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Els nous alcaldes
A la portada podeu observar les fotos dels
alcaldes dels nostres municipis, elegits
després de les passades eleccions municipals.
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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.

Del 20 de juny al 18 de juliol:
Exposició LLETRES PER A LA MEMÒRIA
Divendres 29 de juny, a les 20h: inauguració a la sala d’actes de
l’Ajuntament de Cubells. Dissabte 20 de juny, a les 20:30h: inauguració al Museu de la Noguera (Balaguer).
De dimarts a dissabte, d’11h a 14h i de 18:30h a 20:30h; diumenges, d’11h a 14h.
Del 25 de juny al 27 de juliol:
De 9h a 14h, Escoles Esportives d’Estiu a Cubells
Divendres 27 de juliol:
A l’església Sant Miquel de Cubells, Xavi Demelo presenta Contes amb Dret. 19h, públic infantil; 21h, públic adult
Durant el mes de juliol:
Cada nit, a la pista poliesportiva del Camp Municipal d’Esports
d’Artesa, Campionat d’estiu de futbol sala
Durant els mesos de juliol i agost:
A les 22h, cada dissabte fins al 18 d’agost, a la Pl. de
l’Ajuntament, Sardanes a la fresca. Organitza: Amics de la
Sardana d’Artesa de Segre
Durant els mesos de juliol i agost:
De 19h a 21h, de dilluns a divendres, a la Pl. de l’Ajuntament,
Biblioparc. Organitzen: Ajuntament d’Artesa de Segre i
Biblioteca Municipal Joan Maluquer i Viladot
6 de juliol:
A les 20:45h, al Consell Comarcal de la Noguera, Sisenes
Jornades de la prehistòria a les Terres del Marquesat:
conferència sobre La mineria neolítica. Seguint el rastre d’una
feina. A càrrec del Dr. Xavier Mangado (professor de Prehistòria
de la UB). Organitza: Associació Cultural Terres del Marquesat
8 de juliol:
Al Local Social de La Travessa d’Anya, a les 13h, Inauguració
de l’exposició d’escultura Formes Invisibles de M. Teresa
Legarreta Macau (veure pàg. 30)
14 de juliol:
15è aniversari de l’Associació de Dones Mareselva de Cubells
Del 15 al 22 juliol:
A l’antiga Capella de les Monges, Exposició 25 anys d’una
vida de M. Dolors Portillo (veure pàg. 7)

ABRIL i MAIG
Municipi d’Alòs de Balaguer
Defuncions:
24 maig: Josep Pedrós i Solans (80 anys) natural d’Alòs de Balaguer
Municipi d’Artesa de Segre
Naixements:
5 abril: Nara Fontanet i Vilanova, filla de Ferran i de Teresa
17 abril: Edgar Ampurdanés i Vall, fill de Jordi i de Montserrat
19 abril: Martí Regué i Leal, fill de Miquel i de M. Àngels
23 abril: Hugo Oya i Jou, fill de David i de Judit
30 abril: Oumarou Djongo, fill de Kassaum i d’Aissata
13 maig: Oriol Puigpinós i Aiguadé, fill de Romà i de M. Pilar
Defuncions:
1 abril: Sabino Guimet i Monfort (86 anys) natural d’Anya
Francisca Sánchez i Román (95 anys) natural d’Arroyo de la Luz (Cáceres)
7 abril: M. Carme Barril i Gené (71 anys) natural d’Agramunt
10 abril: Antoni Puig i Tomàs (82 anys) natural de Peramola
13 abril: M. Encarnación Gómez i Recio (70 anys) natural de Vélez (Málaga)
17 abril: Josep Bernaus i Corominas (87 anys) natural de Vilanova de Meià
Pilar Castellà i Cirera (84 anys) natural d’Artesa de Segre
21 abril: Dolors Olsina i Monsonís (79 anys) natural de Lleida
30 abril: Ascención Martínez i Romero (90 anys) natural de Santiago Espada (Jaén)
5 maig: Ramon Farré i Soldevila (94 anys) natural d’Artesa de Segre
Josep Guimet i Montfort (95anys) natural de Vall-llebrera
31 maig: Antònia Castany i Cererols (83 anys) natural de Sanaüja
Nicanor Sabaté i Feixes (82 anys) natural d’Alentorn
Matrimonis:
21 abril: Josep M. Serra Aguadé
Priscilla Anne Dioquino (veïns de San Diego, California)

FESTES MAJORS

Municipi de Vilanova de Meià

7 i 8 de juliol
Collfred
13, 14 i 15 de juliol
Tudela de Segre
Foradada
20, 21 i 22 de juliol
Montclar

Defuncions:
13 abril: Leocàdia Puig i Eroles (59 anys) natural de Camarasa
22 abril: Antònia Fariol i Puigpinós (79 anys) natural de Vilanova de Meià
11 maig: Elvira Rosell i Barbosa (69 anys) natural de Gàrzola

28 de juliol
Colldelrat
28 i 29 de juliol
Rubió (del Mig)

Meteor
olo
gia
Meteorolo
ologia
Dades facilitades pels ajuntaments d’Artesa de Segre, de Vilanova
de Meià i de Foradada.
ABRIL i MAIG
abril
13,7°
28° (dia 24)
3° (dies 5, 8 i 9)
14
43 mm (dia 2)
152 mm

maig
17,3º
31º (dia 24)
5º (dia 28)
4
22 mm (dia 1)
39 mm
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Municipi d’Artesa de Segre
Temperatura mitjana del mes:
Temperatura màxima:
Temperatura mínima:
Dies amb precipitacions:
Precipitació màxima:
Total precipitacions:

Municipi de Vilanova de M. abril
Temperatura mitjana del mes: 13,1°
Temperatura màxima:
25,5° (dia 24)
Temperatura mínima:
1,1º (dia 5)
Dies amb precipitacions:
16
Precipitació màxima:
55,6 mm (dia 1)
Total precipitacions:
172,8 mm

maig
16,3º
28º (dia 18)
3º (dia 29)
8
24,2 mm (dia 1)
48,6 mm

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

maig
5
35 mm (dia 1)
55 mm

abril
10
55 mm (dia 3)
170 mm
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Editorial

Quatre anys per endavant
Després de les Eleccions Municipals del passat 27 de maig, bona part
dels ciutadans i ciutadanes ens sentim encuriosits per aquest període de
quatre anys que comença obrint noves perspectives. En alguns casos
les eleccions han comportat canvis a l’alcaldia i en altres no, però sempre
suposen un nou començament que s’acostuma a veure amb interès i
expectació.
Pel que fa als municipis de la nostra rodalia, podem sentir-nos
orgullosos de la participació. Mentre que a Catalunya va suposar un
53,8% (aproximadament un 10% menys que la mitjana de l’Estat) i a
Barcelona capital un lamentable 49,6%, aquí es va superar el 70% i en
alguns casos el 80%. L’explicació sembla evident, o almenys així ho
creiem nosaltres. Als municipis petits es vota molt més en clau local
que no política i la gent s’implica més perquè coneix les persones. És
allò que es diu normalment de “votar les persones i no els partits”, tot i
que sempre hi ha un cert percentatge de vot fidel a unes sigles.
En el cas concret d’Artesa podríem parlar de la “síndrome del peu
canviat”. És un sentiment que des de fa anys es podia notar en moltes
converses de carrer. I és que des de les eleccions de 1991, el color polític
d’Artesa no havia coincidit mai amb el de la Generalitat (a excepció
d’uns pocs mesos de 2003). Aquest fet sempre s’ha utilitzat com a
argument per a justificar –no entrarem a valorar si amb raó o no– la
manca d’inversions importants al nostre municipi i l’estancament
generalitzat d’aquests períodes. Fa quatre anys el poble d’Artesa ja va
manifestar a les urnes un canvi de tendència, però les eleccions al
Parlament que es van produir sis mesos després van tornar a deixar el
municipi fora de joc.
Aquesta vegada sembla que els artesencs tenim quatre anys per
respirar tranquils en aquest sentit. O no tan tranquils, depenent de
l’estabilitat del govern tripartit... De totes maneres, si bé resulta lògic
pensar que pot ser bo tenir bons amics a les institucions que governen
el país, també és veritat que la iniciativa i la capacitat de treball dels
responsables locals pot tenir molt a veure en la bona marxa i el progrés
del municipi.
Ens queda el dubte, però, del sentit de l’abstenció dels dos regidors
socialistes el dia de la constitució del nou Consistori, de manera que
ERC governarà amb majoria simple, al menys de moment. Molta gent
s’havia fet la idea que el millor per al municipi era un pacte entre ERC
i PSC, tot i que altres pensaven en la possibilitat d’un altre pacte entre
CiU i PSC, que segons paraules del mateix cap de llista socialista va
estar bastant a prop de ser realitat.
Esperem que el sentit de la responsabilitat dels 11 regidors i regidores
d’aquest nou Consistori els faci treballar per l’interès de tots, sigui des
del govern o des de l’oposició. Aquest és un aspecte que falla en molts
consistoris i Artesa no n’és una excepció. Durant la campanya, qui més
qui menys s’omple la boca amb la típica frase “hem de treballar tots pel
poble”, però la dura realitat ens ha demostrat que generalment qui
governa ho fa en solitari amb rares i honroses excepcions.
El problema pot ser que l’oposició es converteixi en obstrucció, cosa
que ningú no desitja.

Col·laboradors/es del mes: Ramon I. Canyelles, CENG, Jordi Regué,
Josefina París, Nick Boliart, Jaume Regué, Josep Argerich, Ajuntament
d’Alòs, La Travessa d’Anya, Amics de Baldomar, JAS, Terres del
Marquesat, Noemí Farré, Carme Barril, Pere Serra, Club de Lectures
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Noticiari
La Cooperativa factura 140,8 milions
En l’assemblea de la Cooperativa d’Artesa de Segre, celebrada el
passat 2 de juny, es va fer balanç de l’exercici 2006. L’empresa
presidida per Josep Canal va créixer un 6% en relació a l’any anterior, facturant 140,8 milions d’euros i amb un benefici d’explotació
de 1,9 milions d’euros. Aquests bons resultats es deuen en gran
mesura a l’increment del preu del porcí i a la consolidació de la
comercialització de pinsos. (Segre, 03-06-2007).

El Castell de Montsonís, una meravella de Catalunya
Una votació popular promoguda per l’organització Capital de la
Cultura Catalana i Catalunya Ràdio, va escollir els edificis més significatius de Catalunya. 3741 catalans van enviar sms que van servir per elegir les 7 meravelles de Catalunya, que són: Sagrada Família, la Seu Vella, Tàrraco monumental, el centre antic de Vic, la
catedral de Girona, Sant Miquel de Cuixà i el Celler cooperatiu de
Gandesa. A Lleida, els més valorats van ser Vallbona de les Monges, el Vilars d’Arbeca, la Plaça Mercadal de Balaguer i el Castell
de Montsonís. D’altra banda, el poble de Montsonís i el castell han
rebut dues visites “glamouroses” en les darreres setmanes. Primer
va ser la reportera Soledad del programa de TV3 “Tvist” de M. Pau
Huguet. Posteriorment, la model Mireia Verdú va realitzar un catàleg fotogràfic utilitzant l’incomparable marc de Montsonís.

S’incendia L’Agudana
L’escorxador cerverí L’Agudana, propietat de la Cooperativa
d’Artesa, es va incendiar el passat dissabte 19 de maig. El foc es va
iniciar a primera hora del matí a la zona de descàrrega, on per causes desconegudes es van produir unes espurnes al sostre que van
provocar les primeres flames. L’incendi va cremar la zona de sacrificis i especejament i va inutilitzar la majoria d’instal·lacions. Aquest
sinistre ha deixat l’escorxador en una situació molt delicada, havent de traslladar part de l’activitat a un escorxador de Vic i deixant
suspesos de contracte per força major uns 170 treballadors. El futur
de l’empresa és incert i com a mínim es necessitarà un any per
recuperar la normalitat. Mentrestant, la Generalitat de Catalunya es

planteja reorientar el sector dels escorxadors amb
la creació d’una plataforma càrnica i la construcció d’unes instal·lacions públiques, àmplies i
modernes que puguin ser utilitzades per diferents empreses a la vegada i donar-los viabilitat econòmica.

El conseller Huguet visita Foradada
El conseller d’Innovació, Universitats i Empresa
Josep Huguet va visitar el passat 15 de juny les
localitats de Foradada i Montsonís. A Foradada, el
va rebre l’alcalde Salvador Boliart junt amb qui es
va adreçar a Montsonís per visitar les instal·lacions
de la Fundació Castells de Catalunya i la seva
agrobotiga. Huguet va aprofitar la visita a les terres de Llieda per visitar l’empresa Vidres Viola de
la Sentiu i les poblacions de Montfalcó Murallat,
Castell de Mur i Balaguer.

Incendi en una granja de Montargull
El passat 21 de juny es va produir un incendi en
una granja de porcs de Montargull. La instal·lació
ramadera va quedar parcialment calcinada i van
haver d’intervenir vuit dotacions de bombers per
extingir el foc. Es desconeixen les causes del sinistre. (Segre 22-06-2007).

Liciten les obres d’Els Planells
Les obres d’ampliació del centre educatiu Els Planells d’Artesa van sortir a contractació pública a
principis d’aquest mes de juny. El pressupost de
licitació és de 5,2 milions d’euros i les pliques
s’obriran a mitjans de juliol. Les obres consistiran
en la construcció d’un nou centre de primària adjacent a l’actual i en la remodelació de l’actual edifici per a ubicar-hi únicament l’ensenyament secundari.

Obertura de la nova gasolinera de la Cooperativa
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La Cooperativa d’Artesa de Segre comunica a tots els
socis i veïns d’Artesa i Comarca l’entrada en
funcionament de la nova estació de servei de la
Cooperativa, situada davant de la fàbrica de pinsos.
Hi podreu trobar gasoil, gasoil B, gasolina sense plom
95 i properament també biodièsel, amb la garantia de
qualitat de CEPSA i a uns preus molt competitius.
Està oberta al públic en general les 24 hores, amb
forma de pagament automàtic per targeta de crèdit o bé
amb targeta de la Cooperativa.
Esperem la vostra visita

Noticiari

Festa Major de la Colònia 2007
naugurant la temporada, el passat 9 de juny la Colònia de la
Fàbrica es tornava a vestir de festa,
amb un programa d’activitats força
variat.
Es va començar amb la celebració
del 4t concurs de botifarra. Mentre uns
jugaven el torneig de cartes, altres iniciaven la segona tirada de bitlles de la
Colònia que va repartir un bon nombre
de trofeus.

I

Després del complet sopar popular
preparat pel personal de Càrniques
Pijuan, els assistents van poder gaudir
d’una animada sessió de màgia que va
deixar al públic ben sorprès amb els
trucs exhibits. Acabada la màgia, la
música no va deixar de sonar fins a altes hores de la matinada. Una monumental paella va ser el recipient utilitzat per fer, a les dues de la nit, una arròs amb crancs per recuperar forces per

Tot a punt per a començar

a continuar ballant.
A continuació us presentem algunes
de les imatges de la nit. Podeu consultar el reportatge sencer (187 imatges) a
la següent adreça d’internet:
http://www.artesadesegre.net/FESTACOLONIA-2007/index.htm.
Text i fotografies:
Ramon I. Canyelles
www.artesadesegre.net

Tirada de bitlles

Havent sopat, la màgia va iniciar l’animació nocturna

Un monumental arròs per continuar la ballaruga amb força

Entrada la matinada el grup Fènix seguia amenitzant la vetllada
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Els guanyadors (amb el pernil) i els finalistes del 4t concurs de botifarra

Municipis

Setmana Cultural a Foradada
a setmana del 21 al 27 de maig

L es va celebrar la Setmana Cultural de Foradada aprofitant que era
Sant Urbà.
Els actes programats van començar
el dilluns dia 21 amb una visita guiada
a les instal·lacions de la hípica l’Era de
Rubió.
El dimarts dia 22, el restaurant LA
SOLANA de Foradada va fer una demostració culinària.
El dimecres dia 23, el restaurant EL
CELLER DE L’ARNAU de Montsonís
també va fer una demostració de cuina.
El dijous dia 24, tots els que van voler (a les 8:15h del matí) van fer una
excursió guiada al monestir de Santes
Creus i al monestir de Poblet. Després
de les visites, van dinar a l’Espluga de
Francolí i van visitar el Museu de la
Vida Rural d’aquesta localitat.
El divendres dia 25 es va fer cinema
a la fresca. En un principi s’havia de
fer al frontó de Foradada, però per culpa de la pluja es va fer al poliesportiu
cobert. Després del cinema, a partir de
les 00:30h de la nit van començar a tocar els “Springteem’s” (uns nois de
Barcelona) i després van seguir la festa

revista@lapalanca.org

feó Artesenc a l’església i, per acabar,
es va donar coca beneïda i cava a tothom.
A les 17:00h van tenir lloc l’actuació del grup de grallers i capgrossos
“Els Esporrets”, que van tocar pels carrers del poble i van acabar al
poliesportiu. Per acabar, a les 18:30h
al poliesportiu, actuació del “Mag Còmic Show Xema”.
Nick Boliart

www.lapalanca.cat
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www.lapalanca.org

els “Metal i tal”, grup format per gent
de Foradada.
El dissabte dia 26, a les 00:30h de la
nit va tocar el grup “Strenos”, que va
tenir molt d’èxit, amb gent d’Artesa,
Alentorn, Cubells...
El diumenge dia 27 és el dia de la
festa de Sant Urbà. A les 13:15h es va
fer la visita a l’ermita de Sant Urbà, situada al costat de la roca de Foradada.
Tot seguit, la missa cantada amb l’Or-

revista@lapalanca.cat

Espor ts

CENG-Calvet a la Final a 4 de cadet masculí
cadet masculí, després
L’equip
d’una exitosa temporada, en la
qual només han perdut 5 partits en
tot l’any, i cap durant la segona fase,
va classificar-se per jugar l’eliminatòria prèvia d’accés a la Final a 4.
Es va jugar el dia 26 de maig contra
la Penya Fragatina a Ponts, vencent per
14 punts de diferència. Així van obtenir el passi per jugar el dia 2 de juny la
Final a 4 de Bellpuig. La semifinal els
va enfrontar amb l’equip local per una
plaça a la final. Tot i anar dominant el
partit amb avantatges de més de 10
punts, una gran reacció del CB Bellpuig
va acabar derrotant els artesencs amb
un bàsquet al darrer segon. A la final,
l’equip local va guanyar al Sícoris de
20 punts.
Des de la Junta del CENG volem
expressar el nostre reconeixement a
aquest equip que tants èxits ens ha donat i que, de ben segur, ens seguirà donant. Moltes gràcies, nois!

Els nostres jugadors, entrenats per Jordi Regué, són: Josep Farràs, Ramon
Vilella, Pere Jubete, Gerard Font, Joan Estany, Marc Ticó, David Galceran, Bernat Giribet, Cristian Corts, Marc Serentill, Marc Lladós i Ot Maluquer.
Junta del CENG

CENG. Festa del Bàsquet 2007
de la Festa que serveix com a cloenda de temporada. Aquest any s’hi va
voler donar un nou caire, incorporant altres activitats paral·leles al
marge del bàsquet.
Així, a part dels partits amistosos, on
vam convidar equips del CB Balaguer i
del Grup Barna de Barcelona, el dissabte es va realitzar una Jornada de
portes obertes encaminada a iniciar a
nens de 5 i 6 anys en el món del bàsquet.
També vam organitzar la Primera
Caminada Popular del CENG, on un
centenar de persones van recórrer durant una hora i mitja diferents dreceres
per l’horta d’Artesa. En retornar al pavelló es va servir una sardinada popular oberta a tothom i una cantada d’havaneres amb el grup Veus de Sió.
Finalment, el diumenge unes 260
persones van gaudir d’un excel·lent
àpat durant el Dinar de Germanor que
posà fi a una llarga temporada de
d’activitats.

Els membres de la Junta del CENG
volem aprofitar aquestes línies per
donar les gràcies a tots els jugadors,
entrenadors, socis, pares, patrocinadors i diferent gent implicada en la
nostra entitat. Ens veiem la propera
temporada!
Junta del CENG
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2 i 3 de juny ens vam reuE lsnirdies
per celebrar una nova edició

Espor ts

Resultats de bàsquet i futbol
FUTBOL

BÀSQUET

CE Artesa de Segre. Primera Regional
De la jornada 28 (13-05-07) a la jornada 31 (26-05-07)

CENG
Del 06/05/07 al 20/05/07
Sènior masculí. 3a catalana
CENG Coop. Artesa - CB IPSI
CE Laietà - CENG Coop. Artesa

67 - 90
65 - 51

Borges Blanques - CE Artesa S.
CE Artesa S. - Torrefarrera
Balaguer B - CE Artesa S.

Sènior masculí. Territorial
CENG Aquí Natura - JA Arbeca
CEP Vallfogona - CENG Aquí Natura

77 - 50
52 - 58

1r
13è

Cadet masculí
CENG Calvet - CB Cappont

Mollerussa
Artesa

3-0
1 - 1 (Aumedes)
3 - 2 (2 Ilie)

86 punts
40 punts PG 12 PE 4 PP 18 GF 56 GC 64

Informació facilitada per Jordi Regué i Ramon Giribet
68 - 50

Sènior femení
BAC Agramunt - CENG Jack’s

58 - 48

42 - 38
58 - 43
41 - 32

Infantil femení
CENG Jubete - CB Lleida.
42 - 36
Sedis FG - CENG Jubete
65 - 38
CENG Jubete - Sedis C.
26 - 77

Mini Masculí
CB Alpicat - CENG Miró
CENG Miró - Lleida B.
CN Tàrrega - CENG Miró

52 - 02
33 - 79
47 - 55

Mini Femení
EFU - CENG Olis Macià
CENG Olis Macià - Lleida B
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Infantil masculí
CB Mollerussa - CENG JR Miró
CENG JR Miró - CB Lleida
Maristes - CENG JR Miró

26 - 69
08 - 59

La No
guer
a
Noguer
guera
Taller de gestió de documents i arxius municipals
A l’Arxiu Comarcal de la Noguera s’ha impartit el segon
Taller de gestió de documents i arxius municipals, a càrrec
de la Trini Camats, arxivera de l’Ajuntament de Balaguer, i
de la Maite Pedrol, directora de l’Arxiu Comarcal de la Noguera. En aquest taller hi han participat els ajuntaments
d’Algerri, Bellmunt d’Urgell, Foradada, Menàrguens, Oliola,
Penelles, Preixens, Térmens i Vallfogona de Balaguer. La
primera edició d’aquest curs es va impartir el novembre de
l’any passat, i va tenir tan bona acollida que, a petició dels
propis assistents, s’ha organitzat aquest segon taller per tal
de posar en comú les experiències de les pràctiques aplicades. Amb aquest tipus de curs, l’Arxiu Comarcal de la Noguera pretén aconseguir, en primer lloc, donar suport i
contribuir a la millora de la gestió documental dels ajuntaments de la comarca i, en segon lloc, conscienciar als responsables directes de la documentació del valor patrimonial
que aquesta pot tenir.

Es busca el Pastoret de Montalegre
El dissabte 23 de juny, es va portar a terme al municipi d’Os
de Balaguer la recerca del Pastoret de Montalegre, desaparegut des del juliol de 1936. Aquesta recerca, compta amb la
col·laboració del Cos de Bombers de la Generalitat i el Parc
de Balaguer, i es va fer sobre una superfície de 12,5 hectàrees i sobre una quadrícula del terreny, tal i com es fa en els
treballs de recerca arqueològica.

Festa de la Coca de Balaguer
El 20 de maig, es va celebrar a Balaguer la tradicional Festa
de la Coca, manifestació gastronòmica que ja està consolidada a la ciutat. Per a la festa, es va elaborar una coca de 60
metres de llargada per 80 cm d’amplada, és a dir, uns 300
quilos de coca que van comportar poder oferir unes 2.500
racions a tot aquell que va voler tastar-la. La coca va estar
acompanyada per la Sangria del Mercadal, de la qual se’n
van preparar per a l’ocasió uns 500 litres. Durant la jornada,
també va tenir lloc el IV Concurs de Coques de Recapte i
Samfaina Ciutat de Balaguer, per a no professionals.

Paragliding World Cup a Àger

Entre el 2 i el 9 de juny es va celebrar a Àger la segona
prova puntuable per al campionat del món de parapent, el
Paragliding World Cup. El dissabte dia 2 es va celebrar la
jornada inaugural, amb la presència del Sr. Xavier Murillo,
delegat tècnic de la Copa del Món, i el Sr. Àngel Ibañez,
membre de la Federació Aèria Catalana. Entre els pilots participants, va destacar la presència del campió a nivell estatal
i mereixedor d’una Wild Card, Ivan Colas. I l’actual campió
del món, Christian Maurer, que va resultar ser el vencedor
de la prova. Aquest campionat es compon de 5 proves, la
primera de les quals es va celebrar a Tanba (Japó). Les proves següents se celebraran al Monte Carnizzolo (Itàlia), a
Kayseri (Turquia), i a Tucuman (Argentina).

Bellcaire tindrà un geriàtric
La promotora privada Ureso SL de Barcelona construirà a
Bellcaire un centre geriàtric, que alhora funcionarà com a
centre de dia, amb una capacitat de 100 llits, sala d’activitats i un ampli jardí amb un parc. El centre s’ubicarà a la
futura zona d’expansió de la població, en una parcel·la a la
zona d’equipaments propietat de l’ajuntament.

Veus Sense Fronteres

Pedalades Populars durant el mes de maig
Durant el mes de maig es van celebrar tres Pedalades populars a la comarca de la Noguera. La primera va ser a Àger, el
cap de setmana del 5 i 6, la qual va acollir la tercera prova de
l’Open d’Espanya de Maxxis 2007 de MTB. El diumenge dia
13 es va celebrar a Os de Balaguer, i l’última es va fer a Tartareu,
prova que està inclosa en l’Open d’Espanya de descens.

Un grup de més de 50 professionals de la sanitat, metges,
infermeres i personal administratiu van crear el 2005 una
coral, amb suport musical i la col·laboració de Metges Sense
Fronteres, amb la finalitat de cantar per a la gent que a causa
de les circumstàncies més diverses, precisava de la solidaritat dels altres. Des de la seva fundació, Veus Sense Fronteres ha realitzat diferents concerts a centres geriàtrics, hospitals, associacions de malalts i actes diversos. El grup ha creat el programa Cant Solidari, en el qual hi participen diferents escoles de primària de Catalunya. El cap de setmana
del 19 i 20 de maig un total de 30 alumnes de l’Escola Rural
del Montsec, que acull els alumnes d’Àger, Os de Balaguer,
Tartreu, les Avellanes i Gerb, van col·laborar amb aquesta
entitat realitzant un concert a l’església del Monestir de Santa
Maria de les Avellanes.
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Anna M. Vilanova

Car tes a la R
edacció
Redacció

El passat pont de desembre, amb la
meva família política, vaig estar passejant per l’ermita de Meià (prepirineu de
Lleida). Anava amb els meus gossos,
un Spaneul Bretó i una mescla de
Podenc. Va parar al nostre costat un ciclista. Els gossos se li van acostar i per
a no incomodar-lo, els vaig agafar i els
vaig posar al cotxe. Va venir cap a mi
el ciclista de forma molt i molt amenaçadora dient que el meu gos l’havia
mossegat. Era impossible, ja que vaig
evitar que se li acostessin, però ell va
insistir i amenaçà de tallar-li el cap al
meu gos i que amb mi ja ens veuríem
les cares… i tan tranquil·lament va agafar la seva bici i se’n va anar.
Després de 5 mesos ens vam trobar
en un judici (es negà a arribar a un acord
perquè volia la meva condemna). Va
portar unes fotos d’unes cicatrius més
grans que la boca del meu gos (impreArtesa de Segre no fa tants anys va annexar a la seva batllia el municipi
d’Anya, integrat per vàries pedanies
que compartien la comuna condició
d’estructurades en la seva formació per
masies i petits llogarets ubicats en terrenys agrícoles exclusivament utilitzats
per al cultiu de conreus de secà.
La realitat és que avui moltes d’aquestes masies i les hisendes que les sustentaven es troben en la problemàtica situació que la seva tan baixa rendibilitat per
al seu manteniment i subsistència com a
objectius d’una raonable productivitat es
fa difícil de pronosticar. S’ha donat un
canvi tan radical i accelerat que trenca
sobtadament amb la rutina de la secular
idiosincràsia de la pagesia tradicional.

Ferran Salvat
vessa”.
Amb el respecte pertinent a qualsevol opinió correctament exposada, per
més que difereixi de la nostra, en el cas
del Sr. Salvat, els 53 signants –que signifiquem un nombre important de persones vinculades a Anya, per veïnat i
per pertinença a “La Travessa”– hem
d’assenyalar el nostre profund desacord
amb el fons i la forma de la carta de la
Sra. Margarita Labera i considerem irreals i injustes les negatives imputaci-

Haurien de prohibir tenir gossos al camp...
ses en un foli sense cap tipus d’identificació). Ara he rebut la sentència i la
meva condemna.
Em sembla increïble que la gent
aprofiti la mínima ocasió per a treure
diners a costa dels altres i mentint davant la justícia. Imagineu-vos que ensopeguen i aprofiten el blau per a denunciar el seu veí i obtenir un sobresou… Però fins on arribarem? Tinc un
Spaneul Bretó, considerat un dels gossos més obedients, un caçador i gos de
mostra excepcional, incapaç de ser violent i menys encara amb un humà,

Turisme rural
La previsible confirmació d’una climatologia més mesquina en proporcionar els elementals recursos hídrics,
junt amb la subjecció a les disposicions que la poderosa Comunitat Europea pot articular en tot moment, estan
creant un paradigmàtic context per a
molt propietaris. Una solució estable
s’ha convertit en una empresa quasi
inviable a curt termini.
Una de les poques sortides a considerar és la reconversió de les antigues
cases de pagès en habitatges atractius i
idonis per a la pràctica de l’anomenat
16
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Volem que en Ferran Salvat sigui
quelcom més que un alcalde i president de “La Travessa” d’Anya
Amb referència a la carta publicada
a la seva revista núm. 296 del passat
mes de març, firmada per la Sra. Margarita Labera Balandín, sota l’enunciat
“Ferran Salvat, quelcom més que un
alcalde... sota sospita”, on es relaten fets
i s’exposen judicis sobre ell mateix que,
al nostre modest entendre, no es corresponen amb l’autèntica personalitat
del Sr. Ferran Salvat, “alcalde” o representant a Anya de l’alcalde d’Artesa de
Segre, i alhora, president de “La Tra-

ons que a aquell se li efectuen.
Molt al contrari, valorem molt positivament els treballs i desvetllaments
amb què el Sr. Ferran Salvat defensa
els interessos del nostre poble, que també és el seu, i li demanem que no es
desanimi per aquestes “petites escaramusses contràries” que, en definitiva,
és la servitud que, a través de tots els
temps, fins i tot els més grans homes
han hagut de suportar.

Josep M. Brescó i Bosch
i 53 firmes més
acostumat a tot, ja que va viure a
Barcelona un any… i he de pagar una
multa a un tipus que ni conec i no sé
què li he fet. I tot perquè vaig tenir la
mala sort de creuar-me amb ell un assolellat dia de desembre, un tipus que
va saber mentir molt bé per a ser cregut per un jutge.
Vull amb aquesta carta denunciar
aquesta espècie que s’aprofita de la justícia per a treure’s un sou i que paguin
les bones persones que donem auxili i
evitem històries. No m’estranya que la
gent tingui por i es torni esquerpa, perquè si no l’hagués ajudat no tindria les meves dades, no m’hauria denunciat i jo no
tindria el disgust ni la indignació que sento.
Gràcies, espero que en el recurs la
justícia descobreixi la veritat.
5 de maig de 2007
Ana Sellart Parreño
Turisme Rural. La província de Lleida,
posseïdora d’un considerable patrimoni
rural, hauria d’aprofitar la vigència
d’aquesta nova modalitat per potenciarla, com ho estan fent Barcelona i Girona.
És evident que una bona part de la
societat demana cada vegada més una
alternativa a les heterogènies, agitadores i sorolloses aglomeracions que comporta l’estança en els nuclis creats pel
corrent dels costums i la moda que la
reiterada propaganda s’encarrega de
publicitar. L’alternativa consisteix en
l’oferta de la tranquil·litat, el silenci i
la calma on moltes famílies opten per
poder gaudir els seus esplais. A més de
la no menys important consideració que
suposa la millora en el fruïment d’am-

Car tes a la R
edacció
Redacció
plis espais una menys onerosa càrrega
econòmica, comparadament amb els
llocs més concorreguts.
Les autoritats artesenques no poden
mostrar-se inactives enfront de l’evident
desvalorització que afecta una part del

seu territori. Amb la col·laboració de propietaris i representació dels poders provincials i de la Generalitat, s’hauria d’elaborar un estudi seriós per tal de planificar la viabilitat de la instauració i propagació del turisme rural en la seva juris-

dicció, ja que el seu arrelament en la comarca revertiria necessària i positivament
en el benefici dels recursos en el comerç
i l’hosteleria del municipi. L’ocasió cal
aprofitar-la quan es presenta.
Amat Bernaus Marqués

Agraïment
L’Associació Amics d’Alentorn dóna
les gràcies a l’excel·lentíssim alcalde
d’Alòs de Balaguer, així com al poble,
per la invitació rebuda per aquesta associació a la Setena Trobada de Sant
Mamet, que es va celebrar el passat 12
de maig d’enguany.
Aquesta festa tan agradable pel tracte rebut va donar lloc també a poder
conèixer-nos millor.

Associació Amics d’Alentorn

Coses del Brimero
anem amb camí de tornar-se a acabar.
Però no us preocupeu, que això que
passa ara que la canalla i les bèsties de
companyia s’han fet amos de la casa
pot durar molts anys. Això s’ha d’acabar, a casa han de manar los pares; a
les escoles, los professors; i al carrer,
les autoritats. Jo pregunto on anem. Vull
dir on anirem a parar. Jo els hi voldria
dir als pares que a casa érem 7 germans.
La mare feia un menjar per a tots i si
un no en volia... demà tindrà més gana;
no sense adonar-se si lo nen es trobava
bé. En canvi, ara, què vols per esmorzar i... si són quatre, quatre esmorzars.
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D’on venim i on anem? Que si lo primer home algú el va fer de fang, que si
el van trobar sota una col... com jo, que
la meua mare sempre em deia que em
va trobar sota una col i jo m’ho creia.
Anem al gra. Jo penso que lo Món
ha sigut sempre, però amb les evolucions s’ha acabat i s’ha tornat a començar vàries vegades. Si anem als Pirineus
i arreu del món, hi ha coves on hi trobareu bèsties de riu petrificades, com
peixos. Què vol dir això? Que per allà
dalt hi havien passat los rius i tal vegada lo mar.
Amb lo rumb que portem penso que

Jo a aquesta senyora, amb tot lo respecte, li diria lady Joca, encara que
comprenc que les mares ho teniu cada
dia més difícil.
Fa dos dies acabo de llegir “42 pares
acusats de pegar i maltractar els seus
fills” i per contra “72 fills acusats de
pegar i maltractar els seus pares”. Tot
això ha arribat per no caure aquella “galeta” a temps. Jo també he sigut jovenet
i sé que fins als 12 anys no tens mai la
raó i dius les mentides que et convé.
Prou.
Ton Bonet

V ida Social

Comunions 2007
Foto: Foto Joan - Promovideo
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El passat 20 de maig, a l’església de l’Assumpció d’Artesa de Segre, van rebre la Primera Comunió aquests nens i nenes (foto):
Gabriel Alsina Casanoves, Maria Bernaus Viles, Nil Brescó Marsol, Joan Codina Fabra, Sergi Farràs Roqué, Izan Fernàndez
Belchi, Núria Miró Serrano, Itziar Porti Oya, Édgar Romera Ceballos, Jaume Rovira Gotanegra, Mariona Salud Coma, Laura
Serentill Aldavó, Ariadna Serra Prat, Adrià Vall Solé.
També van celebrar la seva Primera Comunió: Gerard Cerrillo Jou, Marc Cerrillo Jou (5 de maig a Alentorn). Mar Baró
Vilanova, Nil Baró Vilanova, Andreu Naudi Miró (12 de maig a Salgar). Gabriel Solà Roselló (13 de maig a Rubió). Marta Mora
Castellà, Núria Mora Castellà, Marina Mora Castellà (13 de maig a Montmagastre). Lídia Cirera Escarraman (27 de maig a
Artesa). Bernat Cases Roca, Josep Cases Roca (9 de juny a Salgar).

Inf
or me
Infor

El canvi climàtic
Insistim sobre el canvi climàtic i les
conseqüències que ja té sobre les comarques més properes. Els nostres avis
deien: “No hi ha res més variable que
el temps”. Avui, però, el problema és
més profund. El curiós és que sobre el
temps, que és un tema recurrent i fàcil
quan la gent no sap de què parlar, qualsevol pagès o particular en podria fer
una dissertació sàvia, amb anècdotes i
experiències viscudes de forma erudita
i demostrar que té un criteri elaborat.
El problema és l’escalfament del planeta, que comporta un gradual canvi
climàtic amb conseqüències avui imprevisibles, però que algunes com la
sequera i les gelades fora de temps ja
les hem començat a patir. Aquest passat febrer va fer un temps de març-abril,
i al mes de març, just a l’entrada de la
primavera, va fer un temps de febrer
amb nevades i baixades de termòmetre
per davall de 0 graus.

El nivell de conscienciació
Al gener gairebé no es parlava del tema,
però a partir de les iniciatives de
Greenpeace i algunes ONGs en defensa del Planeta, la cancellera alemanya
A. Merkel, en la seva funció de capdavantera de torn de la Unió Europea, va
reunir tots els caps de Govern. Es va

plantejar quines mesures calia prendre
de manera urgent, què es podia fer a
nivell dels estats. Es va parlar si contaminar, en quin grau era delicte, de les
possibilitats factibles de generar energies alternatives, etc.
Sempre assessorats per tècnics, amb
el nom de “La declaració de París” es
va plantejar el tema pel Pannell Internacional de la ONU, format per experts
de 113 països. Diuen que l’escalfament
és un fet inequívoc. Onze dels darrers
12 anys han estat els més calents de la
història. S’està desfent l’Àrtic i els glacials del Pol Sud han retrocedit 200 metres en els últims 5 anys.
Si augmenta 15 centímetres el nivell
del mar, seria un desastre ecològic per
les platges i poblacions litorals.
A les zones ha disminuït la freqüència de dies, nits fredes i de les nevades
i han augmentat les onades calentes.
Les sequeres s’han fet més intenses i
duren més. Als Estats Units el 2006 ha
estat l’any més calent dels últims 112
anys. A més de l’onada d’huracans de
Centreamèrica, existeix el perill latent
de més secades i inundacions.

desforestació, de que estem immersos
en un procés de desertització, de que
una part important de la població mundial ja en pateix la mancança.
Avui podem aportat més dades.
ADENA diu que els grans rius estan en
situació de risc. El Nil, el Riu de la Plata, l’Indo, entre altres, no estan fora del
problema. Països com Canadà –té les
reserves d’aigua més grans del món–
tenen un futur de riquesa.
Un 40% de la població mundial, entre els que hi està Espanya, ha d’afrontar la distribució racional dels recursos
d’aigua. Sense anar més lluny, informació de març d’enguany, s’havia
anunciat que si no plovia, aquest estiu
es prendrien mesures per restriccions
d’aigua. El Canal d’Urgell deia el mes
de març que sols tenia aigua per 1 mes
i mig d’aquest estiu i desaconsellava
que es plantés panís, quan ja n’hi havia
de plantat, i la gent de l’Urgell ja feia 2
mesos que preveia aquest problema.
Ara, amb les pluges de Setmana Santa i abril, aquestes expectatives, han
canviat.

Les reserves de neu
L’aigua, un bé escàs
Fa 5 ó 6 anys, amb aquest títol vàrem
parlar a La Palanca del tema de l’aigua en profunditat. Es va parlar de la

A més de la pluja, les reserves de neu a
les muntanyes de Lleida constitueixen
un dipòsit aqüífer que forma part d’un
procés natural des de sempre. A l’hi-

Fotomuntatge “El món de dia” de la NASA
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Una realitat que cal assumir
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vern s’acumula als cims, mentre que a
la primavera i a l’estiu va baixant pels
rius amb les lleres i riberes amerades
d’aigua.
Aquesta primavera, amb els arbres
florits, els pagesos es defensaven a la
nit posant en marxa els recs per aspersió a les plantacions de fruiters i vigilant els termòmetres per les gelades. De
sobte, en algun lloc es va acabar l’aigua i els aspersors es van parar. El dany
va ser inevitable.
De les reserves de neu no sols en viu
la pagesia, sinó moltes poblacions de
Lleida per l’aigua de boca.

Foto: Eva Maza

Accions a nivell d’usuari

El diòxid de carboni
De tant repetir-ho, això ho sap molta
gent. L’acumulació de diòxid de carboni i altres gasos a l’atmosfera provoca l’efecte hivernacle, que és conseqüència de la contaminació.
Segons el científic Salomon, el percentatge de diòxid de carboni a l’atmosfera va estar estacionat al llarg de
10.000 anys en 280 parts per milió, i
ara és de 380 per milió i continua augmentant. Aquests gasos impedeixen la
refracció a l’espai dels raigs infrarrojos
solars. Es reescalfen i això comporta el
derretiment dels glacials i de la neu.
Arreu del món les aigües van pujar
3,3 mil·límetres per any entre 1993 i
2006, i en llocs puntuals van augmentar les pluges, els huracans, els tifons
i les inundacions. I encara poden sovintejar més.

Els danys humans i econòmics poden
ser enormes. L’Informe Stern calcula que
el món pot perdre cada any entre un 5%
i un 20% del Producte Brut. El 2003,
una onada de calor va matar a Europa
moltes persones. Les poblacions més
pobres són les més vulnerables.

tícules, més gran serà el tamany de l’aigua congelada”.
“Abans de tot –segueix– no n’hi ha
prou amb mirar els núvols, cal disposar d’informació completa d’experts
meteoròlegs”.

Sensibilització de la comarca
La lluita contra les gelades
Amb aquest títol publicava l’any 1959
la revista “Mecànica Popular” un article que es pot trobar a les biblioteques
o a les Escoles Industrials. Thomas
Edison deia que sempre hi ha una manera de fer les coses millor, però que
cal trobar-la.
Ja en aquell any deia que, mitjançant un generador de terra i avionetes,
es podia tirar iodur de plata a l’interior
dels núvols i que era possible destruir
la pedregada abans que aquesta malmeti
els fruits.
L’art de suprimir la pedra és encara
nou –deia el 1959–, per la qual cosa
cal desenvolupar mètodes de control.
Propietaris de fruiters contracten experts en la sembra als núvols, per tal
d’impedir els danys de la pedregada en
una zona determinada. “La pedra es
forma als núvols freds, saturats d’humitat, que tenen molt poques partícules en les quals aquesta humitat pugui
condensar-se. Quan les condicions són
adients, aquestes partícules d’humitat
es congelen convertint-se en pedra.
Quant més gran sigui el número de par21
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A fi i efecte de sensibilitzar els ciutadans del problema del segle XXI, s’ha
endegat una campanya sobre l’escalfament global a Antena 3 i Onda 0. El
tema és prou important com per a sumar-hi esforços a tots nivells i comunicar les possibles conseqüències
mediambientals que es podrien produir.
Fins el 30 de març, Antena 3 Noticias
i Espejo Público (Susana Griso) i la
Brújula d’Onda Cero, entre altres programes, explicaven en què consisteix
l’escalfament global, les conseqüències i les pautes d’actuació. La iniciativa
(esperem que en vinguin d’altres) ha
estat promoguda pel Departament de
Medi Ambient. La campanya es va iniciar
el 22 de març, Dia Mundial de l’Aigua.

Amb el tema de les avionetes passa com
amb les “meigas”, ningú no les ha vistes, però “de haberlas, haylas”. Es diu
que de veure-la sols l’ha vista un pastor entre núvol i núvol, però des de Santa Maria i Vilanova de Meià s’escolta
perfectament. A Cubells han notat que
comença a ploure i que acte seguit para
en sec. A Camarasa molta gent creu que
l’avioneta existeix. Etc.

El Montsec
És una serralada de més de 40 quilòmetres de llargada, que és una mena de
columna vertebral de la província de
Lleida. Vol dir “mont tallat”, no muntanya seca sense aigua. El nom té la
mateixa etimologia que Montserrat i la
seva configuració de pedra calcària la
fa des de sempre adient per a fer les
funcions d’esponja i encabir les aigües
pluvials, que després deixa anar per les
nombroses fonts.
Per la seva característica és un lloc
on es generen moltes tempestes. Diuen
els pagesos que des d’abril-maig fins a
final d’octubre és quan es tallen els
núvols. Aquest punt s’hauria de com-

Inf
or me
Infor
Foto: Josep Argerich

abolladura) i no les poden menjar els
animals.
El passat estiu, el Jutge de Pau de
Vilanova era a l’hort amb la seva dona.
Estava ennuvolat, va passar l’avioneta
i, acte seguit, al cap de pocs segons, el
vidre del cotxe va quedar impregnat de
iodur de plata. La feinada va ser per
treure’l. Només es va poder treure a
base de dies.

Conclusions

provar amb dades fiables.
Diuen que quan passa l’avioneta deixa les pedres impregnades de iodur de
plata i que les taques no marxen. Una
conseqüència és que la llet de les ovelles i les cabres que han menjat herba
tacada amb iodur produeix diarrea a les
cries recent nascudes. Si volen que no
es morin, les han de baixar als corrals
de Vilanova de Meià i alimentar-los amb
llet que tenen al corral. Els ho donen amb
biberó, igual que a una criatura. La qüestió és que se’n puguin sortir.
Anys enrere, la zona del MontsecComiols era un secà frescal, amb àrees
de patamolls. A la venda de finques, el
comprador havia de vigilar que no hi
hagués cap patamoll. Als camps s’hi
feien moltes varietats de patates, hi havia humitat natural, hi rajava aigua per
tot arreu. I ara, en no ploure (o no dei-

xar ploure, no se sap), la immensa majoria de fonts estan seques, aquelles
fonts del Montsec i Comiols que mai
s’havien vist estroncades. Ara no sentiràs parlar a ningú de patamolls. Temps
enrere els pagesos endevinaven en quina finca plouria a la tarda gràcies a la
ubicació de determinats núvols.
Al Montsec hi ha plantacions de cirerers i les cireres van al mercat. Si
menjar herbes infectades de iodur de
plata perjudica i provoca diarrees als
animals, també pot afectar el sistema
digestiu de la gent que es mengi els
fruits afectats.

Experiències
Els pastors del Montsec tenen moltes
anècdotes, perquè ja fa anys que pateixen la situació. Als arbres i plantes se’ls
hi arruguen les fulles (i no és
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L’avioneta
El passat 4 de maig, en finalitzar la seva conferència, la
primera pregunta que es va fer a en Francesc Mauri, el
meteoròleg de TV3, va ser sobre l’existència o no de l’avioneta. Després de dir que vagi on vagi, ja sigui a la
Catalunya pagesa ja sigui en altres regions de la península, sempre li pregunten per l’avioneta; la seva resposta va
ser que no hi ha proves de la seva existència.
A Catalunya pot ser difícil de demostrar-ho, però si
fem una ullada a la resta del món (via Internet), no ho
és tant. Ara només cal que alguna persona digui que ha
vist a terra una avioneta semblant a les de la dreta.
JM Espinal

En el cas que el tema de l’avioneta es
pogués demostrar de forma fefaent, resultaria que per la voluntat de quatre
interessos particulars, a la gent que llegim les noticies o que seguim el tema
ens fan sentir com a idiotes. Es tractaria de quatre espavilats anònims que
alteren el sistema de ploure natural, i
que perjudicarien el 99% de la població (els productors, els pagesos i la salut dels consumidors dels productes
dels camps i dels horts, que som tots).
La solució està en mans dels polítics
lleidatans, que per la seva situació de
privilegi, disposen de moltíssima més
informació que la gent planera. La solució, doncs, seria que fessin el mateix
que els polítics de la Unió Europea i de
l’ONU. Conscienciar-se i lluitar des de
les seves possibilitats, que són moltes,
per a restablir l’equilibri ecològic. I
aprofitar el regal del cel de les darreres
pluges per a plantejar-se seriosament el
tema. La presumpta avioneta pot
destruir les tempestes petites del
Montsec, esperem que s’acabi, però no
hi té res a fer amb la superborrasca que
ens ha beneficiat aquest dies d’abril.
Bartomeu Jové i Serra

In Memoriam

Adéu, Elvira

Nota d’agraïment
La família d’Elvira Rosell i
Barbosa agraeix les mostres de
condol rebudes per tan dolorosa
pèrdua.

Nota de
condol

Elvira, ens deixes desolats. Marxes
amb curta vida, però per a nosaltres
ha estat tan plena, tan desinteressada, tan cristiana i bondadosa.
Nosaltres i tothom que et coneixia
a fons no trobem paraules per poderte agrair la teva companyia, plena de
voluntat, d’estimacions sense límits
d’alegria, d’empenta, de comprensió,
de tolerància, d’estimació a la gent,
sobretot a la gent del teu estimat poble de Gàrzola. Tant de bo que tota
la gent del planeta pogués dir el mateix, perquè el món fóra d’una altra
manera.
Adéu, Elvira. Sempre et recordarem com l’Elvira de cal Rossell.
En pau descansis.

Virgilio Gabaldon

Nota d’agraïment
La família Nogués-Galceran volem
agrair les mostres de condol rebudes per
la mort de la Mercè Galceran, que ens
va deixar el passat dissabte 9 de juny.
Gràcies a tots els que heu estat amb
nosaltres donant-nos recolzament durant aquest dies.

Nota de
condol

Els membres dels Consells de
Redacció i d’Administració
de La Palanca volem expressar el nostre més sincer condol a la família de Francesca
Solé i Clotet, coneguda popularment com la Sisqueta.
Des dels inicis de la revista, ara fa 25 anys, va col·laborar-hi amb els seus escrits
impregnats d’un gran humanisme. Gràcies, Sisqueta.
Aprofitem per recordar que
La Palanca va publicar un reportatge d’ella en dues vegades amb el títol “La
Sisqueta”, la més gran odissea d’Artesa (números 233 i
234, d’agost i setembre de
2001).

Nota d’agraïment
La família Canes-Capell vol agrair les
mostres de condol rebudes per la mort
del nostre estimat Manel Canes i
Gardeñes.
També volem donar les gràcies als
serveis mèdics del CAP d’Artesa per la
seva assistència i bona disposició que
van mostrar-li en tot moment.
Moltes gràcies a tots.
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Els membres dels Consells de
Redacció i d’Administració de
La Palanca volem expressar el
nostre més sincer condol a la
família de Mercè Galceran,
mare de la nostra col·laboradora des de fa anys Mercè Nogués.

Notícies de la Biblioteca

Activitats a la biblioteca
Curs d’informàtica
Durant els mesos de març, abril i maig
un grup de 8 persones conduïdes pel
professor Àlex Trepat s’ha endinsat en
el món de les noves tecnologies: conèixer l’ordinador, saber guardar arxius,
ordenar carpetes i executar els diferents
menús del programa word. També han
tingut l’oportunitat de descobrir
internet, tant per buscar informació com
per comunicar-se via digital.
Esperem poder fer més cursets el
curs vinent per donar a tothom l’oportunitat d’accés a la societat de la informació.
La biblioteca posa a disposició dels
usuaris, a partir de 12 anys, 4 ordinadors per tasques de multimèdia i
internet totalment gratis.

Hora del conte
Cada més hem procurat dur a terme un
Hora del conte per diferents franges
d’edat, ja que no disposem d’espai suficient per encabir tota la mainada.
Durant aquest últim mes la Josefina
Solans ha explicat Un cangur a la masia i El regal a nens i nenes de P3.
Els nens i nenes de 7 anys van poder
gaudir de la lectura de contes en castellà per la Sra. Riet Caljou: El cuento de
Perico el travieso i El cuento de la oca
Carlota. Contes d’una autora anglesa
molt coneguda arreu d’Europa, Beatrix
Potter. El món de Beatrix Potter és tan
atractiu ara com quan va ser creat a principi dels anys vint.
Si algú està interessat a conèixer els
contes d’aquesta autora, a la biblioteca
hi trobareu Cuentos Completos.

Activitats a l’estiu
Durant els mesos de juliol i agost hi
haurà BIBLIOPARC a la plaça de
l’Ajuntament de 7 a 9 de la tarda. Hi
podreu trobar contes i revistes infantils
i revistes de tota mena per adults.

SISTEMA DE LECTURA PÚBLICA
Horari
A partir del juliol, de 17h a 20:30h
Dissabtes, tancat del 15 de juny al 30 de setembre
Vacances
Del 15 de juliol al 15 d’agost
- Sala de lectura
- Accés a internet gratuït. Màxim 2 hores setmanals
- Préstec de llibres, revistes i audiovisuals
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Josefina París

Tema del Mes

Eleccions municipals 2007
passat 27 de maig es van celeE lbrar
les vuitenes eleccions municipals des de la restauració de la
democràcia. En base als resultats i
als regidors obtinguts, els passat 16
de juny es van constituir els ajuntaments i es van escollir els nous alcaldes. A casa nostra, els vots han estat
molt repartits, sent les forces més
votades CiU i ERC. Hi ha hagut canvi d’alcalde a Artesa (Domènec
Sabanés d’ERC) i Vilanova de Meià
(Xavier Terré d’ERC). Continuen els
anteriors alcaldes al capdavant de
Cubells (Josep Roig de CiU), Foradada (Salvador Boliart de CiU) i Alòs
de Balaguer (Lluís Soldevila de CiU,
qui havia rellevat per defunció Martí
Galceran a mig mandat).

Els resultats electorals van atorgar 5
regidors al grup d’ERC (752 vots), 4 a
CiU (695 vots) i 2 al PSC (336 vots).
Per primer cop, el PP es quedava sense
cap regidor donat que només va tenir
56 vots que no li van servir per obtenir
cap representant a l’Ajuntament.
Respecte a les eleccions de 2003, hi
va haver canvis significatius, ja que es
va girar la torna entre els alcaldables
d’ERC i CiU. Si al 2003 va ser Domènec
París el més votat per davant de Domènec
Sabanés, enguany va ser al revés. L’altra
novetat va ser l’augment d’1 regidor per
part del PSC, cosa que convertia en decisiva la formació de Josep Galceran de
cara a l’elecció del nou alcalde.

Després de diversos dies de negociacions, rumors i comentaris en tots sentits, va arribar el dia de la investidura,
on va ser escollit alcalde Domènec
Sabanés amb els 5 vots favorables
d’ERC. Els regidors de CiU (4) van
votar el seu candidat Domènec París. I
els dos regidors del PSC es van abstenir. Per tant, Domènec Sabanés va ser
escollit alcalde i governarà en minoria
a l’Ajuntament d’Artesa.
L’acte d’investidura va ser dels més
concorreguts que es recorda i l’expectació pel posicionament del PSC va deixar
petita la sala d’actes de l’Ajuntament. En
els seus discursos, els caps de llista van
defensar els seus plantejaments.
Així, l’alcalde sortint Domènec París, va explicar que
deixaven un ajuntament amb l’economia sanejada després de dur a terme
una gestió econòmica exhaustiva i que
havien treballat fins
aquell mateix dia al
matí per deixar lligats temes com els
cursets de natació.
Va dir que faria una
oposició constructiva
i, si cal, dura, pensant
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Artesa de Segre. Domènec
Sabanés (ERC), alcalde

sempre en el millor per al municipi.
Josep Galceran va explicar que s’havien acostat cap a ERC i havien arribat
a un principi d’acord, tot i no poder tancar cap pacte fins al moment. Galceran
va dir que s’havien abstingut per facilitar l’elecció de Domènec Sabanés i per
deixar les portes obertes a una futura
col·laboració, però de moment es queden a l’oposició. Galceran també va dir
que havien estat molt a prop de l’acord
amb CiU per la seva bona predisposició.
El nou alcalde Domènec Sabanés va
mostrar la seva satisfacció pel nou càrrec, afegint que per a ell era un premi
després de 12 anys com a regidor.
Sabanés va exposar que la seva formació tenia fama de treballadora i que ell
volia continuar en aquesta línia. També
va estendre la seva mà als regidors dels
altres grups per futures col·laboracions.
Artesa de Segre
Alcalde:
Domènec Sabanés i Porta (ERC-AM)
Regidors:
Per ERC-AM: Mercè Nogués i Galceran,
Eva Maza i Batlle, Toni Belchi i Escobosa,
Joan Camats i Campabadal
Per CiU: Domènec París i Artigues,
Carme Barril i Brescó, Salvador Maluquer
i Brescó, Sílvia Cardona i Canes
Per PSC-PM: Josep Galceran i Sellart,
Carme Miquel i Brufau

Tema del Mes
Alòs de Balaguer
Alcalde:
Lluís Soldevila i Cuadrat (CiU)
Regidors:
Ramon May i Calvet (CiU)
Josep Riasol i Batalla (CiU)
Antoni Josep Baella i Pedrol (CiU)
Jordi Durany i Alepuz (IAB-AM)

Cubells
Alcalde:
Josep Roig i Armengol (CiU)
Regidors:
Clàudia Bellostas i Solé (CiU)
Sebastià Boixadera i Brescó (CiU)
Josep Camps i Balagué (CiU)
Salvador Soldevila i Pedrol (ERC-AM)
Josep Alfons Eroles i Carrera (ERC-AM)
Pere Papell i Papell (ERC-AM)

Foradada

Alcalde:
Salvador Boliart i Monsonís (CiU)
Regidors:
Jordi Garí i Corberó (CiU)
Joan Roca i Filella (CiU)
Ricard Roma i Codina (CiU)
Francesc Xavier Naudi i Solà (ERC-AM)

Vilanova de Meià
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Alcalde:
Xavier Terré i Boliart (ERC-AM)
Regidors:
Jacint Sala i Batalla (ERC-AM)
Antoni Estrada i Puigpinós (ERC-AM)
Josep Inglavaga i Prat (ERC-AM)
Josep Maria Eroles i Novau (CiU)
David Codina i Bròvia (CiU)
Jordi Novau i Vilanova (CiU)

Tema del Mes

Entitat Municipal Descentralitzada de Santa Maria de Meià
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Alcalde:
Josep Maria Miranda i Torrent
(CiU)
Vocals:
Jesús Mitjans i Roca (CiU)
Ramon Vila i Rica (ERC-AM)

Tema del Mes

El debat electoral de Ràdio Artesa i La Palanca

ta La Palanca van organitzar un debat electoral en què els candidats a
l’alcaldia d’Artesa van respondre a
les seves preguntes i a les del públic.
L’acte es va dur a terme el passat 18
de maig a la Dàlia Blanca, va ser obert
al públic i es va retransmetre en directe
per l’emissora municipal. El debat va
aixecar molta expectació entre la ciutadania perquè es podien veure cara a
cara els candidats i, a més, el públic
podia preguntar-los directament sobre
temes municipals (tant in situ com a través de correu electrònic i per telèfon).
Va ser una activitat novedosa, ja que
si bé en anteriors eleccions municipals
Ràdio Artesa havia organitzat alguns
debats, aquests havien estat sense assistència de públic en directe. Als anys
Casas de la Esperanza, és una ONG
que pretén millorar l´habitatge, la
formació i el desenvolupament de
famílies dels barris marginals de
Granada (Nicaragua).
Per aquest motiu hem habilitat dos llocs
de recollida on hi podeu deixar :
- Llibres de text (en castellà)
- Contes (en castellà)
- Diccionaris (en castellà)
- Bolígrafs, colors, retoladors…
- Llibretes
- Jocs educatius
- Instruments musicals
-…

80 també s’havia realitzat algun debat
al Cine Catalunya amb força ressò, però
sense els mitjans tècnics i la preparació que hi havia enguany.
El debat va ser moderat per Carles
Isanta (Ràdio Artesa) i Miquel Regué
(La Palanca) i va consistir en les mateixes 27 preguntes a cadascun dels
candidats: Domènec París de CiU,
Domènec Sabanés d’ERC, Josep
Galceran de PSC i Ramon Brescó del
PP. Les preguntes eren secretes de manera que els candidats no les sabien amb
antelació. Les respostes eren alternes,
de manera que ningú tenia avantatge a
l’hora de contestar.
Va ser un acte que va tenir molt èxit
(unes 300 persones quasi van omplir el
local) i centenars de persones el van
seguir per les ones. Es va rebre un allau
de preguntes i molts ciutadans ens han

felicitat per la iniciativa.
Els candidats van fer un paper digne, van demostrar una bona preparació
i van aconseguir fer un debat àgil, ple
de rèpliques i matisos que van servir
perquè els votants es fessin una idea
dels seus programes i del seu tarannà.
L’únic punt a millorar de cara a properes eleccions és la durada, ja que
aquest debat va arribar a les quatre hores i es va fer un xic massa llarg. Des
d’aquestes línies aprofitem per agrair
la participació dels alcaldables i també
de tots els artesencs en general.
Ràdio Artesa i La Palanca
Autors de les fotos del Tema del Mes:
Miquel Regué, Ajuntament d’Alòs,
Jaume Regué, Nick Boliart, Josep
Argerich

LLOCS RECOLLIDA:

RECOLLIDA
MATERIAL
ESCOLAR
PER
NICARAGUA
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mitjans de comunicació locals
E lsRàdio
Artesa de Segre i la revis-

* MERCERIA TERESINA
(C/ Bisbe Bernaus, 14)
* CAL MORERA
(Ctra. Agramunt, s/n)
FINS EL DIA:

8 de juliol

ORGANITZA:
Maria Camats Malet,
Sonia Tugues Solsona,
Esther Pinen Delgado,
Maite Fons Aumedes

Par
len les Entita
ts
arlen
Entitats

1a Trobada d’Acordionistes de la Noguera
Grup Cultural La Travessa d’Anya va
E lorganitzar
el passat 12 de maig la Primera
Trobada d’Acordionistes de la Noguera en el marc
de la plaça Major del poble.
S’hi van aplegar més de 1.000 persones en una
vetllada farcida de música, tradició i nostàlgia on hi
van participar 28 acordionistes, tres violinistes i un
músic tocant el sac de gemecs, oferint-nos un ampli
ventall de cançons força romàntiques i nostàlgiques.
El bon temps va acompanyar aquesta Primera Trobada
d’Acordionistes, que va comptar també com dèiem
abans amb afluència de públic des de les primeres
hores de la tarda, tot i que l’inici de l’esmentada
trobada estava anunciat per les 10 de la nit.
Al llarg de tota la vetllada, el públic assistent va
gaudir de belles melodies que ens mans dels
acordionistes i en el marc del poble d’Anya sonaven
com a melodies celestials.
Un dels moments emotius de la trobada es va viure
en el moment que vàrem nomenar padrí de la trobada
al gegantó acordionista allí present, que juntament amb
la gegantona varen presidir la Primera Trobada
d’Acordionistes de la Noguera.
En un ambient molt familiar que implicava a tots
els presents en un silenci sepulcral per escoltar lo bé
que se sentien els acordionistes, vàrem arribar a prop
de les tres de la matinada i forçosament vàrem haver
de donar per finalitzada la Primera Trobada
d’Acordionistes, esperant amb ansietat la promesa del
Grup Cultural La Travessa pel proper 10 de maig de
l’any 2008 d’organitzar la Segona Trobada
d’Acordionistes de la Noguera. Allí esperem ser-hi i
també esperem a tots els amants de la música a través
dels acordions.
Cal recordar i agrair la col·laboració de totes les
persones que d’una manera o altra han fet possible la
celebració
d’aquesta
Primera
Trobada
d’Acordionistes.

Text: Grup Cultural La Travessa d’Anya
Fotos: Sergi Valls
DIUMENGE DIA 8 DE JULIOL,
A LA 1 DEL MIGDIA
INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ
D’ESCULTURA
“FORMES INVISIBLES”
DE M. TERESA LEGARRETA MACAU
LA TRAVESSA D’ANYA

Tindrem l’oportunitat de contemplar unes obres d’art creades
per una persona invident.
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QUE PODRAN VEURE EN LA GALERIA D’ART DE

Obert: Del 8 al 22 de juliol del 2007
Horari: Laborables de 18 a 20h.
Diumenges: de 11 a 13 i de 18 a 21

Par
len les Entita
ts
arlen
Entitats

Sortida a Tudela de Segre
Segre els components de Les Terres
del Marquesat (unes 18 persones
aproximadament) i, de la mà del nostre bon amic i col·laborador en
Ramon I. Canyelles, ens vam endinsar en la història d’aquest antic i bonic poble.
Quantes vegades hem passat de llarg
o per la vora d’aquest poble, però mai
ens hi havíem aturat, per contemplar el
seu castell, els portals, l’església i l’ermita de Santa Fe. La Junta Veïnal ha
dut a terme una feina magnífica. En el
DVD dedicat a l’ermita de Santa Fe es
pot veure la quantitat d’hores de jova i
del que es capaç de fer la voluntat d’un
poble.
Bé, en Ramon I. Canyelles ens va
acompanyar fins al castell on ens esperaven la Sra. Hermínia Riart de cal Pubill, propietària del castell. Voldríem
destacar la seva amabilitat i la de les
altres dues senyores que ens van acompanyar durant tota la visita: M. Rosa
Farràs i Rosa M. Arnau.
Una vegada obertes les portes del
castell, en Ramon I. Canyelles ens va
explicar que aquest és documentat el
1172 en el testament de Ramon Bernat
que llegà al seu fill Ramon.
Segons Miret i Sans, és probable que
aquest castell restés vinculat a l’ordre
templera. L’actual castell està construït, segons un model barroc, sobre les
restes visibles de l’antiga construcció.
Durant la Guerra Civil (1936-1939),
aquesta casa senyorial va fer les funcions d’escola militar i centre de control
estratègic de les forces republicanes, i
les seves parets conserven gràfics i dibuixos d’un valor únic.
A principis del segle XVII, Tudela i

el seu senyoriu depenien del cavaller
Francesc Gilabert i
d’Alentorn, que fou
diputat militar de la
Generalitat de Catalunya, l’any 1785.
Tudela, juntament
amb Seró, Colldelrat,
Tancalaporta i Grialó
pertanyien al Marquès de Barberà.
L’any 1553 Tudela
de Segre tenia 22
focs, en el cens de
Floridablanca eren ja
137 habitants. El
1860 el municipi de
Tudela de Segre (que
incloïa Tudela, Seró,
Colldelrat, Grialó i
Tancalaporta) tenia
935 habitants, xifra
mai superada des
d’aleshores. Fins el
1971 Tudela de Segre
va ser municipi independent, integrat a
més pels pobles veïns de Seró i Colldelrat i els deshabitats de Tancalaporta
i Grialó. Tots els pobles mencionats van
ser annexionats a Artesa de Segre. El
municipi tenia 402 habitants.
Segons Coromines, el nom de Tudela
és d’origen llatí: diu Coromines que la
terminació “ela” ve del mot llatí “Tutela” que significa protecció.
Desprès de totes aquestes explicacions, ens vam dirigir a l’ermita de Santa
Fe per un trencall de la carretera principal. Una vegada en aquest lloc, vam
degustar unes magdalenes de poma,
mistela i ranci que ens va posar en forma. En Ramon I. Canyelles, junt amb
la Sra. M. Rosa Farràs, ens van explicar els costums i les tradicions d’aquesta ermita.
De tornada vam fer un tomb pel poble, pujada al campanar per contemplar
la campana d’obús i visita a l’església
de Sant Pere. De la mà del mateix guiatge, ens van dir que la façana i el campanar són de reconstrucció recent (ve31
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dissabte 9 de juny ens vam troE lbar
a l’entrada de Tudela de

ieu l’article d’en Ramon I. Canyelles a
la Palanca “Artesa, pas a pas. Esglésies amb campana d’obús. Tudela de
Segre - part 7").
A la sortida de l’església vam passar
per davant la casa del poeta de
Menàrguens en Joan Barceló i Cullerés,
home prolífic i malauradament desaparegut. Per finalitzar, vam passar per on
hi havia la bassa del poble, que ara s’ha
convertit en un bonic jardí i una font.
Ja passada la una de migdia, ens vam
acomiadar d’una manera molt col·loquial de les senyores Hermínia, M.
Rosa i Rosa M. (sincerament, moltes
gràcies per la seva amabilitat), i també
del nostre bon amic Ramon. Entre tots
donem a conèixer el nostre país; com
més el coneixerem, més l’estimarem.

Francesc Gessé
Associació Cultural Terres del Marquesat
www.marquesat.net

Par
len les Entita
ts
arlen
Entitats

Activitats dels Amics de Baldomar
de Veïns “Amics de
L’ Associació
Baldomar”, un cop renovada la
Junta, torna a realitzar força activitats.
Les últimes han estat:
- 7 d’abril: una xerrada sobre “el canvi
climàtic” a càrrec de Josep Salud Puig,
fill de Baldomar i professor a la Universitat Politècnica de Catalunya.
- 28 d’abril: després de l’Assemblea
General Extraordinària per adaptar els
estatuts a la legislació actual, es va fer
una conferència-debat sobre la “situació actual al Sàhara Occidental” a càrrec dels senyors Toni Quadras (amic del
Sàhara a Igualada), Tomàs Callau (historiador) i Felipe Moreno (de Sant
Martí amb el Sàhara). Ambdues xerrades, força interessants i concorregudes.
- 29 d’abril: es va anar a Os de Balaguer,
a la XX Trobada de Campaners. La
veritat és que va ser un espectacle i va
estar molt ben organitzat.
- 26 de maig: es va fer la Festa de Primavera. Les persones que hi varen participar, van portar a la plaça diferents
plats preparats per després degustar
amb totes les persones assistents.
Des d’aquí volem agrair l’assistència i la col·laboració de tots els socis i
de d’altres persones als diferents actes
que es van convocant.
Associació de Veïns
“Amics de Baldomar”

JAS engega motors!
associació de Joves d’Artesa de Segre (JAS) es tor-

L’na a posar les piles!
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Aquesta vegada ho hem fet per als joves aficionats al
motor i la velocitat. La cita va tenir lloc el dissabte 2 de
juny al Polígon Industrial El Pla, on els aficionats a aquest
esport van poder participar i gaudir d’un bon espectacle.
També es va comptar amb servei de bar.
La prova va constar de curses per a motos, quads i cotxes. Els tres primers classificats de cada prova van obtenir
un trofeu.
Donem gràcies a totes les persones que fan possible tirar
endavant l’associació.
JAS
Foto: Mariona Oriola

Par tits P
olítics
Polítics

L’apunt del PSC-PM... Eleccions 2007 i debat de investidura
agrair a tots els votants la
V olem
seva participació, i en especial a
qui ha triat la nostra opció.
El resultat en aquestes eleccions ha
estat per sota de les nostres previsions,
però el resultat és el que és. És legítim
i s’ha d’acceptar. Tot i així, s’ha aconseguit la possibilitat de decidir, donat
que podem fer de frontissa.
Un cop s’han iniciat les negociacions, hem intentat, com en l’anterior investidura, que hi hagués un pacte entre
totes les forces polítiques que han tingut representació, per passar pàgina i
anar tots a sumar. No ha estat possible.
Esquerra ha estat la força més votada en les eleccions municipals. La situació política exterior també ha canviat, deixant, en totes les administraci-

ons superiors, governs socialistes o
d’esquerra. També tenim més coincidència en les propostes del programa.
Tot això ens ha fet acostar cap a Esquerra i tenim un principi d’acord des
del dia 7 de juny, però encara no s’ha
tancat cap pacte. ERC ens va presentar
un document perquè signéssim, sense
possibilitat de poder fer canvis, donat
que des d’aleshores, no hem pogut
aconseguir que s’asseguin, per comentar-ho i acabar de xafar el programa i les carteres. Volen anar a la
seva i que ningú els condicioni. Nosaltres ens vam abstenir en la votació
d’investidura per facilitar l’elecció del
Sr. Sabanés, per deixar les portes obertes i poder lligar aquest acord de govern, que presentaria moltes possibilitats per Artesa. Mentrestant, ens que-

darem a l’oposició i recolzarem les propostes que siguin bones pel poble.
Cal dir també que l’acord amb Convergència ha estat molt proper, donada
la bona predisposició mostrada, tant en
el repartiment polític com en programa i carteres de govern. Almenys
aquests sí que van voler seure a parlar.
Sempre, igual que abans, hem pres
la decisió que ens sembla millor pel
poble, evidentment, posant-ho tot sobre la taula. Tant sols demanem respecte
per la nostra decisió.

Josep Galceran i Sellart i
Carme Miquel i Brufau
Membres del Grup municipal PSC-PM
a l’Ajuntament d’Artesa de Segre

No ha pogut ser
d’ERC vam considerar que no era necessari crear una regidoria per a les entitats, però vam accedir a la resta de les
demandes. D’aquesta manera es va redactar un document que vam fer arribar al PSC i que no es va signar perquè, arribats a aquest preacord, el candidat socialista va començar a mostrar
les seves reticències.
Aquest és el text del document:
Primer.- Que el proper dia 16 de juny,
en la sessió constitutiva de la nova corporació, els Regidors/es del grup
d’ERC-AM i del grup del PSC-PM donaran el seu vot per investir Alcalde al
candidat d’ERC-AM, el senyor
Domènec Sabanés i Porta.
Segon.- Que la Junta de Govern Local
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El Grup Municipal d’ERC, després
dels Ple d’investidura del nou Alcalde i en vista dels comentaris que ens
han arribat, volem fer públic el document del preacord al que havíem
arribat amb el grup del PSC.
Aquest document és el fruit d’una
sèrie de reunions i negociacions portades a terme entre els regidors electes
d’ERC i membres del PSC. L’oferta
inicial d’ERC va ser d’una tinença d’alcaldia i 2 regidories. El cap de llista
socialista va demanar dues tinences
d’alcaldia, va declinar continuar cuidant-se dels pobles, va demanar poder
col·laborar amb àrees que no fossin de
la seva responsabilitat i va manifestar
el seu desig de crear una regidoria d’entitats i participació ciutadana. El grup

estarà integrada pel senyor Alcalde,
que la presidirà, per un Regidor o Regidora del grup d’ERC-AM i pel Regidor i per la Regidora del grup del PSCPM, tenint en compte que el número de
regidors/es que pot nomenar l’Alcalde
com a membres de la Junta de Govern
no podrà ser superior a un terç del
nombre legal de membres de la corporació.
Tercer.- Que, malgrat la composició
legal de la Junta de Govern, la resta
de Regidors/es del grup d’ERC-AM
podran assistir amb veu però sense vot
a totes les sessions que dugui a terme
la Junta de Govern Local.
Quart.- Que la Junta de Govern exercirà les seves pròpies atribucions i les
quines li deleguin l’Alcalde i el Ple.

Par tits P
olítics
Polítics
ra del grup del PSC-AM i com a segon
o segona Tinent d’alcalde un Regidor
o Regidora del grup d’ERC-AM.
Sisè.- Que l’Alcalde delegarà les seves
competències en matèria d’agricultura i ramaderia i de sanitat al Regidor i
a la Regidora del grup del PSC-AM i
que, per tant, seran les persones responsables de les àrees esmentades.
Setè.- Que es preveu la possibilitat que
qualsevol dels Regidors i de les Regidores signants d’aquest document pugui col·laborar o participar en qualsevol altra regidoria que no sigui de la
seva competència.
Vuitè.- Que aquest document només
podrà modificar-se, amb posterioritat
a la seva signatura, per acord unànime de tots/es els/les signants.
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D’acord amb l’article 57 del Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya
la delegació d’atribucions del Ple a
favor de la Junta de Govern requereix
l’acord adoptat per majoria absoluta
del nombre legal de membres de la corporació. En aquest sentit els/les signants del present document es comprometen en la primera sessió extraordinària que es dugui a terme (la del cartipàs municipal) a prendre l’esmentat
acord.
Cinquè.- Que l’Alcalde designarà els/
les Tinents d’alcalde d’entre els membres de la Junta de Govern Local. Així
designarà com a primer i tercera Tinent d’alcalde el Regidor i la Regido-

Novè.- Que aquest document es farà
públic als mitjans de comunicació local i/o comarcal a petició de qualsevol
dels/les signants.
Tot i no haver pogut tancar un pacte
estable ERC-PSC per als propers quatre anys, esperem que tant els regidors
de CiU com del PSC facin una oposició constructiva i responsable, tal com
nosaltres hem intentat fer en el darrer
mandat.

Grup Municipal d’ERC
a l’Ajuntament d’Artesa de Segre

Fa 25 An
ys
Anys

Maig de 1982

de la Setmana del Llibre, organitzada
pel Club de Lectures en l’any del seu
25è aniversari.
PORTADA. Sota el titular Català i
Cultura es barreja la celebració de la Setmana del Llibre amb la primera campanya endegada per la Generalitat per a promoure el català. Entre fotos de les activitats del Club de Lectures, apareix la Norma davant de l’Ajuntament, aquella noia
que fa 25 anys ens deia: El català és cosa
de tots!
EDITORIAL. Dedicada al tema de
portada, incideix en la importància de
poder expressar-se en la llengua pròpia,
destaca la campanya de la Generalitat i
felicita el Club de Lectures per les activitats organitzades.
LOCAL. Pel que fa a la Informació
Municipal, en el Ple de 24 de març es va
aprovar el pressupost ordinari de 24 milions de pessetes corresponent a l’exercici de 1982. També s’informa que, amb
motiu de la celebració del Mundial de
Futbol a Espanya, Artesa de Segre serà
una de les seus del Mundialet organitzat
a Catalunya. En Reculls de Butlletins
Oficials, per la transcendència que ha tingut en el tema de les comunicacions al
municipi d’Artesa, destaco l’anunci del
BOP d’aprovació del projecte “Nueva
carretera C-1412 de Igualada a Tremp,
p.q. 0 a 26. Tramo: Ponts-Folquer”.
En el Noticiari Local s’informa, entre
altres coses, de les activitats principals
desenvolupades durant la Pasqua. Mentre les Caramelles van fer una carrossa
amb el Naranjito (la mascota del Mundial de Futbol), la pubilla escollida al ball
de dilluns de Pasqua va ser la Dolors
Fons. També es destaca el pressupost de
7 milions de pessetes per a la millora de
la recepció del primer i el segon canal de
televisió (s’havia de veure bé el Mundial), deixant-ho condicionat per a quan es
posés en marxa el tercer canal.
A La veu de la comarca, dues referències:
- Foradada. Un corresponsal anònim informa de les beneficioses pluges de
l’abril, que fan preveure una bona collita, i aprofita per recordar la bona fama
de la vall de Foradada pel que fa al blat i
al vi (aquest segon –afirma, però– ja ha
passat a la història).
- Alentorn. Salvador Santacreu repassa
algunes de les tradicions de la població,
que comptava amb 140 habitants, i re-

corda els principals problemes del moment: escombraries i enllumenat públic
sobretot, tot i que creu que encara cal
millorar més l’abastament d’aigua.
En un racó d’aquesta secció apareix
una iniciativa de la revista que val la pena
destacar. Es tracta de l’edició de 25 reproduccions fotogràfiques d’imatges antigues d’Artesa, que a partir del mes següent es podrien anar adquirint (a 30
ptes.) d’una en una amb la revista mensual.
SETMANA DEL LLIBRE. Com ja he
dit al començament, aquesta activitat acapara gran part de la revista, concretament
7 pàgines. Tot seguit farem una breu referència a cada una de les xerrades que
es van dur a terme (a la Biblioteca):
- Montsec, futur Parc Natural. Salvador
Filella, sots-president de DEPANA, va
ser el conferenciant convidat. La xerrada
va constar de dues parts: normatives i
fases per a la declaració de Parc Natural i
la importància dels usos tradicionals.
Sembla que la gent del territori es va espantar i el parc no va tirar endavant. Serà
possible algun dia?
- Bilingüisme. Conferència col·loqui a
càrrec de l’escriptor lleidatà Josep Font i
Huguet, també col·laborador periodístic.
Pel que es llegeix en l’article, la gent assistent va participar activament expressant les seves inquietuds sobre aquest
tema.
- Dona i literatura. En un acte que va ser
molt concorregut, l’escriptora Teresa
Pàmies va afrontar aquesta temàtica des
de dues vessants: la dona com a personatge literari i la dona com a creadora literària. En la part del col·loqui es van fer
intervencions relacionades amb el feminisme. Les dones assistents van ser obsequiades amb una rosa (tot i que era 20
d’abril).
- La política de la vinya i el vi de la Generalitat. Amb motiu de la visita a Artesa
del director de l’Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI), Jaume Ciurana i
Galceran, es va fer aquesta xerrada. Durant el dia va visitar algunes vinyes de la
rodalia i el celler de la Cooperativa
d’Artesa. A la nit va informar sobre les
activitats de l’INCAVI i, en una segona
part, va explicar com es fa la degustació
per a poder apreciar els valors d’un vi.
Es veu que els assistents havien portat
mostres de vi de diferents collites per a
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d’aquest mes és gairebé
L aunrevista
monogràfic sobre la celebració

LA FITXA
Número:
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5
maig de 1982
70 ptes.
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aquesta part de la xerrada (fins i tot de
1939 i 1940).
- Problemàtica de la planificació comarcal. Josep M. Carreres, del Servei Territorial de la Generalitat (no queda clar de
quin departament s’està parlant), va informar dels 5 camps d’actuació: carreteres, ports i costes, habitatge, urbanisme i
política territorial. Va tocar qüestions
encara avui vigents: cessió de competències de la Generalitat i de la Diputació a
la comarca, la conveniència o no de dividir la Noguera, la possible problemàtica
de les vegueries... Segons el seu desenvolupament, la Generalitat havia dividit
Catalunya en 5 zones i la Noguera es trobava en un terme mig (entre les zones desenvolupades i les deprimides) sota la denominació de “zona de desenvolupament
selectiu”. Malauradament, no sé si avui
dia podríem dir el mateix.
- La xarxa viària de la comarca de la
Noguera. Aurelià López Heredia, cap de
serveis d’Obres Públiques de la Generalitat a Lleida, va dividir el tema en 3 apartats: estudis econòmics, xarxa de carreteres de Catalunya i les carreteres lleidatanes. Sobre el primer, va donar dades
sobre la inversió en carreteres a l’Estat,
que estaven per sota de la Comunitat Econòmica Europea. Pel que fa a Catalunya,

Fa 25 An
ys
Anys
tures durant molts anys amb l’organització d’aquestes Setmanes Culturals pels
volts de Sant Jordi, amb temes d’actualitat i personatges de relleu.
NOSTRES ASSOCIACIONS. El Museu-Arxiu de la comarca de la Noguera
(avui Museu del Montsec) informa del
permís obtingut per a la prospecció i neteja del jaciment d’Antona, sota la direcció del doctor Joan Maluquer de Motes i
Nicolau. Entre altres coses, també informa de les últimes donacions rebudes a
càrrec d’Antoni Fons, Antoni Macià,
Àngel Vidal, Enric Camats, i Antoni
Amigó.
Per altra banda, l’Associació de Jubilats informa de la darrera reunió general
del 25 d’abril, amb renovació de part de
la Junta, i festa final amb coca i mistela
però sense ball (“l’orquestra no es presentà).
CULTURA. Cine fòrum és el títol de
l’article signat per La Palanca, que serveix per explicar l’acord entre la revista i
l’empresari del Cinema Catalunya per a
realitzar mensualment un sessió de cinefòrum a partir de la projecció d’una pel·lícula en català (encara avui això resultaria bastant complicat). La primera projecció va començar amb un documental
sobre l’evolució de l’11 de setembre i la
pel·lícula Companys, procés a Catalunya.
Va ser presentada pel company Bartomeu
Jové i comptà amb la presència de Víctor Torres, persona vinculada amb la fi-

primera vegada des de la seva
P eraparició,
la revista assoleix les 24

Juny de 1982

pàgines. Després de només 5 números,
el projecte avançava.
PORTADA. Una fotografia del santuari de Salgar, feta sens dubte des
d’Antona, ocupa la portada, sense cap títol. Aquesta imatge, en color, va repetir
portada fa 5 anys (núm. 240, març de
2002, Salgar restaurat).
EDITORIAL. Està dedicat al mateix
tema de portada, amb el títol Salgar, un
santuari per la Verge. Fa referència a la
devoció popular per aquest indret i la seva
Mare de Déu, però sobretot a la “campanya encaminada a retornar al santuari la
bellesa que tenien les seves pedres”, amb
Mn. Roc al capdavant.
LOCAL. A la Informació Municipal,
signada pel tinent d’alcalde Pere Vidal,
es dóna compte dels principals acords
dels darrers plens i comissions, a més de
la incorporació d’un nou regidor, Antoni
Roca i Solans. Destaquen l’aprovació

d’un conveni amb la Generalitat pel projecte de bombers, un escrit de queixa per
la supressió de la Companyia de la Guàrdia Civil i l’encàrrec d’al·legacions al
projecte de la carretera Ponts-Folquer.
En el Noticiari Local es destaca la
manca de pluges del mes de maig, que fa
perillar la collita. Entre el 4 i el 12 de
juny, el municipi va estar representat a la
Fira Internacional Cinquantenària de
Barcelona per “dos operaris forcaires”
d’Alentorn. Per la seva part, la Societat
de Pescadors Esportius d’Artesa de Segre
anuncia el sorteig per a escollir els dos
representants, d’entre les inscrits, al Campionat provincial de pesca de truita del
20 de juny a la Seu d’Urgell.
A Comarca, un breu del corresponsal
de Foradada informa de la inauguració
prevista per Sant Joan de les piscines
municipals.
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va indicar la dependència de la xarxa viària respecte a la morfologia del terreny;
tot i així, va apostar per una xarxa reticular aprofitant les vies existents. Finalment, apareixen temes més propers, dels
quals destaco les referències a la possible construcció d’un túnel al congost de
Mont-rebei, les futures reformes a la C1313 per trams (entre elles, BalaguerArtesa i Artesa-Ponts) i la menció, entre
d’altres, de la carretera Salou-Tremp per
Artesa. Aquesta última encara la somiem, sobretot des del darrer canvi de denominació de les carreteres (on SalouAdrall és la C-14). Acaba l’article dient:
“Tot seguit s’obrí un torn de preguntes
que fou molt interessant”.
- Bolets bons, bolets tòxics. Amb aquesta
xerrada de Ramon Menal i Armisén, fundador i primer president de la Societat
Catalana de Micologia, es va tancar la
Setmana Cultural. El redactor destaca les
reticències inicials sobre el possible nivell científic del conferenciant, que queden esvaïdes amb la frase “ens parlava
talment un boletaire”. Després de fer una
síntesi de la xerrada, es destaca l’interès
de Menal per evitar les intoxicacions i les
seves al·lusions al respecte pel medi. Les
preguntes dels assistents “obtingueren
clares i concises respostes que creiem van
satisfer als demanadors”.
Abans de passar a una altra secció,
m’agradaria destacar la gran tasca cultural que va desenvolupar el Club de Lec-

gura de Companys. A peu de pàgina, una
nota de la redacció s’afanya a desvincular-se de cap tendència política definida.
CARTES A LA REDACCIÓ. El sacerdot de Vilanova de Meià, Mn. Joan
Marquilles Llorens, escriu la carta La
Catalunya sofrent, que porta com a subtítol Carta d’un sacerdot rural a la Generalitat de Catalunya. Se’m fa difícil
sintetitzar una carta escrita amb tant de
sentiment sobre l’oblit i el desconeixement institucional d’aquesta “zona de
Catalunya compresa entre les crestes del
Montsec i les riberes del Segre”. En recomano la lectura.
LLEURE. Els dos acudits habituals de
Quimet i Cosme.
ENSENYAMENT. Rosa Secanell, directora de l’institut, continua l’article
començat el mes anterior informant sobre La reforma de las enseñanzas medias.
ESPORTS. Ocupant un terç de la contraportada, un únic article titulat Volta
Ciclista a Espanya-82 ens recorda que el
29 d’abril va sortir d’Artesa la novena
etapa d’aquesta competició, un esdeveniment esportiu que no recordo que s’hagi
repetit més. Sense anar signat, sembla
reflectir l’interès de la Corporació Municipal per deixar clar que aquest fet no
va suposar cap càrrega econòmica per a
l’Ajuntament, tot i la seva col·laboració,
ja que va ser una decisió dels organitzadors per motius tècnics (l’etapa acabava
a Puigcerdà).

En Reculls de Butlletins Oficials, s’informa de la publicació del preu de l’ai-
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gua a Artesa. La quota fixa era de 89 pessetes (poc més de 50 cèntims d’euro) amb
dret a 6 m3 per abonat i mes.
CAMP. Jesús Santacreu continua, a
Món agrari, amb el tema de la vinya encetat dos números abans. Explica les millores que ha experimentat aquest conreu, però es lamenta del “veritable calvari” que està passant la venda del vi, cosa
que atribueix als excedents i a la manca
de promoció enfront “altres begudes exòtiques i artificioses que ens estan fent
empassar per la televisió i altres medis”.
Joan Clua i Caubet, en l’article Aigua
per la nostra comarca, qualifica d’històrica la reunió celebrada el 23 de maig per
tractar el tema del canal Segarra-Garrigues. Hi van assistir representants de 50
municipis de les Garrigues (24.000 ha de
reg), la Noguera (7.500 ha), la Segarra
(34.000 ha) i l’Urgell (12.000 ha). Es va
constituir la Junta Expectant (23 membres a la Junta General i 8 a la Junta Executiva). El president escollit va ser Carles
Benet d’Arbeca. Em crida l’atenció la següent frase: “Una perspectiva important
fóra el poder donar aigua potable a 70
poblacions a l’esquerra del canal”. Vist
amb la perspectiva del temps, queda clar
que els grans projectes sobre
infraestructures necessiten dècades per a
ser una realitat, sobretot si tenen a veure
amb el món rural.
OPINIÓ. Sícoris expressa la seva opinió sobre la xarxa viària relacionada amb
Artesa en l’article Al vent del carrer, el
subtítol del qual gairebé ho diu tot: El
vertader eix nord-sud de Catalunya passa per Artesa de Segre... Nosaltres ja ho
sabem, però cal que a Barcelona se n’assabentin. Es lamenta de la pèrdua de denominació de la carretera MontblancArtesa, de l’abandó de la d’Artesa-Tremp
i de la materialització de la del Doll (“veritable engendre teratològic”, en diu).
Destaca la defensa dels interessos
artesencs per part del batlle Joan Macià i
reivindica l’eix nord-sud des de Sort fins
a Salou per Artesa (“recte com un canó
d’escopeta”) al·legant motius històrics.
En un article signat per La Palanca sota
el títol Aclariment a “El Correo Catalán”

es desmenteix les afirmacions del senyor
Ricard Font, de 27 d’abril, segons les
quals la carretera Ponts-Folquer estalviaria 40 km per anar de Barcelona a la Vall
d’Aran. Segons dues relacions de quilometratges des d’Igualada fins a Comiols,
el nou traçat només estalviava 3 km. El
que queda clar és que aquesta nova carretera va ser traumàtica per Artesa.
SALGAR. Sota aquesta denominació
s’ofereix quatre pàgines relacionades
amb el tema principal del mes. L’arquitecte Frederic Armengol i Martín escriu
Salgar, au fènix, que comença amb unes
referències històriques per continuar parlant del procés de restauració iniciat. La
reflexió final va en el sentit de demanar
continuïtat.
El títol de les dues pàgines següents,
ara de l’historiador Bertran Prim i Roigé,
ja ho diu tot: Resum d’història. Acompanyant el text d’una antiga il·lustració de
Salgar, Prim fa un repàs històric de l’indret i acaba destacant les trobades i romiatges de diferents poblacions de la comarca que hi tenen lloc.
En la darrera pàgina dedicada a aquest
tema, Alfons Durany escriu Salgar... Natura. L’articulista dóna un altre enfocament a Salgar, des del punt de vista de
l’entorn natural, i ho enllaça amb la tasca que feia Mn. Roc Salvia en el campament Amics de la Natura.
ASSOCIACIONS. El mateix que subscriu aquesta secció informava del 75è
Aniversari del Moviment Escolta, la qual
cosa em recorda que en la revista anterior vam publicar un article sobre la celebració del centenari. Com passa el temps!
El Museu-Arxiu informa de la publicació del Catàleg Provisional del Poblats
Ibèrics de Catalunya, redactat pel Dr.
Maluquer. N’hi apareixien 4 a Artesa, 2
a Foradada i 1 a Cubells.
Creu Roja Espanyola fa públic els premiats en el Primer Concurs de Dibuix,
lliurats el 20 de maig, amb motiu de la
Setmana Mundial de la Creu Roja i agraeix la col·laboració dels centres educatius.
CULTURA. En l’article Reunió de la
Premsa Comarcal de les Terres de Ponent s’explica que La Palanca va assistir
a Tàrrega, el 22 de maig, a aquesta trobada per primera vegada.
Guia Cultural de Catalunya explica el
catàleg que el Departament de Cultura va
realitzar per reflectir les activitats artístiques i folklòriques catalanes.
En Els nens canten a la primavera es
publiquen 3 poemes dels infants Carme
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Lasierra, Anna Areny i Enric Ros.
Cine-fòrum explica la segona activitat
d’aquestes característiques endegada per
La Palanca. En aquesta ocasió es va projectar la pel·lícula La plaça del diamant,
del director Francesc Betriu, basada en
la cèlebre novel·la de Mercè Rodoreda.
L’encarregat del fòrum va ser Mn. Manel
Pal d’Agramunt (“cinèfil, gran muntanyenc i bon afeccionat a la lectura i a la
fotografia”). Sembla que el col·loqui final, ensopit al principi, es va animar força gràcies a alguna intervenció provocadora.
RODALIA. Per primera vegada apareix aquesta secció, amb l’article Excursió més enllà d’Alòs de Balaguer, signat
per David Daura. L’autor descriu un excursió de 14 persones, feta amb dos LandRover, sortint d’Artesa cap a Alòs, fins a
Sant Jordi de Camarasa i tornant per la
banda de Rubió.
LLEURE. Els dos acudits habituals de
Quimet i Cosme, un d’ells referit a Salgar.
CARTES A LA REDACCIÓ. Algú que
signa com a “un lector” escriu una carta
en castellà dirigida al Consell de Redacció de la revista, on es queixa del fet que
no s’hagi fet públic el resultat del concurs per a dotar d’una nova capçalera a
la publicació. Al costat mateix hi ha la
resposta, on el Consell de Redacció demana disculpes i s’explica que la iniciativa no va tenir gaire èxit; així mateix
agraeix la carta de l’anònim lector.
ESPORTS. Després de dos números
sense parlar de futbol... gairebé dues pàgines, inclosa la contraportada. En primer lloc es destaca el bon paper del CE
Artesa, que va acabar tercer del 2n grup
de Primera Regional, només darrere del
Rubí i el Martinenc, i per davant de la
resta d’equips de les terres lleidatanes.
Coma va ser el màxim golejador amb 20
gols. També es fa referència al 5è lloc
obtingut per l’equip juvenil i es publiquen
els bons resultats de l’equip de veterans.
Per altra banda s’anuncia el partit del
Mundialet a celebrar a Artesa el 28 de
juny: Sevilla CF contra selecció Noguera-Segarra (amb els jugadors locals
Torredeflot, Granell i Carlí). També s’informa de la iniciativa del CENG de celebrar per primera vegada 24 Hores d’Esports els dies 5 i 6 de juny. Finalment, el
Curs de Natació tindria lloc entre el 8 i el
31 de juliol (preu: 1.500 ptes.).
Ramon Giribet i Boneta

Música, Mestr
e!
Mestre!

Concert de fi de curs
Infantil Brots d’Il·lusió, amb la
col·laboració de l’Orfeó Artesenc,
van realitzar un multitudinari
concert de final de curs.
Enguany ha finalitzat un nou curs a
l’Escola de Música, però un nou curs
que va començar amb canvis en la
direcció. La nova direcció, amb Jordi
Morera al capdavant i més de 100
alumnes altre cop, han continuat la
tasca dels seus predecessors. El canvi

ha estat, sense cap dubte, un pas
endavant molt positiu. Amb aquestes
ratlles us convido fermament a
continuar creient en aquest nou
projecte, i en aquesta nova direcció,
resultats, molt bons resultats, que ja
s’han pogut veure durant aquest curs,
però molt especialment, en aquest
concert, on es va poder veure una
mostra dels diferents grups i conjunts
de l’Escola. També voldríem agrair la
tasca realitzada per la Carme Barril,
com a màxim responsable de l’Àrea de
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passat 17 de juny l’Escola
E lMunicipal
de Música i la Coral

Cultura i Educació de l’Ajuntament, on
amb aquest quatre anys, no només ha
continuat la tasca que es venia
realitzant, sinó que ha millorat el que
ja teníem, felicitats i gràcies!
Amb aquestes pàgines, podreu veure
una mostra en fotografies de tots els que
van participar amb el concert. Bon estiu
a tothom i felicitats per la feina feta.

Sergi Valls i Jové
Fotografies: Josep M. Espinal
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Música, Mestr
e!
Mestre!

Final de curs de l’Orfeó
l’Orfeó Artesenc ha
E nguany
finalitzat el curs amb tres
concerts fora d’Artesa (Os de
Balaguer, La Seu d’Urgell i
Foradada), un curs que es tancarà
amb la gravació d’un CD a Salgar el
proper 7 de juliol.
El diumenge 29 d’abril, l’Orfeó va
participar a la tradicional Trobada de
Campaners de Os de Balaguer,
realitzant una cantada a la residència
de la gent gran, participant de la missa
major i finalitzant amb un petit concert.
El diumenge 13 de maig, va cantar
a la Seu d’Urgell, en motiu de l’Aplec
de Corals de la Zona Nord de Terres
de Lleida de la FCEC. La jornada va
començar durant el matí amb uns tallers
que es van realitzar amb Rafael Llobet.
Al migdia un dinar de germanor de les
9 corals participants i finalment a la
tarda el concert. L’Orfeó Artesenc va
cantar conjuntament amb la Coral
Pontsicana i la Coral d’Avui d’Agramunt el Concert, un
cànon a 8 veus, l’Empordà i el Cor Final de Mar i Cel.
El 27 de maig, l’Orfeó es va traslladà a Foradada, on va
participar en aquesta festivitat típica de Foradada acompanyant amb els seus cants la missa major i finalitzant
amb un petit concert, d’on destaquem la interpretació de
Veles e vents de Raimon, una obra coral de Manuel Oltra
d’aquesta coneguda cançó, de gran dificultat.
En un altre ordre de coses, aquest passat mes de maig,
concretament el 21 de maig, es va celebrar el 5è aniversari
de la posada en funcionament de la pàgina web de l’Orfeó,
que sota el domini www.orfeoartesenc.org, va iniciar els
seus passos, que més endavant, s’hi afegiria el .CAT.
Durant aquest cinc anys el web ha vist incrementat el
nombre de continguts i el nombre de visitants fins arribar
a més de 22.000 visites, 670 mensuals durant el 2006 i
més de 700 durant el 2007.
Aquest any ple d’actuacions, finalitzarà amb
l’enregistrament d’un CD amb temes propis de l’Orfeó,
tot un seguit de cançons artesenques i d’aquestes contrades
(La Raimundeta, l’Ave a la Mare de Déu de Salgar, la
Samba del Castellot...), acompanyades d’altres més
modernes (Només tu, Wimowhe). Es preveu que la
presentació del CD, que estarà acompanyat d’un llibre amb
totes les partitures i comentaris, es faci per Santa Cecília,
patrona de la música i dels músics, el proper mes de
novembre.
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Sergi Valls i Jové
www.orfeoartesenc.cat

Psicologia de Cada Dia

Ser jove eternament
s’allarga més, o més ben dit, que cada
vegada costa més fer-se gran, entrar
en el món dels adults.
En psicologia hi ha una patologia
anomenada síndrome de Peter Pan, el
nom d’un nen protagonista d’un conte,
que no volia créixer i que es relaciona
amb aquesta por a l’adultesa.
La síndrome de Peter Pan és un problema emocional que afecta aquelles
persones que, tot i haver arribat a l’edat
adulta, són immadures emocionals i
són incapaces de fer front a les responsabilitats que comporta la vida
adulta.
La infància és una etapa de la vida
que es caracteritza per la no consciència de l’existència de problemes, ja que
altres persones (normalment els pares)
els solucionen. Quan parlem d’infància a la nostra societat ens ve en ment
una etapa feliç, on les responsabilitats
estan difuminades i la màxima preocupació és la diversió i el joc.
Cap al final de l’adolescència tot canvia i, a poc a poc, es va prenent consciència de les pròpies responsabilitats i
així les persones comencen a orientar
la seva vida cap a una determinada direcció. N’hi ha, però, que es neguen a
superar aquesta etapa i inconscientment es resisteixen a créixer i fer front

a les responsabilitats de la vida adulta.
Tots coneixem “adolescents de 30,
40... anys”, persones que es comporten
com a jovenets immadurs que volen
retenir, costi el que costi, aquells anys
quan el compromís, la responsabilitat i
la independència no formava part de les
seves vides. Algunes persones afegeixen a aquesta síndrome de Peter Pan,
la interiorització d’uns valors que la
nostra societat del benestar fomenta
cada vegada més: la jovenesa, la imat-

Els infants han d’aprendre
a responsabilitzar-se dels
seus propis actes, ningú no
ho ha de fer per ells!
ge com a vàlua imprescindible per a triomfar, la diversió permanent, etc.
Així, cada dia més, ens trobem amb
persones que es neguen el pas dels anys
i s’aferren a una joventut que ja han
perdut i adopten una actitud davant la
vida, lliure de compromisos i deures i
es comporten com esbojarrats adolescents que no es fan responsables dels
seus actes. És important saber que força sovint aquesta “alegria i seguretat”
que tant necessiten mostrar no és res
més que una disfressa que amaga la
seva inseguretat i la seva por a no ser
estimats i valorats a la societat. És un
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alguns entesos que l’etapa
D iuen
de l’adolescència cada vegada

mecanisme que necessiten activar per
poder defensar-se de la realitat que els
envolta.
Si analitzéssim amb deteniment
aquestes persones, segurament darrera
d’aquestes actituds hi hauria hagut uns
pares sobreprotectors, uns pares que
involuntàriament haurien posat barreres a l’evolució dels seus fills, haurien
oblidat que valer-se per un mateix i fer
front als problemes, dubtes i dificultats
només s’aprèn amb autonomia personal.
L’evolució de la responsabilitat en
les persones seria comparable amb el
procés que seguim quan aprenem a caminar. Al començament els pares ens
agafen de la mà, ens ajuden, ens recolzen... però mai podran caminar per
nosaltres. De la mateixa manera, els infants han d’aprendre a responsabilitzarse dels seus propis actes, ningú no ho
ha de fer per ells! Poc a poc han de saber agafar impuls i avançar per les diferents etapes i situacions de la vida.
Una cosa és ajudar els fills i una altra
és fer tasques i prendre decisions que
els corresponen a ells. Aquesta actitud
pot portar els joves a aferrar-se a aquesta infància plaent i exempta de responsabilitats, convertint-los amb uns
“eterns adolescents”.
Noemí Farré Cortadelles

Inf
or mació Municipal d’Ar tesa
Infor

Mes d’abril
Ple extraordinari: 04-04-2007
S’aprova, per unanimitat, la
modificació de l’article 4 de l’Ordenança fiscal reguladora de l’Impost sobre
Béns Immobles en el sentit d’afegir la
bonificació d’exempció del pagament
de l’Impost durant dos anys per aquelles
empreses que es traslladin o s’hagin traslladat des d’Artesa de Segre al Polígon
Industrial El Pla d’Artesa de Segre.
S’aprova, per unanimitat, desestimar les al·legacions presentades per
nou afectats per les obres “Cobriment
metàl·lic de dipòsit a Clua” per no procedents atès que el procediment seguit
per a l’execució de l’obra i imposició
de contribucions especials és el legalment establert i les obres realitzades han
estat les imprescindibles per a la satisfactòria conclusió de l’obra i aprovar
definitivament la liquidació definitiva
de la mateixa obra.
S’aproven, per unanimitat, les
següents certificacions d’obres:
- Certificació núm. 1, per import de
61.623,19 euros, corresponent a l’obra
Casal Cultural signada per l’arquitecte
senyor Frederic Armengol i realitzada
per l’empresa Áridos Romà, SAU.
- Certificació núm. 1, per import de
31.439,00 euros, corresponent a l’obra
Xarxa de sanejament de La Colònia La
Fàbrica de Vilves signada per l’enginyer
tècnic senyor Josep M. Lliró i realitzada
per l’empresa Touriño & Marcos SL.
- Certificació núm. 1, per import de
38.789,09 euros, corresponent a l’obra Connexió de la xarxa d’aigües pluvials al canal
de desguàs, al carrer Sant Sebastià d’Artesa
de Segre, signada per l’arquitecte senyora
M. Àngels Espar i Canal i realitzada per
l’empresa Art-Cons SCP.
- Certificació núm. 3, per import de
21.079,15 euros, corresponent a l’obra
Ampliació del Museu del Montsec
d’Artesa de Segre signada per l’arquitecte senyor Eusebi Guimet i realitzada per l’empresa Construccions
Montsec, SCCL.
- Certificació núm. 4, per import de 8.933,52
euros, corresponent a l’obra Ampliació del

Museu del Montsec d’Artesa de Segre signada per l’arquitecte senyor Eusebi
Guimet i realitzada per l’empresa
Construccions Montsec, SCCL.
S’aprova, per unanimitat, retornar a la senyora Ester Pérez Farruz els
ingressos indeguts corresponents a les
quotes de l’impost sobre vehicles de

tracció mecànica d’un remolc satisfets
per la reclamant o el seu espòs en els
exercicis econòmics de 1999, 2000 i els
interessos legals des de la data del seu
pagament fins a la data en que s’acordi
la seva devolució.
S’aprova, per unanimitat, acceptar la subvenció de 81.000 euros, que
el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya ha concedit a
l’Ajuntament d’Artesa de Segre amb
destí a minorar les quotes del servei del
curs acadèmic 2006-2007.
S’aprova, per unanimitat, acordar la cessió al Servei Català de la Salut del terreny de propietat municipal,
ubicat al costat del Centre d’Atenció
Primària d’Artesa de Segre.
S’aprova, per unanimitat, aprovar inicialment el projecte tècnic
d’obra, redactat per l’enginyer Josep M.
Lliró, de les obres d’Arranjament
d’instal·lacions i portada d’aigües en
alta en el municipi d’Artesa de Segre,
amb un pressupost d’execució per contracta de 264.774,66 euros.
S’aprova, per unanimitat, formalitzar amb la Comunitat de Regants de
les Hortes d’Artesa de Segre i
Montsonís un conveni que assumeixi
el compromís que l’Ajuntament
d’Artesa de Segre aportarà 24.000,00
euros a la realització, per la Comunitat
de Regants de les Hortes d’Artesa de
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SESSIONS DE PLE

Segre i Montsonís, de l’obra Cobriment
de la Secla d’Artesa de Segre, segona
fase, segons projecte redactat.
S’aprova, per unanimitat, estimar la sol·licitud presentada pel Sr.
Josep Canal March en representació de
la societat Agropecuària i Secció de
Crèdit d’Artesa de Segre SCCL i concedir el fraccionament en el pagament
dels deutes pendents d’aquesta societat amb un import total en període de
constrenyiment de 722.333,20 euros.
S’aprova, per unanimitat, aprovar inicialment el Reglament que ha de
regular els serveis funeraris del municipi d’Artesa de Segre.
S’aprova, per unanimitat, aprovar el Conveni per a la prestació del
servei d’assistència tècnica municipal
a subscriure entre l’Ajuntament
d’Artesa de Segre i el Consell Comarcal de la Noguera.
S’aprova, per unanimitat, ratificar el Decret d’Alcaldia que resol comparèixer durant el termini d’audiència
pública del Projecte de desmuntatge i
trasllat del megàlit dels Reguers de
Seró, redactat per Joan B. López, referent al túmul trobat en l’execució de la
Xarxa de Distribució del Rec del Sistema Segarra-Garrigues i declarar que
l’Ajuntament d’Artesa de Segre se’n
dóna per assabentat.
Ple extraordinari: 23-04-2007
S’aprova, per unanimitat, el
Pressupost Municipal per l’any 2007,
amb un total de 4.761.600,00 euros.
S’aprova, per unanimitat, el
Pressupost de l’Emissora Municipal de
Ràdio, amb un total de 15.700,00 euros.
S’aprova, per unanimitat, la
Moció a favor de la llibertat d’expressió i de la pluralitat informativa i de
suport a la continuïtat de les emissions
de TV3 al País Valencià.
ACORDS DE LA COMISSIÓ DE
GOVERN
(dels dies 19 i 25 d’abril)
S’acorda proposar a l’alcaldia la
concessió de les següents llicències d’obres:

Inf
or mació Municipal d’Ar tesa
Infor
- A Joan Fontanet Boliart i Raquel Mallol Castellà, per la construcció de dues
naus i un femer, consistent en el trasllat
sanitari i ampliació d’una explotació
cunícola existent, al polígon 12, parcel·la
67, terme municipal d’Artesa de Segre.
- A Magí Lluch Jou, en representació
de Ramadera del Segre, SA, per la
construcció d’un magatzem, per la
instal·lació d’una planta de neteja de
cereals, adjunt a la fàbrica de pinsos,
situada a la carretera C-14, km. 0,450,
d’Artesa de Segre.
- A Lluís Abad Vidal, per enrajolar el
terra del bany i cuina de l’habitatge situat al carrer Carnisseries, 1, d’Artesa
de Segre.
- A M. Cinta Puigpinós, per la modificació i ampliació de la llicència d’obres,
corresponent a les obres de redistribució d’una planta pis i rehabilitació de
façana, de l’immoble situat al carrer
Sant Antoni M. Claret, 30, d’Artesa de
Segre.

S’acorda proposar a l’alcaldia la
concessió de llicència ambiental:
- A Miquel Blanch Balasch, per exercir
l’activitat d’adequació d’una explotació porcina d’engreix existent per 1.008
porcs d’engreix, al polígon 25, parcel·la
178, terme municipal d’Artesa de
Segre.
- A Josep Betriu Ariasol, per exercir
l’activitat d’adequació d’una explotació porcina d’engreix existent per 500
porcs d’engreix, al polígon 9, parcel·la
33, terme municipal d’Artesa de Segre.
- A Alexan Artesa, per exercir l’activitat d’ampliació de l’emmagatzematge
de la instal·lació d’una planta satèl·lit
de gas natural liquat, a situar al carrer
Lluís Companys, 3 del Polígon Industrial el Pla d’Artesa de Segre.
- A Joan Fontanet Boliart i Raquel Mallol Castellà, pel trasllat sanitari i ampliació d’una explotació cunícola, a situar al polígon 12, parcel·la 67, terme
municipal d’Artesa de Segre.

INFORMES DE L’ALCALDIA

seqüència de l’execució de les obres de
Remodelació de l’Av. Maria Anzizu 1a
fase, Pavimentació del carrer del Mig
del Pont d’Alentorn i Pavimentació de
la plaça Sant Ponç de Vall-llebrera.
S’aprova imposar contribucions
especials com a conseqüència de l’execució de l’obra Urbanització d’un tram
del carrer Vescomte d’Àger d’Artesa de
Segre, amb la següent votació:
Vots a favor: 5 (CIU)
Abstencions: 5 (4 ERC, 1 PSC)
S’aprova, per unanimitat, simultàniament el Plec de clàusules que ha
de regir la contractació i contractar mitjançant tramitació ordinària, procediment obert i forma de concurs les obres:
- Urbanització d’un tram del carrer
Vescomte d’Àger amb el pressupost
d’execució per contracta de 29.865,01
euros.
- Rehabilitació parcial edifici local social Colldelrat amb el pressupost d’execució per contracta de 54.516,52 euros.
- Rehabilitació local social a Vilves, 2a
fase, amb el pressupost d’execució per
contracta de 17.383,41 euros.
- Remodelació de l’Av. Maria Anzizu,
1a fase, amb el pressupost d’execució

per contracta de 155.744.06 euros.
- Carrer del Mig del Pont d’Alentorn
amb el pressupost d’execució per contracta de 23.572,42 euros.
- Pavimentació plaça Sant Ponç de Vallllebrera, amb el pressupost d’execució
per contracta de 24.587,97 euros.
Queda pendent la licitació de
l’obra Casal Cultural, 2a fase amb el
pressupost d’execució per contracta de
1.775.435,00 euros, amb la següent
votació i amb la renúncia de l’Alcalde
a fer ús del vot de qualitat:
Vots a favor: 5 (CIU)
Vots en contra: 5 (4 ERC, 1 PSC)
S’aproven, per unanimitat, les
següents certificacions d’obres:
- Certificació núm. 1, per import de
42.654,12 euros, corresponent a l’obra
Portada d’aigua en alta en el Municipi
d’Artesa de Segre, signada per l’enginyer tècnic Josep M. Lliró i realitzada
per l’empresa Excavacions Coca, SL.
- Certificació núm. 2, per import de
250.099,83 euros, corresponent a l’obra
Casal Cultural d’Artesa de Segre, signada per l’arquitecte Frederic Armengol
i realitzada per l’empresa Aridos Romà,
SAU.

La Diputació de Lleida ha confirmat la concessió de subvenció de 30.000,00
euros per a l’execució de l’obra d’asfaltat
del camí de Vernet al Pont d’Alentorn.
La Direcció Gral. d’Urbanisme
ha notificat la seva resolució en referència al Pla especial urbanístic del catàleg de masies i cases rurals i indica
que l’aprovació definitiva resta condicionada a la supressió del catàleg de 58
elements i a l’acotació de l’altura existent dels elements catalogats per tal de
configurar la volumetria real.
La fundació de l’Esclerosi Múltiple ha comunicat la celebració de la
diada anual “Mulla’t” per al proper dia
8 de juliol i demana una aportació de
100 euros. S’acorda atorgar-los-la i facilitar l’espai de les Piscines Municipals per a aquesta diada.
Carme Barril i Brescó

SESSIONS DE PLE
Ple ordinari: 02-05-2007
S’aprova, per unanimitat, concórrer a la convocatòria del PERC
2007, demanant subvenció per a les
electrificacions de Masia Janot, Masia
Cal Reguera, Masia Escobet, Explotació Ramadera el Pla, Explotació Ramadera Aneto i Explotació Ramadera
Molina.
S’aprova, per unanimitat, concórrer a la convocatòria de la Millora
de les infrastructures de caràcter comercial, demanant subvenció per a la realització de la intervenció de condicionament de l’espai urbà d’ubicació del
Mercat Setmanal de marxants, Av.
Maria Anzizu, tram comprès entre els
carrers Àngel Guimerà i Bisbe Bernaus.
S’aprova, per unanimitat, concórrer a la convocatòria promoguda per
la Secretaria Gral. de Joventut, demanant subvenció per a la realització de
les activitats Party-cipa a Artesa i Ruta
jove a Artesa i la inversió Casal Cultural Jove.
S’aprova, per unanimitat, imposar contribucions especials com a con-
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ACORDS DE LA COMISSIÓ DE
GOVERN
(del dies 10, 17 i 24 de maig)
S’acorda adjudicar l’obra
Remodelació de l’Av. Maria Anzizu, 2a
fase d’Artesa de Segre, a l’empresa J.F.
RIEGOS, SL, pel preu ofert de
160.000,00 euros, IVA inclòs.
S’acorda aprovar el projecte
d’una actuació específica d’interès públic en sòl no urbanitzable, redactat per
l’arquitecte Eusebi Guimet Berengueres, i promogut per Adelaida
Campabadal Riatos i Jaume Ramon
París Freixes, per un habitatge
unifamiliar aïllat, a situar al polígon 25,
parcel·la 284, terme municipal d’Artesa
de Segre.
S’acorda aprovar l’atorgament
d’una subvenció a:
- AMPA CEIP Els Planells, 2.100 euros.
- Associació “La Travessa”, 2.400
euros.
- Caramelles, 200 euros.
- Artesenques Actives, 50 % del pressupost que aportin, exceptuant l’adquisició d’un projector que s’adquirirà per
part de l’Ajuntament.
- CENG, 300 euros.
- Orfeó Artesenc, 2.000 euros.
S’acorda proposar a l’alcaldia la
concessió de les següents llicències
d’obres:
- A Miquel Eroles Canes, per la construcció d’una estructura porticada de
pilars de formigó armat distribuïts en
una retícula i una solera en planta baixa, per a destinar-la a l’ús de planta de
compostatge, a situar a la finca on hi
ha ubicada la explotació cunícola, polígon 20, parcel·la 8 del TM. d’Artesa
de Segre.
- A Promocions Porta Buñol SL, per la
construcció d’un edifici plurifamiliar de
10 habitatges i aparcament, a situar al
carrer Roc del Cudós, 14-16 d’Artesa
de Segre.
- A Construccions Coll-Miñano, SL, per
la construcció d’un edifici d’habitatges

amb garatge, a situar al carrer Roc del
Cudós, 11-13 d’Artesa de Segre.
- A Promocions Porta-Buñol, SL, per a
retirar peces de formigó, abocar terra
vegetal i col·locar porta metàl·lica de
tanca, a la parcel·la 259, del polígon 15,
al TM. d’Artesa de Segre.
- A Jaume Armengol Pijuan, per la reconstrucció de la paret que delimita la
finca en el tram veí amb l’espai públic,
situada a la parcel·la 314 del polígon
13, del TM. d’Artesa de Segre.
- A Cecília Solsona Jou, per a col·locar
una tanca metàl·lica provisional, al límit de la propietat situada al carrer
Molí, 14 d’Alentorn.
- A Anna M. Baella Guiu, per a canviar
teules i rajoles, i tapar forats amb formigó al jardí, de l’habitatge situat al
carrer Calvari, 48 d’Artesa de Segre.
- A Francesc Camats Pau, per treure
banyera i col·locar plat de dutxa, a l’habitatge situat a la carretera d’Agramunt,
34, 3r. 2a, d’Artesa de Segre.
- A Àngela Solé Potrony, per les obres
de realització del creuament d’un tub
d’aigua potable, per camí municipal,
que enllaça Montmagastre amb
Bellfort, dins del terme municipal
d’Artesa de Segre.
- A Antoni Oliva Balasch, per la redistribució d’un habitatge en la planta tercera de l’edifici d’habitatges existent,
situat a la carretera de Ponts, 51,
d’Artesa de Segre.
- A Macià Ros Inversions, SL, per la
instal·lació d’una tanca metàl·lica al límit de propietat en sòl no urbanitzable,
a situar a la parcel·la 89, polígon 9, terme municipal d’Artesa de Segre.
- A Telefónica Telecomunicaciones
Públicas, per canviar la cabina telefònica existent per una de nou disseny,
situada a la Plaça de l’Ajuntament, 13, d’Artesa de Segre.
- A Anna Eroles Solanes, per enrajolar
local comercial de 27 m2, revestir parets existents i sostre amb pladur, i formació envans per a bany i despatx, del
local situat als baixos de l’edifici de la
carretera d’Agramunt, 3 d’Artesa de
Segre.
- A Josep González López, per repassar teulada d’uralita i enderrocar envans
de la golfa, de l’habitatge situat al carrer Església, 4 de Baldomar.
- A Endesa Distribución Eléctrica, SLU,
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S’acorda unànimement nomenar
com a integrants de les Meses Electorals de les eleccions locals, a celebrar
el proper 27 de maig, als membres, titulars i suplents que han resultat elegits en el sorteig efectuat.

per l’estesa de nova línia subterrània de
mitja tensió per tal d’alimentar un nou
centre de transformació núm. 102.897,
des de l’estació transformadora del carrer Senill, fins al carrer Eres i carrer
Barcelona, d’Artesa de Segre.
- A Xavier Ingla Melgosa, per la instal·lació d’una tanca metàl·lica al límit de
la propietat en sòl no urbanitzable, a la
parcel·la 304, polígon 24 a Tudela de
Segre.
- A J. Giribets, R. Almuzara, A. Giribets,
D. Giribets, CB, per l’enderroc de l’edifici de magatzem, situat al carrer Nou,
23, d’Artesa de Segre.
- A Joan Oriola Palau, per la construcció d’un edifici d’habitatges, a situar al
carrer Roc del Cudós, 5, d’Artesa de
Segre.
S’acorda proposar a l’alcaldia la
concessió de connexió al servei d’aigua (instal·lació d’una escomesa d’aigua potable per dotació d’aquest servei general d’abastament d’aigua):
- A Iolanda Vila Rica, habitatge del carrer Barcelona, 5, 1r 1a, d’Artesa de
Segre.
- A Lourdes Llorenç Solé, habitatge del
carrer Barcelona, 5, 1r 2a, d’Artesa de
Segre.
- A Ramon Solé Roqué, nau industrial
situada al carrer Onze de Setembre, 8,
nau 1, del Polígon Industrial el Pla,
d’Artesa de Segre.
- A Francisco Jounou Solsona, tres habitatges situats al carrer Eres, 41-43, 1r
1a; 1r 2a i 1r 3a., d’Artesa de Segre.
- A Eugènia Torruella Sirvan, habitatge del carrer Eres, 41-43, 2n 1a,
d’Artesa de Segre.
- A Montse Boliart Vilana, habitatge del
carrer Eres, 41-43, 2n 3a, d’Artesa de
Segre.
- A M. Lourdes Esteve Arnau, habitatge del carrer Eres, 35-39, bx. 2a,
d’Artesa de Segre.
- A Miquel Sans Cots, habitatge del
carrer Eres, 41-43, bx. 1a, d’Artesa de
Segre.
S’acorda proposar a l’alcaldia la
concessió de llicència ambiental:
- A Salvador Maluquer Brescó, per l’activitat de d’adequació d’una explotació
porcina per 1550 places de porcí d’engreix, a desenvolupar al polígon 9,
parcel·la 55, partida “la Xiscosa”,
d’aquest municipi d’Artesa de Segre.
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- A Josep Porta Ribalta, per l’activitat
de d’adequació d’una explotació porcina de cicle tancat per 50 truges i 200
porcs d’engreix, a desenvolupar al polígon 4, parcel·la 135 a Baldomar.
- A M. Soledad Cuñat Guixa, per l’activitat de d’adequació d’una explotació
porcina per 414 truges amb garrins fins
20 kg, 2 sementals, 30 truges de reposició i 860 porcs d’engreix, a desenvolupar al polígon 21, parcel·la 52, finca
la Planta, municipi d’Artesa de Segre.
- A Josep Serentill Bernadó, per l’activitat de d’adequació d’una explotació
avícola per 16.000 pollastres d’engreix,
a desenvolupar al polígon 13, parcel·la
330, partida “Les Comes”, municipi
d’Artesa de Segre.
- A Joan Coma Capdevila, per l’activitat d’adequació d’una explotació intensiva porcina d’engreix, a desenvolupar
al polígon 14, parcel·la 274, a Alentorn.
- A Joan Coma Capdevila, per l’activitat
d’adequació d’una explotació intensiva
porcina d’engreix, a desenvolupar al polígon 14, parcel·les 282 i 255, a la partida Els Horts, municipi d’Artesa de Segre.
- A Josefina Oliva Tarragona, per l’activitat d’adequació d’una explotació
intensiva porcina d’engreix, a desenvolupar al polígon 24, parcel·la 356, a Cal
Quel, de Tudela de Segre.
- A Anna M. París Freixes, per l’activitat d’adequació d’una explotació intensiva bovina d’engreix, a desenvolupar
al polígon 25, parcel·la 251, a Tudela
de Segre.
- A Jaume Blasi Ingla, per l’activitat
d’adequació d’una explotació avícola
per 25.000 pollastres d’engreix, a desenvolupar al polígon 5, parcel·la 305,
partida la Serra, a Vernet.
- A Josep M. Riera Sabartés, per l’acti-

vitat d’adequació d’una explotació porcina de cria intensiva de porcs d’engreix, a desenvolupar al polígon 25,
parcel·la 18, a Collfred.
- A Ventura Viladrich Gabernet, per
l’activitat d’adequació d’una explotació porcina de cria intensiva de truges,
a desenvolupar al polígon 20, parcel·la
5, a La Vedrenya.
S’acorda proposar a l’alcaldia la
concessió de llicència d’obertura d’establiment i activitat:
- A Josep Calvet Solé i Anna M. Baella
Guiu, SCP, per l’activitat de taller i
magatzem de material elèctric, a desenvolupar a la nau industrial situada al
carrer Onze de Setembre, 4, del Polígon Industrial el Pla d’Artesa de Segre.
- A Neus Quesada Jiménez, per l’activitat de bar-restaurant, a desenvolupar
al local situat als baixos de l’edifici de
la carretera d’Agramunt, 92B, d’Artesa
de Segre.
- A Novaus, SCP, la concessió de canvi
de nom de la llicència ambiental, per
l’exercici de l’activitat de legalització
d’una explotació porcina d’engreix, a
desenvolupar al polígon 2, parcel·la
107, del TM. d’Artesa de Segre, concedida a favor de Josep Novau Codina.
- A Nasta Bussines, SL, per l’activitat
d’un allotjament rural turístic, a desenvolupar a Cal Pedrol de Vall-llebrerola.
- A Vall de Baldomar, SL, per l’activitat de Celler d’elaboració i envasatge
de vins, a desenvolupar al polígon 4,
parcel·la 144, de Baldomar.
INFORMES DE L’ALCALDIA
El passat dia 27 d’abril, per
l’empresa constructora, es va fer la inspecció amb càmera del clavegueram del

polígon per a detectar on són realment
les connexions d’algunes parcel·les.
Amb els resultats editaran el plànol
pertinent.
En data 10 de maig hi ha hagut
una reunió amb representants de la Direcció General d’Arquitectura i Paisatge per ensenyar els treballs del Pla Director del Casc Antic.
En data 17 de maig, ha arribat el
conveni amb Gas Natural Distribución
SA per a la distribució de gas natural a
Artesa de Segre, signat pel Delegat de
Zona, senyor Juli Laplana Pedrol. Segon el conveni l’ajuntament els deixarà una parcel·la al polígon per a instal·lar-hi els tancs fins que no arribi la
canalització al municipi. Començaran
els treballs passat l’estiu i es preveu una
inversió d’un milió d’euros.
El passat dia 14 de maig es va
fer una visita al Departament de Justícia per informar-se i intentar revitalitzar
la Fundació promoguda per la Cooperativa d’Artesa de Segre atès que l’expedient presentat al Departament per al
seu registre, ha caducat ja que la Fundació no va presentar el projecte econòmic que se li va requerir. Autoritzen
a subsanar la petició inicial.
El dia 21 de maig es va fer una
visita a FECSA per tractar el tema del
transformador dels carrers Mare de Déu
de Salgar, Jesús Santacreu i Sants
Cosme i Damià.
El dia 21 de maig es va fer una
visita als Serveis Territorials de Carreteres per tractar els temes de pintar un
pas de vianants al Pont d’Alentorn i
pintar senyalització al carrer
Poliesportiu d’Artesa de Segre.
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Humor

BBC*
El passat 19 d’abril va arribar a aquest
món el Martí, germà de la Jana i fill de
la M. Àngels i del Miquel.
En nom de tots els companys i
companyes que contribuïm a tirar
endavant La Palanca, moltes felicitats a
tota la família. I esperem que la Jana no
sigui gelosa!
BBC* són les sigles de la secció Bodes, Batejos i altres Celebracions.
Feu-nos arribar una foto i un text ben graciosos i us ho publicarem.
Només cal ser subscriptor de la Palanca
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La carretera. 1968

nents a diverses èpoques, totes interessants i descriptives d’un moment
vital al llarg dels anys. Avui parlem
de l’any 1968 en aquesta foto. Suposem que n’apareixeran altres de la
seva dilatada història.
Era una època de màxim esplendor
del comerç en aquest indret de la carretera. Totes les botigues i botiguetes
funcionaven a banda i banda, no com
avui dia que algunes estan tancades, tot
i que continua essent un centre comercial de primer ordre. Si bé avui alguns
locals comercials s’han desplaçat a altres indrets i també funcionen. Coses
de la vida. Fins a l’extrem que avui
s’obren establiments al polígon, cosa
impensable en aquella època.
Dins d’aquest nucli vital cèntric, destacava per llum pròpia la fonda de La
Palma, que estava situada al bell mig.
La regentaven el Manolo i la Mari. Al
davant hi havia una cotxera molt gran
que després seria transformada en menjador. Pel que es veu, aquest local també vivia una època d’esplendor. A continuació venia el Ferran Anell, que venia i reparava aparells de ràdio (la tele-

visió encara no era de consum massiu).
A continuació venia el Bar Marciano
del Ramon Camats, el forn del Pauet
Solans, el sastre Campabadal, el Cinema Catalunya, el supermercat de la cadena SPAR del Caballol, que va ser el
primer supermercat d’Artesa, i la botiga de queviures del Campabadal del
camió.
El Banc de Bilbao s’havia establert
feia poc amb l’Artemi i el Sr. Farré de
Lleida, als baixos de cal Cadiraire. Després, la tocineria i vinateria de la família del Vicent Roca, Casa Petit, que en
aquell temps també regentaven la pastisseria La Montserratina, que estava
davant per davant, el Mianes amb les
revistes i, a la cantonada, la botigueta
de la Perutxa.
Tancava la perspectiva d’aquest bocí
de carretera el Banc Central, on
abans hi havia la Fonda del Manel i avui
hi ha el Banc Santander. Tot canvia amb
el pas dels anys i tots nosaltres també.
Devia de ser temps d’estiu, perquè
la majoria de botigues tenien tendals,
mentre que avui sols n’hi ha tres o quatre.
Els cotxes ja aparcaven a un costat
de la carretera, i en el parc automobi50
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publicat diverses fotos de la
H em
carretera d’Agramunt correspo-

lístic, majoritàriament eren utilitaris del
tipus 2 cavalls Citroën, Seat 850 o
Renault amb cabina al darrere, tal com
es pot veure. Més antics quedaven el
Seat 600 i el Biscuter.
A la imatge destaca com a cotxe de
luxe el Chevrolet, que ja en aquells anys
devia de ser antic. Si bé als anys 50 i
60, el cotxe de luxe per excel·lència era
el Seat 1400 negre i dalt de tomb redó,
que era el cotxe de la gent que destacava. En reportatges del NO-DO vèiem
que era el cotxe amb que la gent anava
a l’òpera al Liceu. A Artesa, que recordem, en tenia un el Dr. Serralta i un altre el Castellana.
Amb tot, el cotxe més de luxe de
l’època era l’Stromberg de la Citroën,
que tenia un disseny exterior
molt innovador i amb detalls interiors
de gran luxe. Com a dada, aquest cotxe
encara avui es lloga per les bodes a
l’Urgell (gent que volen fer una cerimònia diferent i destacada).

Text: Bartomeu Jové i Serra
Foto: Pere Clua
(del Fons Club de Lectures)

La F
oto
Foto

Foto de grup del nou Consistori artesenc, realitzada el 16 de juny després de la celebració del Ple de constitució.
Per primera vegada hi ha un equilibri paritari entre els dos sexes (6 regidors i 5 regidores). (Foto: Miquel Regué)

