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El Parc de Nadal
Un any més els nens i nenes d’Artesa de
Segre i comarca han pogut gaudir del ventall d’activitats que es proposen dins del
Parc de Nadal. Aquesta vegada La Palanca hi ha volgut estar present i també hi ha
posat el seu gra de sorra.
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Agenda ciutadana

Actes que sabem que es faran

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

Fins al 2 de febrer:
Termini de presentació d’obres al 18è Premi de
Narrativa Breu d’Artesa de Segre (Bases a la
Biblioteca Joan Maluquer i Viladot)

DESEMBRE

3 de febrer:
Festa de Santa Àgueda: a les 20h, missa; a les 22h,
sopar a la Dàlia Blanca i ball amenitzat per Joan
Carbonell. Organitza: Artesenques Actives

Municipi d’Artesa de Segre
Defuncions:
dia 7: Joan Fontanet i Garcia (78 anys),
natural d’Artesa de Segre
dia 11: Antònia Solé i Gilabert (91 anys),
natural de Montgai
dia 25: Ramon Segú i Rocaspana (87 anys),
natural de Vilanova de Meià
dia 26: Carme Martí i Valls (98 anys),
natural de Barcelona

4 de febrer:
Al Local Social de La Travessa d’Anya, a les
18:30h, Ball de tarda amb Joan Roca
10 i 11 de febrer:
A la Dàlia Blanca, representació de l’obra de teatre
Dotze sense pietat. Organitza: Artesenques Actives
(veure pàg. 17)
17, 18 i 20 de febrer:
PROGRAMA D’ACTES DE CARNAVAL 2007 A
ARTESA DE SEGRE (veure pàg. 17)

Municipi de Vilanova de Meià
Defuncions:
dia 8: Joan Codina i Novau (93 anys),
natural de Vilanova de Meià
dia 19: Remigi Novau i Segon (93 anys),
natural de Gàrzola

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

DESEMBRE

4

la Palanca

Municipi d’Artesa de Segre
Temperatura mitjana del mes: 3,2°
Temperatura màxima:
17° (dia 5)
Temperatura mínima:
-6° (dies 29 i 30)
Amplitud tèrmica màxima: 16° (dia 31: màx. 12º, mín. -4º)
Amplitud tèrmica mínima: 1 (dies 13, 16 i 17)
Dies amb precipitacions:
3
Precipitació màxima:
6 mm (dia 8)
Total precipitacions:
11 mm

Municipi de Vilanova de Meià
Temperatura mitjana del mes: 3,2°
Temperatura màxima:
17° (dia 2)
Temperatura mínima:
-5º (dia 21)
Dies amb precipitacions:
3
Precipitació màxima:
8 mm (dia 8)
Total precipitacions:
14,8 mm
Municipi de Foradada
Dies amb precipitacions:
Precipitació màxima:
Total precipitacions:

2
7 mm (dia 8)
11 mm
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Editorial

L’any més calent
Diuen els estudiosos del clima que l’any 2006 ha estat el més càlid –
globalment– a la península des que es disposen de registres de les dades
meteorològiques. També diuen que en els darrers vint anys s’ha notat
allò que se’n diu l’escalfament global del planeta. En el que no s’acaben
de posar d’acord és sobre si això correspon a un període dels cicles del
clima, o bé es tracta de l’anomenat “canvi climàtic”, fatalment augurat
fa temps i degut a la mà humana.
Al marge del clima, els catalans sí que podem dir que ha estat un any
força “calent”, políticament parlant. Tot just fa un any que Zapatero i
Mas arribaven a un acord sobre el nou Estatut de Catalunya, criticat per
uns i aplaudit per altres. Sigui com sigui, vam tenir una primavera
moguda amb el trencament del Govern tripartit i el referèndum de
l’Estatut. Passat l’estiu, entre la precampanya, la campanya, eleccions
en dia de Tots Sants, nou pacte de Govern de les esquerres... l’ambient
va continuar certament caldejat.
Per altra banda, a nivell d’Estat, la banda terrorista ETA va acabar de
cop amb les esperances de pau, i amb la vida de dues persones, en un
brutal atemptat a Madrid el 30 de desembre. Això després de tres anys
i mig sense cap mort i de nou mesos d’una treva qualificada per la
pròpia banda com a permanent, un terme que mai no ha quedat prou
clar. Ara, Govern central i oposició s’han enfrontat acarnissadament
sobre com afrontar el problema d’aquest grup terrorista que –recordemho– ja fa uns 40 anys que actua i ningú no ha pogut amb ell. Amb la
mirada posada al País Basc, els catalans respirem tranquils i enrere han
quedat els boicots a productes catalans, les llargues discussions sobre
l’Estatut i altres collonades.
Per als contribuents del municipi d’Artesa, l’any ha acabat amb la
desagradable sorpresa que el rebut del cadastre s’anirà incrementant
durant els propers 10 anys de manera considerable. Tot això degut a
una revisió d’ofici, segons paraules del propi alcalde a l’emissora
municipal, posada en marxa per l’anterior gerent del cadastre a Lleida
en contra de la voluntat de l’Ajuntament, que es troba en ple procés
d’aprovació d’un nou Pla d’Ordenació Urbanística (POUM). El cas és
que el valor cadastral dels solars s’ha multiplicat per dos, per cinc, per
set... Depèn dels casos i de les zones. La pujada del valor de les
edificacions també és notable, però no tan bèstia. I això que a Artesa
s’aplica un dels percentatges més baixos pel que fa a l’impost sobre
béns immobles, que és del 0,46% sobre el valor cadastral total (el mínim
és 0,40 i el màxim 1,10).
Veurem que ens espera aquest 2007. De moment ja ens diuen que
encara pot ser un any més càlid i sec, o sigui que ja ens podem preparar
per si de cas. Per altra banda, el 27 de maig proper ens esperen altre cop
les urnes. Aquesta vegada per a decidir quins seran els nostres
representants municipals per als propers quatre anys.
A falta de conèixer les llistes que es presenten a Artesa, qui són els
alcaldables i quins equips els acompanyen, a hores d’ara es preveu una
situació si més no interessant. Almenys això és el que sembla a peu de
carrer si escoltem la gent que es preocupa per l’esdevenir del municipi.
Seguirà Artesa la tradició dels darrers 16 anys i votarà majoritàriament
una llista d’un color polític diferent al de la Generalitat? La solució
d’aquí a cinc mesos.
Col·laboradors/es del mes: Mercè Parés, Mar Eroles, Pere Santacreu, Mercè Serra,
Nick Boliart, Mercè Nogués, Jesús Mur, Jordi Regué, CUDOS, Eva Maza, Josep Sellart,
Josep Argerich, CEIP Els Planells, Amics de la sardana, Jordi Morera, Noemí Farré,
Carme Barril, Bernat Giribet, Pere Serra, Jordi Alins, David Fusté, Ramon Monfà, Jordi
Esteban
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Noticiari
Comencen les obres del Casal Cultural

pina per agilitzar els tràmits. Els empresaris van
negar les acusacions. (Segre 19-01-07)

Distinció per a la Cooperativa d’Artesa
Quatre cooperatives lleidatanes han estat distingides per la seva rellevància social. Les cooperatives són la d’Artesa de Segre, Copaga, Ivars
d’Urgell i Actel. Aquestes empreses figuren en
un rànquing de firmes d’economia social rellevants, elaborat per la Confederació Empresarial
Espanyola de l’Economia Social (Cepes). Aquest
guardó honorífic ha estat concedit a partir de les
opinions expressades pels membres de les més
de 50 mil cooperatives espanyoles (261 a Lleida),
que tenen uns 2,5 milions d’empleats i facturen
anaualment 110.500 milions euros.

Lladres de gossos
Aquest mes de gener s’han començat les obres de la primera fase
del Casal Cultural d’Artesa de Segre. L’inici d’aquest projecte tan
esperat s’ha retardat degut a la llarga negociació amb la companyia Fecsa-Endesa per treure la línia elèctrica que passava pel solar. Actualment s’està rebaixant el terreny per construir-hi un
pàrquing subterrani per a 50 vehicles. Seguidament es faran els
fonaments i l’estructura; i s’acabarà la primera fase amb els tancaments que seran prefabricats. Les obres les du a terme l’empresa
Romà i els tancaments els fa Prefabricats Pujol. Està previst que el
casal prengui forma el proper mes de maig. Després s’haurà de fer
la segona fase que consistirà en els acabats interiors.

Artesa té 3696 habitants
El padró d’Artesa de Segre compta a 1 de gener de 2007 amb 3696
habitants. Aquesta xifra és lleugerament inferior a la població que
tenia Artesa a 1 de gener de 2006, quan es va arribar al màxim
històric de 3754 habitants empadronats. Es trenca així amb una
ratxa iniciada a finals dels anys 90, en què any rera any s’havia
anat augmentant el nombre d’artesencs.

La SGAE denuncia Ràdio Artesa
La Societat General d’Autors i Editors (SGAE) ha interposat una
demanda contra el Consistori d’Artesa de Segre pel cobrament dels
drets d’autor corresponents a les emissions de música de la ràdio
municipal. Aquests drets ascendeixen a 5000 euros en concepte de
drets d’autor pels últims anys d’emissions musicals. L’Ajuntament
ha accedit a pagar la quantitat demandada. (Segre 12-01-2007)

Jutjats pel frau de la ITV
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El passat 18 de gener es va celebrar el judici contra l’ex-encarregat
de la Inspecció Tècnica de Vehicles (ITV) d’Artesa. Està acusat de
falsificar certificats d’inspeccions de vehicles que no complien les
condicions mínimes per circular a canvi de diners, entre 50 i 70
euros per cadascun. Fiscalia va sol·licitar 8 anys de presó per al
tècnic per suborn i falsedat documental. També van ser jutjats un
empresari d’Artesa i un altre de Montblanc, als quals demanen 4
anys de presó, ja que haurien estat els intermediaris que portaven
els vehicles a passar les revisions fraudulentes. Durant el judici,
l’ex-encarregat de la ITV va admetre que havia cobrat alguna pro-

La Guàrdia Civil va detenir el passat mes de desembre 5 persones que es dedicaven a robar i traficar amb gossos de caça. Aquests individus tenien una gossera il·legal a Altorricó (a la Franja de
Ponent) i des d’allí distribuïen els gossos de raça,
ensinistrats per a la caça i de gran valor econòmic. Se’ls van comissar 84 gossos, alguns dels
quals ja han estat reconeguts pels seus propietaris. La banda es dedicava a robar gossos des de
feia anys i els revenia a caçadors sense que aquests
en sabessin la seva autèntica procedència. Dos dels
detinguts, A.M. i L.T., són veïns d’Artesa i
Marcovau, respectivament. (Segre, 20-12-06)

Any Lladonosa
Enguany se celebra el centenari del
naixement
de
l’historiador Josep
Lladonosa i Pujol
(Alguaire, 19071990). Està considerat l’historiador de
Lleida per excel·lència i és autor d’obres
com “Història de
Lleida”, “l’Estudi
General de Lleida”
i “Història d’Artesa de Segre i la seva comarca”.
Va col·laborar amb l’Enciclopèdia Catalana en
nombroses col·leccions i va ser membre de la
Reial Acadèmia Sant Jordi i de la Reial Acadèmia de la Història. A més de ser l’autor del
completíssim treball sobre la història d’Artesa,
la seva obra pòstuma, Lladonosa va residir algunes temporades a la nostra ciutat on hi tenia lligams afectius. Durant aquest any es reeditaran
algunes de les seves obres, es faran recitals, exposicions i actes culturals entorn a la seva figura.

Noticiari

15 anys de la Marató de TV3
La Marató a Cubells

ja han passat 15 anys des de la primera Marató de
S í,TV3,
aquell desembre de 1992. En tot aquest temps,
La Marató ja és una tradició a Catalunya i tot el país
s’hi implica d’una manera o altra.
El format d’aquesta iniciativa ha aconseguit arrelar de tal
manera que cada nova edició té un èxit semblant o superior
a l’any anterior. Així s’assoleixen els dos objectius de La
Marató: sensibilitzar la població envers malalties que afecten milers de persones i recaptar diners per a endegar projectes de recerca relacionats amb aquestes.
Mentre que la recaptació més baixa correspon a la primera edició amb 1.230.128 •, el rècord correspon a l’any 2004
amb 8.712.000 •. En total, durant aquests 15 anys s’han recaptat més de 66 milions d’euros.
Durant les dates properes a la quinzena edició de La Marató de TV3 del passat 17 de desembre, dedicada al dolor
crònic, es van celebrar prop de 700 activitats populars arreu
de Catalunya. Es van recaptar 6.485.338 •, però la data de
recepció de donatius no es tancarà fins al 31 de gener.

El diumenge 17 de desembre, l’Associació de dones Mareselva va organitzar una conferència, a càrrec de Joan Bargés
i Joan P. Fabregat, en referència al dolor crònic. Es va fer
una aportació de 300 euros, recollits de la venda de loteria
de Nadal.

La Marató a Vilanova de Meià

La Marató a Artesa de Segre

El dia 9 de desembre, com és costum, es va celebrar a la sala
d’actes de l’Ajuntament un sopar, organitzat per l’Associació de dones Coma de Meià amb la col·laboració de l’Ajuntament. Hi va assistir 90 persones i es va fer una recaptació
de 880 euros. També es van fer diversos sortejos, entre ells
una cistella de Nadal, amb productes elaborats principalment
per l’Associació de dones.

El matí del diumenge 17 de desembre, el Jovent d’Artesa de
Segre (JAS) va recollir 200 euros de la venda de diversos
productes. A la tarda, la Dàlia Blanca es va omplir de gom a
gom per gaudir del festival de Nadal que va organitzar un
any més el Gimnàs Altis i que va comptar amb les col·laboracions següents: Dra. Montse Coma, Ajuntament, Protecció Civil, Estètica Raquel, Perruqueria Dolors,
Dàlia Blanca, Emissora Municipal i La Palanca. Des de l’organització també agraeixen la col·laboració del grup dels
decorats, dels responsables del bar, del presentador i del
discjòquei. En aquesta activitat es van recaptar 1.795,14
euros, lliurats íntegrament a La Marató.

Totes les maratons
2001: Sida
2002: Malalties inflamatòries cròniques
2003: Malalties respiratòries cròniques
2004: Càncer
2005: Alzheimer
2006: Dolor crònic

Text: Ramon Giribet i Boneta
Fotos aportades pels organitzadors
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1992: Leucèmia
1993: Síndrome de Down
1994: Càncer
1995: Cor
1996: Cervell
1997: Genètiques hereditàries
1998: Diabetis
1999: Trasplantaments
2000: Malalties mentals

Noticiari

Exposició de Mercè Serra Valls
es titula RETALLS, és
L’exposició
una mostra de la meva obra

Trajectòria:
Vaig estudiar disseny gràfic a Barcelona que vaig complementar amb cursos
d’il·lustració.
He realitzat diverses instal·lacions i muntatges efímers amb l’XFAD,
associació jove del FAD al convent dels Àngels i al CCCB de Barcelona, he
participat en 3 edicions del BAC (Barcelona Art Contemporani) i a Temps
de Flors a Girona.
El 2003 començo el meu recorregut en l’exposició de l’obra pictòrica. He
exposat a Guissona, Sant Pol de Mar, Cervera, Barcelona, Solsona, Tortosa,
Badalona, Tremp, Andorra, Tàrrega...
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pictòrica realitzada els darrers
temps. Un total de 20 obres, 3
aquarel·les i 17 acrílics, 11 sobre tela
i 6 sobre fusta.
L’exposició ha estat oberta al públic
del 22 de desembre de 2006 al 5 de
gener de 2007 a la sala d’exposicions
de Les Monges. Ha estat inaugurada
per l’alcalde Domènec Pàris Artigues i
la regidora de cultura Carme Barril.
El títol de l’exposició sorgeix de la
idea de retalls com a fragments, petites
parts que s’han anat construint a partir
d’emocions, sensacions, anhels i somnis.
El tipus de pintura la podem definir
com a abstracta, orgànica i colorista.
Parteix de les formes de la natura,
descobreix el meu món interior,
sintetitzat en una pintura de contrastos,
on els colors vius i bàsics cerquen
harmonitzat la vivència essencial amb
una forma destil·lada i sinuosa.
En aquesta mostra presento dues sèries
noves de quadres realitzades durant el
2006. Una en petit format (acrílic sobre
fusta en petit format) que es basa en
l’experimentació i el joc amb el color.
L’altra sèrie de quadres (pintura
acrílica sobre tela, quadres de format
gran): DÓNA TERRA LLUNA. Són un
total de 6 quadres que parlen de la
connexió entre la Terra i la Lluna i com
aquestes dos grans forces influeixen
directament en la dóna i marquen el
cicle vital. La Terra és la mare, on tot
germina i tot torna quan arriba al final
del seu cicle. Aquest cicle ve marcat
per la Lluna, la qual en les seves fases
lunars serveix a la humanitat per
mesurar el temps, un temps cíclic que
ens porta a una mort periòdica i una
posterior renaixença, temporitza els
cicles reproductius, especialment el de
la dóna. La dóna s’endinsa en la força
d’atracció mútua, com a gastadora i
germinadora de vida influenciada pels
cicles lunars, i contempla tant la part
física, vital i terrenal com la part serena,
esperançadora i melancòlica de la
lluna, polaritzant-se amb els peus a
terra però amb la vista al cel nocturn.
Mercè Serra i Valls

Municipis

El conseller Llena visita Vilanova
4 de gener, el nou conseller
E ld’Agricultura,
Alimentació i Acció Rural, Sr. Joaquim Llena, va inaugurar el condicionament del camí
de Vilanova de Meià a Lluçars i
Tòrrec.
En representació del municipi, a més
de l’alcalde, Sr. Joan Serra, hi van assistir diferents membres del Consistori
i alcaldes dels pobles agregats. Entre
altres persones d’aquest Departament
de la Generalitat que estrena nom en
aquesta legislatura, també es va comptar amb la presència de la Sra. Rosa
Cubel, directora dels Serveis Territorials a Lleida. Finalment, també hi foren
presents alguns representants de l’empresa constructora, Àrids Romà SA.
En els parlaments, l’alcalde Joan
Serra va destacar la importància del
condicionament dels esmentats camins
pels usuaris en general però, sobretot,
la comoditat de desplaçament fins a
Vilanova pels veïns de Tòrrec, que ara
solament han de fer 7 km en lloc de 30
com abans, i pels de Lluçars, que a partir d’ara faran 4 km en lloc de 10. El
conseller Llena va afirmar que aquestes obres “garanteixen la millora de
comunicacions per tal d’accedir als petits
nuclis de població i a les explotacions agràries implantades en aquesta zona”.
Aquesta ha estat la tercera fase de
la millora d’aquesta via rural, que
afecta un total de 9 km de camí i ha

suposat una inversió
d’1.483.757 •.
En la seva visita al
territori del Montsec,
el conseller es va desplaçar posteriorment
al municipi de Sant
Esteve de la Sarga
(Pallars Jussà), on
també va inaugurar
diversos camins.

La Palanca

Plantada d’arbres a Cubells
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El passat mes de desembre,
els nens i nenes de l’escola
de Cubells van celebrar el
Dia de l’Arbre. El Departament de Medi Ambient i
Habitatge va fer entrega de
material vegetal a l’Ajuntament de Cubells per a la celebració de l’acte. L’alumnat
de l’escola va plantar els arbres per grups (cicle inicial,
cicle mitjà i cicle superior),
que seran els encarregats de
cuidar-los.

Espor ts

Pujada a l’Aneto (3.404m)
Els dies 22 i 23 de juliol de 2006 els
muntanyencs Diana Núñez i Nick
Boliart van anar a fer l’Aneto, que
amb 3.404 metres d’altitud és el cim
més alt dels Pirineus.

22 de juliol de 2006
Els dos muntanyencs van sortir de Foradada el dia 22 de juliol a les 11:30
del matí en direcció a la Vall de Benasc.
Quan van arribar a Benasc, van continuar per la carretera de França que duu
a l’Hospital de Benasc (hotel), llavors
van haver d’agafar un autocar que els
va pujar fins al pàrquing de la Besurta.
A les 16:00h agafaven la pista en direcció al refugi de la Renclusa (2.140
metres). A les 16:30 ja estaven al Refugi, en el qual no es van poder quedar a
dormir ja que estava ple.
A les 17:00h van muntar la tenda de
campanya al costat del refugi, igual que
altra gent. Una hora més tard van venir
unes noies que pertanyien al Parc del
Posets-Maladeta i van dir que s’havien
de desmuntar les tendes, ja que està
prohibit acampar dins dels límits de
l’àrea protegida. I fins que no es va fer
fosc no van muntar la tenda.
A les 19:00h van sopar, van mirar el
plànol per l’endemà, van muntar la tenda i a les 21:45h ja van anar a dormir.

23 de juliol de 2006
A les 3:15h de la matinada va sonar el
despertador i van sortir del sac a pesar
del fred. Hi havia un cel molt estrellat,
no hi havia cap núvol. Es van vestir,
van esmorzar, van plegar la tenda i a
les 4:30, amb els frontals al cap, van
sortir del Refugi de la Renclusa en direcció cap al cim de l’Aneto.
A les 5 del matí, encara fosc, es va

començar a veure una mica de llum del
sol que sortia per l’est, que els va ajudar a veure-hi millor.
Al cap de tres hores van arribar al
Portillón Superior, situat a 2.850 metres, i així poder continuar pel Collado
de Coronas i enfilar l’última pujada.
A les 8:00h del matí es van ficar els
grampons i van continuar per la glacera de l’Aneto. Enfilant l’última pujada
del Collado de Coronas, a 3.196 metres, es van treure els grampons i van
caminar una mica fins arribar a l’aeri
Paso de Mahoma, a 3.390 metres.
A les 10:30h van
arribar al cim de
l’Aneto, van fer les
fotos reglamentàries i van dinar mirant les precioses
vistes.
A les 12:00h ja
van començar a

ANYA
DIA 4 DE FEBRER DE 2007 A LES
6:30 DE LA TARDA
ball familiar amb l’actuació de
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JOAN ROCA

baixar en direcció el Refugi de la
Renclusa, a buscar la tenda i altre material, i tot seguit van baixar fins al
pàrquing per agafar l’autocar que els
va portar cap a l’aparcament on tenien
el cotxe.
Aquesta ascensió els va servir per a
preparar-se per un ambiciós projecte:
coronar el Mont Blanc, de 4.810 metres.
Nick Boliart
CUDOS Montaya

Espor ts

Què és el ioga?
de l’Índia, amb una tradició de 2000
anys.
Se’n pot parlar molt, però sintetitzant: el ioga és una tècnica que treballa
la ment, el cos i l’esperit. Té variants
segons el lloc on es practica: Índia,
Tibet i altres. És un coneixement intuïtiu i pràctic.
La paraula ioga deriva de l’arrel
“yuj”, que vol dir unió. El ioga treballa
aquesta unió cos-emoció-ment-ser. La
unió no cal crear-la. Existeix. Actuem,
sentim, pensem, som. El cos ens acompanya cada segon de la nostra vida, contínuament estem pensant o sentint.
Quins son els beneficis fisiològics que
s’aconsegueixen amb la pràctica habitual del ioga?
Els canvis són variats i depenen de

molts factors, com són l’estat físic i
mental de la persona, quin tipus de
malaltia té (si és que en té alguna), de
l’alimentació, de com s’agafi la pràctica, entre altres.
Encara no se sap exactament quin és
el mecanisme, es pot interferir que es
produeix un canvi energètic que modifica tot el funcionament de l’organisme, equilibrant-lo. El ioga treballa sobre els xacres, que són centres d’energia que estan localitzats en diferents
parts del cos. Treballant aquest centres
el que fem és harmonitzar la zona i permetre que l’energia circuli, flueixi.
Hi ha diferents tipus de ioga?
Sí, molts: Hatha Ioga, Kundalini Ioga,
Raja Ioga, Tantra Ioga, Sapta Ioga...
En què es diferencien bàsicament?
Algunes teories subjacents difereixen i
a la pràctica hi ha tipus de
ioga que són més estàtics i
altres iogues que són més dinàmics. Alguns tipus de ioga
donen més atenció a les postures de peu, altres a la respiració. El Hatha Ioga és el ioga
físic, del cos; el ioga que podríem anomenar “de la ment”
és el Raja; el Kundalini és el
del moviment.
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ioga és una disciplina mil·leE lnària
d’Orient, específicament

Quins són els avantatges i desavantatges de la pràctica del ioga?
Com a avantatges n’hi ha moltíssims,
però parlarem que l’objectiu és sentirse bé i si s’aconsegueix canvia el metabolisme i es produeixen canvis diversos. La gent que practica sovint el ioga
se sent bé, no tenen tensions musculars
i millora el seu estat en general. Els desavantatges són que cal ser constant en
la pràctica i treballar de valent per aconseguir tots els beneficis.
Què és la meditació?
La meditació és entrar en un estat diferent de consciència, un estat alterat de
conscienciació. La meditació aconsegueix relaxar el pensament, allunyar
idees que molesten, per trobar la pau i
poder veure les coses amb més
tranquil·litat, transparència i sentir-se
relaxat i amb les piles carregades.
La pràctica regular del ioga pot
conduir a una vida més llarga i sana. El
ioga és una forma excel·lent de mantenir els beneficis de la joventut, al temps
que gaudim d’una nova manera de veure la vida, on es combinen amb total
harmonia el cos, la ment i l’esperit.

Mercè Nogués

Espor ts

Josep Puigpinós, temporada 2006
ciclista en BTT
E lJosep
Puigpinós i
Marsà, de Montargull,
ha realitzat una bona
campanya durant la
temporada 2006 amb
l’equip igualadí Eddy
Mur - Cicles Anoia.
A Banyoles, primera
prova de la Copa Catalana Internacional gran
premi MASSSI de BTT,
amb una participació de
451 bikers, aconsegueix
el 4t en la seva categoria
de sots 21. A la segona
prova, a Corró d’Amunt,
novament va fer 4t.
A Almacelles, on es disputava la pri-

la general en la seva categoria de sots
21.
A la tercera prova de l’Open de
Lleida, celebrada a Coll d e Nargó i amb
motiu del III Memorial a Gemma Bach,
va quedar primer absolut i primer de
sots 23. D’aquesta manera va aconseguir el triomf final de l’Open de Lleida
en la seva categoria a falta d’una prova.
A la Vall de Lord (Sant Llorens de
Morunys), a la Copa Catalana Interna-

cional, va fer de nou podi:
tercer de la seva categoria.
En la sisena i última
prova de l’Open de
Barcelona, celebrat a
Cardona, va arribar en la
segona posició de sots 21
i 7è de la general.
A l’estació d’esquí de
la Molina, on es disputava el Campionat de
Catalunya de BTT, va fer
segon en categoria sots
23,
proclamant-se
sotscampió de Catalunya.
En el Campionat de
Catalunya de llarga distància, disputat a la localitat de Fals,
amb una participació de 220 ciclistes,
es va classificar tercer en la seva categoria.
A la penúltima prova de la Copa Catalana Internacional, a l’estació Andorrana de Vallnord, novament va fer pòdium classificant-se tercer de sots 21.
Calaf va ser l’escenari de l’última
prova de la Copa Catalana Internacional, on el Josep es va proclamar tercer
absolut en categoria sots 21 després de
fer un campionat molt regular amb rivals de molt nivell.
El jove biker Josep Puigpinós i
Marsà ha tingut una gran progressió en
la seva primera temporada de sots 21, i
ja disputa la general amb els que fins
fa poc eren els seus ídols. Seguint
aquest camí, l’espera un gran futur entre els millors bikers.
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mera cursa de l’Open de Lleida de BTT,
va fer 3r absolut i segon de sots 23.
La localitat d’Avinyó va acollir la
tercera prova de l’Open provincial de
Barcelona, amb una participació de 200
bikers, on es va classificar 3r en la seva
categoria de sots 21.
En terres aragoneses (Estadilla), va
proclamar-se guanyador absolut en la
XV Subida en BTT al Santuario de la
Carrodilla, cursa en la que van prendre
la sortida un total de 75 corredors i en
la que es va imposar a Sergio Pérez
Text i fotos: Jesús Mur Buisan
(exprofessional de carretera amb
Director esportiu de
l’equip Relax-Fuenlabrada).
l’equip EDDY MUR – CICLES ANOIA
A Alguaire es va disputar la
segona prova de l’Open de
Palmarès 2006
Lleida de BTT, on va fer una
gran cursa, va guanyar de sots
23 i es posà líder de l’Open en
1r classificat - Open provincial de Lleida BTT
Categoria sots-23
la seva categoria.
2n classificat - Campionat de Catalunya BTT
Categoria sots-23
A la Vall d’Aran, en una pro3r classificat - Campionat de Catalunya de llarga distància BTT Categoria sots-23
va més de la Copa Catalana In3r classificat - Copa Catalana Internacional BTT
Categoria sots-21
ternacional, es situà el tercer de

Espor ts

Resultats de bàsquet i futbol
BÀSQUET
CENG
Del 14-01-07 al 21-01-07

FUTBOL
CE Artesa de Segre. Primera Regional
De la jornada 15 (07-01-07) a la jornada 17 (21-01-07)

Sènior masculí. 3a catalana
CB IPSI - CENG Coop. Artesa
79 - 59
CENG Coop. Artesa - CE Laietà
54 - 74
Sènior masculí. Territorial
CB Sort - CENG Aquí Natura
73 - 42
CENG Aquí Natura - JA Arbeca
53 - 48
Cadet masculí
CE Maristes - CENG Calvet
CENG Calvet - Sícoris

56 - 93
82 - 49

Infantil masculí
CB Balaguer- CENG Calvet
CENG Calvet - CB Pardinyes

44 - 54
55 - 43

Mini Masculí
CENG Miró - Sedis

30 - 42

Sènior femení
CENG Jack’s - EFU
BAC Agramunt - CENG Jack’s

26 - 75
51 - 37

Infantil femení
CENG Jubete - Reus Ploms
La Salle Tarragona - CENG Jubete

28 - 78
72 - 48

Mini Femení
CENG Olis Macià - Sedis

4 - 55

CE Artesa S. - Borges Blanques 0 - 4
Torrefarrera - CE Artesa S.
2 - 1 (Riera)
CE Artesa S. - Balaguer B
1 - 1 (Aumedes)
Classificació
Partits guanyats: 6
Empatats: 3
Perduts: 8
Gols a favor: 22
Gols en contra: 23
1r: Mollerussa (40 punts). 13è: CE Artesa (21 punts).

Informació facilitada per J. Regué i R. Giribet

www.ceartesa.pe.nu

Pujada del pessebre a St. Mamet 2006

fidels en cotxe.
Un cop a dalt, a les 11 del matí, es va
repartir l’esmorzar per tothom: torrades, arengades, algun glop de vi... que
bons són després de l´esforç!
I després de posar les figuretes, com
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Com cada any, el club CUDOS ha pujat el pessebre a Sant Mamet. Molts dels
seus afiliats i altres simpatitzants de la
muntanya, el matí del 24 de desembre
van pujar al cim, bé caminant, bé corrent, bé amb bici... fins i tot alguns de

podeu veure, la foto de rigor: una seixantena de valents a qui no els fa por
ni el fred, ni la boira, ni la pujada...
Després... la superbaixada de 16 km
continuats... i fins l’any que ve!
CUDOS

La No
guer
a
Noguer
guera
Petit incendi en un pis de Ponts

Curs de guia turístic

El passat 3 de gener, els Bombers de la Generalitat van apagar un incendi que va calcinar dos matalassos i part del mobiliari d’un habitatge desocupat de l’avinguda Passeig de
Ponts. El poc va iniciar-se a les 8:30 del matí, i a les 10 ja
estava controlat.

Organitzat conjuntament entre l’Impic i l’Escola Universitària de Turisme de Lleida, durant el mes de març es portarà
a terme a Balaguer el primer curs Com ser un bon guia turístic. El curs suposarà la possibilitat d’obtenir dos crèdits
de lliure elecció per als estudiants de la UdL, tot i que també
està dirigit a altres estudis relacionats amb les titulacions de
Turisme, i en general a joves emprenedors amb interès per
conèixer els aspectes bàsics per exercir la professió de guia.

Un empresari d’Algerri a judici
L’empresari de Carce Lleida d’Algerri, empresa dedicada a
la fabricació de pinsos i que va fer fallida l’any 2004, va
negar durant el judici celebrat aquest mes de gener l’acusació d’apropiació indeguda de 1.133 tones de panís a finals
del 2003, que suposadament va subministrar a una altra
empresa per a que li emmagatzemés. Se sol·licita per l’acusat, 4 anys de presó i una indemnització de 200.000 euros.

Augmenta l’Arxiu Comarcal de la Noguera

Pla d’ordenació urbanística a Bellcaire
L’ajuntament de Bellcaire, va aprovar a principis d’aquest
l’any el nou pla d’ordenació urbanística, que preveu dues
noves zones industrials, i un gran creixement de la zona
urbana, amb la creació d’un nou vial de 2,5 quilòmetres,
paral·lel a la nova variant i amb una capacitat per a més de
170 nous habitatges.

Nova planta de compostatge a Menàrguens
L’ajuntament de Menàrguens, ha iniciat la tramitació d’una
planta de compostatge al municipi. La instal·lació s’ubicarà
a més de quatre quilòmetres del nucli urbà i ocuparà una
superfície de més de 5.000 metres quadrats, i comportarà el
poder tractar un total de 18.000 tones anuals de residus, que
seran utilitzades per elaborar adobs organicominerals.

Obres de la col·legiata d’Àger
La segona fase de la restauració de la col·legiata d’Àger inclou la recuperació de la coberta del pòrtic i la reconstrucció
d’una cripta. Actualment, part de la coberta de l’església està
tapada per una planxa de ferro, un element que es retirarà
durant la intervenció i se substituirà per una estructura de
fustes i teules. Pel que fa a la cripta, els encarregats de la
restauració classificaran i identificaran les columnes i els
capitells que encara es conserven i es col·locaran en els llocs
que ocupaven originàriament.

L’ajuntament de la Baronia de Rialb ha cedit en dipòsit a
l’Arxiu Comarcal de la Noguera el seu arxiu municipal mitjançant la signatura d’un conveni. Aquest és el primer ajuntament que respon a la Campanya de preservació dels fons
documentals municipals de la Noguera, impulsada per l’Arxiu Comarcal de la Noguera durant el 2006 a fi de vetllar
per la conservació del patrimoni documental dels petits municipis de la comarca. Per altra banda, la veïna de Balaguer
Carme Vidal i Vidal ha fet donació a l’Arxiu de la documentació del Parvulari Carme Vidal, que va estar en funcionament des de l’any 1970 fins al 1992, donació important
ja que va ser el primer centre privat de Balaguer dedicat a
l’Escola Bressol i parvulari.

Anna M. Vilanova
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Gràcies a vosaltres, JA N’HEM FET 25!

Pr
o g r ama d’Actes de Car na
v al a Ar tesa
Pro
nav
Dissabte, 17 de febrer

INFORMACIONS D’INTERÈS

18:30h - CONCENTRACIÓ DE
COMPARSES i COMPARSITES a
l’Av. Maria Anzizu (cruïlla amb Balmes). INSCRIPCIÓ: del 5 al 12 de febrer, a les oficines de l’Ajuntament (de
9h a 14h) o al telèfon 973400013

COMPARSES i COMPARSITES:
La Rua de Carnestoltes estarà
formada per COMPARSES (grups de
més de 8 persones) i COMPARSITES
(grups de 2 a 7 persones).
Durant els matins podeu recollir
un full informatiu a les oficines de
l’Ajuntament i apuntar-vos.
Enguany, les COMPARSES i
COMPARSITES es concentraran a
l’Av. Maria Anzizu (cruïlla amb Balmes).
Els vehicles de les COMPARSES s’hauran d’aparcar a voltant de la
Pl. Ajuntament i anar a peu cap a l’Av.
Maria Anzizu. Allí ens recollirà el
SALTASEKLES XVè.
Mentrestant, per anar fent ambient, caldrà que cada COMPARSA i
COMPARSITA dugueu alguna cosa (ja
sigui beguda, ja sigui altres elements
relacionats amb la vostra disfressa, etc.)
per poder convidar i compartir amb la
resta). Tingueu present que a la Rua de
Carnestoltes també hi ha nens i nenes.
Caldrà que cada COMPARSA i
COMPARSITA porteu música o elements que facin soroll.
Recordar-vos que mentre el
SALTASEKLES XVè realitzi el seu
discurs caldrà que els vehicles tinguin
el motor apagat i la música també.
Itinerari de la rua: Pl. Ajuntament, Av.
Maria Anzizu, Prat de la Riba, Ctra.
Agramunt, Escoles, Ctra. Montsonís i
Pavelló. Es prega la col·laboració dels
veïns en no deixar vehicles ni obstacles en aquests carrers.
Tant les COMPARSES com les
COMPARSITES podran assistir gratu-

A continuació, RUA DE COMPARSES i COMPARSITES pels carrers
d’Artesa,
encapçalada
pel
SALTASEKLES XVè
En finalitzar la Rua, SOPAR DE
CARNESTOLTES (gratuït) al Pavelló
per a totes les COMPARSES i
COMPARSITES que s’hagin inscrit
Després del sopar, SESSIÓ DE BALL
DE CARNESTOLTES
Mitja part
01:30h - SESSIÓ DE MARXA

Diumenge 18 de febrer
17:00h - TROBADA DE DISFRESSES al Pavelló
17:30h - GRAN DESFILADA DE
DISFRESSES
A continuació, BERENAR POPULAR i FESTA INFANTIL

Dimarts 20 de febrer
MATANÇA DEL PORC. Durant el
matí, ELABORACIÓ DE LLONGANISSES I BOTIFARRES a la Pl. Ajuntament
17:30h - BERENAR DE GERMANOR, a la mateixa plaça, amb derivats
del porc, cuits a la brasa i acompanyats
amb pa i vi del país

Artesenques Actives
presenten

el Grup de Teatre
d’Artesa de Segre
que representarà l’obra

Dotze sense pietat
a la Dàlia Blanca
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Seguidament, amb Sa Majestat
SALTASEKLES XVè, ens traslladarem a la Pl. Ajuntament, on ens farà el
tradicional pregó des del balcó de
l’Ajuntament

ïtament al sopar que tindrà lloc al Pavelló.
Les COMPARSES seran obsequiades amb un valuós i energètic premi.
BALLS:
Tots els dies l’entrada és gratuïta.
DESFILADA INFANTIL:
La desfilada té caràcter local,
restringit a Artesa i la seva comarca.
Cal apuntar-se a l’Ajuntament
fins el 16 de febrer (en horari d’oficina).
El Jurat de la Desfilada valorarà
l’originalitat, l’elaboració, els complements, la fantasia, la desfilada consonant, la gràcia i els més aplaudits.
Tots els participants rebran un
petit obsequi.
BERENAR DE GERMANOR DEL
DIA DE LA MATANÇA
Venda anticipada de tiquets, a
0,50•, fins el dia 19 de febrer als següents llocs: Frankfurt Balmes, Cal
Cristòfol, Estanc Massana i Detalls.
La venda de tiquets el dimarts
de la Matança serà al mateix recinte i
al preu d’1 • en horari de 4 a 7 de la
tarda.
L’organització es reserva el dret d’alterar el programa.
Organitza:
Ajuntament d’Artesa de Segre
Comissió de Festes
Comissió de Carnaval
Comissió de Matança del Porc
Dissabte, 10 de febrer a les 22h
Diumenge, 11 de febrer a les 18:30h
Venda anticipada d’entrades (numerades) a partir del 30 de gener:
- Funció de dissabte, a Cal Mateu
- Funció de diumenge, a Montse
Perruqueria
Preu de les entrades:
- Grans:
8 euros
- Fins a 12 anys: 5 euros

Inf
or me
Infor

Campanya d’ajuda a l’Índia
de viure la realitat de l’ÍnD esprés
dia, el Joan i els seus amics van
decidir cristal·litzar l’experiència en
una campanya d’ajuda. De l’octubre
fins ara al gener han organitzat una
moguda per Artesa i Comarca amb
uns missatges clars: “Nadal i Reis per
a tots” i “Enganxa’t a l’Índia”.
Han col·laborat comerços i entitats
amb 35 guardioles de recaptació. La
gent anava a buscar una guardiola de
forma totalment altruista, a partir d’una
falca de Ràdio Artesa i una publicitat a
La Palanca, encara que creiem que la
millor propaganda va ser el boca-orella de la gent.

Els costums i la religió

Contrastos
Parlem d’una Índia plena de virtuts i
alhora de defectes. Un trencaclosques
on totes les peces encaixen: la religió,
la cultura i la societat formen un tot. És
una vivència única i especial. Una de
les coses que s’aprenen en viatjar-hi és
que es viu el dia a dia i no pensen en
l’endemà. Gaudeixen tots els moments
amb alegria. El secret: no es creen necessitats i tenen tot el que necessiten.
Les ciutats són caòtiques, el trànsit
desborda els carrers: gent, elefants, vaques, búfals, barrejats amb bicicletes (és
el país de les bicis), entremig dels cotxes, els rickshows (taxis amb tres rodes), motos, autobusos, etc. El clàxon
sembla ser l’únic llenguatge que permet obrir-se camí entre el bullici.

Els colors de l’Índia
Els colors sempre van acompanyats d’aromes seductors i perfums
exòtics. La variada fruita del país ofereix colors llampants i cridaners. També la roba de la dona sorprèn el visitant
pel seu colorit extraordinari, tant quan
van vestides normal amb punjavi
(pantaló i brusa), com quan van de festa amb el tradicional sari de seda.
A més del vermell, el color per
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La gent és agradable i acollidora, et
donen lo millor que tenen a casa, de
vegades un plàtan per menjar i un coco
per beure. Quan entres a les seves cases, has de respectar la seva ideologia,
entrant descalç i sempre amb el peu dret
per davant. Són gent molt creients en
la seva religió, l’hinduisme.
Creuen en els seus déus. Brahma és
el creador. Vishnú, el conservador del
bé. Shiva, el destructor del mal. També
hi ha el déu Ganesha, que ajuda la gent.
Són els més coneguts i amb més devots per part de la població.
Del déu Brahma en van sortir les 5
castes: els Brahman són els lletrats i
sacerdots; els Kshatriyas, els guerrers;
els Vaisyas, els comerciants; els Sudras,
artesans; i per acabar els Pàries o Intocables, que no pertanyen a cap casta.
En la seva cultura politeista, la presència dels déus està molt propera en la
major part dels actes de la vida quotidiana. Aquest contrast d’una religió que per
a ells passa per davant de tot en tot moment, impressiona el viatger català al
comparar-ho amb la nostra realitat d’aquí.
És el país de milers i milers de temples d’arquitectura variada, que és molt
diferent també del nord al sud de l’Índia. Al sud hi ha molts temples que estan esculpits a les roques. A més, és el
país de la diversitat en races, castes,
creences, cultures, idiomes i dialectes
que provenen del sànscrit i encara són
usats a diari.

Perfil
El Joan Camats i Llagunes ha anat a
l’Índia dos cops, els anys 2005 i
2006. Sempre havia dit que hi aniria
quan faria 40 anys com a regal d’aniversari.
Va viatjar-hi amb la Fundació
Vicent Ferrer de Barcelona. Anys
abans havia apadrinat una nena i amb
el viatge hi entrava visitar la nena i la
seva família.
Apadrinar no és adoptar, és ajudar
la nena, la família i el poble dels intocables. És un compromís personal
d’estima, d’afecte i col·laboració del
padrí envers l’apadrinat. El repte és
confiar en una cosa que tu no veus i
que després es fa realitat. L’impacte
va arribar fins al punt que quan va
veure la nena, va decidir apadrinar un
altre nen d’un altre poble.
Les impressions més grans van ser
les mirades de la gent, la seva alegria. La llum, fins la nit és lluminosa. La diversitat d’olors no és una
sentor que no es pugui aguantar. És
la varietat d’olors de les espècies, són
diferents i agradables.

Inf
or me
Infor
excel·lència de l’Índia és el safrà taronja. Donat que allà surt el sol a les 5 del
matí, aquest és el primer color que veu
la gent. La gran lluminositat dels dies
en aquest país fa ressaltar encara més
el colorit.

Espiritualitat i salut
L’Índia i el seu entorn és una mena de
“terra promesa” per a la gent d’aquí –
decebuda o no–, que busca una espiritualitat diferent, o camins per a desenvolupar noves inquietuds.
Per a la reflexió, hem d’introduir temes hindús com el karma, la reencarnació, el tantra (energia i èxtasi), els
avatars, les característiques i vehicles
de cada déu, etc.
A més a més, tenen tècniques mil·lenàries per a la salut de la persona, com
són el ioga (unió de ment i cos), la meditació transcendental, tècniques de
curació natural... Hem de pensar que
segles enrere no hi havia allò que s’entén per medicina, i la medicina
Ayurveda (que vol dir Ciència de la
Vida) és encara avui la guarició a través de les herbes, a més d’altres tècniques naturals com la neteja (criya) intestinal, etc. Menció a part mereix el
dejuni dels faquirs, que tenen un control absolut sobre el propi cos.
Tots aquests conceptes hindús, s’estan introduint en el món occidental per
ajudar a un equilibri entre ment i cos
(que és la definició exacta de salut).
Curiosament, l’Índia no coneix l’obesitat, la hipertensió, l’estrès, els problemes de la pròstata, l’arteriosclerosi...
malalties totes desenvolupades per la
mala alimentació, la pressa, el ressentiment, l’angoixa i per no voler escoltar el que ens diu el propi cos, que és
molt savi.

Centre de discapacitats físics i psíquics

Contactar amb Vicent Ferrer
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El Joan ja n’havia sentit a parlar. Havia
llegit sobre ell i havia vist algun documental a la televisió. ”Quan el tens davant per davant –explica–, t’emociona
moltíssim, la seva senzillesa, la seva
proximitat, en adonar-te de la manera
que tracta a la gent, per la gran obra
humanitària que està fent. És una home
molt proper a tothom i molt fàcil
d’apropar-te a ell, no cal demanar audiència”.

Inf
or me
Infor
El Joan pensa que Vicent Ferrer és
com una persona que la providència ha
enviat per ajudar i instruir els pobres
més pobres de l’Índia, la casta dels
Dàlits o Intocables.
S’ha trobat amb adversitats de tota
mena, les que genera la mateixa acció i
les travetes que li ha posat la vida. Davant cada dificultat la seva actitud, a
més de positiva, és intentar donar solució als petits i grans problemes des
de la serenor i la fe en la Providència.
Sempre diu que per eradicar la pobresa a l’Índia només hi ha dues solucions: controlar la natalitat (s’han creat centres FVF de planificació familiar) i donar diners als pobres (per exemple, els microcrèdits).
De fet, tots volem aprendre una mica
d’ell.

La Fundació

Artesa solidària
Abans de tancar ens arriben les últimes
dades de l’activitat artesenca i del resultat de la col·lecta. Aquestes festes,

amb motiu de la Festa organitzada per
Ràdio Artesa, ja s’havia fet una sessió de
ball al pavelló poliesportiu amb concurs
de ball inclòs. Tot per la Fundació.
A més de la gent, diverses entitats,
amb l’Ajuntament d’Artesa al davant,
van fer les seves aportacions. Amb tot
plegat, el dia 19 de gener de 2007, quan
es van obrir les guardioles davant notari, juntament amb les donacions, s’havia recaptat 5.872,73 euros. Un èxit total que va sorprendre agradablement a
la pròpia empresa.
Actes com aquest honoren un poble
que a l’hora de la veritat demostra la
seva sensibilitat envers la gent més necessitada. En nom dels organitzadors,
moltes gràcies a tothom.
Bartomeu Jové i Serra
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Un dels seus objectius principals és transformar la societat en humanitat. La seu
està en Anatapur, la ciutat de l’Infinit.
Va començar amb RDT, Pla de Desenvolupament Rural. Després vindria
la WDT Pla de Desenvolupament de la
Dona. Seguidament va continuar amb
projectes d’ensenyament escolar, hospitals, centres d’ajuda a discapacitats
psíquics i físics, centres de planificació familiar, centres VIH (sida), ecologia i plantes potabilitzadores d’aigua,
tancs de filtració (aprofitament d’aigües
pluvials amb basses petites o mitjanes
sempre controlades).
Com a objectius prioritaris: habitatge, sanitat, educació, discapacitats,
dona, comerç solidari, ecologia i fons
d’estabilitat social.

Ima
tg
es de Nadal
Imatg
tges
Reis a Alentorn

Reis a Artesa

Reis a Baldomar

Reis a Vilanova
Pessebre Aldavó

Pessebre Estrada

Pessebre París
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Pessebre Cercós

Tema del Mes

El diari del Parc de Nadal: dia 27
Les coses del Parc de Nadal

Torna el Parc de Nadal

En aquest parc de Nadal hi ha moltes activitats: una tirolina,
una biblioteca, una àrea de joc per als més petits, un tir
amb arc, uns espais per jugar a esports com el futbol, el
bàsquet, ping-pong i un futbolín.
Es poden fer activitats manuals com quadres de sal, disfresses de paper, figures de plastilina, marcs de fotos fets amb suro,
plomes...
També hi ha unes pistes d’escalèxtric per als aficionats a la
Fórmula 1 i als ral·lis.
Text i fotos: Adrià Fernández Novau
Romà Colom Pujol

Torna a ser Nadal, tornen els torrons i les neules, el tió, el
pessebre, l’arbre, el fred i la boira... i també torna el Parc
de Nadal.
Com ja fa una bona colla d’anys, des de l’Ajuntament organitzem el Parc de Nadal per a tots els nens i les nenes del nostre
municipi. Al pavelló, s’hi pot trobar un reguitzell d’activitats
per a totes les edats: tallers de manualitats com figures de plastilina, marcs de fotos, titelles, quadres de sal, quadres amb botons, tallers de maquillatge i disfresses, pintura mural. També
s’hi poden practicar esports com bàsquet, futbol, tir amb arc,
tirolina, ping-pong, futbolín i córrer en tres circuits per tal de
poder demostrar les habilitats en la conducció d’scalextric. Podem fullejar llibres i revistes amb la Biblioteca que hi ha instal·lada al Parc i, els més menuts, poden gaudir dels jocs motrius
cedits per la Llar d’Infants “El Bressol” que més els agraden. A
més, i com a novetat d’enguany, també podem escriure les nostres opinions en el Diari del Parc.
Però totes aquestes activitats no podrien dur-se a terme si no
fos per la col·la-boració de diverses entitats i a les quals, des
d’aquestes línies, volem agrair el seu esforç desinteressat per
tal que el Parc resulti un èxit. Així donem les gràcies a la Llar
d’Infants “El Bressol”, la Biblioteca Joan Maluquer i Viladot,
l’AMPA de la Llar d’Infants “El Bressol”, l’AMPA del CEIP
“Els Planells”, l’AMPA de l’IES “Els Planells”, el CENG, el
CE Artesa de Segre, el Club Arquers Montsec, el CUDOS, el
Club Slot Artesa i la revista La Palanca. També cal agrair a tots
aquells que aquest matí ens han ajudat a muntar el parc, com el
JAS (Jovent d’Artesa de Segre).
Esperem que avui, primer dia del Parc de Nadal, us ho hàgiu
passat d’allò més bé i que demà i divendres torneu a venir per
tal de passar una tarda agradable.
Gràcies a tots per la vostra assistència i per la vostra col·laboració.

Any rere any

Carme Barril i Brescó
Regidora de Cultura
Ajuntament d’Artesa de Segre

Una vegada més els pares, mares, nens i nenes d’Artesa i
comarca enguany ens trobem al Parc de Nadal.
És molt important gaudir d’aquest servei, atès que seria molt
feixuc pels pares haver d’estar amb els nostres fills tancats a
casa aquests dies de fred i boira.
Els nostres fills es retroben amb els seus companys d’escola i,
a més, poden gaudir de les activitats lúdiques que els ofereix
l’esmentat Parc.
Amb tot, els pares ens hauríem d’animar a fer els suggeriments oportuns sobre les activitats lúdiques que pensem que hi
poden mancar, tot i que de moment sembla bastant complet.
Vull donar les gràcies a totes les persones que desinteressadament donen el seu suport i aporten la feina perquè aquesta
trobada pugui any rere any tirar endavant, i animar els joves i
menys joves a la participació en tota classe d’activitats culturals i esportives tan necessàries en els temps que ens toca viure.
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Moisès Martí i Sales (pare)
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El diari del Parc de Nadal: dia 28
Un taller del Parc de Nadal

Estació meteorològica de Baldomar
Baldomar és un poble molt petit situat a la vall del Segre
Mitjà, que pertany al muni-cipi d’Artesa de Segre.
Ara han renovat alguns carrers i al costat del camp de futbol
han aplanat un tros per la Festa Major.
Fa pocs dies van inaugurar l’estació meteorològica de
Baldomar-Artesa de Segre. Hi ha un pluviòmetre que serveix
per mesurar la quantitat d’aigua que ha caigut per m2, també
un termòmetre, un anemòmetre que serveix per mesurar la velocitat i la direcció del vent, un higròmetre que serveix per
mesurar la humitat.
Les dades d’aquesta estació es poden consultar per Internet.
Aquestes dades són útils per als pagesos, sobretot els que es
dediquen a la vinya com els nostres pares (el Cirilo i el Jordi,
alcalde de Baldomar).

Al Parc de Nadal hi ha un taller anomenat marcs de fotos,
on hi podràs fer marcs amb purpurina, botons, plomes, etc.
Hi ha bastants nens, però a alguns els agrada més fer una
altra cosa, com per exemple anar a l’escalèxtric, fer figures de
plastilina, tirar-se per la tirolina, anar a la biblioteca, fer titelles... i per als mes petits, dibuixar al mural i la Llar d’infants.
A nosaltres ens agrada bastant el taller que hem comentat
dels marcs de fotos, però hi ha algunes coses que trobem a faltar, com per exemple un circuit de bicicletes, llits elàstics per
saltar... i moltes coses més.

Text: Eva Gambandé Berengué
Laia París Rivas

Tot hi és!

Text i foto: Nina Balagueró i Masanés
Romina Alsina i Casanoves

El Parc de Nadal

En aquest Parc de Nadal hi ha moltes activitats: un escalèxtric,
una tirolina, un espai per als més menuts, ping-pong, futbolín,
futbol, bàsquet, tir amb arc, etc.
L’activitat que m’ha agradat més ha sigut l’escalèxtric.

Tot hi es! Hi ha biblioteca amb llibres de tota mena com Les
tres bessones, també hi ha revistes com Muy interesante, etc.
En el mateix muntatge de la biblioteca també hi ha el taller
“Dibuixar i pintar”, com diu el mateix títol es per a dibuixar i pintar.
En el muntatge de la Llar d’infants “El bressol” el màxim
d’edat és fins a 5 anys! A la paret hi han posat un paper blanc
molt llarg on els nens poden pintar el que ells vulguin i ho han
anomenat “Dibuixa un MURAL!
Tot el de manualitats ho ha organitzat l’AMPA! Hi ha
manualitats diferents, cada una té un títol, com les “figures amb
plastilina”, els “titelles”, els “quadres fets amb sal”, els “marcs
de fotos” i “maquillatges i disfresses”.
Hi ha cistelles per a jugar a bàsquet fent joc lliure i també hi
ha dues porteries per jugar a futbol.
I finalment, el “tir a l’arc”, on et posen una etiqueta i quasi
tothom veus que la porta.

Guillem Sellart i Barril
la Palanca
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Text i foto: Laia Lluch Armengol
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El diari del Parc de Nadal: dia 29
Fi de festa al Parc

Darrere el taulell

Avui, últim dels tres dies que ha durat el Parc de Nadal, ha
estat la “traca final” amb inflable, grup d’animació i xocolatada.
Per a poder dur a terme algunes d’aquestes activitats ha calgut suprimir-ne d’altres que han estat presents al Parc els dos
dies anteriors, com són el tir amb arc, el futbol sala i el bàsquet;
però ha valgut la pena.
Des de primera hora l’inflable ha estat centre d’atenció, principalment dels més petits. Arribades les cinc de la tarda, el grup
d’animació La Troca ha fet cantar i ballar grans i petits. I, per
acabar, coca i xocolata per a tothom.
A l’hora de tancar, els comentaris generals entre els pares
són sobre que el Parc de Nadal és una activitat nadalenca que
ha de tenir continuïtat. Cal destacar la dedicació de totes les
entitats que hi han participat.
Fins l’any que ve!
La Palanca

Ja ha passat un altre any
més i torno a estar darrera de la barra del Parc
de Nadal. Nens que criden, corren, juguen,
pregunten... nens plens
d’energia i, precisament
en aquestes dates, d’il·lusió.
Però, enguany hi ha un parell de diferències remarcables. La
primera i més important és que s’ha aconseguit que els adolescents participessin d’aquest esdeveniment. I em pregunto perquè els joves d’ara sí que hi assisteixen. Suposo que les novetats com el futbolín i el ping-pong, juntament amb les típiques
porteries de futbol i cistelles de bàsquet, els motiva a venir.
Està molt bé que l’Ajuntament hagi aconseguit donar cabuda a
una franja d’edat difícil de mobilitzar i, per tant, seria aconsellable que s’analitzés els motius d’aquest fet per tal de potenciar-los en les properes festes. La segona novetat és la gran quantitat d’activitats que s’hi poden fer i la bona organització
d’aquestes que hi ha.
Tanmateix hi ha un fet que no canvia. El pavelló està ple de
mares que acompanyen els seus fills. És veritat que es veu algun pare o padrí, però la majoria són mares. Cada dia és més
estrany trobar dones que siguin mestresses de casa, per això
em suposo que la majoria de les que estan aquí tenen una feina
fora de la llar i, a més a més, s’encarreguen dels nens la major
part de les hores del dia. De tant en tant, surt alguna notícia al
diari manifestant l’avenç cap a la igualtat d’ambdós sexes, però
quan es topa amb la realitat te n’adones que encara falta molt
per fer i espero que la generació d’aquests nens s’aconsegueixi.
Bon Nadal a tothom!

L’escalèxtric
Un altre dels tallers que ha estat més sol·licitat i on sempre
es podien veure cues és el que ha muntat el Club Slot Artesa,
una entitat que té només al voltant d’un any de vida i que té
com a centre de la seva activitat el conegut joc de
l’escalèxtric.
Durant els tres dies del Parc han estat entretenint els infants
amb els seus circuits. Després de les pràctiques del dimecres,
el segon dia van començar un concurs amb les corresponents
eliminatòries. Finalment, avui divendres, han tingut lloc les
proves finals i s’han lliurat els premis als guanyadors en les
diferents categories.
La Palanca

Montse Sànchez i Cirera

El tir amb arc

Alentorn, poble de forques
Actualment al poble
d’Alentorn hi ha un
senyor anomenat
Casimiro Brescó
que és una de les
poques persones
que encara es dedica a fer forques. El
lloc on les elabora
és al carrer de la
Font en un cobert.
Gairebé sempre hi ha gent que en compra.
Esperem que no es perdi la tradició!!!

Sens dubte un dels tallers que ha tingut més èxit en el
Parc de Nadal d’enguany és el de tir amb arc, organitzat
pel Club Arquers Montsec.
El primer dia de Parc, el dimecres 27, hi van passar un
total de 74 nens i nenes (i alguns que no eren tan nens).
Durant el dimecres, la xifra es va incrementar fins a un total
de 116 arquers entre els dos dies.
Com a curiositats, podem dir que el primer arquer va ser
Guillem Sellart (8 anys) i que el més jove, amb només 3
anys, ha estat Marc Mola.
Cal destacar la tasca didàctica que duen a terme els
membres d’aquest club. Per la seva part, el Domingo Aldavó
no s’ha mogut en cap moment del taller i ha vetllat per la
seguretat dels participants.

Text: Núria Font Guim
Sònia Ribera Coma
la Palanca
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Text: La Palanca, Foto: Laia Lluch Armengol
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El Parc de Nadal
rats de les festes nadalenques per
part dels infants... i dels pares i mares.
Des de fa anys, són moltes les poblacions que organitzen el seu Parc de
Nadal, amb diferents formats i durada.
El més conegut, per l’antiguitat però
sobretot per la seva envergadura, és el
Festival de la Infància de Barcelona
(abans Saló de la Infància), que ha arribat ja a la seva 44a edició. Més a prop
ens queda el Cucalòcum, que és com
es coneix el Saló de la Infància i la Joventut de Lleida i que enguany ha celebrat el 15è aniversari. I encara més a
prop el Parc de Nadal de Balaguer, que
l’Ajuntament té la intenció de convertir en un nou certamen firal sota la denominació de Saló de la Infància.
El Parc de Nadal d’Artesa ha estat
fruit d’una evolució que ha tingut lloc

en els darrers 15 anys aproximadament.
Podríem remuntar-nos al desembre de
1991, quan l’Ajuntament va organitzar
dues activitats infantils: una actuació
del Màgic Xema i una altra de
Titiriteros de Binèfar. Dos anys després,
la cosa ja va començar a reeixir amb
l’organització d’un Parc de Jocs per part
de l’Agrupament Escolta i Guia Mare de
Déu del Pla al local de la Dàlia Blanca.
No va ser fins al desembre de 1995
que l’activitat va prendre la denominació actual de Parc de Nadal. Des d’aleshores, el format que se li ha anat donant des de l’Ajuntament, promotor de
l’activitat, ha tingut diferents formats i
continguts. Ha estat en aquests darrers
anys que s’ha consolidat el model actual, que consisteix en l’organització
d’activitats durant uns tres dies al pavelló poliesportiu a càrrec de diferents
entitats del municipi. A més, s’acostuma a contractar l’actuació d’un grup
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hi ha dubte que el Parc de
N oNadal
és un dels actes més espe-

d’animació o alguna altra activitat com
a complement.
En general, les entitats més implicades acostumen a ser les associacions de
mares i pares, així com les esportives i
les de lleure. També des de fa anys, tant
la Llar d’Infants com la Biblioteca hi
són sempre presents.
Enguany, la nostra revista hi va participar de forma activa per primera vegada (la idea ja feia temps que ens rondava, però). D’aquesta manera vam oferir a petits i grans la possibilitat de fer
de periodistes aficionats (com fem nosaltres) per un dia. Es tractava de fer
un full diari sota la denominació El diari del Parc de Nadal. En les pàgines
anteriors us hem ofert els textos i algunes de les fotos que es van fer durant
aquells tres dies. I en aquesta es pot
veure fotos d’alguns redactors.
Ramon Giribet i Boneta

In Memoriam

Lola de Ca l’Espinal
un text que en ella es publica, de recordar un ésser estimat; volem aprofitar l’ocasió per fer una semblança
pública de la nostra mare, la Lola de
ca l’Espinal, recentment traspassada.
Poques o cap novetat trobarà el lector en aquest text descriptiu d’una trajectòria vital (treball, família, altres activitats), la Lola era una dona molt coneguda i era “tal qual” com es mostrava a tothom: acollidora, simpàtica, gens
envejosa, familiar, treballadora, lluitadora, honrada, solidària, maternal i canallera, dona de fe, prudent i sàvia en
els consells, etc. L’interès del text rau
en algun dels detalls que puguem facilitar i que serveixen per completar el
que gairebé tothom del país coneixia
d’ella.
De les facetes personal més conegudes de la Lola en van deixar constància
publica, el dia del seu funeral, Mn.
Ramon Solé i Na Maribel Colom els
quals, per separat, van escriure i llegir
dues esplèndides semblances totalment
coincidents i que creiem que podrien
servir de guió a part d’aquest escrit.
Els fets principals de la vida de la
Lola entronquen amb la més autèntica
i rància tradició de la dona catalana:
tenir cura de la família i ajudar el marit
en el seu treball!
Destinava multitud d’hores al treball.
La nostra mare va ésser pionera en això
que ara es diu “la doble jornada” (la
laboral i la domèstica) en la seva versió més rigorosa, ja que a més dedicava temps a altres activitats. El seu quefer diari es dividia en tres torns de treball: el matí el dedicava a la feina de
casa, a estar-se a la botiga i a fer el dinar; per la tarda tornava a la botiga, però
també podia anar a l’hort o cosir una
estona; a la nit feia el sopar, netejava la
botiga, la rebotiga i el magatzem (si
s’esqueia) a més d’omplir de gènere les
prestatgeries que ella vetllava (es repartien aquesta feina amb el nostre pare),
això si no tocava fer mandongo i netejar l’obrador.
Va treballar molt, però el fet que la

feina fos a casa li va
permetre no descuidar-se mai de la família. Mai ningú de
la família va trobar a
faltar la Lola. Amb
els anys i la pèrdua
de vigor va anar delegant algunes de les
feines, però sempre,
tota la vida que va
fer a ca l’Espinal, va
ajustar-se a aquest
esquema.
El treball formava part del seu estil
de vida, gaudia amb ell, sobretot del
contacte diari amb els clients. La Lola,
durant 46 anys, va establir o enfortir
llaços de coneixença i d’amistat amb
molts dels clients de la botiga, a tots
ells hem d’agrair les nombroses mostres de suport i condol rebudes per la
família que tant ens ha ajudat a sobreposar-nos a la seva pèrdua.
La Lola va heretà del seu pare (antic
raier i home negociant després a Nargó)
l’ensenyança segons la qual: “Qui vol
cobrar tota la feina que fa, arruïna el
negoci”. El Felicià ho compartia i, amb
el plantejament de maximitzar el servei i minimitzar el cost per al client i
amb una força de treball considerable
(la que aportaven ella, el Felicià i la
resta de la família), el negoci va agafar
embranzida i va créixer fins assolir el
màxim esplendor durant les dècades
dels anys 70 y 80.
Després, els canvis socials van fer
que la botiga anés davallant progressivament. Aquesta circumstància, que
hauria fet replantejar-s’ho a més de
quatre, mai va preocupar la Lola ni el
Felicià, que van continuar fidels a la
seva filosofia de regalar serveis i atencions als clients. Van continuar en
aquesta línia perquè era la seva, la més
d’acord amb les seves personalitats,
generoses i desinteressades.
No fa gaire, amb el Felicià ja difunt,
la Lola reconeixia que malgrat haver
treballat tant, havia viscut la vida amb
felicitat. Tota una declaració que posa
de manifest la qualitat humana de la
nostra mare, que havia sabut construir
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a que La Palanca dóna la oporJ tunitat
a qui vulgui, i mitjançant

una historia feliç combinant elements
tan senzills i primordials com són família, feina, amistat i coneixences.
La família va ésser la gran devoció
de la Lola. Aquí a la Terra era el valor
suprem al qual supeditava les aspiracions individuals si les circumstàncies ho
requerien.
Nascuda a Nargó l’any 1935, va ésser la cinquena engendrada (la segona
dona) de sis germans i ja de ben
joveneta va haver de desenvolupar tasques laborals dins l’àmbit familiar de
venda de farratges i bodega (que complementaven la part “masculina” del
negoci: agrícola, forestal i industrial
amb la serradora i el transport de fusta). Aquesta assumpció d’obligacions
a casa seva la va privar de poder realitzar una aspiració personal: efectuar estudis de magisteri. Una renúncia, la primera destacable, que ella va assumir
sense traumes.
Quan va abandonar la casa paterna
per venir a Artesa va canviar de lloc
però no de filosofia i es va amotllar a la
disciplina de la casa que la va acollir.
Va ser una jove respectuosa amb els
sogres i les seves voluntats (la majoria
de lectors saben que la convivència diària es una prova que fàcilment pot portar conflictes d’interessos personals,
que en el cas d’ella mai es van produir).
I arribat el moment, la Lola i el Felicià
van ésser uns esplèndids substituts, a
la vida artesenca, de l’Àurea i del Josep
de ca l’Espinal, als qui van rellevar sense ruptures traumàtiques a les línies
d’actuació.
Com és el cas de la majoria de les
mares, l’entrega als fills va ésser total i

In Memoriam
sempre va tenir present que el que no
va voler per a ella no ho volia per a ells,
per tant va procurar donar-los-hi el
màxim de formació acadèmica, sense
restriccions. “Educant la canalla” van
volar bona part de les rendes dels esforços del matrimoni.
Però ella feia una mica com santa
Teresa, que “Vivía sin vivir en sí”.
Primer la família, després ella: “És
bo per a la família, és bo per a mi”.
Uns pensaments que avui, en època d’individualisme exacerbat, han
quedat tronats i arraconats perquè no
rendeixen materialment, però que
quan s’apliquen donen a la família
un blindatge i una resistència molt
superior al que tenen les fràgils i
trencadisses famílies individualistes.
Pobre món el dia que s’acabi la “gent
d’equip” com la Lola, el Felicià i tants
d’altres que encara queden, però que
cada cop són menys.
L’altra gran devoció de la Lola a la
qual destinava també temps i esforços
va ésser la fe cristiana. La Lola era una
ferma creient catòlica i simpatitzant de
les causes de l’Església. Sempre va
creure que el mal mai podria reeixir
sobre el bé i que en aquesta lluita “resistir és vèncer”; per tant, aguantant, els
bons mai podien perdre. Aquesta convicció li va donar una capacitat de lluita en front de l’adversitat que va des-

pertar admiració entre alguns dels seus
coneguts i li va potenciar les parts més
positives de la seva personalitat.
La Lola era intrínsecament bona persona, però és que a més es va educar i
ella mateixa es va autopotenciar en

aquesta direcció bondadosa.
Va congeniar i col·laborar amb alguns dels més emblemàtics mossens
que ha tingut Artesa en els darrers 40
anys: Ramon Solé, Josep Feixa, Roc
Salvia, Joan Fenosa i Pere Balaguer.
Dos d’ells van estar cooficiant el seu
funeral (Mn. Ramon i Mn. Joan) conjuntament amb el titular actual de la
parròquia i un tercer (Mn. Pere) va estar present per delegació. Tot un reconeixement a la persona i les tasques de
la Lola. Gràcies.
El mateix reconeixement que li va
brindar el poble d’Artesa que va om-

Gràcies, padrina!

plir de gom a gom l’església el dia del
seu comiat. A tots vosaltres us donem
les gràcies.
El seu va ser un funeral molt emotiu, com no podia ser d’altra forma. Qui
dóna amor, rep amor, i aquesta és una
relació de correspondència que pertany al món de les emocions positives que són les que ella va cultivar
dins i fora de l’àmbit familiar (sabedora com era que el cor del veïnatge
no era terreny estèril ni insensible
als bons sentiments).
Els familiars la trobarem a faltar
–com no!–, a l’igual que les amistats i coneixences més properes. La
seva ràpida i sorprenent marxa ens
va deixar a tots entristits: la incansable lluitadora, finalment abatuda.
La sinistra dalla de la mort la va segar
en les circumstàncies més inesperades.
La seva mort va ésser dolça i un lleu
somriure il·luminava el seu rostre. La
millor cara per a encoratjar als que aquí
quedàvem, alhora que la millor cara
amb la que retrobar-se al cel amb altres
éssers estimats, sobretot el seu inseparable Felicià. Poc ha tardat Déu a tornar-los a ajuntar, i és que històries com
la d’ells com a parella es poden interrompre però mai acaben. Així ho ha
entès Ell i així ho hem d’entendre tots.
Família Espinal-Aubet

Nota d’agraïment

Gràcies pel teu amor sempre constant,
per l’exemple de bondat i senzillesa
que a tots nosaltres ens has donat.
Avui amb el viatge sense retorn,
sens ha apagat una immensa llum
i el dolç somriure dels teus ulls;
però mai als nostres cors s’apagarà
la forta i dolça llum d’amor
amb què ens has sabut impregnar.
Sempre et recordarem i estimarem
tal i com sempre ens has ensenyat.
GRÀCIES
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La teva família

La família Garriga-Armengol vol
agrair les mostres de condol i el suport rebut després de la mort de la nostra estimada Anna Armengol i Tohà.
També volem donar les gràcies als serveis mèdics del CAP d’Artesa, i a
l’Equip PADES de Balaguer, el suport
i bona disposició que van mostrar-li
en tot moment.
Moltes gràcies.

Par
len les Entita
ts
arlen
Entitats

Ajut per al poble sahrauí
Col·legi d’Educació Infantil i
E lPrimària
“Els Planells” ha par-

bre la salut dels refugiats i la situació
en que es troba en aquests moments la
població sahrauí és realment alarmant.
La mancança d’aliments es reflecteix
des de fa temps en els més vulnerables:
el 68% dels menors de 15 anys pateixen anèmia, un de cada tres nens menors de cinc anys pateix desnutrició
crònica i un 45% de les embarassades
tenen avortaments espontanis per
malnutrició.
Davant d’aquesta situació, el CEIP
Els Planells ha volgut aportar també el
seu granet de sorra, participant en la
recollida d’aliments bàsics: oli, sucre i
llenties. Fins el dia 20 de desembre l’escola va recollir un total de 76 quilos de
sucre, 57 quilos de llenties, 30 litres
d’oli i 27 kg d’altres.
Ha quedat demostrat una vegada més
que la solidaritat no és un valor que està
passat de moda, sinó un valor que cal
promoure més que mai. Tots hem participat en aquesta lliçó de generositat,
perquè ens mouen les bones causes que
ens permeten ser millors persones.
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ticipat en la 13a Caravana Catalana
d’ajut humanitari per al poble
sahrauí.
Aquest any, la Caravana està fent una
crida per recollir aliments per als
sahrauís refugiats en els campaments
del desert d’Algèria.
La crida es basa en els comunicats
fets per la Mitjà Lluna Roja que ha denunciat la crítica situació d’emergència davant la mancança d’aliments bàsics per respondre a les necessitats mínimes dels refugiats sahrauís. Segons
la Mitja Lluna Roja, des de l’agost de
l’any 2005 les agències de l’ONU i
especialment els programes de
l’ACNUR i PAM han fet una reducció
de la seva assistència humanitària que
és concreta en un 44% dels seus programes als campaments de refugiats
sahrauís, afectant bàsicament als aliments de primera necessitat.
Ja fa més de 30 anys, des que el
Marroc va ocupar el seu país (el Sàhara
Occidental), que milers de refugiats
sahrauís sobreviuen en els campaments
que es troben a la “hammada algeriana”, un dels deserts més inhòspits de la
terra. La població dels campaments,
principalment infants, dones i gent
gran, depèn completament de l’ajuda
humanitària internacional per a la seva
supervivència.
La situació no era prou preocupant
que es va agreujar encara més quan, el
passat mes de febrer, els campaments de
refugiats sahrauís es van veure castigats
per unes catastròfiques pluges que van
provocar unes grans inundacions. Els
habitatges de 12.000 famílies van quedar destruïts i es van malmetre totes les
reserves alimentàries dels campaments.
La continuació d’aquest drama comença a tenir greus conseqüències so-

Moltes gràcies a tots els que han fet les
seves aportacions.
La Caravana va començar el passat
novembre i durarà fins al febrer de 2007,
embarcant al Port de Barcelona amb destí
Orà (Algèria) el proper mes de març.

Com hi pots col·laborar?
- Organitzant recollides populars de
sucre, llenties i oli a la teva localitat o
comarca.
- Fent aportacions econòmiques per a
la compra de vehicles que traslladin els
aliments, obtinguts en la recollida popular, fins als campaments. Un cop lliurats a la població refugiada, els vehicles formaran part de la xarxa de transport dels campaments. Aquestes donacions es poden ingressar al següent
compte corrent de La Caixa: 21000337-02-0200172944.
- Organitzant actes informatius, xerrades i activitats de sensibilització que
difonguin la situació del poble sahrauí.
CEIP Els Planells

Par
len les Entita
ts
arlen
Entitats

Activitat sardanística durant el 2006
de la Sardana d’Artesa
E lsdeamics
Segre us volem fer arribar un

Per la Fira de Sant Bartomeu, a
l’agost, vam muntar un estand dins la
carpa per a industrials i associacions.
Vam fer socis, vam vendre samarretes
i també es va projectar un vídeo d’una
trobada de sardanes al camp del FC
Barcelona, on es va ballar una sardana
al voltant del camp entre totes les colles que hi van assistir. Al mateix estand
es va exposar un vestit de competició
d’una noia d’un grup que actualment
participa en concursos. També es van
repartir punts de llibre per a recordar
aquesta data.
El dia 8 d’octubre vam organitzar
una sortida a Montserrat amb motiu
d’una trobada sardanista per a celebrar
el 60è aniversari del grup Violetes del
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resum de totes les activitats portades
a terme durant l’any 2006.
El dia 7 de maig vam celebrar el Dia
del Soci. L’acte va tenir lloc a la Font
de la Trilla, a l’aire lliure i prop
d’Artesa, amb aigua abundant, barbacoa, taules, ombres... El dinar va constar d’amanida, paella, sangria, postres,
cafè, raig de... Aprofitant que era el Dia
de la Mare, el president ens va donar
una sorpresa obsequiant totes les senyores amb una rosa. Després vam fer una
ballada de sardanes per començar a escalfar motors de cara a la temporada.
Durant els mesos de maig i juny, ballada de sardanes cada divendres a la
plaça de les Escoles Velles per a perfeccionament i aprendre a comptar. Els
monitors d’aquestes ballades van ser el
Paco Moreno i el Joan Cardenyes. A
tots dos, gràcies.
Durant els mesos de juliol i agost,
continuant com en anys anteriors, també vam tenir “Sardanes a la fresca” a la
plaça de l’Ajuntament. Fins a l’onze de
setembre, Festa Nacional de Catalunya,
data en què l’Ajuntament va organitzar
una ballada al vespre a través de l’Àrea
de Cultura i Festes. Aprofitem l’ocasió
per donar les gràcies a l’Ajuntament i
al seu personal per la col·laboració en
tots els actes que hem portat a terme,
en especial al senyor Víctor, que cada
divendres ens tenia a punt els aparells
de música i els cons.

Bosc. Com es natural, els Amics de la
Sardana no podíem faltar en aquest esdeveniment. Malgrat que ens va tocar
matinar, va valdre la pena, ja que vam
aconseguir un lloc privilegiat a la basílica de la nostra Moreneta, on vam gaudir plenament de la festa. La missa concelebrada, cantada per l’Escolania, va
acabar amb el cant del Virolai com és
tradició. Sens dubte, però, l’acte més
emotiu va ser la ballada de sardanes a
l’entorn de l’altar major a càrrec
d’aquest grup meravellós anomenant
Violetes del Bosc, amb els seus vestits
de color blanc trencat, els seus rams de
violetes brodades a les bluses, les faldilles ben midonades, puntejant sense
gairebé moure’s del lloc, amb els bra-

Par
len les Entita
ts
arlen
Entitats

Donem les gràcies a La Palanca i a
Ràdio Artesa per la difusió de les nostres activitats. Així mateix, aprofitem
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ços ben estirats... Una meravella! Això
és ballar sardanes!
A continuació, ballada de sardanes
amb la cobla Mediterrània a la plaça de
la basílica per a tots els assistents, amb
una boira pixanera que no sabíem si era
boira o era pluja, però nosaltres vam
desafiar el temps amb entusiasme i vam
gaudir ballant. Després, dinar al restaurant Montserrat i unes hores lliures per
a què cadascú fes allò que més li agradés. A una hora prudencial vam iniciar
el retorn cap a Artesa.
El 12 d’octubre vam col·laborar amb
el Berenar Solidari, organitzat per
Càritas d’Artesa, amb una ballada de
sardanes al pavelló poliesportiu a càrrec de la cobla juvenil Lo Castell de
Bellpuig.

l’avinentesa per a desitjar a tothom un
bon Any Nou!
Amics de la Sardana d’Artesa de Segre

Par tits P
olítics
Polítics

L’apunt del PSC-PM... Els dèficits del dia a dia
cops s’oblida que el dia a dia
M olts
és molt important pel ciutadà,
sobretot per qui més ho necessita:
persones amb dificultats, nens i gent
gran.
L’arranjament i el manteniment del
mobiliari i dels serveis urbans ha de
ser prioritari. Costa massa arranjar un
clot, canviar un llum o un vidre trencat, buidar una paperera o plegar unes
caixes, col·locar una senyalització o un
mirall o una barana, tramitar un paper
o cobrar una factura. No pot ser que
s’hagi de demanar 5 ó 10 cops l’aconseguir alguna d’aquestes coses.
En el tema d’obres, les que primer
s’haurien d’executar són les que més
sovint i a més persones afecten. Les

barreres arquitectòniques és un clar
exemple. Una obra que està pendent
d’anys enrera i que afecta cada dia tothom, sobretot les persones que pateixen deficiències físiques.
En temes d’obres que milloren el servei als ciutadans directament. Per
exemple: el servei que ens oferirà el
Tanatori. El simple fet de no escoltar
la proposta de tota l’oposició, pel que
fa a la seva ubicació, pressuposa un
endarreriment innecessari del servei,
donat que l’actual lloc encara s’ha d’urbanitzar, fins i tot provocant una forta
despesa i l’aparició de problemes jurídics.
Per prevenir possibles complicacions del dia a dia, cal tenir un bon Pla

d’Emergències a punt, llargament demanat, que ben coordinat minimitzaria
les conseqüències d’una situació difícil, podent recuperar la normalitat el
més ràpid possible.
Artesa dóna una pobra impressió
amb el manteniment. Es veu brut, començant pel carrer del Mercat cada diumenge a la tarda. Es veu deixat, vell i
trist. Per millorar el nostre dia a dia
és qüestió de gestionar millor l’Ajuntament.

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

Cases, reelegit president d’ERC a la Noguera
Congrés de la Federació CoE lmarcal
de la Noguera d’Esquer-

El reelegit president comarcal d’Esquerra va explicar que l’objectiu més
immediat és aconseguir confeccionar el
màxim nombre de llistes per a les properes eleccions municipals de maig de
2007. De fet, ja fa temps que s’hi està
treballant, de manera que va anunciar
que, dels 30 municipis que hi ha a la
comarca, ja tenen confirmades una vintena de llistes i s’espera poder ampliar
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ra Republicana de Catalunya, celebrat el diumenge 14 de gener a Cubells, va reelegir Francesc CasesMianes com a president comarcal per
als propers dos anys.
Cases va ser reelegit president juntament amb les persones que formaran
part de la Comissió Permanent de la
Noguera:
- Carles Comes, de Torrelameu, com a
vicepresident
- Ramon Giribet, d’Artesa de Segre,
com a secretari d’Organització
- Albert Morelló, de Balaguer, com a
secretari de Finances
- Jaume Montfort, de Bellcaire
d’Urgell, com a secretari d’Imatge i
Comunicació
- Moisés Martí, d’Artesa de Segre, com
a vicesecretari d’Imatge i Comunicació
- Josep M. Escoda, de Balaguer, com a
secretari de Política Municipal
- Eva Maza, d’Alentorn, com a secretària de la Dona
- Salvador Soldevila, de Cubells, com
a secretari de Política Social
- Josep Mercè, de Fontdepou, com a
secretari de Política Parlamentària

aquest nombre (en les passades eleccions de 2003, ERC va presentar 17 llistes a la Noguera).

Secció Local d’ERC
Artesa de Segre

Fa 25 An
ys
Anys

Gener de 1982
va sortir amb el núm. 0) només cal
un cop d’ull per adonar-se que l’urbanisme era un tema de rabiosa actualitat a Artesa. Curiosament, 25
anys després també ho és, ja que ens
trobem en ple procés d’aprovació
d’un nou Pla urbanístic (el POUM).
La PORTADA combina text i fotografies respecte a una “mostra de publicacions locals i comarcals de les terres lleidatanes” que es va organitzar a
la “Biblioteca Maluquer” entre el 25 i
el 29 de desembre de 1981. La cloenda
va ser a càrrec de Josep Varela, aleshores delegat en funcions del Departament
de Cultura de la Generalitat a Lleida
(feia poc havia estat nomenat delegat
d’Ensenyament i compartia els dos càrrecs en espera de ser rellevat del primer). En la fotografia de baix a la dreta
el podem veure assegut, al centre de la
imatge, al costat de l’alcalde Vicent
Roca, que està dret.
En el Consell de Redacció només hi
ha una novetat respecte al mes anterior: la incorporació d’un tal Ramon
Giribet i Boneta en representació de
l’Agrupament Escolta i Guia Mare de
Déu del Pla. El coneixeu? També s’hi
inclouen com a col·laboradors fotogràfics Foto Joan i Foto Sisquet.
En la pàgina del SUMARI s’anuncia un concurs per a dotar la revista
d’una capçalera més original. Termini
de presentació: 28 de febrer. Premi: una
subscripció per un any, a més d’un “premi especial al millor dibuix escolar”.
La secció LOCAL omple les pàgines 4 i 5. En l’apartat Informació de
Butlletins Oficials cal destacar la creació de la secció de Formació Professional d’Oliana adscrita a l’institut
d’Artesa (DOGC 186 de 18-12-1981).
La Informació Municipal, signada per
l’Ajuntament, parla de la “Planificació
urbana a Artesa de Segre”: explica la
necessitat de planificar, les 2 etapes que
s’ha marcat l’Ajuntament (primera: delimitar el nucli urbà; segona: normes
subsidiàries), els antecedents del plànol de delimitació de 1977 rebutjat per
la Comissió provincial d’Urbanisme el

1980, l’aprovació
inicial de l’actual
(d’aleshores) delimitació en Ple el 2810-1981... El més
important, però, els
criteris: a) delimitar
la plataforma natural
(deixant zones pendents de qualificar
en les normes subsidiàries, com són el
Castellot, l’horta, el
Senill...); b) no acceptar dins del nucli
urbà terrenys sense
serveis.
Les pàgines de
LOCAL continuen
amb el Noticiari Local a càrrec de Josep
M. Solans, que inicia l’Agenda Ciutadana (el primer naixement publicat a la
revista: Meritxell
Guàrdia i Serentill
d’Alentorn). També
informa d’un curs de
català, de la presentació d’Aliança Popular de Catalunya
a Artesa, de l’elecció de Joan Clua i
Caubet com a nou president de l’Assemblea Local de la Creu Roja... i també es fa ressò de la inquietud que desperta el pla de delimitació del nucli
urbà.
A La Veu de la Comarca, Boixadors
parla de la primera missa del gall a
Salgar amb mn. Roc. Per la seva banda, a La Veu de la Parròquia, Mn. Josep
M. Feixa reflexiona sobre el sentit del
Nadal. Tot això encara a la secció LOCAL.
Una altra secció, OPINIÓ, ocupa 3
pàgines amb els seus respectius articles.
El primer, Constitució de Jaume
Farrando, és una interessant reflexió
sobre la Constitució tres anys després
de ser aprovada: “La Constitució és
l’element essencial de relació entre el
poder i el ciutadà”. Els altres dos tracten del tema d’actualitat: delimitació del
nucli urbà. En Artesa y el urbanismo,
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aquest segon número de La PaE nlanca
(recordem que el primer

LA FITXA
Número:
Data:
Preu:
Pàgines:

1
gener de 1982
70 ptes.
20

el primer text en castellà que apareix a
la revista (n’hi ha hagut molt pocs), un
tal Ciudadano expressa les seves opinions: “Presentar una delimitación del
casco urbano buena para todos es
imposible”. L’article Comentari sobre
el projecte de delimitació del casc urbà,
signat amb les inicials R.R.M., repassa
10 aspectes concrets que no considera
correctes i acaba dient: “... crec que
l’equip tècnic (...) s’ha limitat a prendre unes mides i llavors damunt de la
taula del despatx ho ha fet sota el seu
criteri...”
En la secció ENTREVISTA, Josep

Fa 25 An
ys
Anys
realització d’un curs (el maig anterior)
d’on van sortir 100 socorristes titulats
(!), del projecte d’adquirir uns terrenys
per a un post de socors... L’article de F.
Solé Comencem un altre any serveix
per repassar l’activitat de la Dàlia Blanca durant les festes nadalenques, per
anunciar unes Diades Culturals durant
el gener patrocinades per La Caixa i per
fer saber la propera renovació parcial
de la Junta.
Bartomeu Jové continua amb els
Retalls d’història a Artesa dintre de la
secció de CULTURA, en la qual també
es fa ressò de les Diades Culturals de
La Caixa i del 1r Premi Pintem
Catalunya, organitzat per La Caixa i el
Centre Excursionista de Catalunya
(guanyadora a la Noguera: Mireia
Solé).
En CARTES A LA REDACCIÓ i
sota el títol Els maldecaps d’un contribuent municipal, M. Riart es queixa de
les complicacions que li ha portat un
rebut del cotxe.
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M. Solans parla amb Josep Varela. Com
a curiositat, preguntat sobre el funcionament d’un canal de televisió en català, Varela contesta: “Com més aviat
millor, sembla que hi ha promeses que
l’any que ve...”
Pel que es veu, la meva estrena com
a “articulista” a La Palanca es va iniciar en aquest número, a la secció NOSTRES ASSOCIACIONS, parlant de les
activitats de l’Agrupament Escolta.
Podem llegir que aquell 6 de gener vam
fer un Festival a la Dàlia Blanca. Us en
recordeu d’aquells festivals?
En la mateixa secció, Jaume
Farrando escriu Funcions socials del
Museu-Arxiu, on destaca la necessitat
d’un arxiu on es pugui salvaguardar el
nostre passat. La Creu Roja a Artesa
de Segre, signat per L’Assemblea, informa d’haver arribat als 250 socis protectors després de la fundació de l’Assemblea Local el 1980, de la formació
d’una brigada de socorristes comandada pel Sr. Pérez Payans després de la

En el LLEURE, Quimet i Cosme, els
personatges creats per Peese, reflecteixen dos problemes de l’època: la conveniència de treure o no el mercat del
diumenge i la possible instal·lació d’una
indústria química a La Fàbrica. Mentre
que P.M.G. ens presenta una sopa de
lletres amb 10 noms de carrers
d’Artesa.
Finalment, la secció ESPORTS ens
ofereix unes reflexions sobre l’esport
de les quals resulta curiós destacar: “En
el sistema educatiu actual no està prevista l’educació física amb professorat
qualificat...” Avui ja no ho podem dir
això. També es parla de les activitats
del CENG i es publiquen els resultats i
classificacions dels dos equips del Club
d’Escacs (a 1a i 3a divisió respectivament).
Pel que fa als anunciants, en la revista número 1 ja n’hi apareixen 35; és
a dir, 4 més que a la número 0.
Ramon Giribet i Boneta

Música, Mestr
e!
Mestre!

Tradicions musicals
d’una festiva diada
D esprés
de Santa Cecília, celebrada
el passat 22 de novembre al nostre centre, amb diferents activitats per a tots els públics, l’Aula
Municipal de Música (AMM) ha
continuat la seva tasca pedagògica endinsada cap als actes de
final de primer trimestre i cap
als actes típicament tradicionals
de les dates nadalenques.
Els alumnes més novells, i que
ja comencen a gaudir dels seus
fruits musicals, van poder participar del
tradicional “Caga Tió”, el qual va satisfer les dolces demandes dels infants,
després de ser apallisat musicalment
unes quantes vegades!
També vam gaudir de les tradicionals audicions instrumentals de final de
trimestre, on els alumnes juntament
amb professors exhibeixen el fruit d’un
treball il·lusionat realitzat amb dedicació. Des del nostre centre ens sentim
orgullosos de poder veure i constatar
el públic cada vegada més nombrós que
participa i recolza les interpretacions

musicals. Tant de bo ben aviat poguem
disposar d’un espai més ampli per a
acollir generosament les interpretacions
dels nostres alumnes i el públic assistent.
Ens arribà puntualment el tradicional Concert de Nadal a l’església Parroquial, enguany a les 19:30h, amb la
participació de l’Orfeó Artesenc, sota
la direcció de Sergi Valls, i de la Coral
Brots d’Il·lusió-Conjunts Corals de
l’AMM, sota la direcció de Maria
Gabriel i Janette Solsona. El programa
musical recollí els aires festius i nadalencs de les pròpies festes.
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35è Concert de Nadal

Em plau informar també de les
passades eleccions per a la renovació del Consell Escolar de l’AMM.
Actualment tornem a disposar d’un
equip de gent renovada i il·lusionada amb el bon funcionament
del nostre centre. Són gent que representa els diferents sectors de la
societat educativa de la nostra vila:
professors, pares/mares/tutors,
alumnes, Orfeó Artesenc i Ajuntament. Tant de bo ben aviat poguem
també inaugurar una associació de
mares/pares/tutors dels nostres alumnes
que pugui afavorir i engrescar tot el bon
funcionament de la nostra escola. De
moment anem escalfant les il·lusions
amb possibles futurs candidats, que ja
demostren una bona inquietud, un bon
fer i molt bones idees.
En nom de tot el claustre de professors de l’AMM deixeu-me desitjar-vos
un molt bon any nou 2007, ben musical i pacífic.
Jordi Morera i Noguerola
Director de l’AMM
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Psicologia de Cada Dia

La súper mainadera
per mainadera” com a personatge
que dóna pautes de conducta als pares sobre l’educació dels fills.
Sobre la seva difusió a través de
la televisió hi ha defensors i detractors, persones que creuen en els beneficis que aporta i d’altres que pensen que és senzillament una
“americanada”. En definitiva del que
es tracta és de qüestionar la necessitat d’aprendre de ser pares.
De fet, per a totes les activitats humanes cal un aprenentatge i gairebé en
totes rebem ajut extern per poder durles a terme satisfactòriament. Ara bé,
ningú ensenya a ser pare i/o mare tot i
la transcendència que això comporta.
Els detractors de l’escola de pares
diuen que als nostres pares i avis ningú
els en va ensenyar i se’n van sortir prou
bé, suposo que n’hi ha de tots que se’n
van sortir bé!, però, com en molts
camps, no sé si comparar el moment
actual, la societat d’avui, amb la dels
nostres pares i avis té massa sentit.
Algunes persones diuen que per educar un infant només cal temps, paciència i sentit comú. Gairebé res!
Si analitzem aquests tres factors:
temps; sens dubte ens en falta a tots

plegats... o no? Si repassem les nostres agendes veurem que estan força
plenes, i els minsos espais en blanc que
tenim, sovint no estan ben dosificats.

Algunes persones diuen que
per educar un infant només
cal temps, paciència i sentit
comú
És a dir, malbaratem el nostre temps
lliure en coses que ben analitzades potser ni són importants, almenys no tant
com el que dediquem als nens. A ells
els omplim el temps lliure amb múltiples activitats que sovint no els agraden però que els mantenen ocupats perquè els adults puguem alhora ocupar
el temps sense nens.
Pel que fa a paciència; jo diria que
tots plegats n’estem força mancats. La
societat del benestar, de la immediatesa ens fa impacients. No volem esperar, volem respostes ja, els objectius
com més a curt termini millor, les coses fetes per ahir, i així un llarg etcètera.
No tenim ganes d’escoltar ni d’atendre
els nens. Els seus problemes són, com
ells, petits, no val la pena ser pacient i
atendre’ls.
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s’està parlant força
D arrerament
del model “super nanny” o “sú-

I parlar de sentit comú; si ja la dita
diu que és el menys comú de tots els
sentits...!
Si el nostre present ens ofereix eines
per a millorar com a pares cal aprofitar-les, bé sigui a través de súper
nannies o d’escoles de pares o de
qualsevol professional que ens pugui ajudar. Considero que només pel
fet de posar en comú problemes entre pares, de veure diferents models
d’educació d’altres famílies, ja ens
pot servir pel nostre repte educatiu. De
tot i de tothom podem aprendre o si més
no extreure’n eines que puguin servirnos.
L’ajut per a millorar com a persones
preparades per educar cal agafar-lo vingui d’on vingui. No cal per sistema refusar allò que se’ns ofereix, algunes
vegades per prejudicis que hem assumit cap a alguns mitjans de comunicació i cap a algun país concret.
No caiguem en la supèrbia de dir a
mi ningú m’ha d’ensenyar com educar
els meus fills. Sempre podem aprendre
més... i si d’aquest aprenentatge en surt
una millora de la convivència familiar
i la maduresa dels nens... benvingudes
siguin les súper nannies!
Noemí Farré Cortadelles

Inf
or mació Municipal d’Ar tesa
Infor

Mes de desembre
SESSIONS DE PLE
Ple extraordinari: 04-12-2006

Segre, redactat per M. Àngels Espar,
Arquitecte SL.

S’aprova l’expedient de Modificació de Crèdits núm. 2 del Pressupost Municipal del 2006, mitjançant
suplement i habilitació de crèdit, a finançar amb la previsió que s’ha fet del
romanent líquid de tresoreria, majors
ingressos i baixes per transferència, per
un import de 5.880.776,29 euros.
Vots a favor: 7 (4 CIU, 1 PSC, 1 PP)
Vots en contra: cap
Abstencions: 4 (ERC)

S’aprova inicialment, per unanimitat, de conformitat amb el previst a
l’art. 85 de la LUC el Pla Especial Catàleg de Masies i Cases Rurals d’Artesa
de Segre, redactat per l’arquitecte senyora Àngels Espar i Canal.

S’aprova, per unanimitat, modificar la clàusula quarta del contracte de
prestació del Servei de manteniment,
neteja i vigilància en les instal·lacions
del pavelló poliesportiu municipal cobert, subscrit amb en Josep Sánchez
Marimon incrementable anualment en
el mateix percentatge d’augment que
experimenti l’índex del cost de la vida
segons l’INE a nivell de Catalunya augmentant els 16.251,24 euros actuals
amb l’IPC descrit i en 1.920,00 euros/
any.
S’aprova, per unanimitat, prorrogar el contracte de prestació del Servei de manteniment, neteja i vigilància
en les instal·lacions del pavelló
poliesportiu municipal cobert, subscrit
amb en Josep Sánchez Marimon, amb
les dades que consten a l’expedient fins
el dia 31 de juliol de l’any 2007, a efectes del dia 1 d’agost de 2006.
S’aprova, per unanimitat, aprovar inicialment la memòria econòmica
i financera del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM), d’Artesa de

S’aprova, per unanimitat, adjudicar l’obra “Renovació de la xarxa
d’aigua potable del C. Raval de Ponts,
resta del C. Major i Pl. de l’Església” a
Anya a l’empresa Josep M. Sala Amigó,
pel preu ofertat de 72.225,38 euros IVA
inclòs.
Es dóna compte al Ple de la designació com a representant de l’Ajuntament en el Consell Escolar del CEIP
Els Planells, a la regidora Sra. Carme
Barril i Brescó i com a representant de
l’Ajuntament en el Consell Escolar de
l’IES Els Planells, el regidor Sr. Joan
Carles Eroles Solanes.
S’aprova inicialment, per unanimitat, la Modificació Puntual del text
refós de les Normes Subsidiàries de Planejament de l’Àmbit del sector 13, subzona I d’Artesa de Segre, amb l’objectiu
de dotar a la ciutat d’un espai d’equipaments per a la ubicació d’un Tanatori.

ACORDS DE LA COMISSIÓ DE
GOVERN
(dels dies 14, 21 i 28 de desembre)
S’acorda proposar a l’alcaldia la
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S’aprova, per unanimitat, l’expedient de Modificació de Crèdits número 1/2006 del pressupost del Patronat de l’Emissora Municipal de Ràdio
mitjançant suplement i habilitació de
crèdit, a finançar amb la previsió que
s’ha fet del romanent líquid de tresoreria, majors ingressos i baixes per
transferència, per un import de
23.855,88 euros.

concessió de les següents llicències
d’obres:
- A la Comunitat de Propietaris de Ctra.
d’Agramunt, 34, per realitzar l’aïllament amb poliuretà del sota teulada de
l’edifici situat a la Ctra. d’Agramunt,
34, d’Artesa de Segre.
- A Endesa Distribución Eléctrica SLU,
per la instal·lació d’un nou centre de
repartiment intempèrie núm. 100.294
BONREPOS per connexió amb futura
línia 25 kV SEIRA-EGARA i la reforma de línies aèries 25 kV pel canvi
d’ubicació del CT núm. WP173, dins
del terme municipal d’Artesa de Segre.
- A Endesa Distribución Eléctrica SLU,
per la reforma de línia aèria 11 kV, preparada per 25 kV, derivació a CT núm.
WP253, amb un pressupost de l’obra a
realitzar dins del terme municipal
d’Artesa de Segre.
- A Maribel Farràs Salud, per enrajolar
cuina i bany de l’habitatge situat al carrer Escoles, 32, 2n 1a d’Artesa de
Segre.
- A Josep Criado Giribet, en representació de Nasta Business, SL., per instal·lar tanca de fusta rústica, per realitzar tancament de la finca “Cal Pedrol”
de Vall-llebrerola.
- A Antònia Serentill Brescó, per a la
construcció d’un edifici d’habitatges i
garatge, a situar a la plaça Catalunya,
1, d’Alentorn.
- A Carles Torredeflot Bosch, per a remolinar parets interiors i canviar canaleres i teules de la façana posterior a
l’edifici situat a la carretera de Vilanova
de Meià, d’Alentorn.
- A Mercè Nogués Galceran, per a portar calefacció des del 1r pis al 2n i 3r
de l’habitatge situat al carrer Marcel·lí
Farré, 10 d’Artesa de Segre.
- A Cárnicas Pijuan SL, per a realitzar
l’obertura d’una porta a la façana de
l’edifici situat al carrer únic de la Colònia “La Fàbrica”.
- A Josep Fornons Clop, per a instal·lar
un comptador d’aigua per la masia “Mas
de n’Escales” a nom de Josep Jou Lluch.
S’aprova proposar a l’alcaldia la
concessió de les següents subvencions
d’arranjament de façanes:

Inf
or mació Municipal d’Ar tesa
Infor

S’acorda proposar a l’alcaldia la
concessió de llicència ambiental a Josep
M. Riera Solé i M. Carme Solé Torres,
per a la instal·lació d’una explotació
ramadera porcina d’engreix, a desen-

volupar al polígon 23, parcel·la 279,
d’Artesa de Segre.

El Departament d’Assumptes
Socials ha comunicat la concessió
d’una subvenció de 12.000,00 euros per
al funcionament de la Llar d’Infants “El
Bressol”.
El Departament d’Indústria ha
publicat la relació de béns i drets afectats per la realització de Gasoducte a
Artesa de Segre i altres municipis.
En data 14 de desembre ha començat un servei d’assistència legal als
immigrants. En principi és previst fins
al proper mes de maig 2007.

S’acorda proposar a l’alcaldia la
concessió de canvi de nom de la llicència d’obertura d’establiment i exercici
d’activitat a Nasta Business, SL., per
un allotjament rural independent, a desenvolupar a la masia “la Petita de Cal
Pedrol” a Vall-llebrerola, concedida a
favor d’Eduard Garcia Martínez.
INFORMES DE L’ALCALDIA
En aquest punt, s’informa per la presidència dels següents temes:
El dia 13 es va fer una visita a
l’actual director de l’ACA per parlar-li
dels problemes del col·lector en alta del
sector de la secla a Artesa de Segre i de
la realització de la connexió del col·lector
del Polígon promesa pel Conseller.
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- A Ramon Vilella Vilana, d’un ajut de
504,00 euros, per rehabilitació de la
façana de l’edifici situat al carrer Afores s/n d’Artesa de Segre.
- A Miquel Pujol Ticó, d’un ajut de
601,01 euros, per rehabilitació de la
façana de l’edifici situat al carrer Vescomte d’Àger núm. 16 d’Artesa de
Segre.
- A Jaume Campabadal Farré, d’un ajut
de 571,33 euros, per rehabilitació de la
façana de l’edifici situat a la carretera
de Ponts, 34 d’Artesa de Segre.
- A Xavier Vilanova i Sala, d’un ajut de
531,72 euros, per rehabilitació de la
façana de l’edifici situat al carrer de
l’Església, 8 d’Artesa de Segre.
- A Vicens Farré València, d’un ajut de
170,10 euros, per rehabilitació de la
façana de l’edifici situat a l’avinguda
Maria Anzizu, 52 d’Artesa de Segre.
- A Asunción Hernández Fuentes, d’un
ajut de 349,13 euros, per rehabilitació
de la façana de l’edifici situat al carrer
Bisbe Bernaus, 2 d’Artesa de Segre.
- A Joan Cayuela Cano, d’un ajut de
315 euros, per rehabilitació de la façana de l’edifici situat al carrer Calvari, 4
de Baldomar.

Ha arribat el conveni amb
l’INSERSO per a la realització de la
Supressió de les barreres arquitectòniques.
El dia 22 s’inaugura l’exposició
Retalls, de Mercè Serra Valls, a la Capella de les Monges. Es pot visitar fins
el 5 de gener.
S’han concedit les següents subvencions a entitats:
- Associació Cultural La Travessa
d’Anya, 1.200 euros
- Associació de Pessebristes, 100 euros
- AMPA IES Els Planells, 800 euros
- CENG Futbol Sala, 600 euros
Carme Barril i Brescó
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Humor

Palanc-oci

Encreuat per Jordi Alins Rodamilans
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Horitzontals
1. Acció d’advertir severament.- 2. Emperador que va acabar amb la
revolució. Planta olorosa que es pot menjar amanida.- 3. La catorzena
lletra de l’alfabet. Vocal tancada. Tossut.- 4. Regió de la península balcànica. Vocal oberta.- 5. Alfabet emprat durant els primers segles de
l’era cristiana a Irlanda i Escòcia. Que té ales.- 6. Pronom de primera
persona. Ordre que es donava als animals perquè iniciessin la marxa.
Aparell usat per assecar figues.- 7. Forma del pretèrit imperfet del verb
ésser. Ventet suau i agradable. Vocals.- 8. Consonant dental. Femení,
persona del país. En números romans, mil.- 9. Consonants. Al revés,
metall preciós. Al revés, pedra preciosa.- 10. En llenguatge infantívol,
avi. Menja a migdia. Vocals.- 11. Té la forma d’home.
Verticals
1. Conjunt de tècniques per determinar les característiques dinàmiques
de l’aire.- 2. Persona que planifica la feina d’un artista i que porta la
direcció econòmica del negoci. La casa d’una persona.- 3. Femení, que
no deixa passar la llum. Interjecció que expressa sorpresa. Al revés,
símbol del titani.- 4. Negació. Deixar escapar subtilment. Consonant
vibrant.- 5. Suprimir fonèticament una vocal final davant una vocal inicial. Forma prefixada el mot iode.- 6. En tinc coneixement. Que conté ocre. Al revés, nom curt per a un arbre que es pot fer molt alt.- 7. El nom d’una màquina o allò que li ha
de tocar perquè el despatxin. Ràbia. Negació.- 8. Vocal oberta. Interjecció usada per exhortar a fer alguna cosa. Al revés,
fruit abundant.- 9. Intriga. Les primeres lletres de l’abecedari. Lletra que pot representar dos fonemes.- 10. Al revés, el nom
d’un famós jugador de bàsquet o prefix grec que significa sobre. En aquest moment. Percebre amb el sentit de l’oïda.- 11.
Al revés, procediment gràcies al qual el suc de raïm es transforma en vi.
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Jeroglífic

Problema d’escacs

Sense Perdre els Orígens

per David Fusté

per Ramon Monfà - www.bidmonfa.com

per Jordi Esteban

Avui he comprat...

Juguen les blanques

Jerseis i pijames
El jersei és una peça de roba que abriga, feta generalment de llana. El seu
nom ve d’una illa de l’Atlàntic, Jersey,
al Canal de la Mànega. Allà hi havia
pastures de bens i es feia la llana que
era enviada amb vaixells cap a
Anglaterra ja des del segle XVI.
Al pijama també li ve el nom de l’anglès pyjamas, paraula portada del nord
de l’Índia i del Pakistan i que en l’idioma hindustànic significa “pantalons
bombatxos”, a l’estil dels pantalons que
es portaven fa temps per aquelles terres.

la Palanca

SOLUCIONS
Encreuat
HORITZONTALS: 1. Amonestació.- 2. Napoleó. Api.- 3. Ena. I. Rebec.- 4. Macedònia. A.- 5. Ogàmic.
Alat.- 6. Me. Arri. Arn.- 7. Eren. Ora. AE.- 8. T. Paisana. M.- 9. Rc. rO. íboR.- 10. Iai. Dina. IE.- 11.
Antropomorf.
VERTICALS: A partir de les horitzontals.
Jeroglífic
...una camisa (un, a, ca, mis, a).
Problema d’escacs
1- Cf6+, Rh8 (si Axf6; 2- Dxh6+, Rxh6; 3- Th3+, Ah4; 4- Txh4++); 2- Cxg7, Rxg7; 3- Cxe8+ amb clar
avantatge.
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Diccionari Etimològic Complementari
de la Llengua Catalana IV,887; VI, 536
(Joan Coromines)
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Lo “Cuartel”. 1945-2002

ral, la gent d’Artesa hem posat la
mirada en el solar que ocupava la
Caserna de la Guàrdia Civil.
Amb la Caserna avui desapareguda,
potser val la pena fer una reflexió –sense carregar tintes– sobre aquest cos
militar que va vetllar per la seguretat
de les nostres comarques durant bona
part del segle vint.
L’edifici del “Cuartel” es va construir
a Artesa al mateix temps que l’Escorxador i les cases dels mestres. Amb
l’Ajuntament es va construir el
“Cuartel”, ambdós edificis d’estil colonial. La institució responsable de la
construcció era Regions Devastades, de
la qual l’encarregat de l’obra era el Vives, que avui viu a Preixens. Era el responsable de les obres i el pagador dels
treballadors. El “Cuartel” es va inaugurar el 1945.
Ja abans de la guerra –ho veiem en
fotos antigues– ja hi havia un destacament de Guàrdia Civil: sis civils comandats per un tinent. Vivien a la casa d’on
avui hi ha Mobles Llobet, al xamfrà
entre el carrer Calvari i la carretera
d’Agramunt.
Després de la guerra, a Artesa hi havia un altre cos d’exèrcit: “els Guàrdies d’Assalt”, que vivien a la casa de cal
Claudio i s’encarregaven de la vigilància i del racionament d’aliments.
Als anys 40 també hi havia un aquarterament d’un batalló a l’edifici de La
Granja, comandat pel general Muñoz
Grandes. Sempre, però, amb la presència de la Guàrdia Civil, que llavors vivia a ca l’Enric Baster, a la cruïlla de
les carreteres de Tremp i de Ponts.

Per què tanta presència de tropa a
Artesa? Als anys de postguerra hi havia temor per la possible invasió del
maquis i, davant del rumor popular de
l’aparició d’aquests en diferents llocs,
que moltes vegades no era veritat, hi
havia una certa inquietud en els comandaments i es van assegurar qualsevulla
possibilitat d’invasió.
La cosa positiva per Artesa és que la
nostra posició de privilegi en les comunicacions provincials va fer que vingués
aquí tanta tropa, per estar al mig de la
província en un lloc de fàcil desplaçament cap al Montsec, al Prepirineu i
també cap a la plana. I això ho sabien
molt bé els caps de l’exèrcit de Madrid,
perquè feia poc havien trepitjat el terreny i disposaven d’abundosa informació sobre la topografia i els plànols de
la nostra comarca.
Per aquesta situació de privilegi se’ns
va fer la caserna de la Guàrdia Civil
més gran de la província, amb capitania a Artesa. Per abúlia d’algun polític
local i per interès d’algun alcalde de
Ponts, avui la caserna dels Mossos
d’Esquadra l’han construïda a Ponts,
que asseguren que està més ben comunicada que Artesa només per la carretera Ponts-Folquer. Però diguin el que
diguin els polítics, històricament ja en
temps dels romans, els exèrcits de vigilància es situaven als voltants
d’Artesa.
Reprenent el fil dels anys 40, la Guàrdia Civil, a més de vigilar l’estraperlo i
els quatre lladregots, era un cos repressor. Hi havia un estricte control de la
gent d’esquerres, ja que tots eren “rojos” (aquest terme va ser un insult fins
als anys 70). Amb les ferides sagnants
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i tendres de la guerra recent acabada,
els feien vexacions i fins i tot algun
càstig físic a “los desafectados del
Régimen”.
Als anys 50 i 60 aquest tarannà repressor va canviar, començant segurament pels mateixos comandaments. Es
van anar integrant al poble, van fer
amistats, es van casar gent del “Cuartel”
amb jovent d’aquí, els “civils” jugaven
als cafès com un més del poble... es trobaven bé enmig de nosaltres.
Era un cos d’honor –“Todo por la
Patria”–, per la qual cosa al final de la
seva presència a Artesa procuraven evitar enfrontaments i, coneixedors de la
seva antiga imatge a Catalunya, miraven de portar-se molt bé amb la gent.
A mitjans d’octubre de 1989 van
abandonar la “Casa Cuartel” i es van
traslladar a l’antiga Acadèmia Balmes
del mestre Xandri, fins al final de la
seva estada a Artesa.
L’Ajuntament va fer escriptura de
l’edifici el dia 11 d’abril de 2002, per
divuit milions de pessetes, tracte que
s’havia tancat mesos abans amb la
Delegación General de la Guardia Civil. El desembre de 2002 es va començar l’enderroc que es va acabar al gener següent.
Amb la mirada desapassionada, direm que transportistes d’Artesa i comarca que viatgen per tota Espanya ens
comenten que troben la Guàrdia Civil i
que els paren, però que ni de bon tros
no tenen l’afany recaptatori i
sancionador dels Mossos d’Esquadra.
Però, què hi hem de fer, són els “nostres”, els volíem i entre tots els hem de
mantenir.
Bartomeu Jové i Serra
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El conseller d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, Sr. Joaquim Llena (al centre), va visitar Vilanova de
Meià el passat 4 de gener, acompanyat per l’alcalde i el president de la Noguera. (Foto: Ajuntament de Vilanova)

