es va
poder contemplar i
comentar la història de la seva torre
que pertany al segle XI.
Després ens vàrem dirigir a
Castellnou del Montsec, on hi ha la casa
fortificada en què possiblement va néixer Gaspar de Portolà i de Rovira, descobridor i primer governador de Califòrnia. En aquest poble també hi ha un
monument commemoratiu a la figura
de Gaspar de Portolà.
Seguidament, la ruta va continuar
fins a Montsó.
De camí cap a
dinar es va donar
un tomb pel nucli
antic, on es va visitar el carrer de
Joaquim Costa,
l’Ajuntament, que
era l’antiga casa
del comanador i un
palau dels Luzán.
Després es va
anar a dinar al parc
recreatiu vora el riu
Cinca, dit De los
sotos. Un cop acabat el dinar es va pujar al turó de las
Cellas, on hi ha l’ermita de l’Alegria,
l’associació del mateix nom, amb donatius populars, la va reconstruir
impecablement l’any 1983. Actualment
s’hi celebra un aplec amb molta concurrència el dilluns de Pasqua florida.
Per finalitzar la ruta cultural es va

fins a l’Alsina, on vàrem fer un tomb
pel poble i vàrem anar a l’antic molí i
premsa d’oli que data de l’any 1812.
Per últim varem passar per Moror,
on hi ha l’església romànica de Sant
Miquel. D’allà es pot veure una panoràmica magnífica de la vessant nord del
Montsec d’Ares i de Rúbies i de l’embassament de Terradets.

visitar l’església de Sant Joan, temple
renaixentista del segle XVI-XVII, edificat per l’orde dels hospitalers.
Francesc Gessé
Associació Cultural
Terres del Marquesat
Fotos cedides per Ramon I. Canyelles
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Trobada de bombers juvenils a Artesa
Bombers Voluntaris i els BomE lsbers
Juvenils d’Artesa de Segre

Bombers, unes bones torrades amb
llonganissa cuita.
Després de tenir les panxes plenes,
van anar a la plaça de
l’ajuntament a fer una
exhibició. Aquesta
constava de dues
parts, una era la d’excarcerar un cotxe i
l’altra consistia en
treure els ferits de
dins dels vehicles. Va
començar a les 11:30
del matí. Hi havia
gran expectació gràcies al mercat. Es van
excarcerar els cotxes
amb èxit i es van
atendre els ferits tam-
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van organitzar una trobada de Bombers Juvenils de tot Catalunya i Bombers Francesos.
El dia 13 de maig a la tarda van arribar els Bombers Francesos amb un autocar al Parc de Bombers d’Artesa, on
es van instal·lar per a quedar-se a dormir.
El diumenge dia 14, a les 8 del matí,
tots els Bombers del parc d’Artesa i
agents de Protecció Civil d’Artesa van
començar a preparar la gran trobada.
A les 9 del matí, van arribar els Bombers Juvenils de la província de
Barcelona, també amb autocar. Llavors
es va fer un bon esmorzar per a tots els

bé amb gran èxit.
Quan s’estava acabant l’exhibició,
els Bombers Francesos feien el simulacre d’estar apagant els cotxes i van
ruixar una mica els espectadors (perquè feia calor).
Tot seguit, els Bombers Francesos es
van ficar tots a formar en línia, perquè
allà són com a militars.
Després van fer un gran dinar a les
cotxeres i, al finalitzar, es va donar un
detall a cada parc de Bombers que havia assistit a la trobada. Els Bombers
de Barcelona i els Bombers de França
van pujar als seus respectius autocars i
van retornar als seus parcs respectius.

Text: Nick Boliart

Par tits P
olítics
Polítics

L’apunt del PSC-PM... Monges, CAP i Estatut
cop l’alcalde ha decantat un
A ltre
empat en el Ple, amb el seu vot
de qualitat, i de nou en un tema important i d’envergadura.
Es tracta de la compra de les Monges. Un altre cop no ha implicat ningú de l’oposició en aquesta empresa,
donat que no hem pogut aconseguir que
ens expliqui què hi vol fer i quan valen
les reformes per condicionar el local.
De nou, manca de planificació. Incrementar els edificis públics sense aclarir i concretar el destí de cadascun
d’ells: Escorxador, Escoles Velles, Casa
dels Mestres... i ara les Monges. En el
Ple del 4 de maig, es va demanar a l’alcalde la retirada de l’ordre del dia del
punt que feia referència a la compra de
l’edifici, ja que faltava una regidora
d’ERC i tots manifestàvem que no ens
semblava bé comprar una cosa a cegues
(com el pati del Tanatori, que després a
la funerària no li agradava). Es conti-

nua esquivant el debat de planificar totes les necessitats d’Artesa per intentar
donar-hi solució. El preu de compra per
35 milions de les antigues pessetes no
sembla cap disbarat, però mai sense
saber quines reformes caldran i el seu cost,
sobretot ara que s’ha de fer el Casal.
En canvi no es compra el pati del
costat del CAP, tot i que fa temps que
es negocia, perquè no hi ha un conveni
signat amb el Departament de Salut,
quan els Serveis Territorials de Lleida
han dit que tenen els diners per fer una
ampliació; per un garatge per ambulància 24 hores, per ubicar les urgències
en una sala concreta, augmentar el lloc
pels professionals per poder atendre
més hores, i també, per millorar l’entrada a l’edifici. Com pot ser que es
comprin les Monges sense saber què
s’hi vol fer, tan sols per tenir-les, i en
canvi en un tema tan important com
la salut, no es compra el pati tot i la

promesa del Departament? Per què es vol
tan lligat? Fins i tot es pot perdre l’ajut si
no es fa l’obra abans d’acabar l’any.
Pel que fa a l’Estatut, recomanar
el SÍ al referèndum del 18 de juny. Si
després de dos anys i mig de només
sentir parlar de l’Estatut, aguantar totes les desqualificacions dels seus detractors, obtenir el vist i plau del costat
més intransigent del PSOE i aconseguir,
no tot el que voldríem, però sí una millora important respecte al que tenim,
no som capaços d’aprovar-lo, llavors sí
que serem la “riota”. Si es vol avançar
no pot ser “o tot, o res”, quan depèn
d’altres, perquè correm el risc de perdre-ho tot.

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

Vot responsable d’ERC
presentar a votació els pressupostos
del Patronat de l’Emissora Municipal de Ràdio i els Pressupostos Municipals per l’any 2006.
Els de l’Emissora Municipal es van
aprovar amb el vot favorable de tots els
partits. Els pressupostos de l’Ajuntament,
però, van ser aprovats –només– pels vots
favorables de l’equip de govern (CIU).
ERC es va abstenir i PSC i PP, al contrari
que els altres anys, van votar-hi en contra.
El nostre vot va ser responsable i ens
vàrem decantar per l’abstenció per tal
de no posar fre al desenvolupament del
nostre municipi, ja que si no s’hagués
aprovat aquest pressupost s’hauria
d’haver prorrogat el de l’any 2005 (només pel que fa a funcionament). Això
hauria suposat haver de continuar governant sense cap increment de diners
i, si amb els pressupostos anteriors
aprovats, l’equip de govern no ha fet
gran cosa, no volem ni pensar el que
hauria estat del nostre municipi sense
l’aprovació del d’aquest any.
Una altra situació amb la que ens
hauríem pogut trobar, si haguéssim vo-

tat tots en contra i no s’hagués aprovat
el pressupost, és que l’equip de govern
podia haver presentat la seva dimissió.
Això hauria suposat tornar a votar alcalde a un any vista de les properes eleccions municipals i, a aquestes alçades
tots tenim les nostres responsabilitats.
Bé, tots excepte un, el regidor del PSC,
que es veu capaç de fer d’alcalde i de
regidor de totes les regidories. Però a
aquestes alçades ja comencem a saber
com és i no ho podem permetre.
Volem que quedi clar que el nostre
vot no va ser favorable, el nostre vot
va ser l’abstenció. No vàrem voler votar en contra perquè, a nosaltres, totes
les propostes que es facin en benefici
del municipi, ens semblen correctes, per
tant seria una incoherència votar-hi en
contra. En canvi, tampoc hi vàrem voler votar a favor perquè no estem disposats a claudicar més fins que hagin
fet totes les coses a les que s’havien
compromès i que encara estan pendents
de realitzar. Tampoc vàrem voler presentar cap aportació, perquè no volem
que aquesta llista de coses pendents es
vagi fent més gran. Tenim moltes propostes pel nostre municipi, però les ani38
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Ple extraordinari celebrat
E nel undilluns
20 de març, es varen

rem aportant a mesura que es vagin acabant les pendents.
Alguns dels temes importants que apareixen a la nostra llista de pendents són:
- Cal que, d’una vegada per totes, s’acabi l’arranjament de la zona d’esbarjo
de La Palanca. Fa tres anys que ho estem demanant i encara està tot com el
primer dia. Creiem que seria bo per
promocionar el nostre municipi.
- També vàrem demanar la rehabilitació del Casc Antic i del Carrer Maria
Anzizu, per ser el carrer d’enllaç entre
el Casc Antic i la zona nova.
- La regulació del trànsit a les entrades
a Artesa és una altra de les coses que
hem demanat moltes vegades. S’haurien de senyalitzar adequadament els passos de vianants.
- Hem demanat els comptes, els contractes... de les diferents fires i festes i
no se’ns han deixat veure.
- També hem demanat una còpia de la
cinta de l’entrevista a l’alcalde que es
va emetre per Ràdio Artesa i, per part
de l’alcaldia, se’ns ha denegat.
- S’ha d’aclarir tot allò referent al
Tanatori. Qui el fa? On es fa? L’ajuntament col·labora en alguna cosa?...

Par tits P
olítics
Polítics
- Cal consensuar el que es farà amb
l’edifici de Les Monges.
- Abans de fer el Casal Cultural, s’hauria de
fer un estudi de la resta d’edificis municipals que estan molt deteriorats (escorxador, cases dels mestres, escoles velles...).
- També cal deixar clar què passa amb
els diners procedents de les llicències
d’obres sol·licitades als pobles. L’alcalde es va comprometre a què aquests
diners s’invertirien als pobles. Aquest
compromís va ser agafat a l’any 2004
i, a dia d’avui, aquests diners no sabem
on són ni què se’n pensa fer.
- Pel que fa a la urbanització del Polígon I del polígon industrial, hi havia
una sèrie de propietaris que tenien uns
deutes amb l’Ajuntament. Segons ens
consta, aquests deutes continuen exis-

tint i ens agradaria que aquest tema
quedés tancat d’una vegada per totes, i
això només serà quan els morosos hagin pagat el que deuen.
Podríem continuar enumerant coses
pendents, però tot això ja anirà sortint.
Aquesta actitud per part de l’equip
de govern fa que tinguem la sensació
que passen de nosaltres, que només van
a la seva. No ens informen ni tenen en
compte les nostres aportacions quan no
els afavoreixen a ells, encara que siguin
per un benefici pel municipi. Nosaltres
no estem a l’equip de govern, però tots
junts formem aquest Ajuntament i volem el millor per Artesa i els agregats.
Això, sembla que l’equip de govern
moltes vegades no ho recordi.
La nostra missió en aquest Ajunta-

ment és vetllar per la bona marxa del
nostre extens municipi, escoltar i transmetre les inquietuds dels nostres veïns
i de les nostres veïnes, vetllar per la
bona gestió dels béns municipals i de
l’Ajuntament, ajudar les associacions i
tots els habitants a poder veure satisfetes les seves sol·licituds, col·laborar i
participar en totes les activitats que es
facin... Tot i que, moltes vegades no
se’ns fa arribar i, fins i tot, se’ns amaga
la informació i no ens assabentem de
moltes coses, des del Grup Municipal
d’ERC intentem col·laborar i donar suport a tot allò que se’ns demana.

Grup Municipal d’ERC
Artesa de Segre

Postura d’ERC en la compra de les Monges
calde es proposava incoar l’expedient d’adquisició de l’edifici del Col·legi de les Germanes Dominiques de
l’Anunciata (Les Monges).
Per part de la totalitat de l’oposició
(ERC, PSC i PPC) es va sol·licitar la
retirada d’aquest punt de l’ordre del dia;
ja que, durant les reunions prèvies que
s’havien fet sobre aquest tema, havíem
demanat la realització d’un informe tècnic i econòmic sobre l’esmentat edifici, per saber quin era el seu estat i per
poder valorar així si calia o no comprar-lo. A més, una de les regidores del
nostre grup havia disculpat la seva assistència al Ple i, al creure que era un
tema molt important pel nostre municipi, ens hauria agradat més que s’hagués aprovat o rebutjat aquesta proposta
amb l’assistència de tots els regidors i
regidores de l’Ajuntament.
Evidentment, com ja sol ser normal
amb aquest alcalde, això no va ser acceptat. Recordeu que el projecte del
Casal Cultural també va ser aprovat
amb el seu vot de qualitat, i aquesta
vegada va tornar a ser així. Al faltar una
regidora érem 5 (3 ERC, 1 PSC i 1 PPC)
contra 5 (CIU), la qual cosa va provocar una segona votació de la que també
en va resultar un empat. Llavors, l’alcalde, fent ús del seu vot de qualitat, va
aprovar la proposta.

Aquesta compra suposa una inversió
de 214.414,00 euros (uns 35 milions i
mig de les antigues pessetes aproximadament). El nostre grup creu que, tot i
ser un preu raonable, no és cap “ganga”, ja que és un edifici afectat com a
zona d’equipaments i, per tant, no s’hi
poden construir pisos. Això fa que no
es pugui comparar aquest preu amb el
dels solars edificables.
A més, igual que els altres grups de
l’oposició, havíem demanat l’informe
tècnic i econòmic perquè, a hores d’ara,
no sabem quina és la inversió que s’hi
haurà de fer. Per posar l’edifici en condicions potser ens haurem de gastar el
doble, o el triple, de diners. És una cosa
que no sabem i no ens volíem arriscar
a que l’Ajuntament s’hagi de gastar
molts diners. Tampoc, en cap moment, se’ns
ha dit exactament què s’hi pensa fer.
Considerem absurd que l’equip de
govern (CIU) vulgui incrementar el
patrimoni de l’Ajuntament abans de
condicionar la resta de les seves possessions, ja que n’hi ha algunes que
estan força deteriorades. Aquests diners,
si els sobren, els podien haver invertit en
arreglar algun d’aquests edificis.
Ens hagués agradat que, abans de
comprar Les Monges, se’ns hagués explicat què es pensa fer amb els altres
edificis i solars que són propietat de
l’Ajuntament: Cases dels mestres, Escorxador, el solar de davant dels Bom39
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el Ple del passat 4 de maig
D urant
de 2006, per part del senyor al-

bers, Escoles Velles, l’esplanada del
costat del Col·legi, els “Silos”, el solar
del costat de la Opel, el Museu... Alguns d’aquests edificis estan en molt
mal estat i no trobem bé que s’adquireixi un altre edifici que pugui passar a
incrementar la llista d’edificis malmesos.
Des del Grup Municipal d’ERC creiem que la compra d’aquest edifici serveix per a què l’equip de govern
“s’apunti ara un bon tanto”, però serà
una hipoteca per al futur del municipi.
Volem recordar que aquest any també
s’hauria de començar l’obra del Casal
Cultural, que està pressupostada en –
aproximadament– uns dos milions
d’euros (més de 330.000.000 ptes.), que
són molts diners per aquest Ajuntament
i, si de veritat hi ha tants diners, hem
de recordar a l’alcalde el compromís
adquirit l’any 2004, entre d’altres, de
retornar als pobles agregats els diners
de les llicències d’obres.
El nostre grup no estava informat
sobre què es pensava fer en aquest edifici ni de quan costava la seva adequació. No sabem si aquesta adquisició és
una decisió encertada pel municipi o no,
però davant la manca d’informació als
grups de l’oposició respecte a les nostre reiterades demandes, ens vàrem decantar pel no.
Grup Municipal d’ERC
Artesa de Segre

Psicologia de Cada Dia

El principi del plaer
teories de Freud expliquen que
L esel nen
(la persona) funciona sota

tes al seu fill, posant-li normes i no deixant-li fer tot allò que el seu caprici vol.
En l’educació d’un infant no es poden evitar ni les normes ni la jerarquia.
De fet, el nen necessita, reclama (encara que sigui inconscientment) unes normes, un camí marcat per on caminar.
Traçar el camí en els temps actuals es
fa difícil; els pares a vegades creuen
nedar contra corrent, però cal no defallir; cal anar marcant la pauta. És més
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infants per compensar-los del poc
temps que els dediquem. També es dóna
el principi del plaer. És a dir, només
el cas que alguns pares i mares tenen
vol fer allò que li resulta agradable.
por d’enfrontar-se als seus fills. Una
El nadó no només menja per instint
altra raó és que freqüentment els pares
de supervivència, sinó que també ho fa
es desautoritzen mútuament i marquen
per sentir el plaer que li proporciona el
línies de conducta contradictòries. I
fet fisiològic de succionar i per estar en
també cal dir que els pares actuals han
contacte íntim amb la mare. Plora sovint
crescut en una societat força autoritàperquè reclama el plaer d’uns braços que
ria i molt restrictiva, i sovint no consil’acaronin i així tot un seguit d’atencions.
deren bo transmetre aquest model als
Així que el nen va
seus fills. Personaladquirint una certa inment considero que
Des de ben aviat l’infant ha d’aprendre que quan
dependència física de
l’autoritat hi ha de
els pares diuen no, aquesta decisió és inapel·lable;
la mare, continua voser, encara que sense
lent satisfer els seus
caure en l’autoritarisaquest fet li pot crear frustració, però ha d’aprendesitjos i és tasca dels
me. És a dir, cal prendre
a
tolerar-la
i
conviure
amb
ella
pares anar-lo condre consciència que
duint cap al principi
no és beneficiós per
de realitat. És a dir, cal ensenyar-li que perillós per un infant no saber quin camí als nostres nens protegir i excusar sistot vol un esforç, que hi ha un temps seguir i trobar-se sense guia que errar temàticament la seva actitud.
d’espera per aconseguir les coses de- en el trajecte. El nen ha de saber, això
La conseqüència de no posar límits mositjades (el plaer) i que a vegades els sí, que els pares sempre hi són i sentir delaria un noi que mai no en tindria prou,
desitjos no es poden fer realitat.
que el seu amor és incondicional.
que voldria cada vegada més i que no acCal entendre que a un pare li és molt
Des de ben aviat l’infant ha d’apren- ceptaria de cap manera un no per resposta,
difícil negar-li coses al seu fill. Els pa- dre que quan els pares diuen no, aques- un noi intolerant que no hauria madurat
res, com no, desitgen abans que res la ta decisió és inapel·lable; aquest fet li adequadament i que en l’adolescència i sefelicitat del seu fill i se’ls fa difícil ne- pot crear frustració, però ha d’apren- gurament també en la maduresa es mouria
gar-li res, però de la mateixa manera dre a tolerar-la i conviure amb ella.
pel principi del plaer, reclamant a la socieque cap pare deixaria que el seu fill ju- Per què actualment costa tant posar lí- tat en general allò que segurament la sociegués amb un estri perillós, per més bé mits als nois? Per què està tan mal vist tat no li podria donar perquè el seu esforç
que s’ho passés el nen i per més que li el verb prohibir? Les respostes penso hauria estat nul per a ser-ne mereixedor.
ho demanés, de la mateixa manera cal que estan en el ritme frenètic que tots
que el pare no permeti algunes conduc- plegats portem i sovint complaem els
Noemí Farré Cortadelles

Inf
or mació Municipal d’Ar tesa
Infor

Mes d’abril
Ple ordinari: 06-04-2006
S’aprova, per unanimitat, l’acta
ordinària de 02-03-06 i l’extraordinària de 20-03-2006.
S’aprova, per unanimitat, la proposta definitiva dels padrons fiscals de
2006.
S’aprova, per unanimitat, la recepció de l’obra “Creació de places escolars de Llars d’Infants Municipals” i
es procedeix a la cancel·lació i devolució de fiances.
S’aprova, per unanimitat, modificar l’article núm. 6 de l’ordenança fiscal “número 10 reguladora de la taxa
de distribució d’aigua”, afegint-hi una
tarifa de 0,47 euros/m3 pel consum d’aigua al Polígon Industrial i establint per
a aquest àmbit una quota de manteniment de 1,56 euros al mes.
S’aprova, per unanimitat, acceptar la subvenció de 93.600 euros, que
el Departament d’Educació ha concedit a l’Ajuntament d’Artesa amb destí
a minorar les quotes del servei del curs
acadèmic 2005-06 de la Llar d’Infants
Municipal El Bressol.
S’aprova, per unanimitat, concórrer a la convocatòria del Departament de Política Territorial per al Pla
de Millora de Barris. Es demana ajut
econòmic per a la realització de l’adequació del Carrer Maria Anzizu per
valor de 174.207,89 euros.
S’aprova, per unanimitat, concórrer a la convocatòria del Departament de Medi Ambient i Habitatge, per
a finançar les despeses per les següents
actuacions d’abastament d’aigua: “Portada d’aigua, en alta, a Artesa de Segre”
i “Portada d’aigua, en alta, a Comiols”.
S’aprova, per unanimitat, concórrer a la convocatòria del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, demanant subvenció per a la Fira
del Meló 2006.
S’aprova, per unanimitat, verificar el text refós, del Pla Parcial Urbanístic del sector de l’Institut, segons el
document tècnic redactat amb data de
febrer de 2004.

S’aprova, per unanimitat, la
moció a favor del manteniment de Ràdio 4 i de les desconnexions en català
de TV2 a Sant Cugat, consensuada entre els grups municipals de ERC, CIU i
PSC-PM.

ACORDS DE LA COMISSIÓ DE
GOVERN
(dels dies 20 i 27 d’abril)
S’acorda proposar a l’alcaldia la
concessió de les següents llicències
d’obres i autoritzacions de guals:
- A Ramon Vilella Vilana, per repassar
i pintar la façana de l’edifici situat al c/
Afores, s/n.
- A Construccions Alòs, SCP, per l’arranjament de la teulada, col·locant plaques sota la teula àrab, a l’edifici propietat de Josep Coma, situat al carrer
de Dalt, s/n de Vernet.
- A Mobles i Fusteria Giribet, SL., per
l’adaptació del recinte de muntacàrregues, a l’edifici situat al c/ Sant Antoni
M. Claret, 19.
- Al Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya, per a les obres
de fonamentació i urbanització d’un
edifici prefabricat a instal·lar al CEIP
Els Planells.
- A Xavier Cases Sabaté, per la segregació de 12,43 m2 de la finca urbana
situada a la Ctra. d’Agramunt, 108.
- A Alexan Artesa, SL, per a l’ampliació del magatzem de producte acabat i
la construcció de nau industrial, a situar a les parcel·les 2-9 i 10, respectivament del Polígon Industrial el Pla.
- A Cap de la Serra, SA., per a la segregació de 210 m2 de la urbana resultant
de la agrupació de les finques situades
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a l’avinguda Maria Anzizu, 32.
- A Eduard Garriga Marsol, per canviar sanitaris de bany i rajoles de la cuina
de l’habitatge situat a la Ctra.
d’Agramunt, 34, 4t.
- A Àngel Solé Farré per realitzar manteniment de la teulada de l’edifici situat al c/ Afores, s/n de Colldelrat.
- A Pere Jubete Farré, per a l’arranjament de cuina de l’habitatge situat al c/
Segre, 9, 1r.
- A Arema, SA, per a l’arranjament del
col·lector i registre de rec, situat entre
els carrers Fassina, de l’Horta i Tros del
Molí.
- A Ramon Regué Montserrat i Rosa
París Barril, per a la distribució d’habitatges de l’edifici situat al carrer posterior de la Ctra. d’Agramunt, 93.
- A Antoni Sala Novau, per a la segregació de 16,65 m2 de la finca urbana
situada a la Ctra. de Tremp, 42.

INFORMES DE L’ALCALDIA
S’ha resolt favorable la indemnització pels danys al Pont del Senill.
L’import de la indemnització és de
2.694,78 euros.
Els Bombers voluntaris d’Artesa
de Segre han demanat un ajut econòmic de 600 euros per a poder fer front
a les despeses de la 5ena trobada de
Bombers Juvenils de Catalunya.
Les Artesenques Actives han
demanat un ajut econòmic de 1.500
euros per a poder fer front a les despeses de les activitats de l’associació durant l’any 2006.
El dia 18 de maig passarà la Volta Ciclista de Catalunya entre les 13:30
i les 14:00 hores en una etapa que va
de Perafort a Arcalís.
Carme Barril i Brescó

Les R
e gidories Inf
or men
Re
Infor

Avantprojecte centres escolars Els Planells
Des de ja fa uns quants anys, els centres
escolars de la nostra ciutat, el CEIP i
l’IES Els Planells, tot i les obres que
s’hi han anat fent, tenen unes
mancances d’espais per tal de poder
donar cabuda de manera adequada a tot
l’alumnat que hi està escolaritzat.
L’Ajuntament d’Artesa de Segre ha
estat conscient d’aquestes mancances
i en les diferents reunions i converses
que s’han mantingut en els darrers tres
anys amb el Departament d’Educació,
sempre s’ha remarcat la importància de
dotar, de manera definitiva, dels espais
que els centres escolars necessiten.
Per aquest motiu, quan el passat dia
14 de març vàrem rebre la visita del
Director dels Serveis Territorials
d’Educació Sr. Carles Vega, per tal de

presentar
l’avantprojecte
de
l’ampliació i adequació dels centres
escolars que té pensat dur a terme el
Departament d’Educació, vàrem sentir
una gran satisfacció. Sembla que, d’una
vegada per totes, se solucionaran els
problemes d’espai i de mancança
d’aules de les diferents tipologies que
es necessiten en uns centres escolars.
A més, el fet de diferenciar al màxim, i
dins les possibilitats que hi ha, els
espais del CEIP i l’IES també pensem
que és una decisió correcta i adequada.
És un projecte ambiciós i que
necessita una dotació econòmica molt
important, però també creiem que és
necessari i imprescindible. Estem
convençuts que l’avantprojecte
presentat esdevindrà definitiu i que, en

un parell d’anys, la zona escolar de la
nostra ciutat serà adequada a les
demandes actuals i futures, no tan sols
del nostre municipi sinó també d’altres
municipis dels voltants que també són
usuaris d’aquests centres.
L’Ajuntament, a més, preveient
futures necessitats dels centres
escolars, ja va modificar en el POUM
que està aprovat inicialment, l’espai
adjacent als centres per tal de, si així
s’escau, poder disposar-ne.
NOTA DE LA REDACCIÓ:
Aquest text hauria hagut de sortir dins
del Tema del Mes de la revista anterior. Per problemes amb el nostre
correu electrònic, no va poder ser així

Aprovació ordenança reguladora entrada de vehicles
El passat dia 4 de maig, el Ple de l’Ajuntament d’Artesa de Segre aprovà una ordenança reguladora de les
entrades dels vehicles als locals a través de la vorera.
Entre d’altres, aquesta ordenança preveu l’obligatorietat, durant un any, de modificar aquelles entrades que no
s’adaptin a la normativa. Per aquest motiu, l’Ajuntament facilitarà gratuïtament durant aquest període, les peces
necessàries per poder realitzar les modificacions pertinents.
En cas que no es compleixi amb l’ordenança, aquesta preveu la possibilitat de sancionar l’infractor.

Concurs per al nou servei d’orientació laboral
L’Ajuntament d’Artesa de Segre convoca un concurs per trobar el logotip i el nom
del nou servei d’orientació laboral (projecte TROFEIJO).
Si hi esteu interessats podeu recollir les bases a l’Ajuntament (de 9h a 15h) i, si us cal més
informació, podeu trucar al 973 40 00 13.
Organitza: Ajuntament d’Artesa de Segre
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Durant el 2006, les parelles que es casin o tinguin un fill o una filla rebran la revista de forma
gratuïta fins a final d’any, prèvia comunicació
de l’esdeveniment.

Revista la Palanca
Edifici Escoles Velles s/n
Apartat de Correus 30
25730 Artesa de Segre
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Artesenques per l’Estatut. 1932

Quan en el moment actual i paradoxalment, entre els socialistes i els republicans (ambdues parts amb raons
òbvies per a ells) estan amb l’opinió
dividida entre votar SÍ o votar NO a
l’actual Estatut d’Autonomia, l’any
1932 el jovent d’Artesa va votar
massivament a favor de l’Estatut.
La cosa ja ve de lluny. El 15 d’abril
de 1931 es va proclamar la República,
i fa molt poc temps que es va celebrar
el 75è aniversari, dia per dia. Per aquest
fet aquell any a Artesa es va fer festa
grossa. A l’endemà es va fer una manifestació per la carretera. La gent de la
marxa cantava La Marsellesa (L’Himne de Riego no es sabia massa).
Amb tot, en arribar a la Farmàcia
Bayer les cançons van emmudir, perquè el noi de la casa estava molt malalt. Desprès van continuar cantant, van
pujar i baixar per les rampes eufòrics,
tot continuant fent barrila. Anaven pels
pobles amb un camió. Van anar a Fora-

dada i tot cantant cançons cridaven “Visca Catalunya” i “Visca la República”.
Era com quan el Barça va guanyar la
Copa d’Europa, però en aquest cas la
eufòria va durar més dies.
Ens diuen que al damunt de les noies
de la foto hi havia un gran rètol que deia
“VOTEU L’ESTATUT” i que d’aquelles 33 xicotes sols en queden 9 de vives. Totes lluïen la cinta de la senyera,
de diferent gruix, però totes procuraven
portar-la. Es nota un fort sentiment reivindicatiu, reflex sens dubte del que es
respirava al carrer i a les cases. Algunes anaven tocades amb el “gorro
frigio” de la República.
Les noies són, començant per dalt i
d’esquerra a dreta: la Sisqueta de cal
Petit de l’Ariet (tenia 17 anys), la Maria
Blanch de cal Josepet (i Fonda la Palma), la Rosita del Santacreu i la Lola
de cal Gust, a més de dues canalles que
volien sortir.
Segona fila: la Ramona de cal
Perutxo, una americana parenta del
Pauló, la Fina de ca la Llucieta, la Pepita
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tema de la foto d’aquest mes,
E lmés
que escaient és oportú.

Bergoñó, la Mercè del Roig, l’Angeleta
Pla (La Perutxa), que era cap de cosidor, la Concepció Serra de cal Guiu, la
Maria de ca l’Oliva, dels paletes,
l’Angelina Vilella de cal Bimero, la
Lídia del Cortassa i l’Engràcia Pastoret.
Tercera fila: l’Antonieta Artigues,
mestra a Sort, la Petra Solé de cal
Blanco, l’Emília Sala de cal Carbasse
(mare del Joan), la Teresina del
Flaquet, la Roseta del Serrano, la Lola
del Julià, la Maria Serentill, l’Engràcia
Bernaus, dels americans, la Sessé
(Natividad) i l’Alicia Cases (Santaugènia o cal Parra).
I cuarta fila: la Llucieta, la Saida (de
Santamaria), la Bepeta Guiu, dels americans (Argentina), la Carmeta del Serra, l’Antonieta del Patac, espardenyés,
la Pilar Solé de cal Gras (Barcelona) i
l’Elvireta del Betre.
En els darrers números de la revista
hem parlat d’aquesta època i que al cosidor de La Perutxa s’hi organitzaven
activitats, caramelles, etc. La foto re-

Ima
tg
es d’Ahir
Imatg
tges
flecteix la força dels valors emergents
femenins d’una època en què la dona
lluitava per un lloc en la societat, que
fins llavors se li havia negat. Avui, amb
la situació normalitzada, segurament la

foto seria irrepetible amb noies actuals. Seria un tema per la reflexió, sempre amb l’atenuant que avui la situació
al carrer és diferent.
La imatge va ser publicada pel Club

de Lectures amb motiu d’una exposició per la Festa Major de 1999.

www.lapalanca.cat
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Bartomeu Jové i Serra
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Els deu pintors i pintores que actualment formen part de l’Estudi Amics de l’Art d’Antoni Borrell, van exposar les
seves obres pictòriques a la Dàlia Blanca durant la passada Pasqua. (Foto: Joan Amadeu Gili Noguera)

