la Palanca
1981 - 2006

Abril - Maig 2007

Núm. 297

Preu 2,20

25è

ANIVERSARI

PUBLICACIÓ D’ARTESA DE SEGRE I COMARCA

Eleccions municipals

la

Palanca

Eleccions municipals
El proper 27 de maig se celebraran les
eleccions municipals, on els ciutadans
decidiran democràticament les persones
que formaran els ajuntaments. A Artesa de
Segre es presenten 4 candidatures.
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Agenda ciutadana

Actes que sabem que es faran

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

18 de maig:
Dia Internacional dels Museus. Actes al Museu
Comarcal a Balaguer. Exposició del cavallet de
bronze d’època ibérica trobat a Antona (més
informació a la pàgina 41)

MARÇ
19 de maig:
1r campionat de futbol sala “Bombers d’Artesa”

Municipi d’Artesa de Segre
Naixements:
dia 9: Jana Lluch i Armengol, filla de Francesc i de Núria

1 de juny:
A les 22h, Caminada fins a Alentorn (per camins,
unes 3h anar i tornar). Organitza: Club de Lleure
Altis

Defuncions:
dia 1: Maria Farré i Sabartés (89 anys),
natural d’Alentorn
dia 11: Maria Eroles i Castellà (94 anys),
natural de Cubells
dia 23: Josep Vila i Riba (85 anys),
natural de Baronia de Rialb
Abdesselem Ouachek (32 anys),
natural d’Algèria i veí de Balaguer
Joan Tapias i Ferran (58 anys),
natural de París i veí de Cabrera
dia 24: Rosalia Granollers i Giralt (90 anys),
natural de El Tossal
dia 25: Dolors Petanàs i Xandre (93 anys),
natural de Foradada
dia 29: Teresa Capdevila i Mitjaneta (94 anys),
natural de Pinell
Municipi de Vilanova de Meià
Naixements:
dia 14: Dídac Masanés i Antonio, fill de Rubèn R. i de M. Carme

Meteor
olo
gia
Meteorolo
ologia
Dades facilitades pels ajuntaments d’Artesa de Segre, de Vilanova
de Meià i de Foradada.
MARÇ

Municipi de Vilanova de Meià
Temperatura mitjana del mes: 8,8°
Temperatura màxima:
22,7° (dia 4)
Temperatura mínima:
-3,3º (dia 23)
Dies amb precipitacions:
3
Precipitació màxima:
18,4 mm (dia 7)
Total precipitacions:
32,2 mm

Municipi d’Artesa de Segre
Temperatura mitjana del mes: 8,5°
Temperatura màxima:
21° (dies 3 i 4)
Temperatura mínima:
-5° (dia )
Amplitud tèrmica màxima: 23° (dies 6 i 17)
Amplitud tèrmica mínima: 6 (dia 28: màx. 12º, mín. 6º)
Dies amb precipitacions:
3
Precipitació màxima:
14 mm (dia 7)
Total precipitacions:
27,5 mm
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Municipi de Foradada
Dies amb precipitacions:
Precipitació màxima:
Total precipitacions:

2
13 mm (dia 31)
24 mm
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Editorial

El ressorgiment de les Caramelles
Les Caramelles d’Artesa van tornar a cantar el diumenge de Pasqua,
enguany amb més força i més gent que mai. I és que l’entitat havia
passat els últims anys amb dificultats, donat que cada cop hi havia
menys cantaires.
L’any 2004 les Caramelles van complir un segle d’existència, cent
anys en què les veus i les músiques dels caramellaires havien adornat
el Diumenge de Pasqua. Malgrat el centenari, hi havia certa inquietud
sobre la continuïtat de l’entitat, ja que no s’incorporava gent jove i
alguns cantaires veterans es retiraven, cosa que disminuïa les ganes
i energies dels pocs que quedaven.
Però l’any passat hi va haver un nou impuls que s’ha vist confirmat
enguany. Sense saber ben bé les raons d’aquest canvi de tendència,
diversos joves i no tan joves es van apuntar a la festa. Uns van estirar
als altres i es va crear una complicitat que ha permès consolidar les
Caramelles d’Artesa. I com diu la Samba, l’objectiu és “passar unes
bones festes amb garbo i satisfacció”. Nosaltres hi afegim que “com
més gent, millor”.
Més de 60 persones van formar la rotllana i es va recuperar la
carrossa després de més de 20 anys de no fer-se. El ruc català i la
silueta del Castellot i la Roca del Cudós van ser els motius que van
acompanyar les Caramelles en el seu tradicional recorregut per Artesa.
L’única nota negativa de la jornada la va donar l’alcalde d’Artesa,
que va aprofitar l’acte per fer un discurs des del balcó de l’Ajuntament
amb connotacions polítiques i electorals, que al nostre parer, i al de
molts caramellaires i ciutadans, va estar fora de lloc. No entrarem a
analitzar les seves paraules. Pot tenir raó o no, però no era ni el lloc
ni el moment. Com deia el president Pujol “ara no toca”. I és que en
un dia i un lloc com aquest, el màxim representant del poble ha de
fer un discurs institucional i conciliador i no pas aprofitar la tribuna
pública per fer política partidista.
Les Caramelles tenen un significat especial per a la ciutat d’Artesa.
Conjuguen la tradició catalana, la festa i l’agermanament dels
conciutadans, siguin quines siguin les seves idees o tendències
polítiques. S’estableix entre ells un sentiment de companyonia i
d’unitat i unes ganes de treballar pel poble tots a una.
Ara que vénen les eleccions municipals, bé farien els polítics locals
en prendre exemple de les Caramelles, on tothom va a una, hi ha una
gran sintonia i l’únic que importa és el poble.

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.
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Col·laboradors del mes: Jordi Regué, J. Carles Pérez, EFAP, Rufino
Gabaldon, Pere Santacreu, Josefina París, Anton Not, Ramon Regué,
Alumnes de 4t d’ESO, Francesc Gessé, Ramon I. Canyelles,
Alentorn.cat, AEiG Mare de Déu del Pla, Janette Solsona, Ester Ros,
Caramellaires d’Artesa, Noemí Farré, Carme Barril, Bernat Giribet,
Pere Serra, Josep Vila.

Noticiari
Mostra de Lectures Poètiques per Sant Jordi

tret a informació pública el nou pla urbanístic
municipal. L’expansió urbanística municipal preveu l’ampliació del nucli urbà cap a la zona castell
d’Alòs i cap a l’àrea del Palic. El POUM contempla la construcció d’uns 30 nous habitatges al poble.

Exposició pictòrica a Montsonís
L’artista local Joan Amadeu Gili exposa les seves
pintures a l’oli a la sala de la “Botiga de
Montsonís”, des del passat 5 d’abril i fins al proper 10 de juny. Joan Amadeu Gili ha titulat la seva
exposició “Paisatges propers”, on la temàtica són
indrets (tant paisatgístics com humans) de la nostra comarca, com Salgar, Artesa, Montsonís, etc.
Gili va néixer l’any 1975 a Montsonís i actualment
resideix a Artesa, ha estat alumne dels pintors
Antoni Borrell i Diego Franco i ja ha exposat a
diversos llocs com Ponts, Castellfollit i Mafet.
La Diada de Sant Jordi a Artesa va tenir com a protagonista la primera Mostra de Lectures Poètiques, acte celebrat a la capella de
l’edifici de les Monges. L’activitat va ser organitzada pel Club de
Lectures i pel Grup de Teatre d’Artesa i va consistir en la lectura i
recitació de poemes d’Espriu, Maragall i Martí i Pol, entre d’altres.
Els lectors-recitadors van ser Júlia Gilabert, M. Dolors Palet, Neus
Puigpinós, Lídia Roca, Vicent Farràs, Adrià Fernández i Joan Roca.
L’acte va tenir una bona acollida i hi van assistir unes 60 persones.

25è aniversari dels Bombers d’Artesa

Multen un circ per perdre una serp a Artesa
Medi Ambient ha obert un expedient sancionador contra el circ francès Ideal Circus, que el passat mes de juliol de 2006 va perdre una
serp pitó a Artesa de Segre. El circ serà multat perquè no va prendre
les mesures per evitar que la serp s’escapés i perquè tampoc va
notificar la pèrdua. La serp va ser localitzada davant d’un immoble
de la nostra ciutat i va ser capturada pels Bombers i agents del cos
Rural. (Segre, 14-04-07).

Restauraran l’església de Santa Maria del Puig
L’ajuntament de Vilanova de Meià ha donat llum verda al projecte
de restauració i millora de l’església de Santa Maria del Puig al
nucli de Santa Maria de Meià. El projecte compta amb un presupost
de 46.583 euros i les obres consistiran en la millora del teulat, la
consolidació de parets i en pintar el temple religiós. L’ajuntament
vilanoví també ha adjudicat les obres de millora de la carretera de
Tòrrec a Montargull. (Segre 05-05-07).

Sobre la troballa megalítica de Seró
Les excavacions que s’estaven realitzant a la construcció megalítica trobada en el traçat del canal Segarra-Garrigues han finalitzat.
Totes les grans pedres gravades que conformaven el recinte sepulcral han estat retirades i degudament portades a llocs segurs a l’espera que es decideixi una ubicació per a la reconstrucció del sepulcre, si finalment això és així, tal i com ens han informat des de
l’ajuntament d’Artesa.

A informació el POUM d’Alòs
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L’Ajuntament d’Alòs de Balaguer presidit per Lluís Soldevila, ha

Els Bombers d’Artesa celebren enguany el seu 25è
aniversari. Durant els mesos d’abril i maig l’entitat ha organitzat una sèrie d’activitats per commemorar l’efemèride, com són exhibicions de rescat
i salvament, balls, conferències, competicions esportives, etc. Un dels actes més concorreguts va
ser la conferència sobre el canvi climàtic que va
fer el meteoròleg de TV3 Francesc Mauri el passat 4 de maig. En el proper número de La Palanca
us informarem detalladament d’aquests actes.

Caça suspesa a Anya
El Departament de Medi Ambient ha suspès l’activitat cinegètica en 2 àrees privades de caça de
Lleida, concretament a Anya (Artesa de Segre) i
Altet (Tàrrega). La causa de la suspensió (d’1 any
a Anya) és la utilització de verins per eliminar els
depredadors de les peces de caça. (ADN, 16-0407)

Noticiari

Darreres actuacions municipals a Artesa
darreres setmanes s’han
E ndutelsa terme
un bon nombre d’actuacions, com pintar la façana de
l’Ajuntament, condicionar la baixada de darrere la Granja cap a la carretera de Baldomar, la col·locació de
bandes rugoses a diversos indrets,
etc. Destaquem en aquest article,
els dos projectes que s’han posat
en marxa més darrerament.

carrer a gasificar serà l’avinguda Maria
Anzizu, on s’instal·larà la xarxa preparada pel gas liquat. A més, els primers
beneficiats seran el Polígon, la zona de
la benzinera, el carrer Roc del Cudós i
la carretera d’Agramunt.

Conveni amb Gas Natural

De les instal·lacions de gas propà ja existents no caldrà tocar res. Respecte a les altres, caldrà estudiar cada cas en concret.
Properament es farà un acte de presentació. Mentre duri el projecte
d’expansió de 3 anys, la companyia
obrirà una oficina d’atenció a la gent.
Esperem que el cost sigui assequible i
que aquest nou subministrament sigui
a benefici de tothom.

Projecte de rehabilitació del nucli antic
El mateix 10 de maig, es va fer la presentació, en principi per la premsa lleidatana, del Projecte de Rehabilitació del
Nucli Antic.
El document de treball va estar presentat pel Sr. Jordi Segura i Torres, cap
de secció d’intervenció arquitectònica,
i pels arquitectes redactors del Pla Director, els senyors Antoni Martí, Josep
Esteve Armengol i Josep Esteve Vila.
Es tracta d’un document obert, en
principi. No és un document acabat.
Sembla que ha estat treballat amb un
curt espai de temps, sempre a l’espera
dels suggeriments integradors dels veïns, en el sentit de millorar el que es
pugui.
El nucli antic de les poblacions ens
parla d’un temps passat, de la nostra
història més propera i de tal com vivien els nostres avantpassats. És un patrimoni que té un valor intrínsec, no sols
d’interès local, sinó a nivell de país. Té
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El 10 de maig, el delegat de Gas Natural a les comarques de Lleida, Juli
Laplana, i l’actual alcalde d’Artesa,
Domènec París, van signar un conveni que permetrà fer arribar el subministrament de Gas Natural a la nostra
població.
La companyia invertirà prop d’un
milió d’euros per a construir les obres
d’infrastructura necessàries per Artesa,
on preveu fer arribar el gas als 940 clients potencials que ho desitgin, durant
els tres primers anys.
La planta subministradora s’ubicarà
al Polígon Industrial, en un terreny propietat de l’Ajuntament, per la qual cosa
seran les indústries del Polígon les primeres beneficiades. En principi, la
companyia instal·larà una planta de gas
natural liquat (GNL). Des d’aquesta
instal·lació, la companyia farà la distribució de gas natural a través d’una
xarxa de 7,3 km de longitud, xarxa que
s’estendrà com una taca d’oli.
El subministrament es farà amb camions, si bé en un futur està previst
substituir la planta GNL per un gasoducte que connectarà amb les poblacions d’Agramunt i Tàrrega, que ja fa
temps que en gaudeixen, i així integrarse amb la xarxa de gasoductes de
Catalunya (suposem en cas que sigui
rentable).
Es començarà la distribució, segons
diuen, el proper agost Està previst per
tota la població que arribi en els pròxims 3 anys: aproximadament uns
1.000 clients i uns 4.000 usuaris, amb
un cost de la xarxa de 4.000 euros.
En principi és un tema prou important per Artesa. En podran gaudir tots
els usuaris que ho desitgin. El primer

una identitat pròpia i cal preservar
aquest patrimoni. Encara que de moment no hi hagi cap compromís formal,
que no hi és, cal planificar i unificar
criteris i futures actuacions. Es tracta
de crear unes actuacions puntuals amb
uns criteris harmònics.
A nivell d’estudi, es seguiran les
següents pautes:
1. Estudi històric (d’acord amb la
historiadora local Anna Camats).
Trobar documents antics de l’any
1.900 o més.
2. Anàlisi morfològica:
a) Definir els espais.
b) Lectura d’unitats dins de la gran
diversitat: jardins petits, seqüències,
plaça gran, església, pas cobert, desnivells o canvis d’escala, carrers més
antics més estrets, 2 grans places, plaça mig porxada, amb presència d’un ple
(església). Com a elements d’ironia, 2
caràcters ben diferenciats: el carrer Bisbe Bernaus i carrers intricats. A mesura
que entres al barri antic són més petits.
En principi es pensa treballar el terra.
Com a forma de definir el diferents espais es pensa, com a primera actuació,
posar al terra partícules submodulades,
per a fer entendre que el sòl diferent serà
definidor dels diferents espais (mòduls).
3. Buscar una entrada de detall. I les cases
una a una i els racons, intervenir en el detall
(a partir del paviment, catifa). Aquest paviment també ens ajudarà a definir les
quadrícules, la zona més peatonal.
4. Llei de Composició General, que
seria un marc per a partir de les actuacions concretes.
5. Zona peatonal a la italiana, és a dir,
regulada per uns temps de càrrega i descàrrega i per la circulació de vehicles del
barri en horaris concrets, que en cas de
no regular-ho podria ser conflictiu.
6. Estudi en detall de la part que no es
veu: clavegueram de la zona.
Cal agrair l’esforç de la gent i els tècnics
per a trobar entre tots un equilibri, un criteri, un llenguatge que tingui viabilitat.
Cal trobar un equilibri entre les dues característiques essencials del nucli antic: un
element unitari i un espai irregular.
Bartomeu Jové i Serra

Espor ts

Resultats de bàsquet i futbol
BÀSQUET

FUTBOL

CENG
Del 01/04/07 al 29/04/07

EFAP (Escola de futbol Artesa-Ponts)

Juvenil
CE Artesa S. - Balaguer
Rialp - CE Artesa S.

Sènior masculí. 3a catalana
CENG Coop. Artesa - BAC Agramunt
SESE “B” - CENG Coop. Artesa
CENG Coop. Artesa - CB Alpicat
F. Castellana - CENG Coop. Artesa

81 - 61
85 - 37
72 - 71
56 - 47

Sènior masculí. Territorial
CENG Aquí Natura - CB Mollerussa
BAC Agramunt - CENG Aquí Natura
CENG Aquí Natura - CB Borges
CB Sant Guim - CENG Aquí Natura

50 - 68
55 - 62
59 - 40
51 - 34

Cadet masculí
CENG Calvet - CB Cervera
CENG Calvet - CB Almacelles
CB Vallfogona - CENG Calvet

79 - 28
76 - 26
16 - 66

Infantil masculí
CENG JR Miró - A. Ribagorça
CB Bellpuig - CENG JR Miró

54 - 58
31 - 81

Mini Masculí
CB Balaguer - CENG Miró
CENG Miró - Sícoris
Sedis - CENG Miró

65 - 54
34 - 60
66 - 16

Sènior femení
CB Sant Guim CENG Jack’s
CENG Jack’s - BAC Agramunt
CEP Vallfogona - CENG Jack’s
CENG Jack’s - CB Sant Guim

50 - 38
59 - 52
64 - 43
45 - 55

Infantil femení
P. Manyanet - CENG Jubete
CENG Jubete - Nàstic T.
CENG Jubete - CB Calaf

72 - 37
44 - 69
29 - 61

Mini Femení
CB Balaguer - CENG Olis Macià
CENG Olis Macià - CEP Vallfogona
Sedis - CENG Olis Macià

Organyà - CE Artesa S.
Tremp - CE Artesa S.
CE Artesa S. - Alpicat
Partits ajornats:
Pobla de Segur - CE Artesa S.
CE Artesa S. - Gimenells 4 - 2
CE Artesa S. - Sunyer

49 - 44
37 - 38
52 - 02

1r
12è

Benjamí A
5 - 1 At. Segre - EFAP
1-4
1 - 0 EFAP - Rialp
(suspès)
Gimenells - EFAP
3 - 12

Cadet
Bellpuig - EFAP
1-1
Benjamí B
EFAP - Fondarella (suspès)
Agramunt - EFAP (suspès)
EFU - EFAP
6 - 0 EFAP - Arbeca
(suspès)
EFAP - Intercomarcal
9-1
Infantil
Tàrrega - EFAP
0-4
Prebenjamí
EFAP - Pobla de Segur
3 - 2 EFAP - Tàrrega
(suspès)
Guissona - EFAP
3 - 0 EFU - EFAP
(suspès)
EFAP - Lleida
6-2
Aleví
Tàrrega - EFAP
0-4
EFAP - Bordeta
0-0

Informació facilitada per Jordi Regué, J. Carles Pérez i Ramon Giribet
FUTBOL
CE Artesa de Segre. Primera Regional
De la jornada 28 (15-04-07) a la jornada 31 (06-05-07)

Mollerussa
Artesa

6 - 1 (Joan C.)
1 - 3 (Burgués, Ilie, Ribera)
1 - 4 (Ilie)
0 - 3 (2 Ilie, David)
(2 Robinat, Santacreu, Carles)
4 - 1 (Ilie 2, Riera, Joan C.)

80 punts
39 punts PG 12 PE 3 PP 16 GF 53 GC 57
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Espor ts

El juvenils del CE Artesa, campions
de futbol juvenil del CEArtesa
L’equip
ha quedat campió provincial.
L’equip entrenat per Fran Bessone s’ha
imposat en la categoria 2a grup 7, quedant per davant d’equips com el Pla
d’Urgell (2n), el Mollerussa (3r) i la
Bordeta (4t). Els altres equips que han
participat en el campionat són Oliana,
Bellpuig, Cervera, Fondarella, EFU,
Balaguer, Intercomarcal i Rialp.
Els artesencs han guanyat 16 partits,
n’han perdut 4 i n’han empatat 2, marcant 61 gols a favor i rebent-ne només
15. Han estat l’equip més golejador i
també el menys golejat. L’equip desplega un joc ofensiu amb un esquema
de 4-3-3 i els jugadors es caracteritzen
per tenir una gran tècnica individual i
un bon potencial físic.
Els futbolistes són nascuts entre 1988
i 1990 i algun d’ells ja ha acompanyat
el primer equip del CE Artesa, demostrant que el futur futbolístic local està
assegurat.
Els campions són: Porter: Franco
Haensel. Defenses: Ramon Sisquella,

Jacint Bernaus, Jonathan Cuñé,
Francesc Estrada, Xavier Porta, Carlos
Ariño. Migcampistes: Marc París,
Xavier Estany, Gerard Samarra, Ramon
Cotonat, Ronald Zabala, Sergi Sala,
Eduard Chinchilla. Davanters: Roman

Stoliar, Josep M. Cuñé, Ismael Gil,
David Adan (màxim golejador). Delegat: Josep Bernaus. Entrenador: Fran
Bessone.
La Palanca

EFAP: Torneig internacional a Tolosa
passats dies 6, 7 i 8 d’abril, coE lsincidint
amb les festes de Setma-

Bertran i Pau Rodríguez)
Tournefeville 0 - EFAP 1 (gol de Genís
Camats)
Morat 0 - EFAP 0
Davant d’aquests resultats, la classificació final va ser una meritòria nove10
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na Santa, l’equip infantil de l’Escola de Futbol Artesa-Ponts es va desplaçar fins a Toulouse (França) per
disputar un torneig internacional de
futbol.
L’expedició estava formada per:
Marc Valls, Marc Rovira, Jordi Bertran,
Jordi Clavé, Jordi Sucarrats, Pau Pinós,
Pau Rodríguez, Xavier Gibert, Xavier
Jové, Adrià Antillach, Adrià Daniel,
Ionel Daniel, Sergi Gibert, Genís Camats, Lucas Enmanuel, Gerard Audet i
Ramon Bosch, amb Jordi Torruella
d’entrenador i l’Enric Valls de delegat.
Enquadrats en el grup B, van classificar-se en 3r lloc i els resultats van ser
els següents:
Empalot 3 - EFAP 0
Blagnag 2 - EFAP 0
Fontainebleau 1 EFAP 1 (gol de Pau Pinós)
Els següents encontres van anar així:
Les Izards 0 - EFAP 3 (gols de Clavé,

na posició d’un total de 24 equips.
Gràcies per representar-nos i esperem que el proper any pugueu tornar i
lluitar pel primer lloc.
EFAP

Espor ts

Club de Bitlles Gàrzola
un parèntesi en el campionat de bitlles feA profitant
derades de les Terres de Lleida, el club de bitlles de
Gàrzola va invitar el club de Bitlles d’Alentorn a fer una
partida.
El partit va tenir dos fases molt distintes. En un principi
es van notar bastants nervis per part dels visitants que de
mica en mica es van anar imposant i fins i tot van estar a
punt de capgirar el marcador.
L’equip d’Alentorn és ple de joves entusiastes i amb moltes ganes de superació.
A continuació vam fer un sopar de germanor.

Volem potenciar en els pobles del nostre entorn la pràctica d’aquest esport bonic, barat i noble, que permet fer exercici sense cansar-se i si no fas bitlla mai podràs donar la
culpa als altres.
També vull recordar allò que sovint es comenta quan es parla de bitlles, que abans es jugava a tots els pobles i es feien
apostes a parelles o senzills i que es portaven d’allò més bé.
Espero dels lectors de La Palanca una bona acollida. Moltes gràcies.
Rufino Gabaldon
President del Club de Bitlles de Gàrzola

Bitlles per Santes Creus
motiu de la festa de Santes Creus, que vam celeA mb
brar el cap de setmana del 5 i 6 de maig, va tenir lloc
la 9a tirada de bitlles.
Es va fer l’aplec a l’ermita de Meià, com de costum, el
diumenge, celebrant-se la benedicció del terme des del mirador de l’ermita. Tot seguit, santa missa. A la plaça de l’ermita, la tradicional ballada de sardanes i una sessió de ball a
la tarda. Hi va haver una bona afluència de gent.
La tirada de bitlles es va celebrar el dissabte dia 5 al camp
de futbol, organitzada pel Club de Bitlles Gàrzola amb la
col·laboració de l’Ajuntament de Vilanova de Meià. Hi
va haver una participació de 43 equips i 300 persones.
La classificació va ser la següent:
- 1r classificat en tirada individual: Manuel Lara, d’Alfarràs, amb 90 punts.
Classificació per equips:
- 1r classificat: equip de Vila-sana amb 225 punts.
- 2n classificat: equip de Montoliu amb 215 punts.
Pere Santacreu
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V ida Social

Trobada dels 60 anys

El passat 15 d’abril, els nascuts l’any 1947 vam organitzar una trobada per celebrar que en fèiem 60.
Va ser un èxit, tant d’assistència com de gresca. Vam aconseguir reunir-nos una quarantena de seixantons i seixantones,
a més d’alguns acompanyants, amb gran il·lusió perquè el dia fos una vetllada inoblidable.
Per celebrar-ho de la millor manera possible, vam organitzar una missa a Salgar i una visita al castell de Montsonís.
Després, al migdia, ens vam reunir al Celler de l’Arnau, on vam gaudir d’un bon dinar amb música en directe.
Va ser una diada de retrobament, on vam poder recordar i reviure temps passat i experiències viscudes plegats. Des de
l’organització, moltes felicitats a tots i a totes.

BBC*

Aquest bombonet ja en fa 25.
Per molts anys, Xumi!
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BBC* són les sigles de la secció Bodes, Batejos i altres Celebracions. Feu-nos arribar una foto
i un text ben graciosos i us ho publicarem. Només cal ser subscriptor de la Palanca
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XVIII Premi de Narrativa Breu
Acta de resolució de premis
Reunits a la Sala d’Actes de l’Ajuntament d’Artesa de Segre,
després de les consideracions, deliberacions i votacions oportunes, els membres del Jurat de la XVIIIa. edició del PREMI DE NARRATIVA BREU D’ARTESA DE SEGRE, concedeixen atorgar els següents premis i accèssits:

4a. categoria: 1er CICLE D´ESO
ACCÈSSIT
Un futur de misteri de Gisela Ramoneda i Rumí (Balaguer)
1r. PREMI
No hi havia a tota França un ratolí més feliç i satisfet de
Sandra Adelantado i López (Balaguer)

1a. categoria: Cicle Inicial de Primària
ACCÈSSITS
L’ocellet Pepito de Núria Gilabert i Jusmet (Artesa de Segre)
L’aventura fantàstica de Gerard Camats i Penella (Artesa
de Segre)
1r. PREMI
El primer dia d’escola de Yuliana Larrondo i Bruno (Bellver
de Cerdanya)

5a. categoria: 2on CICLE D´ESO
ACCÈSSIT
Història d’un soldat de color de David González i Caballero
(Sant Carles de la Ràpita)
1ER PREMI
Lents de Jaume Rosell i Viola (Balaguer)

3a. categoria: Cicle Superior de Primària
ACCÈSSITS
Avi, com era la terra? de Jordi Badia i Martí (Artesa de
Segre)
Un fenomen nou de Óscar Lladós i Cos (Artesa de Segre)
1r. PREMI
Macedònia d’Anna Garriga i Serés (Artesa de Segre)
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7a. categoria: Més de 19 anys
ACCÈSSIT
L’espill de Aurora Marco i Arbonés (Lleida)
1r. PREMI
El carnet per punts de Joan Adell i Álvarez (Blanes)
La Secretària del Jurat
Signat: Josefina París i Folch
Data: 22 d’abril de 2007

la Palanca

2a. categoria: Cicle Mitjà de Primària
ACCÈSSITS
Mohamed: de pastor a jardiner de Laura Viles i Pola (Artesa
de Segre)
Una guerra de flors de Arnau Buñol i Perelló (Artesa de
Segre)
1r. PREMI
La guerra i la pau de Lluc Martí i Calveres (Artesa de Segre)

6a. categoria: De 17 a 19 anys (nascuts/es 1986,1987 i
1988)
ACCÈSSIT
Per què tanta pressió i tanta por? de Latiffa Haddachi i Assou
(Alcover)
1r. PREMI
A tocar de les onades de Ariadna Cardona i Farreny
(Arbúcies)

La Pàgina de l’IES Els Planells

Crèdit de síntesi 2007
els dies 18 i 20 d’abril, els
E ntre
alumnes d’ESO de l’IES Els Pla-

Finalment, el grup d’alumnes de
quart d’ESO es van ocupar de L’Artesa
empresarial, un paquet d’activitats que
inclou visites a l’empresa local Mobles
Ros, així com a la Cooperativa
d’Artesa. Responsables d’ambdues institucions els van explicar als alumnes
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nells d’Artesa de Segre han portat a
terme l’anomenat Crèdit de Síntesi.
Tal com ho contempla la LOGSE, el
Crèdit de Síntesi és un conjunt d’activitats interdisciplinars destinades a
comprovar les diferents capacitats i
habilitats que els alumnes han anat adquirint durant l’any acadèmic. Els diferents exercicis estan relacionats amb
totes les àrees del currículum i es porten a terme tant dintre com fora del centre. En tots els casos, s’espera que els
alumnes mostrin suficient capacitat
organitzativa del seu propi treball individual, així com capacitat de cooperació i col·laboració en el treball de grup.
Els alumnes de primer curs d’ESO
han treballat el programa Conèixer
Artesa de Segre, plantejat com una
manera de conèixer amb detall l’entorn
geogràfic, la història i els hàbits de la
població d’Artesa de Segre. Per a informar de les curiositats històriques als
alumnes va oferir una xerrada Rafel
Gomà, l’estudiós de la història local conegut com “el Parco”.
Els de segon curs es van traslladar al
Camp d’Aprenentatge la Noguera, emplaçat a Sant Llorenç de Montgai, on
van participar en les activitats agrupades sota el nom genèric de Viure a la
prehistòria.
Els de tercer, per la seva banda, van
instal·lar-se els tres dies al Camp
d’Aprenentatge de la Vall de Boí, en la
població de Barruera. Les activitats que
van desenvolupar aquests alumnes anaven dirigides d’una banda a conèixer
el llegat arquitectònic del romànic i per
una altra a descobrir les característiques
de l’entorn natural de la zona.

peculiaritats del funcionament de les
seves respectives activitats econòmiques. A continuació els alumnes van
utilitzar aquestes dades per a elaborar el
seu propi projecte empresarial hipotètic.
Text: Anton Not
Fotos: Ramon Regué

La Pàgina de l’IES Els Planells

Viatge de final de curs

vam fer el viatge de fi de curs en un
luxós creuer anomenat “El Grand
Mistral”. En ell vam viure grans
moments i vam fer una ruta pel
Mediterrani occidental; concretament, vam visitar: Pisa, Roma,
Nàpols, Malta i Tunísia.
Dilluns 26 de març vam sortir del
port de Barcelona i des de llavors va
iniciar el nostre meravellós viatge.
Aquest primer dia el vam tenir per
descobrir totes les instal·lacions del
vaixell i per gaudir d’elles.
Dimarts vam arribar a Itàlia i vam
parar al port de Livorno. Des d’allà
vam seguir el nostre trajecte amb trens
i autobusos fins a Pisa. Allà, entre altres
coses, vam pujar fins dalt de la famosa
torre inclinada. Cal destacar que en el
recinte vam menjar una pizza
boníssima! Tot seguit vam tornar al

vaixell i vam passar-nos la tarda fent
noves amistats, ja que allà ens vam
trobar molts estudiants de tota la
península que realitzaven el seu viatge
junt amb nosaltres.
Dimecres vam anar a Roma, la ciutat
eterna. Allà vam visitar coses tan
famoses com el Colisseum, la Fontana
de Trevi, la plaça Espanya, el Vaticà...
en resum, vam caminar molt.
Dijous vam anar a Nàpols i des d’allà
vam arribar fins a Pompeia, costa de
creure que aquest poble s’hagi
conservat tan bé. Una de les coses que
ens va sorprendre molt va ser la manera
de conduir dels napolitans. És per
posar-se les mans al cap!
Tot seguit, en el vaixell, vam assistir a
la nit de gala. Feia goig veure
l’elegància de la gent. Aquella nit el
vaixell es va sacsejar de veritat!
Divendres vam parar a Malta, vam
anar a veure el port natural i després
17
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a setmana abans de Setmana

L Santa, els alumnes de 4t d’ESO

vam gaudir de temps lliure.
Dissabte, ja per acabar, vam visitar
Tunísia. Allà vam poder comprovar que
els venedors són bastant carregosos, tot
el dia els vam tenir darrere. Aquell dia
era especial pels musulmans, ja que
celebraven el naixement de Mahoma.
També vam conèixer Sidi Abu Said i
Càrtag. Tot seguit vam tornar al vaixell
i molta gent va aprofitar el bon temps.
Finalment, diumenge, rumb cap a
casa.
Des d’aquestes pàgines volem donar
les gràcies públicament a la Teresa
Sarradell, al Jordi Trilla i a l’Anton Not
per haver estat uns acompanyants
magnífics i a tots els que col·laboraren
per a què aquest viatge fos possible.
Alumnes de 4t d’ESO

revista@lapalanca.cat
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Visita als Espais Culturals del Canal d’Urgell
desplaçar a Mollerussa, la capital del
Pla d’Urgell, on visitarem Els Espais
Culturals del Canal d’Urgell. Érem
unes 40 persones aproximadament.
De la mà de les guies del museu,
Mireia i Maribel, prèvia recepció en
una sala del mateix lloc, ens vàrem
dividir en dos grups. Un per endinsarse en el passat, en aquest cas, la
Història del Canal d’Urgell, la mina de
Montclar, la vida a les casones, la
situació del Urgell abans i desprès del
canal, tipus de cultius, la carestia i el
cost total de l’obra, la problemàtica de
la gent de no tenir prous diners i va
haver de vendre les terres... Tot és molt
harmoniós i didàctic, un museu dotat
de la més alta tecnologia, efectes
especials de llum i so, senzillament
magnífic.
L’altre grup es va situar en el present
del canal. En aquest cas, davant d’una
maqueta il·luminada en el trajecte del
canal principal que neix al Tossal, al
municipi de Ponts, on hi ha la primera
casa de comportes, i que desemboca al
terme de Montoliu de Lleida. Té quatre
sèquies principals. El Canal Auxiliar o
subcanal que es va construir amb
posterioritat, s’inicia a l’embassament
de Sant Llorenç de Montgai i desguassa
al Canal Principal, a Artesa de Lleida.
El Canal Principal transporta un màxim
de 33 m3 per segon. El Canal Auxiliar,
10 m3 per segon. Tant el passat com el
present varen ser relatats per les dues
guies amb gran professionalitat.
A les dotze hores, una tercera guia
en aquest cas l’Eva, ens va acompanyar
a l’estany d’Ivars i Vila-Sana. El perquè
d’aquest nom, podem dir que un

seixanta per cent és
d’Ivars i el quaranta
restant és de VilaSana. Té dues entrades principals,
una per cada població respectiva, dos
punts d’informació
i d’arribada que
encara no són operatius, passarel·les,
aguaits, embarcadors i miradors. És un espai natural
recuperat magnífic, on es pot passejar
en un perímetre de tres quilòmetres a
l’entorn de l’estany. Es pot anar amb
bicicleta, observar les aus... Des dels
miradors es pot gaudir de la visió dels
arbres reflectits a l’aigua de l’estany,
amb aus estàtiques. És realment un
espectacle bucòlic. L’Eva ens ho va
explicar tot molt bé, d’una manera molt
planera i amena: les masies que hi havia
a l’entorn de l’antic estany, algunes
desaparegudes, altres encara hi són,
també la fauna i la flora abans i ara.
Recordant l’antic estany ens venen a
la ment aquelles caceres tan abundoses,
la pesca de l’anguila amb la fitora, els
personatges, la bova que tantes cadires
va vestir, la tristesa quan als anys 4950 es va assecar aquest baluard, símbol
del Pla d’Urgell. Totes aquestes
vivències tan ben explicades al llibre
del nostre bon amic Joan Bellmunt:
L’estany d’Ivars.
El senyor Manel Mora, descendent
de ca l’Aragonès, als seus setanta-set
anys ha tingut la sort de veure l’abans
i el després de l’estany. Desitgem un
bon futur a aquest nou espai lúdic.
Després de dinar en un nou
restaurant d’Ivars d’Urgell, vàrem
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dia 6 d’abril, Les Terres
E ldelpassat
Marquesat, ens vàrem

visionar un DVD de la Història del
Canal d’Urgell, per gentilesa del senyor
Roger Mateu, un bon professional del
tema.
Per finalitzar, vàrem acabar a la finca
del Castell del Remei, on hi ha dues
plaques commemoratives, a l’edifici
principal que va ser propietat de la
família Girona, que fan referència al
Canal d’Urgell i estan escrites en
català. Corresponen a l’any 64, en
plena dictadura del general Franco.
Actualment la finca és propietat de la
família Cusiné, de Mollerussa.
Destaquem la bodega on s’elaboren
bons vins, com ara el Gotim Bru.
En fi, un dia dedicat al tema de
l’aigua, que tan escasseja en els nostres
dies. El Canal d’Urgell, l’Estany
d’Ivars, el Castell del Remei, estan tots
units per un nexe comú a través de la
història.
Volem donar les gràcies a les guies
del museu: la Mireia, la Maribel i l’Eva;
també al senyor Ramon Ignasi
Canyelles pel seu reportatge fotogràfic.

Francesc Gessé Olives
Associació Cultural
Terres del Marquesat
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A Alentorn.cat estem d’enhorabona!
passat dijous 3 de maig es van
E llliurar
els premis de la primera

Alcarràs”.
2n Premi de 2.000 euros per al CEIP
Manuel Ortiz Castelló de Juneda, que
va presentar el treball “Sóc de Juneda,
sóc català”.
3r Premi de 1.000 euros per a Sergi
Satorres Monter, que va presentar el
treball “Alentorn”.
4t Premi de 500 euros per a Josep M.
Rexach Reus i Casimir Jover Reig, que
van presentar el treball “Ponent Monumental 1”.
En vista de l’alta participació, l’organització va decidir atorgar dos accèssits, que van ser per a:
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edició de “Explica’ns Lleida”, concurs organitzat per la Diputació de
Lleida, l’empresa ICG Software i la
Cambra de Comerç de Lleida.
L’objectiu d’aquest concurs és donar
a conèixer les terres de Lleida utilitzant
les noves tecnologies. Així és que nosaltres vàrem decidir presentar-nos-hi
i... vam guanyar el tercer premi!
L’acte de lliurament dels premis es
va fer a la Diputació i va comptar amb
la presència del seu president, Isidre
Gavín, d’un representant de l’empresa
ICG Software, Àngel Madrona, del president de la Cambra de Comerç i Indústria de Lleida, Joan Simó, i del diputat de noves tecnologies i alcalde
d’Alcarràs, Gerard Serra. La presentació de l’acte va anar a càrrec del responsable de Relacions Institucionals de
la Diputació, Josep Tarragona.
Durant l’acte es va assegurar la continuïtat d’aquest premi ja que la participació va ser molt important, es van
presentar 31 treballs. Entre aquests treballs n’hi havia en format web, en format vídeo i en format DVD/CD.
La resta de premiats pel jurat van
ser els següents:
1r Premi de 3.000 euros per al CEIP
Comtes de Torregrossa d’Alcarràs, que
va presentar el treball “El meu poble,

1r Accèssit de 200 euros per a Jordi Pi
Forcada i Pau Camerino, que van presentar el treball “Alpicat”.
2n Accèssit de 150 euros per a Miquel
Flores Gonzàlez, que va presentar el
treball “Lleida! És de colors!”.
Com us podeu imaginar, això ha estat una injecció de ganes i si, fins ara,
ens ho passàvem bé i ho fèiem molt a
gust, a partit d’ara ja no hi haurà qui
ens pari.
Esteu tots i totes convidats a participar-hi!
Alentorn.cat
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Celebració de 100 anys del moviment escolta
moviment escolta ha estat i
« El
continua sent un moviment và-

vida. El bona nit posà el punt final la
jornada. L’endemà, diumenge, després
d’esmorzar, es va batejar el primer gegant de la història de Baden Powell,
fundador de l’escoltisme, realitzat en
un taller organitzat uns dies abans per
l’equip de Macrotrobades de la Demarcació. Seguidament, va tenir lloc una
cercavila, que ens va acompanyar fins
a l’església del monestir de les Avellanes, lloc on es va donar inici al “Raid
del Centenari”, una caminada de reflexió que es realitzà pels entorns del monestir i on es va poder compartir la història viscuda i analitzar els reptes de
l’escoltisme del futur. Durant la caminada vam escoltar la Paraula de Déu,
tot llegint diferents lectures bíbliques,
que van ajudar a escoltar “Aquell” que
ha posat la seva tenda enmig nostre i
que ens ha mostrat un camí de vida. El
raid donà lloc a una celebració d’acció
de gràcies pel regal que ha suposat l’escoltisme per a la societat, un moviment
que partint de les vivències dels propis
joves i l’experiència directa de contacte amb la natura ha ajudat a bastir “persones amb un gran transfons humà i
ciutadans compromesos amb el seu entorn”.
Al final del raid del centenari i de la
celebració hi va haver un moment
especialment emotiu, quan es va llegir
en paral·lel la lectura de les benaurances i de la llei escolta. Dues lectures
que precediren la plantada d’una oli22
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lid per revolucionar el cor dels joves,
per estructurar la persona des de
l’amor i d’aquí transformar tota la
societat”. Amb aquestes paraules es
baixava bandera i, després de cantar el tradicional Hora dels adéus, es
donava per acabat l’aplec del Centenari de l’escoltisme el passat diumenge 22 d’abril.
Unes 400 persones que han estat
membres dels diferents agrupaments de
Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi de
Catalunya a les Terres de Ponent es van
reunir al Monestir de les Avellanes per
celebrar l’Aplec del Centenari de l’escoltisme, un moviment educatiu d’abast
mundial que va néixer l’estiu del 1907
a Anglaterra.
La trobada, que s’inicià la tarda del
dissabte dia 21 i finalitzà el diumenge
22 havent dinat, ha servit per donar a
conèixer la història del moviment escolta, reconèixer la tasca educativa i de
transformació social de l’escoltisme,
valorar la tasca dels voluntaris que han
format part dels agrupaments i donar a
conèixer el projecte escolta d’avui.
L’Aplec va comptar amb el suport de
diferents entitats i institucions: des del
bisbats de Lleida, Solsona i Urgell fins
a la Generalitat de Catalunya (Secretaria de Joventut, el departament de Cultura i Mitjans de Comunicació i el departament de Governació i Administracions Públiques), la Diputació de Lleida
i els consells comarcals de l’Urgell, el
Pla d’Urgell i la Noguera. A més, van
col·laborar amb la trobada nombroses
empreses i entitats: Centres d’Esplais
Cristians de Lleida, pastisseria la Perla
de Bellpuig, Salvadó il·luminació de
Tàrrega, Taller Alba d’Atenció al Disminuït, Cal Valls (productes naturals)
de Vilanova de Bellpuig, Companyia
Encara Farem Salat, grup Polcasol3,
Sac espectacles i un llarg etcètera.
L’Aplec del Centenari va començar
el dissabte amb una acampada, sopar i
foc de camp amb l’actuació de Pastorets Rock de la companyia Encara Farem Salat, que va fer moure els joves i
els més grans amb cançons de tota la

vera, un símbol que va parlar per si
mateix, en companyia d’una placa commemorativa dels cent anys. Després va
tenir lloc el dinar de germanor, amb un
gran pastís del centenari inclòs. El cafèconcert, amb el grup Polcasol3 i l’animació d’en Ramon Caballol, va cloure
la trobada.
La valoració dels participants és molt
positiva. Alguns feia anys que no es
penjaven el fulard i l’Aplec va servir
per recuperar anècdotes, saludar antics
companys d’aventures i refermar que
l’escoltisme és un moviment vàlid per
educar els infants i joves d’avui. Entre
les prop de 400 persones aplegades cal
destacar la participació d’en Joan Enric Vives, bisbe d’Urgell, el Jordi
Satorra, coordinador de Joventut a
Lleida, en Jaume Gilabert, delegat del
Govern de la Generalitat, representants
del Consell Comarcal de l’Urgell i l’alcalde d’Os de Balaguer.
Vivència dels caps d’Artesa al centenari
Per als caps d’Artesa l’aplec del centenari va significar un cap de setmana diferent i inoblidable. El motiu és que en
aquesta trobada vam aprendre molt. Un
exemple és que vam aprendre les diferents etapes de l’escoltisme català, explicades per les pròpies persones que
les van viure, mitjançant anècdotes i
explicant les activitats que realitzaven
i la manera de dur-les a terme. Així tam-

Par
len les Entita
ts
arlen
Entitats
sigut un avorriment ja que sembla que
només fèiem que parlar; no obstant, no
és així, ja que per a nosaltres això va
ser una cosa agradable i a més en l’aplec
també i va haver molta festa ja que un
grup de caps (els de macros) ens van
fer riure i animar amb diferents activitats organitzades per ells mateixos, a
més també hi va haver gresca amb un
grup (Pastorets rock) i cercaviles. Així
doncs, només dir que per nosaltres la
experiència ha estat inoblidable i que
serà un cap de setmana que sempre el
durem al nostre cor, ja que ens ha aportat molt, com a caps i com a persones.
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bé vam posar en comú la manera de dur
a terme el cau de cada agrupament i
explicar anècdotes succeïdes als agrupaments.
També vam aprendre a conviure amb
gent de diferents edats, pel motiu que
en l’aplec hi havia des d’infants molt
petits fins a persones de la tercera edat.
Dit d’aquesta manera sembla que hagi

1.150 infants i adolescents de 14 municipis de Lleida
La Demarcació Lleida/Solsona/Urgell
agrupa actualment 1.150 infants i adolescents i uns 300 joves educadors voluntaris, distribuïts en 14 municipis:
Guissona, Mollerussa, Cervera,
Agramunt, Ivars d’Urgell, Lleida, el
Palau d’Anglesola, Tàrrega, Linyola,
Fraga, la Pobla de Segur, Bellpuig,
Belianes i Artesa de Segre.

L’Agrupament Escolta i Guia Mare
de Déu del Pla del nostre poble d’Artesa
de Segre és un d’aquests agrupaments
que formen part de Minyons Escoltes i
Guies Sant Jordi de Catalunya, una entitat que aplega 13.000 persones arreu
del país. Val a dir que l’escoltisme és
present avui en dia a 216 països i més
de 38 milions de persones en formen
part.
Altres activitats previstes per celebrar el Centenari
A banda de l’Aplec del Centenari, per
festejar els 100 anys d’existència del
moviment escolta hi ha diferents activitats programades: una trobada de tots
els afiliats actuals (quasi 1500) a
Linyola el 5 de maig, pujada a la Pica
d’Estats l’1 d’agost, repartir la Llum de
la Pau per Nadal.

AEiG Mare de Déu del Pla

In Memoriam

Nota d’agraïment
La família Vilanova-Puig vol fer
extensiu el seu agraïment envers totes
les mostres de condol rebudes per la
mort de la nostra esposa, mare i
padrina, Leocàdia Puig i Eroles.
També volem agrair les mostres
d’afecte i consol a tots aquells familiars
i amics que l’heu acompanyada fins als
seus últims dies.
Agraïm tota l’atenció dedicada pels
diferents equips mèdic-sanitaris,
segons l’evolució de la malaltia:
Clínica Perpetuo Socorro, Hospital
Arnau de Vilanova, Hospital de la Vall
d’Hebron, el servei de PADES, a tots

els professionals del CAP d’Artesa de
Segre i a l’equip mèdic del consultori
de Vilanova de Meià.
Un especial agraïment a les
famílies Novau-Vilanova i SerraSolans respectivament, per la seva
incondicionalitat mostrada en tot
moment durant la seva llarga malaltia.
Gràcies de tot cor per compartir amb
nosaltres els bons i els mals moments.
La nostra gratitud a la Dolors
Portillo pel seu interès i qualitat
humana.
A tots vosaltres, moltes gràcies pel
vostre suport.

Nota d’agraïment
La família Garí-Jumela vol agrair les
mostres de condol rebudes per la mort,
als 95 anys, de la nostra estimada Paca,
mare (5 fills), iaia (12 nets) i besàvia
(18 besnéts).
També volem agrair molt
especialment a l’equip mèdic i
d’infermeres del CAP d’Artesa de
Segre per l’assistència que va rebre
durant molts anys i en els seus últims
dies.
Molt i molt agraïts a tots.

Nota
d’agraïment
La família Riart-Escolà vol
agrair les mostres de condol rebudes per la mort d’en Josep
Riart Laplana, així com nombrosa assistència a la cerimònia
de comiat.

Nota d’agraïment
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...
tingues Ítaca sempre al pensament.
El teu darrer destí és arribar-hi.
Gens no apressis, però, la travessia
És preferible que duri molts anys;
I que fondegis, vell, a l’illa, ric
Amb el que hauràs guanyat en el camí,
Sense esperar cap bé que Ítaca et doni.
...
K. Cavafis “Ítaca”

La nostra mare i padrina ens va deixar
el passat 1 de març. Mitjançant
aquesta nota, volem mostrar el nostre
agraïment a totes les persones que,
amb les seves cures i atencions, van
endolcir-li el seu tram final cap a
Ítaca; a l’inestimable equip facultatiu
del CAP i molt especialment a la
nostra apreciada amiga Rosa Cuders
per la seva incondicional ajuda.

In Memoriam

El Josep de cal Martimà. El Josep, el papa, el iaio
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El Josep, el papa i el iaio ens va deixar
el passat 23 de març, després de 85 anys
de vida, i a punt de fer els 86. Tota la
família volem fer-li un petit homenatge aquí a La Palanca i compartir aquestes línies amb vosaltres.
El Josep per a la Nati i les seves tres
germanes, el papa, per als seus tres fills,
i el iaio, per als seus sis nets, el besnét
i la resta de família, va ser un home que
va fer moltes coses durant tota la seva
vida.
Va néixer el 7 de maig de 1921 a la
Baronia de Rialb, a la masia de cal
Martimà, que ha donat nom a casa nostra des de sempre. Allà va viure amb
els seus pares, la Conxita i el Josep; les
seves tres germanes petites, les bessones, la Maria i la Leonor, i l’Angeleta,
i el seu tiet, l’oncle Pere. A Martimà el
Josep va fer principalment de pagès,
perquè era el que tocava en aquells
moments. L’escola quasi no la va veure. També li agradava molt treballar la
fusta. Això ho feia més com a distracció durant les estones mortes, que devia tenir sovint, perquè va fer bona part

del mobiliari de la futura casa d’Artesa,
inclòs el bressol de color rosa on després hem dormit totes les generacions
de cal Martimà.
La mili la va fer a Barcelona, on va
aprofitar per treure’s el carnet de
conduir. Allà va començar la seva passió pels cotxes i conduir, ja que li va
tocar fer de xofer.
Al tornar de la mili, va conèixer una
noia bonica i desperta d’Artesa, la Nati.
Quin goig que fan a les fotos de casament! Es van casar el 13 de març de
1948 a Artesa, però encara van viure
uns anys a la masia de la Baronia de
Rialb, d’on ell va ser també alcalde
(1947-1951). A Martimà, mentre feien
de pagesos, van tenir els seus tres fills,
l’Emèrita, el Josep i el Medir.
No va ser fins al 1958 que van anar
a viure a Artesa. Quan la feina de pagès ja no donava tant per viure, i totes
les masies es van anar buidant, el Josep
de cal Martimà va decidir que havia de
portar tota la seva família a Artesa. Van
comprar la finca on fins als seus darrers dies va viure, la casa del carrer
Escoles, que tenia al davant la bàscula.
Així doncs, amb els seus pares, l’oncle, l’Angeleta, la Nati, i els tres nens,
van anar a viure a Artesa.
Allà el Josep es va dedicar a anar a
llaurar i segar amb el seu tractor per a
altres pagesos. Ben aviat, seguint el seu
instint i com a resultat de les seves inquietuds, va obrir una botiga de vins i
queviures a sota casa, que portaria amb
diligència la Nati. Així van anar fent
durant uns anys, perquè calia mantenir
molta gent a casa i el Josep volia poder
oferir als seus fills la possibilitat d’es-

tudiar.
La botiga va continuar fins que la
Nati es va jubilar, però el tractor ben
aviat se’l va vendre, per comprar-se un
cotxe i fer de taxista. Li encantava anar
amb el seu 1500 a fer viatges a
Barcelona, a França, a Andalusia... on
li diguessin. Se’l veia tot un senyor al
volant i sobretot molt feliç. El taxi li
deixava estones lliures que aprofitava
per ajudar la Nati en algunes de les feines de casa, com ara fer el dinar per a
tota la família.
El taxi va ser la seva tasca principal
fins que es va jubilar el 1984. Després
de la jubilació, va continuar sent un
home actiu, que anava al futbol, llegia
el diari cada dia, tenia cura dels néts
juntament amb la Nati durant les vacances o quan fes falta, etc.
El Josep va ser un home que de jove
va participar també en la vida social
d’Artesa. Quan tenia el tractor, va ajudar a pujar el Sagrat Cor al Castellot,
va formar part de la Junta del Futbol
d’Artesa, etc.
En resum, el descriuríem com una
persona que s’estimava molt els de
casa, que tenia moltes inquietuds, i que
mirava de portar-les a terme sempre, i
que tot i no haver pogut anar gaire
temps a l’escola, procurava estar al dia
de tot. I podem dir que fins al darrer
dia ho va estar.
Nosaltres el recordarem sempre i
segur que molts de vosaltres també. Us
agraïm que hagueu estat al nostre costat en aquests moments de comiat del
Josep, el papa i el iaio.
Família Vila-Puigarnau

Car tes a la R
edacció
Redacció

Anya: un poble meravellós!
En referència a una carta a la redacció
de març 2007, m’he pres la llibertat
d’opinar al respecte. No puc deixar de
dir el que penso, i reconec que m’he
sentit malament al llegir aquest escrit
pel fet del mal que això pugui ocasionar en la persona, sigui quina sigui, però
en aquest cas del Ferran, penso que en
surt perjudicat amb tot un seguit de crítiques destructives amb un to burleta i
gens amical. Lamento profundament
que passin aquestes coses i em pregunto a mi mateixa:
- Quant de temps ens caldrà esperar
encara per ser lliures de veritat i tenir
la valentia de dir-nos les coses a la cara
sense necessitat de “treure’ns els draps
al sol” d’una manera tan publica com
un mitjà de comunicació. en aquest cas
la revista?
- Quan s’acabaran les enemistats, els
malentesos, les sospites…?
- Tan difícil és anar units –que no vol
pas dir evidentment pensar igual, perquè la pluralitat sempre enriqueix, però

respectar-nos– i caminar junts sense
haver d’arribar a fer-nos mal?
- Qui ens dóna el dret d’atacar ningú
quan ningú no som perfectes en aquest
món?
- Quin món volem deixar pels nostres
el dia de demà? No seria tot un detall
que el trobessin una mica més bonic de
com l’hem trobat i a tots els nivells?
Com diu en Lluís Llach en la cançó
“Els meus ulls aquí”: “Penso que he tingut sort de poder obrir els meus ulls
aquí (…) i penso que tindré sort si puc
tancar els meus ulls aquí”. Jo penso que
no he tingut la primera sort i tampoc
tindré la segona referent a aquesta lletra; però tocant de peus a terra espero
tenir la sort de poder veure amb els
meus ulls la resposta als interrogants
que em plantejo de la mateixa manera
que tinc la sort de veure els arbres com
creixen, sentir cada ocell com et desperta al matí, trepitjar cada pedra del
camí, veure córrer els gats per la plaça
a les nits, respirar la frescor de l’estiu

en lluna plena, i sobretot estimar cada
persona que hi viu, hi lluita i en gaudeix.
Tots sabem que el poble ha evolucionat i ha crescut amb moltes
infraestructures que no tenia i el treball
silenciós, constant, com la pluja
d’aquests dies, l’esforç sense límits per
preparar cada festa, la il·lusió i la creativitat en fer noves activitats... i tots
sabem també que les coses no es fan
soles: cal que hi hagi algú que vetlli,
les empenyi, les estimi. Potser podria
dir molts noms de les persones que lluiten per Anya, però no cal; tots els coneixeu prou bé!
Tots sabem que fa més soroll un arbre que cau que un bosc que creix, i a
Anya es respira la frescor del bosc que
creix, encara que a vegades suportant
fortes ventades… però malgrat tot creix
sense parar.

M. Àngels Antillach i Farré

Coses del Brimero
clar, no es poden deixar morir de gana...
Després de tot això, penso en una Dictadura portada per persones no criminals, que com fins ara, deixessin pensar a la gent i no deixessin passar-se.
Sempre és bo escoltar lo que diu l’un i l’altre, sempre se’n pot treure algun profit.
Ara voldria contar una anècdota que
em va passar a mi fa anys, mentre passava pel davant del Banc Central: sento algú que ve al meu darrera, em poso
d’esquena a la paret, i passa una senyora
donant la mà a un nen de potser uns 4
anyets. Lo nen, molt espavilat, em dóna
amb lo taló i amb tota la seva llet un
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Vàrem sortir d’una dictadura i la gent
esperàvem la Democràcia amb candeletes. Jo no se si la gent se n’adona, però
jo he quedat decebut.
A mi em sembla que la Democràcia
el que ens ha portat és robatoris, assassinats i milers de delinqüents. Això,
sembla que no, però és una despesa
grossa pel poble. Ara bé, a mi em sembla que tot això ho porta l’evolució del
temps. La gent cada dia surt més espavilada. No són més dolents, són més
savis. I per això, es creuen que fan alguna cosa. Es van fent presons, però
com que s’omplen aviat, una altra. És

cop de peu damunt dels dits del meu
peu. Jo li pego una clatellada que si la
mare no el serva se’n va de nassos a
terra. La senyora, demostrant més educació que jo, li diu: “Ara, demana-li
perdó” i sí, lo nen diu “Perdoni’m”, i
jo li dic “Ara perdona’m tu, que tampoc havia de fer lo que he fet”. Ara,
després d’uns anys, aquest nen ja serà
un homenet. M’agradaria molt parlar
amb la seva mare, no voldria que em
guardessin cap mena de rancor, si us
plau. Jo parlo amb lo cor.
Ton Bonet

Tema del Mes

Eleccions municipals
proper 27 de maig se celebraran les eleccions municipals, on els ciutadans decidiran democràticament les
E lpersones
que formaran els ajuntaments. A Artesa de Segre es presenten 4 candidatures. Hem volgut copsar
l’opinió dels seus líders en un qüestionari sobre els temes més importants. A continuació, podeu llegir les seves
respostes i comparar-les.
1. Nom, cognoms, edat, estat civil, nombre de fills, professió

ERC: Mingo Sabanés i Porta, 54 anys, casat i amb 2
fills. Al carnet d’identitat
m’hi posa Domènec, però
tothom em coneix per Mingo. Sóc empleat de benzinera.

2. Nom i cognoms (edat i professió)
dels membres de la seva llista, per ordre. Experiència que tenen en temes
municipals i associatius.
CiU: -Domènec París i Artigues. 44
anys. Avicultor
-Carme Barril i Brescó. 35 anys. Professora d’Institut
-Salvador Maluquer i Brescó. 43 anys.
Ramader
-Sílvia Cardona i Canes. 34 anys. Diplomada en Treball Social
-Josep Criado i Garcia. 67 anys. Comercial jubilat
-Joan Carles Eroles i Solanes. 38 anys.
Advocat
-Josefina Sabartés i Capell. 54 anys.
Mestressa de casa
-Enric Ros i Gené. 34 anys. Empresari
-David Saura i Valls. 29 anys. Empresari agro-ramader
-Xavier Ribera i Jusmet. 23 anys. Estu-

PSC: Josep Galceran i
Sellart. 40 anys. Casat. Una
filla de 3 anys. Administratiu, però em dedico a
la cunicultura fa 19 anys.

diant de Publicitat i Relacions Públiques
-Ivet Solé i Ribó. 23 anys. Mestra
-Francesc Lluch i Solé. 41 anys. Veterinari
-Miquel Ortiz i Vivian. 60 anys. Administratiu
-Anna Baella i Guiu. 47 anys. Empresària
-Marissa Jovell i Grau. 42 anys. Professora d’Institut
-Pere Vidal i Purgimon. 53 anys. Pagès
-Ferran Salvat i Parès. 71 anys. Gerent
d’empresa jubilat.
És un equip format per una equilibrada
barreja entre persones amb experiència
municipal i d’altres que és el primer cop
que es presenten. La majoria hem estat
i continuem essent-ho membres actius
del teixit associatiu del nostre municipi. Aquest fet fa que, entre tots, coneguem perfectament la realitat en què
vivim i les necessitats d’Artesa i dels
seus nuclis agregats.
28

la Palanca

CiU: Domènec París i
Artigues. 44 anys. Casat.
Dos fills. Avicultor.

PP: Ramon Brescó Farré, 57
anys, casat, 3 fills, vigilant
d’empresa

ERC: En els 11 primers llocs hem procurat fer una llista equilibrada, recollint
diferents sensibilitats i sectors de la
població. Totes són persones actives i
la majoria treballen o han treballat en
diferents associacions del municipi. Els
tres primers som regidors actualment i
de la resta n’hi ha 4 que ho han sigut.
De fet, només els cinc o sis primers tenim possibilitats reals de sortir. Entre
ells, l’Eva ha estat candidata al Parlament en les últimes eleccions i el Joan
té 7 anys d’experiència com a tècnic
en administració local. Després de mi,
per ordre, són:
-Mercè Nogués (51 anys, empresària i
professora activitats físiques)
-Eva Maza (32 anys, tècnica en obra
pública)
-Toni Belchi (33 anys, constructor)
-Joan Camats (37 anys, advocat i tècnic en administració local)
-Ramon Giribet (48 anys, mestre)

Tema del Mes

PSC: -Josep Galceran i Sellart. 40
anys. Administratiu i cunicultor
-Carme Miquel i Brufau. 43 anys. Mestressa de casa
-Jaume Ferré i Yégola.
57 anys. Fontaner
-Joan Fontanet i París.
39 anys. Enginyer tècnic
agrícola
-M. Àngels Luna i Tahoces.
52 anys. Mestressa de casa
-Yolanda Masana i Tohà.
30 anys. Administrativa
-Carles Martínez i Ros.
36 anys. Empleat fàbrica
pinsos
-Joana Sangrà i Vilella.
56 anys. Empleada càrnica
-Núria Guixés i Nogués.
31 anys. Comercial, empresa de treball temporal
-Lourdes Esteve i Arnau. 31 anys. Bibliotecària
-Joan Pellicer i García. 59 anys. Empleat agroalimentari
-Pere Batalla i Sala. 35 anys. Advocat
-Lluïsa Llorens i Quer. 36 anys. Administrativa
-Jaume Garriga i Codina. 31 anys. Pagès
-Delfina Galceran i Santesmases. 77
anys. Metgessa jubilada
-Jordi París i Córdoba. 31 anys. Empresari de la construcció
-Josep M. Oliva i Figueras. 60 anys.
Constructor
Les persones que formem part d’aquesta llista estan ordenades per major disponibilitat i ganes, per poder col·laborar
amb el cap de fila a complir el programa que hem preparat. En comú tenim
l’objectiu d’anar a fer poble, sempre per

sobre de les sigles del partit. L’experiència municipal passa per tenir 3 persones que han estat regidors en diferents legislatures, sigui en Govern o en
oposició, i perquè el grup ha estat unit
i s’han comentat tots els temes importants de l’ajuntament, durant la legislatura. En termes associatius també.
Nombroses persones han estat i/o han
dirigit entitats i han col·laborat intensament en associacions, ja siguin de
dones, culturals, esportives, etc... Actualment, com a regidor de l’ajuntament, s’ha estat al costat de les entitats, en propostes al Govern i al Ple,
en informació sobre tràmits i ajuts, i
dins de l’Àrea dels Pobles hem animat a que cada poble constitueixi una
associació.

PP: -Ramon Brescó Farré (PP)
-Agustín Cerrillo Valls (Ind.)
-Miquel Massana Rodríguez (PP)
-Ramon Codina Botanch (PP)
-Rita del Carmen Martínez Núñez
(Ind.)
-Miriam de los Peligros Esteban Yeste
(Ind.)
-Iván Alberto Ferreira Grande(Ind.)
-Eduardo Martín Clavera Emperador
(Ind.)
-Juan José Romeu Canelles (Ind.)
-Maria Brígida Martínez Molet (Ind.)
-Vicent Roca Mianes (PP).
Entre els membres de la llista hi ha
un exalcalde i dos exregidors
d’Artesa, el president del Club de
Lectures, dos membres de la Junta del
Casal de la Gent Gran i un representant a l’Ajuntament pel poble de Vallllebrera.
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-Jordi París (40 anys, enòleg)
-Francesc Alcàzar (33 anys, veterinari)
-Àlex Trepat (23 anys, enginyer tècnic
informàtic)
-Ramon Cusola (51 anys, empleat
d’arts gràfiques)
-Josep M. Mayora (51 anys, empleat de
banca)
A més, tenim 10 suplents ordenats alfabèticament, com a mostra de suport
a la candidatura, encara que n’hi podria haver molts més entre les persones que estan ajudant en aquestes eleccions.

3. Per què es presenta a l’alcaldia
d’Artesa de Segre?
CiU: Perquè crec que amb quatre anys
no hi ha prou temps per desenvolupar
totalment un projecte de municipi i més
tenint en compte un conjunt de factors
que encara ha fet més difícil aquesta
tasca, com han estat la complicada situació econòmica heretada, la nostra
pròpia inexperiència i la successió de
canvis en el govern de la Generalitat.
Voldria poder acabar els projectes que
hem iniciat i endegar-ne de nous per tal
de millorar la qualitat de vida dels ciutadans del municipi.
ERC: Fa 4 anys em vaig presentar i
vam fer un resultat molt digne. Veient
que durant aquests 4 anys no
s’ha fet prou, que queda
molt per fer i que els aires
institucionals em són favorables... El més important és
que m’estimo Artesa i els
seus nuclis agregats. El passat mes de novembre, els
companys i companyes militants d’ERC em van votar
majoritàriament com a
alcaldable.
PSC: Bé, he estat regidor
aquests passats 4 anys. També he tingut responsabilitat
en l’Àrea dels Pobles del
municipi, i he col·laborat i ajudat tot el
que he pogut fora d’Artesa demanant a
departaments dirigits per persones del
meu partit. Però tot i així, al tenir tant
sols un regidor, qui mana no ha fet cas
quan he pressionat per poder accelerar
el seu ritme, per millorar el dia a dia o
per planificar necessitats del municipi.
Si ara les eleccions em donessin més
força política, milloraríem molt aquesta situació. He treballat força, en tinc
ganes i tinc il·lusió.
PP: Per poder posar en pràctica els
nostres projectes, a més de representar
el nostre partit a Artesa de Segre.
4. Les sigles per les quals es presenta,
en què poden afavorir al municipi?
CiU: Penso que les eleccions munici-
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ERC: En unes eleccions municipals, on
tothom més o menys ens coneixem, el
més important són les persones i l’equip
que aquestes formen. No obstant, ERC
és un partit que està al Govern de la
Generalitat i això pot influir de manera
positiva.
PSC: Actualment en molt, donat que
el president de Catalunya és del nostre
color. I donades les circumstàncies de
nostre municipi amb tanta extensió i
tants pobles, encara més. Departaments
com Política Territorial i Obres Públiques i Agricultura, en temes de carreteres, casc antic, obres públiques, transport per la gent, camins i d’altres
infraestructures. També amb Ensenyament, ja que s’ha de fer l’ampliació del
Centre Educatiu. Treball, Economia,
Energia (electrificacions rurals, gasificació d’Artesa) i evidentment amb Salut (ampliació del CAP). També a nivell de tot el que depèn del Govern
Central.
PP: En què Artesa estigui representada pel màxim nombre de partits que es
pugui, ja que això enriqueix la democràcia.
5. Per a vostè, quines grans infrastructures són necessàries a Artesa. A
quines donarà prioritat si guanya les
eleccions?
CiU: En són necessàries diverses i molt
variades. N’hi ha que no depenen directament de l’Ajuntament, com l’ampliació dels centres educatius, la vari-

ant d’Artesa, l’ampliació del Polígon,
l’ampliació del CAP i d’altres que sí
depenen de l’Ajuntament, com el Casal Cultural, el tanatori, el passeig del
Senill, l’hotel d’entitats a l’antic col·legi de les Monges, per esmentar-ne
només algunes. En cas de guanyar les
eleccions, prioritzarem l’acabament de
les que estan executant-se i d’aquelles
que ja s’han iniciat els tràmits per ferho. A més, treballarem per aconseguir
que els altres projectes també esdevinguin una realitat.
ERC: En aquests moments hi ha 2
grans prioritats: el municipi no pot estar més temps sense un tanatori i s’ha
de fer un nou dipòsit d’aigua per Artesa,
amb una capacitat d’uns 5 milions de
litres, al costat de la planta
potabilitzadora per acabar d’una per
totes amb la problemàtica de l’aigua
bruta que baixa per sistema quan hi ha
pluges. Altres projectes que considerem
importants són un nou casal per a la
gent gran, en un edifici independent;
renovar part del clavegueram del carrer
Balmes; unes piscines modernes i unes
pistes esportives a la zona d’equipaments
esportius (al costat del pavelló) i implantar gespa artificial al camp de futbol. De
cara als pobles, és molt important un
manteniment regular dels camins.
PSC: Primer que tot el Tanatori. Després tancar totes les obres pendents.
Accelerar l’obra per la millora de l’aigua de boca, les barreres arquitectòniques i millora de voreres. Desencallar
la futura residència, pressionar per asfaltar els accessos al nuclis que encara
no ho estan i per la variant d’Artesa amb
connexió amb la de Tremp. I també projectes nous com el Passeig del Senill
amb piscines integrades i mirar que
“l’Hotel d’Entitats” comenci a rutllar.
PP: A la xarxa viària, a la captació d’indústries no contaminants, a
l’abastiment d’aigua i clavegueram per
a tothom.
6. Respecte a les obres petites i al dia
a dia de l’Ajuntament, què s’ha de
millorar?
CiU: Cal millorar la pavimentació i les
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pals són diferents a totes les altres, perquè són les més properes i tots, en major o menor grau, ens coneixem. Per
això crec que el més important són les
persones i l’equip que formen. Dit això,
CiU és el partit que va obtenir el major
nombre de vots i escons en les darreres
eleccions al Parlament i mitjançant els
seus parlamentaris ens pot ajudar a defensar els temes importants del nostre
municipi. A més, si el govern de la Diputació de Lleida i del Consell Comarcal de La Noguera continuen en mans
de CiU, segur que el nostre municipi
se’n veurà beneficiat, tal com ha estat
aquests darrers quatre anys.

voreres d’alguns carrers i suprimir les
barreres arquitectòniques, dotar de serveis bàsics tots els nuclis, la neteja dels
vials i de les places, en definitiva, totes
aquelles coses que els ciutadans demanen. Creiem que el més important és
respondre a les necessitats dels ciutadans el més de pressa possible.
ERC: Sobretot s’ha de millorar el manteniment, la neteja i el funcionament del
dia a dia. També l’enllumenat de tot el
municipi. Cal suprimir les barreres arquitectòniques. I com a coses més concretes, millorar el nucli antic.
PSC: S’ha de millorar molt. Planificar
i tenir una voluntat ferma en crear infrastructures necessàries, per grans que
siguin, no treu importància a les coses
del dia a dia. Ben al contrari. Les noves infrastructures necessitaran cuidarse i mantenir-se adequadament. S’han
de millorar els serveis i l’atenció, atendre bé a la gent i actuar més ràpid, reparar i mantenir tot l’espai urbà i tenirho net i endreçat.
PP: Reparacions ben fetes de carrers i
camins, vigilar les construccions il·legals, millorar el servei sanitari, l’atenció als discapacitats i el benestar de la
gent gran.
7. Què ha fet bé i què ha fet malament l’equip de govern durant
aquests quatre anys?
CiU: Hem fet bé sanejar econòmicament l’Ajuntament, comprar el col·legi
de les Monges, tirar endavant el Casal
Cultural i els vestidors del Camp de
Futbol, ampliar la Llar d’Infants, millorar les instal·lacions del pavelló, vendre la pràctica totalitat de les parcel·les
del Polígon, adquirir els terrenys per a
l’ampliació del CAP i per a ubicar el
tanatori, signar un conveni per a la gasificació d’Artesa, entre moltes altres.
El que no hem fet encara és el tanatori,
millorar la neteja de la zona de mercat,
elaborar un pla de manteniment de carrers i voreres, iniciar el passeig del Senill, promoure la construcció de
vivendes socials i altres petites coses
del dia a dia que cal millorar. De tot
plegat, en som molt conscients i per
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ERC: Crec que han intentat continuar
consolidant la Fira i les festes, o sigui,
Festa Major, Carnaval, Matança del
Porc (tot i que el 2005 no es va fer).
Una cosa que ha fallat molt és el que
dèiem abans, el dia a dia. Durant els 4
anys de mandat, els principals esforços
s’han dedicat al casal cultural polivalent. No critico aquest projecte, però
s’han deixat altres coses per fer. A
l’oposició no se’ns ha tractat gaire bé,
fins i tot al regidor socialista que ha
intentat fer alguna cosa, però sempre
ha tingut les mans lligades. Han rebut
malament les nostres crítiques, han ignorat les nostres propostes i la nostra
predisposició a col·laborar. Només
aquests últims mesos hem pogut veure
ganes d’atendre el dia a dia, a correcuita, i també més consideració cap a
l’oposició. Deu ser que hi ha eleccions.
PSC: Bé: sol·licitar obres en les convocatòries. Les festes, en general també han funcionat bé. Malament: no tenir prou en compte els altres grups. No
acabar ni un tema importat: POUM,
tanatori, aigua de boca, barreres arquitectòniques. No desencallar-ne d’altres:
Nova residència, creació de la nova
Fira del Vi. No s’ha aconseguit l’organització de l’ajuntament. En resum, el
que en general no ha anat bé és la gestió.
PP: No ha complert moltes promeses
fetes com el tanatori i altres coses i
s’han arreglat els camins i carrers quasi en campanya electoral. S’han permès
algunes construccions il·legals.
8. Què ha fet bé i què ha fet malament l’oposició durant aquests quatre anys?
CiU: Durant aquests quatre anys, hi ha
hagut dos tipus d’oposició, tot i els nostres intents per tal que tots els grups
participessin activament de les tasques
municipals. D’una banda, hi ha hagut
qui ha optat per fer una oposició constructiva, participant i treballant pel bé
del municipi. D’una altra, hi ha hagut
qui ha optat per posar la política per

davant dels interessos del poble i, per
tant, no s’ha involucrat en absolut en el
treball desenvolupat.
ERC: El nostre grup ha intentat fer una
oposició constructiva i, fins allà on hem
pogut i ens han deixat, hem col·laborat
en lluitar pel municipi. Per exemple, el
fet de demanar al conseller de Governació, Sr. Carretero, que per el Pla
d’Obres i Serveis donés per Artesa tot i
més; o al responsable territorial d’Esports que donés subvenció per tal de
poder fer els nous vestidors del camp
de futbol. Potser no hem sabut insistir
prou per a què es fes un millor manteniment i neteja del municipi.
PSC: Com cada grup ha anat per lliure, les coses bones i dolentes és difícil
enumerar-les en conjunt. Malament: no
haver pogut sumar els sis regidors (majoria) en determinats moments, almenys
per fer reaccionar a l’alcaldia. Alguns
no s’han agafat seriosament això de
l’ajuntament i altres han assistit poc.
Nosaltres hem col·laborat en una cartera, hem pressionat el nostre partit,
assistència a actes i reunions, presentació de propostes i mocions, és a dir, ajudar però exigint molt al govern.
PP: Vetllar pel bon funcionament de
l’Ajuntament i revisar tots els afers del
govern municipal, encara que no s’han
fixat massa en construccions il·legals i
en alguns temes de residus contaminants o molestos.
9. Respecte al programa econòmic de
la seva candidatura, faci’ns cinc cèntims en relació a:
a.
Agricultura i ramaderia
b.
Indústria
c.
Comerç i serveis
d.
Turisme
CiU: a) Donar suport a les iniciatives
del sector i especialment a les de la
Cooperativa d’Artesa, col·laborar amb
la Comunitat de Regants en
l’entubament de la Secla, promoure el
canvi d’ubicació de la bàscula municipal i del punt de desinfecció situat actualment a l’ITV, instal·lar un punt d’aigua al Polígon, impulsar l’estudi de
noves tecnologies de rec i de nous ti32
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això volem continuar treballant per a
assolir-les.

pus de conreus. b) Promoure l’ampliació del Polígon Industrial El Pla, potenciar la petita empresa i impulsar la
instal·lació de noves indústries, recolzar els industrials i empresaris en les
seves necessitats energètiques i
mediambientals, vetllar pel ràpid desenvolupament de la gasificació al Polígon. c) Impulsar el mercat dels diumenges, potenciar els nostres productes com
a marca de qualitat, consolidar la Fira
de Sant Bartomeu, donar suport a les
iniciatives dels comerciants. d) Desenvolupar el pla de màrqueting, rehabilitar el patrimoni històric per tal que pugui ser visitat, millorar els espais lúdics
i naturals, fomentar les visites i les exposicions al Museu del Montsec, formar guies turístics entre els nostres veïns i així donar a conèixer la història i
els llocs d’interès del municipi.
ERC: Respecte al sector primari, continuarem recolzant la Cooperativa
d’Artesa. Traslladarem la bàscula i
l’àrea de desinfecció al polígon industrial. Instal·larem un altre punt d’aigua
per carregar cubes, a més d’arreglar el
que hi ha darrere l’estació d’ITV. Lluitarem per incloure el municipi, o part,
com a zona de muntanya. Ampliarem
el polígon industrial, contemplat al nou
POUM, ja que a l’actual només queden 5 parcel·les per vendre. Bonificarem les indústries que facin inversions
importants. Intentarem revitalitzar l’Associació de Comerç i Serveis, que s’ha
deixat perdre per manca d’interès municipal. Promocionarem el mercat dominical i la Fira del Meló. Crearem rutes turístiques (a peu, en bicicleta, a
cavall...) i promourem la creació del
turisme cultural i de l’enoturisme.
PSC: Bé, és un dels nostres eixos si
governem. Nosaltres creiem molt en el
Pla de Promoció Econòmica del Municipi. Aquí lliguem el turisme amb el
comerç i serveis i els productes locals.
Un Pla per moure i potenciar el sector
terciari i augmentar el marge del sector
primari. Pel que fa a la Indústria, treballarem per ampliar el polígon, que
sempre pugui haver-hi terreny per
ubicar empreses.
PP: a) Abastiment d’aigua i reciclatge
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Tema del Mes
de purins. Transformació industrial dels
productes agrícoles i ramaders. b) Captació d’indústries per fer realitat l’abans
esmentat sobre agricultura i ramaderia.
c) Garantir i millorar les comunicacions viàries i posar en funcionament una
bona oferta a gran escala dels nostres
productes. d) Promocionar Artesa i els
llocs de tot el municipi dignes d’interès.

PP: Cap. Només que es porti a bon port
pel bé de tot el nostre municipi i que
sigui respectat.

PSC: Sí. Del desenvolupament de les
noves normes urbanístiques sortirà terrenys expressament per això.

11. L’Ajuntament disposa de diversos solars buits o edificis ruïnosos
(casa dels mestres, escorxador, pati
vora els bombers, etc.). Quins usos
hi pensen donar?

PP: És una de les nostres prioritats.

10. El nou POUM està a punt d’aprovar-se definitivament. Tots els grups
municipals hi van votar a favor. Volen fer algun matís al respecte?

CiU: S’haurà de valorar per a cada cas
en concret i les demandes socials del
moment, però crec que seria important
la construcció de vivendes socials, una
ampliació de la residència i la construcció d’un centre de dia, en el cas que no
es pugui desenvolupar la nova residència, per destacar-ne els més importants.

CiU: Nosaltres proposem la creació de
dues noves places, una al pati de l’antic col·legi de les Monges i l’altra a la
cruïlla dels carrers Jesús Santacreu,
Maria Anzizu i Mare de Déu de Salgar.
També pensem en la construcció del
passeig del Senill com a veritable pulmó verd de la nostra ciutat.

ERC: A la casa dels mestres hi farem
el casal de la gent gran. A l’escorxador,
habitatges de protecció oficial. El pati
que toca als bombers servirà per a l’ampliació de la residència i del magatzem
municipal.

ERC: En aquest sentit, pensem sobretot en començar d’una vegada el passeig del Senill, ja que Artesa està mancada d’una gran zona d’esbarjo. Ens
agradaria poder fer alguna plaça més,
com per exemple al terreny municipal
que hi a la carretera d’Agramunt, sortint d’Artesa, prop del pont del Senill.

ERC: Nosaltres creiem que s’han perdut 4 anys, ja que el POUM que es va
presentar el març del 2003 no es va
voler aprovar. Han passat 4 anys i encara no s’ha dut a urbanisme el nou projecte per a la seva aprovació definitiva.
Això no ens permet fer moltes coses,
com són el passeig del Senill i noves
piscines al costat del Pavelló.
PSC: El no acabar el nou POUM o
noves normes urbanístiques, ha estat un
dels fracassos del govern. Tots els grups
vam votar a favor en la seva aprovació
inicial. Un cop passat el període d’al·legacions, aquestes es van acabar de resoldre al juliol de l’any passat. Tan sols
queda aclarir un parell de temes polítics que hi ha sobre la taula i als quals
alcaldia de moment dóna “llargues”.
Aquests són: l’amplada del Passeig del
Senill i la protecció condicionada de certs
espais rústics del municipi per mantenir
el paisatge pel desenvolupament turístic i promoció econòmica.

PSC: Aquest és el debat que sempre
hem demanat, abans de fer el Casal i
de comprar les Monges. Ara també és
necessari. Amb tots els grups i amb la
ciutadania (participació ciutadana),
haurem de planificar el que convé i executar els acords.
PP: En aquests moments cal tenir sempre a punt algun lloc d’aquests pel que
pugui sorgir, encara que és molt necessari que el Casal de la Gent Gran tingui
local propi i amb tots els serveis, sense
tenir que pagar cap lloguer.
12. Pensen promoure o construir habitatges de protecció oficial?
CiU: Tal com he dit a la qüestió anterior, creiem que és una necessitat que
s’haurà de tenir en compte i, per tant,
caldrà plantejar-se la possibilitat de
destinar algun dels espais públics a la
promoció d’habitatges socials, siguin
per destinar-los a compra o bé per llogar-los.
ERC: Sí, ja ho he esmentat. A més, tornarem durant els 2 primers anys l’IBI a
les persones joves que comprin el seu
primer habitatge.
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CiU: El nou POUM és una de les coses que s’han desenvolupat d’una forma més participativa, tant per part de
tots els grups municipals, com per part
dels ciutadans. Aquest fet ha estat, juntament amb els constants canvis a la
normativa urbanística, el que ha determinat que a hores d’ara encara no s’hagi
pogut aprovar de manera definitiva.
Crec que haurà valgut la pena aquest
retard perquè es tracta d’un document
que haurà de regir el desenvolupament
urbanístic del nostre municipi durant els
propers quinze anys, com a mínim i és
molt important que hi hagi el màxim
consens en la seva redacció.

13. És una realitat que Artesa està
mancada de zones verdes i places.
Pensen pal·liar aquest dèficit?

PSC: Evidentment. El passeig del Senill és la nostra aposta. Un passeig viu,
dotant-lo d’equipaments.
PP: Creiem que Artesa necessita nous
parcs infantils, carrils de bicicleta i també un passeig ben ajardinat com tenen
molts pobles.
14. En l’apartat d’educació i cultura, quines propostes tenen?
CiU: Tenim moltes propostes i molt
variades, entre les quals destacaríem
vetllar pel desenvolupament de les
obres d’ampliació dels centres escolars
“Els Planells”, traslladar la Biblioteca
Municipal al Casal Cultural, ampliar
l’oferta d’instruments de l’Escola Municipal de Música, fer una nova ampliació de les instal·lacions de la Llar d’Infants, lluitar per tal que el Museu sigui
inclòs a la xarxa de Museus de la Generalitat, crear un espai per ubicar el
Megàlit de Seró, impulsar la celebració de diades culturals, impulsar una
Aula Municipal d’Arts Plàstiques.
ERC: Respecte al col·legi, volem do-
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PSC: En l’educació estarem al costat
dels que dirigeixen els Centres Educatius. En cultura hi haurà un gran canvi.
La cultura passarà a ser part molt importat, i també reclam, en el Pla de Promoció Econòmica del Municipi. I de
rebot, mirar que naixin els recursos per
mantenir el patrimoni històric.
PP: Integració i escolaritat al poble pels
discapacitats i integració total dels nouvinguts. Acollir exposicions de tota
mena. Total recolzament a l’escola de
música i a la biblioteca. Potenciar el
teatre, la revista La Palanca, Ràdio
Artesa i l’equip de futbol, així com tantes activitats esportives pugui acollir el
poble.
15. Les entitats són el pulmons de la
societat artesenca. Que farà per impulsar-les?
CiU: Durant els quatre anys d’aquesta
legislatura, l’equip de govern hem tingut molt clar que les associacions són
el veritable eix de la nostra vida social.
Per això, les hem ajudat en tot allò que
ha estat al nostre abast i hem potenciat
la seva participació en els diferents actes que s’han organitzat. Per tant, tenim la ferma voluntat de continuar en
la mateixa línia i fomentar, més si cal,
les associacions que actualment hi ha i
les que es puguin formar de nou.
ERC: Nomenarem un càrrec dins de
l’Ajuntament per coordinar i incentivar
les activitats de les entitats. Ajudarem
a regular entitats (promoure la seva
constitució legal) per tal d’aprofitar recursos i subvencions de diferents àmbits. Crearem un dipòsit comunitari de

material, apostant pel reaprofitament
dels mitjans. També volem garantir a
totes les entitats un local per tal de desenvolupar les seves activitats.

del Pla de Promoció Econòmica del
Municipi. Les potenciarem i també serviran per reclam. El productes locals
sempre hi seran presents.

PSC: És un altre dels eixos del nostre
programa. Pensem crear una regidoria
específica, informar-les de les convocatòries d’ajut i de tot el que les pugui
afectar. Crear una ordenança per regular els ajuts que atorga l’ajuntament.
Creació un consell d’entitats per anar
treballant la participació ciutadana. En
la legislatura que ara acaba, s’han presentat mocions i s’ha aconseguit algun
acord sobre el que acabo de dir, tot i
que el govern no l’ha complert. També
crearem un centre de recursos.

PP: Cal participar-hi a nivell de tot el
municipi i donar-les a conèixer cada
cop més lluny, amb tot el recolzament
de l’Ajuntament i de tots els mitjans de
comunicació.

PP: Total recolzament, participació i
ajuda econòmica a la mesura de les
possibilitats. Donar-les a conèixer en tots
els mitjans de comunicació possibles.
16. Com pensen millorar i potenciar
les festes locals i la Fira?
CiU: Amb la Fira de Sant Bartomeu,
crec que hem fet un gran pas endavant.
Penso que s’ha situat entre les fires de
referència del sector i ha estat un impuls per al turisme al nostre municipi.
Però no podem pensar que ja està tot
fet, sinó que hem de continuar treballant per aquest camí i millorar encara
més l’oferta. Pel que fa a les festes locals, creiem que el més encertat ha estat la creació de comissions encarregades del seu desenvolupament. Això ha
permès l’entrada de persones amb idees noves i la implicació, cada vegada
més gran, dels ciutadans, cosa que creiem que hem de continuar potenciant.
ERC: Incrementarem el pressupost
municipal destinat a festes i el repartirem amb les organitzades als diferents
pobles. Augmentarem la qualitat de la
Festa Major en aspectes culturals, gastronòmics i musicals. Potenciarem el
paper del vi dins en el programa de la
Fira del Meló. Durant tot l’any, volem
oferir una sèrie d’actes lúdics i culturals (exhibicions, concerts variats, teatre, conferencies...).
PSC: Aquestes àrees també estaran dins
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tar-lo d’un conserge, proposta que nosaltres ja fèiem fa 4 anys. També volem millorar el manteniment dels centres educatius. A més, intentarem tirar
endavant un Pla Educatiu d’Entorn, per
millorar la integració dels infants i joves immigrants.
Pel que fa a la cultura, volem crear
un Centre d’Interpretació de la Prehistòria, promocionar el conjunt d’Antona
i el complex de La Fàbrica, recuperar
la Granja i, en general, fer un inventari
del patrimoni de tot el municipi.

17. Què contempla el seu programa
polític envers els nuclis agregats?
CiU: A banda d’actuacions concretes
en cada un dels nuclis agregats segons
les seves necessitats, a nivell general
volem potenciar el funcionament del
Consell dels Pobles, millorar les vies
de comunicació entre els nuclis, consolidar la millora de l’aportació econòmica, lluitar pel reconeixement de tots
els nuclis per part de l’Institut Nacional d’Estadística i defensar davant de
l’Administració l’excepcionalitat del
nostre municipi.
ERC: Volem ajudar els diferents pobles que conformen el municipi amb
una mena de “concert econòmic”. Destinarem el personal necessari al manteniment i neteja dels pobles. Continuarem demanant el reconeixement de la
singularitat del municipi (amb 21 pobles). Volem incrementar la freqüència
de la recollida d’escombraries i establir un pla per a la instal·lació de depuradores d’aigües residuals. En general,
intentarem millorar els serveis (comunicacions, sanitat...).
PSC: Primer que tot el tracte integral.
No hi haurà una regidoria de pobles.
Sí el Consell de Pobles, per a temes
que afectin a tots. Els regidors d’Àrees ho seran de tot el municipi, a l’igual
que els treballadors de l’ajuntament.
Mirarem d’aconseguir transport per les
persones, sobretot grans. Traspassarem
l’enllumenat públic, posarem vàters per
les Festes Majors, podran disposar del
centre de recursos i formaran una part
important dins del Pla de Promoció
Econòmica, també com a reclam, donada la gran quantitat de bens culturals, paisatgístics i arquitectònics que
tenen.

Estimats conciutadans,
Sóc Ramon Brescó, candidat del Partit Popular a l’Ajuntament d’Artesa de Segre. Molts de vosaltres pot ser
que em conegueu poc. Altres em veieu cada dia pel poble, al CAP, a les tendes, als cafès, parlant amb la
gent...
Estic molt lligat a aquest municipi ja que vinc d’una de les famílies més antigues: la dels Brescó de Vallllebrera.
He decidit, recolzat pels meus companys que conformen la candidatura i pel meu partit (PP), encapçalar
la llista electoral d’Artesa de Segre pel Partit Popular, al qual estic lligat des de quasi la seva existència.
La nostra estima a Artesa no té cap mena de dubte. Hem decidit fer un programa seriós i responsable per
treballar amb ganes per Artesa i el seu municipi.
Fetes ja les nostres propostes electorals, no puc fer ja gaire més que reafirmar-me a tot lo dit en les nostres
ofertes electorals.
Ens refermem de manera insistent en els principals temes que hem exposat:
- Ampliar la residència i buscar un nou local per la gent gran, on no tinguin despeses, amb tots els
serveis
- Construcció de vivendes socials
- Disposar de tanatori propi al poble
- Potenciar la riquesa cultural i el turisme a tot el municipi
- Ofertes d’oci i activitats per als nostres joves
- Potenciar l’arribada de noves empreses (no contaminants) i recolzar totalment les que ja tenim
- Potenciar la xarxa de comunicacions viàries
- Arranjament de camins i carrers i abastiment d’aigua a Artesa, pobles i masies. Així com una bona
il·luminació als carrers
- Reforçament de connexió entre pobles i masies amb els cossos de seguretat, tant amb el tema d’incendis
com amb el de robatoris
- Integració dels nouvinguts, sense perdre mai la nostra identitat
- Potenciar el reciclatge i la cura del medi ambient per construir un futur digne
- Totes aquestes propostes, entre altres temes, no menys importants
Si com nosaltres teniu la voluntat de fer una Artesa millor, us demanem el vostre vot de confiança.
Doneu-nos l’oportunitat de veure’ns treballar pel poble i d’escoltar les propostes de tots els ciutadans

Voteu per Artesa!
Voteu al Partit Popular!
Us saluda
Ramon Brescó

Tema del Mes
PP: Bones vies de comunicació.
Abastiment d’aigua. Bona il·luminació.
Bona cobertura de TV i telefonia. Prevenció d’incendis i robatoris. Bona
atenció sanitària al municipi.
18. La majoria dels artesencs vol que
els membres de l’Ajuntament vagin
tots a una; sempre els sentim a dir
que vostès també, però els fets indiquen el contrari. Què hi pensen fer?
CiU: Nosaltres, l’any 2003, vàrem proposar a tots els grups la seva participació en les tasques municipals i vàrem
obtenir diferents respostes en funció de
cada grup. Continuem pensant que seria el més convenient i, per això, si continuem estant al capdavant de l’Ajuntament, ho tornarem a proposar.

PSC: Bé, nosaltres hem estat els únics
que hem intentat això. En l’anterior programa posàvem formar Govern amb
veu i vot per a tots els grups, i en aquest
proposem unir esforços. En el nostre
cas els fets són evidents: hem estat lleials al Govern, hem portat la responsabilitat i la feina d’una cartera feixuga
(la dels Pobles), hem acompanyat a l’alcalde a departaments socialistes i davant dels càrrecs sempre hem defensat
Artesa, i em fet més de 40 cartes a diferents departaments reclamant coses
necessàries. També hem intentat compartir amb la resta de l’oposició, però
alguns no s’han volgut apuntar a les
propostes.
PP: L’única idea per la qual ens presentem a aquestes eleccions és la de treballar pel poble i el municipi.
19. Faci una quiniela sobre els resultats electorals a Artesa.
CiU: Crec que seran unes eleccions

molt igualades i la distribució dels regidors serà la que els ciutadans, en exercir el seu dret a vot, vulguin.
ERC: Crec que aquesta vegada la gent
del municipi ho té clar i guanyarà la
nostra candidatura. A part d’això, no
m’atreveixo a fer una previsió concreta. De fet, el poble té la paraula.
PSC: Crec que pot anar per un triple
empat entre les forces més votades.
PP: Els que han de fer la quiniela damunt de les paperetes són els ciutadans
d’Artesa de Segre, lliure i democràticament.
20. Vol afegir alguna cosa?
CiU: Penso que nosaltres hem dut a
terme, durant aquests quatre anys, un
bon treball, amb molta dedicació i que
ens ha servit per donar un tomb a la
situació econòmica de l’Ajuntament
que ha permès desenvolupar part del
nostre projecte. La veritat és que quatre anys són pocs perquè es puguin veu38
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ERC: Nosaltres esperem guanyar. En
aquest cas, demanarem la col·laboració
dels altres grups municipals i desitjo
que ens puguem entendre, tot i que ja
sé que no estarem d’acord en tot. Si
continuem a l’oposició, treballarem fent
propostes com aquests darrers 4 anys,
però ens agradaria que se’ns escoltés
més.

re els efectes de la nostra feina i ens
agradaria, ara que ja tenim més experiència, poder comptar amb la confiança
i el recolzament dels ciutadans i les ciutadanes d’Artesa de Segre, per tal de
finalitzar les actuacions que ja hem iniciat i altres que, tot i ser prou importants, encara no hem pogut dur a terme.
ERC: Demano als ciutadans i ciutadanes del municipi l’oportunitat de demostrar el que puc fer com a alcalde i
el que podem fer com a grup. Ara toca
esquerra!
PSC: Menys el del grup popular, tots
els caps de llista repetim. Que el ciutadà quan vagi a votar, jutgi com ha anat
la legislatura que s’acaba i valori la situació actual, per recolzar la millor opció per Artesa.
PP: Sí. Sobretot sentit comú. Fora
rencors i per damunt de tot estimar
Artesa de Segre i municipi.

Preguntes i fotos: Miquel Regué i Gili

Tema del Mes

Candidatures dels municipis veïns
n el BOP del passat 1 de maig van ser publicades les candidatures definitives en les properes Eleccions Munici-

E pals. Les transcrivim pel mateix ordre i amb els noms (en català o castellà) que surten publicats.

Cal recordar que a Alòs i a Foradada les llistes són obertes, per la qual cosa es possible que les candidatures siguin des
d’una fins a cinc persones (tot i que podrien ser més). Els ciutadans poden assenyalar fins a un màxim de quatre candidats
i candidates, d’entre els quals en surten els cinc regidors. Com a anècdota, repeteixen els alcaldes de CiU d’Alòs, Cubells i
Foradada, a més del candidat d’ERC a Cubells. On hi ha més novetats és a les candidatures de Vilanova.

Convergència i Unió
01. Luis Soldevila Cuadrat
02. Ramon May Calvet
03. Josep Riasol Batalla
04. Antoni Josep Baella Pedrol
Independents per Alòs de BalaguerAcord Municipal
01. Jordi Durany Alepuz
02. Maria Llera Soldevila
Independents per Alòs-PM
01. Arsenio Martínez García
Partit Popular
01. Camilo Bustillo Serna

CUBELLS
PSC- Progrés Municipal (PM)
01. Antonio Santiago García Cabrera
02. Carles Trepat Calveres
03. Laura Larriba Castells
04. Francesc Farré Sendrós
05. Eduard Sellart Giné
06. Maria Carme Macià Ponts
07. Joan Mateu Castellà
SUPLENTS:
01. Gemma Delarubia Mitjanas
02. Rosario Reina Rodríguez
03. Inés Lluch Reina
Convergència i Unió
01. José Roig Armengol
02. Clàudia Bellostas Solé
03. Sebastián Boixadera Brescó
04. Josep Camps Balagué
05. Maria Teresa Manuel Baró
06. Mario Balagué Galera
07. Antonio Boadas Herrero
SUPLENTS:
01. Núria Balagué Berné
02. Josep Bosch Balagué
03. Mireia Llombart Raichs
04. Salvador Torredeflot Balasch

Esquerra
Republicana
Catalunya-Acord Municipal
01. Salvador Soldevila Pedrol
02. Josep Alfons Eroles Carrera
03. Pere Papell Papell
04. Francisco Trepat Canal
05. Pedro Solé Gra
06. Jorge Casals Fransi
07. Jacinto Grau Cases
SUPLENTS:
01. Agustí Ponsa Blanch
02. Josep Oriol Miró Sánchez

de

FORADADA
Esquerra republicana de CatalunyaAcord Municipal
01. Francesc Xavier Naudi Solà
02. Antoni Aumedes Serra
03. Joan Solà Bisbal
04. Pepita Roselló Bernaus
Independents per Foradada-PM
01. Rosa Domingo Trepat
Partit Popular
01. Aureo García Jurado
Convergència i Unió
01. Salvador Boliart Monsonís
02. Jordi Garí Corberó
03. Joan Roca Filella
04. Ricardo Roma Codina
05. Gerard Sala Mases

RÀDIO
ARTESA
91.3 FM
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ALÒS DE BALAGUER

VILANOVA DE MEIÀ
ERC-Acord Municipal
01. Xavier Terré Boliart
02. Jacinto Sala Batalla
03. Antonio Estrada Puigpinós
04. José Inglavaga Prat
05. Carles Jaime Marcó
06. Ramon Vila Rica
07. Josep Martí Trepat
SUPLENTS:
01. David Berral Torruella
02. David Vilana Ariaca
03. Delfin Portí Sala
04. Rubén Ricardo Masanés Martos
Partit Popular
01. Jesús Gabaldón Bonet
02. José Cirera Armengol
03. Juan Triginer March
04. Francisco Simó Boixadós
05. Juan Lladós Novau
06. Rufino Gabaldón Escribano
07. Deolindo Bienhallado Trepat
Convergència i Unió
01. Josep Maria Eroles Novau
02. David Codina Brovia
03. Jordi Novau Vilanova
04. Fernando Puigpinós Riart
05. Alfonso Santacreu Trepat
06. Antonio Bertran Roca
07. José Eroles Boliart
SUPLENTS:
01. José Maria Marcó Tarré
02. Marc Cairó Sánchez
03. José Roqué Ariaca
04. Enric Miranda Barbosa
05. Daniel Estany Novau

Entitat Municipal Descentralitzada de Santa Maria de Meià
Convergència i Unió
01. José María Miranda Torrent
SUPLENT:
01. Jesús Mitjans Roca

Par tits P
olítics
Polítics

Música, Mestr
e!
Mestre!

L’apunt del PSC-PM... S’acaba la legislatura
POBLE. Tot i ser oposició, s’ha treballat intensament i s’ha pressionat
per portar el màxim de coses cap a
Artesa.
Hem ajudat tant com ens han deixat. De propostes i mocions n’hem presentat moltes, però també moltes s’han
quedat al calaix. Hem volgut col·laborar
amb tots els grups i no sempre ha estat
possible (normalment han volgut anar
per lliure).
Voldria reivindicar la nostra actitud

de treball, servei, compromís i lleialtat
que s’ha tingut durant la legislatura. La
crítica vers l’alcaldia ha estat sempre
constructiva, però exigent. Tot i així, al
tenir tant sols un regidor, no s’ha pogut
aconseguir la suficient pressió per accelerar alguns temes que per desgràcia
encara estan encallats: el tanatori, les
Normes Urbanístiques, les barreres
arquitectòniques... La lentitud en
l’execució de les obres i un pobre “dia
a dia” han fet perdre la il·lusió als
ciutadans.
La manca de decisió i de valentia fan
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els quatre anys sempre
D urant
hem intentat sumar, per FER

que la gestió hagi estat la pitjor vàlua
d’aquest Ajuntament. Desorganització
interna, poca planificació, poca ambició, cap mesura “impopular” i excés de
prudència, fan que no es tanquin el temes i que no es marqui un camí a seguir.
Aquest més hi ha eleccions. Desitgem que feu balanç de la legislatura,
per valorar l’opció adequada.

Josep Galceran i Sellart

La No
guer
a
Noguer
guera
Premi per a la Creu Roja La Noguera
El passat 25 d’abril, Creu Roja La Noguera va rebre un premi de Caixa Sabadell pel seu projecte Espai Intercultural,
projecte que realitzarà al seu local del carrer Pintor Borràs
de Balaguer. Va ser escollit conjuntament amb altres 27 projectes a tot Catalunya promoguts per diverses entitats, dins
de la convocatòria 2007 de Caixa Sabadell del seu programa
dirigit a la integració de joves immigrants.

i Josep Lluís Guzman, les quals van oferir al públic en un
concert de cloenda.

Trobada de Campaners a Os
El municipi d’Os de Balaguer va acollir el cap de setmana
del 28 i 29 d’abril la XX Trobada de Campaners i la Fira de
la Campana. A la Trobada hi van assistir més de 50 professionals, i es van poder escoltar més de 200 tocs de campana,
realitzats des del campanar de l’església de Sant Martí.

Simulacre d’accident a Àger
El primer cap de setmana del mes d’abril, l’Associació de
Col·laboradors de Protecció Civil de Lleida i Província, va
organitzar a Àger un simulacre d’un accident d’helicòpter.
En aquest simulacre, també hi van col·laborar entitats provincials de Portugal, de França, la nova unitat d’emergència
de l’exèrcit, UME i el SAR. En l’exercici, es van posar a
prova els sistemes de balises d’emergència.

El tren guanya viatgers
Segons Ferrocarrils de la Generalitat, l’any passat es van
despatxar 204.920 bitllets de la línia de la Pobla, és a dir,
una mitjana de 560 passatges diaris, cosa que suposa un increment del 47,9% respecte al 2005. Aquest increment, es
deu en bona part a l’augment de l’oferta de fins a 8 viatges
diaris, tant d’anada com de tornada, entre Lleida i Balaguer,
mantenint els tres diaris entre Balaguer i la Pobla de Segur.

Nou dipòsit a la Sentiu
L’Ajuntament de la Sentiu de Sió ha convocat un concurs
per portar a terme el projecte d’execució d’un nou dipòsit
regulador d’aigua al nucli agregat de Sant Miquel, al qual
s’uneix una planta potabilitzadora. El procediment es troba
actualment en període d’informació pública. El termini d’execució del dipòsit i de la depuradora d’aigua és de sis mesos.

IV Mostra per a Conjunt Instrumental
Aquest any s’ha celebrat a Ponts la IV Mostra per a Conjunt
Instrumental, esdeveniment que va reunir més de 170 nois i
noies d’entre 8 i 15 anys. Durant el matí els músics van assajar cinc peces, compostes per a l’ocasió, per Albert Gumí

Premi a la cuina de la mel
El certamen Alimara, premis que es donen amb motiu del
Saló Internacional de Turisme de Catalunya, ha concedit a
la campanya La Cuina de la Mel-Montsec 100% el premi
Alimara 2007. Aquests premis, pretenen reconèixer la qualitat del material de promoció turística que fan les administracions públiques i les empreses. La marca turística La Cuina
de la Mel-Montsec 100%, ha estat una iniciativa desenvolupada per l’Associació Montsec Turístic, amb la col·laboració
d’una vintena de restaurants, entre els quals hi figuren La
Solana de Foradada, Vins de la Cooperativa d’Artesa, El
Celler de Baldomar, i El Celler L’Hereu de Seró.

Concentració de cotxes històrics
El diumenge dia 15 d’abril, va tenir lloc a Àger la 12a. edició de la Concentració de Cotxes Clàssics-Trofeu Vila d’Àger,
on es van reunir més de 40 vehicles tant clàssics com històrics, de marques com Jaguar, Hispano-Suiza o Mercedes,
entre altres.

IV Congrés Nacional de Ioga
El Monestir de Santa Maria de les Avellanes, va acollir el
cap de setmana del 5 i 6 de maig el
IV Congrés
Nacional de Ioga. Més de 200 persones de 15 escoles diferents de tot Espanya van participar en aquest congrés, les
quals van assistir a reunions, xerrades i tallers. L’organització del Congrés va escollir el Monestir de les Avellanes per
tractar-se d’un indret privilegiat enmig de la natura.
Anna M. Vilanova

Dia internacional dels Museus
Divendres 18 de maig, durant tot el dia, exposició de la Joia de l’any 2007 del Museu:
Cavallet de bronze d’època ibèrica (Antona, Artesa de Segre)
19:30 h - Conferència “Els guerrers i herois al món ibèric”, a càrrec del Dr. Jordi Principal
(arqueòleg i director de les intervencions a Monteró, Camarasa, i Tossal de les Forques, La
Sentiu de Sió)
21 h - Visita guiada “Què és un museu? El Museu de la Noguera i les seves col·leccions”
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Tots els actes, al Museu de la Noguera (entrada gratuïta)

Música, Mestr
e!
Mestre!

Un assaig a l’Auditori
podríem dir que el resultat muB é,sical
de l’assaig del diumenge 11
de març a l’Auditori Enric Granados
de Lleida va ser prou excel·lent com
per respirar profundament, fer un
punt i seguit, i continuar treballant
de valent fins al cap de setmana 12 i
13 de maig. Almenys, aquesta és la
visió del professorat assistent. Visió
de l’alumnat? Xauxa, rialles, cançons, diversió, treball, serietat, ambient infantil, oci, jocs,...
Enguany, el Secretariat de Corals Infantils de Catalunya (SCIC) celebra la
40ena trobada general i, en motiu de
l’aniversari, ha volgut celebrar-ho
d’una forma especial. Per aquesta raó,
ha encarregat al conegut músic Carlos
Santos, una cantata infantil on la música és seva i el text, d’Albert Roig.

Flor d’escarabat, el resultat d’aquesta
petició, és la que els cantaires de la coral Brots d’Il·lusió de la nostra localitat estan treballant contínuament des de
Nadal. No és una cantata fàcil, ja que
és contemporània. Significa que no té
melodies clares, senzilles, fàcils de recordar ni presenta un argument continuat i realista, sinó que és una altra història. Per tal que ens entenguem, oi que
no és el mateix una casa pintada per
Miró que per Van Gogh? Les dues obres
s’englobarien dins el món de la pintura
però les tècniques d’un artista i de l’altre són totalment diferents. Això mateix és el que passa amb aquesta cantata i les fetes fins ara.
L’assaig del diumenge 11 de març va
anar molt bé. Els cantaires van conèixer Carlos Santos i la primera impres-

sió va ser: Aquest home està boig! Realment, la canalla són així d’espontanis i sincers. Carlos Santos va saber
posar-se, en tot moment, a la pell dels
menuts alhora que transmetia la intencionalitat, els accents i el ritme de tota
la cantata. Va ser tot un matí força dur
però només va ser això, un matí. A les
dues del migdia acabàvem d’assajar
tota la cantata i tres cançons més extretes del setè cançoner del SCIC, que també formaran part del programa del concert que se celebrarà al Palau Sant Jordi
de Barcelona el proper 13 de maig.
Janette Solsona
Directora de la Coral Infantil
Brots d’Il·lusió i
Professora de Cant Coral de l’Aula
Municipal de Música d’Artesa de Segre

VI Primavera Coral
Primavera Coral de les Terres de Lleida
de la FCEC amb un concert a l’Església
del Carme de Tàrrega conjuntament
amb dues corals de Lleida.
D’ençà el 2002, primer any que es
va organitzar la Primavera Coral de les
Terres de Lleida, l’Orfeó ha cantat a
l’Auditori Enric Granados de Lleida
(24 de març de 2002), l’Església de
Sant Esteve d’Andorra la Vella (30 de
març de 2003), l’Església Parroquial de
Tremp (21 de març de 2004), la
Parròquia Sant Jaume de Lleida (9
d’abril de 2005) i a l’Església d’Artesa
el 15 de maig de 2005 i el 7 de maig de
2006, sent aquest darrer, un dels millors
concerts de cant corals que s’han pogut
sentir a Artesa en els darrers anys.
Enguany doncs, fidels a la Federació
Catalana d’Entitats Corals i a les seues
crides, va participar d’aquest cicle de
concerts amb un concert a l’Església
del Carme de Tàrrega conjuntament
amb la Coral Ressó del Ressó de Sant
Pere de Lleida i la Capella de Música
de Sant Llorenç de Lleida, concert
organitzat per l’històric Orfeó Nova

Tàrrega que el 2006 va
complir 90 anys.
En el seu repertori,
destaquen la interpretació de Veles e vents
d’en Raimon, en una
difícil harmonització
de Manuel Oltra i, com
no, un cop més exportant la nostra cultura
arreu, la interpretació
de la Samba del
Castellot i la Raimundeta. En global unes interpretacions en
el nivell que ens té acostumats l’Orfeó
en els darrers temps. El concert va
finalitzar amb la interpretació conjunta
de El Rossinyol, El cànon de la Pau i
El meu avi, i un pica-pica que molt
gentilment ens van preparar els amics
de Tàrrega.
En el futur més immediat, l’Orfeó
cantarà a la Trobada de Campaners que
s’efectua a Os de Balaguer el proper
29 d’abril, a l’Aplec de Corals de la
Zona Nord de Terres de Lleida que
tindrà lloc a La Seu d’Urgell el 13 de
maig i en el concert de final de curs
que realitzarà a Artesa de Segre
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passat diumenge 15 d’abril, l’Orfeó
E lArtesenc
va participar a la VI

conjuntament amb l’Escola Municipal
de Música el proper 17 de juny.
Destaquem també, que el passat 10
d’abril, es compliren 35 anys del
primer assaig que va realitzar l’Orfeó
Artesenc en un llunyà 1972 al despatx
de Mossèn Ramon i sota la batuta
d’Agustí Brescó, i que el proper 21 de
maig, el web de l’Orfeó complirà el seu
5è aniversari, cinc anys durant els quals més
de 20.000 persones han visitat el web, on
s’hi poden trobar fotografies, ressenyes,
partitures i diferents arxius sonors.
Text: Sergi Valls i Jové
Fotografies: Ester Ros
www.orfeoartesenc.cat
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Caramelles 2007
Presentació de les Caramelles
(llegida el diumenge 8 d’abril des
del balcó de l’Ajuntament per la
seva presidenta)

projecte llargament somiat. I aquí en
teniu els fruits. Esperem i procurarem,
que aquesta sigui la primera de tota una
colla de carrosses.
Gràcies companys.

Bon dia i bona Pasqua.

“Caramellaires d’Artesa,
si no hi sóc, canteu igual
que ha tornat la primavera
i el cel s’ha tenyit de blau.”
“Caramellaires d’Artesa,
si no hi sóc, canteu igual
que heu omplert l’ànima meva
de melangia amb vostres cants”
Avui comencem així, i volem
expressar un punt d’inflexió i un canvi
d’època.
Cada any, cada dia i cada instant són
especials. I són especials si nosaltres
volem que ho siguin.
Nosaltres volem que la Pasqua
d’enguany sigui especialment
especial.
M’explico:
Estem satisfets perquè s’ha tornat a
fer carrossa. Una colla de caramellaires han tirat endavant un

Una altra cosa que ens omple de
satisfacció i alegria. Podeu veure que
la colla creix. Nous joves i no tan
joves caramellaires han vingut a
reforçar el cor. Gràcies a tots, joves i
grans. Això fa més poble, fa més festa.
No vull deixar tampoc d’agrair amb
emoció la constància i perseverancia
de tots els cantaires i acompanyants
caramellaires, que sense ells, avui
potser no estaríem aquí:
Gràcies als que durant molts anys
heu estat cantant. Als que encara hi
sou. Als que ara no hi sou, però en
algun moment hi heu estat. Als que hi
voldríeu ser però, per circumstàncies,
no hi podeu ser. Gràcies a aquells que
físicament no hi sou, però en els nostres
cants i pensaments sempre hi sereu.
Gràcies també als nostres músics.
Gràcies, Carme. Gràcies, Jaume.
Sabem els esforços que heu de fer per
acompanyar-nos amb l’acordió.
Gràcies als que ens escolteu. Sou
bona part del motiu de la nostra
existència.
Hi ha una persona a les caramelles
molt especial: en els assajos, quan
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Els parlaments que s’han fet des
d’aquest balcó durant molts anys, han
acabat amb els populars versos del
nostre poeta traspassat Sícoris:

nosaltres parlem, ell calla, somriu i
espera. Quan nosaltres estem
esvalotats, ell calla, somriu i espera.
Quan nosaltres ens equivoquem, ell
somriu i ens diu que ho hem fet bé però
que ho podem fer millor. Sense
hipocresia, amb simpatia i paciència.
Ens fa avançar i il·lusionar-nos.
Moltes gràcies, Sergi.
Ja per acabar, i com ja he dit en
alguna altra ocasió, no vull parlar de
política... vull fer política. Nosaltres
fem política cantant, fem política i país
mantenint les tradicions vives.
De totes maneres, i ja que d’aquí a
poc hi haurà eleccions municipals, us
volem demanar una cosa a tots els
candidats... Si us plau, penseu solament
en el poble i en els ciutadans. No us
baralleu, treballeu plegats. No us
critiqueu, aprofiteu les vostres forces
per analitzar les nostres necessitats i
treballar-hi.
Repeteixo. Si us plau, no us baralleu
tant i treballeu més i amb vocació de
servei.
No podem donar lliçons. Ara bé, us
podem exigir il·lusió, honradesa,
respecte i treball.
Nosaltres continuarem cantant a la
primavera, al país, al poble i a tots
vosaltres.
Gràcies a tots i bona Pasqua.
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Música, Mestr
e!
Mestre!

Fa 25 An
ys
Anys

Abril de 1982
onals Caramelles. És una portada
que s’anirà repetint al llarg dels anys
–no sempre, és clar–, com ha passat
amb altres festes com la Festa Major, la Fira del Meló, etc.
PORTADA. El titular és concís i significatiu: Pasqua... Caramelles... Hi
apareixen dues fotos i un poema que,
tot i no anar signat, goso afirmar que
deu ser d’uns dels més abnegats defensors de les caramelles, el malaurat
Sícoris. La foto superior, feta amb un
gran angular, abasta gairebé tota la plaça de l’Ajuntament, amb la caserna de
la guàrdia civil al fons i la carrossa amb
un magnífic cavall a la part esquerra.
En la foto inferior (plaça del Ball) veiem uns nois amb la ballesta i unes noies amb el cantiret, estris utilitzats per
a la recaptació de donatius.
EDITORIAL. També està dedicada
a les Caramelles, amb el mateix títol
que la portada. Destaco la referència al
discurs del “seu sempitern president”,
que si no m’equivoco deu ser el Jaume
Solé de cal Rufino, el qual va ser durant molts anys l’encarregat de dirigir
unes paraules als assistents des del balcó del consistori. En la meua memòria
guardo una imatge entranyable del benvolgut Jaume que, ben apuntalat a la
barana del balcó, es dirigia a la gent
amb un discurs molt senzill que li sortia del fons de cor.
En la meua qualitat de republicà, em
crida molt l’atenció una curta nota al
peu de l’editorial sota el títol Al nostre
rei, que transcric íntegrament: La Palanca s’ha sentit des de sempre identificada amb la figura del nostre Rei,
JOAN CARLES I, autèntic artífex i protector de la nostra democràcia, i no pot
per menys que manifestar la seva indignació i repulsa a la campanya de
desprestigi a la Corona que darrerament s’ha portat a terme per part d’algunes minories. Tot i que desconec el
motiu de la nota, crec que el Consell
de Redacció actual de la revista –sense
haver-ho parlat amb els altres– no faria
una declaració tan contundent a favor
del monarca espanyol.

LOCAL. Pel que fa a
la Informació Municipal,
signada pel regidor
David Saura, en el Ple de
10 de març es va aprovar
la liquidació dels comptes municipals amb un
superàvit de 5,4 milions
de ptes. i la proposta de
l’alcalde de posar el nom
“Ciutat d’Artesa” al col·legi i a l’institut (és evident que aquesta denominació no va prosperar).
En la resta d’informacions s’evidencia que hi ha
temes que deuen ser
“eterns”: mentre el regidor Pere Vidal ja proposava estudiar la possibilitat de crear entitats locals menors per als pobles agregats, el consistori manifestava la necessitat que la carretera
Artesa-Alòs passés a dependre de la Generalitat.
És curiós, però 25 anys després estem
igual tant en un tema com en l’altre.
En el Noticiari Local s’informa de
l’ampliació de 200 noves línies de telèfon a Artesa i de la visita del bisbe
d’Urgell Joan Martí amb motiu de la
confirmació. També hi apareix un altre
tema que és un “vell conegut” dels
artesencs: un equip tècnic de Televisió
Espanyola (segons un humorista de
l’època, “la mejor televisión de
España”) va pujar al Castellot per emetre un informe i fer un projecte tècnic
del repetidor que feia falta per a la visió correcta de la televisió. I és que...
aquell 1982 hi havia el campionat Mundial de Futbol celebrat a Espanya (recordeu la mascota del Naranjito?). El
que no es faci pel futbol...
A La veu de la comarca, tres referències:
- Santa Maria de Meià: Trobada de les
colles sardanistes de les Terres de Ponent, amb uns 600 participants i l’estrena de la sardana La patrona de Meià,
dedicada a la M.D. de Meià i obra de
Mn. Josep Marquilles.
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er primera vegada apareixen a la

P portada de la revista les tradici-

LA FITXA
Número:
Data:
Preu:
Pàgines:

4
abril de 1982
70 ptes.
20

- Foradada: Dinar de germanor per
Caranval a base de paella i carn de be.
També es destaca “la tasca il·lusionada
i entusiasta” de Mn. Roc Salvia pel que
fa a l’adequació del santuari de Salgar
i la rodalia.
- Montargull: Millores per part d’ICONA als camins que uneixen MontargullTòrrec-Vilanova.
CAMP. Jesús Santacreu explica, a
Món agrari, les diferents xerrades informatives que s’han dut a terme a la
Cooperativa d’Artesa: millora del vi,
dues sobre el bestiar porcí (inseminació artificial i problemàtica general),
millora del cultiu del meló i perspectives de la comarca enfront el Mercat
Comú. Joan Clua, a Cambra Agrària,

Fa 25 An
ys
Anys
informa de diferents tipus de crèdits
promoguts des de l’IRIDA, institut del
Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.
OPINIÓ. Alfons Durany exposa, en
l’article Abans i ara..., les seues impressions sobre la plaça del Ball, que ell
escriu “Vall”, la qual cosa demostra
l’embolic que hi ha hagut des de fa
temps amb el nom d’aquesta plaça. Sense haver fet un estudi sobre el tema, si
fos “vall”, hauria de ser la plaça de “la
vall” perquè “del vall” seria una traducció literal i incorrecta del castellà “del
valle”. Més aviat sembla referir-se al
“ball” de ballar. Tornant a l’article, que
està acompanyat de 2 fotos comparatives entre la plaça d’anys enrere i la
d’aquell moment, l’Alfons es lamenta
de l’aspecte degradat de la plaça: ...s’ha
canviat els arbres verds i la font refrescant (en referència a la foto antiga) per
un pegat de ciment gris i estopenc, sense cap ombra... Al final, proposa Ajuntament que posi remei a aquest fet. És
evident, veient la plaça actual, que l’article va tenir el seu fruit. Per cert, per
primera vegada apareixen fotos en pàgines interiors de la revista.
SETMANA DEL LLIBRE. En
aquesta secció puntual es publica la
programació dels actes organitzats pel
Club de Lectures i la Biblioteca
Maluquer entre el 16 i el 24 d’abril. Per
la seua temàtica, m’han cridat l’atenció dues xerrades: “Montsec, futur Parc
Natural” (25 anys després, encara no
ho és i jo em pregunto per què) i “La
xarxa viària de la comarca de la Noguera”. També destaco la xerrada
“Dona i literatura” de l’escriptora
Teresa Pàmies. En un altre apartat, s’informa de les importants aportacions de
llibres a la biblioteca (de la Generalitat, de la família Maluquer i de l’editorial Vicens-Vives) i s’explica que s’està en tràmits d’ampliació per tal que la
Generalitat es faci càrrec de la major

part de la despesa d’aquest equipament
cultural.
A la pàgina 11, en un article sense
secció definida signat per La Palanca,
s’informa de la visita de treball (26 de
març) del conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Josep Cullell,
acompanyat de diferents càrrecs institucionals i també 4 diputats al Parlament. Reunits durant dues hores a
l’Ajuntament, encapçalat aleshores per
l’alcalde Vicent Roca, es van tractar els
següents temes: carreteres comarcals,
carreteres locals i municipals, projectes de futurs regadius i abastament d’aigües.
ENTREVISTA. Els redactors Jové i
Durany entrevisten un personatge entranyable per a diverses generacions: la
“hermana” Dolores, que va arribar a
Artesa l’any 1941. Feia poc més de 40
anys que estava aquí i remarco el comentari que fa quan li pregunten sobre
la canalla d’abans i ara: Eren molt més
submisos abans, creien molt més... Crec
que, 25 anys després d’aquesta afirmació, molts docents d’avui podríem contestar el mateix. I és que hem passat
d’un extrem a l’altre! Quan li pregunten per gent que recorda, diu que li vénen al cap Isabel Santamaria, Hermínia
Aldavó, Neus Mianes, Neus Rius, Mercè Llobet i Francesc Solans. I afegeix:
Tots tenien cinc anys. Els meus alumnes sempre tenen cinc anys.
ASSOCIACIONS. Recordeu que en
les primeres revistes aquesta secció es
deia Nostres associacions. En aquesta
ocasió, Ramon Regué, com a president
de la Dàlia Blanca, es lamenta de la
poca assistència als espectacles organitzats per l’entitat i critica que hi hagi
gent que prefereixi anar a poblacions
veïnes. També fa una crida a potenciar
“el que tenim aquí”, fent esment del
CENG i l’Orfeó, a més de la Dàlia Blanca, davant el perill d’accidents que comporta el fet que el jovent marxi a diver-
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tir-se a altres llocs (un altre tema reiteratiu en el temps). També fa una crida
als amants del teatre per a formar un
grup escènic, objectiu que avui està
cobert gràcies a la iniciativa de les
Artesenques Actives, però que al llarg
del temps ha tingut els seus alts i baixos.
Per altra banda, el Museu-Arxiu informa de l’organització a Artesa, a la
tardor, d’una trobada del Grup de Recerques de les Terres de Ponent i d’una
exposició sobre les activitats dels 25
anys del Club de Lectures.
CULTURA. En els Retalls d’Història, el doctor Maluquer de Motes explica Les infiltracions de pobles del
nord del Pirineu i Bartomeu Jové parla
dels primers pobladors. En un article
en castellà, Rosa Secanell, que devia
ser la directora de l’institut si no recordo malament, informa sobre La reforma de las enseñanzas medias.
CARTES A LA REDACCIÓ. El regidor Pere Vidal contesta la carta del
mes anterior sobre el problema de l’extinció d’incendis amb l’explicació de
tots els passos que ha fet l’Ajuntament
per a disposar d’un Parc de Bombers
Voluntaris. En una nota d’última hora,
a la mateixa pàgina s’informa d’un incendi a la fàbrica de mobles de Josep
Granell.
LLEURE. Els dos acudits habituals
de Quimet i Cosme.
ESPORTS. Encara que sembli estrany, no es parla de futbol. El CENG
informa de les activitats de la secció de
muntanyisme, entre les quals l’ascensió a un total de 14 cims, inclòs el
Montblanc (4.810 m), i la plantada
d’una senyera i la col·locació d’una
caixa amb un llibre de signatures al punt
més alt del Montsec.

Ramon Giribet i Boneta
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Dues millor que una. I les dues al vostre servei

Psicologia de Cada Dia

La lletra marxa, però la música queda
una àvia, tot parlant de l’eduD eia
cació dels infants, que “la lletra

Per exemple, podem malgastar molts
esforços verbals repetint milions de
vegades als adolescents que no és bo
passar-se moltes hores davant de l’ordinador. Però no aconseguirem convèncer-los si després ens passem tota la
tarda navegant nosaltres per la xarxa.
És a dir, no podem mostrar un model
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maleint la feina, comptant els dies que
falten pel cap de setmana o les vacanmarxa, però la música queda”. Aquesces... estan transmetent que el treball
ta frase tan senzilla però alhora pleés ingrat i que l’esforç no es vincula amb
na de saviesa, em dóna peu a parlar
la satisfacció per una feina ben feta.
de la transmissió de valors a la socieAltres valors que segurament tots els
tat actual.
pares volen transmetre als seus fills són
Tot allò que transmetem per mitjà de
l’honestedat, la veritat, la sinceritat, els
la paraula, els conceptes i les teorespecte als avis, a les coses que
ries, són “la lletra”. En canvi, allò
són de tots... però sovint els nens
En l’aprenentatge dels valors el
que transmetem a través d’actituds
perceben prou clarament que els
que compta és la imitació de moi comportaments com els valors i
seus pares manipulen, enganyen,
dels, més que no pas el discurs
les normes són “la música”.
embruten i tenen una actitud poc
En l’aprenentatge dels valors el
respectuosa cap els altres. Aquesraonat que es pugui donar
que compta és la imitació de motes i moltes altres contradiccions i
dels, més que no pas el discurs raonat incoherent entre allò que diem i allò que incoherències creen en el nen una desque es pugui donar. Els nens aprenen a fem, perquè no aconseguirem cap re- orientació que es tradueix en increduser persones a través del que veuen. Ja sultat. Si no hi ha coherència entre el litat, desconfiança i inseguretat.
des de ben petits practiquen el joc sim- discurs i el comportament, es genera
A l’hora d’educar sovint ens preocubòlic, imiten tot allò que fan els grans. una reacció contrària a la que es vol.
pa més com es fan les coses que per
Qui no ha jugat a pares i a mares? A ser
No hi ha res que desconcerti tan un què es fan. No hauria de ser així. Qui
mestres, metges, camioners o boti- noi que el fet que els pares parlin de té clar perquè fa una cosa, segur que la
guers?
coses que ells mateixos són els primers farà bé, si més no ho farà amb el cor a
A vegades, però, els adults pensem que no fan i en les quals ni hi creuen: la mà, amb claredat i honestedat. Si no
que amb el discurs ja n’hi ha prou per- és molt difícil convèncer un fill que no se sap el perquè es fa, difícilment ho
què els nens facin les coses ben fetes, fumi si el pare parla amb una cigarreta farà i a més a més es veurà forçat i fals.
els dirigim un gran monòleg –perquè a la mà. Escrivia Goethe “Hi hauria fills
Aquells pares i educadors que han
no deixa de ser un míting cap a un ma- ben educats si els pares ho fossin”.
trobat un sentit a la seva vida, que són
teix– i pretenem que siguin capaços de
Altres exemples d’incoherències: els coherents amb els seus actes, ho sabran
raonar i de no repetir la seva malifeta. pares volen que els fills siguin treba- transmetre. Aquells que viuen en la conPerò el cert és que les paraules només lladors, que s’esforcin, i en la seva mà tradicció, no.
són el reforç d’allò que es fa, i no po- està ensenyar com es relacionen ells
dem pretendre que sigui l’únic que cal. amb el seu treball. Si es passen el dia
Noemí Farré Cortadelles
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Mes de març
SESSIONS DE PLE
Ple ordinari: 01-03-2007
S’aprova, per unanimitat, alienar
mitjançant subhasta pública la finca
urbana ubicada al carrer de la Font de
Baldomar amb una superfície de 116,91
m2, pel preu de 23.527,96 euros.
S’aprova, per unanimitat, el reconeixement del 5è trienni a na Pilar
Cirera Ribes, el 9è trienni a na Maria
Carme Alés Novell i l’11è trienni a na
Montserrat Macià Nogués.

Indústria de la Generalitat de Catalunya,
per a la concessió de subvencions per a
la contractació de treballadors desocupats per a la realització de serveis d’interès general i social i demanar-hi subvenció per a la realització dels projectes vigilància i manteniment de les piscines públiques, millora i condicionament de jardins municipals, neteja i
condicionament de carrers i edificis
públics, pla de dinamització turística i
econòmica, 2a fase.

S’aproven inicialment, per unanimitat, els padrons fiscals per a l’any
2007 per un import total de 388.918,73
euros.

S’aprova, per unanimitat, simultàniament el Plec de clàusules que ha
de regir la contractació i contractar mitjançant tramitació ordinària, procediment obert i forma de subhasta les obres
Remodelació de l’Avinguda Maria
Anzizu, 2a fase, amb el pressupost
d’execució per contracta de 164.000,64
euros.
S’aprova, per unanimitat, adjudicar l’obra Adequació del carrer de la
Mesquita de Baldomar a l’empresa
Joan Terré Ribó, pel preu ofertat de
85.826,37 euros.

ACORDS DE LA COMISSIÓ DE
GOVERN
(dels dies 8, 15, 22 i 29 de març)
S’acorda concórrer a la convocatòria del Departament de Treball i

S’acorda aprovar l’atorgament
d’una subvenció a:
- Bombers Voluntaris d’Artesa per la
celebració del 25è Aniversari dels Bombers, 6.000 euros.
- CEIP Els Planells per la celebració de
la XXI Setmana Cultural, 900 euros.
S’acorda atorgar a la senyora
Glòria Capell Solsona, amb domicili a
la carretera de Tremp, 3 d’Artesa de
Segre, una Targeta d’aparcament individual per a persones amb disminució
en la modalitat de Titular no conductor
amb una validesa de 10 anys.
S’acorda proposar a l’alcaldia la
concessió de les següents llicències
d’obres:
- A Carme Pijuan Inglada, per a repassar goteres de teulat i canviar teules,
tapiar portes amb accés al camí particular de la Granja i obrir una porta de
garatge a l’immoble del carrer Prat de
la Riba, 24, d’Artesa de Segre.
- A Vicent Pijuan Ribalta, per a rehabilitar la façana de l’immoble situat al
carrer Major, 3, de Colldelrat.
- A Montserrat Manuel Miró, per a treu50
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S’aprova, per unanimitat, imposar contribucions especials com a conseqüència de l’execució de les obres de
Remodelació de l’Avinguda Maria
Anzizu, 2a fase, l’establiment i exigència de les quals es legitima per l’augment de valor dels immobles de l’àrea
beneficiada i s’acorda aplicar com a
mòdul de repartiment de la base imposable, el valor cadastral dels immobles.

re barra existent i col·locar rajoles en
el terra del buit de la barra, al local situat als baixos esquerra de l’immoble
situat a la carretera d’Agramunt, 2,
d’Artesa de Segre.
- A M. Carme Masó Albericio, per a
enrajolar terra i revestir parets existents
amb pladur, del local situat als baixos
de l’immoble situat a la carretera
d’Agramunt, 9 d’Artesa de Segre.
- A Promocions Porta Buñol, SL, per a
netejar solar situat al carrer Roc del
Cudós, 14-16, d’Artesa de Segre.
- A Lluïsa Ribó Sorribes, per a canviar
enrajolat de terra i parets de cuina, enguixar les parets restants, posar fals
sostre de pladur i canviar mobles de
cuina, de l’habitatge situat al carrer Sant
Jordi, 8, 1r 1a, d’Artesa de Segre.
- A Pere Olives Cluet, per la reconstrucció de la coberta d’un edifici destinat a habitatges, situat al carrer Eres, 2
de Seró.
- A Rústic Rubió, SL, per la rehabilitació d’un edifici existent per a destinarlo a habitatge unifamiliar, situat al carrer Castell, 19 de Tudela de Segre.
- A Francisca Grau Balagué, per la legalització de la construcció d’una explotació porcina d’engreix, situada al
polígon 23, parcel·la 3, a Tudela de
Segre.
- A Repsol Butano, SA, per la instal·lació de l’emmagatzematge i distribució
de gas liquat del petroli, pel subministrament de gas propà canalitzat a 10
habitatges, a situar a l’edifici situat al
carrer Anselm Clavé, 4-6, d’Artesa de
Segre.
- A Carme Pijuan Inglada, per anivellar, arrebossar i pintar paret del perímetre del pati que dóna al camí particular de l’edifici de la Granja, i obrir
porta tapada, existent, a l’edifici situat
al carrer Prat de la Riba, 24, d’Artesa
de Segre.
- A Raül Ros Capell, per treure banyera, mampara i rajoles i posar-hi plat de
dutxa amb mampara i enrajolat corresponent, de l’habitatge situat al carrer
Calvari, 51, 2n. 2a, d’Artesa de Segre.
- A Eladi Camats Petanàs, per la rehabilitació d’una coberta existent, a l’edifici situat al carrer Calvari, 27, d’Artesa
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S’acorda proposar a l’alcaldia la
concessió de les següents llicències de
guals:
- A Eusebi Jovell Gilabert, la concessió de l’autorització d’entrada de vehicles a través de la vorera, a l’edifici situat al carrer Sant Antoni Maria Claret,
26, d’Artesa de Segre.
- A Antonio Sala Novau, la concessió
de l’autorització d’entrada de vehicles
a través de la vorera, a l’edifici situat a
la carretera de Tremp, 42, d’Artesa de
Segre.
S’acorda proposar a l’alcaldia la
concessió de connexió al servei d’aigua:
- A Buenaventura Xandre Aumedes, per
la instal·lació d’una escomesa d’aigua
potable per dotació d’aquest servei general d’abastament d’aigua a l’habitatge situat al carrer Mare de Déu del Pla,
31, d’Artesa de Segre.
- A Josep Bertran Miranda, per la
instal·lació d’una escomesa d’aigua
potable per dotació d’aquest servei general d’abastament d’aigua a l’habitat-

ge situat al carrer Roc del Cudós, 2527B, d’Artesa de Segre.
- A Tashia, SL, per la instal·lació d’una
escomesa d’aigua potable per dotació
d’aquest servei general d’abastament
d’aigua a la indústria situat al carrer
Lluís Companys, 5, del Polígon Industrial el Pla, d’Artesa de Segre.
- A Ramadera del Segre, SA, per la
instal·lació d’una escomesa d’aigua
potable per dotació d’aquest servei general d’abastament d’aigua a la indús-

tria situat a la carretera d’Agramunt,
km. 0,450, d’Artesa de Segre.
- A Damià Areny Porta, per la instal·lació d’una escomesa d’aigua potable
per dotació d’aquest servei general
d’abastament d’aigua a l’habitatge situat al carrer Roc del Cudós, 25-27 C,
d’Artesa de Segre.
- A Jordi Badia Clua, per la instal·lació
d’una escomesa d’aigua potable per
dotació d’aquest servei general d’abastament d’aigua a la nau industrial situada al carrer Onze de Setembre, 8,
nau 4, del Polígon Industrial el Pla,
d’Artesa de Segre.
- A Agustí Camarasa Graells, per la
instal·lació d’un comptador d’aigua per
la instal·lació ramadera, a la partida
Llargués, situada a Sant Marc de
Batlliu.
S’acorda proposar a l’alcaldia la
concessió de llicència d’obertura d’establiment i activitat:
- A Yolanda Molina Poch, per l’obertura d’una activitat destinada a comerç al
detall de roba infantil, a desenvolupar
a la carretera d’Agramunt, 5, baixos
esquerra, d’Artesa de Segre.
- A Montserrat Manuel Miró, per la
obertura d’una activitat destinada a
merceria, a desenvolupar a la carretera
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de Segre.
- A Promocions Camriba, SL, per la
construcció de cinc naus adossades, en
la parcel·la 29 del polígon 2, situada
entre els carrers Lluís Companys, 10 i
Onze de Setembre, 5, del Polígon Industrial el Pla, d’Artesa de Segre.
- A Pub Llunes, SCP, per obrir una finestra en façana, i ampliació de la cuina, del local situat als baixos de l’edifici situat a la carretera d’Agramunt, 92,
d’Artesa de Segre.
- A Joan Clua Caubet, per treure cel ras
vell i posar plaques d’escaiola, repassar esquerdes d’habitació i picar i arrebossar paret d’un altra habitació, de
l’immoble situat al carrer Sant Joan, 3,
d’Artesa de Segre.
- A Carme Tarragona Gasset, per pintar
la façana de l’edifici situat al carrer
Balaguer, 5, d’Artesa de Segre.
- A Marta Cuadros Margarit, per la rehabilitació d’un habitatge unifamiliar,
situat al carrer Abeuradors, 1
d’Alentorn.
- A Enric Vidal Mora, per la ampliació
i adequació d’una explotació de truges
en cicle tancat, situada al polígon 20,
parcel·la 88, a Sant Marc de Batlliu.

d’Agramunt, 2, baixos esquerra, 2n.
local, d’Artesa de Segre.
- A Promocions Porta Buñol, SL, per la
instal·lació d’una activitat d’aparcament de vehicles, a desenvolupar al
carrer Barcelona, 5-7, d’Artesa de
Segre.
- A Promocions Porta Buñol, SL, per la
instal·lació d’una activitat d’aparcament de vehicles, a desenvolupar al
carrer Anselm Clavé, 4-6, d’Artesa de
Segre.
- A Repsol Butano, SA, per la instal·lació de l’emmagatzematge i distribució
de gas liquat del petroli, pel subministrament de gas propà canalitzat a 10
habitatges, a situar a l’edifici situat al
carrer Anselm Clavé, 4-6, d’Artesa de
Segre.
S’acorda proposar a l’alcaldia la
concessió de llicència ambiental:
- A Núria Prat Vilana, llicència ambiental per a l’adequació d’una explotació porcina d’engreix existent, per
1.200 places de porcs d’engreix, a desenvolupar al polígon 25, parcel·la 227,
d’Artesa de Segre.
- A Jaume Codina Mitjaneta, llicència
ambiental per a l’adequació d’una explotació porcina existent de cicle tancat, per 65 places de truges, 2 mascles i
250 places de porcs d’engreix, a desenvolupar al polígon 12, parcel·la 122,
d’Artesa de Segre.
- A Francisca Grau Balagué, llicència
ambiental per l’activitat de legalització
d’una explotació porcina per a 320
porcs d’engreix, a desenvolupar al polígon 23, parcel·la 3, de Tudela de
Segre.
- A Agropecuaria les Pletes, SL, llicència ambiental per l’activitat d’ampliació d’una explotació bovina i
construcció de nau per oví i equí, al
polígon 18, parcel·la 7, de
Montmagastre.
- A Ca l’Andreu – Montmagastre,
SCP, llicència ambiental per l’activitat d’adequació i ampliació d’explotació porcina, ovina i caprina, per 200
truges reproductores, 460 places de
garrins, 1.300 porcs d’engreix, 400
ovelles reproductores, 100 places
d’ovelles de reposició i 52 places de
cabrum reproductor, al polígon 20,
parcel·la 88, de Montmagastre.

Inf
or mació Municipal d’Ar tesa
Infor
INFORMES DE L’ALCALDIA
El passat dia 26 de febrer, en visita a la Directora del Servei Territorial
d’Agricultura per tractar del tema dels
camins ens comunicà que l’empresa
que ha fet l’obra en refarà algun tros.
El Departament ens donarà ajut econòmic per a fer camins des de l’Ajuntament atès el resultat de l’obra d’arranjament de camins feta al 2006.

conca del Senill que els tècnics superposaran als plànols del POUM. El fet
important és que els 45m d’amplada del
Senill són suficients per engolir les previsions màximes d’aigua a l’indret.
També se’ns ha comunicat que ha estat
acceptat que el creuament del riu amb
línia elèctrica a la Palanca passi integrat dins el pont nou a construir a l’indret per la Diputació de Lleida i així
s’evitarà l’impacte visual per la zona
ZEPA. Amb aquest informe autoritza-

El passat dia 27 hi va haver la
presentació a la premsa del Megàlit de
Seró.
El passat dia 1 de març la Directora del Servei Territorial de Treball i
el Director del Servei Territorial d’Energia varen fer una visita a diferents empreses del municipi seleccionades per
ells mateixos.

En visita al DAR per tractar el
cobrament de la subvenció atorgada a
la Comunitat de Regants de les secles
d’Artesa de Segre i Montsonís per la
redacció del Projecte d’entubament de
la secla, es preveu que el 50% de l’import de l’obra que no equival al 50%
d’obra, la realitzi directament el DAR
a través de TRACSA.
En visita a l’ACA per tractar de
l’informe del POUM, han informat que
s’ha fet un nou estudi hidrològic de la

ran la connexió de l’energia elèctrica
al parc de la Palanca.
El passat dia 26 es va fer una
visita al director dels Serveis Territorials de Cultura per tractar del Megàlit
dels Reguers de Seró.
El mateix dia 26 es va assistir a
una reunió a la seu del Cadastre de
Lleida en la que es va explicar la revisió del cadastre de rústica. Les notificacions les faran a partir del 5 d’abril a
tots els propietaris que tinguin construccions en sòl rústic, excepte si es tracta
de cabanes de volta. El cobrament es
farà entre octubre i novembre, com els
altres anys, però els valors cadastrals
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El passat 12 de març a la Junta
de Govern del Consell Comarcal es va
aprovar licitar de nou la Deixalleria a
ubicar a Artesa de Segre, que surt a licitació un 30% per sobre del seu pressupost inicial.

són efectius des de l’1 de gener 2007.
Per a les masies no els suposa grans
canvis atès que sols han passat d’urbana a rústica. El coeficient que apliquen
és el mínim, 0,5%, atès que l’ajuntament va renunciar a incrementar-lo. Les
granges pagaran, al cap dels deu anys
de la revisió, 18 euros/m2. Al 2007, pagaran 11 euros/ m2 i les basses 2 euros/
m2.
El dia 28 hi va haver una reunió
amb la Comunitat de Regants, tècnics
del DAR i TRACSA per parlar de la
realització de la primera fase de
l’entubament de la secla que és prevista amb tub de poliester. Els regants accepten que es substitueixi per tub de
formigó de 120 cm de diàmetre. Es farà
modificar el projecte. El sobre de
l’entubament serà transitable.
Els Serveis Territorials de Carreteres col·locaran un pas de vianants
al Pont d’Alentorn en la propera repintada de carreteres. La senyalització vertical i el manteniment del pas de vianants aniran a càrrec de l’Ajuntament.
El Departament de Justícia ha
comunicat l’assignació de 284,14
euros, compensació del Conveni que hi
tenim subscrit per al compliment de
condemnes a la realització de treballs
socials.
La Diputació ha notificat l’atorgament d’una subvenció de 3.000,00
euros per a sufragar les despeses del
Lloguer del local de l’Associació de la
Gent Gran.
Carme Barril i Brescó
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L’escola de Collfred. Curs 1945-1946

em començar així) i als pobles
d’Artesa i rodalies hi havia escoles
que funcionaven. Encara que estem
parlant d’una època amb no massa
abundor de mitjans, ni de diners, ni
d’aliments, la gent s’arreglava amb
lo poc que disposaven i s’anava
solucionant el dia a dia. Hi havia més
esperit de col·laboració, sobretot als
pobles petits que és lo que parlem
avui.
Hi havia escoles i mestres que funcionaven a la majoria de pobles de la rodalia d’Artesa. Així, es feia escola a
Montmagastre, Montargull, Vall-llebrera, La Fàbrica, Collfred, Montsonís,
Montclar, Foradada, Alòs de Balaguer...
A tot arreu hi havia un mestre, però com
que els sous eren baixos, es deia aquella frase de “passaràs més gana que un
mestre d’escola”.
A Baldomar, Vilanova de Meià i Cubells hi havia dos o més mestres i les
classes eren heterodoxes. Per organitzar l’aula, el mestre havia d’ajuntar nens
i nenes de diferents edats i de diferent
nivell de comprensió. Aquesta petita dificultat era un repte a superar pel mestre amb una bona dosi de vocació.

I si hi havia escoles que funcionaven, vol dir que a tot arreu hi havia gent
sedentària, que vivia a pagès, i canalla
per anar a l’escola. Un bon exemple és
aquesta foto. Pel que s’hi veu, era un
dia d’excursió a la zona de les eres de
La Peixera, a uns 2 km de Collfred. Hi
anaven tots amb el mestre i els nens
portaven una pilota.
A la fila de les nenes, d’esquerra a
dreta: Rosita Vila Isanta, Llibertat Eroles Vilella, Carme Eroles Vilella, Encarnació Massana Trilla, Argentina Estany Tarré, Rosita Puigredon Farré, M.
Dolors Riera Sabartés, Julita Estany
Tarré i Josefina Oliva Baró.
Fila dels nens, d’esquerra a dreta:
Josep Puigredon Farré, Joan Oliva
Baró, Joan Sabartés Gili, Josep Eroles
Vilella, Josep M. Riera Sabartés, Josep
Sabartés Gili, Ricard Estany Tarré,
Ramon Puig, Ramon Balagueró
Vendrell, Josep Vila Isanta i el mestre
Josep Solé. El que està assegut davant
és el Celestí Estany Tarré. No cal dir
que avui la majoria tenen edat per estar
jubilats. Al mestre Sr. Solé li deien “el
mestre d’Anya”. El veien un home molt
gran, encara que sols tingués 19 anys.
Després vindria la mestra Srta.
Fuentes, que era de Barcelona, molt
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ren altres temps... (sempre que

E parlen de temps passats podrí-

extravertida i entusiàstica, que va aconseguir fer teatre els cursos 1953 i 1954,
al cobert de cal Coix, a l’entrada a la
dreta. Més tard va venir la Srta. Pepita,
d’Anglesola, que va intentar fer teatre
i per circumstàncies no se’n va sortir.
Com ja vàrem explicar una altra vegada, el jovent anava a moltes Festes
Majors a peu. Quan els de Collfred anaven a la d’Anya, travessaven el riu a
gual, i el jovent d’Anya feia el mateix
durant la Festa Major de Collfred. Una
anècdota és que de vegades a la tarda
travessaven el riu normalment, però a
la nit havia pujat el cabal i havien d’anar
a donar el tomb al Pont d’Alentorn. Era
un temps en què el Segre no estava tan
regulat i sols baixava aigua, no purins i
d’altres deixalles com avui dia.
Text: Bartomeu Jové i Serra
Foto cedida per: Josep Vila (de la
Peixera)
NOTA
Del text del mes de gener ens han
precisat que el “Cuartel” es va acabar l’estiu de 1945, però que no es
va inaugurar fins el 29 de juliol de
1946, el dia de Sant Pere.
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L’equip de futbol juvenil del CE Artesa ha quedat campió territorial. L’equip entrenat per Fran Bessone s’ha imposat en
la categoria 2a, grup 7, quedant per davant d’equips com el Pla d’Urgell (2n), el Mollerussa (3r) i la Bordeta (4t).

