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Agenda ciutadana

Actes que sabem que es faran

Fonts: Registres Civil d’Artesa de Segre, Arxiprestat d’Artesa de
Segre, Ajuntament de Foradada i Ajuntament de Vilanova de Meià.

Programa de les festes nadalenques a Artesa de
Segre:
(veure pàg. 41)

NOVEMBRE
Municipi d’Artesa de Segre
Naixements:
dia 9: Yafara Diawara, filla de Barassa i de Fatoumata
Abril Olivenza i Tena, filla de F. Javier i de M. Carmen
dia 10: Kauà Enric Andrade i Cascalho, fill d’Eduardo i d’Anna
dia 29: Maiany Oliveira i Silva, filla de Paulo i de Leila
Matrimonis:
dia 15: Carles Roqué i Cardeñes (veí del Pont d’Alentorn)
Laia Feliu i Roca (veïna d’Espot)
dia 16: Josep M. Salud i Pijuan (veí d’Artesa)
Glòria Sellart i Gonzàlez (veïna d’Artesa)
Defuncions:
dia 4: Gaspar Vilella i Cerdaña (80 anys), natural de Bassella
dia 14: Maria Ortiz i Torres (89 anys), natural d’Artesa de Segre
dia 25: Josep Novau i Gual (82 anys), natural de la Vall d’Ariet
Municipi de Foradada
Defuncions:
dia 2: Àngela Vila i Riba (82 anys), natural de Baronia de Rialb
dia 3: Josep Mases i Codó (82 anys), natural de Foradada

20 de gener:
Festivitat de Sant Sebastià

Municipi de Vilanova de Meià
Defuncions:
dia 30: Maria Novau i Segon (97 anys), natural de Vilanova de Meià

Meteor
olo
gia
Meteorolo
ologia
Fonts: Ajuntament d’Artesa de Segre, Ajuntament de Vilanova de Meià, Ajuntament de Foradada i Servei Meteorològic de Catalunya.
NOVEMBRE
Municipi d’Artesa de Segre
a) Observatori Pl. Ajuntament
Temperatura mitjana del mes: 7,1°
Temperatura màxima:
18º (dies 10 i 17)
Temperatura mínima:
-7º (dia 27)
Dies amb precipitacions:
4
Precipitació màxima:
34 mm (dia 1)
Total precipitacions:
43 mm
b) Observatori Baldomar
Temperatura mitjana del mes: 5,7°
Temperatura màxima:
17,7° (dia 10)
Temperatura mínima:
-6,9º (dia 27)
Dies amb precipitacions:
8
Precipitació màxima:
6,7 mm (dia 1)
Total precipitacions:
13,5 mm

Municipi de Vilanova de Meià
Temperatura mitjana del mes: 5,4°
Temperatura màxima:
16,2° (dia 10)
Temperatura mínima:
-5,1º (dia 26)
Dies amb precipitacions:
9
Precipitació màxima:
38,2 mm (dia 2)
Total precipitacions:
57,2 mm
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Municipi de Foradada
Dies amb precipitacions:
Precipitació màxima:
Total precipitacions:

3
35mm (dia 2)
41mm
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Editorial

Any de neu, any de Déu
Les nevades d’aquesta tardor, més habituals del que estàvem acostumats,
ens fan venir al pensament aquest refrany popular. La contradicció és que
l’any s’acaba i, a més, amb una crisi galopant d’àmbit mundial. Per tant,
ens agrada pensar que més aviat és tracta de bons auguris per a l’any vinent,
que ja tenim a la cantonada.
Fins al 31 de desembre, però, els catalans i catalanes estarem expectants
per veure si el Govern de l’Estat compleix amb l’enèsima promesa de
resoldre la qüestió del finançament de Catalunya. Hem de recordar que,
segons l’Estatut aprovat el 2006, hi havia un marge de dos anys per a resoldre
el tema i que aquest termini es va exhaurir l’agost d’enguany. Sense pecar
de pessimistes, però sabent com les gasten a Madrid, continuem tenint
seriosos dubtes que la proposta definitiva –quan arribi– sigui gaire
satisfactòria.
El cert és que el Govern central s’ha despenjat amb un bon regal de
Nadal per als municipis amb la mesura de destinar-hi 8.000 milions d’euros
per a projectes d’obra de nova planificació que corresponguin a actuacions
urgents. Això suposa 177 euros per habitant, que al municipi d’Artesa es
tradueix en un total de 661.000 euros. Déu n’hi do!
Si a aquesta injecció de diners hi afegim les importants quantitats
obtingudes del Pla Únic d’Obres i Serveis per al període 2008-2012, la
concessió de 700.000 euros per a la inversió d’1,4 milions pel Pla de Barris
(subvenció que es pot veure incrementada fins al 75% segons el conseller
Nadal) i la resta d’ajuts que el consistori artesenc ha anat obtenint... Déu
n’hi do!
Malgrat aquestes bones notícies, no us penseu que tot són flors i violes.
Una part d’aquestes inversions caldrà cobrir-les amb fons propis i les
preguntes que ens plantegem són: Les arques municipals donen per a tot?
Hi ha suficient capacitat d’endeutament?
I dels 661.000 euros, què? Seran capaços de posar-se d’acord l’equip de
govern i els grups de l’oposició? Perquè el projecte ha d’estar presentat i
adjudicat durant el primer trimestre de l’any. Tenim entès que aquesta
inversió s’ha d’incloure en una modificació del pressupost de 2009, la qual
cosa significa que cal tenir-lo aprovat prèviament. Amb els problemes que
hi ha hagut enguany amb l’aprovació del pressupost municipal, com s’ho
faran per tenir enllestir tan ràpid el de 2009?
Seria un error imperdonable de tots els membres del consistori artesenc
que, per culpa de vés a saber quina mena d’interessos, es deixés perdre
aquesta important injecció de diners. Des d’aquesta plataforma pública que
és la nostra revista, els exigim màxima responsabilitat. L’equip de govern
ha de ser receptiu i generós, mentre que els altres grups s’han de mostrar
raonables i flexibles.
Continuant en l’àmbit econòmic, però canviant totalment de tema,
anunciem als nostres subscriptors i col·laboradors que ja no podem mantenir
intactes durant més temps les quotes (no les hem apujat des del 2002), tot i
els ajuts que rebem de les institucions públiques. Ja sabem que no és un
bon moment, però haurem d’actualitzar-les si volem mantenir el digne nivell
que ha assolit la revista. Enguany, per cert, hem aconseguit publicar 12
números (mes per mes), cosa que no havíem pogut fer en els darrers anys.
Malgrat tot, esperem que es compleixi l’adagi popular i tinguem un
pròsper any 2009. Que tingueu unes bones festes!
Col·laboradors/es del mes: Ramon Ros, Ferran Marín, Carlos Pérez, Jordi
Regué, Àlex Trepat, Antoni Colom, Josep i Joan Roca, Joan Giribet, Martí
Regué, Joan Bargés, Biblioteca Joan Maluquer i Viladot, Iolanda Masanés,
M. Jesús Novau, Jaume Avellaneda, La Travessa d’Anya, ACSAS, Ton
Bonet, Albert Vidal, Noemí Farré, Eva Maza, Pere Serra, Mingo d’Alòs,
Jordi Alins, David Fusté, Ramon Monfà, Jordi Esteban
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El Peret del Flores
rents, s’hi reunia molta gent i els veïns
alegrement desitjaven “que surti bo i
que us aprofiti”. Als noiets que voltaven per allí sempre se’ls donava alguna coseta. Ho recorda com un moment
feliç i una festa molt animada.

parlem amb el Pere Capell
A vui
Espinal, un testimoni viu que ha

Infantesa i joventut
Recorda anècdotes dels 5 anys, però ens
diu que la primera bicicleta li van comprar el 1927, quan tenia 10 anys, a la
botiga de bicicletes del Sr. Piqué. Va
costar 22 duros de plata i era l’últim
model.
A l’hora d’escollir, al Peret li agradava treballar en qualsevol ofici menys
de pagès. Això ja ho veia a casa. A més,
com que era cabaler, havia de triar un
ofici i va triar fer de mecànic.
Al final de l’estiu, als 13 anys, va
començar l’’aprenentatge al Garatge del
Castellana, al carrer de les Monges. Va
passar quasi sense adonar-se’n de la
infantesa a treballador. Calia complir
un horari, treballar amb gent més gran,
entrar en una nova disciplina diferent
de l’escola, tornar tard a casa.
El va sorprendre descobrir que de
bon matí a Artesa hi havia un gran moviment de gent. L’Artesa del anys 30
era un poble molt viu i la gent es prenia
la feina molt seriosament. Per ell va ser
tot un descobriment. Treballadors industrials, mecànics, fusters, comerciants i paletes feien una gran moguda
que abans mai no havia percebut. Per a
ell era entrar en un altre ritme de vida i
així va ser.

“Tu ets boig, fill meu”

En aquella època no havia vist
mai un camió o un cotxe per sota i al
primer dia ja el van fer baixar a la fossa
per ajudar a aguantar alguna peça als
oficials.
Als 15 anys, amb el Blasi, van comprar un cotxe al Sr. Boldú per 40 pessetes i al cap d’un temps el van vendre
per 60.

La família de cal Flores tenia, i potser
encara té, una planta d’oliveres a dalt
de tot del Castellot, a prop del cim.
Anaven a plegar olives, muntanya
amunt, per un pedrís sense camí, i baixaven les saques al coll amb la fàcil
dificultat de la dura vida dels pagesos
d’aquell temps. Un dia el Peret li va dir
al seu pare: “Algun dia, pare, hi faran
una carretera i els cotxes pujaran fins
aquí a dalt”. El pare li respongué: “Tu
ets boig, fill meu. No veus que això és
impossible”.
Dóna la casualitat que al llarg dels
anys, quan es va fer el monument al
Sagrat Cor, el Peret va pujar material
per l’obra amb un tot terreny i va ser el
primer cotxe que hi pujava. L’anècdota, si més no, és curiosa i ens ve a dir
que dins la imaginació del jovent res
no és impossible.

La dèria de volar

Va anar passant el temps i, a més
d’aprendre de motors, dins del mateix
garatge aparcant els cotxes endavant i
enrera va adquirir la pràctica d’un conductor. Quan als 18 anys va decidir treure’s el carnet de conduir, el Sr. Josep
Castellà Graells es va portar molt bé
amb ell i li volia ensenyar de conduir
perquè li servís quan anés a la “mili”.
El va seure al seu costat i li donava explicacions, i quan va veure que el manipulava bé, li va preguntar com n’havia après i va haver de dir-li la veritat.

La matança del porc
El dia de matar el porc es feia al carrer,
davant mateix de casa, i es feia una
festassa. Es convidava els amics i pa7
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viscut en pròpia experiència l’evolució de l’automoció (cotxes, camions i
tractors) a la nostra comarca.
De com, en menys de 80 anys, s’ha
passat del carro i la bicicleta a l’Audi
més sofisticat i amb més complements.
El Peret va néixer el 6 d’octubre del
1917 al carrer Carnisseries núm. 4, a
Cal Flores, a tocar de l’edifici que avui
és el Museu. Els seus pares eren el
Mariano i la Rosa. Eren 4 germans:
l’Esteve, que era l’hereu; la Cecília; la
Bepeta, que va morir als 7 anys; i el
Peret, que era el petit.
Val a dir que la seva generació i les
posteriors sempre havien estat interessats per tot el que es movia: la bicicleta, al principi; els cotxes i, fins i tot, als
anys trenta estaven al·lucinats pels avions.

El 30 d’agost de 1935, el Peret amb 18
anys i el Jaume Blasi de Vallllebrera, van arrendar a Antònia
Montagut un local preparat per taller
mecànic a la carretera d’Agramunt
núm. 24. De fet, era el taller de Pau
Santesmases, que era la competència,
encara que eren amics. Els va traspassar
el seu taller equipat per 2.500 pessetes
i sols havien de fer el contracte d’arrendament amb la propietària.
A més de totes les eines i aparells per
a treballar còmodes, en el nou taller hi
van trobar un avió gairebé acabat, en el
qual els antics mecànics havien treballat a hores perdudes durant alguns
anys. Els anys trenta eren els temps dels
grans vols transatlàntics, dels globus
aerostàtics i el jovent somniava en volar, ja que llavors no ho havia fet gairebé ningú.
Amb les ganes de volar, amb un noi
de Vilves van anar amb bicicleta a
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Lleida per inscriure’s al cos de aviació.
Els van dir que no hi havia més sol·licituds, que ja estava ple el “cupo”.

Besora de Cubells,
que va ser el darrer.
Val a dir que era
l’únic taller d’Artesa
que feia anar el torn.
Les seves qualitats
com a mecànic eren:
l’observació, la paciència, procurar de fer
la feina el màxim de
ben feta, la precisió i
l’exactitud, posats a
fer la feina no mirar
mai l’hora i una gran
vocació per la professió, qualitats totes
que intentava transmetre als seus alumnes.

El jovent

Temps de postguerra

Als anys 40 i 50, el jovent sortia en
colles. Nois i noies es passejaven pel
poble, de vegades junts i de vegades
els nois per un costat i les noies per l’altre. La gent no sortia gaire del poble. A
més del cinema, de vegades es feia ball
al mig de la carretera. Hi havia el ball
“La Lluna” i el ball del Bar del Fonso
del Pau. La seva colla eren els Fonts, el
Tonet, el Celestino del Portomeu, el
Torredeflot d’Alentorn i el Codina (Molinés). El jovent anava tots a una, tots
eren amics.

Com que hi havia escassetat de material mecànic (i de la major part de productes bàsics), amb el torn es feien les
peces. Mecanitzaven les peces petites
(un palier, un ferro, rosques, etc.) per a
poder arreglar els camions, ja que de
cotxes n’hi havia pocs. Era un temps
abans del desenvolupament dels tractors
i sobretot circulaven molts camions.
Abans de la guerra hi havia pocs camions i eren petits, de 2.000 o 3.000
kg. En tenien els comerciants: el Caseta, els Mases, el Portomeu, el Betriu...
Però als anys 40 i 50 n’hi havia molts i
tots eren clients del Peret: el Tarjo de
Vilanova, el Blanc de Santa Maria, el
Trepat, el Plens, el Quintana, els
Ampurdanés, l’Alemany (era l’únic que
anava a Barcelona), el Sisquet de
l’Orcau. el Caubet, el Guàrdia (Serafí),
i més tard el Morros, el Gàrzola i els
Tarragones de Seró.

Obviem els 3 anys del 1936 al 39 com
a negatius. Després de la guerra va
muntar el taller a la carretera
d’Agramunt núm. 39 on hi va estar fins
a la jubilació. En els primers anys, el
jovent volia conduir, veia un futur en
fer de transportista i precisava de tenir
uns coneixements bàsics de mecànica
per si un dia es trobava tirat amb un
camió en pana a la carretera.
Els seus aprenents, tots es van dedicar professionalment a la mecànica o
al transport, han tingut continuïtat. Pel
seu taller hi van passar el Flaquet, l’Àngel Clua de cal Batllevell, el Josep
Riudebás (Casota), el Mariano
Galceran, els germans Porta de
Baldomà (Quildo i Florenci), un noi
d’Alòs, el David Boix (Gàrzola), el
Mingo del Flores, el Pere i el Miquel
Lozano de La Fàbrica, que feien anar
el torn, el Cobatxo, el Magí Serra, el
Joan Garcia, el Pinell de Vilves i el Joan

Època de penúries
Al principi dels anys
40 era el temps de
l’estraperlo i el camió era l’eina fonamental, imprescindible per a desenvolupar el país, pel trasllat de mercaderies.
Tant aquí com a la
ciutat, hi havia mancança de tot.
A Barcelona hi vivia molta gent. S’hi
enviava farina (del
8
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L’escola-taller

Balcells), patates, vi, carn, alcohols, aviram dels arramassadors, oli (el Boldú)...
Així es va desenvolupar primer el camió
que el cotxe. El camió era un medi per a
guanyar-se la vida de seguida i el cotxe,
en principi, era un luxe.
Al començament en tenien els metges (l’Ignasi, el Serralta i el Gramunt) i
el Boldú i, de fora, el director de La
Fàbrica, la senyora Matilde del Pont i
el Gasset d’Anya.

Reparar els camions
L’any 1948, el Peret va comprar un cotxe amb el Dodó Escolà. El Dodó portava els músics el cap de setmana i el
Peret el feia servir entre setmana per a
reparar els camions a la carretera. Devia de ser un dels primers taxis
d’Artesa, ja que quan sortia un viatge
l’aprofitaven.
El 1951 va comprar una Gutzi per a
reparar camions i cotxes que quedaven
a la carretera. Passava algú i deia “aquí
dalt hi ha un camió avariat”. A la Gutzi
hi va muntar un seient al darrere per
l’ajudant i un sidecar per les eines (i
per passejar la família).

Els cotxes i els tractors
Els anys 50 i 60 va ser el temps dels cotxes i els tractors. Gradualment els pagesos de la comarca van deixar els carros i
els animals de càrrega i van començar
els tractors. En principi baixaven al mercat amb els tractors, de vegades amb les
carrosses i tot, per a proveir el consum
de la masia o la casa per la setmana.
Els primers cotxes populars eren el
Seat 600 i el Citroën 2 cavalls (li deien
la cabra perquè es movia molt). Aquest
es va popularitzar entre els pagesos
perquè el tractor era més molest.
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El primer 600 el va vendre el Peret,
perquè representava la Seat, mentre que
de tractors venia la Fiat. El Peret va
vendre també la primera màquina de
batre de la comarca. De recol·lectores
venia la Braun.
El 1973 va tancar el taller definitivament per a dedicar-se cada vegada
més als recanvis, activitat que ja havia
començat el 1963. Va anar ampliant la
ferreteria fins arribar a la botiga de
multiserveis, la més gran d’Artesa i
molts quilòmetres a la rodalia que porten la seva filla Montse i el seu nét Raül.
De fet, ha estat una vida dedicada al
motor i, de retruc, a l’evolució del camp.
Per molts anys que ho gaudeixis, Peret.
Bartomeu Jové i Serra

Noticiari

Artesa ja té gas natural
res cases d’Artesa de Segre.
Els primers veïns que van “inaugurar”
aquest servei tan esperat van ser els inquilins dels blocs situats als números
99 i 90C de la carretera d’Agramunt.
En dies posteriors, altres veïns d’edificis de la carretera d’Agramunt s’han
anat afegint al servei, a mesura que la
companyia Gas Natural els ha anat condicionant les instal·lacions.
L’empresa Gas Natural ha ubicat un
tanc de grans dimensions al polígon

industrial El Pla, el qual s’emplena mitjançant camions cisterna. Des d’allí es
porta aquesta font d’energia cap a la
ciutat mitjançant una canonada principal que passa vora el canal i entra
al nucli urbà per davant de la
benzinera. Cap al 2010 està previst
que el gasoducte Tàrrega-AgramuntArtesa-Ponts substitueixi aquest sistema de proveïment.
Mentrestant, Gas Natural continua
les obres de canalització als carrers
principals de la ciutat (Maria Anzizu,
Balmes, Monges) i en els propers me-
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passat 27 de novembre el gas
E lnatural
va arribar a les prime-

sos està previst que el gas natural
vagi arribant a la majoria de llars en
diferents fases. La posada en funcionament del servei s’ha endarrerit respecte a les previsions inicials que
eren pel passat mes de març. Alguns
ciutadans encara estan indecisos a
l’hora de contractar el servei, ja que
si bé es tracta d’una energia neta,
còmoda i d’un cost acceptable, implica canviar part de la instal·lació de
calefacció, amb la conseqüent despesa econòmica.
La Palanca

Noticiari
El Govern assumirà el 75% del nucli antic d’Artesa
El conseller de Política Territorial Joaquim Nadal va anunciar que
el Govern de la Generalitat assumirà fins al 75% de la inversió en
els projectes de rehabilitació dels nuclis antics en aquells municipis
petits amb més dificultats per aconseguir el finançament del 50%
de les obres. Això afecta directament Artesa de Segre, que aquest
estiu va ser inclòs en el Pla de Barris amb una subvenció d’uns 700
mil euros (per un projecte global de 1,4 milions). El tema està en
estudi però és més que probable que la Generalitat augmenti l’ajuda
per rehabilitar el nucli antic de la ciutat d’Artesa, fins arribar als
1,05 milions d’euros.

Eva Maza dimiteix de l’Ajuntament d’Artesa
La regidora d’ERC Eva Maza i
Batlle va anunciar que properament dimitirà del seu càrrec com
a membre de l’Ajuntament
d’Artesa, on ocupava la regidoria
de Cultura, Educació, Mitjans de
Comunicació i Pobles Agregats.
Eva Maza al·lega motius personals per abandonar les seves responsabilitats com a edil del consistori artesenc i de retruc també
deixa la seva plaça com a consellera comarcal. La substituirà a
l’Ajuntament Jordi París, el Mensa de Baldomar, que anava en el
número 7 a les llistes d’ERC en les passades eleccions. El número 6
d’ERC, Ramon Giribet, ha declinat entrar al consistori.

l’Esplai. També organitzaran cursos i tallers d’informàtica i comunicació i els facilitarà la participació a
les conferències i tallers del seu programa de Gent
Gran. Un altre dels compromisos és l’aportació econòmica única i màxima de 40.000 euros per a l’adquisició de mobiliari i material informàtic, així com
un ordinador i una impressora per la Junta Directiva.
Aquest compromís resta pendent de la construcció
del nou Casal per a la gent gran.

Robatoris a la ITV i a les Escoles Velles
La nit del 28 de novembre es va produir un robatori a la estació ITV d’Artesa, on els lladres van
accedir esbotzant les portes i un cop dins van regirar les oficines i van rebentar la caixa forta, d’on
es van endur diners. La nit del 9 de desembre es
va produir un altre robatori amb força a l’edifici
de les Escoles Velles. Els lladres van forçar diferents portes i van entrar a l’Escola Bressol, l’Escola de Música i la Biblioteca, d’on van robar diferents aparells electrònics.

Nou atracament a Ibercaja

Artesa rebrà 661.449 euros del Pla Anticrisi
El Govern Central, presidit per José Luis Rodríguez Zapatero, va
aprovar una injecció econòmica als ajuntament espanyols per valor
de 8.000 milions d’euros, per tal de fer front a la crisi econòmica i
de reactivar els consistoris davant de la pèrdua d’ingressos municipals. Les ajudes contemplen una inversió de 177 euros per habitant,
cosa que per al municipi d’Artesa es tradueix en 661.449 euros (uns
110 milions de les antigues pessetes). L’ajuda està supeditada a la
presentació de projectes d’obra de nova planificació que corresponguin a actuacions urgents i que creïn nou llocs de treball dirigits a
aturats. Perquè un ajuntament pugui cobrar l’import ha de presentar
un projecte concret abans d’acabar el mes de gener de 2009 i l’ha de
licitar durant el febrer. En aquests moments, el consistori d’Artesa
està debatent quin projecte presenta. S’ha parlat d’un nou Casal per
a la Gent Gran i d’unes piscines noves, però el projecte que pren
més cos és la rehabilitació integral de l’edifici de les Monges.

Potabilitzadora d’aigua per a Rubió
L’Ajuntament de Foradada presidit per Salvador Boliart va adjudicar a
principis del mes de desembre les obres de la planta potabilitzadora
d’aigua del nucli agregat de Rubió. El projecte té un pressupost de
132.040 euros i ha estat adjudicat a l’empresa Cassa S.L.

Signatura del conveni amb fundació “la Caixa”
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El 16 de desembre es va signar un conveni entre Fundació la Caixa,
l’Ajuntament i l’Associació de Gent Gran d’Artesa de Segre i Comarca. La durada d’aquest conveni és fins al 31 de desembre de
2013. La Fundació farà una aportació econòmica 5.000 euros cada
any per a dur a terme el Pla d’Activitats Culturals i Formatives de

El passat divendres 12 de desembre es va produir
un atracament amb arma de foc a l’entitat bancària
Ibercaja ubicada al carrer Balmes d’Artesa de
Segre. L’atracador va entrar a cara descoberta i va
intimidar els treballadors de la sucursal apuntantlos amb una pistola. Es va endur un botí de 15.000
euros. Els Mossos d’Esquadra van identificar el delinqüent ràpidament gràcies a les càmeres de vídeo i a la seva perspicàcia, i van poder detenir-lo a
les poques hores a Mollerussa. L’atracador (a la
imatge conduït per un mosso, foto diari Segre) és
un vell conegut de la policia i de la justícia, ja que
és un delinqüent reincident que feia poc més d’una
setmana que havia sortit de la presó. Es tracta del
veí de Miralcamp Salvador Llovera, de 57 anys
d’edat i que als anys 80 i després als 90, ja va ser
autor de diferents robatoris a bancs. Es tracta d’un
personatge peculiar, que s’ha passat mitja vida a la
presó i que reivindica un tracte millor per als reus.
Es dóna la circumstància que el passat estiu un altre lladre ja va atracar la mateixa oficina d’Ibercaja,
d’on va fugir segrestant la directora.

Noticiari

Albert Jovell presenta el seu llibre
12 de desembre a la
E lnit,divendres
presentada per la doctora

na des dels dos costats, com a metge i
com a pacient (que ve de paciència).
Va avaluar la vocació hipocràtica de la
medicina, del respectar el dolor aliè, a
tractar d’ajudar els malalts, si cap, amb
més cura i afecte, del principi de
confidencialitat (no es pot comentar
amb ningú les dolences i els problemes
dels malalts), d’estimar tàcitament a
cada un dels pacients. Va comentar que
el metge vocacional és un poc diferent
del metge professional, en l’aspecte que
no es farà mai ric, com el seu pare, que
no va ser ric en diners, però que era
immensament ric en l’afecte de la gent.
I que ell personalment ho devia tot a la
medicina, fins i tot el conèixer la seva
esposa.
Va dir que en la vida del metge, i de
la persona, a vegades s’han de prendre
decisions importants no basades en la
part econòmica. El seu pare feia de
metge al barri de Pedralbes de

Bartomeu Jové i Serra
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Coma, el Club de Lectures va organitzar a la sala de la Cooperativa una
conferència que em va semblar entranyable i, si no fos a risc de ferir
la modèstia de l’Albert, qualitat que
sempre va lligada a la saviesa, es podria dir que va ser extraordinària.
El Dr. Albert va presentar el llibre
Cáncer, biografía de una supervivencia
i, com a fil conductor de la xerrada i
del llibre, va glossar la figura del seu
pare, el Salvador Jovell, el metge de cal
Gessaire, persona que estimava molt el
seu poble (Artesa de Segre) i com diu
ell, per la llei de reciprocitat, era molt
estimat per la gent d’aquí.
De fet, ens va dir que el llibre era a
partir de les seves vivències, records
d’infantesa, lligats sempre a Artesa i al
mestratge del seu pare, a les visites de
Nadal a la família artesenca, a les visites inexcusables al metge Ignasi Solé
(a qui considerava el seu mentor), a les
converses que tenien els dos metges que
podien durar tres o quatre hores... Evocà els seus estius de vacances a Londres
en anys difícils, en què el seu pare renunciava a les seves vacances per a que
ell pogués aprendre anglès. Aquest idioma després li va servir quan va fer el
doctorat amb dues beques a la Universitat de Harward (Boston, Mass., EUA).
Va explicar com, de manera casual,
per un accident sense importància, jugant amb el seu fill se li va diagnosticar a ell (als 38 anys) que tenia un tumor maligne. Descriu com, a partir
d’aquesta diagnosi, li va canviar la vida
i va començar a diferenciar el valor de
les coses importants de les que no
ho són tant.
Va començar a aprofitar més el
temps en coses realment importants per a ell: la família, els amics,
la seva vocació mèdica, ajudar els
altres, l’estudi i la divulgació, canviar els hàbits dietètics, fer 80 minuts diaris de bicicleta, adonar-se,
ser més conscient de tot el que
passa al seu voltant i a la seva persona, col·laborar amb una ONG...
Va aprendre a veure la medici-

Barcelona amb tot el que això significa
per l’estatus d’un metge jove.
De sobte, va valorar i decidir anarse’n a fer de metge a Sabadell, una ciutat creixent que en aquells anys no tenia ni els carrers pavimentats, ni hospital. Va passar del confort a unes certes privacions. Donant a entendre que
amb les complicacions que d’entrada
suposaria per la família, ell seguia el
seu camí.
Va ressaltar les qualitats del seu pare
com a metge vocacional. Menys el diumenge al matí que dedicava a la família (però s’havia buscat un substitut),
totes les hores de la setmana depenia
dels seus pacients, de dilluns a divendres en diferents consultoris, i el dissabte al matí el dedicava als pacients
que requerien més temps.
A la paraula càncer (com actualment
a la paraula crisi), com més en parles
més força li dones. Diu que al seu llibre no en parla fins a la pàgina 101 i es
va discutir amb l’editor perquè no la
volia posar al títol.
Va dir que a aquest malalt l’ajuda
molt sentir-se estimat. I que té tres problemes bàsics: la pròpia malaltia, el
desgast emocional que li produeix i el
rebuig social (no familiar). Que per a
superar la malaltia és important crearse il·lusions, coses que de veritat tinguis ganes de fer. També aconsella
quantificar el temps. Ordenar-te el teu
temps, en llistes si cal, per a fer el que
realment et convé fer.
També va fer esment que molta gent
pateix depressions i no ho sap. Que hi
ha qui té conductes repetitives, símptomes de depressió i que ell mateix, el
pacient, les considera “normals”.
Ell ho diagnostica i el malalt no
s’ho creu.
Al llarg de la conversa va fer
vàries mencions al metge Ignasi,
a qui considerava amic i guia del
seu pare. Va acabar donant les gràcies al Club de Lectures per haver-lo convidat, a la doctora
Coma, als sanitaris d’Artesa i al
públic assistent a la xerrada.

La No
guer
a
Noguer
guera
Finalitza el Leader+

Seguretat nadalenca

El programa comunitari Leader+, gestionat pel GALMontsec Sostenible, ha beneficiat des de l’any 2000
iniciatives turístiques i de serveis de 120 emprenedors particulars, de la majoria de municipis de l’àrea
del Montsec, els quals han pogut tirar endavant iniciatives relacionades amb el turisme i els serveis. Els
beneficiaris públics han estat els ajuntaments d’Àger
i Artesa de Segre i el Consorci del Montsec. El Programa Leader+ és una iniciativa de la Unió Europea i
del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció
Rural, destinada al desenvolupament de les activitats
empresarials del món rural.

Els Mossos d’Esquadra han augmentat la seva presència a
les zones comercials i polígons industrials d’Artesa de Segre,
Balaguer i Ponts durant la campanya nadalenca, que va començar el 5 de desembre i finalitzarà l’11 de gener. També
s’han incrementat els controls de pas en carretera i els agents
de paisà.

Extracció de sal a Tartareu
Una societat madrilenya vol posar en marxa una planta d’extracció i producció de sal a Tartareu, al municipi de Les Avellanes-Santa Linya. La fàbrica, que podria començar a funcionar el setembre de l’any que ve, donarà feina a 30 persones de manera directa i a unes 100 de manera indirecta. Es
pretén produir sal d’alta qualitat per a l’alimentació i la indústria.

Albesa recupera el campanar...
Des de l’any 2002, a Albesa s’han dut a terme diferents treballs de millora a l’església de Santa Maria d’aquesta població: la consolidació de la pedra arenisca de la façana, la incorporació d’un vitrall, el trasllat del rellotge i la instal·lació
de tres campanes noves. L’acte d’inauguració de les obres
es va realitzar el diumenge 15 de novembre.

... i Ponts llueix pinacle
El divendres 21 de novembre es va col·locar dalt del pinacle
exterior de l’església parroquial de Santa Maria de Ponts la
imatge de Sant Pere. La imatge ha estat construïda amb fibra de vidre d’Olot i va ser beneïda pel bisbe d’Urgell Joan
Enric Vives.

Plataforma contra la variant

12a Fira d’Àger

Veïns de Ponts i l’Associació d’Empresaris i Comerciants
del Mig Segre han creat una plataforma, Salvem Ponts Plataforma Antivariant, en contra de la futura construcció
de la variant de la C-14 al municipi. Aquest col·lectiu creu
que la variant tindria una repercussió negativa en l’economia de Ponts, ja que el municipi viu del comerç i de tots els
visitants de pas.

El diumenge 7 de desembre, Àger va celebrar la seva 12a
Fira, dedicada als oficis artesans i els productes tradicionals
del Montsec i la província. Unes 8.000 persones van poder
veure, a més, una exposició sobre la Guerra del Francès i la
farmàcia Montardit, tancada des de la Guerra Civil.
Anna M. Vilanova

“Qui pretén defensar Déu recorrent a la violència, només per aquest sol fet s’hi
enfronta”.
Joseph Ratzinger. Papa Benet XVI
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Marktl, Baviera, 16 d’abril de 1927

V iur
e amb Fusta
iure

La fusta millora la qualitat de vida i proporciona benestar
“Confederación Española de Empresarios de la Madera” (CONFEMADERA) i l’Institut de Biomecànica de
L aValència
(IBV) han realitzat recentment una recopilació d’articles reconeguts per la comunitat científica mundial.
Aquests estudis posen en evidència que la fusta té unes propietats que afavoreixen un estil de vida saludable i, per tant,
milloren la nostra qualitat de vida. És per això que rodejar-nos de fusta a la nostra vida quotidiana ens permet gaudir d’un
millor benestar.
He pensat interessant conèixer amb detall com la fusta ens pot ajudar a viure millor, per tant em limito a transcriure’ls
literalment.

- És un bon corrector acústic
Millora la qualitat del son i, com a conseqüència, redueix el risc de malalties
coronàries; a més, augmenta la capacitat intel·lectual.
- És un bon aïllant tèrmic
Ens protegeix del fred, de la calor i dels
canvis ràpids de temperatura. Contribueix també al desenvolupament psicomotor saludable dels infants.
- Té la capacitat d’esmorteir impactes i un bon coeficient de fricció
Redueix el risc de lesions de lligaments
i de genoll. També presenta menys risc
de provocar fractures de maluc i canell,
com a conseqüència de caigudes al
mateix nivell, quan hi ha pèrdua d’equilibri, patinades o ensopegades.
- Ens proporciona confort subjectiu
Per la seva naturalesa, contribueix a
millorar l’estat emocional de les persones. Crea atmosferes càlides i confortables.

La fusta millora la qualitat del
son i, com a conseqüència, redueix el risc de patir malalties coronàries

La fusta constitueix un excel·lent material d’aïllament acústic degut a la seva
capacitat de reduir el temps de reverberació. Hi ha una relació directa entre
l’augment de la presència de fusta en
una habitació i la reducció dels temps
de reverberació És per aquest motiu
que es tracta d’un material molt utilitzat com a fantàstic corrector acústic, per
exemple en estudis de so i de gravació.
Aquesta propietat de la fusta també
pot beneficiar la nostra salut, perquè
està demostrat que a menys reverberació s’aconsegueix un somni continu i
sense interrupcions. Estudis realitzats
a
pacients
amb
malalties
cardiovasculars, a les sales de cures intensives durant la nit, ens mostren com
disminueix l’amplitud del pols (relaxació) en ambients amb millor confort
acústic. D’altra banda, altres estudis ens
diuen que dormir menys de sis hores
cada nit augmenta el risc de patir malalties coronàries un 18 %. Dormir-ne
cinc o menys augmenta el risc un 39%,
mentre que dormir vuit hores diàries
ajuda a mantenir la salut del cor.
Decidir-se per la fusta a l’hora de
decorar la nostra cambra, a banda
d’aportar estil i elegància, ens ajuda a
dormir millor i prevenir malalties coronàries.

La fusta augmenta el rendiment
acadèmic
Estudis realitzats dins d’instal·lacions
universitàries demostren que col·locar
plafons de fusta dins les aules, redueix
el temps de reverberació i crea el confort acústic ideal per a l’estudi. A més,
redueix el soroll produït per les classes
dels costats i de l’exterior, augmentant
així la capacitat de concentració dels
alumnes i millorant el seu rendiment
intel·lectual.
14
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Les quatre claus que fan de la
fusta el material més saludable.

La fusta protegeix dels canvis de
temperatura
L’estructura microscòpica de la fusta es
caracteritza per l’abundància de cèl·lules buides que dóna com a resultat una
baixa conductivitat tèrmica. L’aïllament
tèrmic està directament relacionat amb
la salut, donat que el manteniment de
la temperatura corporal produeix molt
bons efectes al nostre benestar. Està
demostrat que els terres de fusta (com
els que avui dia s’instal·len en guarderies) propicien el confort tèrmic del nen
mentre gateja, afavorint així la interacció i, com a conseqüència, estimulant
l’aprenentatge psicomotor dels nens.
D’aquesta manera es contribueix a un
creixement saludable. D’altra banda,
altres estudis demostren com un major
confort tèrmic a la llar podria reduir la
gravetat de les dolences (com artrosi,
problemes respiratoris, etc.) a les persones grans o de la tercera edat. El refredat comú, per exemple, es manifesta després d’un canvi brusc de la temperatura corporal, per la qual cosa la

V iur
e amb Fusta
iure
permanència dins d’estances càlides
contribuiria a la prevenció d’aquest tipus de malalties.
Crear estances càlides a la llar amb
fusta contribueix a prevenir les malalties típiques d’hivern, a l’ensems que
afavoreix l’activitat física dins la llar
de petits i grans.

La fusta redueix el risc de fractures i afavoreix l’activitat física
La fusta, com a superfície esportiva, té un coeficient de fricció adequat i una capacitat d’absorció
d’impactes lleugerament superior a
la d’altres materials, per la qual

cosa caminar o practicar activitat
física damunt de terres d’aquest
material redueix considerablement
el nombre de lesions.
Aquesta propietat dels paviments de
fusta va quedar demostrada en un estudi realitzat amb jugadors d’handbol
durant l’exercici sobre paviment de
parquet de fusta. En aquest mateix estudi es va demostrar que el risc de lesions és més gran damunt d’altres tipus
de superfícies.
Una altra investigació, realitzada en
centres geriàtrics, demostrà que el nombre de fractures produïdes en caigudes
sobre paviment de fusta és sensiblement
menor que amb altres materials.
La previsió d’instal·lacions de paviments de fusta en centres amb risc de
caigudes ajuda a prevenir lesions i fractures que poden comportar greus conseqüències per a la salut de les persones.

de quadres de depressió; la prova amb
altres materials va mostrar resultats
menys positius. Això és degut a que la
fusta crea atmosferes càlides, naturals
i confortables i que ajuden a millorar
l’estat emocional de les persones.
La fusta no contamina i té excel·lents
característiques per a un hàbitat saludable, sa i amb harmonia vers el medi
ambient. Per això, VIURE AMB FUSTA et facilita les claus per a una vida
més sana.
Anima’t a incloure més productes de
fusta a la teva vida!! La teva salut
t’ho agrairà!!
Ramon Ros i Canosa

La fusta millora l’estat emocional de la gent
La textura càlida i natural de la fusta
influeix en l’estat anímic de les persones.
Investigacions realitzades demostren
com l’estimulació visual amb fusta produeix a les persones una sensació de
relaxació que es mostra en una disminució de la pressió arterial i reducció
NOTA DE L’AUTOR
Al llarg d’aquest any 2008 he anat escrivint aquests articles, sempre sobre la fusta o els seus derivats, que els amics de La
Palanca han tingut a bé publicar (els ho agraeixo de veritat).
El motiu, o l’excusa, com deia al mes de març, era:
La commemoració dels 75 anys de la nostra empresa (1933-2008),
però allò que per a mi va començar com un joc, s’ha convertit en quelcom més seriós, ja que alguns mesos he tingut prou
feina buscant dades o confirmant les que sabia. La veritat és que m’ho he passat d’allò més bé i em dono per satisfet si
algun dels lectors n’ha tret algun profit o s’ha distret una estona. Fins sempre.
Ramon Ros i Canosa
Qualsevol dubte sobre qualsevol article el podem comentar a : ) ramonros@ros1.net
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In Memoriam

Maria Novau i Segon
Aquest últim dia de novembre, ens va deixar la Maria de Cal Farrandó, malgrat
la seva vellesa, la vàrem acomiadar amb un acte molt emotiu.
El següent escrit és una petita mostra de l’afecte i l’estima tan especial per
la nostra estimada padrina.

Maria Novau i Segon
97 anys. Vilanova de Meià

A la padrina
Tots nosaltres hem tingut molts anys per gaudir de la teva companyia.
Durant tot aquest temps ens has ensenyat tantes coses que només ens resta
agrair-te tot el que has fet amb nosaltres i per nosaltres.
Gràcies per la teva senzillesa i transparència a l’hora de dir i de fer les coses.
Com sempre tu hi eres present però sense fer soroll per no fer-te notar.
Amiga dels fills, mare dels néts, família d’amics, la padrina de tots… en tot
moment has estat al nostre costat per tot el que hem necessitat, disposada a ajudar
els de casa, fills, néts, besnéts, familiars i amics.
Sempre ens has transmès calma, serenor, harmonia i alegria en els moments
més importants de les nostres vides.
A l’hora de dir-te adéu volem manifestar-te el nostre amor i agraïment pel que
hem rebut de tu com a mare, padrina i besàvia.

Nota d’agraiment
En nom de tota la família, donem
les gràcies a tota la gent, amics,
coneguts i familiars que ens han

acompanyat durant el temps que ha
estat malalta, a la gent que ens han fet
arribar el seu condol i a tots els que

ens acompanyàreu el dia del comiat
a la Padrina.
Gràcies a tots.

Ramon Camats i Solé
que ens van trobar en arribar a l’església, va ajudar a que aquest dolorós tràngol fos passat no amb solitud, sinó sentint el calor de l’estimació que tenia en
Ramon, entre el seus amics i conciutadans, perquè encara que fes quasi 40
anys, des que se’n va anar a viure a
Barcelona, sempre va portar per bandera l’orgull de ser català i Artesenc de
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Amb molt de retard, pel que prego
ens perdoneu, quan ja fa un any que
ens va deixar, en nom de la família
d’en Ramon Camats i Solé, us faig
arribar el més sincer agraïment
pel caliu que ens va donar el poble
de Artesa de Segre, tant abans com
durant i després de la seva marxa.
El sentiment d’amistat, amb el

soca-rel.
Per això, va ser el seu últim desig que las seves restes tornessin a
la Noguera, a la terra que el va veure créixer, per descansar a la vora
del Segre i dels seus.
Gràcies de tot cor.
Carlos Garcia Ferrer

Espor ts

Resultats esportius de novembre
BÀSQUET
CENG
Del 02-11-08 al 30-11-08
Sènior masculí. Territorial A
CE Maristes A - CENG Coop. Artesa
CENG Coop. Artesa - CB Almacelles
CENG Coop. Artesa - P. Fragatina
CB Bell-lloc - CENG Coop. Artesa
Sènior masculí. Territorial B
CE Maristes B - CENG Calvet
CB Ponts - CENG Calvet
CENG Calvet - CB Juneda
CB Bellvís - CENG Calvet
Júnior masculí
CB Cappont - CENG Alexan
CENG Alexan - CB Mollerussa
CB Pardinyes - CENG Alexan
Cadet masculí
CB Balaguer - CENG JR Miró
CENG JR Miró - CB Alpicat
CENG JR Miró - CB Cervera
BC Andorra - CENG JR Miró
CENG JR Miró - CB Torà
Infantil masculí
CE Lleida B - CENG SUR.
CENG SUR - CB Alpicat
CENG SUR - CB Cervera
CENG SUR - CE Maristes

68 - 28
69 - 57
45 - 56
81 - 61
52 - 53
68 - 57
72 - 57
55 - 40
43 - 78
84 - 66
73 - 60
58 - 55
72 - 69
70 - 83
73 - 63
73 - 61
59 - 09
33 - 68
17 - 67
28 - 79

Informació facilitada per Jordi Regué,
Carlos Pérez, Àlex Trepat i Ferran Marín

Mini Masculí
CB Cervera - CENG Miró
CENG Miró - A. Ribagorça
A. Ribagorça - CENG Miró
CENG Miró - Joc de la Bola
CB Alpicat - CENG Miró
BAC Agramunt - CENG Miró
Pre Mini Masculí
CENG Autoxami - CB Bellpuig
B. Almenar - CENG Autoxami
CENG Autoxami - B. Lleida D
B. Lleida C - CENG Autoxami
Sènior femení
CENG Jack’s - CE Maristes
CB Juneda - CENG Jack’s
CENG Jack’s - BAC Agramunt
CB Vilanovenca - CENG Jack’s
CENG Jack’s - CEP Vallfogona
Cadet femení
CENG Jubete - CB Calaf
CB Cervera - CENG Jubete
CB Lleida - CENG Jubete
CENG Jubete - Sedis
Infantil femení
CENG Aquí Natura - CB Calaf
CB Cervera - CENG Aquí Natura
CENG Aquí Natura - Sedis
CB Lleida - CENG Aquí Natura
Mini Femení
CB Cervera - CENG Segrevest
CB Balaguer - CENG Segrevest
CENG Segrevest - CB Tremp
CB Lleida - CENG Segrevest

CE Artesa de Segre. Primera Regional. Grup 5
De la jornada 10 (02-11-2008)
a la jornada 14 (30-11-2008)
Mollerussa - CE Artesa S.
CE Artesa S. - Pobla de Segur
Albesa - CE Artesa S.
CE Artesa S. - Organyà
Ponts - CE Artesa S.

63 - 18
02 - 52
73 - 23
10 - 60
25 - 66
22 - 44
26 - 35
31 - 42
36 - 59
28 - 62
50 - 57
63 - 45
53 - 55
15 - 65
53 - 24
32 - 52
60 - 09
60 - 10
57 - 40
33 - 61
63 - 13

Classificació de l’equip
Partits:
Guanyats: 5
Empatats: 4
Perduts: 4
Gols a favor: 22
Gols en contra: 21
1r: Mollerussa (30 punts).
8è: CE Artesa (19 punts).

2-0
4 - 3 (Àngel 2, Ilie 2)
1-0
1 - 1 (C. Galceran)
1 - 1 (J.C. Macià)

FUTBOL SALA
CENG. Preferent Catalana. Grup 5
De la Jornada 6 (01-11-08) a la jornada 10 (29-11-08)
6-0
9-7
7-3
3-5
4-1
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CENG Artesa S. - Rte. Chino Honk Kong Lleida
CENG Artesa S. - Tàrrega Servistar 2000
Balaguer Parador - CENG Artesa S.
CENG Artesa S. - La Sentiu FS
Torrefarrera FS - CENG Artesa S.

FUTBOL
85 - 44
51 - 54
70 - 20
79 - 33
67 - 91
51 - 18

EFAP (Escola de futbol
Artesa-Ponts)
Del 02-11-08 al 30-11-08
Juvenil
Tàrrega - EFAP
1-1
EFAP - Ivars
5-1
Guissona - EFAP 3 - 3
EFAP - Pobla
5-2
Fondarella - EFAP 0 - 3
Cadet
EFAP - Borges
3-2
Fondarella - EFAP 2 - 6
EFAP - Tàrrega
4-0
Pinyana - EFAP
0-7
Infantil
EFAP - Guissona 0 - 4
Balaguer - EFAP
3-1
EF Urgell - EFAP 1 - 3
EFAP - Bellpuig
3-0
Aleví A
EFAP - Mollerussa 2 - 1
Baix Segrià - EFAP 2 - 1
EFAP - Bordeta
5-1
Guissona - EFAP 5 - 1
EFAP - Almacelles 6 - 0
Aleví B
EFAP - EF Urgell 1 - 3
Agramunt - EFAP 3 - 2
EFAP - Intercoma. 15 - 2
Pla d’Urgell - EFAP 2 - 0
Benjamí
Guissona - EFAP 8 - 1
EFAP - Almacelles 5 - 3
Almacelles - EFAP 1 - 2
EFAP - Linyola
4-4
EFAP - Intercoma. 3 - 1
Prebenjamí
EFAP - EF Urgell 4 - 2
Bellpuig - EFAP
0-9
EFAP - Agramunt 5 - 0
Cervera - EFAP
3-3

Ima
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es Meteor
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Imatg
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Meteorològiques

La nevada del 14 de desembre

A dalt, fotos de Sant Mamet. A baix, el Montsec vist des de Sant Mamet. (Fotos d’ Antoni Colom)
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Sobre aquesta línia, dues vistes del Pas Nou, al Montsec. (Fotos de Josep i Joan Roca)
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Islàndia 2008
escriure com ha canviat
P odria
Islàndia des del 2000, quan la
vaig visitar, fins ara; però prefereixo
que res canviï, que tot segueixi igual,
encara que fos un somni de mitja nit.
Keflavick, agost del 2000. Aterra el
meu avió després d’un viatge inacabable. Semblava que mai pogués arribar,
tantes parades i tan lluny i tan fora de
l’abast. Arribo allí i em dirigeixo directament a la capital, Reykjavich.
A Reykjavich, tothom està preparat
per a què els estrangers s’allotgin en
hotels. No obstant, no em vaig allotjar
en cap hotel. Jo coneixia un company,
un amic, que em va aconseguir un petit
apartament d’una casa d’aquestes “desaparellades”. Ell tenia una botiga de
mobles, que ja queda lluny en aquests
moments. L’apartament, tenia només la
mínima expressió però tenia cuina, la
qual cosa em donava una certa llibertat. No estava pas lluny de la típica església punxeguda. El carrer feia una
mica de costa. Després de voltar per la
ciutat, de visitar el moll, el port d’arribada de vaixells, vaig adonar-me que
estava tot una mica buit. És clar, la gent
no sortia a la tarda, més aviat sortia de
nit. Més tard, sí que hi havia ambient en
els bars, en els cafè-bars i altres
mandangues per l’estil. Era una nit mig
desangelada, però fosca al cap i a la fi.
No era època ni lloc per a aurores boreals, però sí el moment per a buscar un
restaurant que servís almenys un bon
peix. Recerca infructuosa, vaig aconseguir una mena de costella de porc amb
molt de picant estil mexicà (!), però almenys alguna cosa reconeixible. Això vaig
sopar el primer dia. Fet a casa, és clar.
Finalment, vaig trobar un lloc on
menjar bon peix, però no us ho creuríeu, era una mena de fast food, un fish
and xips a la islandesa, on el peix era
increïblement bo, millor que el que podríem menjar a les nostres contrades.
Hi vaig menjar alguna altra vegada,

perquè quan finalment em vaig decidir
per un restaurant de categoria, el peix
hi era més aviat com si fos de poca categoria, perquè és clar, és el que mengen cada dia i no els fa cap gràcia tornar-ho a menjar.
Res, s’ha d’anar comprenent les
grans diferències que tenen els islandesos, els que en comptes de tenir fàbriques que llencen CO2 a l’aire, tenen
fàbriques que fan núvols. La paradoxa
és totalment certa i lliga amb una altra
curiositat: és potser el país on hi ha més
piscines d’aigua calenta, tota provinent
de l’interior de la terra. I el vapor també prové del subsòl. Estan en l’únic lloc
on el rift surt a l’exterior, és a dir, la
separació entre la placa europea i americana, que xoquen sota el mar, provocant moltes erupcions volcàniques, a
Islàndia es pot veure de viu en viu i de
forma personal. Per això, l’energia no
és necessària allí, ja ho tenen tot calent.
Potser massa i tot.
Fa molts anys, quan a Islàndia no hi
vivia ningú, feia por anar-hi i només hi
enviaven els presos perillosos. Així va

començar Islàndia, essent part de
Dinamarca. La història és llarga, però
hi afegiré que evidentment els víkings
també hi van recalar. Hi ha diversos
restaurants que ofereixen el tauró podrit, que és el plat essencial dels víkings. Bé, tot plegat una experiència,
sense parlar dels géisers, l’existència
del primer parlament europeu, les primeres reunions parlamentàries conegudes, i moltes i moltes altres coses…
Potser ara és el moment que tots anem
a Islàndia, per a animar-los si més no.
Per què als nens islandesos els explicaven lo dels trols, els animals dolents que
hi havia, per a què s’adormissin, que
de dia es tornaven pedres (no eren més
que les pedres volcàniques amb formes
curioses, però la història funcionava).
Però ara, n’ha sortit un de trol de veritat... un trol de per allí... més enllà...
més cap a l’oest, que els ha malbaratat
una mica tot plegat. Aquest trol sí que
és dels que no deixa dormir.
Apa, ànims amics meus.
Joan Giribet i Carlí
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Gran partida de rol en viu a Salgar
gran partida de rol en viu a la que
van assistir trenta-dues persones que
durant tot el cap de setmana van gaudir de les nostres contrades tot realitzant un apassionant joc.
Els participants estaven distribuïts
de la següent manera, en funció del rol
que ocupaven: vint-i-sis d’ells eren
jugadors, hi havia quatre Màsters i
finalment hi havia dos Personatges No
Jugadors (PNJ), que són un tipus
especial de jugador que segueix la
història sota la permanent direcció del
Màster sense cap tipus d’improvisació,
a fi i efecte de permetre alguna escena
especial dins la trama, com poden ser
combats o un incident a la taverna
sense el qual aquest tipus de variacions
no seria possible.
Els participants van ser acollits a la
casa de colònies de Salgar utilitzant
algunes de les cases com a diverses
botigues, el temple, la presó on
romania la guàrdia, es va fer servir el
menjador com a taverna i finalment van
fer ús de l’ermita com a temple
mil·lenari on es feien actes
commemoratius i de política. Tot això
sense deixar de tenir en compte que els
jugadors podien moure’s al seu gust pel
bosc, on hi havien escampats una sèrie
d’objectes i indicacions per aconseguir

uns petits objectius
a mode de gimcana.
També es van
aprofitar les coves
naturals de la
muntanya per fer un
ritual de bruixeria
en horari nocturn.
La història que va
donar peu a la
partida es basa en
un món de fantasia,
Avelmar, on quatre
grans
regnes
portaven segles
disputant-se el control de la regió
central del continent, rica en recursos i
essències màgiques. Després d’anys de
bel·licisme i veient la gran destrucció
causada, Gorian, el Gran Savi dels
Justicars del moment, decideix posar
fi a la guerra i proposa una reunió d’on
surten amb l’anunci de la unió dels
regnes en un protectorat, el poder del
qual s’alternaran cada cinc anys. Quan
comença la nostra història, han passat
ja 243 anys des que es va fundar el
protectorat i és a punt de finalitzar el
mandat dels Justicars, de manera que
els líders dels quatre regnes es
dirigeixen a Soth, la capital, per veure
qui serà el següent mandatari.
Durant tot el cap de setmana, els
diferents protagonistes van participar
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dies 17, 18 i 19 d’octuE lsbrepassats
va tenir lloc a Salgar una

molt activament en les diferents parts
de la història, essent els més destacats
els més veterans en partides. Cadascú
portava una disfressa i un maquillatge
especial i únic que el caracteritzava
amb el seu personatge i hi havia també
un gran arsenal d’armes i armadures
de goma escuma, totes elles molt
realistes i que van fer més atractiu el
joc.
La partida va ser organitzada per
l’associació sociocultural Arda de rol
en viu, que podeu visitar a http://
arda.foroactivo.net/ si en voleu més
informació.

Text: Martí Regué i Roig
Foto: Joan Bargés i Sanjuan

Opinió

Fora estereotips. Encara no saps què és el Rol?
són els jocs de rol. Els jocs de rol són,
com el seu nom indica, un tipus de
jocs on cada jugador interpreta i desenvolupa un paper o rol d’un personatge determinat.
Tots alguna vegada hem jugat a
“polis i lladres” o a “pares i mares”.
Doncs això és exactament un joc de rol,
que es pot desenvolupar per fer-lo més
interessant caracteritzant cadascun dels
personatges amb uns trets que els diferencien de la resta de jugadors com
poden ser poders especials, habilitats
de combat i altres. Podem classificar
els jocs de rol en els següents tipus:
- De taula, on tenim un tauler i, amb
l’ajuda d’uns daus, cartes, paper, llapis i
el que convingui, els jugadors comparteixen taula i desenvolupen la història.
- Online, on els protagonistes segueixen el fil conductor del joc a través de
correu electrònic o de fòrums.
- En viu, és la modalitat més espectacular i divertida. Una quantitat de jugadors, que pot variar des de dos fins a
centenars, es troben en un escenari de
campanya on transcorren les diferents
accions del joc. Per fer més real la situació, els personatges van caracteritzats,
generalment amb la disfressa que
l’identifica com al personatge que representa. Els personatges jugadors també van preparats pel combat, disposant
de diferents tipus d’armes que són sempre de soft combat. Aquest tipus d’armes són d’ambientació, estan fetes de

goma escuma i són toves, només per
simular el combat. També existeixen
altres modalitats de combat en aquest
tipus de partides com poden ser algunes versions del pedra-paper-tisora,
combats dialèctics amb rimes i altres.
Cadascuna de les modalitats té algunes limitacions i avantatges. Per exemple, en les versions de taula i online, els
personatges poden tenir alguns poders
com volar, fer encanteris màgics i similars que no són factibles jugant en viu
donada la dificultat de representació.
Cal dir que en els jocs de rol existeixen diferents tipus de personatges, començant pel màster, que és el supervisor de la partida i alhora l’encarregat
de fer seguir les normes i, si s’escau,
interpretar algun rol que manqui. Després tenim els propis jugadors actors,
que són els encarregats d’aconseguir
mitjançant joc cooperatiu, tret distintiu
d’aquests jocs respecte la majoria,
acomplir unes missions que els transmet el màster al principi i durant la partida, uns objectius que el mateix màster
pot anar emmotllant a fi i efecte d’adaptar la història als diferents comportaments i reaccions que tinguin els jugadors. El màster és qui ha d’anar més
preparat de tots, donat que ha de conèixer tots i cadascun dels detalls de la
partida i prevenir les possibles reaccions dels jugadors per seguir endavant
a mesura que cada un actuï. S’ha de
pensar que mentre dura la partida cada
personatge segueix el paper que se li
ha assignat o ha triat prèviament infor-
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ens endinsarem en un món
A vui
tan desconegut com criticat com

mant-lo dels seus trets bàsics tant físics com d’habilitats especials i, en base
a això, hom improvisa durant tota l’estona per treure-li el màxim suc possible al joc.
Un altre dels al·licients que tenen els
jocs de rol és que la història no té un
final tancat. Sempre és totalment depenent de les diferents reaccions dels jugadors durant el transcurs de la història. Això fa que no hi hagin guanyadors ni perdedors, sinó jugadors o grups
de jugadors que aconsegueixen el seu
objectiu i altres que no.
Finalment, des d’aquestes línies volem aprofitar per comentar que els jocs
de rol no contenen violència real, no
contenen encanteris màgics reals –encara que no ho sembli hi ha gent que
ho pensa–, no indueix a comportaments
violents i, sobretot, no pretén mai que
siguin barrejats amb la vida real. Tot i
els grans falsos mites que hi ha sobre
aquests, no tenen ni de bon tros arguments violents com sí poden tenir alguns videojocs mundialment famosos
i acceptats que recreen situacions de
guerra, de crim organitzat i de violència escolar. Així que fem des d’aquí una
crida a la documentació i a no parlarne sense coneixement de causa per culpa d’alguns cervells de pardal que, excusant-se en un joc de rol, van cometre
lamentables crims que tots recordareu
uns anys enrere. Joans, Joseps i Ases
n’hi ha a totes les cases.
Martí Regué i Roig

Tema del Mes

Inauguració de la Deixalleria d’Artesa
divendres 28 de novembre es va
E linaugurar
la Deixalleria Comar-

al centre d’una parcel·la i es va traslladar la seva ubicació fins a un extrem
amb la intenció de facilitar-hi el trasllat de la bàscula i de l’àrea de desinfecció en un futur (actualment ubicades a la carretera de Tremp, al costat de
la estació d’inspecció d’ITV).
Finalment, la inversió ha estat de
123.000 euros, dels quals l’Agència
Catalana de Residus n’ha aportat
74.000, mentre que els 49.000 euros
restants han anat a càrrec del Consell
Comarcal.
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cal d’Artesa de Segre, ubicada al polígon industrial El Pla.
La inauguració va anar a càrrec de
la directora de l’Agència Catalana de
Residus, Genoveva Català, acompanyada de l’alcalde d’Artesa, Mingo
Sabanés, del director dels serveis territorials del Departament de Medi Ambient i Habitatge a Lleida, Joan Farré,
del president del Consell Comarcal de
la Noguera, Vicent Font, a més d’alguns
regidors, consellers comarcals i alcaldes veïns, entre d’altres.
Cap a les quatre de la tarda, al despatx de l’alcaldia, va tenir lloc la signatura al llibre d’honor de l’Ajuntament
per part de la directora. Tot seguit, la
comitiva es va desplaçar cap al polígon industrial on va tenir lloc la inauguració i la visita a les instal·lacions.
Amb aquest nou equipament, la Noguera ja compta amb dues deixalleries
fixes i una de mòbil, en espera que més
endavant se’n pugui instal·lar una altra
al municipi de Ponts. La primera que
hi va haver es troba ubicada prop de
Balaguer, en el terme d’Os de Balaguer.
L’actuació s’emmarca dins de l’àmbit de les polítiques ambientals del nostre Consell Comarcal i ha estat promoguda des d’aquesta institució d’acord
amb el Programa de Gestió de Residus
Municipals Catalunya (PROGREMIC)
del Departament de Medi Ambient i
Habitatge de la Generalitat de
Catalunya.
Les gestions les va començar l’anterior equip de Govern del consistori
artesenc, encapçalat per Domènec París (CiU), que va treballar perquè aquest
equipament s’ubiqués a Artesa i va
aprovar la cessió d’un terreny municipal del polígon (uns 1.300 m2). En
aquest indret, serà fàcilment accessible
tant per la ciutadania que l’ha d’utilitzar com del vehicles pesants que han
de fer el buidatge dels residus dipositats.
Després de les eleccions municipals
de 2007, el nou equip de Mingo
Sabanés va promoure un petit canvi en
la ubicació: la Deixalleria havia d’anar

La Deixalleria podrà recollir diferents tipus de residus que fins ara no
sabíem ben bé que fer-ne i que molt
sovint acabaven embrutant –potser contaminant– algun marge d’un camí o
qualsevol altre indret. Ara ja no tindrem
excusa. La ciutadania tindrà possibilitat de desfer-se de forma correcta de tots
aquells estris i productes que són fruit
de l’actual ritme de vida. En general,
s’hi podrà portar gairebé tot aquell
material que no pot ser recollit amb els
contenidors ubicats a la via pública. Les

Tema del Mes

parcial, però –tot i la seva inauguració–
encara no s’ha posat en marxa. L’horari d’obertura que s’ha establert és de
dilluns a divendres, de 17h a 20h.
L’àmbit de servei inclou el municipi
d’Artesa de Segre amb tots els seus
nuclis agregats i els municipis més propers: Alòs de Balaguer, Cubells, Foradada, Oliola, Vilanova de Meià...
Per a qualsevol dubte es pot consultar als Serveis Tècnics del Consell Comarcal, als quals hem d’agrair la informació facilitada per a la redacció
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tipologies de residus són diverses: oli
vegetal, oli mineral, piles, làmpades fluorescents, ferralla, fustes, matalassos i
sofàs, envasos lleugers, paper i cartró,
vidre, petits electrodomèstics, pantalles
d’ordinador i televisors, electrodomèstics amb CFC, bateries, pintures, aerosols, dissolvents i altres que s’hi aniran
afegint més endavant.
El funcionament d’aquest equipament depèn del Consell Comarcal, en
coordinació amb l’Ajuntament. Hi haurà una persona que hi treballarà a temps

d’aquest article (telèfon 973448933 o
residus@ccnoguera.cat).
Esperem que la posada en funcionament de la Deixalleria contribueixi a
canviar els mals hàbits d’una bona part
de la població, de manera que cada residu vagi al lloc corresponent i que els
racons del nostre territori es puguin
veure nets d’andròmines o productes
perillosos llençats sense cap mena de
consideració. Per altra banda, també
esperem veure net el solar que fins ara
feia les funcions de recollida, al costat
del Parc de Bombers, i que sovint tenia
més aspecte d’abocador incontrolat que
una altra cosa.
Hem de tenir clar que malgrat els
esforços de les administracions, la millor solució sempre està a les nostres
mans i no és altra que civisme, civisme
i més civisme!
La Palanca
Fotos: J.M. Espinal i
Consell Comarcal de la Noguera

Notícies de la Biblioteca

Novetats de desembre

El llegat subterrani. Els refugis antiaeris de la guerra civil. Judit Pujadó.
Ed. Ara llibres.
És el testimoni d’una
societat civil valenta
que es va veure obligada a respondre als
brutals bombardejos
que van causar la
mort d’unes cinc mil
persones a tot Catalunya, excavant
colze amb colze 2.200 refugis subterranis.

ACTIVITATS
Dia 2 de gener
L’Hora del Conte, a la Dàlia Blanca a
les 18:00h.
“EL RIU DEL DRAC” amb la companyia Disdungat.
Del 7 al 16 de gener
IX Setmana del llibre infantil i juvenil.
“A PENCAR! “ El món del treball als
llibres infantils i juvenils.

Tretze tristos tràngols, contes. Albert
Sánchez Piñol. Ed. La Campana.
Són tretze faules modernes en què l’autor combina magistralment la fantasia,
l’humor i l’existència quotidiana. La
traducció a 37 llengües és un fet que
per la seva rapidesa no té precedents
en la literatura catalana.
Els homes que no estimaven les dones. Stieg Larsson. Ed. Columna.
Corrupció política, espionatge industrial, intrigues familiars, protagonistes inquietants, amor
al límit... Tots aquests
són només alguns dels
ingredients que fan que
aquesta apassionant obra hagi estat batejada pels mitjans de tot el món com
la novel·la negra de la dècada i més de
quatre milions de persones ja hagin
devorat les seves pàgines.

La daga. Philip Pullman. Ed. Empúries.
La segona novel·la de la
trilogia La matèria obscura. La primera, Llums
del Nord, s’ha convertit
en l’extraordinària pel·lícula LA BRÚIXOLA
DAURADA.

HORARI
De dilluns a divendres:
De 16:30h a 20:30h
Dissabte:
D’11h a 13h

CURSOS D’INICIACIÓ A LA INFORMÀTICA (Windows, Word, Internet)
DATA D’INICI: 19 de gener
DATA D’INICI: 21 de gener
DIES DE CLASSE: dilluns i dijous
DIES DE CLASSE: dimarts i dimecres
HORARI: de 15h a 17h
HORARI: de 20h a 22h
DURADA: 20 hores
DURADA: 20 hores
PREU: 30 euros
PREU: 30 euros
INSCRIPCIONS a la Biblioteca
Organitza: Biblioteca Joan Maluquer i Viladot, Àrea de Cultura de l’Ajuntament
d’Artesa de Segre
Col·labora: Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informació de la Generalitat
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Barri xino. Una crònica de postguera.
Sebastià Sorribas. Ed.Base.
Crònica fascinant de fàcil lectura, imprescindible per conèixer l’ambient que respirava un
dels ambients més emblemàtics de Barcelona
en aquells any.

Par
len les Entita
ts
arlen
Entitats

Vilanova de Meià solidària amb la Marató
més, Vilanova de Meià ha volgut solidaritzarU nseany
amb la Marató de TV3, enguany dedicada a les
malalties mentals greus.
Així, el passat 6 de desembre, dins dels actes organitzats
per l’Associació de Dones “La Coma de Meià” i amb la col·laboració de l’Excel·lentíssim Ajuntament de Vilanova de
Meià, es va celebrar un sopar, l’objectiu del qual era la mobilització de la ciutadania del municipi com a mostra del
compromís solidari vers totes les persones que pateixen
aquests tipus de malalties.
L’àpat, que va tenir lloc a l’Ajuntament de la vila, comptà
amb l’assistència d’unes 80 persones. Després, tots van poder participar en un “bingo” amb el qual també es va recollir
diners amb la venda de butlletes. Durant el joc es van repartir molts regals als guanyadors.
En acabar, es va fer un agraïment per la solidaritat demostrada per tot el municipi, ja que moltes de les persones
que no van poder assistir a aquest acte varen fer igualment
la seva aportació solidària. Aquest any, l’Associació de Dones “La Coma de Meià” va poder recaptar un total de 885
euros.
D’altra banda, també s’agraeix l’aportació desinteressada
de productes pels regals a:
Ajuntament de Vilanova de Meià. Begudes/Perruqueria Núria
Marcó (Vilanova de Meià). Lots productes de bellesa/Queviures Susana. Productes de la casa/Queviures Sala. Productes de la casa/Elvi Miquel i Jordi Sala (Vilanova de Meià).
Productes de bellesa/Cal Marcó - Josep M. Marcó (Vilanova
de Meià). Productes de l’Àrea/Hostal Pensió Montsec (Santa Maria de Meià). Petits electrodomèstics/Casa de Colònies (Santa Maria de Meià). Petits electrodomèstics/Lurdes
Oromí. Detall decoratiu/Ràpit Plant (La Ràpita). Plantes
decoratives/Pub Jack’s (Artesa de Segre). Sopar per a dues
persones/Pigot (Balaguer). Caixa cava i altres regals/Cal

Rellotger (Artesa de Segre). Petit electrodomèstic
Text: Iolanda Masanés
Fotos: M. Jesús Novau

Pessebre a l’ermita de Sant Sebastià
la Puríssima, la gent del poble va
pujar a l’ermita de Sant Sebastià per
col·locar un pessebre al seu atri.
Amb això volien seguir un costum estès arreu dels països catalans de commemorar les festes de Nadal amb la pujada
d’un pessebre a un lloc muntanyenc emblemàtic. I a Santa Maria, aquest lloc
emblemàtic és Sant Sebastià.
El president del Centre, Sebastià
Miranda, Miqueló, va dir unes paraules glossant la significació de l’acte com
el començament d’una tradició, que
totes les tradicions han tingut un co-

mençament.
Hi va assistir una cinquantena de persones, les
unes pujant-hi a peu, d’altres en cotxe, però totes il·lusionades amb la, diguemne, cerimònia. Les padrines més velles del poble
fins i tot s’hi van voler retratar al costat.
Esperem, com va dir el
Sebastià, que aquesta diada es vagi repetint un any i
un altre.
Jaume Avellaneda
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pel Centre Cultural de
O rganitzat
Santa Maria de Meià, el dia de

Par
len les Entita
ts
arlen
Entitats

Actuació de “Lo Beethoven”
el marc del local social del Grup
E nCultural
“La Travessa” d’Anya,
el diumenge 16 de novembre va actuar el rei de la rumba catalana Carles
A. Juste “Lo Beethoven”, acompanyat
del mestre Boira a la guitarra i del
professor d’acordió Héctor Beberide.
Ens van oferir un concert excepcional amb un extens repertori, amb la
seva veu de parents pròxims, dirigits
amb la guitarra i el violí, pel mestre
Carlos A. Juste “Lo Beethoven”, l’artista més històric de la música popular
i tradicional de les terres interiors de
Catalunya, un dels grans de la rumba

catalana des de fa més de 35 anys.
El local, que estava ple de gom a
gom, va gaudir d’un repertori de motius inconfusiblement propis de la música popular i tradicional de les Terres
de Ponent. Aquest excepcional artista
amb la seva veu de parent pròxim, gran
solista i improvisador de violí, ens va
oferir un treball bell, i sobretot coherent i extens, que abasta la rumba catalana, el garrotí de Lleida i altres músiques tradicionals de la província de
Lleida.
El concert va ser tan exitós que el
nombrós públic assistent que va omplir

el local social al finalitzar va sol·licitar
varis bisos, no estant mai conformes en
què s’arribés al final del concert. Fins i
tot vam comptar amb la presència del
nostre alcalde d’Artesa de Segre, Sr.
Domingo Sabanés, que també va fer
pinya gaudint dels tres músics que ens
van delectar amb el seu concert.

Grup Cultural “La Travessa” d’Anya

Bones Festes!
Des de l’Associació de Comerç i
Serveis d’Artesa de Segre us desitgem
que en aquestes dates tan assenyalades
la Pau i l’Alegria siguin el vostre millor
vestit.
I per l’any 2009, us ingressem 365
dies de felicitat en el vostre compte
corrent.
Bones Festes!

Presentació
del llibre Natalia
de Josefina Balasch
2 de gener de 2009
a les 21h
A la Sala d’Actes de la Cooperativa d’Artesa
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Organitza: Artesenques Actives,
Biblioteca, la Palanca, Club de
Lectures

Par tits P
olítics
Polítics

L’apunt del PSC-PM... “Tapes” variades
mica de poti-poti de diferents
U na
qüestions.
Han passat pel Ple les ordenances
fiscals pel 2009, és a dir, els impostos
que pagarem els ciutadans del municipi. Nosaltres hem recolzat la proposta
d’apujar-los l’IPC que presentava el
govern d’ERC, tot i que en alguns hagi
canviat el preu de base. L’any passat ja
no van pujar res i Artesa compta amb
els impostos dels més baixos de la província. Pensem també que cal mantenir els serveis. Precisament Artesa i els
seus pobles no brillen per la neteja i les
coses molt ben arranjades. Fins i tot
convé molta millora, i és la que vàrem
demanar. Pel que fa als preus dels serveis bàsics, l’ajuntament no hi guanya
res. Per exemple, en l’aigua, justament
fa poc s’adjudicà la renovació del contracte del servei, i es va fer a l’oferta

que presentava el cost del m3 més econòmic. En les escombraries, estem pagant aproximadament la meitat del que
costa al Consell Comarcal, la recollida
i el tractament de la brossa.
Festa del vi, a Mollerussa. Celebrem
que Mollerussa tingui una festa del vi
novell, però la famosa fira del vi que
es volia fer a Artesa, on està? Artesa té
tres cellers i curiosament Mollerussa no
té cap bodega, tot i estar molt ben situada geogràficament per ser el centre
d’Enosegre, que agrupa vint bodegues
amb denominació d’origen Costers del
Segre.
L’ajuntament engega una campanya per reciclar i en canvi ell no la
compleix. Això no pot ser. Com es pot
predicar i pretendre que altres facin les
coses bé, quan en les mateixes oficines
de l’ajuntament no es fa la recollida

selectiva?
Casal a la portada de la premsa local: sempre sortim a la premsa per coses inacabades o per problemes. Pocs
cops ho fem per projectes, planificació
o bons resultats aconseguits.
La deixalleria comarcal: situada al
polígon d’Artesa, aviat en marxa. Així
es podrà continuar facilitant la recollida de coses que es poden aprofitar o
reciclar, per reduir la brossa que arriba
a l’abocador.
Cara al 2009: els millors desitjos per
a tothom.

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

Coses del Brimer
o
Brimero

Actuar com les bèsties
sabien. Diu la televisió que en dues
setmanes hi ha hagut dues agressions d’alumnes als mestres.
Jo no donaria la culpa als nois, jo la
donaria als pares. Ara aquests nois no
tenen “arreglo” i acabaran robant o fent
mal. Si quan van fer la primera entremaliadura los seus pares els hi haguessin escalfat lo cul, ara es portarien com
a persones. Aquests nois no es passarien, sabrien que són la vergonya dels
seus pares.
Sempre n’ha passat de coses, però

no com ara. Jo he fet 93 anys i no puc
entendre com una persona pugui actuar com les bèsties.
També voldria parlar d’aquells dos
noiets. Com van poder matar aquella
nena i a més fer-la malbé, destrossar-la
com dues feres del bosc (no van demostrar altra cosa).
Tornant als alumnes que van pegar
el professor, m’agradaria equivocar-me
però potser los seus pares els van dir:
“Ben fet. Què s’han cregut, que perquè
són los professors ja han de manar? Que
manin a casa seva”.
Ara fa 80 anys que jo vaig plegar
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abans no hi era i tamL abételevisió
devien passar coses que no se

d’estudi. Hi vaig anar dels 4 als 13 anys.
A totes les taules hi havia un tinter o
dos, no hi havia bolígrafs i s’escrivia
amb una ploma i un “mango”. Un dia
lo mestre, que potser en aquell temps
pegaven massa, va pegar un noi de 14
o 15 anys. Lo noi va agafar un tinter i li
va tirar amb tota la ràbia. Lo mestre no
va fer res, lo noi va agafar los llibres i
va marxar. No va tornar més. Jo, en tots
los anys que vaig anar a estudi, va ser
l’únic cas que vaig veure.
I em sembla que per avui ja n’hi ha prou.
Ton Bonet

El que ens han Conta
Contatt

Zim! Zum!
passejant per Granadella, a les
T otGarrigues,
la Carme Castelló ens
contava aquesta rondalla:
Vet aquí que hi havia un pagès al qui
van robar un porc que havia anat engreixant amb totes les penes i treballs
del món. Volent que es fes justícia, l’home que se’n va a denunciar-ho a l’autoritat i aquesta li demana si sospita
d’algú. Sense pensar-ho gens el pagès
que diu el nom d’un veí i el manaire li
assegura que ja cridarà a declarar el
sospitós.
Però, ves com són les coses, que l’autoritat era de poc fiar i més d’una vegada havia fet mans i mànegues per treure profit del seu càrrec. Així, doncs, que
va cridar el lladre i va fer un tracte amb
ell: si li donava la meitat del porc li diria com sortir-se’n. El lladre va acceptar i, aleshores, el representant de l’autoritat que li diu:

- A tot el que et pregunti, tu respons
només “Zim! Zum!” mentre et passes
la mà per la boca, de banda a banda.
Així tothom es creurà que t’has trastocat i t’haurem de deixar lliure.
Dit i fet. Arriba el judici, davant el
pagès, i a cada pregunta que se li fa, el
lladre que només contesta “Zim! Zum!”
tot passant-se la mà de banda a banda
de la boca. Va passant l’estona i no hi
ha res a fer: el lladregot que fa el paper
del Simon de l’Ombra (*) i no para de
repetir “Zim! Zum!” per més i més que
l’hi insisteixen.
Davant d’això, l’autoritat li diu al
pagès que li sap molt de greu que li
hagin pres el porc però que, ja ho veu,
el suposat lladre sembla que s’ha begut
l’enteniment i, per tant, no pot fer altra
cosa que deixar-lo lliure i ben lliure, que
prou pena deu tenir amb la seva desgràcia.

I quan marxa el pagès tot remugant,
l’autoritat que li diu al lladre:
- Ja veus que tot ha anat molt bé. Ara
donem la meitat del porc, tal com hem
convingut.
Però el lladre que es passa la mà per
la boca de banda a banda i li diu “Zim!
Zum!”
- Bé, prou comèdia, que ara som sols.
On tens el porc que ens el partirem?
I l’altre només “Zim! Zum!”. “Zim!
Zum!” I vet aquí que va sortir corrent i
que mai més l’autoritat li va poder treure una altra paraula de la boca que no
fos “Zim! Zum!”

* (veure el significat d’aquesta dita en
un proper número de La Palanca, a la
secció Per què diem...?).
Albert Vidal

Per què diem...?

... que algú és un Pau Timbales?
(*), és a dir un beneit, amb molt poques llums a l’enteniment.
Segons la dita popular, en Pau Timbales va ser el compositor de la tonada
de les trampes de la processó del Corpus, aquell repic tan senzill que només
fa “pam, pam”. Doncs bé, sembla ser
que això va ser una feina molt difícil i
complicada per en Pau Timbales, al
qual, per a poder-la dur a terme, li van

caldre tants com set llarg anys només
pensant amb com podria ser el so que
buscava, totalment dedicat a trobar el
repic més escaient.
Fins i tot es diu que durant tots
aquests set anys va estar tancat sota terra, en un profund avenc, tan fosc i silenciós que ni la llum de l’exterior ni
cap remor que vingués de fora el pogués distreure de tan delicada feina de
composició musical.
Per això és diu que és un Pau Tim-
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que algú és un Pau TimbaE slesdiuquan
és molt curt de gambals

bales aquell que vol fer creure que és
molt difícil una activitat i que cal dedicar-s’hi molt, quan, en realitat, és prou
senzilla per ella mateixa.
* (veure el significat d’aquesta dita en
un proper número de La Palanca, en
aquesta mateixa secció)

Albert Vidal

Fa 25 An
ys
Anys

Desembre de 1983
Nadal), així com en les pàgines interiors, es respira l’ambient nadalenc,
com no podia ser d’altra manera.
PORTADA. En aquesta ocasió es
tracta d’un muntatge que deixa molt
clar quin és l’esperit del Nadal.
EDITORIAL. Amb el títol A la vora
del Nadal, l’editorial fa una referència
al sentit tradicionalment familiar
d’aquestes festes i anuncia, quan es
compleixen dos anys del naixement de
la revista, el “regal” de mantenir preus
per l’any 1984.
Un aspecte que ens havia passat per
alt és la renovació del Consell de Redacció que apareix des de la revista de
setembre de 1983. Els seus membres
eren: Joan Clua, Jaume Farrando, Roc
Galceran, Bartomeu Jové, Ignasi
Mases, Jesús Santacreu, David Saura i
Josep M. Solans.
LOCAL. La Informació Municipal
es limita a la publicació de les relacions de les darreres llicències d’obres i
de les factures aprovades.
En el seu Noticiari Local, Josep M.
Solans ens informa de l’obertura a
Artesa d’un centre de treball del Servei
de Carreteres a Lleida, del nomenament
dels doctors Joan Bargés i Carme Ciria
com a titulars de Cubells i Vilanova de
Meià respectivament, del nou servei
d’anàlisis clíniques de “La Alianza” a
Artesa i de les subvencions que la Direcció General de Joventut va concedir
al Moviment de Joves Cristians
d’Urgell (amb seu a Artesa) i a l’Agrupament Escolta i Guia M.D. del Pla.
A Comarca, el mateix Solans ens
parla del Ressò de la Fira de la Perdiu,
a la qual hi assistiren uns 3.000 visitants. Amb uns 45 expositors, fou presidida pel conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, Agustí Carol.
Per la seva part, a Des del Mirador
del Montsec, Ferran Sánchez Agustí
continua descobrint-nos els racons de
la serra del Montsec. En aquesta ocasió ens parla de les coves de l’Aigua i
del Gel.
L’article Foradada ens aporta aquest
mes una reflexió sobre la nostra llen-

gua a partir del fet
que en aquesta localitat s’ha organitzat
un curs de català.
CAMP. 1983, els
aiguats, la secada i la
pesta és un text sense signar que fa un
repàs de com ha anat
l’any per a l’agricultura i la ramaderia. El
balanç final és negatiu pel que fa a la climatologia i positiu en
preus i política agrària.
La Telefònica i les
planes grogues és un
petit article de denúncia, ja que es va detectar que alguns pagesos de la comarca
apareixien a les pàgines grogues i, per
tant, pagaven una
quota de gairebé el
doble en el seu rebut.
INFORME. Els redactors Santacreu i Jové ens presenten
una petita anàlisi de la situació industrial a Les darreres possibilitats industrials. Parlen de diferents possibilitats
que està gestionant l’Ajuntament
d’Artesa: la recuperació de l’activitat
industrial a la Farinera (tancada feia uns
dos anys), la instal·lació d’una indústria de plàstics que també interessava a
altres poblacions i, finalment, la negociació amb la Cooperativa de Guissona
per a instal·lar el procés d’elaborats de
carns a les antigues naus de La Fàbrica
(tancada feia uns 20 anys).
M’HAN DIT QUE... Sembla consolidar-se aquesta secció, que inclou breus
comentaris sobre coses molt diverses
que es comenten al carrer.
TEMA DEL MES. A la vora del
Nadal és un conjunt d’articles que, al
llarg de tres pàgines, ens parlen de diferents aspectes del Nadal. Els dos primers títols són prou explícits: Torrons
i massapans, sobre les característiques
d’aquests dolços, i Consells pràctics
per a la compra del peix. Un tercer ar34
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a la portada com a la contraT ant
portada (on la revista felicita el

LA FITXA
Número:
Data:
Preu:
Pàgines:

24
desembre de 1983
75 ptes.
24

ticle ens evoca la nevada del dia de
Nadal de l’any 1962: Nadal blanc. Finalment, Joan Aranès i Clua fa un repàs dels orígens d’una tradició molt
nostra a Quan cagava el tió...
OPINIÓ. Jaume Farrando i Alès escriu Enric Prat de la Riba i Artesa de
Segre (o un greuge que cal reparar).
Aquest interessant article, que pretén
reivindicar el nom original del carrer
Prat de la Riba, fa un repàs de les importants actuacions públiques que van
tenir lloc a Artesa i els pobles de la rodalia durant el període que va durar la
Mancomunitat de Catalunya (19141923), motiu pel qual Artesa dedicà un
carrer al que en fou el president fins al
la seva mort (1914-1917). Farrando
posa de manifest que, malgrat els can-

Fa 25 An
ys
Anys
vis de denominació de carrers i places
després de la guerra civil, aquest es va
mantenir tot i tractar-se del nom d’un
polític nacionalista. El nom del carrer
que constava en una placa, a la façana
de la casa Sostres, era “Honor del Sr.
Enric Prat de la Riba”.
Artesa de Segre i les seves vies de
comunicació és un article de Joan Clua
i Caubet on torna a reivindicar Artesa
com a nus important de comunicacions
i exposa els greuges que es produeixen
en la senyalització de les carreteres.
El darrer article d’opinió, signat per
F. Solé, porta per títol Un home senzill
i honest. Solé evoca la figura de
l’artesenc Josep Caubet i Colomines,
fill de cal Quelet (Pl. Major) i nascut a
finals del segle XIX, que feia de recader
entre Barcelona i París, portant cartes
familiars als exiliats per la dictadura de
Primo de Ribera. L’any 1939 va quedar-se a França i ja no va tornar.
ASSOCIACIONS. L’Orfeó
d’Artesa, signat per J. Marquilles, exposa les reflexions de l’autor sobre la

rellevància que Artesa tingui aquest
grup coral.
La Creu Roja informa explica que,
tres anys després de la creació de l’assemblea local, es construirà un lloc de
primers auxilis en un terreny donat per
Ramon Ros i que el gener de 1984
Artesa ja tindrà soldats de Creu Roja.
Radiografia de Salgar (I) és un article descriptiu de la zona de Joan Aranès, a partir d’una petita escalada amb
altres dos companys.
28è Concurs de Pessebres. Nadal 83
exposa les bases d’aquest concurs on
hi havia tres categories: artístics, casolans i aparadors.
Una breu Nota cultural informa del
Premi Nacional de Pintura atorgat a
Hernàndez Pijoan.
Nota aclaratòria, del Museu-Arxiu
d’Artesa de Segre i Comarca, és un breu
resum dels comptes d’aquesta entitat
des de la seva creació, l’any 1972, a
partir de l’aclariment d’una de les factures publicades per l’Ajuntament a la
revista.

Anuncis per a la història
Anunci d’un sisè de pàgina del
lampista de Seró conegut com a
“Monrabà” (renom de la casa pairal).

CARTES A LA REDACCIÓ. Aquest
mes, quatre cartes. Artesa a la nit, signada per “Ciutadà”, proposa incrementar la vigilància nocturna a rel dels darrers robatoris. Jove o jubilat?, de
R.T.G., és una crítica a les visites al
metge dels jubilats després de les seves excursions de cap de setmana. La
tercera carta, de Loli Romero Salas (no
porta títol i és en castellà), fa referència a la necessitat de disposar d’una
bona biblioteca pública. Per acabar, una
altra carta sense títol, signada per Benet Galceran i Cuders com a Cap del
Parc de Bombers, serveix per a fer un
aclariment sobre l’article del mes anterior Un any després de la riuada, en
referència a les tasques dels bombers.
HUMOR. La secció Les converses
de Quimet i Cosme ens presenta dos
acudits, un sobre els míssils americans
i l’altre en relació a Hisenda.
ESPORTS. Consell Local d’Esports
informa de la constitució d’aquest òrgan el 7 de novembre, amb representació de les AMPAs dels centres educatius i de les entitats esportives, i que
presideix el regidor Benet Galceran i
Cuders.
Escacs. Classificacions dels equips
locals ens posa al dia de la marxa dels
tres equips del Club d’Escacs, que no
és massa bona en cap cas.
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Ramon Giribet i Boneta

De Collita Pròpia

Sense mirar-nos el melic!!
per alguna cosa ens caracteritS izem
els humans és per estimar i

És que en el fons tots tenim la necessitat de formar part d’un grup.
M’agrada pensar en les persones com
a arbres que comparteixen un espai, un
jardí o un bosc; cada espècie té les seves arrels, branques i cíclicament donen flors i fruits diferents. Les arrels,

37

la Palanca

d’apropament de l’AVE, als
“madrileños” els cau lluny Catalunya.
defensar allò que és nostre. Ens agraAls barcelonesos els sembla poc imporda el sentiment d’identitat, saber que
tant pensar en Lleida. Però la cosa no
pertanyem a algun lloc, però... d’on
acaba aquí, perquè els de Lleida ciutat
som realment?
troben el Prepirineu a massa anys llum.
Imaginem que ens trobem a l’altra
Tots, sense excepció, tendim a mirarpunta de món i sentim una pernos el propi melic. Som centrasona que parla castellà, se’ns il·listes de mena.
Quan es tracta de formar part
luminaran els ulls, òndia un paiFa temps que hi rumio, però
d’un grup tots hi volem cabre,
sà, pensarem! Malgrat ens puno ho entenc. Quan es tracta de
guem sentir catalans fins al moll
formar part d’un grup tots hi voperò quan és l’hora de deixar-hi
de l’os no ens en podrem estar
lem cabre, però quan és l’hora de
cabre, llavors no hi ha llocs
d’apropar-nos i preguntar-li d’on
deixar-hi cabre, llavors no hi ha
és i com és que també es troba
llocs. Pot semblar un joc de patan lluny de casa.
els orígens en les persones, i tot plegat, raules, però potser caldria que entre tots
Imaginem que estem a la capital es- un món meravellós per la seva diversi- féssim una bona reflexió.
panyola i sentim un català parlant amb tat i harmonia.
Personalment crec que el nostre error
accent gironí, ens emocionarem i penTenim la necessitat de ser del nostre és pensar que som únics i millor que la
sarem, mira, un altre com jo! Malgrat jardí o bosc... volem ser i ens cal ser resta... potser seria bo allunyar-nos del
el nostre accent sigui un pèl diferent al d’algun lloc. Però si tan és així... per propi melic, i veure el bosc amb persseu, ens semblarà, aquella, la veu d’un què quan és l’hora de pensar en els al- pectiva, tal i com ho fem quan estem
àngel.
tres, llavors ens tornem individualistes? fora de casa i volem sentir que som de
I finalment, imaginem que som a
Els d’EUA són el paradigma de país casa. De vegades diem que “l’arbre no
Barcelona, sense anar més lluny, i ens que es mira excessivament el melic. Es ens deixa veure el bosc”, i és ben cert!,
trobem un artesenc (que potser pel nos- miren a ells mateixos com a societat però sense negar l’arbre com a element
tre poble ni saludem), ràpidament tin- exemplar i com es diu popularment es- que forma part de tot l’ecosistema.
drem la necessitat de saludar-lo, al- tan “encantats d’haver-se conegut”.
menys aixecar-li el cap, si no arribar a Espanya no saben ni on cau.
dir-li de negocis, eh?
Per altra banda, malgrat l’intent
Noemí Farré Cortadelles

Música, Mestr
e!
Mestre!

L’Àngel i els pastors i La pastora
amb aquest número dues tonades nadalenques, recollides el 23 d’agost de
1930 a Vilanova de Meià.
Amb la revista número 224 de novembre de 2000, la secció de Música,
Mestre! va estrenar una nou apartat, “les
Nostres Cançons”, que s’encarrega de
realitzar un repàs a l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya, i en especial
del treball realitzat en les nostres contrades durant els anys 1929 i 1930. Els
principals objectius d’aquest apartat són
publicar les diferents tonades recollides i explicar què és l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya.
L’octubre de l’any 1921 es va iniciar a Barcelona, gràcies al mecenatge de
Rafael Patxot i Jubert (patrocinador de
múltiples empreses culturals d’aquell
temps i de l’època de la Dictadura de
Primo de Rivera i de la Segona República), l’anomenada Obra del Cançoner Popular de Catalunya, que es proposava de recollir la música i la lletra
de les cançons populars cantades o di-

tes a totes les terres de parla catalana,
des del Rosselló fins a Alacant, passant
pel Principat de Catalunya, per l’Alguer
i per les Illes Balears.
El treball de camp, fet per mitjà de
les anomenades “missions” de l’Obra
del Cançoner Popular de Catalunya, es
duien a terme, en general, per dues persones durant una temporada llarga, sovint a l’estiu. Els “missioners” es comprometien a recollir “la tonada musical”, “la lletra”, “els complements folklòrics de cada cas” (segons els col·lectors, limitats als noms i a les característiques personals dels cantaires, o
bé augmentats amb anotacions de diverses menes) i, en casos determinats,
“la impressió fonogràfica de la cançó”
–de les quals s’han conservat un bon
nombre de mostres– i “la fotografia dels
cantaires”. Després es realitzaven unes
selectes dels materials i es van publicar en diferents volums.
En total es van arribar a realitzar 65
missions entre 1922 i 1936. Per les nostres contrades van passar-ne dues: la
41a, realitzada l’estiu de 1929 per Joan
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anys més tard d’iniciar “les
V uit
Nostres Cançons”, us presentem

Tomàs i Joan Amades a la Ribera del
Segre, Segarra, Ribera del Sió i la Noguera; i la 43a, estiu de 1930, duta a
terme pels mateixos autors, amb el títol “comarques lleidatanes”.
Si ens centrem en la missió 43a, va
iniciar-se el 23 d’agost a Vilanova de
Meià. En aquesta localitat van estar-hi
quatre dies, recollint fins a 126 documents, sumant un total de 303 fulls. Missió que continua per Artesa de Segre,
Alòs de Balaguer, Baldomar, Balaguer...
Així doncs, en aquesta nova entrega
de “les Nostres Cançons”, us presentem dues nadales recollides a Vilanova
de Meià el 23 d’agost de 1930. Les dues
van ser cantades per la mateixa informant, Assumpció Porta i Surroca, dita
la Ferrera, de 28 anys, nascuda a la
República Argentina. La primera és una
versió de l’Àngel i els pastors (en La
Palanca 224 ja vam publicar una versió d’aquesta tonada, però en aquella
ocasió va ser recollida a Baldomar) i la
segona porta per títol La pastora.
Sergi Valls i Jové

Música, Mestr
e!
Mestre!

CONCERT DE NADAL
Dijous 25 de desembre de 2008
2/4 de 8 del vespre
Església Parroquial d’Artesa de Segre
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Orfeó Artesenc
Coral Infantil Brots d’Il·lusió
Aula Municipal de Música

Pr
o g r ama de les F
estes de Nadal
Pro
Festes
Patrocina: Condis d’Artesa de Segre
Dijous 25 de desembre
8:55h A l’Església Parroquial d’Artesa,
Missa.
Organitza: Parròquia d’Artesa de Segre
12h A l’Església Parroquial d’Artesa, Missa
de Nadal
Organitza: Parròquia d’Artesa de Segre
19:30h A l’Església Parroquial, CONCERT
DE NADAL a càrrec de l’Orfeó Artesenc,
la Coral Infantil Brots d’Il·lusió i l’Aula
Municipal de Música
Organitza: Orfeó Artesenc, Coral Infantil Brots d’Il·lusió i Aula Municipal de Música
Divendres 26 de desembre
11h A l’Església Parroquial d’Artesa, Missa
de St. Esteve
Organitza: Parròquia d’Artesa de Segre
A partir de les 11h, pels carrers d’Artesa,
Cantada de nadales
Organitza: AEiG M.D. del Pla
17:30h Al pavelló, 2n SARDANADAL amb
la cobla-orquestra internacional BLANES.
Durant la festa hi haurà: Concert, exhibició,
ballada de sardanes, berenar, sorteig i Gran
Ball de St. Esteve
Organitza: Amics de la Sardana d’Artesa
de Segre
Dissabte 27 de desembre
16:30h Al Lokal, Nadal a 3 taules.
Organitza: El Lokal
00:00h Al pavelló, CONCERT JOVE amb
HOTEL COCHAMBRE i SINDICATO
DEL RIFF
Organitza: Amics de la Sardana d’Artesa
de Segre
Diumenge 28 de desembre
18:00h AAlentorn, Caga Tió Popular a l’església. Al mateix lloc, aquell dia hi haurà una
bústia per dipositar les cartes per Ses Majestats els Reis Mags d’Orient.
Organitza: Grup Cultural i Recreatiu
d’Alentorn
19:30h A la Dàlia Blanca, representació de
UN NADAL... COM CAL!!! a càrrec de la
companyia La Roda.
Preu entrada: 3 euros
Organitza: Ajuntament d’Artesa de Segre
Partit de futbol CATALUNYA vs
COLÒMBIA. S’organitzarà un autocar per
anar-hi. Per apuntar-se a Cal Calsilla.
Organitza: Comissió 300
Dimecres 31 de desembre
00:30h Al pavelló, FESTA DE CAP D’ANY
amb discomòbil.
Organitza: Grup Cultural i Recreatiu
d’Alentorn
Divendres 2 de gener
18h A la Dàlia Blanca, L’HORA DEL CON-
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Del 13 al 31 de desembre
Concurs TROBA LA FIGURA
El 4 de gener, a la Dàlia, després del Camarlenc, lliurament de premis.
Convoca: Associació de Comerç i Serveis
d’Artesa de Segre (programes a part i bases
als establiments participants)
Durant les festes
53è Concurs de pessebres artístics i casolans. Els pessebres es visitaran el 26 de desembre durant el matí (programes a part).
Organitza: Parròquia d’Artesa de Segre i
Associació de pessebristes
Dissabte 20 de desembre
22h A la Dàlia Blanca, TEATRE: Creuant el
riu i a través del bosc de Joe Dipietro, a càrrec del grup El Cercle de Gràcia (Barcelona).
Els beneficis aniran per la Marató de TV3
Organitza: Associació de DonesArtesenques
Actives
Diumenge 21 de desembre
17:30h Benvinguda al Pare Noel. Arribada
per Ctra. Montsonís i trobada al Parc de Bombers. Recorregut pels carrers d’Artesa
Organitza: Condis d’Artesa de Segre i Ajuntament d’Artesa de Segre
18h Al Casal de la Gent Gran “Fer Cagar la
Soca com quan érem joves...”
Organitza: Associació Gent gran d’Artesa
de Segre i Comarca
19h A la Dàlia Blanca, TEATRE: Creuant el
riu i a través del bosc de Joe Dipietro, a càrrec del grup Al Cercle de Gràcia (Barcelona).
Els beneficis aniran per la Marató de TV3.
Organitza: Associació de DonesArtesenques
Actives
Dilluns 22 i dimarts 23 de desembre
De 16h a 19h Al pavelló, PARC DE
NADAL
Durant aquests dies, la Biblioteca Municipal
Joan Maluquer i Viladot i la Llar d’infants El
Bressol estaran presents al Parc.
Organitza: Ajuntament d’Artesa de Segre i
diverses entitats
Dimecres 24 de desembre
17h A la Dàlia Blanca, CINE INFANTIL,
projecció d’una pel·lícula infantil.
Organitza: Ajuntament d’Artesa de Segre
22h Al Santuari de Salgar, Missa del Gall
Organitza: Agrupament Escolta i Guia
Mare de Déu del Pla (AEiG M.D. del Pla)
22h Al Monestir de Sta. Maria de Refet, Missa del Gall
Organitza: Comunitat Religiosa de Refet
24h A l’Església Parroquial d’Artesa, Missa
del Gall. En finalitzar aperitiu pels assistents.
Organitza: Parròquia d’Artesa de Segre
24h Al pavelló, 6è STREEP RAS FESTIVAL
Organitza: Amics de Ràdio Artesa de Segre

TE presenta El drac del riu a càrrec de la
companyia Disdungat.
Organitza: Biblioteca Joan Maluquer i
Viladot
21h Presentació del llibre NATALIA de
Josefa Balasch Blanch, a càrrec de l’especialista en teràpies alternatives, Sra. Mercè
Sanahuja i Porta.
Lloc: Sala d’Actes de la Cooperativa d’Artesa
Organitza: Revista La Palanca, Club de
Lectures, Associació de Dones
Artesenques Actives i Biblioteca Joan
Maluquer i Viladot
Dissabte 3 de gener
De 17 a 23h Al pavelló poliesportiu,
OLIMPIADA ROSSI DELIGHT. En acabar, Lliurament de premis.
Organitza: El Lokal
Diumenge 4 de gener
A partir de les 18h, a la Residència municipal, Visita del Patge Reial.
A continuació, a la Dàlia Blanca, berenar i
REBUDA DEL PATGE REIAL.
En finalitzar, lliurament de premis del Concurs TROBA LA FIGURA.
Organitza: Ajuntament i Associació de Comerç i Serveis
Dilluns 5 de gener
17:30h Cavalcada de Reis Mags d’Orient
a Alentorn.
Organitza: Poble d’Alentorn
18h Cavalcada dels Reis Mags d’Orient,
adoració al nen Jesús i repartiment de regals Arribada per la Ctra. d’Agramunt.
Organitza: AMPA Llar d’Infants El Bressol, AMPA CEIP Els Planells, AEiG M.D.
del Pla i JAS
21h Cavalcada de Reis a Baldomar, al Local de l’Associació de Veïns.
Organitza: Comissió de Festes de Baldomar
24h Al pavelló poliesportiu, FESTA DE
REIS
Organitza: CENG
Dimarts 6 de gener
A partir de 12h, a l’Església Parroquial, Lliurament de premis del 53è Concurs de pessebres artístics i casolans
Organitza: Associació de pessebristes de la
Parròquia d’Artesa de Segre
----SM Els Reis Mags d’Orient
repartiran els regals a casa
Tots els que vulgueu que SM us portin els
regals, heu de trucar a l’Ajuntament fins al 2
de gener 2009 (Tel. 973400013, de 9h a 15h)
NOTA:
Aquest programa inclou els actes dels quals
n’ha tingut coneixement l’Ajuntament abans
del 21 de novembre.

Inf
or mació Municipal d’Ar tesa
Infor

Mes de novembre
SESSIONS DEL PLE
Ple ordinari (6 de novembre)
Absències: Domènec París (CIU)
S’aprova la modificació de les
ordenances fiscals per a l’any 2009,
amb un increment del 4,9%.
A favor: 7 vots (5 ERC, 2 PSC)
Abstencions: 3 vots (CIU)

S’aprova, per unanimitat, la certificació núm. 1 de l’obra “Arranjament
d’instal·lacions i portada d’aigües en
alta al municipi d’Artesa de Segre, 2a
fase”, per un import de 75.992,32 euros,
realitzada per l’empresa Aqualia.

S’aprova el projecte de l’obra de
l’Escola de Música redactat per Frederic Armengol i Martín, amb un pressupost d’execució per contracte de
455.628,63 euros.
A favor: 8 vots (5 ERC, 3 CIU)
En contra: 2 vots (PSC)

S’aproven, per unanimitat, les
següents devolucions de fiances:
- A Alexan Artesa SL, 5.674 euros per
haver edificat en la parcel·la adquirda
del Polígon El Pla dins el termini previst.
- A Josep Sánchez Marimon, 518,11
euros de la fiança definitiva constituïda per l’adjudicació del contracte de
manteniment i neteja de les instal·lacions del Pavelló Poliesportiu.
S’aprova, per unanimitat, el plec
de clàusules tècniques, econòmiques i
administratives d’arrendament de la finca rústica “Partida Calivent”, per a la
implantació d’una planta de reciclatge
de residus de la construcció.
S’aprova, per unanimitat, la ratificació de les al·legacions i consideracions al PUOSC.

JUNTES DE GOVERN
(ordinàries de 13, 20 i 27 de novembre)
S’acorda proposar a l’alcaldia
l’aprovació de la relació de factures,
majors de 120,20 euros pendents
d’aprovació, que sumen 134.174,29
euros.
S’acorda proposar a l’alcaldia
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S’aproven, per unanimitat, els
següents projectes d’obra:
- Xarxa de clavegueram a Vilves, redactat per Eusebi Guimet. Pressupost
d’execució per contacte: 36.085,73
euros.
- Ampliació i nova captació del dipòsit
de distribució d’aigua al Pont
d’Alentorn, redactat per Josep M. Lliró.
Pressupost d’execució per contracte:
46.932,02 euros.
- Pavimentació del nou camí d’accés a Vernet, redactat per Eusebi
Guimet. Pressupost d’execució per
contracte: 32.663,70 euros.
- Modernització de la canalització
i bombeig de la portada d’aigües a
Vall-llebrerola, redactat per Josep
M. Lliró. Pressupost d’execució
per contracte: 43.285,03 euros.
- Pavimentació de carrers a la Colònia La Fàbrica, redactat per Josep M.
Pascual. Pressupost d’execució per
contracte de 98.995,39 euros.
- Nou accés a Anya, redactat per
Josep M. Lliró. Pressupost d’execució per contracte: 15.147,54 euros.
- Instal·lació de l’enllumenat públic
al carrer Poliesportiu, redactat per
Josep M. Lliró. Pressupost d’execució per contracte: 48.429,49 euros.
- Centre de dia a la Residència Municipal per a la gent gran, redactat
per Eusebi Guimet. Pressupost
d’execució
per
contracte:
42.315,43 euros.

l’aprovació de la relació de factures del
Patronat de l’Emissora Municipal de
Ràdio, majors de 150,25 euros pendents
d’aprovació, que sumen 4.955,56 euros.
S’acorda proposar a l’alcaldia la
concessió de les següents llicències
d’obres:
- A Jaume Armengol Pijuan, per pavimentar dues terrasses de l’immoble situat al C/ Pont, 33 d’Alentorn.
- A Ramon Cotonat Bosch, per enrajolar una terrassa de l’immoble situat a
la carretera de Ponts, 50 d’Artesa de
Segre.
- A Teresa Sellart Prats, per col·locar
sòcol amb morter adhesiu a la façana
de l’immoble situat al C/ Sant Antoni
Maria Claret, 19 d’Artesa de Segre.
- A Svendborg PV IV SLU, per la
instal·lació d’una planta solar fotovoltaica connectada a la xarxa de 680,4
kWp, a situar al polígon 25, parcel·la
130 de Colldelrat.
- A Ismael Maza i Batlle per canviar
vuit llates de fusta i canviar teules velles del cobert situat a la parcel·la 924,
polígon 13 d’Alentorn.
- A Hortènsia Mitjaneta Gubianes per
fer dues portes de garatge a l’immoble
situat al C/ Prat de la Riba, 8 d’Artesa
de Segre.
S’acorda proposar a l’alcaldia la
concessió d’autorització d’entrada de
vehicles a través de la vorera a Pere
Tomàs Boix, Ctra. d’Agramunt, 115
d’Artesa de Segre.
S’acorda unànimement proposar
a l’alcaldia la concessió de llicència de
segregació a Ramon Guàrdia Malé, per
la segregació de 45m2 del terreny situat en nucli urbà amb referència cadastral 5426801CG3452N0000DS i agregar-los a la finca situada a la Ctra.
d’Alòs de Balaguer, 11 de Baldomar
amb
referència
cadastral
552680100CG34D0001YR.
S’acorda la concessió de la següent llicència de primera ocupació:
- A Laura Tugues i Boliart, per l’habitatge unifamiliar entre mitgeres situat
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a C/ Eres, 29 d’Alentorn.
- A Francisco Armengol Trepat, pels dos
habitatges en l’edifici entre mitgeres
situat a C/ Costa, 24 de Baldomar.
S’acorda la concessió de les següents llicències d’obertura d’establiment i ambientals:
- A Ivelna Slavova Nikolava per l’activitat de venda al detall de papereria,
decoració i servei de locutori als baixos de la Ctra. d’Agramunt, 21 d’Artesa
de Segre.
- A Svendborg PV IV SLU, per una
planta solar fotovoltaica connectada a
la xarxa de 680,4 KwP, situada al polígon 25, parcel·la 130 de Colldelrat.
- A Magí Melgosa Sala, per exercir l’activitat d’adequació d’una explotació
intensiva d’engreix a desenvolupar al
polígon 24 parcel·la 252 de Tudela de
Segre.
S’acorda autoritzar la instal·lació
d’una escomesa d’aigua potable:
- A David Galceran Herrándiz, C/ Roc
del Cudós, 29 B d’Artesa de Segre.
- A Joan Sabanés Codina, C/ Sant
Sebastià, 11 A d’Artesa de Segre.
- A Jaume Gil Camps, Ctra.

d’Agramunt, 100 semisoterrani 1a,
d’Artesa de Segre.
S’acorda atorgar a la senyora
Àngela Solé Potrony una targeta d’aparcament individual per a persones amb

d’orientació productiva i legalització
d’una activitat ramadera existent situada al polígon 16, parcel·la 22 de
Comiols.

INFORMES D’ALCALDIA
Medi Natural ha atorgat una subvenció de 2.016,63 euros per a la realització d’obres de reparació de camins.
El Departament de Governació,
a través de la Secretaria de Telecomunicacions, ha atorgat un ajut de 4.246,77
euros per a realitzar cursos informàtics.

disminució en la modalitat de titular no
conductor amb una validesa de 10 anys
a partir de la concessió. Així mateix,
s’autoritza a fer davant del domicili de
la titular al carrer Calvari, 74 d’Artesa
de Segre la reserva d’una plaça d’aparcament.
S’acorda aprovar prèviament el
projecte d’una actuació específica d’interès públic en sòl no urbanitzable, per
la modernització, ampliació, canvi

A partir del dia 1 de desembre
de 2008 començarà un treballador nou
de carrer per la realització de tasques
als pobles agregats.
S’han començat les següents
obres: Local Social de Vilves, carrer del
Mig del Pont d’Alentorn, carrers
d’Anya i il·luminació del carrer
Poliesportiu.

Eva Maza i Batlle

Una
Una nació,
nació, una
una selecció!
selecció!
La Comissió 300
anys organitza un
autocar per anar a
animar la selecció
nacional el proper 28
de desembre
al Camp Nou,
al partit

No hi falteu!
La nostra selecció ens
necessita.
Informació a Cal
Calsilla.
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CatalunyaColòmbia.

Humor

Poesia

Nadal
Nadal als palaus
on hi ha princeses,
Nadal dels esclaus
estacats amb claus
i massa pobreses.

Nadal ha d’estar
tothora present
en un món errant
on s’hi està gestant
la vida emergent.

Nadal bé podria
ser el que vol l’Infant:
esclat d’alegria,
amor cada dia
i la pau constant.

Mingo d’A.
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Nadal als vells cims,
Nadal a la plana,
Nadal mar endins,
a tots els camins
i a cada façana.

Palanc-oci

Encreuat per Jordi Alins Rodamilans
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Horitzontals
1. Moviment poc ordenat d’un líquid.- 2. Molt més que gran. Llista de
plats o de tasques informàtiques.- 3. La vora d’un riu. Allò que recull
l’orella. So poc elegant que denota satisfacció.- 4. Pluja fina. Infant
acabat de nàixer.- 5. Vocal del filferro. Menja a migdia i sona com una
unitat de força. Al revés, la beguda dels pirates.- 6. Recipient de fang
cuit que acull el confitat del porc. Vegi amb atenció.- 7. Rínxol relacionat amb la física. Al revés, camp blanc llaurat per cinc dits i una ploma. Consonant dental.- 8. Mourà els braços de la barca. La branca d’un
arbre.- 9. Al revés, afirmació. Nota musical posada com a model. Aliment de nom breu i efectes complets. Argó.- 10. La primera dama de
les beceroles. Al revés, qualitat del so. L’altre nom de la paraula. Al
revés, terminació d’infinitiu.- 11. Plural, màquines de tren.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Verticals
1. Relatiu al territori.- 2. El company de viatge de Convergència. Les
companyes de les altres. Lletra rodona.- 3. Mineral posat com a model
de rojor. La cinquena part del metre. Al revés, mig coco.- 4. Un dels noms del conyac. Stop.- 5. Al revés, l’inici de la mula.
Renillarà. Consonant amb dos muntets.- 6. Població que sona com un article. El greix de la llet. Molibdè.- 7. Tres de dretes.
Lletra rodona. Vocal extravertida. Consonant vibrant. Recipient petit usat a la cuina.- 8. Consonants amb nombre divers de
muntets. Nord. Batalla que va donar nom a una cursa.- 9. Terra cuita. Consonant vibrant.- 10. Que no fa cap olor. Dona que
ha tingut fills.- 11. Plural, individu que imposa als altres la seva autoritat.

Jeroglífic

Problema d’escacs

Sense Perdre els Orígens

per David Fusté

per Ramon Monfà - www.bidmonfa.com

per Jordi Esteban

Sandvitx

NOTA
NOTA
NOTA
NOTA
Avui farà un bon dia?

Juguen les blanques

la Palanca

SOLUCIONS
Encreuat
HORITZONTALS: 1. Turbulència.- 2. Enorme. Menú.- 3. Riba. So. Rot.- 4. Roina. Nadó.- 5. I. Dina.
moR.- 6. Tupina. Miri.- 7. Ona. atraC. T.- 8. Remarà. Rama.- 9. íS. La. Pa. Ar- 10. A. oT. Mot. rI.- 11.
Locomotores.
VERTICALS: a partir de les horitzontals.
Jeroglífic
Si fa sol, sí. (si, fa, sol, si)
Problema d’escacs
1- h6+, Rh8; 2- Ae6 i el negre queda amb desavantatge ja que si 2-..., Dxe6; 3-Df8+, Dg8; 4-Df6+,
Dg7; 5- Dxg7++, si 2-..., d5; 3-De5+ seguit de mat, si 2-..., Ac6; 3-Dd4+ seguit de mat
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Sandwich és una població d’Estats
Units, a l’estat de Massachusetts. Narra
l’historiador Rodger que, cap a l’any
1762, John Montagu, quart comte de
Sandwich, havia passat una nit d’agost
jugant a les cartes. A les cinc de la
matinada tenia gana i va demanar un
tall de carn posat entre dues llesques
de pa. Va ser el primer sandvitx.
Però el mateix historiador ens diu
després que això és un invent literari.
El comte de Sandwich era una persona
molt ocupada en els afers públics i no
es dedicava a passar les nits jugant a
cartes. Sembla que li agradava menjar,
de vegades, carn de vaca entre llesques
de pa torrat per no perdre el temps
mentre s’ocupava dels seus importants
afers.
http://www.montaguemillennium.com
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Aquella gent jove. 1947
n no haver-hi cotxes, llavors el

E jovent es passejava per la carre-

ven a Artesa.
Tota aquesta colla eren més o menys
veïns i els dies festius tenien un punt
de trobada a cal Calderer, a ca la Bepa.
Per aquesta gent, i per d’altres generacions, a ca la Bepa hi tenien un lloc on
trobar-se. Hi entraven pel davant i pel
darrere, pel carrer Calvari.
La gent era molt confiada i de confiança. Aquesta casa sempre estava plena de jovent. Es reunien al voltant d’una
taula gran i entre tots decidien on podien anar. Generalment anaven al cine,
no tenien massa opcions per a triar. Tot
i no tenir gaires possibilitats, la gent ho
recorda com una
època molt feliç.
Hi havia moltes
colles de jovent al
poble i aquesta n’era
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tera amunt i avall, agafaven la carretera de cantó a cantó. Així en aquell
temps es coneixien totes les parelles
del poble, no com avui que es posen
al cotxe, se’n van fora i no es veuen
per enlloc.
S’observa que totes les noies portaven el mateix pentinat, seguint la moda
de la mitja melena, més o menys imposada per les actrius americanes del cinema, com també la cigarreta als dits.
El jovent no tenia malícia, ningú no
s’amagava, la gent no criticava. La gent
anava en colles, tota aquesta colla anava junta a tot arreu. Quan anaven al
Coliseum, tots pagaven les seves entrades, tant els nois com les noies. Potser hi havia alguna parella que al cinema s’agafava per l’espatlla, però no era
corrent perquè estava mal vist.
Anaven a passejar fins al pont del
Senill, no arribaven fins la banqueta del
canal (a la cruïlla de carreteres) perquè
semblava que es volien amagar i no
calia fer malpensar la gent.
Ballaven els estius al mig de la carretera, al Cafè del Cadiraire (de la
Maria), amb taules a banda i banda.
Amb el camió de l’Àngel de la Llucieta,
de vegades, no massa sovint, feien excursions a Vilves, a Collfred... però,
com hem dit, gairebé sempre es queda-

una més. Entre ells hi havia parelles i
mitges parelles, però tots plegats eren
una grup de balladors i amics.
A dalt de tot, començant per l’esquerra: el Manelet del Calderer i
l’Antoni Mas (forner), amics i companys de l’escola del mestre
Xandri. Drets: Fernando del Calderer,
Montserrat del Farré, Carme Domingo
(germana del Joan electricista), l’Àngel de la Llucieta, la Rosita del Sec, el
Dodó Escolà, la Nati del Farré i el forner de cal Mas.
Agenollats: el Peret del Flores, la
Mercè del Calderer, la Nati del Castellana, l’Anita del Víctor i el Celestino
del Portomeu.
La descripció ha volgut estar una pinzellada dels costums i l’ambient d’una
època.
Bartomeu Jové i Serra
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Què millor que la mirada innocent d’uns infants
per a a desitjar-vos que passeu un bon Nadal!
(Foto: Josep M. Espinal)

