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Educació destinarà 4,5 M a Els Planells
El Departament d’Educació té prevista
aquesta inversió que suposarà, entre d’altres
aspectes, la construcció d’un nou centre de
primària per al curs 2008-2009. Les actua-
cions previstes permetran disposar de 2 lí-
nies al CEIP i a l’ESO.

Foto: Josep M. Espinal
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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 ajun-
taments de Foradada i de Vilanova de Meià.
Recull efectuat per Ramon Giribet i Boneta.

FEBRER
Municipi d’Artesa de Segre
Naixements:
dia 27: Llorenç Pujol i Carbó, fill de Miquel i de Sara
Defuncions:
dia 9: Eugenio Figueras i Hernández (85 anys), natural de Garganta de Baños
(Cáceres)
dia 10: Joaquima Saldaña i Cosín (82 anys), natural de Barcelona
dia 13: Teresa Alòs i Llordés (87 anys), natural de Foradada
dia 15: Rosa Trepat i Mora (90 anys), natural de Baldomar
dia 17: Felicià Espinal i Amigó (76 anys), natural d’Artesa de Segre
dia 27: Inocencio Coca i Arias (79 anys), natural de Freila (Granada)

MARÇ
Municipi d’Artesa de Segre
Naixements:
dia 3: Andy Bout, fill de Vasile i d’Alina
dia 4: Mariona Guàrdia i Piqué, filla de Pere i de Gemma
dia 5: Edgar Beiu i García, fill d’Alexei i de Digna
dia 23: Marwa Rabah Jiyed, filla de Hafid i de Ghizlane
Defuncions:
dia 6: Rosa Nogués i Sirvan (81 anys), natural d’Artesa de Segre
dia 9: Josep Solé i Mitjavila (57 anys), natural de Bassella
dia 21: Marina Puig i Àngel (73 anys), natural d’Artesa de Segre

Municipi de Vilanova de Meià
Naixements:
dia 13: Alba Vilanova i Prat, filla de Miquel A. i de Montserrat
dia 24: Aitana Berzosa i Sellart, filla de Xavier i d’Anna
Defuncions:
dia 3: Indalecio Boix i Sala (70 anys), natural de Tòrrec
dia 4: M. Lluïsa Roca i Eroles (73 anys), natural de la Vall d’Ariet
dia 10: Lluís Boliart i Lotarda (77 anys), natural de la Vall d’Ariet

LLLLL’Ag’Ag’Ag’Ag’Agendaendaendaendaenda

Dades facilitades pels ajuntaments d’Artesa de Segre, de Vilanova de Meià
i de Foradada.

FEBRER

Municipi d’Artesa de Segre
Temperatura mitjana del mes: 3,9°
Temperatura màxima: 18° (dia 16)
Temperatura mínima: -4° (dies 25, 26 i 28)
Amplitud tèrmica màxima: 18° (dia 16: màx. 18º i mín. 0º)
Amplitud tèrmica mínima: 1º (dies 2 i 23)
Dies amb precipitacions: 2
Precipitació màxima: 4 mm (dia 17)
Total precipitacions: 7 mm

Municipi de Vilanova de Meià
Temperatura mitjana del mes: 3,3°
Temperatura màxima: 15,7° (dia 16)
Temperatura mínima: -5° (dia 2)
Dies amb precipitacions: 2
Precipitació màxima: 3,8 mm (dia 19)
Total precipitacions: 7,4 mm

Municipi de Foradada
Dies amb precipitacions: 2
Precipitació màxima: 3 mm (dies 19 i 26)
Total precipitacions: 6 mm

MeteorMeteorMeteorMeteorMeteorolooloolooloologiagiagiagiagia

Durant els mesos de maig i 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

29 d’abril:
Al Local Social de Baldomar, a les 19h, Xerrada sobre el temps, amb Toni
Nadal (meteoròleg de TV3). Organitza: Associació Amics de Baldomar

30 d’abril:
Aplec a Sant Marc de Batlliu

1 de maig:
- Aplec a Comiols
- Aplec al Santuari de Refet

6 i 7 de maig:
Festa de Santes Creus a Vilanova de Meià

7 de maig:
- A l’església parroquial d’Artesa, a les 17h, Concert del cicle Primavera
Musical (veure pàg. 39)
- Al Local Social de La Travessa d’Anya, a les 18:30h, Ball de tarda gratuït

12 i 13 de maig:
Festa del Roser a Montmagastre

13 de maig:
- Aplec a Sant Mamet, (amb celebració de missa i botifarrada)
- Festa del Roser a Tòrrec

14 de maig:
- A les 8h, Sortida a la Cova del Bandoler. Organitza: Club de Lleure Altis
- Festa del Roser a Anya
- Primera Comunió a l’església parroquial d’Artesa

Del 22 al 28 de maig:
A Foradada, Setmana Cultural

28 de maig:
Festivitat de Sant Urbà a Foradada

26 de maig:
A la Sala d’Actes de l’Ajuntament de Cubells, a les 20h, conferència del Dr.
Josep M. Mata-Perelló (catedràtic de la UPC) sobre El Potosí: De l’espoli al
caos. Un Patrimoni de la Humanitat deshumanitzat. Organitza: Associació
cultural Terres del Marquesat

27 de maig:
A les 8h, Sortida en bicicleta a Agramunt. Organitza: Club de Lleure Altis

28 de maig:
- A les 13h a la Dàlia Blanca, lliurament de premis del XVII Premi de Narrativa
Breu d’Artesa de Segre, amb la participació de l’escriptor Josep Borrell
- A les 18h, Festival de l’Esport. En acabar, Sopar Popular. Organitza: Club
de Lleure Altis

MeteorMeteorMeteorMeteorMeteorolooloolooloologiagiagiagiagia
MARÇ

Municipi d’Artesa de Segre
Temperatura mitjana del mes: 10,3°
Temperatura màxima: 25° (dia 26)
Temperatura mínima: -4° (dia 1)
Amplitud tèrmica màxima: 23° (dia 8: màx. 21º i mín. -2º)
Amplitud tèrmica mínima: 3º (dies 5 i 19)
Dies amb precipitacions: 5
Precipitació màxima: 2 mm (dia 21)
Total precipitacions: 7 mm

Municipi de Vilanova de Meià
Temperatura mitjana del mes: 9,3°
Temperatura màxima: 23,3° (dia 26)
Temperatura mínima: -4 (dia 1)
Dies amb precipitacions: 7
Precipitació màxima: 3,8 mm (dia 20)
Total precipitacions: 9,2 mm

Municipi de Foradada
Dies amb precipitacions: 3
Precipitació màxima: 3 mm (dia 21)
Total precipitacions: 7 mm
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-Premi Tasis-Torrent al millor reportage publicat a la
Premsa Comarcal Catalana 1997.

-Premi al Foment de la Cultura. Noguerenc de l’any 1998.

-Premi Pica d’Estats al millor reportatge local de
promoció turística 2004.

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

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

Tornen les Caramelles d’Artesa
No, que no s’espanti ningú. No és que la tradició del diumenge de
Pasqua de les Caramelles s’hagués perdut. És evident, però, que en
els darrers anys s’havia arribat a una situació que la contínua
davallada de nombre de cantaires feia preveure el pitjor.
    Què ha passat enguany? Que la incorporació tant de veus
femenines com de canalla i de joves que ronden la trentena, a més
de la recuperació d’antics cantaires, va aconseguir reunir el passat
diumenge de Pasqua una seixantena de caramellaires que van formar
una rotllana com feia anys que no es veia. Fins i tot van tornar a
sortir al carrer les tradicionals ballestes (l’any passat no hi va haver
prou gent per portar-les).
    L’ambient general entre els caramellaires va ser d’allò més
engrescador i sembla que de cara a properes edicions el futur està
salvat. No obstant, caldrà mantenir i, si és possible, incrementar el
nivell de compromís d’aquest any. En principi, ja hi ha ganes de
tornar a cantar en algun poble del municipi l’any que ve.
    La nota trista va ser l’absència del recentment difunt Sícoris,
defensor de les Caramelles per damunt de tot. La seva figura va ser
recordada tant per la presidenta de les Caramelles com per l’alcalde
en els seus respectius parlaments. Tot i que aquests dos últims anys
ja no havia contribuït a l’animació de la festa des del balcó de la
casa consistorial amb les seves intervencions i els seus poemes (per
motius que a hores d’ara encara no són clars), els caramellaires més
veterans van trobar a faltar la seva companyia durant el matí. El
seus versos de sempre van tenir més sentit que mai: “Caramellaires
d’Artesa, si no hi sóc, canteu igual, que ha tornat la primavera i el
cel s’ha tenyit de blau”.
    Per altra banda, l’assistència de públic a la plaça de l’Ajuntament
no sembla haver-se recuperat al mateix nivell que el nombre de
cantaires. Pot ser que cada vegada hi hagi més gent que aprofita
aquests dies per fer vacances, però els que es queden aquí haurien
de fer pinya (com en el cas dels castellers) i donar suport als nostres
caramellaires.
    El que no canvia és el costum de parlar durant els cants de les
Caramelles. Sembla que és una situació inevitable, probablement
ocasionada pel fet que molta gent es troba a la plaça després de
temps sense haver-se vist i aprofiten l’ocasió per fer-la petar. Malgrat
tot, no ens cansarem de repetir que cal tenir respecte per la feina
realitzada en els assaigs per aquest grup d’homes, dones i jovenalla
que lluiten per mantenir una de les tradicions més importants que
tenim a Artesa.
    El nostre col·laborador Sícoris s’hauria sentit orgullós de veure
altre cop una rotllana tan gran. Nosaltres també.

Col·laboradors/es del mes: Jordi Regué, Ramon Cotonat,
Ajuntament de Foradada, Oriol Llera, Alumnes de 4t d’ESO i
Direcció de l’IES Els Planells, AMPA del CEIP Els Planells, Daniel
Gessé, Associació de Voluntaris de Protecció Civil d’Artesa, Creu
Roja la Noguera, Equip Directiu de Ràdio Artesa, Biblioteca Joan
Maluquer i Viladot, Jesús Martí, Antoni Colom, Ramon Solé, Marc
Vilanova, Joan Valls, Noemí Farré, Carme Barril, Jordi Alins, David
Fusté, Ramon Monfà, Jordi Esteban
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NoticiariNoticiariNoticiariNoticiariNoticiari

Artesa pressuposta 4,5 milions
L’Ajuntament d’Artesa de Segre va aprovar el pressupost munici-
pal per a l’any 2006, que ascendeix a 4.532.010 euros. S’aprovà en
un ple extraordinari celebrat el passat 20 de març, amb els vots a
favor del grup de CiU, l’abstenció del grup d’ERC i el vot en con-
tra dels representants del PP i PSC. El principal projecte que con-
templa el pressupost és el Casal Cultural que s’enduu la part més
elevada en el capítol d’inversions (1,8 milions d’euros). En el ma-
teix ple també s’aprovà el pressupost de l’Emissora Municipal de
Ràdio per valor de 14200 euros.

Mor en accident de trànsit a Cubells
El veí de Solsona Joan T.O., de 58 anys d’edat, va morir en un
accident de trànsit succeït a la C-26, a l’alçada de Cubells, el pas-
sat 2 d’abril. El sinistre succeí sobre les 22 hores quan dos vehicles
van xocar, resultant ferits de consideració els altres ocupants. (Segre
03-04-06).

Clausuren el camp de l’Artesa
El camp de futbol de l’Artesa va ser clausurat per un partit arran
dels incidents succeïts el passat 19 de març, al final del matx dis-
putat entre el CE Artesa i l’Andorra. L’àrbitre de l’encontre va
xiular un penal més que dubtós al temps de descompte, el qual
donà la victòria per la mínima a l’Andorra. La banqueta de l’Artesa
protestà airadament la decisió arbitral, el qual va reflectir a l’acta
que havia estat insultat i sacsejat per alguns tècnics i jugadors.
L’Artesa ja havia estat advertit de tancament aquesta temporada i
per això el comitè de competició va castigar el club local amb aques-
ta mesura. A més, la federació sancionà diversos membres de l’equip
(l’entrenador Paco Marín i el seu ajudant Manel Casado amb 1
partit; els jugadors Gerard Naudí i Carles Areny amb 1 partit; el
delegat Ton Duran i el massatgista Antoni Español amb 2 partits;
el jugador Sergi Beltran amb 5 partits). Segons el president del
club Joan Macià la sanció es desmesurada i no reflecteix la realitat
i per això va presentar un recurs al càstig. (Segre 30-03-06).

Milloraran la carretera Artesa-Alòs
El delegat de la Generalitat de Catalunya a Lleida Jaume Gilabert
es va comprometre a arranjar la carretera que uneix Artesa de Segre
i Alòs de Balaguer, en una visita que va fer a aquesta població el
passat 30 de març. Aquesta millora tan reivindicada des de fa anys
pels alcaldes d’Alòs Martí Galceran (acs) i Lluís Soldevila pot ser
una realitat el proper any 2007. La Generalitat té previst fer la car-
retera més ampla, treure els revolts principals i revestir-la amb una
bona capa d’asfalt.

Actes de Pasqua a Artesa
Com cada any, durant la Pasqua se celebren a Artesa de Segre una
sèrie d’activitats religioses i festives que serveixen per donar la
benvinguda al bon temps. Així, a més de les tradicionals misses i
processons, les Caramelles del diumenge de Pasqua (enguany amb
prop de 60 cantaires) i els concerts al poliesportiu (amb la
discomòbil Volcán el dissabte i l’orquestra Centauro el diumenge,
amb entrada gratuïta i amb nombrós públic assistent) són els actes
principals. Menció a part mereix l’Aplec del Dilluns de Pasqua a
Salgar, que sembla que perd adeptes des de fa uns anys i que a més
va coincidir amb un dia ennuvolat i plujós.

Nou equipament per al CAP d’Artesa

L’Institut Català de la Salut ha equipat amb nou
material mèdic diversos Centres d’Atenció Pri-
mària de Lleida, entre ells el d’Artesa de Segre.
La inversió és de 73.000 euros per centre i l’equi-
pament nou es composa d’aparells i eines de ci-
rurgia menor. Concretament, s’han comprat buta-
ques de dentista amb aparells radiològics incor-
porats, espiròmetres per mesurar la capacitat pul-
monar, electrocardiògrafs, otoscopis per exami-
nar l’oïda, pulsioxímetres per analitzar l’oxigen
en sang, doplers vasculars per controlar la circu-
lació perifèrica a les extremitats, electrobisturís,
desfibril·ladors, aparells de crioteràpia portàtil i
una càmera no midriàtica per detectar retinopaties
sense necessitat de dilatar les pupil·les. L’adqui-
sició d’aquest material s’ha fet amb el sistema de
rènting, de manera que es pot renovar abans de
deu anys si hi ha deteriorament. (Segre 06-04-06).

Miquel Carlí rep la insígnia Macià
Miquel Carlí, veí d’Alòs de Balaguer, és un dels
tres militants de la Federació Regional de Lleida
d’ERC als quals es va atorgar la insígnia Macià
del partit durant el sopar de la República celebrat
el 8 d’abril a Tàrrega. El sopar d’aquest any coin-
cidia amb la celebració del 75è aniversari de la
creació d’ERC i de la proclamació de la segona
República (any 1931). Per aquest motiu es va
honorar els militants que havien nascut el mateix
any; és a dir, que aquest 2006 compleixen 75 anys.
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Jornada de Recreació Medieval a Baldomar
rganitzada per Medieval Cercós,
el diumenge 26 de març va tenir

lloc a Baldomar la primera Jornada
de Recreació Medieval.
    L’assistència a la jornada es calcula
al voltant de 1.500 persones, que du-
rant tot el dia van poder visitar un total
de 14 parades del mercat medieval i
participar de les diferents activitats del
programa, a més de visitar el Museu i
l’espai Niu d’Art (de l’artista local
Antoni Borrell).
    Les activitats que acompanyaren la
festa van començar cap a dos quarts
d’onze del matí amb la gresca del grup
La Torna (de Palau de Plegamans).
També hi va haver actuació de mala-
bars i música medieval a càrrec d’un
grup de Bellpuig. Altres activitats van
ser les demostracions d’un grup de Re-
creació Medieval de Saragossa i dels
Arquers Medievals de Tarragona. Tam-
bé van aparèixer en escena un parell de
cavallers muntats a cavall.

    Al migdia, gairebé 200 persones es
van reunir en un dinar medieval a la
plaça de Baix, amb gots i plats de ter-
rissa, música medieval i tota l’ambien-
tació necessària.
    A la tarda hi va haver danses medie-
vals i novament malabars. La cloenda
va consistir en un espectacle de foc i
malabars.
    Molts veïns de Baldomar, i també
d’Artesa i altres poblacions, van col-
laborar en l’ambientació de la festa abi-
llant-se amb els vestuari i els objectes
típics de l’època medieval. En general,
tothom va quedar molt satisfet de la
celebració d’aquesta jornada, que va
comptar amb la col·laboració de diver-
ses institucions i entitats, així com de
comerços i indústries locals, entre les
quals cal destacar l’Ajuntament
d’Artesa i la Junta Veïnal de Baldomar.

Text: Ramon Giribet
Fotos: Josep M. Espinal

O

wwwwwwwwwwwwwww.la.la.la.la.lapalanca.orpalanca.orpalanca.orpalanca.orpalanca.orggggg
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Festa de Protecció Civil
l passat dia 8 d’abril de 2006, el
cos municipal de Protecció Civil

va organitzar un dinar de germanor
per tal de donar a conèixer oficial-
ment la seva associació de volunta-
ris i fer un homenatge al gran amic i
col·laborador de Protecció Civil, el
bomber voluntari Jaume Llanes i
Cases.
    A l’acte hi varen assistir l’alcalde
d’Artesa, els representants dels dife-
rents partits polítics de la nostra locali-
tat, membres del cos de bombers
d’Artesa i de Balaguer, i membres del
cos de mossos d’esquadra.
    L’associació de Voluntaris de Protec-
ció Civil d’Artesa de Segre és una as-
sociació sense ànim de lucre i vincula-
da directament amb l’ajuntament. Està
formada per un grup de gent amb ga-
nes de treballar pel poble i ajudar els
ciutadans, realitzant tot tipus de tasques
preventives, urgents, etc.
    Actualment aquest equip de treball

E

consta de 6 voluntaris i té aspiracions
de poder arribar a ser un grup una mica
mes nombrós per a poder donar un mi-
llor servei al nostre poble. Per tant, si
estàs interessat/ada, no dubtis a posar-
te en contacte amb nosaltres.

    Des d’aquestes ratlles volem agrair
la col·laboració de totes les persones
que varen fer possible aquesta festa.

Associació de Voluntaris
de Protecció Civil d’Artesa de Segre



9

la
 P

al
an

ca

EsporEsporEsporEsporEsportststststs

BÀSQUET

CENG
Del 05-03-06 al 02-04-06

Resultats de bàsquet i futbol

Juvenil
CE Artesa S. - Balaguer 0 - 3
CE Artesa S. - Tàrrega 2 - 5
CE Artesa S. - Cervera 3 - 1
Guissona - CE Artesa S. 5 - 1

Cadet
EFAP - AEM 0 - 6
Cervera - EFAP 2 - 1
EFAP - Balàfia 2 - 4
La Noguera - EFAP 0 - 0
EFAP - Andorra 0 - 4

Infantil
EFAP - Pla d’Urgell 4 - 4
AEM - EFAP 3 - 0
EFAP - Tàrrega 3 - 0
Cervera - EFAP 4 - 2

Aleví
Bellpuig - EFAP 8 - 1
EFAP - Pobla S. 2 - 6
Arbeca - EFAP 1 - 1
Tremp - EFAP 2 - 0
EFAP - Guissona 1 - 2

FUTBOL

EFAP (Escola de futbol Artesa-Ponts)
Del 04-03-06 al 02-04-06

 
Benjamí A

EFAP - At. Segre  0 - 7
Tremp - EFAP  0 - 3
Balaguer - EFAP  6 - 1

Benjamí B
Bordeta - EFAP 12 - 1
EFAP - Lleida   0 - 6
EFAP - Guissona   0 - 6
EFAP - Balaguer   1 - 6

Prebenjamí
Borges - EFAP  6 - 5
EFAP - At. Segre  2 - 2
AEM - EFAP  8 - 1
EFAP - Guissona  6 - 3
Balaguer - EFAP  1 - 10

Babies
Balaguer - Artesa   1 - 4
Artesa - Balaguer 13 - 1
Tàrrega - Artesa   6 - 5
Artesa - Tàrrega 11 - 1

CE Artesa de Segre. Primera Regional

De la jornada 23 (05-03-06) a la jornada 28 (09-04-06)

CE Artesa S. - Gimenells 2 - 0
Guissona - CE Artesa S. 3 - 0
CE Artesa S. - Andorra 0 - 1
CE Artesa S. - Sunyer 4 - 3
Tremp - CE Artesa S. 2 - 2
CE Artesa S. - Vva. Barca 2 - 2

Classificació de l’equip:
Partits guanyats: 9 Empatats: 9 Perduts: 10
Gols a favor: 40 Gols en contra: 38
1r: Guissona (58 punts). 11è: CE Artesa (36 punts).

Informació facilitada per J. Regué, R. Cotonat i R. Giribet

Sènior masculí. 3a catalana
CENG Coop. Artesa - CB Cervera 72 - 69
CB Igualada B - CENG Coop. Artesa 74 - 62
CENG Coop. Artesa - CEB Pallejà A 70 - 73
CB Sant Boi B - CENG Coop. Artesa 85 - 65
CENG Coop. Artesa - SA Súria B 85 - 82

Sènior masculí. Territorial
JA Arbeca - CENG Aquí Natura 69 - 60
CENG Aquí Natura - CB Sant Guim 73 - 50
CB Sort - CENG Aquí Natura 70 - 40
CENG Aquí Natura - NO Mollerussa 44 - 78

Júnior masculí
CENG Calvet - Capppont Gris   34 - 86
P. Fragatina - CENG Calvet 104 - 28
CB Borges - CENG Calvet     2 - 0
CB Bell-lloc - CENG Calvet   50 - 57
CENG Calvet - NO Mollerussa B   52 - 54

Cadet masculí
CB Bellpuig - CENG Jubete 54 - 57
CENG Jubete - CN Tàrrega 66 - 73
CENG Jubete - BAC Agramunt 67 - 53
CENG Jubete - CEP Vallfogona 60 - 10
BAC Agramunt - CENG Jubete 58 - 97

Infantil masculí
CENG Miró - BAC Agramunt 50 - 54
CB Almacelles - CENG Miró 50 - 48
CENG Miró - CN Tàrrega 54 - 53
CB Balaguer - CENG Miró 41 - 69
BAC Agramunt - CENG Miró 54 - 70

Mini Masculí
CENG Miró - CB Cervera A 15 - 65
CN Tàrrega B - CENG Miró 40 - 34
CENG Miró - CB Cervera 47 - 43

Sènior femení
CENG Jack’s - CB Tremp 54 - 53
CENG Jack’s - CB Secà 37 - 74
CB Palau A. - CENG Jack’s 73 - 32
CENG Jack’s - CB Balaguer B 44 - 87
CENG Jack’s - CB Sant Guim 54 - 27
CB Tremp - CENG Jack’s 77 - 50

Júnior femení
CENG Altis - CB Secà 34 - 73
Maristes - CENG Altis 57 - 30
CENG Altis - CB Torregrossa   0 - 2
CB Pardinyes - CENG Altis 56 - 39

www.ceartesa.tk

Infantil femení
CENG Masters- EF Urgell 52 - 47
CENG Masters- BC Andorra 66 - 55
CB Bellvís - CENG Masters 17 - 67

Mini Femení
CN Tàrrega - CENG Olis Macià 64 - 50
CENG Olis Macià - Unipreus Lleida 22 - 73
Sedis - CENG Olis Macià 56 - 5





11

la
 P

al
an

ca

La NoLa NoLa NoLa NoLa Noguerguerguerguergueraaaaa

Presenten a Barcelona el Pla d’Almatà
El passat 22 de març, dins del cicle de conferències “Tribu-
na d’Arqueologia 2006" i sota el títol “Les cases andalusi-
nes del Pla d’Almatà”, es va presentar els re-
sultats de les darreres intervencions arqueo-
lògiques en aquest jaciment. La conferència
fou moderada per Josep Giralt, director d’ac-
tivitats de l’Institut Europeu de la Mediter-
rània. Carme Alòs, Marta Monjo, Eva Sola-
nes i Anna Camats van parlar de les tres ca-
ses del segle XI que les excavacions han po-
sat al descobert i sobre les hipòtesis de tre-
ball actuals respecte a l’abandonament
d’aquest antic barri en el moment de la con-
questa feudal. També es va anunciar l’inici
de la consolidació de les restes a partir del
mes d’abril. Les responsables del projecte van
destacar la col·laboració institucional en la preservació
d’aquest jaciment arqueològic, que és el més important
d’aquesta època a Catalunya.

Pacte de la Salut
El Ple del Consell Comarcal de la Noguera va aprovar la
signatura del Pacte per a la Salut de la Generalitat. Amb la
signatura d’aquest conveni, les administracions implicades
es proposen millorar l’ordenació i la coordinació dels recur-
sos d’atenció a la salut existents en l’àmbit territorial d’aques-
tes comarques per assegurar que la ciutadania pugui satisfer
les seves necessitats en aquest camp.

Supressió del servei d’autobús a Menàrguens
L’Ajuntament de Menàrguens va presentar a la direcció ge-
neral de Ports i Transports de la Generalitat de Catalunya,
al·legacions per oposar-se a la supressió d’un dels tres ser-
veis diaris de la línia d’autobús de Lleida-Menàrguens. La
supressió d’aquest servei, segons el consistori, suposaria
perdre un dels tres serveis del municipi.

Ruta pels castells del Sió
Fa unes setmanes, el Consell Comarcal de la Noguera va
presentar públicament un Pla de Foment Turístic de la co-
marca. No obstant, el Departament de Turisme de la Gene-
ralitat està duent a terme una política de suport a projectes
relatius a zones o rutes d’interès turístic que no tenen perquè
coincidir amb les comarques. En aquest línia, per una banda
s’aposta pel Montsec. Per altra banda, els consells comar-
cals de la Noguera, la Segarra i l’Urgell han arribat recent-
ment a un acord per presentar el projecte de la ruta dels cas-
tells de la Plana del Sió abans d’acabar aquest any. Aquesta
ruta, que en principi sí compta amb el vistiplau de Turisme,
tindrà el seu inici a la Panadella i acabarà a Balaguer, pas-
sant entre d’altres pobles per Montclar, Montsonís, Cubells,
Camarasa i St. Llorenç de Montgai.

100 habitatges més a Tiurana
A finals d’aquest any podrien començar les obres de cons-
trucció de 100 habitatges al municipi de Tiurana. La promo-

tora lleidatana Massana Grup-Daunia Inversors serà l’en-
carregada de portar a terme la segona i tercera fase d’urba-
nització. Com a la primera fase, tindran prioritat els veïns de

l’antic poble de Tiurana, ja que l’empresa
construirà 15 cases de protecció oficial, per a
què aquests antics veïns hi puguin accedir
amb més facilitat.

Ajudant La Sentiu
Una cinquantena de veïns de la Sentiu de Sió
són els encarregats, de forma voluntària, de
realitzar les obres de tancament de la pista
poliesportiva del municipi. Les obres consis-
teixen en la col·locació una tanca d’uns 2
metres d’alçada al voltant de la pista, d’uns
1.600 metres quadrats. La iniciativa ha tin-
gut molt bona acceptació entre els veïns.

Jornada del Consorci del Montsec
El Consorci del Montsec va organitzar el 10 de març la cele-
bració de la 1a Jornada per a la divulgació i aprofitament
dels recursos turístics del Montsec, que va  tenir lloc al
Monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes. Aques-
ta jornada, que va ser inaugurada pel subdirector general de
Turisme de la Generalitat, Sr. Josep M. Navarro, tenia com a
objectiu debatre i aprofundir en el coneixement dels recur-
sos turístics del territori i presentar els projectes de
dinamització turística del Consorci del Montsec. D’altra ban-
da, l’Associació Montsec Turístic, amb el suport del Depar-
tament de Turisme de la Generalitat i el Consorci del Montsec
ha iniciat un projecte gastronòmic anomenat “La cuina de la
mel” per a promocionar la cuina de la zona del Montsec a
través de la mel.

3a Mostra per a Conjunt Instrumental
El diumenge 2 d’abril, Ponts va acollir la tercera edició de la
Mostra Vila de Ponts per a Conjunt Instrumental. Hi van
participar uns 180 alumnes de diferents escoles de música
de Catalunya. Com en les dues mostres anteriors, es van
estrenar unes partitures escrites expressament per als nivells
dels alumnes participants, basades en la cançó popular i tra-
dicional. Aquest any, les obres estrenades van ser Una mati-
nada fresca, una variant melòdica i poètica de El bon caça-
dor, La mare de Déu quan era xiqueta i La Caterina d’Alió,
cançó lírica narrativa.

Inauguració d’un tram de l’Algerri-Balaguer
A primers d’abril, el conseller del DARP Antoni Siurana va
inaugurar un nou tram del canal Algerri-Balaguer, concreta-
ment la primera fase del segon tram, que ha servit per trans-
formar en regadiu unes 800 hectàrees del terme de Castelló
de Farfanya. Aquesta obra, després de superar nombrosos
contratemps, es va iniciar el 1992 i es preveu que estigui
llesta el 2008. Una vegada acabada, servirà per regar 8.000
hectàrees dels municipis d’Algerri, Castelló, Torrelameu,
Menàrguens, Albesa i Balaguer.

Anna M. Vilanova
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El delegat del Govern a Lleida visita Foradada
l Sr. Jaume Gilabert, delegat del
Govern de la Generalitat de

Catalunya, va visitar el municipi de
Foradada el passat dia 30 de març.
    D’entre el seguit de visites als
diferents municipis de la província, el
Sr. Gilabert, acompanyat del director
dels Serveis Territorials de Governació
i Administracions Públiques, el Sr.
Àngel Vidal, va venir a Foradada a
conèixer de primera mà la situació
actual del municipi: les obres que
s’estan executant, així com els
projectes que des de l’Ajuntament es
volen tirar endavant.

    Els representants del Govern varen
arribar a l’Ajuntament a les nou del
matí i, acompanyats per l’alcalde,
Salvador Boliart, i de tres regidors,
entraren a la casa consistorial per a
signar en el Llibre d’Honor i reunir-se
amb el consistori.
    Durant una estona, a la sala de plens
es varen debatre tots aquells aspectes
que estan a l’ordre del dia de
l’Ajuntament, aquells assumptes que
preocupen els membres del consistori
i que són objectiu immediat d’aquests.
    La reunió va durar una mitja hora,
ja que el Sr. Gilabert volia veure de

prop tots aquests aspectes que s’havien
debatut. Així és que la visita continuà
pel poble de Foradada i pels nuclis de
Marcovau, Montsonís, el Santuari de
Salgar, l’antic poble de Rubió de Baix,
Rubió del Mig i finalment a l’Hípica
l’Era, on es va servir un pica-pica lleuger;
ja que a les dotze del migdia un altre
municipi esperava també, al Sr. Gilabert.
    La jornada va finalitzar amb un dinar
al Restaurant La Solana de Foradada,
amb els representants d’ambdós
Ajuntaments.

Ajuntament de Foradada

E

Foto 1: Gilabert i Vidal a l’ajuntament de Foradada amb els
representants del municipi
Foto 2: Visita al poble de Montsonís
Foto 3: Visita a l’hípica L’Era de Rubió
Foto 4: Visita a l’església de Marcovau

1

2

3

4

Fotos cedides per la Delegació del Govern
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... i Alòs de Balaguer
l passat dijous dia 30 de març, el delegat del Govern
a Lleida, Jaume Gilabert, el director de Governa-

ció, Àngel Vidal, i el gerent del Consorci del Montsec,
Ramon Giribet, van visitar el poble d’Alòs.
    Mentre firmaven el Llibre d’Honor, i caminaven pel po-
ble i visitaven el Castell en ruïnes, van poder parlar amb els
membres de l’Ajuntament d’Alòs sobre l’eixamplament de
la carretera que uneix Alòs de Balaguer amb Artesa de Segre,
un tema que ha estat reivindicat diverses vegades, i que po-
dria ser una realitat a partir del primer semestre de 2007.
    A part d’això, també es va recordar el tema de la carretera
que uniria la població amb la carretera del Doll, passant per
la Maçana, que actualment és un camí rural, i l’arribada de
les noves tecnologies, com per exemple la Televisió Digital
Terrestre, o la connexió ADSL.

Oriol Llera i Soldevilla

E

1

2

4

3

Foto 1: Gilabert signant al llibre de l’Ajuntament d’Alòs
Foto 2: Gilabert i Vidal amb l’alcalde d’Alòs i dos regidors
Foto 3: Abans de visitar l’església d’Alòs i
els seus retaules
Foto 4: Malgrat el difícil accés, també es va
visitar el castell d’Alòs

Fotos cedides per la Delegació del Govern
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A la memòria de Josep Solé i Alsedà
l 22 de febrer passat ens deixà
en Josep Solé i Alsedà, fill de

Cubells i conegut com el “Pronòstic”.
    Nascut fa 88 anys, fou el segon de
cinc germans que ajudant a l’economia
familiar es dedicava a l’intercanvi de
carbó per espècies, tot voltant pels po-
bles amb un petit camió. (feina d’arra-
massador, avui desapareguda).
    Més endavant, amb el seu germà
Peret, substituïren el camió per la bici-
cleta i amb una “màquina de fer sopa”
lligada al darrere anava per les cases
que li proporcionaven la farina neces-
sària per transformar-la en macarrons
o pistons. “El sopero” li deien.
    Així conegué qui seria la seva espo-
sa a Castelló de Farfanya. Amb l’apa-
rició de les fàbriques de sopa, s’acabà
el negoci i calgué buscar altres formes
de guanyar-se la vida.
L’any l950 l’economia era precària als
nostres pobles i la família augmentava,
així que marxaren a Barcelona (on obri-
ren una Bodega Montferry), com fari-
en després els seus germans i moltes

altres famílies de Cubells.
    Mai, però, perdé les arrels i al cap de
poc adquirí la casa de la carretera, on
hi anaven quan la feina ho permetia i,
com no, per la Festa Major. Tanmateix,
a Barcelona fou tertulià habitual del
Centre Comarcal Lleidatà i
vicepresident durant uns anys.
    En els 60-70 formà part de la comis-
sió de festes de Cubells i són uns anys
de “sonades”  festes majors. El recor-

darem recorrent els pobles de la comar-
ca fent ressò de La Festa Major de Cu-
bells amb un altaveu a dalt del cotxe
amb la cançó “Festa Major” de La Trin-
ca de fons. Qui no recorda les actuaci-
ons de Cassen, Mari Santpere, Lluís
Llach i la pròpia Trinca? I com no les
seves poesies, que fins i tot recopilà en
un llibre.
    La col·lecció d’un interessant recull
de paper-moneda de fracció petita (cèn-
tims), emesa pels municipis catalans
republicans durant la guerra, fou el cen-
tre de la seva activitat els últims anys,
exposant-la en diferents pobles de
Catalunya.
    En Josep desplegava tota la il·lusió i
l’afany en totes les activitats que em-
prenia, les feia seves i les gaudia entre
la gent i els amics. El pas dels anys li
minvaren fortalesa, però mantingué la
vivesa dels seus ulls fins els seus dar-
rers dies a Cubells, on sempre havia
manifestat el desig que el “retiressin”.
Descansi en pau.

La família

Comiat a l’amic Josep

Com tots sabeu, en Josep “el Pro-
nòstic” és, va ser i serà sempre en
el record un bon cubellès, un
home que sentia la terra.
    Encara que molts anys de la seva
vida, com tants altres, els va passar
a Barcelona on va formar una famí-
lia, ni per un moment es va oblidar
del seu poble i va dedicar-li un
temps que moltes vegades no tenia.
    En moments com aquests –la mort
d’un amic–, es recorda que ell era
el contacte entre els que van mar-
xar a Barcelona i els que es queda-
ren al poble. A la capital va ser un
dels impulsors de la xarxa de Bo-
degues Montferry, que amb els anys

agafaria gran relleu. A ell també li
devem 10 anys de Festa Major inobli-
dables al nostre poble i una plaça, la
de Sant Julià, que tanta il·lusió li feia.
    Al Josep, a més, li agradava molt
d’escriure poesies i sempre que po-
dia en recitava amb la seva caracte-
rística veu “enrogallada”. A les Fi-
res d’Alimentària de Montjuïc era un
perfecte amfitrió i relacions públi-
ques en el seu estand, especialment
amable amb la gent de “la seva terra”.
    Per tot això, creiem que el millor
homenatge que en aquests moment
li podem retre és reproduir fragments
dels seu poema Història d’una vida,
que va escriure l’any 1975.

Un amic (B.J.S.)

Història d’una vida

Segons consta al registre,
si no s’han equivocat,
fa cinquanta anys vaig néixer
a Cubells, carrer l’Aubach.

Vàrem anar a Barcelona,
vàrem vendre casa i terra,
i amb els diners recollits
muntàrem un bar bodega.

Aleshores dos fills teníem,
als tres anys vingué el tercer,
ja havíem pagat els deutes
i estalviat algun diner.

Ja tinc els fills esquerats,
ja tots tres estan casats,
tots es guanyen bé la vida,
el més gran ja està afillat.

Per tant, ja em sento avi,
ja camino mig corbat,
si molt camino m’ofego
i sembla que estigui asmat.

Aquesta és la meva vida,
plena d’esdeveniments,
tan sols aspiro a una cosa:
que em retirin a Cubells.

A on hi tinc la torreta,
bon garatge, un bon jardí,
uns bons aires de la serra
un bon lloc per a morir.

E

La família Solé-Chandre volem agrair a tothom les mostres de condol,
suport i estima que hem rebut per la recent pèrdua d’en Josep Solé i
Mitjavila. Així mateix, manifestem un especial agraïment al personal
del CAP d’Artesa. Gràcies a tothom
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Feliciano, “Felipe”, Felicià, papa, padrí...
l passat 18 de febrer el poble
d’Artesa va acomiadar-se

multitudinàriament de Felicià Espi-
nal Amigó durant la celebració del
seu funeral.
    La cerimònia va convertir-se així en
un acte públic de reconeixement i esti-
mació de la comunitat artesenca i co-
marcana de tota la vida vers la persona
del finat i la seva família.
    El manifestar públicament l’agraï-
ment per tan solidària resposta és un
dels motius que ens impulsen a escriu-
re aquestes lletres. Un agraïment que
va ésser impossible d’expressar durant
les exèquies, ja que la intensitat dels
sentiments, per tan sobtada i inespera-
da pèrdua de l’ésser estimat, emmudi-
en la raó, silenciaven la veu i només
deixaven via lliure al lament contingut.
Que serveixin aquestes línies per rubri-
car la gratitud per la deferència rebuda
(tant en les mostres de condol a la fa-
mília com en aquell darrer homenatge
al cap de la família Espinal).
    L’altre motiu, que es el que ens por-
ta a allargar l’escrit, és fer una evoca-
ció pública de la personalitat del Feli-
cià.
    Si ell hagués pogut parlar durant el
seu comiat sobre quina lliçó podia dei-
xar-nos als que aquí restem, segurament
hagués contestat breument –ja que era
poc donat a fer sermons– que la lliçó
més bona que ens podia donar ja l’ha-
via predicat, no de paraula sinó amb
l’exemple.
    L’exemple que ell va donar, la seva
imatge pública, era d’una persona que
va viure una vida treballant: treballant
junts amb la Lola per poder tirar enda-
vant la família o bé treballant en algu-
na entitat local seguint el principi rec-
tor de “fer poble” o bé treballant, per
passar l’estona, fent d’hortolà.
    El treball va ésser l’eix vertebrador
de la seva vida però dels fruits d’aquest
treball no en va ésser mai l’únic bene-
ficiari.
    Algú podria pensar que aquesta lliçó
de vida la dóna també la formiga obre-
ra, però aniria errat. Coincideixen en la
forma però no en els motius. La formi-
ga fa el que fa per que no pot fer res

més, no pot escollir ser un altra cosa.
    En canvi, en Felicià era un home
intel·ligent que feia el que feia per lliu-
re elecció. Quan ell oferia el fruit del
seu treball, ho feia per que era un home
generós, amb una gran capacitat de
compromís vers les seves dues devoci-
ons: família i poble.
    Segurament havia fet seva la dita
castellana de “obras son amores y no
buenas razones”.
    A més d’inquebrantables llaços fa-
miliars, havia establert forts lligams
amb algunes entitats artesenques mit-
jançant les quals feia servei a la comu-
nitat, feia poble. Per si algú no ho té
clar, recordarem la regla general de les
entitats petites: la feina la fan els de la
junta. Va ésser membre actiu de les jun-
tes de les següents entitats.

El Club de Lectures
Entitat a la qual va estar lligat des de la
seva fundació, ara fa 50 anys, i que pre-
sidia en el moment del seu traspàs. És
aquesta l’entitat artesenca que més ca-
pacitat ha demostrat d’anticipar-se a les
iniciatives de l’Administració. Va és-
ser creada per fomentar la lectura entre
els socis en un poble que estava man-
cat de Biblioteca Pública. I va fer-ho
eficientment fins que el poble va poder
dotar-se d’aquest equipament.
    Simultàniament, el Club feia d’ani-
mador cultural organitzant cicles de
conferències la setmana de Sant Jordi.

    L’obertura de la Biblioteca Publica
va buidar de contingut el Club, en part,
però aquest va saber dirigir els seus
esforços cap a altres camps culturals
d’interès. El més emblemàtic durant
aquesta segona etapa del Club va ésser
la creació i gestió del Museu del
Montsec, un bé cultural que actualment
està dirigit per un patronat municipal.
    El canvi de titularitat del Museu va
obrir la tercera etapa del Club, l’actual.
Ja fa uns quants anys que el Club està
creant un arxiu fotogràfic local que li
serveix de base de dades per a fer ex-
posicions temàtiques d’història local
recent i que són alhora el material grà-
fic que il·lustra les publicacions que
editen donant informació de les expo-
sicions.
    Més de quatre recordaran el Felicià
atenent el públic de les exposicions,
quan li tocava torn, en col·laboració
amb algun dels altres integrants de la
Junta: en Jaume Ferrando, n’Eusebi
Guimet, en Josep M. Martínez o en
Vicenç Roca.

El CE Artesa de Segre

Soci des dels seus anys juvenils, va in-
tegrar-se a la junta durant la presidèn-
cia de Francisco Vilalta (Sisquet), ocu-
pant la vicepresidència.
    Els que pertanyen a l’àmbit futbo-
lístic des de fa més anys, potser el re-
cordaran preparant els entrepans que els
jugadors s’enduien a les seves sortides
a camp contrari o ja no tant temps en-
rera venent les entrades de seient a la
graderia.

L’Ajuntament d’Artesa
Va ésser regidor, tinent d’Alcalde i Al-
calde accidental durant els mandats de
Joan Macià.
    I va ser-ho durant aquells anys que

E
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per a pertànyer a l’Ajuntament no calia
ésser un ciutadà electe, només s’exigia
certa disponibilitat i ganes de fer po-
ble.
    Encara que mancats de legitimitat
democràtica, aquells ajuntaments uni-
taris tenien al seu favor el fet que els
seus integrants treballaven junts pel
poble. Una condició que ell creia exi-
gible a tots els consistoris (democràtics
o no). Sempre va valorar negativament
les picabaralles entre partits que porta
el joc democràtic, ja que entenia que
aquestes conduïen moltes vegades a
restar voluntats en lloc de a sumar es-
forços (amb el consegüent perjudici per
el poble).
    Com que els ajuntaments
predemocràtics estaven escassament
pressupostats, cap dels regidors cobra-
va (seguint tradicions seculars) res més
enllà de les dietes que podien justificar
per les despeses causades als desplaça-
ments forçosos a Lleida o a Madrid a
buscar diners per a finançar iniciatives
municipals.
    L’obra pública que ens ha quedat
d’aquell període està formada, entre
altres de menys significatives, per la
urbanització (a mitges entre veïns i
Ajuntament) de bona part dels carrers
que ocupen la anteriorment anomena-
da “Planta de la Granja”, les piscines
municipals, el poliesportiu descobert i
el centre escolar dels Planells. Segura-
ment, entre tots, no ho van fer gens
malament.

Altres col·laboracions
Va participar en totes les Matances del
Porc, des de la seva primera edició, fins
a finals dels anys noranta quan, per
motius de salut, va haver de deixar-ho.
    L’Església també va ésser benefici-
ària del seu afany de servei, bé treba-
llant “a jova” quan la parròquia cons-

truïa la nova es-
glésia de l’As-
sumpció aquí a
Artesa, o bé
quan carregava
la creu grossa
amb el Crist a les
processons ma-
tutines de Set-
mana Santa.

Segurament els
serveis a la co-
munitat no es
van restringir únicament a les activitats
que aquí es fan cita. Quedaran a la me-
mòria dels particulars, veïns o clients
de Ca l’Espinal, les col·laboracions que
aquests hàgin pogut rebre desinteres-
sadament del Felicià o de la Lola (“tanto
monta, monta tanto”).

    Objectivament, sense cofoismes fa-
miliars, podem afirmar que el Felicià
va ésser un bon espòs, pare, parent, veí
i conciutadà, a més d’un incansable,
atent i eficient treballador que –colze a
colze amb la seva esposa– va saber pro-
jectar el negoci familiar al seu màxim
nivell.
    Els seus fets i les seves virtuts no el
converteixen en un home humanament
excepcional, però si que el defineixen
inequívocament com allò que sens dub-
te va ésser: un bon home i un personat-
ge públic bastant representatiu d’una
generació (la seva) que en conjunt va

ésser admirable, ja que amb principis
tan senzills com són l’amor a la famí-
lia, lleialtat a les amistats i servei a la
comunitat van treure el país de la mi-
sèria de una guerra fins a la prosperitat
de la 10a economia mundial.
    Amb el Felicià desapareix, potser per
a molts, el vell Espinal; però restarà en
la memòria d’alguns com “El Felipe”
dels bessons dits “alemanys” (per alts i
forts) d’aquelles colles de criatures de
l’autarquia i l’estraperlo que jugaven a
fer la guerra pels carrers i les eres
d’Artesa. Es mantindrà com el Felicià
de Ca l’Espinal a la memòria dels cli-
ents de tota la vida i potser fins i tot
com el Felicià de la Lola per aquells
que recorden la nostra família pels bons
tractes que van rebre de la Lola en tant
van ser canalla engormandida per les
llaminadures.
    Quan Déu va decidir que l’hora dels
adéus havia arribat, segurament va de-
terminar-se pensant que li aniria bé te-
nir a mà algú de confiança per a fer al-
guna enlairada tasca.
    Ara, en la seva absència, no anirem
errats si diem en nom seu: “Artesencs,
ha estat un honor i un plaer compartir
la vida amb vosaltres... Còrxolis,
adéu!”.

Família Espinal-Aubet
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En el record
Perquè no és tard per a recordar, des
d’aquestes línies volem recordar els nostres
pares: Francisco Olivenza Rabazo i Júlia
Miranda Prior. Fa 8 i 7 anys de les seves
morts respectivament, deixant a 3 fills:
Francisco Javier, Júlia i Eva. Aquests tres
fills ja hem crescut, i heu sigut vosaltres
(papa i mama), els qui ens heu donat les
forces per a seguir endavant. Per això, mol-
tes gràcies per haver sigut els millors amb
nosaltres, tota la resta no ens importa. Us
estimarem sempre.

En aquest Nadal tan trist que hem viscut, la família Tena-Galiano agraïm a
tots l’estima i el suport que ens heu donat. La teva esposa, filles, gendres,
néts, família i amics: “Manu siempres estarás con nosotros”. Així mateix,
agraïm al personal sanitari d’Andorra la seva col·laboració.

Agraïment

Les famílies Gambandé-Berengué i Rosalla-Gambandé volem agrair les
mostres de condol i el suport rebut després de la mort de la nostra estimada
Marina Puig i Àngel. També volem donar les gràcies als serveis mèdics del
CAP d’Artesa per la seva bona tasca al llarg de la seva malaltia. Moltes
gràcies.

Agraïment
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Rita Ampurdanés, poetessa i pintora
a pregunta seria: Qui recorda
la Rita Ampurdanés Trobada?

Va fer la seva joventut a Artesa,
on va viure des de 1935 a 1958,
quan tenia 25 anys. Exactament a
la Masia Ampurdanés, la primera
a la carretera de Montsonis a l’es-
querra, just quan s’acaba el ter-
me d’Artesa i comença el de Fo-
radada, a tocar la Cambra de
Fruita.
    Encara que viu lluny, a Mollet del
Vallès, sempre ha mantingut lligams
familiars amb la seva família de
Montsonís i amb les seves amigues
d’Artesa, especialment amb la
Paquita del Rellotger i la Josefina de
cal Cadiraire.
    Va néixer el 19 de Juny de 1933 a
Tragó de Peramola i, a l’edat de 2
anys, es traslladà amb els seus pares i
germans a viure a Artesa de Segre. Des
de petita treballava al camp ajudant els
seus pares i col·laborant amb el que
calgués per a tenir suficients diners. A
la masia tenien 4 ó 6 vaques i moltes
vegades, amb un ruquet blanc, ella re-
partia llet per Artesa. Va treballar a la
Masia Ampurdanés en les feines del
camp fins a l’edat de 25 anys aproxi-
madament.
    Als 22 anys va conèixer el seu marit,
el Francesc Folguera Mercadal. Era
pastisser i treballava en un forn petit
de Cubells. Va deixar el forn després
de passar 3 ó 4 anys. Ella li proposà
d’anar a un forn a Torrefarrera, però
digué que no i decidí anar a viure a
Barcelona. Trobaren un pis al carrer
Mandri i també trobaren una feina al
mateix carrer.
    Ja situats, matricularen els seus dos
fills a l’Escola Salle Bonanova. Els es-
tudis els hi anaven molt bé i les activi-
tats extraescolars (natació i futbol) tam-
bé. El seu fill gran va marxar de casa
als 29 anys per a casar-se i anar-se’n a
viure a Sant Cugat del Vallès, i d’aquell
matrimoni en van néixer tres nenes que
són les seves de la Rita.

La  seva  obra
Treballadora i lluitadora incansable, la
Rita és una persona un poc especial.

Quan va desenvolupar la seva tasca cre-
ativa en la pintura i la poesia, notava
que aquestes noves vessants artístiques
li anaven agafant més i més temps. En
una recent entrevista a la revista del seu
poble, Mollet a mà, autodefinia la seva
tasca amb aquestes paraules: “Em so-
bren anys i em falta temps i mans”. A
més, és col·laboradora habitual de la
revista de Mollet.
    Ha fet 4 exposicions pictòriques bas-
tant exitoses i ha escrit 2 llibres de po-
emes. A casa té més de 200 quadres,
per la qual cosa en qualsevol moment
por muntar una altra exposició. Pinta
amb espàtula, també a l’oli, amb els
dits, pinta a la roba, fa quadres tridi-
mensionals i bandal. La seva creació
preferida són els quadres petits a l’es-
pàtula, que tenen el mèrit afegit que són
molt laboriosos.
    Tant en pintura com en poesia, la Rita
es considera autodidacta, la qual cosa
no li impedeix treure temps d’allà on
pot per a donar classes de pintura al
Casal Can Vidalet. És una persona ex-
travertida, per això a Mollet, on ha vis-
cut tants anys, és molt popular, també
pels seus recitals poètics i per les seves
tasques socials, xerrades i exposicions.

La  vessant  poètica
Ha editat dos llibres poètics: Temes i
Alegries amb amor i Perfum de Roses i

Espines. Aquest últim va sortir la di-
ada de Sant Jordi de 2003. Actual-
ment n’està preparant un tercer: Po-
esia amb amor i amor amb poesia.
Entre les moltes poesies, n’hem es-
collit solament tres per comentar.
Una que es titula Artesa i Tu, que és
un cant a l’amistat de joventut amb
la Paquita Llagunes i la Josefina
Clua.
    L’altra, Jo sóc lleidatana, diu: “He
nascut a la terra ferma, entremig de
blat i roselles i lluitant en aquests
camps, la terra m’ha vist fer-me gran.
Jo sóc dona lleidatana que he cres-
cut sol, terra i muntanya, no tinc ver-
gonya de dir a tots, que he fet anar
el tractor, el carro i la falç, quan jo
només tenia 15 anys”.
    Publiquem íntegra la tercera, molt

escaient en aquestes dates: Sant Jordi,
una Rosa i un Petó.
Avui ha arribat la primavera
junt amb el Dijous Sant
i ha arribat Sant Jordi
amb el seu cavall blanc.

Porta una càrrega de roses
collides a La Bisbal,
totes són per les noies
que tenen un amor gran.

Bonica és Catalunya
i bonic és l’home,
que arriba per Sant Jordi
amb una rosa i un petó.

Gràcies et dic amor,
per aquest regal tan gran,
que Sant Jordi ens ajudi
cada dia a estimar-nos tant.

Dedicatòries
Potser per atzar, entre les notes que ens
arriben de la Rita, n’hi ha una de puny
i lletra del Rossend Marsol. Diu així:
“Per l’amiga Rita del Mas Ampurdanés,
amb tot l’afecte d’aquest artesenc, to-
cat per l’alè dels àngels. És a dir, pel
sentiment poètic”. Sícoris.
    L’altra dedicatòria la fa la Rita en un
llibre seu: “A la meva amiga Paquita
(de cal Rellotger) que Santa Rita li porti
sort, amb pau, amor i felicitat. Un petó

L
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de la seva autora”. Signat Rita
Ampurdanés.

Quan es van jubilar
Com hem dit, van viure 30 anys a
Mandri, fins que el seu marit es va ju-
bilar. La Rita sempre havia tingut ta-
lent per a pintar i escriure poemes, així
que va començar amb les seves afecci-
ons. A Mollet, l’Ajuntament li oferí fer
una exposició dels seus quadres en un
local anomenat La Marineta. Al cap
d’un any va publicar el seu primer lli-
bre Penes i Alegries amb Amor.
L’exalcaldesa de Mollet, ciutat d’on és
filla, la Montserrat Tura (avui Conse-
llera de Pasqual Maragall), amb qui
manté una bona amistat, li proposà fer
cursets intensius per la Tercera Edat, per
a ensenyar les activats que a ella tant li
agraden: pintar i escriure.

    Aquest Sant Jordi farà tres anys que
va treure el segon llibre Perfum de Ro-
ses i Espines. Fa un any que el seu ma-
rit Francesc Folguera és mort. Després
va fer la seva segona exposició de pin-
tures a La Marineta.
    Des de fa 2 anys, la Rita publica set-
manalment un poema a una de les re-
vistes de Mollet, anomenada Mollet a
mà.
    Activitats totes que combina amb
xerrades i recitals als llocs on la convi-
den. Actualment està treballant el seu
tercer llibre, que es dirà Poesia és amor
i amor és poesia. A més, s’ha ofert per
a fer un recital de poemes a Artesa, el
poble de la seva joventut. Diu que se-
ria fantàstic. I nosaltres n’estem con-
vençuts.

Bartomeu Jové i Serra

Durant el 2006, les parelles que es casin o tin-
guin 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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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.

El desglaç
i bé és veritat que, en la vessant
humana i des dels albors dels

temps, la vida quotidiana ens ofereix
una costant mutació d’hàbits i de cos-
tums, no és menys cert –també– que
són moltes les manifestacions natu-
rals que continuen immutables per
damunt de les vel·leïtats humanes re-
presentades, des del mateix principi
de la vida, sobre l’escena del Gran
Teatre del Món.
    A escala andorrana, una de tals ex-
pressions que es reprodueixen any rera
any, peti qui peti i caigui qui caigui, ve
significada per l’aparició del cíclic des-
glaç de la neu atresorada a les regions
dels cims durant la llarga hivernada;
la qual, transformada en aigua jove i
brogidora, marxa pels llits dels Valires, vers
les terres de la nació catalana, amb som-
nis de Segre i fal·leres de mar.
    Un any sí, altre també, ben entrada
l’estació primaveral, quan l’astre rei
comença a picar de valent amb major
o menor intensitat, en funció del blanc
element tombat en el transcurs de l’hi-
vern, s’inicia l’anyal procés de liqua-
ció dels immensos camps de neu exis-
tents en les alteroses regions dels cims.
Al seu conjur, la quasi totalitat de la
xarxa fluvial andorrana, amb l’excep-
ció de la vessant atlàntica de la matei-
xa, constituïda pel corrent de l’Ariège,
sofreix un considerable augment en el

seu cabal que marxa brunzent Valira
avall, vers les veïnes terres lleidatanes,
per agermanar-se amb el vell Sícoris
nodrint els embassaments d’Oliana i
Rialb, a ras i caramull.
    Volem, avui, glossar aquesta anyal
manifestació tel·lúrica; la qual, enmig
d’un món cada dia més materialitzat,
cada dia més conflictiu, cada dia con-
centrat en la lluita de la vida i per la
vida, que fa cas omís d’aquestes ances-
trals peculiaritats de la mare naturale-
sa, tot i concentrant la seva atenció en
els mil avatars de la Gran Comèdia
Humana, farcida –des que el Món és

Món– de guerres, d’injustícies i de tots
els mals escapats de la caixa de Pandora.
    No descobrirem pas el misteri de la
sopa d’all si sostenim que el cíclic des-
glaç de les neus andorranes és fortament
important pels conreus de les terres de

la plana lleidatana,
cara a la llarga esta-
ció estiuenca que
s’aveïna. Incidència
que, en certa ocasió,
un entossudit apre-
nent de poeta canta-
va d’aquesta mane-
ra: “Aigües joves,
enfurides, que de la
muntanya baixeu,
pels llits eterns dels

Valires, sou talment un bé de Déu... Sou
talment aigua beneïda, pels camperols
de la plana, sou talment com font de
vida per la terra catalana”.
    A no tardar, doncs, els Valires torna-
ran a cantar, de valent, l’eterna cançó
de les aigües joves omplint, de bell nou,
la capacitat receptiva dels embassa-
ments d’Oliana i Rialb i, a l’ensems,
portaran a terme una important tasca
profilàctica, tot i deixant nets com una
patena els llits i els marges de la xarxa
fluvial andorrana.
    Canviant de terç i com a cloenda del
nostre comentari, per analogia, direm que
les aigües de l’esport, a la veïna Espa-
nya, baixen molt enterbolides a conse-
qüència del recent reconeixement per
part de la Federació Internacional de
Patinatge, facultant a les seleccions ca-
talanes de tal esport per a poder dispu-
tar encontres internacionals.
    Com era d’esperar, els organismes
rectors de l’esport espanyol, davant de
tal gosadia, han posat el Sant Crist
gros damunt la taula i, al crit de
“Santiago y cierra España”, han obert
un expedient a la selecció catalana,

han forçat la dimissió del President de
la Federació i pretenen impugnar
l’acord de la Federació Internacional...
Una vegada més, les essències de “la
España profunda y mesetaria: Una,
Grande y Libre”, entestades per aquest
inqualificable atreviment dels catalans,
que no paren de maldar tot i pretenent
el reconeixement de la personalitat del seu
poble, fins i tot a nivell esportiu interna-
cional... Mireu si ho són de maleïts!
    L’enrenou és gros i, com diu el Cintet
del Gep: de tot aquest batibull, igual pot
sortir-ne un bou que una vaca... Men-
trestant, compàs d’espera i “Ora Pro
Nobis”, diem nosaltres.

Sícoris
Abril 2004

Aigües joves, enfurides, que
de la muntanya baixeu, pels
llits eterns dels Valires, sou
talment un bé de Déu... Sou
talment aigua beneïda, pels
camperols de la plana, sou
talment com font de vida
per la terra catalana

S
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Educació destinarà 4,5 milions d’euros a Els Planells
l passat mes de març, el director
territorial d’Educació a Lleida,

Carles Vega, va presentar
l’avantprojecte d’ampliació i
remodelació del centre educatiu Els
Planells.
    La presentació va tenir lloc al mateix
centre, on els tècnics del Departament
d’Educació van explicar els detalls de
l’avantprojecte a les comunitats
educatives tant del col·legi (CEIP) com
de l’institut (IES) i als representants
municipals. En general, totes les parts
es van mostrar satisfetes. L’alcalde
d’Artesa, Domènec París, va
manifestar que aquesta obra era molt
esperada i que els problemes d’espai
quedarien resolts per molt de temps. En
el mateix sentit es van expressar les
direccions dels dos centres que, després
d’anys seguits d’obres i de reformes,
creuen que les actuacions anunciades
serviran definitivament per a donar una
oferta educativa de millor qualitat.
    La inversió total es calcula en uns
4,5 milions d’euros i es preveu que les
obres estiguin ja realitzades en iniciar
el curs 2008-2009. Després d’aquesta
presentació, la comunitat educativa i
l’Ajuntament tenen la possibilitat de fer
observacions per tal de millorar la
proposta, de manera que a partir del
proper mes de juny el Departament
d’Educació pugui encomanar el
projecte definitiu. Durant el 2007 es
preveu la licitació i l’inici de les obres,
que probablement es faran per fases per
tal que el desenvolupament del curs
escolar es vegi afectat en el menor grau
possible. Cap a mitjans de 2008,

l’actuació hauria d’estar acabada.
Mentrestant, la manca d’espai es
cobrirà amb la instal·lació d’aules
prefabricades (en aquests moments ja
se n’està instal·lant una de cara al curs
vinent).
    Segons Vega, a més de dotar els
respectius centres de primària i de
secundària d’espai suficient de cara al
futur, l’objectiu de les obres és la
delimitació definitiva de les
instal·lacions, de forma que l’alumnat
del CEIP i de l’IES no coincidirà en
els passadissos, les escales, els patis...
Els únics espais compartits seran el
menjador i la nova sala d’actes, tot i
que en principi no se’n faria ús en els
mateixos moments.
    El director d’Educació va explicar
que l’actuació comportarà un
increment de 2.000 m2 de superfície,
arribant així fins als 11.000 m2. En
línies generals, les obres suposen
construir un nou edifici per a primària
amb capacitat per a dues línies
completes i la remodelació de l’edifici
actual (suprimint també barreres
arquitectòniques) per a dues línies de
secundària obligatòria, a més de cicles
formatius i batxillerats. Així mateix, va
afegir que els nous equipaments
donaran un servei de gran qualitat a la
població.
    Actualment, entre els dos centres
tenen una capacitat d’uns 500 alumnes
(uns 300 de primària i uns 200 de
secundària). Amb l’ampliació, Els
Planells podrà acollir un total de 800
alumnes.
    L’increment de l’alumnat ha estat

una constant des de l’any 2000, després
que el període 1980-2000
(aproximadament) hagués suposat una
davallada important respecte a èpoques
anteriors. La baixa natalitat d’aquest
període té el seu punt més baix l’any
1986, amb només 14 naixements al
registre civil d’Artesa. Per contra, en
el que portem de nou segle, la natalitat
s’ha recuperat lleugerament. El factor,
però, que ha influït més en l’increment
d’alumnat és la immigració, que també
s’ha fet notar molt en el padró
municipal (mentre l’any 1996 el
municipi comptava amb 3.068
empadronats, actualment ens estem
acostant cada vegada més als 4.000).
En aquests moments l’alumnat
d’origen estranger s’acosta la 20%.
    El CEIP, a més de l’alumnat
d’Artesa, acull escolars dels municipis
veïns d’Alòs de Balaguer i de
Foradada. Quan tots aquests arriben a
l’IES, cal afegir-hi l’alumnat procedent
de Cubells i de Vilanova de Meià.
    Al llarg del curs 2001-2002 el centre
Els Planells va celebrar el seu 25è
aniversari. Durant pràcticament els
seus primers 25 anys, al marge de
petites actuacions, l’única obra que es
va realitzar al centre va ser la
construcció d’uns vestidors al pati de
baix (que, per cert, amb les obres
anunciades desapareixeran). Va ser a
partir de l’any 2000 que es va començar
un seguit d’actuacions que, si es
compleixen les previsions, no veuran
el seu final fins al 2008.
    Primer va ser la construcció del
parvulari i del seu pati de terra. Gairebé

El centre educatiu durant la seva construcció l’any 1975 Perspectiva actual amb l’aula habilitada gairebé a punt

E



25

la
 P

al
an

ca

TTTTTema del Mesema del Mesema del Mesema del Mesema del Mes

al mateix temps es van començar les
reformes interiors i la resolució de
patologies. Després va arribar la
construcció d’un nou pati, noves
reformes interiors i la millora de
l’entrada de secundària. Totes aquestes
actuacions van ser inaugurades per la
consellera Carme Laura Gil en l’acte
de cloenda dels 25 anys (maig de
2002).
    Les últimes obres han consistit en
l’ampliació del parvulari i la millora de
l’entrada de primària. Tot això ha anat
acompanyat de millores de l’entorn
gràcies a les actuacions dels diferents
ajuntaments dels últims anys: la
consecució de terrenys de cessions
urbanístiques (en direcció a Montsonís)
per ampliació i l’adquisició de terrenys
(en direcció a Artesa) per a zona
d’aparcament. Finalment, també cal
destacar les aportacions de les
associacions de mares i pares, que han
contribuït a millorar i complementar els
equipaments del centres.
    Així doncs, es preveu que l’any 2008
es tanqui un llarg període de reformes,
millores i ampliacions (no exemptes de
problemes) que, es vulgui o no, sempre
afecten el funcionament normal dels
centres. Que així sigui i que duri molts
anys!

Text: Ramon Giribet
Fotos: Josep M. Espinal

Pràcticament tot l’edifici antic quedarà per a secundària

Els vestidors del pati “desapareixeran” per deixar més espai de lleure

Aquesta ala de l’antic edifici també “desapareixerà” El nou edifici de primària es construirà paral·lel a aquesta tanca
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Fotografia aèria de les instal·lacions
actuals. El rectangle indica on anirà
el nou edifici del CEIP Els Planells
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Satisfacció pel futur que se’ns planteja
mb la salvetat i la prudència
d’estar parlant d’un avant-

projecte d’obres d’adequació del
CEIP-IES Els Planells, que es
planteja dur a terme el Departa-
ment d’Educació en els propers
cursos, hem de manifestar la nos-
tra satisfacció per unes obres que,
des de fa anys, s’han estat negoci-
ant, per part d’ambdós centres
educatius, i que sembla ser podri-
en resoldre els nostres problemes,
en un futur no molt llunyà.
    La necessitat d’espai, de posar-nos
al dia, i la sensació d’estar vivint en
una situació d’interinitat i negocia-
ció permanents ens han acompanyat
durant molt de temps, limitant les
activitats educatives i lúdiques por-

tades a terme pels centres.
    Pel que fa a l’IES, es contempla que
tot l’edifici actual, llevat del menjador,
passi a ser de secundària, que s’adeqüin
espais interiors, que augmenti el nom-
bre d’aules, que es rehabilitin aspectes
generals de l’edifici i fins i tot espais
exteriors, que es construeixi una sala
polivalent en el nou edifici, comparti-
da per ambdós centres, i que l’alumnat
de cada  centre tingui espais de lleure
diferents.
    Si bé en un principi el creixement de
l’espai físic no contemplava la cons-
trucció de tot un centre nou, la visió de
futur dels tècnics del Departament
d’Educació, de GISA i de l’arquitecte
responsable del projecte, que ens van
visitar a començament de curs i en di-

ferents ocasions per tal de conèixer
de més a prop la nostra realitat, els
van portar a redactar un avantpro-
jecte molt ambiciós, que podríem
qualificar com un gran projecte per
al nostre alumnat, la nostra comuni-
tat educativa i el nostre municipi.
    Esperem que aquesta realitat si-
gui ben aviat un fet, i que tots en
puguem gaudir plenament, i felici-
tem al Departament d’Educació per
la seva sensibilitat i visió de futur a
l’hora de resoldre el problema del
nostre centre.

La Direcció
IES Els Planells

Ja era hora!
er fi ja tenim la solució als
nostres problemes d’espai!

L’escola ja té un avantprojecte!
    El passat 14 de març, l’escola, els
pares i les autoritats vam rebre per
part dels tècnics d’Educació
l’avantprojecte de la nova escola.
Tots els “pedaços” que s’han fet fins
al dia d’avui se solucionaran
definitivament amb la construcció

AA

P d’un nou edifici. Aquest aglutina
l’aspiració que teníem tots els pares de
dividir el col·legi i l’institut.
    Encara que hi hagi espais comuns,
la solució, presentada ens sembla del
tot encertada. L’AMPA sempre ha
donat suport a l’Equip Directiu de
l’escola i ha anat on ha calgut per trobar
les millors solucions.
    Esperem que el projecte es faci

realitat en breu i que el poble pugui
tenir l’educació dels fills garantida
i que aquesta sigui de gran qualitat.
    L’AMPA recolzarà totes les
iniciatives perquè aquest projecte
comú es faci realitat. Endavant!

Junta de l’AMPA
CEIP Els Planells

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

Organitza: Ajuntament d’Artesa de Segre - Àrea de Cultura i Ensenyament
Coordina: Servei de Català del Consell Comarcal de la Noguera
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Un viatge de final de curs diferent

l passat 13 de març de 2006, els
alumnes de 4t d’ESO vam rea-

litzar el típic viatge de final de curs,
però aquest any va ser diferent. Des-
prés de molts esforços, vam poder
viatjar a l’estranger i visitar diferents
països (França, Itàlia i Tunísia) a tra-
vés d’un creuer.
    El primer dia, a la tarda, després
d’haver embarcat, va ser un dia de na-
vegació fins arribar, l’endemà al matí,
a Niça. Durant aquestes hores, vam
poder familiaritzar-nos amb el que se-
ria la nostra casa durant aquella setma-
na. A Niça, vam poder visitar diferents
llocs turístics. Abans d’embarcar de
nou, vam poder gaudir d’una fantàsti-
ca platja i contemplar la posta de sol.
Aquella nit, tots i totes ens vam posar
les nostres millors gales, ja que se ce-
lebrava el còctel amb el capità i el so-
par de gala. Cal destacar que fèiem goig
de veure!
    L’endemà al matí, vam arribar a
Livorno, d’on directament vam anar a
Pisa. Allí vam visitar la famosa Torre
Inclinada, el Duomo i la Cúpula. Tot
seguit, ja al vespre, vam tornar a
Livorno, on vam passejar pels seus car-
rers i després vam tornar al vaixell.
    Dijous, vam arribar a Roma, on ens

va plovisquejar tot el dia, però això no
ens va impedir veure les meravelles
d’aquesta ciutat: el Vaticà, la Fontana
de Trevi (on tots vam tirar la famosa
moneda per demanar el desig) i final-
ment el Colosseu. Durant el dia, anant
d’un lloc a l’altre, vam poder contem-
plar d’altres petites coses com la Via
Condotti (carrer on hi ha concentrades
totes les botigues de marca més famo-
ses d’arreu del món), la Plaça Espanya,
el Cafè di Greco, etc.
    Després d’aquest dia tan esgotador,
ens vam dirigir cap a la nostra “casa”
per poder arribar, l’endemà, a Nàpols.
Allí vam visitar els curiosos carrers
d’aquella ciutat, tot anant a l’estació de
tren per dirigir-nos a les famoses ruï-
nes de Pompeia (ciutat soterrada per les
cendres del volcà Vesubi). S’ha de dir
que, malgrat el poc temps que teníem,
ho vam poder veure tot.
    Dissabte, per finalitzar el nostre vi-
atge, vam visitar Tunísia, on ens va sor-
prendre molt la seva cultura i vam po-
der fer el típic regateig a l’hora de com-
prar. Tots cansats i carregats de records
vam encaminar-nos cap al vaixell. A
partir d’aquell moment, ja no vam bai-
xar més del vaixell fins arribar a la nos-
tra estimada terra, Catalunya. Durant

aquest dia de navegació, vam poder
veure la costa de Menorca.
    El nostre viatge va ser aquest que
acabem d’explicar. Va ser una experi-
ència única i inoblidable. Cal esmentar
que el vaixell era molt complert i el
servei era immillorable. Cada nit, rea-
litzaven un espectacle per tal d’entre-
tenir els passatgers i diferents activitats
durant el dia, des de classes de salsa i
samba fins a petits jocs.
    Per finalitzar, voldríem agrair a to-
tes les persones que, directament o in-
directament (comprant-nos les diferents
coses que veníem per fer diners), han
fet possible aquest viatge. Sobretot als
tres professors acompanyants (Teresa
Sarradell, Jordi Trilla i Anton Not), ja
que si no hagués estat per ells, no ha-
guéssim pogut realitzar aquesta excur-
sió; i, en especial, a la Teresa Sarradell,
que ha estat la professora organitzado-
ra d’aquest viatge per tal de fer-ho tot
més fàcil i possible.
    Moltes gràcies a tots. Ens heu de-
mostrat que, sempre, “malgrat la boira,
cal caminar”.

Alumnes de 4t d’ESO
IES Els Planells

E
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Trobada de germanor entre Cubells i Cubelles
l passat diumenge 26 de març va
tenir lloc una trobada de germanor

entre habitants de Cubelles i Cubells.
    Concretament, va representar la po-
blació del Garraf l’associació d’Amics
del Castell de Cubelles, que comptava
amb uns 60 integrants, els quals van ser
rebuts per l’alcalde de Cubells i presi-
dent del Consell Comarcal de la No-
guera Josep Roig.
    La visita cultural va ser conduïda per
en Ramon Bernaus, llicenciat en histò-
ria i membre de l’Associació Cultural
Les Terres del Marquesat. Tot seguit es
van visitar les esglésies de Santa Maria
del Castell i Sant Pere, i després va te-
nir lloc una recepció a la sala d’actes
de l’Ajuntament de Cubells, on va ha-
ver-hi intercanvi de llibres i altres ob-
jectes en representació d’ambdues po-
blacions i un petit parlament del presi-
dent de l’entitat cubellenca, en Francesc
Capdet, i també de l’alcalde Josep Roig.
    Després es dirigiren a la població de
la Baronia de Sant Oïsme, passant per
Camarasa. Un cop allí van visitar l’es-
glésia castellera de Sant Bartomeu i la
torre del Castell. Els comentaris i acom-
panyament van ser a càrrec d’en Ramon
Bernaus i Francesc Gessé. Durant la
ruta cultural es va repartir un dossier
informatiu a cadascun dels assistents.

Daniel Gessé

E
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Amb una sola vegada, no n’hi ha prou!
l passat dissabte 4 de Març, es
va realitzar a l’Ajuntament de

Balaguer l’extracció de sang que es
realitza de manera periòdica a
aquesta ciutat.
    Com a novetats, aquesta jornada es
va canviar la ubicació, i es va ampliar
l’horari d’extraccions (10:00-13:00 i de
16:00 a 19:00), donat que des del Banc
de Sang i Teixits es cregué convenient
per tal de facilitar la donació de sang.
    Les xifres de donacions han estat
aquesta vegada 159, produint-se un
augment de 29 donacions respecte la
última (desembre 2005). La mitjana de
donacions doncs, ascendiria a 26,5
donacions per hora. De les anteriors
extraccions, 24 van ser de nous
donants, als quals transmetem el nostre
agraïment per la seva iniciativa.
Animem també a la resta de persones
a intentar-ho, ja que encara ens resta
una mica d’esforç quant a arribar a ser

autosuficients (45 donacions
per cada 1000 habitants).
    No ens oblidem tampoc
dels donants fidels a les
extraccions periòdiques,
que donen força a la idea
que “Amb una sola
vegada, no n’hi ha prou!”.
I finalment, agrair també
al personal i als/les
voluntaris/àries l’atenció
facilitada als donants.
    Per a qualsevol dubte pel
que fa a la donació de sang,
a les properes extraccions, o a l’associa-
ció, us podeu adreçar a l’Associació de
Donants de Sang de La Noguera:
noguera@donantsdesang.org.
     Per últim, el 18 de març va tenir lloc
a Balaguer la Trobada anual de Creu
Roja La Noguera. Va ser una jornada
lúdico-formativa a la seu de Creu Roja
de Balaguer. A la trobada hi van assistir

Composició final de la Junta Directiva:

President: Jaume Canal Sotelo
Vice-presidenta: Rebeca Medialdea Torre
Secretària General: Montserrat Terés Agelet
Tresorera: Isabel Gil Latorre
Vocals: Sònia Aguiló Sánchez

Joan Garcia Toledo
Jordi Profitós Freixanet
Mª Pilar Profitós Freixanet
Maria Puig i Fontelles
Lourdes Torres Garcia

uns 40 voluntaris i voluntàries, que van
participar en una sèrie de tallers
formatius com ara el de relaxació, el
control de l’estrès, l’atenció a la gent
gran i el procés de dol, tots ells dirigits
per especialistes.

Creu Roja La Noguera

Casa meva és casa vostra
l passat dissabte 25 de març
vàrem poder reunir al voltant

d’una taula aquelles persones que
estan fent de Ràdio Artesa de Segre
la ràdio de tots els artesencs.
    Realment va ser tot un plaer per a
nosaltres agrair d’aquesta manera a tots
els que fan possible que RAS miri cada
vegada un xic més endavant. El nou
estil de ràdio que intentem crear no se-
ria possible sense la col·laboració de les
63 persones que fan la nostra ràdio tal i
com és. Començant per en Joan
Fontanet amb el seu fil directe, conti-
nuant amb la Mercè Nogués i l’Eduard
Camarasa amb mou-te, fes esport pas-
sant per en Joan Roca i tot el seu equip
humà de ràdio teatre i la gent que des
de darrera col·labora amb la festa de
Nadal o amb la Fira de Sant Bartomeu,
sense deixar d’anomenar l’entrenador
personal de tots els radiooients del 91.2
de la FM, Dj. Majèstic; i tot un seguit
de noves propostes que ben aviat esta-
ran ON THE AIR.
    Per altra banda, també va ser un au-

tèntic plaer de comptar entre nosaltres
amb en Ricard Palmerola, locutor de
ràdio, actor i doblador de pel·lícules.
Segurament molts de vosaltres us pre-
guntareu “Qui és aquest paio?”. Entre
altres coses, és el doblador al català i
castellà del personatge Yoda de la últi-
ma trilogia de STAR WARS, al qual
vàrem poder accedir que gràcies a
l’amic Joan Roca.
    Un cop més, volem posar de mani-
fest que l’objectiu principal de l’equip
directiu de l’emissora municipal és pre-

E

cisament fer d’aquesta un punt de reu-
nió de tots aquells artesencs amb ganes
de fer que Ràdio Artesa de Segre sigui
la veu del nostre poble. I prenent-nos
la llibertat de robar aquelles paraules
del mestre Sisa que diuen que “casa
meva és casa vostra si és que hi ha casa
d’algú”, us engresquem a formar part
d’aquest projecte que a nosaltres ens
omple dia a dia d’il·lusió.

Equip directiu de Ràdio Artesa de Segre

E
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Notícies de la BibliotecaNotícies de la BibliotecaNotícies de la BibliotecaNotícies de la BibliotecaNotícies de la Biblioteca

Setmana del llibre infantil i juvenil
l passat mes de gener, la
biblioteca Joan Maluquer i

Viladot va acollir l’exposició Per
sucar-hi pa.
    Un recorregut gastronòmic pel món
dels llibres. Menjar bé i variat és
consell ben trobat. I així com hi ha
moltes menes de menjars, hi ha moltes
menes de llibres suculents que parlen
del menjar, del cuinar i de l’atipar-se.
    Així és com començava aquesta
exposició i, expositor rere expositor,
anàvem fent un viatge per diferents
restaurants: 1) Can Pa i trago, 2) Hostal
de l’Unicorn Gurmet, 3) Chef-llepafils,
4) Taverna del nyam-nyam, 5) King i
Queen inn, 6) Fogons i cassoles, 7) El
mercat del dijous, 8) Pren nota.
    Van visitar aquesta exposició tots els
alumnes de Primària. I s’ho van passar
d’allò més bé escoltant històries de
personatges que menjaven molt o poc,
de menges màgiques, ogres que
mengen nens, nens que mengen
blandiblus, els menjars del país de
Xauxa, etc.
    Aquesta exposició es fa arreu de les
biblioteques de Catalunya, en diferents
dates, amb la col·laboració del Consell
Català del llibre per a Infants i Joves i
el Departament de Cultura de la
Generalitat.

Biblioteca Joan Maluquer i Viladot

E

Resum estadístic de l’any 2005
Dades generals
Quantitat de documents 16.052
Quantitat d’altes   1.704
Quantitat de préstecs   6.281
Visitants   9.000
Usuaris d’internet   2.005

Préstec per tipus de document
Llibres 3.102
Revistes 1.409
CD 73
Vídeos 537
CD-Roms 36
Mapes 1

Préstec interbibliotecari
Peticions fetes 44
Peticions rebudes 32

Activitats
Hores del conte 9
Visites escolars 18
Exposicions 1
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L’apunt del PSC-PM... Pressupost 2006 i l’oposició d’ERC
esulta curiós que el grup muni-
cipal d’Esquerra Republicana de

Catalunya, tan crític amb l’actual
alcalde, hagi permès l’aprovació del
pressupost municipal, amb la seva
abstenció.
    En el Ple Extraordinari del passat 20
de març, es van aprovar els pressupos-
tos pel 2006 amb els vots a favor del
Govern de CiU, en contra dels grups
PSC-PM i PP i amb l’abstenció d’ERC.
    Aquest any, els 6 regidors de l’opo-
sició vàrem consensuar una propos-
ta conjunta (amb les condicions que
nosaltres demanem en l’Apunt del PSC-
PM... de l’anterior edició de La Palan-
ca), que es va avortar més endavant,
quan ERC va voler desmarcar-se de
l’acord per separar les seves pròpies
condicions. La falta de valentia i d’unes
idees i projectes clars per Artesa, va fer

que passessin d’un NO claríssim a una
ABSTENCIÓ que permetrà fer a l’al-
caldia les coses que el mateix grup
d’ERC ha criticat sovint i durament. No
han estalviat mai crítiques a com es
porta Artesa, que no es fa res, que l’al-
caldia no té en compte l’oposició, que
s’ha adjudicat amb poca ètica el pro-
jecte del Casal al sogre d’un regidor...
tant a les juntes de Govern, com als
Plens, a la premsa o pel carrer. Increï-
ble, però cert. Ara que el seu vot podia
fer que l’alcaldia millorés la proposta
actual, complís amb els compromisos
adquirits en altres pressupostos, tingués
en compte opinions de l’oposició, es
desencallessin coses i s’accelerés el rit-
me en l’execució de les obres, “s’abai-
xen els pantalons” i permeten que el
municipi continuï anant a un ritme pe-
nós. Aquesta manera de fer oposició

és la conseqüència “d’una alternati-
va de fireta”.
    Pel que fa a l’alcalde i Govern de
CiU, es mereixen un suspens, ja que
la realitat és que el projecte estrella, el
Casal, la inversió més grossa de la
legislatura, s’acabarà realitzant sen-
se haver obtingut el recolzament de
cap regidor dels sis que formem
l’oposició; és a dir, de la majoria de
representants elegits pel poble, tant en
el projecte com en el seu pressupost.
Tot això en una obra que creiem que
convé i que és una ambició de tots els
artesencs.

Josep Galceran i Sellart
Portaveu del grup municipal PSC-PM

a l’Ajuntament d’Artesa de Segre

R

CarCarCarCarCartes a la Rtes a la Rtes a la Rtes a la Rtes a la Redaccióedaccióedaccióedaccióedacció

Preocupacions
A mi, Ton Bonet (més conegut pel
Brimero), no se’m fa cas; però estic
molt preocupat, però molt, per la gent
gran.
    No puc pair que es negociï amb no-
saltres, no hi tenen cap dret. Al Govern
no li preocupa que se’ns estigui atro-
pellant, no fa res per evitar-ho. Com pot
permetre que hi hagi aquests abusos
dels propietaris, que ens fan pagar el
que volen. Amb aquest pas, a tot
Catalunya aviat s’arribarà a les dues-
centes mil pessetes mensuals i a molts
llocs ja s’hi arriba. Aquí per ara ho po-

dem aguantar. Pel que es veu, fan les
residències pels rics; els treballadors a
morir en un racó.
    També passa que quan una persona
de la residència ha d’anar a l’Arnau a
visitar-se, ha de llogar un taxi. No es
podria solucionar aquest problema, per
exemple, posant una ambulància cada
dia que fes el recorregut Agramunt-
Ponts-Artesa-Balaguer per a recollir els
malalts?
    Voldria dir que a la Residència ve de
fora un metge cada vuit dies, del qual
n’estem molt contents. Però jo penso

que no fóra de més que vingués del
CAP un metge els dies que no n’hi ha,
durant una hora.
    També li voldria dir a l’excel·-
lentíssim senyor batlle que no fóra de
més que es deixés veure de tant en tant
per la residència; per exemple, un cop
al mes, encara que no el voldria moles-
tar.
    Hi ha moltes coses per aclarir, però
per avui ja n’hi ha prou.

Ton Bonet
Lo Brimero
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Coses que no tenen preu
Crec que el tracte que el meus avis han
rebut darrerament per part de certa gent
del poble i l’Ajuntament no ha estat
l’adequat. Unes persones com elles,
amb la seva edat i el valors que han re-
but i han volgut transmetre a aquells a
qui estimen i han estimat, han estat re-
compensades de la manera més cruel i
indigna. Exigint l’enderrocament dels
seus records passats i així mateix una
part de la seva història i de la seva vida.
    No crec que aquest fos el moment
més adequat de tractar-los així, per la
seva edat i per tot allò que van fer. No
ho podrem oblidar mai.

    Joan Rosell (el meu rebesavi) era
l’alcalde d’Artesa al 1904 i es va preo-
cupar per portar l’aigua al poble. Lluís
Xandri (el meu avi) va fundar l’Acadè-
mia Balmes al 1934, va implantar el
batxillerat i els ensenyaments de co-
merç, a més de deixar forts lligams
d’amistat i d’afecte entre els seus alum-
nes i altra gent d’Artesa.
    Estimar, Ajudar i Contribuir a
millorar el poble no té preu, però que
t’expropiïn la teva casa i el teus records
de tota la vida és un cost molt difícil
d’assumir.

Laura Kang Xandri

Slow Food i homenatge al forcaire d’Alentorn
El passat 26 de març es va celebrar al
“Pepito”, a Balaguer, un acte d’Slow
Food, organitzat per persones partici-
pants d’aquest moviment. Es tracta
d’una degustació d’aliments aprofun-
dint sense presses en el sabor, la quali-
tat, què hi ha al darrera de cada pro-
ducte, com s’elabora, preus justos, etc.
    Primer de tot el Cèsar Mori, propie-
tari del local, ens va preparar un entrant
amb 5 plats, força elaborats i tots de
molta qualitat, acompanyats d’un ex-
quisit vi de Casa Patau de Menàrguens.
Després l’Antonieta Zacarelli, de Ce-
llers de Torà, ens va delectar amb una
Mostra de diferents maneres d’ela-
borar la xocolata, amb el cacau natiu
treballat artesanalment. Realment el
cacau és un gran aliment que enforteix
el cor i l’esperit. Però, amb una gran po-
sada en escena, molta varietat, quantitat
i exquisidesa, “quasi morim de plaer”.
    Paral·lel al tast, l’acte va ser un ho-

acompanyar l’acte. Alfred Mangues,
que va presentar la trobada, ha col·la-
borat a fer més gran la tradició del
forcaire, ja que un alumne seu ha fet un
treball de final de curs, escrivint sobre
tot el recorregut que fa una forca, des que
es comença a treballar el lledoner.
    Tot plegat una festa dolçament rodona.

Josep Galceran i Sellart.

menatge al forcaire d’Alentorn i un
recolzament moral per la pèrdua de
desenes de forques arran de la tala in-
discriminada per deixar netes el sota de
les línies d’alta tensió. Rosa Maria Grà-
cia, en nom d’Slow Food Montsec, va
fer entrega a Casimir Brescó, d’una
forca de xocolata força impactant, cre-
ada ni més ni menys que pel mestre
pastisser en Lluís Muixí, que també va



36

la
 P

al
an

ca

Música,Música,Música,Música,Música, Mestr Mestr Mestr Mestr Mestre!e!e!e!e!

Caramelles 2006
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V Primavera Coral a Cubells
l dissabte 8 d’abril, dos orfeons
històrics de les Terres de Lleida,

l’Orfeó Nova Tàrrega i l’Orfeó
Balaguerí, van realitzar un concert
a l’Església de Sant Pere de Cubells
on es pogueren sentir Mozart,
Schubert i diverses havaneres i
sardanes.
    Durant els mesos de març, abril i
maig, la Demarcació de les Terres de
Lleida de la Federació Catalana
d’Entitats Corals, ha organitzat la
Primavera Coral de les Terres de
Lleida, un cicle de concerts que
enguany arriba a la seua cinquena
edició. Amb el concert de Cubells el
cicle arriba a l’equador, el 25 de març
Tàrrega, el 26 de març Agramunt, l’2
d’abril Lleida i el 8 d’abril Cubells. Ara
resten per realitzar quatre concerts, 22
d’abril a Raïmat, 23 d’abril a la Granja
d’Escarp i el 7 de maig a Artesa de Segre
i Castelldans. Aquest cicle ha estat
patrocinat pel grup La Manyana, que
realitzarà un especial ressò del concert
del 7 de maig a Artesa de Segre que serà
retransmès per La Manyana televisió.

    El concert de Cubells va ser
organitzat per la Demarcació de Terres
de Lleida amb la col·laboració de
l’Ajuntament de Cubells en el marc
incomparable de l’Església de Sant
Pere de Cubells. Passades les 9 del
vespre va inicar-se el concert amb la
intervenció de l’Orfeó Nova Tàrrega

que va interpretar el Noctturni i l’Ave
Verum de Mozart (durant el 2006 es
celebra el 250è aniversari del seu
naixement) i la Dansa de Castellterçol
i El meu avi sota la direcció de Lluís
Maria Virgili. Tot seguit l’Orfeó
Balaguerí va interpretar unes
variacions de la Truita esbojarrada de
F. Schubert i diverses sardanes,
finalitzant la seua actuació amb una
adaptació d’una sardana d’Enric
Morera, La ciutat de Balaguer. El
concert va finalitzar, com és costum,
amb un cant comú, on els dos orfeons
conjuntament van interpretar Cançó de
Taverna d’Apel·les Mestres i la sardana
El Cavaller Enamorat.
    La vetllada coral va finalitzar amb
un merescut ressopó que l’Ajuntament
de Cubells va oferir a tots els assistents.

Text: Sergi Valls
Fotografies: Joan Valls

E

A dalt: Orfeó Nova Tàrrega i Orfeó Balaguerí. A baix: Cant comú dels dos orfeons

www.fcec.cat
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Primavera Musical
Ajuntament d’Artesa de Segre,
l’Orfeó Artesenc i l’Aula

Municipal de Música han organitzat
un cicle de concerts durant els mesos
d’abril, maig i juny que s’iniciarà el
proper 23 d’abril amb un concert per
a guitarra a càrrec Miquel
Hortigüela  i finalitzarà amb un
concert del Conjunt de Flautes
Amalgama el 25 de juny.
    Durant el darrer trimestre d’aquest
curs escolar es realitzaran tot un seguit
de concerts a Artesa de Segre que
permetrà a les artesenques i artesencs
gaudir de diversos i variats concerts
durant els mesos de maig i juny. Els
quatre concerts previstos inicialment,
hi ha la possibilitat que n’hi hagi algun
més, es realitzaran en diumenge a les
5 de la tarda a l’Església Parroquial
d’Artesa de Segre el 23 d’abril, el 7 de
maig i l’11 i 25 de juny.
    El cicle començarà el proper dia de
Sant Jordi, 23 d’abril, amb un concert
de guitarra a càrrec de Miquel
Hortigüela, professor de l’Aula

Municipal de Música d’Artesa de Segre
entre altres, que es realitzarà com tota
la resta, a l’Església Parroquial
d’Artesa de Segre a les 5 de la tarda.
    En segon lloc, el diumenge 7 de
maig, el concert de cloenda de la V
Primavera Coral de les Terres de
Lleida que organitza la Federació
Catalana d’Entitats Corals i es
realitzarà a l’Església Parroquial
d’Artesa de Segre a les 5 de la tarda.
El concert comptarà amb la
participació de la Coral Ginesta de
Cervera, dirigida per Xavier Puig (un
dels millors directors actuals de les
comarques lleidatanes) que
interpretaran diversos espirituals
negres, La Capella de Música de Sant
Llorenç de Lleida, dirigida per Lluís
Maria Virgili, que ens oferirà música
religiosa, i finalment l’Orfeó Artesenc
que interpretarà quatre peces que
diversos compositors han composat
especialment per aquesta entitat
artesenca i quatre peces més de caire
més modern.

    El tercer dels concerts es realitzarà
l’11 de juny, i serà el Concert de Fi de
Curs, de l’Aula Municipal de Música
d’Artesa de Segre, la Coral Infantil Brots
d’Il·lusió i l’Orfeó Artesenc a l’Església
Parroquial i també a les 5 de la tarda.
    Finalment, el 25 de juny finalitzarà
aquest cicle amb l’Orquestra de
Flautes Amalgama. Aquesta orquestra
es va formar ara fa tres anys i està
dirigida per Elena Sartís. La
particularitat d’aquesta orquestra és
que està formada per alumnes de
diferents escoles de música de les
comarques lleidatanes, entre les quals
la d’Artesa, de la qual hi toquen, d’ençà
la seua fundació l’abril de 2003, Pau
Mora i Andreu.
    Al tancament de l’edició d’aquesta
revista encara no estava concretat, però
és possible que el cicle tingui un altre
concert a finals de maig a càrrec de
dues corals que estan interessades en
realitzar concerts a Artesa.

Sergi Valls i Jové

L’

23 d’abril – Concert de Guitarra
a càrrec de Miquel Hortigüela

Església Parroquial a les 5 de la tarda

7 de maig – V Primavera Coral de les Terres de Lleida
Coral Ginesta, Capella de Música de Sant Llorenç i Orfeó Artesenc

Església Parroquial a les 5 de la tarda

11 de juny – Concert de Fi de Curs
Aula Municipal de Música, Coral Infantil Brots d’Il·lusió i Orfeó Artesenc

Església Parroquial a les 5 de la tarda

25 de juny – Concert de l’Orquestra de flautes Amalgama
Directora Elena Sartís

Església Parroquial a les 5 de la tarda

PRIMAPRIMAPRIMAPRIMAPRIMAVERA MUSICALVERA MUSICALVERA MUSICALVERA MUSICALVERA MUSICAL
ARTESA DE SEGRE 2006
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Els nostres drets... i deures!
o hi ha dret! Jo tinc dret a... Que
no trepitgin els meus drets!

Quantes vegades hem escoltat
aquests comentaris?
    Mai en la nostra societat s’havia
parlat tant de drets com d’ençà que
vivim en democràcia i en l’anomenada
societat del benestar (de fet vivim en
un estat de dret). I no cal dir que aquest
fet és bo, no només el millor i el més
desitjable per a la convivència humana;
però, com en totes les coses, és bo en
la mesura que en fem un bon ús i sovint,
també en aquest camp, en fem un abús.
    Els que hem crescut en aquesta
societat de la complaença (els més
grans també s’hi han adaptat prou
ràpid) hem tingut tot i més d’allò que
necessitem, hem après que a la
nostra desenvolupada societat
l’ésser humà neix amb uns drets que
l’aniran acompanyant al llarg de la
seva vida, uns drets als quals no ha
de renunciar i els quals ningú pot
trepitjar.
    No perdem de vista que tots aquests
drets dels quals en gaudim són creats
per una sèrie de persones que un bon
dia van decidir que calia proclamar una
sèrie de pautes justes i dignes per als
humans. Segurament no devia ser fàcil
redactar una recopilació d’articles que
determinessin fins a quin punt l’ésser
humà ha de tenir o no segons quins
drets, però el cas és que amb més o
menys encert van redactar la

Declaració Universal dels Drets
Humans.
    Com gairebé sempre passa, ens
quedem amb la part que més ens
afavoreix i del missatge n’hem
interioritzat només una part. El
missatge en sí és: la persona neix amb
una sèrie de drets i també una sèrie
d’obligacions i així podríem posar
alguns exemples:
- Tenir dret a parlar, implica el deure
de no ofendre l’altre amb les nostres
paraules.
- Tenir dret a ser escoltat, implica el
deure de saber escoltar els altres.

− Tenir dret a l’educació, vol dir el
deure d’aprofitar-la.
− Tenir dret al treball va lligat amb el
deure de fer-lo el millor possible.
    I així aniríem desgranant tot un
seguit d’activitats humanes a les quals
tenim dret i per les quals ens hem
d’exigir un deure.
    Algunes vegades, volent exercir el
nostre dret, estem trepitjant el dret de
l’altre. El mateix passa amb la pròpia
llibertat que ha d’arribar fins on
comenci la de l’altre; i és que drets i

llibertats, sempre!, però mai trepitjant
els drets i llibertats de la resta.
    Entre els més petits s’ha arribat a tal
grau d’assoliment d’aquest missatge
que ens podem trobar amb nens que
reclamin el seu dret a tenir un mòbil,
menjar pizza cada dia, una sabates de
marca o l’últim joc de video-consola i
en no poder aconseguir-ho se senten
infeliços. La felicitat és també un dret
al qual tothom hi ha de tenir accés, però
per aconseguir-la cal un esforç i un
marcar límits que aquests serien els
deures o el preu per aconseguir-la. És
a dir, no s’hi val demanar drets

irracionals. De ben segur que si
aconseguíssim viure tocant de peus
a terra i sent conscients que moltes
vegades el que estem fent és
demanar “drets irracionals” podríem
aconseguir la felicitat més fàcilment.
    Per acabar, recordar el món en
vies de desenvolupament (que el

tenim a tocar), on dels drets no se’n
coneix ni el significat, on només hi ha
deures i obligacions dels quals els
individus no poden defugir si volen
sobreviure, que és la pitjor manera de
viure!
    I una referència a Gandhi; ell
afirmava que la seva mare (que era
analfabeta) li deia: Per fixar bé els
drets, és necessari un acord previ
sobre els deures.

Noemí Farré Cortadelles

N

Algunes vegades, volent
exercir el nostre dret, estem
trepitjant el dret de l’altre

Durant el 2006, les parelles que es casin o tin-
guin 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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Mes de març
SESSIÓ DE PLE

Ple ordinari: 02-03-06

S’aprova, per unanimitat, l’acta
ordinària de 02-02-06.

S’aprova, per unanimitat:
- Primer: Adjudicar l’obra “Pavimen-
tació i xarxa de clavegueram als car-
rers del Forn i el Castell, de Tudela
de Segre”, a l’empresa ARTCONS,
pel preu ofertat de 86.195,43 euros.
- Segon: Adjudicar l’obra “Adequa-
ció del carrer de l’Argila d’accés a
Vernet”, a l’empresa Construccions
Montsec, pel preu ofertat de
65.128,33 euros.
- Tercer: Adjudicar l’obra “Xarxa de
sanejament de la colònia La Fàbrica de
Vilves” a l’empresa Touriño & Marcos,
pel preu ofertat de 31.439,00 euros.

S’aprova, per unanimitat, les
següents certificacions d’obres:
- Certificació núm. 1, per import de
35.306,12 euros, corresponent a l’obra
“Reforma de l’enllumenat públic”, en
la qual l’Ajuntament ha de participar
amb el pagament de 16.360,86 euros.
- Certificació núm. 3, per import de
7.774,38 euros, corresponent a l’obra
“Urbanització sector industrial el Pla
polígon 1. Obres pendents”.
- Certificació addicional, per import de
6.500 euros, corresponent a l’obra
“Ampliació cementiri d’Artesa de
Segre.
- Certificació complementària, per im-
port de 1.310,95 euros, corresponent a
la primera fase de l’obra “Rehabilita-
ció d’edifici existent per agrupaments
de jovent”.
- Certificació núm. 2, per import de
41.817,99 euros, corresponent a l’obra
“Estructura per a l’ampliació del mu-
seu del Montsec”.

S’aprova, per unanimitat, ratifi-
car la recepció de l’obra “Arranjament
de dipòsit d’aigua al Pont d’Alentorn”
i procedir a la cancel·lació i devolució
de la fiança definitiva constituïda en el
seu dia.

S’aprova, per unanimitat, execu-
tar, en els seus propis termes, la sen-
tència dictada i tenir per nul i sense cap
valor ni efecte l’Estudi de Detall del c/
Vescomte d’Àger, tram 1, aprovat pel
Ple d’aquest Ajuntament de data 10 de
maig de 2002.

S’aprova, per unanimitat, adju-
dicar l’alienació de la parcel·la núm. 38
del Polígon Industrial el Pla d’Artesa
de Segre, per l’import 37.500,00 euros
a Carles Pellicer Vidal.

S’aprova, per unanimitat, apro-
var inicialment el Pla de Millora Urba-
na del sector comprès entre els carrers
Jesús Santacreu, Sants Cosme i Damià
i carrer sense nom d’Artesa de Segre.

S’aprova, per unanimitat, la
moció presentada per ERC sobre el
“Dia Internacional de les Dones”.

Ple extraordinari: 20-03-06

S’aprova, per unanimitat, el
pressupost de l’Emissora Municipal de
Ràdio de l’any 2006 per un import to-
tal de 14.200 euros.

S’aprova el pressupost munici-
pal de l’any 2006 per un import total
de 4.532.010 euros amb la següent vo-
tació:
Vots a favor: 5 (CIU)
Vots en contra: 2 (PSC-PM, PP)
Abstencions: 3 (ERC)

S’aprova, per unanimitat, el Pla
Local de Joventut d’Artesa de Segre

2006-2007, que conté els projectes
Party-cipa, Trofeijo Artesa i Casal Cul-
tural Jove.

ACORDS DE LA COMISSIÓ DE
GOVERN
(dels dies 9, 16, 23 i 30 de març)

S’acorda concórrer a la convo-
catòria d’ajuts del Departament de Tre-
ball i Indústria per als projectes desti-
nats a la contractació de treballadors
desocupats per a la realització d’obres
i serveis d’interès general i social amb
col·laboració amb les entitats locals.
Les obres i serveis són: vigilància i
manteniment de les piscines públiques,
millora i condicionament dels jardins
municipals, neteja i condicionament de
carrers i edificis públics i pla de
dinamització turística i econòmica.

S’acorda aprovar la modificació
de les bases de preinscripció i ingrés a
la Llar d’Infants Municipal El Bressol,
en els seus articles 1 i 16.

S’acorda proposar a l’alcaldia la
concessió de les següents llicències
d’obres i autoritzacions de guals:
- A Maria Coma Caubet, per realitzar
la partida de moviment de terres per
l’execució posterior de la llicència
d’obres 38/2005, al polígon 6, parcel-
la 45-72.
- A Rosa Ruso Viladrich, per canviar el
terra de la cuina de l’habitatge situat al
c/ de Dalt, 15 de Baldomar.
- A Ramona Clua Solé, per canviar el
mobiliari de la cuina de l’habitatge si-
tuat a la Ctra. d’Agramunt, 10.
- A Arturo Francesca Ramon, per l’exe-
cució dels moviments de terres per l’ex-
tracció d’àrids a utilitzar pel condicio-
nament i millora de finques agrícoles,
ubicades al polígon 8, parcel·la 43, ter-
me municipal d’Artesa de Segre.
- A Agropecuària les Pletes, SL, per
l’ampliació d’una explotació bovina
situada al polígon 18, parcel·la 7, ter-
me municipal d’Artesa de Segre.
- A Antonio Llagunes Blanch, per ar-
ranjar la façana i pintar-la, de l’edifici
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situat a la Ctra. d’Agramunt, 36.
- A Jordi París Córdoba, per la col·lo-
cació d’una banda de 1,5 metres d’al-
çària i construcció d’una cabana-magat-
zem amb ús provisional, al solar situat
al carrer Tros del Molí, 20.
- A Josep M. Segú Peralba, en repre-
sentació de la Comunitat de Propieta-
ris de la carretera d’Agramunt, 101, per
l’arranjament de la façana de l’edifici
situat a la carretera d’Agramunt, 101.
- A Josep Vila Jovell, per treure les teu-
les i posar aïllament a la teulada de
l’edifici situat a la Colònia la Fàbrica,
9.
- A Maria Bernet Ribera, per canviar la
canalera de l’edifici situat al carrer Prat
de la Riba, 30.
- A Pia Oliver Amat, en representació
de Projectes i Promocions Pahissa 28,
SL, per fer una obertura per realitzar
geotècnic a la part posterior de l’edifi-
ci situat al carrer Prat de la Riba, 20.
- A Francesc Gutiérrez Cuevas, per en-
rajolar la cuina de l’habitatge situat al
carrer Camp de Futbol, 21.
- A Jaume Campabadal Farré, per l’ar-
ranjament i pintat de la façana de l’edi-
fici situat al carrer Nou, 46.
- A Toni Camats Jovell, per l’arranja-
ment i pintat de la façana i arranjament
del balcó, de l’edifici situat a la carre-
tera de Tremp, 35.
- A Eugènia Monfort Moray, per la re-
habilitació de la coberta d’un edifici
d’habitatge unifamiliar, a situar al car-
rer de la Llum, 2, de Collfred.
- A Antonio Camats Novau, per la re-
construcció de la coberta d’un edifici
destinat a habitatges, situat al carrer
Únic, 32 de Montargull.
- A Ignasi Llinàs Monell, per la cons-
trucció d’un femer per una explotació
porcina, a situar al polígon 14, parcel·la
58, terme municipal d’Artesa de Segre.

S’acorda proposar a l’alcaldia la

concessió de les següents llicències de
primera ocupació:
- A Josep M. Sabartés Cinca i Maribel
Bernaus Olsina, per l’habitatge
unifamiliar entre mitgeres, situat al car-
rer Sant Jordi, 31
- A Asetlab, SL, per dos habitatges
unifamiliar adossats, situats al carrer
Jesús Santacreu, 1 i 3.
- A Albert Castellà Benabarre, per l’ha-

bitatge unifamiliar en filera, situat al
carrer Ramon Llull, 28.

S’acorda proposar a l’Alcaldia
la concessió de les següents llicències
d’obertura d’establiment i activitat:
- A Cuniboix, SCP, per la instal·lació
d’una activitat de generació i injecció
a la xarxa elèctrica de l’energia produ-
ïda mitjançant pannells solars fotovol-
taics, a desenvolupar al polígon 6,
parcel·la 29, del terme municipal
d’Artesa de Segre.
- A Construccions Promocions Mateu
Rendé, SL, per la instal·lació d’una ac-
tivitat d’aparcament privat de vehicles
turismes, motos i vehicles comercials
lleugers, a desenvolupar a l’Av. Maria
Anzizu, 31-33.

S’acorda proposar a l’Alcaldia
l’autorització de les següents sol·li-
cituds de connexió a la xarxa d’aigua i
clavegueram:

- Eduard Garriga Marsol a l’habitatge
situat a la Colònia La Pàbrica, 5.
- Paquita Junyent Ros a l’habitatge si-
tuat al carrer Anselm Clavé, 4-6, 1r 4t.
- Jordi Ros Roig als dos habitatges si-
tuats al carrer Sant Jordi, 2.
- Xavier Rendé Pujol a l’obra a realit-
zar a l’Av. Maria Anzizu, 31-33.

INFORMES DE L’ALCALDIA

El dia 14 es va fer, al centre es-
colar Els Planells, la presentació a la
comunitat educativa de l’avantprojec-
te d’ampliació del CEIP i remodelació
de l’IES, amb la qual cosa es preveu
una ampliació del centre en uns 2.000
m2 més. El següent pas és obert a la
participació dels docents als efectes de
poder incorporar les seves aportacions
al projecte constructiu. És prevista una
inversió de 4.500.000 euros i la seva
licitació és prevista per a finals 2006
principis 2007. Les obres es preveu que
estiguin acabades per al curs 2008-
2009.

Al Consell Comarcal s’ha pre-
sentat als alcaldes de la Comarca
l’avantprojecte del Pla Territorial de
Ponent. El configuren tres eixos A) Sis-
temes Plurimunicipals d’assentaments.
B) Sistemes d’Infrastructures de trans-
port. C) Sistemes d’Espais Oberts que
regula el sòl rústic.

Els Arquers i el Cau es poden
traslladar a l’edifici de les Sitges, ja que
les obres ja han finalitzat.

S’ha acordat atorgar una subven-
ció de 900 • per a la celebració de la
20a Setmana Cultural del CEIP Els Pla-
nells.

Carme Barril i Brescó
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Dels cantaires de l’Orfeó Artesenc, moltes felicitats!

Després de 10 anys junts, el “Menyamí” i la Nuri
han decidit fer un pas més i casar-se.

Felicitats!!

El passat 10 d’abril, aquesta nineta tan maca
en va fer 50.

Moltes felicitats! Ara, a pels propers 50!
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Sense Perdre els Orígens
per Jordi Esteban

Jeroglífic
per David Fusté

Fet atribuït a causes sobrenaturals

Problema d’escacs
per Ramon Monfà - www.bidmonfa.com

Juguen les negres

Encreuat per Jordi Alins Rodamilans

Edredó

Quan fa fred, molt fred, no va mala-
ment dormir sota d’un edredó fet de
plomes d’ànec. Els països nòrdics han
aprofitat de fa temps el plomissol d’un
ànec dels mars de l’Europa del nord
(eiderdun) per abrigar-se al llit. És un
ànec amb el ventre negre, el dors blanc
i amb el cap amb els colors a l’inrevés.
Viu prop de les costes d’Islàndia, No-
ruega i Suècia. D’aquí la paraula va
passar al francès (édredon) i al segle
XIX al català. Ara hem substituït els
edredons pels nòrdics, amb una filoso-
fia i un material ben semblants.

Diccionari
Etimològic Complementari

de la Llengua Catalana III, 227 (Joan
Coromines)

Horitzontals
1. Que deixa passar la llum.- 2. Recull de texts litúrgics per a ús del
poble. Vocals.- 3. Rata. El déu dels mahometans. Al revés i femení,
tants com la unitat.- 4. Consonant vibrant. Instrument usat per lluitar.
Estimar.- 5. Al revés, contrari de rugós. Vent que dura poca estona.
Lletra que pot representar dos fonemes.- 6. El nom d’una lletra grega.
Símbol del nitrogen. Lliurem.- 7. La darrera lletra de l’alfabet grec.
Femení, sense gens d’aigua ni vegetació.- 8. Igualtat o semblança de la
terminació dels versos. Al revés, senyora. Part d’un dígraf.- 9. Al revés,
pronom de tercera persona. Parts d’un tot. Al revés, el nom d’un plane-
ta.- 10. Aquesta cosa. Lletra rodona. Consonant vibrant. Interjecció que
expressa queixa.- 11. El taller del llauner.

Verticals
1. Relatiu al territori.- 2. Desfilada que es fa per Carnestol-tes. Conjunt
de parents.- 3. Document que dóna fe dels acords d’una reunió. Al
revés, miol. Consonants.- 4. Negació. Símbol del radi. Una de les mar-

xes del cavall.- 5. Al revés i plural, neixen, creixen, es reprodueixen i es moren. Lletra que pot representar dos fonemes
vocàlics. Vocal tancada.- 6. Estrella que assenyala el nord. Contrari de sobre.- 7. A Turquia, cap civil o militar. El sisè
president dels EUA. Consonant dental.- 8. Al revés, terminació d’infinitiu. Ret culte a una divinitat. Nota musical.- 9. Lletra
que pot representar dos fonemes vocàlics. Verdures crues adobades amb sal, oli i vinagre. Consonant vibrant.- 10. Noia
joveneta. Al revés, preposició. Conjunt de troncs que baixaven lligats pel riu.- 11. Conjunt de normes relacionades amb les
curses de toros.

SOLUCIONS
Encreuat
HORITZONTALS: 1. Transparent.- 2. Eucologi. EA.- 3. Rat. Alà. anU.- 4. R. Arma. Amar.- 5. iF.
Airada. O.- 6. Tau. N. Donem.- 7. Omega. Àrida.- 8. Rima. amaD. Q.- 9. iL. Lots. àrU.- 10. Això. O. R.
Ai.- 11. Lampisteria.
VERTICALS: A partir de les horitzontals.
Jeroglífic
Un miracle (un “mira” cle).
Problema d’escacs
1- ..., g4+; 2- Dxg4 (si Rxg4, Df5++), Df5; 3- h5, c4; 4- h6, Dxg4+; 5- Rxg4, Rf6; 6- bxc4, b3 i es
guanya.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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Carrer de les Monges. 1932
a instantània
pertany a una

col·lecció de pos-
tals antigues dels
anys 30. Fins i tot
podria ser més an-
tiga, perquè en
aquells temps (du-
rant dècades) la
fesomia externa de
les cases i dels car-
rers del poble no
acostumaven a
canviar massa;
com els costums de
la gent, que eren
menys variables,
menys mòbils que
avui dia.
    Estem també da-
vant d’un carrer
oblidat. Potser per massa proper, tot-
hom el coneix molt. De forma que, al
llarg del periple de la nostra revista, mai
n’havíem fet comentaris en les fotos an-
tigues (que recordem).
    En certa forma, és un dels dos ger-
mans petits (amb el carrer Calvari) de
l’artèria principal del poble durant anys,
la carretera d’Agramunt. Aquest carrer,
a més, té la característica de ser un dels
primers carrers urbanitzats, a les aca-
balles del segle XIX, d’allò que des-
prés seria l’Eixample de l’Artesa mo-
derna.
    Però es va urbanitzar d’una manera
ben peculiar. Sols es van edificar les
quatre primeres cases de la part solana
del carrer. Hem de pensar que es trac-
tava de pagesos i famílies benestants
de l’època. A l’altra meitat de la matei-
xa solana, hi havia patis, algun cobert i
una casa (cal Pauleta). Així com la part
del davant, a la dreta de la foto, tot era
també corrals: per tancar-hi aviram,
potser fer-hi hort i tancar-hi els carru-
atges i animals de les cases. Més o
menys igual que avui –és broma–, que
amb els pàrquings s’hi tanca els cavalls
dels cotxes. Aleshores, però, els cavalls
menjaven farratge, tot era diferent.
   De fet, la part obaga del carrer les
Monges estava al servei de les cases
principals de la Carretera. Era, i és en-

cara avui, una eixida pel darrere.
   L’estructura d’edificació era funcio-
nal per les necessitats de l’època. Artesa
era una societat bàsicament pagesa i el
menestrals també tenien terra gairebé
tots. Pel que als baixos, necessitaven
embalum per a encabir-hi palla o els
carros carregats de fato. Era usual fer
la planta baixa ben alta, per si precisa-
ven de més espai. Com es pot veure,
les portalades eren altes, seguint la lí-
nia a l’ús de la Carretera, que era la guia
principal. De fabricar aquestes porta-
lades, amb bastant cura i una relativa
facilitat, se n’encarregava el fuster del
poble. Des dels anys 20 fins a la guerra
era el Calsilla, el Sr. Josep M. Vila, que
a més de fuster feia “d’home bo”. S’en-
carregava de resoldre els petits conflic-
tes casolans, de dirimir petites diferèn-
cies entre veïns. Avui, la figura de “l’ho-
me bo” està socialment desapareguda,
en tot cas substituïda pel Jutge de Pau.
  Els coberts del carrer, començant per
la dreta, són: cal Llinàs, cal Col·lector
de Montsonís, cal Menut, cal Pardal i
cal Mata (que van unir els patis del dar-
rere per a fer una gran sala de ball: La
Lluna), ca l’Hereu de La Palma, la Cai-
xa de Pensions, cal Pau Manyà (des-
prés cal Perot), cal Santaugènia (boti-
guer de roba), la Fonda La Palma, ca
l’Anell, el cafè del Fonso el Pau (La

Germanor), ca la Llucieta, cal metge
Boquet (la casa dels arbres) i cal Cadi-
raire. Al cobert d’aquest carrer hi feia
cadires el Sr. Clua. Al davant hi havia
el Casino i al darrere una sala de ball,
que després de la guerra seria l’escola
del mestre Xandri. Al primer pis s’hi
feia cinema mut. D’això se’n diu una
casa ben aprofitada!
   A l’esquerra les 4 vivendes: cal Quim,
cal Casó, cal Campaner (l’Enriqueta) i
cal Castellana. Després del carrer, al
primer local, el Manel Serra hi feia ca-
dires. Després el pati de ca l’Hereu, el
de ca l’Anell, el de cal Camaret i cal
Pauleta (Tohà fins l’any 1957).
   Deixem pel final comentar l’antic
edifici de Les Monges, que dóna nom
al carrer. És la casa estreta que es veu
tot en recte del campanar de l’església.
Va ser la primera segregació de la Ma-
sia del Sr. Joan Maluquer i Viladot
“Don Juanito”. La segona seria l’actu-
al Centre d’Atenció Primària (CAP). La
teulada que es veu, darrere els arbres
del pati de Les Monges, encara està in-
tacta avui. Era on hi tancaven els ani-
mals de treball de cal Don Juanito. A la
primera planta hi emmagatzemaven els
farratges i les menges dels animals.

Bartomeu Jové i Serra

L
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Prop de 1.500 persones van visitar la I Jornada de Recreació Medieval que va tenir lloc el diumenge 26 de març a
Baldomar i que va comptar amb la particpació activa dels veïns d’aquesta població. (Foto: Josep M. Espinal)


