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La ciutadania es pregunta per què estan
parades les obres del Casal Cultural
d’Artesa des de fa més d’un any. En aquest
article intentarem respondre alguns dels interrogants que presenta aquesta gran
infraestructura.

L’Ag
enda
’Agenda

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.

29 de novembre:
A les 20h, a la sala d’actes de l’Ajuntament d’Artesa
de Segre, conferència Montmagastre: història i
patrimoni a càrrec de l’historiador Jaume Camats.
Organitza: Amics del Castell de Montmagastre

OCTUBRE
Municipi d’Alòs de Balaguer
Defuncions:
dia 10: Tomàs Bernat i Boixadera (77 anys), natural d’Isona
dia 15: Rosa Buireu i Sabaté (90 anys), natural d’Alòs de Balaguer

7 de desembre:
Al Local Social de La Travessa d’Anya, a les 18:30h,
Ball de tarda amb Joan Roca (veure pàg. 43)
12 de desembre:
A la Sala d’Actes de la Cooperativa d’Artesa, a les
20:30h, Presentació del llibre Càncer a càrrec del
seu autor, el Dr. Albert Jovell. Organitza: Club de
Lectures Artesenc

Municipi d’Artesa de Segre
Naixements:
dia 10: Júlia Guàrdia i Gonzàlez, filla de David i de Mireia
Marc Guàrdia i Gonzàlez, fill de David i de Mireia
dia 15: Aitor Luis Jou i Lapeña, fill de Jaume i d’Elisabeth
dia 22: Anastasia Yordanov, filla de Stoyar i de Diyana
dia 26: Mònica Fontanet i Mallol, filla de Joan i de Raquel

14 de desembre:
A la Dàlia Blanca, a les 17:30h, Festival de Nadal en
benefici de la Marató de TV3, dedicada a les malalties
mentals greus. Organitza: Club de Lleure Altis i
Gimnàs Altis

Matrimonis:
dia 11: Jaume Gessé i Brescó (veí d’Artesa)
Elisabeth Molina i Manrique (veïna d’Artesa)
dia 25: El Mahfoud Makdad (veí de Tàrrega)
Altagracia Victoriano i Batista (veïna de Tàrrega)
Defuncions:
dia 1: Dolors Xarpell i Rebolleda (83 anys), natural d’Artesa de Segre
dia 1: Lluïsa Cercós i Pla (81 anys), natural d’Artesa de Segre
dia 27: Josep Sangrà i Vilella (77 anys), natural de Baronia de Rialb
Municipi de Foradada
Matrimonis:
dia 4: Elisabet Díaz i Hurtado (natural de Balaguer)
Xavier Ortiz i Segala (natural de Tàrrega)

Meteor
olo
gia
Meteorolo
ologia
Fonts: Ajuntament d’Artesa de Segre, Ajuntament de Vilanova de Meià, Ajuntament de Foradada i Servei Meteorològic de Catalunya.
OCTUBRE
Municipi de Vilanova de Meià
Temperatura mitjana del mes: 13,4°
Temperatura màxima:
26,1° (dia 13)
Temperatura mínima:
0,3º (dia 30)
Dies amb precipitacions:
10
Precipitació màxima:
68 mm (dia 18)
Total precipitacions:
123,7 mm

Municipi d’Artesa de Segre
a) Observatori Pl. Ajuntament
Temperatura mitjana del mes: 14,4°
Temperatura màxima:
27° (dies 10 i 13)
Temperatura mínima:
0º (dia 30)
Dies amb precipitacions:
6
Precipitació màxima:
30 mm (dia 18)
Total precipitacions:
80 mm
b) Observatori Baldomar
Temperatura mitjana del mes: 13,5°
Temperatura màxima:
27° (dia 13)
Temperatura mínima:
0,3º (dia 30)
Dies amb precipitacions:
14
Precipitació màxima:
44 mm (dia 18)
Total precipitacions:
93,4 mm
4
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Municipi de Foradada
Dies amb precipitacions:
Precipitació màxima:
Total precipitacions:

3
32 mm (dia 18)
83 mm
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Editorial

En què ens hem equivocat?
Des de la publicació de la darrera revista hem viscut unes setmanes
francament mogudes. La crisi continua imparable i nombroses
empreses han començat a presentar expedients de regulació
d’ocupació a tort i a dret mentre la borsa sembla haver-se convertit
en una mena de Dragon Khan. Per altra banda, les eleccions als
EUA han donat com a resultat el fet històric que una persona de raça
negra hagi esdevingut per primera vegada president de la primera
potència mundial.
En clau més local, mentre a Vilanova han celebrat l’ancestral Fira
de la Perdiu, a més d’oferir-nos una original exposició d’artístics
espantaocells, a Artesa l’empresa encarregada d’obrir els carrers per
a la instal·lació del gas natural continua deixant carrers i voreres
panxa enlaire. La bona notícia és que –toquem ferro– el Casal Cultural
d’Artesa ha quedat desencallat. En tot cas, podeu llegir els detalls al
tema del mes.
Les notícies que no paren de deixar-nos bocabadats, però, són les
que fan referència a violència en general, moltes vegades gratuïta.
Que si judicis per aquí, que si desgràcies per allà... Un home que
apunyala la seva parella, una dona que és assassinada en sortir de
treballar, uns porters de discoteca que apallissen fins la mort un jove...
Ara bé, un dels fets que ens causa més repugnància, si és que això
és possible, és la mort d’una indigent en un caixer a mans d’uns
joves brètols als quals la “broma” se’ls va escapar de les mans. Aquest
fet no és recent, però hem pogut refrescar la nostra memòria tot
seguint pels mitjans el desenvolupament del judici del cas.
Aquest tipus de personatges, capaços de grans atrocitats,
acostumen a ser fills d’allò que en diem bones famílies, la qual cosa
encara sorprèn més. Sovint es tracta de pares triomfadors, que es
dediquen als seus negocis i descuiden l’educació dels seus fills o bé,
el que és pitjor, els eduquen malcriant-los.
Així, aquest jovent busca l’afecte que no troba en l’àmbit familiar
en un grup on se sentin realitzats, moltes vegades d’ideologia neonazi.
Allí es fomenta l’orgull de classe, l’odi racista cap a altres ètnies o
classes marginals (estrangers, indigents...). Tots presumeixen
d’accions contra els “enemics” i volen fer mèrits amb les seves
“proeses” davant de la resta del grup. Com que acostumen a tenir un
fort poder adquisitiu, també s’hi barreja el costum de drogues.
No són els únics, malauradament. Altres grups de joves, potser
més marginals, també busquen la seva identitat en la pertinença a un
grup dintre del qual busquen igualment destacar per les seves
“habilitats” fent destrosses en el mobiliari urbà, per exemple.
I així podríem anar descrivint situacions de violència gratuïta en
què els protagonistes són els joves i, cada vegada més sovint, també
els adolescents.
Des l’aparició dels primers homínids fins a l’homo sapiens és
evident que vam evolucionar. Avui dia, però, veient com està el món
i cap a on va, malgrat els nombrosos esforços de gent compromesa
amb la societat on viu, només se’ns acut una pregunta: En què ens
hem equivocat?
Col·laboradors/es del mes: Jordana Avelar, Jordi Guàrdia, Toni Oliva, Ramon I. Canyelles,
Jordi Regué, Carlos Pérez, Àlex Trepat, Ferran Marín, Iolanda Masanés, David Berral,
Salvador Soldevila, Eva Sala, Antònia Estrada, Mar Eroles, Ramon Ros, CAP d’Artesa, Pere
Santacreu, Albert Gàndara, Comissió 300, Francesc Gessé, Elena Puigpinós, Dolors
Puigcernau, IES Els Planells, Artesenques Actives, Associació de Comerç i Serveis d’Artesa,
Jaume Avellaneda, Amics de Vilves, Jordi Morera, Noemí Farré, Eva Maza, Biblioteca
Municipal, Pere Serra, David Fusté, Ramon Monfà, Jordi Esteban
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Entr
evista
Entre

Entrevista a “Sa Majestat” Toni Albà
de la seva visita a Artesa
E nlamotiu
passada Festa Major, per ofe-

una qüestió més “peliaguda”. Al principi, alguns dirigents em van suggerir
canviar o reduir algunes de les meves
paròdies, però amb el temps tot es va
digerint. A més, jo em curo amb salut i
no dic mai a qui imito, si la gent se sent
al·ludida o identificada amb els meus
personatges, és cosa seva (allò de qualsevol semblança amb la realitat és pura
coincidència). Seria divertit veure de
què em poden acusar.

rir-nos la seva “Audiència I-real”,
vàrem aprofitar l’ocasió per conversar amb l’artista Toni Albà.
¿Com prefereix ser presentat: actor
còmic, humorista, pallasso, bufó, imitador...?
En realitat sóc una mica de tot. De tota
manera, personalment em considero
actor (en el sentit més ampli de la paraula) i a més també sóc autor, director
i productor de teatre.

¿Per què al públic ens agraden tant
les paròdies de polítics i poderosos?
Justament, per això que deia. En ser
escollits per nosaltres, potser ens sentim més amb dret a poder-nos-en riure.
També és cert, que n’hi ha cada un....
On està el límit de l’humor?
En el sentit comú i en la manera de fer
les coses. Un ha de ser capaç de riure’s
d’ell mateix i de posar-se en estat de

ridícul. Quan corres per entrar al metro
i se’t tanquen les portes als morros, et
quedes fora i dissimules, com si en realitat no haguessis volgut entrar, quan
tothom ha vist que sí. Això és l’estat
del ridícul. Imitar un cec podria ser una
falta de respecte, però si fas aparèixer
la ceguesa en un gag, no et burles del
cec. Els millors acudits dels cecs els
expliquen els mateixos cecs.
¿Els estaments polítics l’han
pressionat d’alguna forma perquè
no faci segons quines paròdies o
perquè rebaixi el seu grau de sàtira?
Imitar els polítics és una cosa assumida i superada, de fet, crec que a molts
els agrada que els parodiïn, ja que és
un indicador de popularitat. La paròdia
de figures que són tabú (rei, papa) ja és
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Un “monarca” que visita Artesa de
Segre convidat per un govern republicà (ERC) i un poble amb títol de
ciutat atorgat pel rei Alfons XIII.
Quines paradoxes té la vida, no?
Doncs, em sembla molt bé. La democràcia té aquestes coses. Parlant seriosament, em sembla molt bé que es pugui fer mofa dels nostres governants.
De fet, nosaltres som els que els escollim. I el rei no ha estat escollit, així
que encara ens hem de sentir més lliures de poder-ne fer paròdia.

Ens han dit que vostè és molt amic
de la COPE...
En un país normal una ràdio com la
COPE estaria tancada en dos dies, una
cosa és la llibertat d’expressió i l’altra
és l’insult i la desqualificació constant.
Un dia em van entrevistar a la COPE i
em van dir “Toni Albà catalán, bueno
español” i jo vaig respondre “Hay una
diferencia entre ser y estar, el estar, el
Estado español es un estado de
situación, yo ahora estoy español como
quien está cabreado. Ser, soy catalán”.
Em van tallar la conversa a l’instant.
A més de tenir una llengua, una cultura i una història pròpia, els catalans tenim un humor propi diferenciat de l’humor hispànic?
El que ens diferencia és que allà els agraden molt les “xabacanades” i als catalans, en general, ens agrada més l’humor
fi, una mica irònic. Suposo que tants anys
de dictadures i censures ens han anat aguditzant l’enginy, i hem après a dir les coses amb eufemismes i metàfores.
Si algun dia pogués trobar-se cara a

Entr
evista
Entre
cara amb el rei Joan Carles, què li diria?
Doncs, en realitat no ho sé. El divertit
seria tenir un cara a cara amb ell, però
jo fent el personatge d’ell.
¿Per què sempre els toca el rebre als
del PP, quan la resta de partits polítics (inclosos els catalans de soca-rel)
també deixen molt que desitjar?
De fet, crec que en les paròdies del
“Polònia” reben tots una mica. El que
passa és que el PP s’emporta la palma
de polítics, en podríem dir,
“impresentables”.
Diuen que els actors còmics poden
esdevenir excel·lents actors dramàtics. Vostè ja va participar de secundari en un film seriós com “Coronel
Macià”. Per quan un treball principal com artista dramàtic?
Doncs, no ho sé. La veritat és que m’agradaria molt fer un paper dramàtic. Estic
obert al que pugui venir. Però sí que és
veritat que les meves creacions teatrals
sempre em surten per la vessant còmica.
No ho sé, potser és que necessito riure’m
de tot el que ens està passant. Perquè la
vida ja és prou tràgica. De fet, ara estic

Toni Albà i Noya (Vilanova i la Geltrú, 1961)
es va formar com actor en diferents escoles de
teatre com El Timbal, Institut del Teatre,
Rogelio Rivel i Jacques Lecoq de París. Actualment és una de les estrelles dels programes
de TV3 “Polònia” i “Crackòvia”. Es va a donar
a conèixer al gran públic als televisius “Set de
nit” i “Una altra cosa” i ha protagonitzat peces
teatrals de tant èxit com “Brams o la kumèdia
dels errors”, “L’ombra” i “Protocol per a Camaleons”. A més, té companyia teatral pròpia i
té un repertori de 10 espectacles.
enllestint dos espectacles amb el Fermí
Fernandes (“Brots” i “El Messies”) i tots
dos són còmics. Per cert, a partir del gener estaran de gira.
Doni’ns un consell per superar la crisi que vivim en aquests moments.
En aquesta crisi, com en totes les altres
coses, també hi ha un costat còmic.
Sempre, en tot, s’ha de buscar la part
còmica. Una manera podria ser mirant
el “Polònia” i el “Crackòvia” cada setmana. Durant aquella estona ens oblidem una mica de totes les informacions que ens arriben de crisis, guerres,
estafes... I una altra manera, podria ser

anar al teatre, que també nota la crisi, i
aprofitar les ofertes que s’hi donen (2
x 1, descomptes....).
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Text: Miquel Regué i Gili
Fotos: Jordana Avelar

Noticiari
Vehicles històrics a Montsonís

Tres dies sense serveis mèdics
Vilanova de Meià va estar tres dies (entre el 3 i el
5 de novembre) sense servei mèdic, de manera que
els pacients van haver de desplaçar-se al Centre
d’Assistència Primària d’Artesa de Segre. Aquest
fet, atribuït pel departament de Salut a un malentès, se suma a les retallades en els horaris d’atenció que ha sofert el consultori de Vilanova, de les
quals es queixen tant els veïns com l’Ajuntament
del municipi. (Segre, 06-11-2008)

Monument a les víctimes de la guerra

El diumenge 26 d’octubre, el Club de Vehicles Històrics de Lleida
va organitzar la V Concentració de Vehicles a Térmens. Amb sortida i arribada en aquesta població de la Noguera, es van dur a
terme vàries activitats al llarg de tot el dia. Una d’aquestes activitats va ser la concentració de vehicles a Montsonís, amb la posterior visita al castell. (Informa Jordi Guàrdia Roch)

Nous plafons informatius
Per iniciativa de l’Ajuntament d’Artesa de Segre, des del passat 18
de novembre es poden consultar els horaris d’autobusos en unes
vitrines informatives situades a les respectives parades. Una al davant del Bar Jorper’s (direcció La Pobla-La Seu), i la segona en
l’altra vorera (direcció Barcelona-Lleida).

A les vigílies de la festivitat de Tots Sants, l’Ajuntament
d’Artesa de Segre va fer col·locar un monument a la
part central del cementiri d’Artesa en record de totes les víctimes de la guerra civil (1936-1939). El
monument consisteix en un monòlit on s’hi pot llegir el text recordatori escrit sobre una placa.

Pepita Balasch presenta el seu llibre Natalia
Pepita Balasch
L’artesenca
i Blanch ha sorprès tot-

a la Sala d’Àmbit Cultural d’El Corte
Inglés.
La Pepita ha estat uns dos anys treballant en aquest projecte i amb la publicació del llibre ha vist aconseguit el
que per a ella era un somni fins fa poc.
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hom amb la publicació d’un
llibre que porta per títol
Natalia.
La notícia que la Pepita de
l’Oliva havia escrit un llibre ha
corregut ràpidament per Artesa
de Segre i, tot i saber la seva
afició per la lectura, a la majoria ens ha agafat totalment per
sorpresa. Una sorpresa molt
agradable, sens dubte.
El llibre ha estat publicat
per l’editorial barcelonina La Plana,
que s’autodefineix com l’editorial
dels escriptors novells, i està signat
amb el pseudònim de J. Blancsol. La
presentació tindrà lloc a les set del
vespre del 4 de desembre a Barcelona,

Segons la sinopsi del llibre:
“La protagonista d’aquesta
novel·la, Natalia, és una dona
intel·ligent, emprenedora, apassionada i bonica. Tot i així, o
potser per això, se sent insatisfeta i pensa que una part molt
important de la seva vida està
desaprofitada”.
Està previst que el divendres
2 de gener de 2009 es faci la
presentació del llibre a Artesa.
En la propera revista ampliarem
aquesta informació.
Aprofitant aquestes línies, l’equip de
redacció de La Palanca felicita molt
cordialment la Pepita i li desitja ànims
per continuar cultivant aquesta afició.
Ramon Giribet i Boneta

Noticiari

Antoni Borrell exposà a l’IEI
pus noble”. Amb aquestes paraules
de Jaume I s’inicia el recorregut per
l’exposició que, amb motiu de la
commemoració del 800 aniversari
del seu naixement, es va inaugurar
el passat 11 de setembre, a la sala
Montsuar de la seu de l’Institut d’Estudis Ilerdencs. L’exposició porta
per nom Escenes Imaginades de la
vida de Jaume I.
Aquesta exposició, formada per un
total de 14 teles amb unes mides que
de promig fan 2 metres quadrats, és
obra de l’artista de Baldomà Antoni
Borrell i està presentada en forma de
diaporama. Els quadres ens ofereixen
dos retrats del Rei i 12 moments de la
seva vida, des del naixement la vespra
de nostra Dona Sancta Maria Candelera del 1208, a Montpeller, fins la defunció a València el 27 de juliol del
1276.
Altres feyts de la vida del monarca
representats en aquestes pintures ens
transporten al 1214 quan a l’edat de 6
anys, Jaume rep el jurament de fidelitat alhora que és reconegut com a rei
al palau de la Suda de Lleida; del 1214
al 1217 quan roman al castell dels Templers de Montsó on rebria formació
militar, cultural i espiritual; l’agost del
1228 signant els pactes amb la comtessa Aurembiaix; l’estiu del 1229 quan
la Cort de Barcelona ratificà el projecte d’expedició a Mallorca; el 31 de desembre del 1229 conquerint l’illa; el 8
de setembre del 1235 casant-se amb
Violant d’Hongria; el setge de Valèn-

cia el 28 de setembre del 1238; la supervisió d’obres, entre els anys 1250 i
1260, de l’actual
Seu Vella de Lleida;
el 19 d’agost del
1264 escenificant el
Privilegi de Concessió de la Paeria a
Lleida, i a Xàtiva
l’any 1244 redactant
al seu escrivent passatges del Llibre dels
Feyts.
No ha estat casual que els feyts representats a l’exposició
en fossin 12, el número 12 va estar present en diversos moments de la vida de
Jaume I, des de l’inici de la seva vida.
El seu nom fou triat entre els dels apòstols. Es van encendre 12 espelmes, totes elles amb un nom, essent la de
l’apòstol Jaume la darrera en apagarse i la que donà nom al monarca. També cal destacar que en la tria dels temes pintats han prevalgut els moments
històrics viscuts a les terres de Lleida.
Per a la creació d’aquestes teles, l’artista s’ha transportat a l’època en que
va viure Jaume I per tal de poder recrear l’ambient que es respirava en
aquell moment històric. El resultat
d’aquest viatge en el temps d’en Borrell s’aprecia en cada un dels quadres
que formen el conjunt de la col·lecció
a través del moviment, la força i l’energia a les que ens
té acostumats el
pintor, destacant
el centre d’atenció de cada tela
amb espais de
forta lluminositat
que dirigeixen la
mirada cap a l’escena principal,
sense deixar de
veure’s contextualitzada amb
les figures que en
9
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és lo mellor regne
«C atalunya
d’Espanya, el pus honrat e el

mig de les ombres i els foscos complementen el missatge que ens transmet
el creador d’aquestes obres.
L’exposició està presentada cronològicament amb uns plafons murals que
acompanyen cada una de les pintures,
els quals, amb texts i citacions documentals de Joan J. Busqueta, relaten el
moment històric al que fa referència
l’escena, alhora que es complementen
amb fragments del Llibre dels Feyts
relatius al moment. També hi trobem
reproduccions fotogràfiques de documents originals com ara el Privilegi de
Consolat del 1197 i el Privilegi de Concessió de Paeria del 1264.
Una excel·lent combinació d’art i
història en la que es fa difícil d’esbrinar si en aquesta ocasió l’art s’ha posat a disposició de la història o ha estat
la història qui s’ha posat a disposició
de l’art. Sigui com sigui, poder gaudir
d’aquesta col·lecció és un regal per als
ulls i, a la vegada, una oportunitat de
carregar les alforges del coneixement
de la història del nostre país.
La col·lecció va romandre exposada
fins el dia 9 d’octubre i està previst que
properament s’exposi, de forma itinerant,
en diverses ciutats i poblacions del país.
Ramon I. Canyelles

La No
guer
a
Noguer
guera
Pista d’aterratge a Tiurana
El consistori de Tiurana ha iniciat els tràmits per homologar
una pista d’aterratge per a avionetes ultralleugeres. La pista
té uns 300 metres de llarg, 25 d’ample i un desnivell del 5%,
i ha estat habilitada en uns terrenys municipals a uns metres
del nucli urbà. Amb aquesta nova obra es pretén potenciar
les visites turístiques al municipi.

Visita a l’Espluga

marí i investigació marina aplicada, i és un dels especialistes més citats en ciències del mar de tot l’Estat espanyol.
També forma part de l’1% de científics més citats arreu del
món.

Voluntariat lingüístic
El Consell Comarcal de la Noguera ha renovat la seva adhesió al programa El Voluntariat per la Llengua, mitjançant
una acord de col·laboració amb el Consorci per a la Normalització Lingüística. Aquest acord compromet el Consorci a
preparar les parelles lingüístiques, proporcionant-los la formació i els materials adequats, i fer-ne el seguiment i les
valoracions finals. Per la seva part, el Consell impulsarà i
donarà a conèixer el programa i convidarà els membres de
la seva institució a participar-hi. Aquest any s’han aconseguit un total de 27 parelles lingüístiques a Balaguer, Artesa i
Vallfogona.

Centre BTT a la Noguera

Visita al COU
Directors de centres de promoció de Turisme de Catalunya a
l’estranger van visitar el passat 22 d’octubre el Centre d’Observació de l’Univers (COU), del Parc Astronòmic del
Montsec, per conèixer de primera mà les possibilitats d’aprofitament turístic de l’equipament i de la zona. Concretament,
van participar en la visita els directors d’Alemanya, Benelux,
França, Madrid, països de l’Est, Regne Unit i Xina.

Miquel Canals rep un premi
El catedràtic de la Universitat de Barcelona Miquel Canals,
nascut a Balaguer, va rebre de mans dels Reis d’Espanya el
Premi Jaume I de Protecció del Medi Ambient per la seva
trajectòria investigadora. Miquel Canals és expert en
geociències marines, impacte del canvi climàtic en el medi
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La Noguera ja compta amb el primer centre de BTT homologat per la Federació Catalana de Ciclisme, que ofereix un
total de 490 quilòmetres de circuits senyalitzats que discorren pels municipis d’Àger, les Avellanes-Santa Linya i Os
de Balaguer. Aquests quilòmetres estan distribuïts entre 19
rutes, quatre de molt fàcils, quatre de fàcils i cinc de molt
difícils, a més de quatre variants de rutes de nivell alt i molt
tècnic.

La cuina de la Noguera a Itàlia
L’Associació Noguera Cuina, de la mà de Catalunya Turisme, va participar els dies 23, 24 i 25 d’octubre al Salone del
Gusto de Torí (Itàlia). L’Associació va estar representada
amb tres plats proposats per tres dels restaurants de l’associació. Els tres plats van ser: Arròs amb carabassa i bacallà
del Restaurant Lo Ponts, de Ponts; Xai a la mel del Montsec
i Bolets del Restaurant Cal Xirricló de Balaguer; i Textures
de llet, mel i cítrics del Restaurant La Solana de Foradada.

“Ens ha tocat!” a Ponts
Josep M. Solé Mayol, de Ponts, va vendre 6 cupons premiats el passat 6 de novembre. Tres dels cupons els va vendre
a una mateixa persona i a última hora de la tarda, fet que ha
fet guanyar a l’afortunat o afortunada la quantitat de 105.000
euros. El número premiat va ser el 39.897.

Anna M. Vilanova

la Palanca

79 alumnes de Cicle Mitjà de l’Escola Gaspar de Portolà de
Balaguer, acompanyats de 6 professors, la Imma, el David,
la Montse, la Lucía, la Mònica i la Roser, van fer una sortida
a l’Espluga de Francolí el passat 21 d’octubre. Tots els alumnes, dividits en 4 grups, van començar les activitats amb la
visita a les Coves de l’Espluga, les setenes més llargues del
món formades en conglomerats. L’escola va seguir les activitats amb la visita al Museu de la Vida Rural instal·lat a
l’antiga casa pairal de la família Carulla, documentada en el
segle XVII. Una altra de les activitats va ser la visita a la
Fàbrica de Galetes Cobo, on s’elaboren els tradicionals carquinyolis i ventalls de l’Espluga.

Espor ts

Resultats esportius d’octubre
Mini Masculí
CENG Miró - CB Cervera
A. Ribagorça - CENG Miró
Joc de la Bola - CENG Miró
CENG Miró - CB Alpicat
BAC Agramunt - CENG Miró

BÀSQUET
CENG
Del 28-09-08 al 26-10-08
Sènior masculí. Territorial A
CENG Coop. Artesa - BAC Agramunt
CB Cappont - CENG Coop. Artesa
CENG Coop. Artesa - CB Torrefarrera
CB Bellpuig - CENG Coop. Artesa
CENG Coop. Artesa - CN Tàrrega
Sènior masculí. Territorial B
CENG Calvet - BC Almenar
CB Mollerussa - CENG Calvet
CENG Calvet - CB Vallfogona
CB Sant Guim - CENG Calvet
CENG Calvet - CB Balaguer

63 - 65
Sènior femení
60 - 52
59 - 54 CB Sort - CENG Jack’s
45 - 66 CENG Jack’s - CB Cervera
64 - 59 CB Secà - CENG Jack’s
CENG Jack’s - CB Mollerussa
CB Bellpuig - CENG Jack’s
74 - 20
Cadet femení
63 - 48
42 - 24 CB Calaf - CENG Jubete
56 - 51 CENG Jubete - CB Cervera
57 - 48 CENG Jubete - CB Lleida
Sedis - CENG Jubete

Júnior masculí
CE Maristes - CENG Alexan
CENG Alexan - Sícoris
CB Fraga - CENG Alexan
CENG Alexan - CB Balaguer
Sedis - CENG Alexan

52 - 84
87 - 47
66 - 56
82 - 64
54 - 62

Cadet masculí
CENG JR Miró - CB Balaguer
CB Alpicat - CENG JR Miró
CB Cervera - CENG JR Miró
CENG JR Miró - BC Andorra
CB Torà - CENG JR Miró

72 - 65
77 - 69
52 - 48
37 - 74
42 - 61

Infantil masculí
CENG SUR - CE Lleida B
CB Alpicat - CENG SUR
CB Cervera - CENG SUR
CE Maristes - CENG SUR

05 - 56
57 - 47
65 - 14
98 - 48

52 - 28
23 - 66
41 - 18
26 - 59
42 - 45

63 - 13
36 - 41
49 - 55
84 - 35

Infantil femení
CB Calaf - CENG Aquí Natura
CENG Aquí Natura - CB Cervera
Sedis - CENG Aquí Natura
CENG Aquí Natura - CB Lleida

55 - 04
34 - 62
53 - 19
30 - 78

Mini Femení
CENG Segrevest - CB Cervera
CENG Segrevest - CB Balaguer
CB Tremp - CENG Segrevest
CENG Segrevest - CB Lleida

05 - 55
43 - 45
93 - 62
09 - 59

EFAP (Escola de futbol
Artesa-Ponts)
Juvenil
Bellpuig - EFAP
EFAP - Cervera
EF Urgell - EFAP

2-0
5-0
4-2

Cadet
Oliana - EFAP
1-1
EFAP - Pobla de Segur 3 - 2
Noguera - EFAP
1-2
Pla d’Urgell - EFAP 2 - 2
Infantil
Bordeta - EFAP
EFAP - Pla d’Urgell
Baix Segrià - EFAP
EFAP - At. Segre

8-1
3-2
6-1
3-5

Aleví A
EFAP - Pardinyes
AEM - EFAP
EFAP - Lleida
Tremp - EFAP

1-0
6-2
3-2
1-2

Aleví B
EFAP - Tremp
Borges B. - EFAP
Pobla de S. - EFAP

5-1
11 - 2
7-2

Benjamí
Pinyana - EFAP
EFAP - At. Segre

5-3
0-2

Prebenjamí
EFAP - Linyola
5-0

CE Artesa de Segre.
Primera Regional. Grup 5
De la jornada 6 (05-10-2008)
a la jornada 9 (26-10-2007)
Andorra - CE Artesa S.
CE Artesa S. - Solsona
Castelldans - CE Artesa S.
CE Artesa S.: descans

FUTBOL
28 - 78
61 - 25
61 - 25
59 - 60
29 - 68

FUTBOL SALA
CENG. Preferent Catalana. Grup 5
De la Jornada 1 (27-09-08) a la jornada 5 (25-10-08)

0 - 2 (Natxo, Àlex)
2 - 2 (C. Galceran 2)
1 - 1 (Ilie)

Bar-Rest. Morenos Lleida - CENG Gañán Artesa S.
CENG Gañán Artesa S. - Linyola FS
Alcarràs FS - CENG Gañán Artesa S.
CENG Gañán Artesa S. - Penya FCB Ciutat de Lleida
CENG Gañán Artesa S. - Obres 128 Agramunt CH, FS

Classificació de l’equip
Partits guanyats: 4
Empatats: 2 Perduts: 2
Gols a favor: 16
Gols en contra:15
1r: Mollerussa (25 p.). 6è: CE Artesa (14 punts).

10 - 5
6-6
6-6
3-8
1-5

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

Campabadal, 100 partits amb la UE Lleida
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La temporada 2001-2002, l’artesenc Jaume Campabadal va fitxar per la UE Lleida, on va jugar durant tres temporades
a 2a B. Les quatre següents va jugar amb el Balaguer, dirigit per Emili Vicente, a 3a divisió. En fitxar Vicente com a
entrenador de la UE Lleida aquesta temporada, el Jaume ha tornat a jugar amb el Lleida. Es dóna la circumstància que
el diumenge 23 de novembre, al camp del Badalona, va firmar el partit número cent amb la samarreta blava.

Espor ts

Notícies de BTT
Segre-Conor aviat es prepararà per a la pretemporada
que començarà el pròxim 15 de novembre.
Segons comenta el seu tècnic David Berral, a la nova etapa oficial que s’iniciarà a finals de febrer, hi haurà canvis
en l’estructura de l’equip.
La classificació ha quedat de la següent manera:
Gran Premi Massi Copa Catalana Internacional
Óscar Berral
15è
elit
Josep M. Puigpinós 4t
sub-23
Oriol Badia
6è
sub-23
Albert Aubet
4t
júnior
Copa Catalana Bike Marathon
Óscar Berral
11è
elit
Josep M. Puigpinós campió
sub-23
Oriol Badia
4t
sub-23
Campionat de Catalunya de Bike Marathon
Óscar Berral
11è
elit
Josep M. Puigpinós campió
sub-23
Oriol Badia
subcampió sub-23
Superprestigio Massi d’Espanya
Óscar Berral
20è
elit
Josep M. Puigpinós subcampió sub-23
Oriol Badia
4t
sub-23
Albert Aubet
3r
júnior

Campionat de Catalunya x-country
Óscar Berral
7è
Josep M. Puigpinós 4t
Oriol Badia
5è
Albert Aubet
3r
Open d’Espanya
Óscar Berral
34è
elit
Josep M. Puigpinós 6è
sub-23
Oriol Badia
10è
sub-23
Albert Aubet
5è
júnior
Aquí hem de destacar que l’Albert Aubet ha estat l’únic
corredor de l’equip que ha fet totes les proves. La resta de
corredors només ha pogut participar en 2 de les 6 proves
disputades per motius econòmics.
Campionats absoluts d’Espanya a Port Ainé
Óscar Berral
Va deixar la cursa per avaria mecànica.
Josep M. Puigpinós subcampió sub-23
Oriol Badia
10è
sub-23
Albert Aubet
10è
júnior
L’equip Moto Club Segre-Conor agraeix a tots els
esponsors el suport obtingut i als corredors, el gran esforç
realitzat durant tota la temporada.
Per altra banda, per la nova etapa del 2009, es desitja poder millorar en resultats i aconseguir millores econòmiques
per tal que l’equip pugui desplaçar-se i participar en totes
les properes curses.
Text: Iolanda Masanés amb el suport de David Berral
(tècnic de l’equip i autor de les fotos)
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la temporada i amb els bons resultats obF inalitzada
tinguts, els corredors de l’equip de BTT Basella MC

Municipis

El fons documental de Cubells a l’Arxiu Comarcal
es va signar la cesE lsió24end’octubre
dipòsit del fons documental de l’Ajuntament de Cubells a
l’Arxiu Comarcal de la Noguera.
L’Ajuntament de Cubells conserva
documentació generada en la gestió de
les seves funcions i s’ha fet aquesta
cessió tenint en compte que aquesta
documentació té un important valor
històric per al municipi i per la història
del territori, i que forma part del patrimoni documental català.
Considerant que l’Arxiu Comarcal
de la Noguera ofereix la possibilitat
d’albergar aquesta documentació a fi
de millorar la seva conservació i fer-la
accessible als investigadors, el Ple de
l’Ajuntament del 3 de juliol va acordar facultar el senyor alcalde per la signatura del dipòsit del fons documental

del municipi de
Cubells, que aplega documentació
del segle XIX al
XX, a l’Arxiu Comarcal de la Noguera.
En aquests moments, l’Arxiu Comarcal de la Noguera custodia més
de la meitat dels
fons municipals de
la comarca. Això
és degut a la possibilitat que ofereix la legislació actual
per tal que els ajuntaments petits puguin conservar els seus documents en
els arxius comarcals, que són els equipaments públics especialitzats en la

Remodelació de la pista poliesportiva
de Cubells
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Per tal d’adequar-la a la normativa vigent, Cubells
ha començat les obres de remodelació de la seva
pista poliesportiva. L’actuació té un pressupost
de 170.000 euros, dels quals 100.000 estan
subvencionats a través del Pla Únic d’Obres i
Serveis, 59.000 euros són aportats pel
Departament de Vicepresidència i la resta anirà a
càrrec de l’Ajuntament i de la Secretaria General
de l’Esport.

custòdia i la preservació de patrimoni
documental de cada comarca.

Salvador Soldevila i Pedrol

Municipis

La Fira de la Perdiu de Vilanova de Meià
més la tradicional Fira de
U nlaany
Perdiu, celebrada el passat 9
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de novembre, va repetir èxit de públic, prop d’uns 12.000 visitants varen passar per aquest certamen conegut arreu del territori.
Enguany la inauguració de la Fira va
anar a càrrec del conseller de Governació i Administracions Públiques, Sr.
Jordi Ausàs, que apostà per aquest acte
com a reclam turístic per promocionar
el municipi. Així mateix, el conseller
Ausàs també va destacar que des del
departament es donarà resposta a les
peticions del consistori a través del Pla
Únic d’Obres i Serveis.
Per altra banda, el diputat provincial
Sr. Josep Cosconera va anunciar que el
2009 la Diputació de Lleida té previst
redactar el projecte de millora de la carretera que connecta Vilanova de Meià
amb Santa Maria de Meià i que el 2010
estarà en obres.
L’obertura de la Fira va ser a les 9h
del matí i tot seguit, a les 10h, va tenir
lloc la mostra canina “Desfilcan” al pati
de les escoles de la vila. També hi va
haver una exhibició de tir amb arc a
càrrec del Club Arquers del Montsec
d’Artesa de Segre. Per la seva part, el
grup de cercavila Plou i fa sol va amenitzar amb un to alegre i musical els
carrers plens de firaires i visitants.
Recorrent la Fira podíem trobar diversitat d’expositors d’aus i aviram,
com perdius, guatlles, faisans, galls
d’indi i pollastres entre d’altres, així
com també diferents tipus d’ocells, canaris, periquitos, coloms, aus exòtiques... Tampoc hi varen faltar gossos,
conills, hàmsters, entre d’altres animalons. Un total d’uns vuitanta expositors
de productes del camp i derivats, artesania, roba... varen complementar les
parades.
Durant el matí, un jurat presidit pel
president de la Federació de Caça a
Lleida, Josep M. Baró Vidal, va avaluar els millors exemplars de perdius exposats a la Fira, en la qual deixar palès
l’alta qualitat i el bon plomatge que tenien.
La perdiu roja, que com sempre és
la reina de les aus de la Fira, va comp-

Municipis
tar amb un total d’uns 1.500 exemplars,
amb un preu que oscil·lava al voltant
dels 9 euros la unitat.
Ja al migdia, les autoritats assistents
a la Fira varen fer l’entrega de trofeus
als millors expositors de perdius i als
guanyadors del concurs “Desfilcan”, en
el qual hi varen participar una gran varietat de races.
El premi pel millor exemplar de perdiu roja va ser per a Josep M. Riera,
veí de Castellserà, i també varen ser
guardonats Laura Piera (de Nalec) i
Francisco Pintó. El premi pels millors
perdigots va correspondre al senyor
Joan Ardiaca Sauret, veí de Balaguer, i
també varen rebre premi Laia
Torregrossa i Antonio Miró. El premi
per a la millor parella d’aus va ser per a
Joan Farriol, de Nalec, i també varen
ser premiats Ivan Torregrossa i Joan
Ardiaca. Per altra banda, el guardó a la
constància a la Fira va ser per Ramon
Serrano (de Lleida), mentre que Eduard
Miró (de Figuerola d’Orcau) va guanyar el d’expositor més jove (9 anys).
Després de l’entrega de trofeus, es
va celebrar un dinar a l’Ajuntament
amb totes les autoritats convidades a la
fira. En acabar l’àpat, l’alcalde de la
vila, Xavier Terré, va agrair a tothom
l’assistència a aquesta festa tan important pel poble.
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Text: Iolanda Masanés
Fotos: Eva Sala i Antonia Estrada

Municipis

Notícies de Vilanova de Meià
Recordant presidents de Catalunya

unir a l’Ajuntament per tal de tractar assumptes relacionats
amb les obres del PUOSC 2008-2012. Abans de la reunió de
treball, el Sr. Oliveras va signar al Llibre d’Honor de l’Ajuntament.
Després van fer una visita al poble i van anar a veure el
Casal Municipal, al qual s’han de realitzar algunes de les
obres incloses al PUOSC per tal de frenar el deteriorament
d’aquest immoble.

Inauguració de “Els espantats”

Visita de Jaume
Oliveras i Tomàs
Pujol
El passat 24 d’octubre
varen visitar el poble de
Vilanova de Meià, el secretari general de Governació, Sr. Jaume Oliveras, i el director territorial, Sr. Tomàs Pujol.
L’alcalde de la vila, el
Sr. Xavier Terré, regidors
i representants dels nuclis agregats es varen re19

ELS ESPANTATS és un projecte molt singular d’art rural,
que va sorgir amb la intenció d’interactuar amb les persones
i l’entorn natural. Així van ressorgir “els espantaocells”, simpàtiques figures relacionades amb el camp, les quals estan
avui pràcticament desaparegudes.
Aquest projecte en qüestió consta de 7 espantaocells de
mides considerables i fabricats amb material reciclat, com
el ferro i la roba amb la que s’han vestit.
La inauguració d’aquesta mostra d’art rural tan original i
pintoresca, situada concretament al voltant d’alguns camps
de Vilanova de Meià, va tenir lloc el passat dia 2 de novembre. L’acte fou presidit pel delegat del Govern de la Generalitat a Lleida, el Sr. Miquel Pueyo. A l’acte d’inauguració
també hi va assistir el director dels Serveis Territorials d’Innovació, Universitat i Empresa, el Sr. Vidal Vidal, que aprofitant la visita a la vila va anunciar que la Generalitat posaria
en marxa un portal de promoció turística del Montsec. L’alcalde de Vilanova de Meià, el Sr. Xavier Terré, va mostrarse satisfet per tan honorable decisió.
L’exposició dels “espantaocells” finalitzà el 15 de novembre. Els artistes d’aquesta obra són Cisco Garcia, Susanna
Valenzuela, Eva Sala i Hèctor Cairó, els quals han comptat
amb la col·laboració de Fina, Tallers Sando, Josep Vispe, el
patrocini de l’Ajuntament de Vilanova de Meià i la col·laboració de la Diputació de Lleida.
Textos: Iolanda Masanés
Fotos: Iolanda Masanés, Mar Eroles i Antònia Estrada
la Palanca

En la passada sessió de Ple de l’Ajuntament de Vilanova de
Meià del 27 de juny d’enguany, l’actual govern va proposar
homenatjar d’una manera especial els últims presidents de
Catalunya que varen estar a la Generalitat des dels temps de
la II República.
La proposta era cercar les fotografies dels antics presidents de la Generalitat de Catalunya des de Francesc Macià
fins l’actualitat, exposar-les al despatx de l’alcaldia i recordar així que tots ells han format part de la història de la nostra terra: Catalunya. Dita proposta va comptar amb 6 vots a
favor (ERC i CIU) i 1 abstenció (CIU).
A continuació es detalla la relació dels Presidents i el grup
polític al qual pertanyien:
- FRANCESC MACIÀ i LLUSSÀ (1931-1933). ERC
- LLUÍS COMPANYS i JOVER (1934-1940). ERC
Octubre del 1934 - Febrer del 1936
La Generalitat ocupada
- JOSEP IRLA i BOSCH (1940-1954). ERC
- JOSEP TARRADELLAS i JOAN (1954-1980). ERC
- JORDI PUJOL i SOLEY (1980-2003). CIU
- PASQUAL MARAGALL i MIRA (2003-2006). PSC
- JOSÉ MONTILLA i AGUILERA (2006-?). PSC

V iur
e amb Fusta
iure

Les cases de fusta: una opció de salut
dir que avui al nostre país,
P odem
construir cases de fusta comen-
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seria el transport o
la manipulació).
ça ja a ser una realitat acceptada. Ha
Gràcies a aquesquedat molt lluny en el temps aque- ta fusta tampoc mallla imatge que associava aquestes metem el bosc, ja
construccions amb les bordes, els re- que no “necessifugis de muntanya o els coberts de tem” els troncs més
l’horta.
grans i rectes per
La simple consecució d’un habitat- construir. Ben al
ge ha deixat d’ésser un fi en si mateix. contrari, perquè la
La confortabilitat i la qualitat de vida fusta que s’utilitza
són preocupacions importants pels qui per fabricar aquesadquireixen un habitatge unifamiliar. tes bigues és, en oriMolta gent, cada vegada més, troben gen, de dimensions
resposta a aquestes inquietuds amb una reduïdes, seca, tracFoto núm. 1: Casa de fusta revestida de pedra al Pallars
casa de fusta.
tada i seleccionada
Possiblement hi té a veure el fet que per tal que no tingui nusos, esquerdes par des de cases integrals de fusta (amb
molts de nosaltres –en viatges de fei- o defectes, amb la qual cosa per una troncs o dobles parets amb aïllament)
na, de vacances o cursos d’estudiants, part aprofitem tot tipus de fusta amb passant per pilars, forjats, cobertes o esposem per cas– hem tingut ocasió de plena garantia, i per un altra tenim la tructures, utilitzant com a revestiment
qualsevol dels productes que s’adeqüin
viure en alguna d’aquestes construcci- biga neta i de primera qualitat.
ons en països com els escandinaus,
La fusta laminada disposa, doncs, més a la zona geogràfica de l’emplaçaÀustria, Suïssa, Canadà o Amèrica del d’uns avantatges enfront d’altres ma- ment de l’obra. Per tant, avui en dia
Nord. L’experiència va ser, de ben se- terials, com poden ser: resistència es- podem aconseguir qualsevol projecte
gur, gratificant i després, quan més d’un tructural, rigidesa en les deformacions en fusta que ens imaginem i amb un
fabricant o importador s’ha decidit a i, si està ben tractada, millor resistèn- acabat totalment al nostre gust. La utirealitzar aquí aquest tipus d’habitatges, cia al foc. També aporta un confort tèr- lització de diferents materials i sistes’ha trobat amb una resposta ben favo- mic i un coeficient calorífic molt supe- mes constructius permet combinar la
modernitat i l’esperit natural, és a dir,
rable.
rior.
Tècnicament, també hi ha tingut a
En el nostre país tenim molt bones disposar d’un habitatge ecològic i semveure el fet de disposar al mercat d’un empreses dedicades a la construcció pre fidel a les tradicions.
També hem de tenir en compte el
tipus de fusta que en diem fusta lami- amb fusta, i que ofereixen un sistema
nada (o bilaminada), i que no és res constructiu diferent al tradicional, apor- temps d’execució: una casa d’una sola
més que uns taulons o llistons de fusta tant un valor afegit al producte acabat. planta i d’uns 60 m2, en dues o tres setenganxats l’un amb l’altre, tant de llarg Com sempre, la idea parteix del client, manes pot estar acabada. Si és com la
com d’ample i de gruix, la qual cosa que l’exposa a l’arquitecte, aquest re- foto núm. 1, que té dues plantes a part
ens permet disposar d’una biga sense dacta el projecte pertinent i l’empresa de la sotacoberta, amb un total de 250
limitacions de mides (l’únic problema l’executa amb professionalitat, a través
d’unes màquines de
control numèric
molt complexes
però molt exactes.
Aquestes empreses
especialitzades disposen també d’un
equip tècnic que pot
col·laborar en buscar la solució constructiva més adient
en cada cas, o el
càlcul estructural i
disseny concret si
fa falta. Així, és Foto núm. 3: Carrer de cases de fusta a un poble de
Foto núm. 2: Grup de cases en construcció a Llavaneras
possible desenvolu- Finlàndia

V iur
e amb Fusta
iure

DIVENDRES
12 de desembre de 2008
a les 20:30h
a la Sala d’Actes de la
Cooperativa d’Artesa
Entrada gratuïta

es, al bosc s’han de
fer treballs de tala
i neteja de manera
ordenada, a efectes
de que el seu cicle
natural continuï.
Als boscos abandonats, els arbres
es moren de vells o
víctimes de la competència mútua, sofreixen i es descomponen. Aleshores el bosc deixa
de produir oxigen, Foto núm. 4: Poble d’Àustria
amb la qual cosa el
seu paper ecològic resta alterat. El escoltar-la i assaborir-la amb tots els
respecte al cicle immutable de la Natura sentits, és a dir: en podem gaudir disimposa, per tant, una explotació racional posant d’un espai excepcional.
que permeti mantindre el bosc actiu.
En definitiva, la casa de fusta la podem mirar i admirar, seure-hi, tocar-la,
Ramon Ros i Canosa

El Club de Lectures Artesenc té
l’honor d’invitar-vos
a la presentació del llibre

CÀNCER
escrit pel Dr. Albert Jovell,
alhora metge i pacient de càncer
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m2 edificats, en quatre o sis setmanes
pot estar acabada tota la fusteria. I un
altre detall important: el preu és aproximadament un 10 % més baix que amb
la construcció tradicional.
Tal com dèiem en l’article del mes
de març, la fusta és l’únic material de
la construcció que és natural i renovable. Les operacions de transformació de
l’arbre en taulons són mínimes, i per tant
gairebé no necessitem energia en comparació amb altres materials tradicionals.
La casa de fusta neix, doncs, del bosc
(aquest pulmó de la terra que genera
oxigen, fixa l’anhídrid carbònic i redueix l’efecte hivernacle); un mitjà –el
bosc– en el qual s’elabora el més natural de tots els materials: la fusta.
Ben al contrari del que defensen alguns ecologistes radicals, sigui quina
sigui la latitud en què ens trobem, i siguin quines siguin les espècies arbòri-

In Memoriam

El valor de l’amistat
Qui té records feliços d’infantesa
està salvat per sempre
(Dostoievski)
He crescut amb el privilegi que a “Cal
Xarxalè” trobaré sempre la
incondicionalitat de l’amistat. És un
dels molts regals que els meus pares,
en Josep M. i la Montserrat, es van encarregar de transmetre’m.
El primer que recordo, quan penso
en l’Antonieta, són els seus ulls afectuosos i la seva rialla positiva.

Em va veure néixer i ara jo me n’haig
d’acomiadar. És ben curiós que celebrem l’inici del temps de viure d’algú
que neix, i siguem tant incompetents
per celebrar el do i l’oportunitat d’haver-lo tingut present en la nostra vida.
Som poc destres en donar els adéus.
I això no voldria que em passés amb
l’Antonieta, una persona que em va oferir moments feliços en la meva infantesa i adolescència. Generosa i amb una
gran capacitat d’estimar i cuidar. Del
treball i la família en feia un valor.

Lluito entre la tristor i el goig que
m’hagi estimat. Fa pocs dies del seu
traspàs i encara no ha arribat l’enyor.
Em sento a prop d’en Joan, l’espòs, la
M. Lluïsa, en Josep i la família. Sé, estimats, que no per esperada, la mort
d’un ésser estimat, deixa de ser colpidora.
Reposa en pau, Antonieta. El teu llegat restarà per sempre entre els que t’estimem.
Montse Castellana Rosell

A Josep Sangrà Vilella
Quantes hores et passaves assegut sota el pi de casa teva.
Quantes hores et passaves assegut al teu estimat mirador; escoltant el riu i
observant els teus gossets corrent amunt i avall pel tros.
Quantes hores dedicaves al teu petit hort (plantant i collint), als teus trossos
on tantes llargues tardes et podíem veure amb el tractor amunt i avall.
Quantes hores et dedicaves a regalar-nos un somriure a tothom que passava
per davant de casa teva.
Per tot això, Espòs, Germà, Oncle i Amic, no t’oblidarem; sempre estaràs
dins dels nostres cors.

Nota d’agraïment
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La família Pedrós-Sangrà vol agrair a tothom les mostres de condol i suport que hem rebut amb motiu de la mort
de Josep Sangrà Vilella.
També volem donar les gràcies a tot l’equip sanitari del CAP d’Artesa de Segre. Així mateix, volem fer un
agraïment especial al poble de Vernet pel seu obsequi.
Moltes gràcies a tothom

El CAP Inf
or ma
Infor

Parlem de vacunes
Des del CAP d’Artesa de Segre voldríem fer-vos cinc cèntims de dues vacunes, una de nova incorporació al calendari vacunal, la vacuna del virus papil·loma humà, i una que s’administra
anualment des de fa molt de temps, però
que enguany té canvis de composició
importants, la vacuna antigripal.

Vacuna del virus del papil·loma
humà
La vacuna del virus papil·loma humà
(VPH), és una vacuna de recent comercialització a Espanya, que protegeix de
la infecció per VPH.
Amb el nombre genèric de virus del
papil·loma humà (VPH) es designa un
grup de virus àmpliament difosos, que
infecten la pell i mucoses, produint
berrugues cutànies, berrugues genitals
i alguns tipus de càncer. Existeixen mes
de 100 tipus de VPH.
Els VPH es transmeten per contacte
directe de persona a persona i les relacions sexuals són el principal mecanisme d’infecció, de manera que qualsevol persona que hagi mantingut contacte sexual pot haver-se infectat.
No totes les infecciones produeixen
malaltia. La majoria de les vegades la
infecció no produeix cap símptoma i les
persones no són conscients d’estar infectades, encara que la poden transmetre.
Les persones infectades per alguns
VPH, denominats d’alt risc, poden desenvolupar càncer de coll d’úter o, amb
molta menys freqüència, càncer en altres localitzacions.
La infecció pels VPH dels tipus 6,
11, 16 i 18 es poden prevenir amb la
vacuna. Els tipus 6 i 11 són els causants d’aproximadament el 90% de les
berrugues genitals. Els tipus 16 i 18
produeixen més del 70% dels càncers
de coll d’úter.
La vacunació està indicada en les
noies que no han iniciat l’activitat se-

xual, ja que si algun VPH dels que conté
la vacuna ja ha infectat una persona,
aquesta no produeix cap efecte en el
curs de la infecció. Les vacunes estan
indicades en les noies de 9 a 26 anys.
La vacunació contra el VPH s’ha de
contemplar com a una més de les estratègies de prevenció del càncer de
cèrvix que inclouen també les revisions sistemàtiques, ja que les dones vacunades també n’han de realitzar al no
prevenir la vacunació la totalitat
d’aquestes infeccions.
El Departament de Salut finançarà la
vacuna en el marc del programa de vacunacions sistemàtiques en noies de
sisè de primària.
Preguntes més freqüents sobre el virus del papil·loma humà (VPH)
1. Què és el VPH?
El VPH és un grup de virus que infecten la pell i les mucoses. Poden produir
berrugues cutànies, berrugues genitals
i alguns tipus de càncer.
2. Són iguals tots els tipus de VPH?
No, hi ha més de cent tipus que poden
infectar diferents zones de l’organisme.
Aproximadament quaranta tipus poden

infectar les superfícies mucoses com
l’anus, la vagina, la uretra, el coll uterí,
la laringe o la boca. D’ells gairebé una
dotzena de tipus poden afavorir l’aparició de càncer.
3. Com em puc contagiar?
Mitjançant relacions sexuals amb o sense penetració. El risc d’infectar-se augmenta si:
- s’inicien les relacions sexuals a edats
primerenques
- es tenen múltiples parelles sexuals
- un membre de la parella ha tingut
múltiples parelles sexuals
La infecció genital pel VPH és possiblement la infecció de transmissió sexual (ITS) més freqüent entre les persones sexualment actives. Qualsevol
persona que estigui infectada pot transmetre’n el virus.
4. Què em pot passar si em contagio?
La majoria de les vegades la infecció
no produeix cap símptoma i les persones no en són conscients, encara que la
poden transmetre. De tota manera, més
del 90% es curen de forma espontània.
Alguns VPH produeixen berrugues genitals i d’altres poden arribar a produir
càncer de cèrvix o, amb menys freqüència, càncer en altres localitzacions.
5. Com puc prevenir la infecció?
La vacunació és una forma eficaç de
prevenir la infecció per alguns dels tipus de VPH. Cal utilitzar SEMPRE el
preservatiu, ja que redueix molt el risc
d’infecció, tot i que no és eficaç al
100% perquè només protegeix la zona
que cobreix. El preservatiu també evita d’altres infeccions de transmissió
sexual i embarassos no desitjats. La
utilització d’altres mètodes anticonceptius no protegeix contra la infecció pel
VPH.
6. La vacuna em protegeix contra tots
els VPH?
No, la vacuna protegeix contra les infeccions pels VPH que causen 7 de cada
10 càncers de cèrvix (tipus 16 i 18) i 9

“L’únic que es necesita per a què el mal triomfi és que els homes bons no facin res”
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Edmund Burke. Polític conservador anglès. Pensador i esteta
(Dublín, 12 de gener de 1729 - Beaconsfield, 9 de juliol de 1797)
(
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La vacuna de la grip
S’estima que entre el 5% i el 20% de la
població general i fins el 50% o més de
les persones internades en institucions

tancades emmalalteix de grip cada any
i que aproximadament el 25% dels processos respiratoris febrils podrien ser
deguts a la grip.
A més, en determinades persones
com les de més de 59 anys, les que tenen determinades malalties cròniques,
les embarassades que es troben en el
segon i tercer trimestre de l’embaràs o
les persones infectades pel virus de la
immunodeficiència humana (HIV),
poden patir la malaltia amb una major
gravetat i és freqüent que es presentin
complicacions durant la seva evolució.
Com a conseqüència, els ingressos hospitalaris també es concentren en aquests
grups de risc.
La vacunació antigripal és la mesura de prevenció primària fonamental per
prevenir la grip i les seves complicacions. Com que els virus gripals varien
les seves característiques antigèniques
amb facilitat, les vacunes s’han d’elaborar cada any per incloure les soques
que amb més probabilitat seran les responsables dels casos de grip de la temporada. Les vacunes s’elaboren a partir de les soques recomanades per
l’OMS. La vacuna d’enguany conté les
3 soques de virus diferents a les dels
anys anteriors.
Consells per als pacients
- Els virus gripals canvien contínuament. Per aquesta raó cal que us vacuneu cada any, ja que la vacuna es prepara per protegir-vos contra els virus
que arribaran aquest hivern.
- El període ideal per vacunar-vos és el
comprès entre els mesos d’octubre i
novembre.
- La vacuna s’elabora a partir de virus
de la grip morts, per la qual cosa mai
us pot produir la malaltia. La vacuna
pot provocar-vos molèsties locals lleus,
que afecten un 15% o 20% dels pacients vacunats i rarament produeix fe-
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de cada 10 berrugues genitals (tipus 6 i
11).
7. Si em vacuno, hauré de seguir fentme les revisions ginecològiques?
Sí, ja que una tercera part dels càncers
de cèrvix no es poden evitar amb les
vacunes.
8. Cal seguir utilitzant el preservatiu
si m’he vacunat?
Sí, sempre, perquè l’ús correcte del preservatiu és la millor mesura per evitar
moltes infeccions que es contagien amb
les relacions sexuals i també és una
mesura eficaç per evitar els embarassos no desitjats.
9. Qui es pot vacunar?
Es poden vacunar les noies i dones entre els 9 i els 26 anys. En altres edats,
ni en nois i homes no s’ha estudiat el
funcionament de les vacunes. Es recomana vacunar-se abans d’iniciar les relacions sexuals. La vacuna no és efectiva contra els tipus de VPH dels quals
ja s’està infectat.
10. A qui es vacunarà dintre del Calendari de Vacunacions?
El Departament de Salut finançarà la
vacuna en el marc del programa de vacunacions sistemàtiques en noies de
sisè de primària.
11. Quins efectes adversos té la vacuna?
No s’han observat efectes adversos
importants. Com qualsevol altra vacuna, pot produir molèsties locals en el
lloc d’administració i en algun cas febre moderada. La resta de molèsties
descrites són poc freqüents i lleus.
12. On puc obtenir-ne més informació?
En el telèfon 902 111 444 de Sanitat Respon i en el web del Departament de Salut.

bre o malestar.
- En cas de malaltia aguda greu o febre
superior a 39ºC, consulteu el personal
d’infermeria que us atén habitualment,
abans de vacunar-vos.
- La vacuna està contraindicada si heu
tingut una reacció al·lèrgica amb una
dosi anterior o sou al·lèrgic a algun
component de la vacuna, com per
exemple a l’ou.
- Aquesta vacuna protegeix contra la
grip, però no contra el refredat comú.
No hi ha vacunes per al refredat.
La vacuna antigripal està indicada:
- Si sou una persona amb un risc alt de
tenir complicacions per la grip.
- Si teniu més de 60 anys.
- Si teniu una malaltia crònica del cor,
dels bronquis, del ronyó.
- Si sou diabètic, o esteu afectat per una
disminució de les defenses per altres
causes
També us heu de vacunar si:
- Durant la campanya de vacunació de
la grip, esteu en el 2n i 3r trimestre de
l’embaràs.
- La vacuna antigripal està indicada en
nens amb malalties cròniques pulmonars o metabòliques i en persones internades en residències.
- Si teniu cura de persones malaltes a
casa, també cal que us vacuneu.
- A més, es recomana la vacunació a
les persones que estan en contacte amb
aquests grups de risc i els poden transmetre la grip, i a les persones que treballen en serveis públics essencials
(com ara personal de sanitat, bombers,
policia, ajuntament, etc.).
Si formeu part de les persones que
heu de vacunar-vos, podeu rebre la vacuna gratuïtament en el centre de salut.
Institut Català de la Salut
Equip d’Atenció Primària
Artesa de Segre

Tema del Mes

Què passa amb el Casal Cultural?
sal Cultural d’Artesa des de fa més
d’un any. En aquest article intentarem respondre alguns dels interrogants que presenta aquesta gran
infraestructura.

Antecedents de l’equipament
L’equip de govern de CiU encapçalat
per l’alcalde Domènec París (mandat
2003-2007) va ser el promotor d’aquesta gran infraestructura cultural, convertint-la en un projecte ambiciós que centraria bona part dels esforços realitzats
durant el seu govern municipal.
Feia anys que es parlava de construir
un casal polivalent al solar que ocupava l’antiga caserna de la Guàrdia Civil.
Durant el darrer mandat de l’alcalde
Campabadal, ERC proposava la construcció d’un casal polivalent. CiU i el
PSC també portaven al seu programa
electoral de 2003, la construcció d’un
edifici destinat a usos culturals al solar
buit de la plaça de l’Ajuntament.
Així va ser com la tardor de 2003,
l’Ajuntament d’Artesa va encarregar un
avantprojecte a l’empresa d’arquitectura TAU, el qual va ser costejat íntegrament per la Generalitat. Aquesta mateixa empresa seria la que acabaria redactant el projecte definitiu. El futur
casal contemplava un edifici amb una
planta soterrani destinada a pàrquing,
una planta baixa a sala polivalent i una
primera planta a biblioteca i sales per a
entitats, amb un cost aproximat entorn

els 3 milions d’euros.
Al mes de març de
2004, l’Ajuntament
va incloure una partida de 1,9 milions
d’euros al pressupost
municipal d’aquell
any.
Es va presentar
l’obra al Pla Únic
d’Obres i Serveis de
Catalunya (PUOSC)
per al període 20042007 i es van rebre diferents subvencions.
L’obra s’executaria en tres fases.
El 12 de setembre de 2005, l’Ajuntament presentava els plànols a les entitats artesenques i el 9 de novembre el
Ple de l’Ajuntament aprovava el projecte definitiu, amb els vots a favor de
CiU (5) i en contra d’ERC (4) i el PSC
(1). L’absència del regidor del PP va
fer que el vot de qualitat de l’alcalde
decidís.
La primera polèmica estava servida
perquè, segons l’oposició, no se’ls havia deixat intervenir en la planificació
de l’obra i, a més, s’havia adjudicat la
redacció del projecte a l’empresa del
sogre del regidor d’obres, en un procés
que van qualificar de poc ètic. L’alcalde París va defensar l’adjudicació del
projecte arquitectònic a aquesta empresa perquè es va fer de forma legal, ràpida i era l’oferta més avantatjosa, econòmicament parlant, de les que es van
presentar.
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a ciutadania es pregunta per què

L estan parades les obres del Ca-

Inici de les obres
En el Ple del 6 de juliol de 2006 s’adjudicava per unanimitat la 1a fase de
l’obra a l’empresa Àrids ROMÀ SAU,
pel preu ofertat de 1.065.257 euros.
Els treballs, però, no s’iniciarien fins
al gener de 2007 amb l’excavació del
solar. El retard de l’inici de l’edifici fou
a causa que la companyia Fecsa-Endesa
posava impediments per treure la línia
elèctrica que passava pel terreny. Durant la primavera es feien els fonaments
i el pilars i després les parets, que es
construïren amb peces prefabricades de
l’empresa Pujol de Mollerussa.
El disseny del Casal també ha estat
tema de debat. Bona part de la ciutadania coincideix a dir que es tracta d’un
edifici fred, molt senzill i gens emblemàtic. L’exalcalde París defensa que el
que compta és que l’interior sigui útil i
pràctic i que el sistema constructiu amb
peces prefabricades era el més ràpid de

Tema del Mes

Canvi de govern
Les eleccions del maig de 2007 van
canviar el panorama polític del municipi d’Artesa. ERC recuperava l’alcalPlanta soterrani (1400 m2)
Accés rampa carrer Mallorca
44 places aparcament
Planta baixa (1319 m2)
Sala polivalent (amb un escenari de
209 m2) i platea amb capacitat per a 400 espectadors, ampliable a 600 cap al vestíbul
Sala exposicions-conferències
Sala acollida Biblioteca
Magatzem
Camerinos
Bar i Guarda-roba
Primera planta (780 m2)
Biblioteca
Emissora ràdio
Sales per a entitats
Segona planta (386 m2)
Aules de música i despatxos

dia després de 4
anys i encarava el
tema del Casal amb
una altra perspectiva. En primer lloc,
volia acabar de pagar les obres de la
1a fase contractant
un crèdit bancari, a
lo qual CiU s’hi
oposava al·legant
que els diners havien de sortir de la
caixa de l’Ajuntament, del superàvit que havien deixat
ells. ERC justificava el crèdit perquè
aquest ja estava contemplat en el pla
de finançament de l’obra que havia fet
el govern de CiU. CiU defensava que
els diners havien de sortir de la caixa
del consistori, però ERC ja s’havia gastat part d’aquests diners en altres obres.
Així va ser com en el Ple del 7 de febrer de 2008 no s’aprovava la concertació d’una operació de crèdit (CiU, 4 i
PSC, 2 hi van votar en contra) i s’obligava l’equip de govern a pagar aquesta part
d’obra amb recursos propis.
En relació a la distribució i usos del
Casal, ERC volia estudiar-se bé el projecte i realitzar alguns canvis en la distribució i els acabats (com per exemple, abaixar l’alçada de l’escenari ja que
des de les primeres localitats no hi havia una bona visibilitat; aquest fet de
retruc comportarà que les butaques no
es puguin amagar sota l’escenari mitjançant un sistema de guies, en cas de
voler habilitar la sala per a usos com
ball i s’haurà de col·locar un altre sistema i tipus de seients, que en principi
es plegaran cap a una banda de la sala).
El principal canvi, però, era afegir a
l’edifici una nova Escola de Música,
que s’ubicaria a la 2a planta. ERC creia que es podia aprofitar l’estructura
existent per fer una Escola de Música
nova amb un cost força raonable. Per
això s’havia de redactar un projecte
annex i s’havien de buscar noves subvencions. I així va ser com van encarregar la redacció dels plànols de l’Escola a la mateixa empresa TAU i van presentar l’obra al PUOSC 2008-2012. CiU
i el PSC estan d’acord amb l’equip de
govern pel que fa a la ubicació de l’Escola de Música a l’edifici del Casal.
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fer, el menys costós econòmicament i
el que evitava desviacions pressupostàries.
En el Ple del 2 de maig de 2007, en
vigílies d’eleccions municipals, l’equip
de govern posava a votació la licitació
de la 2a fase, amb el pressupost d’execució per contracta de 1.775.435 euros.
CiU (5) hi va votar a favor, ERC (4) i
PSC (1) hi van votar en contra mostrant el seu desacord amb la forma que
s’havia portat i justificant el vot contrari en què el projecte no seguia uns
criteris de sostenibilitat. Com que el
regidor del PP no es va presentar, la
votació quedava empatada. L’alcalde no
va fer ús del seu vot de qualitat perquè
va considerar que el tema es podia convertir en cavall de batalla durant la campanya electoral.
El grup de CiU va dir que l’obra s’endarreriria com a mínim mig any; no ha
sigut mig, sinó que serà més d’un any i
mig. París ha manifestat que si fos ara,
i vist el que ha passat, hagués utilitzat
el seu vot de qualitat. CiU també ha
criticat que ERC presentés al pressupost de 2008 el mateix projecte que
havien rebutjat el 2007.

El grup municipal del PSC sempre
ha reivindicat que l’obra s’havia de fer
amb criteris sostenibles i presentava
una proposta de bioconstrucció (aïllaments naturals, plaques solars, coberta
vegetal, aprofitament d’aigües pluvials,
etc.), proposant que un tècnic
especialitsta en el tema assessorés i
reorientés l’obra. El cost de la
bioconstrucció seria més elevat
inicialment, però amb els anys s’estalviaria molta despesa en manteniment i
consum energètic.
ERC va accedir a contractar els serveis del tècnic proposat pel PSC per
estudiar el tema. Aquest va fer un informe que, segons la regidora de Cultura Eva Maza, s’ha passat a l’empresa
TAU per tal que inclogui els aspectes
més viables i menys costosos. El PSC
considera que els últims pactes entre
ERC i CiU els han exclòs del suposat
nou projecte i que no hi hagut voluntat
de l’equip de govern de tancar el tema.
Totes aquestes qüestions van deixar
encallat el projecte durant mig 2007 i
quasi tot el 2008. Però l’escull més fort
que s’havia de salvar eren les exigències de la Subdirecció General de Biblioteques...

El penúltim escull: la ubicació de
la Biblioteca
Tanmateix, el principal entrebanc per
continuar les obres, era que la
Subdirecció General de Biblioteques de
la Generalitat no acceptava el projecte
tal i com estava redactat inicialment.
Volien que la Biblioteca s’ubiqués a
planta baixa, tal i com marquen les seves directrius i normatives.
Aquesta exigència posava en perill
l’execució de l’obra i el cobrament de

Tema del Mes
diferents subvencions provinents de la Generalitat.
L’exalcalde París defensava
que, en el seu moment, ja havia negociat aquest tema i havia rebut el compromís personal i de paraula de la Consellera de Cultura Caterina
Mieras que la Biblioteca es
podia ubicar a la 1a planta. El
Departament de Cultura va
canviar de conseller i Biblioteques no acceptava ni reconeixia l’acord esmentat i encara que les subvencions estiguessin aprovades, no transigien.
Durant l’estiu i la tardor d’aquest
2008, s’han efectuat fins a 3 reunions
amb dirigents i tècnics de la Secretaria
de Cultura, de la Direcció General de
Cooperació Cultural, de la Subdirecció
General de Biblioteques i dels Serveis
Territorials per desencallar el tema. Les
negociacions les han encapçalat l’alcalde Sabanés i la regidora de Cultura de
l’Ajuntament d’Artesa Eva Maza, amb
la col·laboració de l’exalcalde i principal impulsor de l’equipament Domènec
París. Després d’una negociació dura i
que va penjar d’un fil, i de diversos “estira i arronsa”, el passat 14 d’octubre es

va trobar una solució definitiva que satisfà totes les parts, però que implica alguns canvis respecte al projecte inicial.
La Biblioteca s’ubicarà a la 1a planta, però a la planta baixa i amb accés
directe des del carrer València, es situarà un espai d’acollida bibliotecari (una
espècie de vestíbul que inclourà un espai de revistes i novetats editorials i un
telecentre). Des d’aquest espai hi haurà un accés directe cap a la Biblioteca
pròpiament dita, mitjançant unes escales interiors que comunicaran els dos
espais). CiU accepta aquesta modificació, sempre i quan la sufragui la Generalitat i no impliqui la contractació de
més personal,
CASAL CULTURAL
cosa que es
presenta com a
Pressupost inicial*
viable.
1a Fase (Estructura i fonamentació)
1.082.369
Els tècnics
2a Fase (Acabats exteriors, interiors i instal.)
1.775.435
del DepartaTOTAL (1a i 2a Fases)
2.857.804
ment de Cultura també posa3a Fase (Pressupost inicial de repercussió)**
ven en dubte la
- Biblioteca
717.850
capacitat de la
- Sala polivalent
1.439.205
sala polivalent
i creien que
Escola de Música***
455.628
amb 400 se-
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*Els pressupostos inicials fan referència al projecte de juliol de
2006. La modificació del projecte, en la qual s’està treballant
actualment, comportarà canvis en aquestes quantitats.
** El pressupost de repercussió (també del projecte de juliol de
2006) és una suma del cost dels equipaments i de la part proporcional d’obra de les dues primeres fases que es pot repercutir a la
Biblioteca i a la Sala Polivalent respectivament. Per tant, aquesta
quantitat no es pot sumar amb la resta, ja que el resultat seria
enganyós. Es comptabilitza així a efectes de sol·licitud de subvencions per a aquests equipaments.
*** El projecte de l’Escola de Música és de març de 2008 i és un
pressupost estimatiu.

ients ja era suficient i no feia
falta preveure una ampliació
de la platea cap el vestíbul.
Finalment, s’ha respectat que
la capacitat de la sala sigui
ampliable fins a les 600 localitats.
Ara, la modificació s’ha de
plasmar en uns nous plànols
que s’han encarregat a l’empresa TAU i que segons les
previsions de l’Ajuntament
podrien estar a punt a mitjans
de desembre d’enguany. Després caldrà aprovar el nou
projecte en un Ple municipal,
publicar-lo al BOP i deixar un període
d’al·legacions. En un altre Ple caldrà
treure a contractació l’execució de
l’obra. I així ens plantarem cap al mes
de març. Les previsions són que les
obres d’aquesta 2a fase es puguin dur
a terme durant l’any 2009 i que durant
el 2010 ja es puguin donar alguns usos,
com a mínim, a la sala polivalent.
L’equip de govern té previst finançar
la 2a fase amb subvencions, la contractació d’un crèdit i amb fons propis. Segons els acords CiU-ERC assolits en
les negociacions del pressupost 2008,
s’haurà d’eixugar el crèdit destinanthi el 80% del superàvit del 2007
Faltarà després, la 3a fase, que consistirà en moblar i equipar tècnicament
les diferents sales del Casal (il·luminació, so, decoració, etc.). I
construir la nova Escola de Música.
Això ja són paraules majors i ja veurem quan s’acaba definitivament l’obra
i com es paga tot plegat. Poden passar
molts anys...

Text: Miquel Regué i Gili
Fotos: Bartomeu Jové i JM Espinal

LES SUBVENCIONS
PUOSC (2004-07) Biblioteca
277.550
PUOSC (2004-07) Casal Cultural
300.000
Pla Infrastructures Culturals Generalitat (2006) 392.955
Diputació de Lleida (2004-07)
110.379
Leader Plus-GAL Montsec Sostenible (2003-07) 250.000
PUOSC Ampliació Biblioteca (2008-2012)
47.000
PUOSC Escola Música (2008-2012)
200.000
TOTAL
1.577.884
(Quantitats expressades en euros)

Par
len les Entita
ts
arlen
Entitats

Festa de Tardor a Tudela
passat 19 d’octubre, organitzat
E lper
l’Associació de Veïns i amb
la col·laboració de bona part del poble, es va celebrar la 4a Trobada d’intercanvi de plaques de cava, així com
també la 4a de puntaires.

En aquesta ocasió vàrem editar una
placa amb la creu de Tudela que s’obsequiava amb la compra d’una ampolla de cava feta especial per la trobada i
de tiratge molt reduït.
Puntaires i col·leccionistes arribats
de tota la comarca omplien la plaça,
oferint un gran aspecte. L’esdeveniment
va finalitzar amb una pluja de sortejos
entre tots els participants i amb la visita inesperada de l’alcalde d’Artesa el
Sr. Sabanés.
En resum, una vetllada molt simpàtica que intentarem superar en propers
anys per a què sigui una gran Festa de
Tardor.
Albert Gándara Solé
Cal Quima

Comissió 300 anys
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Estem organitzant un autocar per anar a animar la selecció nacional de futbol el proper
28 de desembre al Camp Nou, al partit
Catalunya-Colòmbia.
No hi falteu, la selecció us necessita!
Informació a Cal Calsilla.

la Palanca

El proper 12 de desembre a les 19:00h tindrà lloc una assemblea informativa a la
Sala d’Actes de l’Ajuntament d’Artesa de
Segre, l’objectiu de la qual és establir el calendari d’activitats culturals pel proper 2009.
Tothom hi està convidat, no hi falteu!

Par
len les Entita
ts
arlen
Entitats

Visita cultural a Tiurana
11 d’octubre, les TerE lresdissabte
del Marquesat ens vàrem

Per cloure el programa del matí, les
Terres del Marquesat vàrem tindre el
privilegi d’encendre el foc del Peregrí,
inaugurat la darrera Festa Major pel Sr.
Antoni Brufau (president de Repsol),
descendent per part de la seva mare del
poble de Tiurana.
Com a acomiadament, Antoni
Armengol ens va explicar tots els projectes que té entre mans (construcció
d’un camp de golf, un camp d’aterratge i un hotel). En fi, la Nova Tiurana
vol viure del turisme sostenible i de
qualitat.
Sobre les quatre de la tarda, després
d’un bon àpat al restaurant Solés del
mateix poble, emprenguérem viatge en
direcció a Ponts. A la sortida del poble
a la dreta, ens desviàrem a la presa del
Canal d’Urgell. En un petit recorregut,
visitàrem exteriorment la casa de comportes i el naixement del canal.
A la visita al poble del Tossal (municipi de Ponts), la Sra. Carme ens acompanyà en tot moment. Ens va obrir la
porta de l’església de Sant Bartomeu
(preromànica) i el cementiri, on hi ha
un missatge molt especial damunt la
porta, per no dir dels únics de
Catalunya. Per últim, vàrem donar un
tomb pel poble del Tossal on hi ha un
recuperat forn de pa i un castell de l’estil
de Montsonís, recuperat pel músic
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desplaçar al poble de Tiurana.
Abans vam anar a la presa de Rialb,
concretament a l’estació de bombeig del
Canal Segarra-Garrigues, un complex
que cal visitar. El sistema està dotat
d’alta tecnologia. De la mà de l’Antoni,
tècnic de la Confederació Hidrogràfica
de l’Ebre, ens vàrem endinsar en el funcionament del sistema de bombeig, el
qual és totalment sostenible, comparat
amb recs de construcció anterior. Ha
estat també visitada per tècnics de l’estat d’Israel.
Acte seguit, sobre les dotze del matí,
per la carretera de la Seu, ens desviàrem en direcció a Tiurana. Transcorreguts uns 6 km, érem al poble. Un cop
allí, ens van rebre amb una gran acollida. Ens vàrem fer una foto familiar de
la mà del nostre bon amic i col·laborador Ramon I. Canyelles. Després
entrarem a l’ermita de la Mare de Déu
de Solés, lloc emblemàtic on va néixer
la Nova Tiurana. Mn. Bonifaci Fortuny
ens va fer una petita i amena explicació. Al sortir, el nostre amic l’historiador Manel Gabriel de Ponts, situat davant l’ermita i amb vistes al pantà de
Rialb, ens va explicar molt bé com era
la vida a l’antiga i desapareguda
Tiurana, la seva gent, de què vivien, la
situació geogràfica i també del desaparegut poble de Miralpeix.
Acte seguit, l’alcalde Antoni
Armengol, ja situats als baixos de
l’ajuntament, ens va explicar totes les
dificultats i tota la tasca d’ells i el seu
equip en la recuperació del Pou, el frontal de l’església, els porxos del carrer
Major, etc. Hi ha una exposició que cal
visitar.
El mateix alcalde ens endinsà en el
símbols de la Nova Tiurana, com el rellotge de sol. Així com la font amb les
pedres que giren per flotació, una autèntica joia feta per un enginyer alemany de fama mundial.
La senyora Àngels Artigues ens va
obrir les portes de Cal Joanet, una nova
casa rural amb unes estàncies acollidores, amb vistes magnifiques del pantà
de Rialb.

Francesc Pérez Martínez, fill de Vilves
i fincat a Montsonís, el qual va alternar
i conèixer personatges com Xavier
Cugat, John Wayne, Ava Gardner, etc.
Per acomiadar-nos, aprofitant que era
la Fira del Torró d’Agramunt, la Pilar
va repartir entre els assistents torrons
per a tothom, la qual cosa va propiciar
que l’acomiadament fos més dolç.
El nostre agraïment a l’historiador
Manel Gabriel, l’alcalde de Tiurana
Antoni Armengol, mossèn Bonifaci
Fortuny, Àngels Artigues, Àngel
Villarte, la senyora Carme del poble del
Tossal i a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre.
D’aquí un mes ja tindrem el nou programa de l’any vinent. Com sempre, hi
haurà alguna sorpresa. El que us podem assegurar és que visitarem una
Sènia que ens la posaran en marxa en
exclusiva per a nosaltres. Dins de la
nostra associació tenim moltes idees
fresques. Fins molt aviat.
Francesc Gessé

Par
len les Entita
ts
arlen
Entitats

I Trobada del Jovent de VDM
d’uns 40 joves, veïns tots
A lellsvoltant
de Vilanova de Meià i nuclis
agregats, van reunir-se el passat 19
d’octubre a l’ermita del Puig de
Meià.
Van celebrar la I Trobada de Jovent.
Un dels motius de celebració, segons
els joves assistents, era el final de l’estiu, però el sol fet de poder gaudir d’una
magnífica i divertida jornada tots junts
ja valia la pena.
Segons els organitzadors, esperen
que l’any vinent es pugui celebrar la II
Trobada del Jovent de VDM amb el
mateix èxit que la primera edició.
Text: Iolanda Masanés
Foto: Elena Puigpinós

Activitats de l’associació de dones Coma de Meià
dones d’aquesta associació,
L essempre
molt actives, ja feia dies

Text: Iolanda Masanés
Fotos: Dolors Puigcernau

Fe d’errates
A l’escrit de la passada edició en què es parlava de la tómbola benèfica, faltaven alguns col·laboradors, que publiquem a continuació:
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que volien anar d’excursió al Congost de Mont-Rebei i a Castell de
Mur.
Degut a les inclemències del temps,
però, encara no ho havien pogut fer.
Finalment, el passat 18 d’octubre, al
voltant d’unes 30 persones varen sortir
de Vilanova de Meià per tal de fer
aquest magnífic recorregut.
De nou, s’afegia una petita anècdota
i era que, com que estava plovent, no
van poder anar a seguir la ruta del congost. Modificat així el trajecte a seguir,
varen esmorzar i dinar a Pont de
Montanyana, passant a visitar el poble
de Sopeira, on van anar a veure l’encant del romànic que amaga el Monestir d’Alaó.
També van visitar el Castell de Mur
i el monestir de Santa Maria. Aprofitant el viatge pel Pallars Jussà, a la tarda van anar a veure els cellers de Vilacorona, a la població de Vilamitjana
(Tremp).
Per tant, encara que no havien aconseguit anar a fer la ruta proposada en un
principi, el viatge també va agradar molt.

- Banc Santander Central Hispano (Artesa
de Segre)
- Hostal Montsec de Santa Maria de Meià)
- Casa de Colònies de Santa Maria de Meià

Par
len les Entita
ts
arlen
Entitats

Festa Major de la Vall d’Ariet
dissabte d’octubre, com
E ljaprimer
fa una colla d’anys, s’ha celebrat una de les festes majors més entranyables de la rodalia: la de la Vall
d’Ariet.
Hi fan cap totes aquelles persones
que havien viscut o tingut relació amb
aquesta vall de població disseminada
on ja no hi viu ningú. Allà, a l’ermita
de Sant Bartomeu, antiga parròquia del
terme que avui pertany a Artesa de
Segre, es reuneixen tots per celebrar
una missa, beneir la coca, repartir-la
entre els assistents amb uns bons tragos de mistela i fer un dinar sota els
roures. No fa pas gaire s’havia fet el
dinar a l’era de cal Franciscano, però
allà el sol era massa fort.
També hi havia ballaruga amb l’acordió de lo Curulla. Ara la música i el ball
ja no hi són, però els vells arietins es
van trobant cada any per coure el corder i la llonganissa a les brases, fer broma i, el que és més important, reviure
la germanor. Vegeu-ne alguns testimonis gràfics.

Nota de la Redacció
En el Noticiari del mes passat ens fèiem ressò d’aquesta Festa Major, però
la vam situar erròniament al diumenge 5 d’octubre.

Jaume Avellaneda

Ho hem aconseguit!
Climent de Vilves, romànica (s. XII),
ha recuperat definitivament el seu
rostre genuí malmès per l’acció del
temps.
Amb la benedicció d’un dia esplendorós, es va festejar aquest esdeveniment el proppassat diumenge 26 d’octubre.
El bisbe d’Urgell i copríncep
d’Andorra Mons. Joan-Enric Vives va
presidir una solemne eucaristia d’acció
de gràcies concelebrada amb Mn.
Ignasi Navarri, secretari-canceller i el
rector Mn. Antoni Ballester. A l’acte hi
assistiren les autoritats civils municipals, comarcals i de la Diputació de
Lleida (IEI), així com els delegats corresponents de l’entitat La Caixa, a fi
d’acompanyar i compartir el gaudi de
tot un poble en una diada inoblidable.

Per finalitzar, un aperitiu popular va fer
la cloenda de la jornada.
Una vegada més, la nostra profunda
estima per tot el recolzament rebut i que
ha permès arribar a la fita proposada.
Associació Cultural
Amics de Vilves
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un somni n’ha esdevingut reaS í,litat:
la nostra església de Sant

Par
len les Entita
ts
arlen
Entitats

Nota de agraïment
La Junta de les Artesenques Actives vol agrair a tothom que ens ajudat en el guarniment de l’estand, en la donació de llibres i CDs per la seva venda i en l’estona
passada en l’estand per tenir cura dels objectes allí exposats.
Moltes gràcies.

Concurs: Troba la figura
TROBA LA FIGURA
Aquest any, des de l’Associació del Comerç i Serveis ens dedicarem a buscar les figures del pessebre. Les botigues
que participen en el concurs, tindran una figura del pessebre amagada en el seu establiment (aparador).
Caldrà que les aneu trobant. A mesura que ho feu, heu d’anar omplint la butlleta de participació, que se us facilitarà
en els establiments participants. En la butlleta cal que poseu, al costat de la figura, el número de l’establiment on
creieu que està amagada. Un cop tingueu tota el full ple, dipositeu-lo en l’urna. Les butlletes considerades correctes
entraran en el sorteig d’una cistella.
BASES PER ALS CONCURSANTS
· És obligatori omplir NOM, COGNOMS i TELÈFON. En cas contrari, la butlleta quedarà anul·lada.
· Caldrà que els participants vagin omplint la butlleta de participació a mesura que vagin trobant les figures.
· A cada figura se li assignarà un número, que correspondrà al número de la botiga en la que estarà col·locada.
· Les butlletes, per ser considerades com a vàlides, hauran d’estar segellades per l’associació.
· L’urna estarà situada a Expert Ràdio Mateu. Ctra. Agramunt, 24.
· Per poder entrar en el sorteig de la cistella, caldrà que la butlleta estigui correctament complimentada. És a dir, que
cada figura tingui el número de l’establiment que li correspon.
· La cistella restarà exposada a Tallers Llagunes. Ctra. Agramunt, 36.
· La recerca de les figures tindrà lloc entre els dies 13 i 31 de desembre de 2008.
· A partir del 2 de gener de 2009, cada botiga tindrà exposada la seva figura amagada, enmig de l’aparador.
· El sorteig entre les butlletes participants es farà el diumenge 4 de gener de 2009, a la Dàlia Blanca, per part del
patge reial Camarlenc.
· L’organització es reserva el dret d’alterar les bases. Si es produís, s’anunciaria oportunament.
· El fet de participar en aquest concurs, suposa l’acceptació de les seves bases.

Festes de Nadal 2008-2009
Associació de Comerç i Serveis d’Artesa de Segre

als subscriptors i
anunciants de La Palanca
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AVÍS

A finals de juliol vam passar a cobrament mitjançant domiciliació bancària les subscripcions i els
anuncis de 2008, i posem en el vostre coneixement
que ens han arribat alguns retornats.
Preguem que comproveu amb les vostres entitats financeres el pagament de les quotes, ja que
properament procedirem a donar de baixa aquells
subscriptors i anunciants que ens les hagin retornat
i no regularitzin aquesta situació.

Gràcies per la vostra col·laboració.
Restem a la vostra disposició a:
- Correu electrònic:
revista@lapalanca.org
- Telèfon (contestador automàtic):
973 40 11 58

Par
len les Entita
ts
arlen
Entitats

Festa dels 50 anys
Foto Joan-Promovideo

lebrar la Festa dels 50 anys, és a dir
de la gent que vam néixer l’any 1958.
Ja fa temps que un petit grup de persones ens vam proposar tirar endavant
aquesta celebració. Ni més ni menys
que arribar a complir el mig segle! El
grup estava format per Fernando Camats, Montse Macià, Rosa M. Queralt,
Teresa Rosell, Teresa Solsona i jo mateix. Val a dir que molta gent de la nostra “lleva” ha col·laborat també en diferents tasques, sobretot a l’hora de facilitar-nos contactes i adreces.
Ens vam autoanomenar com a la “lleva del xupa-xup”, llaminadura creada
el 1958, però també podríem ser la “lleva de Mortadelo y Filemón”, o la “lleva del Papa Joan XXIII”, o la “lleva de
la cançó Volare”... I és que si busquem una
mica, sempre trobarem fets més o menys
rellevants en l’any que vam néixer.
Després de no poques reunions de preparació, va arribar el dia assenyalat i... el
temps no ens va acompanyar gens. Però
convenia molt la pluja que va caure (uns
30 mm) i no ens en podem pas lamentar.
Des del principi, la festa estava plan-

tejada en clau artesenca. Així és que
vam convidar tota la gent nascuda al
municipi (alguns no vam poder localitzar-los) o que hi residia actualment,
sempre nascuts el 1958. De totes maneres, algunes persones de municipis
de la rodalia es van mostrar interessats
en participar-hi i, atesos els lligams
personals que sempre hi ha hagut per raó
de proximitat geogràfica, ens va semblar
molt bé que s’afegissin a la festa.
Per altra banda, vam dinar en un restaurant de la localitat (Muntanya) i vam
gaudir de la música d’un artesenc (Joan
Carbonell). Per acabar-ho de lligar, al
matí vam organitzar dues visites guiades a la recerca del passat i del futur
d’Artesa: ermita del Pla i molí d’oli Macià.
Com ja he dit, tot en clau artesenca.
La foto de grup que vam fer al migdia va quedar una mica deslluïda amb
la pluja, però és un bon record. Després, en entrar al restaurant, es va lliurar un xupa-xup a tothom i una pinça
amb un 50 daurat pels “cinquantons”.
Aquestes van ser les primeres sorpreses, però n’hi va haver més.
Abans de començar a dinar, una petita presentació per part dels organitza36
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de mesos de preparació,
D esprés
el dissabte 18 d’octubre vam ce-

dors i... a menjar. Durant el dinar es va
repartir el llibret “1958. L’any que vam
néixer”, amb un recull de dades
d’aquell any i les fotos de grup de la
diada. Abans del pastís, vam nomenar
l’hereu (Josep M. Farràs), la pubilla
(Janina Marsol) i els cabalers (Joan F.
Navarro i Rosa M. Queralt), que van
ser els encarregats de tallar-lo i, posteriorment, d’obrir el ball. A l’hereu li va
tocar fer el brindis i va aconseguir fernos emocionar. A l’hora del cafè, amb
el número que hi havia amagat a cada
xupa-xup es va fer un repartiment de
productes elaborats aquí: pastes, fuets,
melmelada, xocolata, mel, oli... Per acabar, el ball de fi de festa es va allargar
fins al vespre.
A la diada hi vam participar un total
de 45 persones nascudes el 1958, que
amb els acompanyants es van convertir en 72. En general, tothom va valorar molt positivament la jornada, que
va ser motiu de llargues tertúlies i retrobaments emotius.
I ara... a pel segle!!!

Ramon Giribet i Boneta

Par
len les Entita
ts
arlen
Entitats

Teatre alternatiu: La plaça del Diamant
passat 26 d’octubre es va fer
E luna
lectura dramatitzada de La

públic fins al punt de la llàgrima.
La representació feta a la Dàlia Blanca fou presentada per Joan Roca i forma
part de les activitats que conjuntament
amb el Grup de Teatre d’Artesa duu d’uns
anys ençà el Club de Lectures Artesenc.
Fins ara aquestes han estat la lectura de
poesia per Sant Jordi, l’homenatge a
“Sícoris” i dues obres de teatre alternatiu en format de lectura dramatitzada.
Josep M. Espinal i Aubet
Secretari Club de Lectures Artesenc

Fitxa tècnica
Lectura dramatitzada:
Carme Díaz
Emma Estrada
Helga López
Joel Rey
Il·luminació: Xavier Farràs
So:
Josep Manel Gil
Vestuari:
Montse Duran
Direcció:

Albert Vidal

Les paraules del director
“Enguany se celebra l’Any Rodoreda per a commemorar el centenari del
naixement d’aquesta mundialment reconeguda escriptora, i hem volgut sumar-nos a aquest homenatge posant en escena, en forma de lectura dramatitzada, aquesta versió de la novel·la La plaça del Diamant, possiblement el
text literari més popular de Mercè Rodoreda.
Una dramatúrgia sòbria i unes veus càlides i emotives ens faran reviure la
història d’un país i d’una gent senzilla, amb les seves alegries, les seves
penes i les seves tragèdies més íntimes, durant una de les seves èpoques més
fosques, els anys 30 i 40, i també les petites il·lusions d’un renaixement difícil, resignat i potser, fins i tot, a estones, feliç.
Esperem que aquesta versió de La plaça del Diamant ajudi, als qui ja
coneixeu la novel·la, a reviure els moments de goig i de complaença que vau
sentir en llegir-la, i als qui no la coneixeu encara us serveixi per a abastar un
dels textos literaris cabdals del segle XX i, amb ell, sentir alhora passió,
entendriment, amor, pena, plaer... el conjunt de sentiments que, a flor de pell,
ens suren davant les més pregones emocions.”
Albert Vidal
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plaça del Diamant a la Dàlia Blanca.
La representació va anar a càrrec de
tres actrius del grup de teatre d’Artesa
(la Carme Díaz, l’Emma Estrada i
l’Helga López) amb la col·laboració de
Joel Rey i la direcció d’Albert Vidal,
tot sota el patrocini del Club de Lectures que d’aquesta manera volia celebrar
l’any Rodoreda.
L’obra es una adaptació per a teatre de la
novel·la i requereix una escenografia mínima: tres cadires, un projector i alguns
petits objectes (un rellotge, una rosa de
Jericó). Les actrius representen les tres
edats de la protagonista i al llarg d’una
hora i mitja van llegint-interpretant la
colpidora historia de “la Colometa”.
Prop d’un centenar d’assistents van
gaudir de l’obra, superbament interpretada per les tres actrius que, en més d’un
moment, aconseguiren commoure el

Par
len les Entita
ts
arlen
Entitats

Escola Mare de Déu del Puig de Meià
any, els nens i nenes de l’esA quest
cola “Mare de Déu del Puig de
Meià”, de Vilanova de Meià, van participar d’una manera molt artística
en la preparació de la Fira de la Perdiu.
Dies abans, van pintar un mural amb
motius dedicats a la seva fira, també van
escriure petits poemes dedicats a aquest
tradicional i centenari certamen. Des-

prés, tots aquests treballs van estar exposats al públic el dia de la Fira de la
Perdiu, el passat 9 de novembre.
Amb la idea i guia artística de l’artista barceloní Cisco Garcia i l’ajuda i
suport de tot el seu equip de “Els Espantats” (Héctor Cairó, Susana
Valenzuela i Eva Sala), grans i petits
s’ho van passar d’allò més bé el dia de
la pintada. L’activitat ha comptat amb

la col·laboració de l’Ajuntament de
Vilanova de Meià.
En dies passats, els nens també van
celebrar la tradicional castanyada, elaborant ells mateixos els panellets, amb
el suport i l’ajuda de l’AMPA de l’escola.
Text: Iolanda Masanés
Fotos: Antònia Estrada

La Pàgina de l’IES Els Planells

Artesa sense bosses
seu reciclatge, s’amunteguen i triguen
un pila d’anys a descompondre’s.
És per això que s’acaben incinerant,
creant així núvols tòxics que no deixen
marxar els rajos ultraviolats del sol i
causant el canvi climàtic.
Es calcula que es consumeixen 14

milions de bosses de plàstic setmanals,
fet que suposa el 2% del volum de residus municipals. Per aquest motiu, la
campanya Catalunya lliure de bosses
( w w w. r e s i d u s i c o n s u m . o r g /
catlliurebosses) té per objectiu reduir
el malbaratament de les bosses de plàstic d’un sol ús: un 10% l’any 2009 i un
20% l’any 2010, oferint com a alterna-
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cop hi ha més bosses de plàsC ada
tic que, a causa de la dificultat del

tiva bosses reutilitzables de roba, de
paper o de compost orgànic als clients,
i incentivant-ne la substitució.
Seguir per aquest camí i contribuir a
fer un món més net és a les mans de les
persones que vivim en aquest planeta.
Alumnes de Reflexió Cívica (3r ESO)
IES Els Planells (Artesa de Segre)

Par tits P
olítics
Polítics

L’apunt del PSC-PM... Qüestions de bandera
uan es volen veure les coses darQ rera
la bandera, és a dir, quan
no es volen veure.
Aquest any s’ha volgut consolidar
com el centenari de l’estelada. Una bandera que significa revolució, símbol de
resistència, de clandestinitat. Tot i que
l’actual democràcia pot tenir els seus
dèficits i Catalunya no té tot el que desitjaríem, que sapiguem ara no hi ha cap
opressió. Fins i tot avui en dia, en època d’eleccions, hi ha l’opció de la independència, però resulta que la majoria
de votants no la vol prémer.
No és més català ni fa més país qui

oneja més cops la bandera o qui la treu
habitualment per ensenyar-la. I aquests
tampoc poden apropiar-se d’un símbol
de tots. La bandera és el símbol d’un
país, en aquest cas la Senyera ho és de
Catalunya. Però perquè un país prosperi no n’hi ha prou amb la bandera.
Un país o un poble tira endavant quan
es fan les coses amb criteri i responsabilitat, organització i complicitat, lluitant i treballant, respectant els acords
que es prenen, amb serietat i rigor, aprenent dels errors i integrant els suggeriments d’altres persones que també volen fer país.

Algunes persones encara estan ancorades en el passat. O és que porten la
bandera als ulls? O la revolució aquí
significa no comptar per res amb els
altres, ni quan pugin aportar alguna cosa
pel poble? O és que al rival cal eliminar-lo, per no tenir que donar-li cap
explicació?

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

Referent a l’article del Sr. Miquel Regué “En resposta al Sr. Galceran”, de la passada edició de La Palanca
Bé, voldríem tenir l’oportunitat de poder
publicar una rèplica igual com ho ha fet
vostè. És a dir, abans de sortir publicat
un escrit, ja ha preparat la rèplica i surt
tot junt. Potser ha abusat de ser de l’equip
de redacció.
En cap cas volem admetre l’acusació
de que l’alcalde va tenir un vot contrari
per sorpresa. Aquesta serà l’opinió de
l’alcalde, però la realitat és una altra. Si
vostè assisteix als plens, ho celebrem,
però per sort també hi assisteixen més
persones i no totes ho veuen així. No és
cert que nosaltres vàrem afirmar que els
pressupostos contemplaven propostes

nostres, ja que pot consultar l’acta de la
sessió del Ple del 8 de maig de 2008 on
diu textualment “...tot i no saber cap on
vol anar el govern municipal, han vist que
no recull moltes propostes del seu grup.”
Ho pot comprovar. I les apreciacions que
no són del nostre agrat són la percepció
d’un possible posicionament seu cara a
un color polític, donat que com vostè assisteix als plens, sap coses greus que no
han sortit publicades, com l’adjudicació
a dit d’una quantitat de més de 40.000
euros, sense consignació pressupostària
i sense cap projecte aprovat, segons va
admetre el mateix alcalde, en l’obra que

es feia abans de la Festa Major, al pati
del costat del col·legi.
L’alcalde va dir que cobrava uns 1.275
euros al mes. És clar que sí, però abans
de les concessions d’ERC a CiU en
l’acord del pressupost 2008. Un cop aprovat aquest, passa a cobrar uns 1.565 euros
nets al mes, que són prop de 2.000 euros
bruts, per fer els 22.100 euros que consten com a retribució anyal en el pressupost aprovat. També ho pot comprovar.
Josep Galceran i Sellart
Carme Miquel i Brufau
Grup municipal PSC-PM d’Artesa

En resposta a la carta del grup municipal del PSC
l’ampliació de la Residència Vella que és
una de les seves exigències per la modificació de crèdit del 2007 en què està
d’acord en què no hi havia projecte. Un
tècnic a plena ocupació que és el que demanaven. També demanaven que es passessin les mocions. Avui en passen tres
encara que algunes són de l’agost...”.
Pel que fa a l’acusació de posicionarme cara a un color polític, res més lluny
de la realitat, la meva trajectòria “periodística” m’avala. Sempre que he criticat
o donat la meva opinió sobre algun tema
municipal, ho he fet amb total independència i sempre expressant el que jo
pensava de forma lliure. Em puc haver equivocat en algunes coses, però mai ha estat per
posicionar-me a favor d’uns o altres, sóc dels
que penso que per davant de qualsevol sigla
política, lo primer és el poble.
Em sorprèn que vostès utilitzin la seva
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Si els vaig replicar la seva carta en la
mateixa revista, va ser perquè vostès
qüestionaven la meva tasca com a redactor a la Palanca i, per tant, considero que
tenia el dret, i gairebé el deure, de defensar-me de forma immediata, com es fa
habitualment en totes les publicacions
d’arreu. Una altra cosa hagués estat que vostès m’haguessin criticat en motiu d’alguna
activitat no relacionada amb la revista.
En relació al que vostè va dir en el Ple
al qual fa menció, hauria d’explicar-ho
tot i no només fer referència a la part que
més li interessa. Tal i com consta en l’acta del Ple, vostè va afegir: “(El Sr.
Galceran) Reconeix també que hi ha hagut petites coses en què hi ha hagut una
voluntat del govern de millorar-les, encara que ja es veurà com acabaran. S’ha
posat dotació per intentar resoldre les
captacions de Vall-llebrera i Comiols,

carta adreçada a mi per introduir altres
temes de debat que no fan referència a la
notícia publicada sobre els pressupostos.
En el tema de les obres al pati del costat
del col·legi, vostès i jo podríem tenir
punts de vista similars... però es una cosa
que no toca parlar-la aquí.
I pel que fa al sou de l’alcalde, es tracta d’una qüestió pública, només fa falta
que qualsevol ciutadà d’Artesa li demani a l’alcalde que li mostri la seva nòmina i així sabrà el que realment cobra.
Amb el propòsit de no alimentar polèmiques estèrils i de no acaparar un
protagonisme que no desitjo ni em pertoca, els informo que dono el tema per
tancat i que no replicaré cap altre escrit
seu que tracti d’aquesta temàtica.
Miquel Regué Gili
Redactor de la Palanca

Música, Mestr
e!
Mestre!

T’ho perdràs?
Artesa de Segre, la mainada pot
A començar
els estudis musicals a

cola de música, i a les 19:30h, a l’església parroquial, tindrem el goig de
fruir d’un concert obert a tothom i amb
entrada gratuïta! El concert serà a càrrec de l’Anoia Brass Quintet, una formació integrada per músics intèrprets
d’instruments de la família de ventmetall: trompetes, trompa, trombó i
tuba. Entre els músics cal destacar la
presència del nostre professor Joan
Miquel Giro, professor de trompeta,
piano i llenguatge musical. De ben segur que serà un concert ben festiu i lluït, i amb repertori per a tots els gustos!
Així doncs, des de l’equip directiu
del centre, restem a la vostra disposició i us animem a gaudir i a participar
de totes aquestes activitats.
I a més a més recordeu:

Artesenc.
- Caga-tió (pels alumnes de Sensibilització 1, 2 i 3 i Ap. Bàsic 1)

Del 15 al 20 de desembre:
- Setmana d’Audicions, a les 20h (excepte dissabte), a la Sala de l’Orfeó

Jordi Morera i Noguerola
Director de l’Aula Municipal de Música
d’Artesa de Segre
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partir dels 3 anys, amb les classes de
Sensibilització, o bé més endavant
amb les classes d’Iniciació.
El jovent i la població adulta de la
vila també es pot formar musicalment
amb assignatures com les classes individuals d’instrument i/o les classes de
llenguatge musical específiques per a
adults. Els alumnes que s’inicien en el
món instrumental poden aprendre a interpretar instruments com: fagot, flauta travessera, violoncel, violí, percussió, guitarra i piano. Més endavant
introduirem algun instrument de la família del vent-metall com la trompeta.
Les classes d’instrument són de forma
individualitzada i posteriorment s’amplien amb classes col·lectives, des de
la música de cambra als conjunts instrumentals i orquestres.
Durant aquest mes de novembre iniciem les Eleccions al Consell Escolar
del centre. El Consell Escolar és l’òrgan democràtic on hi són representats
els diferents sectors socials implicats a
l’escola: pares, alumnes, ajuntament,
professors i equip directiu. Renovem la
meitat dels representants de pares,
alumnes i professors. Així doncs, aprofitem per animar tots els sectors a participar en tot el procés electoral, des de
la presentació de les diverses candidatures a les votacions del proper dia 24
de novembre.
El dia 20 de novembre serà una jornada festiva a l’escola de música, ja que
celebrarem la festivitat de Santa Cecília,
patrona dels músics i de la música.
Durant la tarda participarem d’activitats organitzades per a la ocasió: classes col·lectives, berenar de coca amb
xocolata per a tots els alumnes de l’es-

25 de desembre:
Tradicional Concert de Nadal, amb la
participació dels grups de Sensibilització 1 i 2, Grups de Xics, Vailets i Minyons de Cant Coral, Coral Brots d’Il·lusió (Dir. Janette Solsona) i de l’Orfeó Artesenc (Dir. Sergi Valls).
Si vols contactar amb nosaltres:
AULA MUNICIPAL DE MÚSICA
C/ Monges, 59-63.
Tel.: 973 40 07 57.
c/e: c5008315@xtec.cat
I tot això... t’ho perdràs?

Fa 25 An
ys
Anys

Novembre de 1983
la riuada de 1982.
PORTADA. El titular i les dues fotografies ens recorden la riuada que
havia tingut lloc un any abans, el novembre de 1982.
EDITORIAL. Ara va fer un any és
el títol de l’editorial, que parla de la riuada i fa una pinzellada de l’actualitat
local i mundial.
LOCAL. La Informació Municipal,
a més de les factures i de les llicències
d’obres, inclou una explicació de les
taxes corresponents al servei d’escorxador, llicències d’obres, obertura d’establiments, impost de circulació de vehicles i guals permanents. A tal d’exemple, citarem algunes d’aquestes taxes:
obres i construccions en general, 1,5%
del pressupost; obertura d’una granja o
un comerç, 4.000 ptes.; impost de circulació d’un cotxe de 8 a 12 cavalls de
potència, 2.500 ptes.; sol·licitud de
gual, 5.000 ptes.
Poques informacions aquest mes al
Noticiari Local de Josep M. Solans: la
sa del 12 d’octubre (Mare de Déu del
Pilar) amb la presència de la Guàrdia
Civil, el nomenament del fotògraf
artesenc Joan Serra com a president de
l’Associació de Fotògrafs Professionals
de Lleida, l’inici de la temporada de
caça el 9 d’octubre i l’obertura d’una
oficina del Servei d’Extensió Agrària
als baixos de l’Ajuntament.
COMARCA. A Des del Mirador del
Montsec, Ferran Sánchez Agustí ens
parla de la formació geològica del
Montsec com a introducció a les curiositats de la Cova de les Monges.
L’article Foradada (sense signar) ens
informa del reg asfàltic al camí de Foradada, que serveix de reflexió sobre
l’interès en millorar carreteres i vies de
comunicació. També informa dels desperfectes ocasionats a l’església
d’aquesta població per un llamp caigut
el 13 d’octubre.
CAMP. Aquesta secció ens ofereix
una interessant entrevista: Parlem amb
Joan Clua i Caubet, president de la
Cambra Agrària. Queda clar que Clua
era un activista que participava o havia

participat en diferents
projectes culturals,
socials, polítics i sobretot relacionats
amb l’agricultura. De
l’entrevista es desprèn la seva incansable lluita a favor del
camp i d’Artesa. Clua
considerava que
Artesa era la ventafocs de la Noguera i
de Lleida, i respecte
a la defensa del municipi s’expressa així:
“...a tots aquells que
es trobin cansats i no
creguin en aquesta
idea, que es prenguin
unes vacances...”
La secada, de
Bartomeu Jové, fa referència a aquest fenomen que es dóna
periòdicament al nostre país i ens recorda
les sequeres de 1889,
1905, 1948 i 1952.
També destaca el contrast entre la riuada de l’any anterior i la manca d’aigua
del moment. Finalment informa de la
troballa d’aigua en un pou a l’horta
d’Artesa com a possible solució als problemes de subministrament que pateix
Artesa.
Els nostres arbres (V). El castanyer,
de D.S.G., ens ofereix un recull de dades molt interessants sobre aquest arbre i els seu apreciat fruit, la castanya.
OPINIÓ. L’article Un any després de
la riuada expressa l’opinió de Roc
Galceran sobre la gestió d’aquesta catàstrofe natural. Destaca la bona actuació d’institucions com la Generalitat i
l’Ajuntament, d’entitats com els Bombers Voluntaris o Càritas Espanyola i
també de la Caixa Rural. En canvi, critica la gestió de FECSA a l’hora de solucionar els problemes amb el subministrament elèctric. Per acabar, lamenta que no s’hagi aprofitat l’ocasió per
reformar l’horta i reclama una política
preventiva després de “la lliçó que ens
ha donat la natura”.
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seccions, la revista es
E nfadiferents
ressò del primer aniversari de

LA FITXA
Número:
Data:
Preu:
Pàgines:

23
novembre de 1983
75 ptes.
20

RETALLS D’HISTÒRIA. Joan
Maluquer i Whal escriu l’últim article
sobre el seu avi, Don Juanito (i V), amb
la transcripció d’algunes intervencions
de Joan Maluquer i Viladot a les Corts
espanyoles en defensa del dret civil
català. En referència a les difícils relacions entre Castella i Catalunya, l’autor de l’article diu: “Sembla que la història es repeteix al llarg dels anys...” I
com en altres problemes que ens trobem quan fem aquest repàs de fa 25
anys, podem afirmar que efectivament
aquesta història es repeteix una i altra
vegada.
CULTURA. La Universitat Catalana d’Estiu és un article de Francesc
Porta on ens parla de la UCE com a
lloc de reivindicació nacionalista des de

Fa 25 An
ys
Anys
la pròpia experiència d’haver-hi assistit.
Josep M. Solans ens explica, a Creació del grup d’animació Els Pinyols,
el debut d’aquest grup artesenc durant
l’estiu, format per nois i noies d’entre
16 i 18 anys. Es tractava de Núria
Armengol, Roser Armengol, Roser
Betriu, Dolors Capell, Dolors Espinal,
Julià Farràs, Ferran Fontanet, Francesc
Lluch i Joan Roca.

ASSOCIACIONS. Parlem de la
Dàlia Blanca, si us plau? és un article
de F. Solé on recorda els inicis de l’entitat i la recuperació de la titularitat per
part dels socis amb la restauració de la
democràcia. Es lamenta que aquests
esforços anteriors no vagin acompanyats de més diligència a l’hora d’enllestir les obres d’ampliació, però fa una
crida a la col·laboració de tothom amb
esperit crític constructiu.

Anuncis per a la història

Anunci d’un sisè de pàgina apaïsat del fotògraf Francesc Vilalta “Sisquet”

CARTES A LA REDACCIÓ. Josep
M.
Martínez
escriu
unes
puntualitzacions sobre el seu article
Recull de quaranta anys publicat el mes
anterior dins de l’especial dedicat a
l’ensenyament.
Brunet d’Artesa es pregunta Com
hem caigut tan avall? i reflexiona sobre el fet que “no surt cap paraula dels
nostres llavis que no sigui ofensiva per
uns o altres”.
HUMOR. Les converses de Quimet
i Cosme presenten dos acudits sobre
l’actualitat: un sobre la sequera i l’altre
sobre les discrepàncies entre els líders
americà i soviètic del moment, Reagan
i Andropov.
ESPORTS. En l’article Consell Comarcal d’Esports de la Noguera s’informa de l’assemblea d’aquesta institució del 24 d’octubre, especialment de
la participació de representants de les
entitats d’Artesa, del resum econòmic
i de la renovació de càrrecs de la Junta.
En aquest últim apartat, destaca l’elecció del regidor artesenc Pere Vidal, que
va assolir el càrrec de vicepresident.
Tennis és una notícia breu sobre un
campionat de tardor d’aquest esport
organitzat pel CENG.
Torna a aparèixer el M’han dit que...
amb breus comentaris sobre coses diverses: l’arranjament de la carretera
d’Alòs, la bona anyada de vi, l’arranjament i neteja de carrers d’Artesa, els
problemes de trànsit a l’interior de la
ciutat, els problemes amb l’aigua i les
possibilitats d’una nova indústria.
Ramon Giribet i Boneta

Grup Cultural “La Travessa” d’ANYA

Club de Lectures Artesenc

Diumenge 7 de desembre de 2008
a les 6,30 de la tarda

Divendres 12 de desembre de 2008
a les 8,30 de la tarda
a la Cooperativa d’Artesa

Ball de tarda

Presentació del llibre

amb

CÀNCER

JOAN ROCA

a càrrec del seu autor

Entrada gratuïta

Dr. Albert Jovell
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Entrada gratuïta

De Collita Pròpia

La política i els polítics
sentim a dir l’expressió “jo
S ovint
passo de la política” entre els més
joves, o bé “a mi la política no m’interessa” entre els més grans.
Aquestes expressions no han anat
mai amb el meu tarannà perquè sóc de
les persones que crec que cal lluitar,
ser responsable, compromès i estar implicat en totes les facetes de la vida.
Però l’experiència viscuda d’ençà que
vaig començar a votar i a interessar-me
per qüestions que tenen a veure amb la
política a tots els nivells (municipal,
autonòmic, estatal...), la meva il·lusió i
esperança cap a la figura del polític en
particular i la política en general han
anat minvant progressivament.
Jo era de les que s’engrescava amb
cada campanya electoral; el dia de la
votació era un dia agradable, m’entusiasmava veure i viure el recompte de
vots; celebrava els guanys dels que em
semblaven els millors polítics per representar els meus interessos i una vegada rere l’altra em deia: ara sí! Però
després d’haver anat a votar diverses
vegades, d’haver posat l’esperança en
partits i persones que em semblaven
valentes per portar endavant el municipi, el país, l’estat..., m’estic adonant
que tot plegat, legislatura rere legislatura, s’està quedant en un munt de promeses, vull creure que de bones intencions. I aquelles promeses seves, alhora que il·lusions meves, es van fonent

fins a quedar en ben poca cosa. Quina
gran farsa tot plegat!
A nivell municipal ens toca més de
prop perquè volem que el nostre municipi progressi i avanci, però va passant
el temps i anem constatant que els canvis a millor no es veuen... que fins i tot
coses ja començades queden aturades...
Tot plegat molt desencisador!

... m’estic adonant que
tot plegat, legislatura
rere legislatura, s’està
quedant en un munt de
promeses, vull creure
que de bones intencions
A nivell autonòmic van passant les
legislatures i els polítics (aquí de més
estatus), es passen el temps entre reunions, debats, dinars de treball... L’Estatut... res de res, les infraestructures...
res de res, el finançament... res de res.
Tot plegat paper mullat perquè de tot
això, què en tenim? Doncs res de res!
Aquells que ho havien de canviar tot,
d’aconseguir tantes coses per al nostre
estimat país, l’únic que han canviat és
el seu sou i el seu “traje”, que ara és
Armani, i amb cotxe oficial adaptat com
si fos una oficina mòbil per no perdre
pistonada (en plena crisi). A qui volen
enganyar? Vivim en un país de reuni-

ons permanents, de papers duplicats,
triplicats i en colors, un país de lleis per
a tot i tots; això sí, sense cap eficàcia.
Sense anar més lluny, la llei de la dependència, que fa tan de temps que està
aprovada, quanta gent n’ha gaudit? La
llei d’educació que està a punt de sortir
del forn, arreglarà el sistema educatiu?
No ho crec, és una llei que no canvia ni
un sol mot del currículum dels alumnes, ni de la metodologia, ni ajuda a
abaixar les ràtios a les aules, ni parla
de més recursos, no... L’únic que fa és
un canvi de burocràcia. Ja estem una
altra vegada amb el mateix, papers i
més papers mullats!
Un dels eslògans electorals de no sé
quin partit en qüestió (o no ho vull saber) deia: “fets i no paraules”. Que curiós, si hores d’ara no s’està fent res més
que parlar! Els polítics i els diferents
partits es van passant la pilota com si
d’un joc es tractés. Diuen els d’aquí que
no poden fer perquè estan lligats de
mans pels d’allà, els d’allà perquè no
es volen posar malament amb els d’aquí,
que són companys de partit... i tot plegat, els d’aquí els d’allà, un no fer res
continu, i com diu el refrany castellà: “el
uno por el otro y la casa sin barrer”.
De moment encara no “passo de la
política”, però temps al temps i és que
tots plegats s’ho estan guanyant a pols!
Noemí Farré Cortadelles

V ida Social

Festa de la castanyada 2008
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El 2 de novembre, l’Associació de la
Tercera Edat Verge de Meià de
Vilanova de Meià va celebrar la festa
de la castanyada a la seu de la Gent
Gran amb l’assistència d’un bon
nombre de socis i sòcies.

Inf
or mació Municipal d’Ar tesa
Infor

Mes d’octubre
S’aprova, per unanimitat, adjudicar
la licitació de l’obra “Complementària del
Projecte d’Arranjament d’Instal·lacions i
portada d’aigües en alta a Artesa de Segre”,
a l’empresa SOREA SA, per un import de
145.881,53 euros.
S’aproven, per unanimitat, les
següents certificacions d’obra:
- Certificació núm. 3, per un import de
9.625,40 euros, corresponent a l’obra
“Vestidors al Camp de Futbol d’Artesa
de Segre”, realitzada per l’empresa
Construccions Belchi, SCCL.
- Certificació núm. 4, per un import de
14.715,44 euros, corresponent a l’obra
“Vestidors al Camp de Futbol d’Artesa
de Segre”, realitzada per l’empresa
Construccions Belchi, SCCL.
- Certificació núm. 6, per un import de
95.413,14 euros, corresponent a l’obra
“Casal Cultural”, realitzada per l’empresa Aridos Romà, SAU.
- Certificació núm. 1, per un import de
68.285,68 euros, corresponent a l’obra “Casal Cultural. Elements de la 2a fase”, realitzada per l’empresa Aridos Romà, SAU.
S’acorda la devolució de les fiances definitives constituïdes en el seu
dia segons es detalla:
- A Touriño y Marcos SL, 1.257,56 euros
per l’obra “Millora de la xarxa de sanejament de la Colònia la Fàbrica”.
- A Construccions Montsec SCCL,
2.642,05 euros i 2.605,13 euros per les
obres “Estructura per l’ampliació del
Museu del Montsec” i “Adequació de
C/ Argila d’accés a Vernet”.
- A Promocions Camriba SL, 3.440,00
euros, vist que la parcel·la va ser edificada abans del termini de 5 anys fixat en el
plec de clàusules de la seva licitació.
- A Alexan Artesa SL, 2.891,12 euros,
vist que la parcel·la va ser edificada
abans del termini de 5 anys fixat en el
plec de clàusules de la seva licitació.
JUNTES DE GOVERN
(ordinàries de 9, 16, 23 i 30 d’octubre)
S’aprova inicialment el projecte
tècnic de l’obra “Centre de dia a la Re-

sidència Municipal per a la Gent Gran”,
amb un pressupost d’execució per contracte de 42.315,43 euros.
S’acorda proposar a l’alcaldia la
concessió de les següents llicències
d’obres:
- A Ferran Aran Farré, per a substituir
la uralita de la coberta per “Onduline
bajo teja”, recol·locació de la teula vella i arrebossar parets de sotacoberta de
l’immoble situat a C/ Calvari 29,
d’Artesa de Segre.
- A Francisco Capell Gaset, per a pavimentar garatge i canviar finestra
d’aquest, de l’immoble situat a Pl. Major 1, d’Anya.
- A Antonio Llobet Solé, per repassar
la teulada de l’immoble situat a Ctra.
de Ponts 58, d’Artesa de Segre.
- A Josep Vendrell Tarré, per enguixar
l’entrebigat d’entrada a la casa Tarré,
situada a C/ del Pont s/n, d’Alentorn.
- A Eusebi Guimet Berengueres, per
enrajolar dues terrasses, de l’immoble
situat a C/ Monges 26, d’Artesa de
Segre.
- A Rosario Valls Zurita, per canviar
quatre llates i teules de l’immoble situat a C/ de Dalt 7, de Baldomar.
- A Domingo Armengol Puig, per a tapar forats i enguixar l’entrebigat del
celler, de l’immoble situat al C/ Pati 1,
d’Alentorn.
- A Delfina Galceran Santesmases, per
arranjament de la façana lateral de l’immoble situat a C/ de Baix 1, de
Baldomar.
- A Antonio Solé Riart, per arrebossar les
parets de la façana, arreglar paret frontal
i baixada, de l’immoble situat a C/ Sants
Cosme i Damià 34, d’Artesa de Segre.
- A la Societat de Caçadors Roc del
Cudós, per la instal·lació d’un mòdul
fotovoltaic de 50 WP, 12V, a la cabana
situada al polígon 18, parcel·la 117, al
terme municipal d’Artesa de Segre.
- A Telefónica de Espanya SAU, per a
la col·locació d’un pal de fusta al camí
de la Mesquita de Baldomar.
- A M. Rosa Aldavó Pineda, per l’enderroc d’habitatge unifamiliar entre
mitgeres, situat a C/ Amadeu 12,
d’Artesa de Segre.
- A Teresa Sellart Prats, per la redistri46
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bució de dos habitatges en planta segona
d’un edifici d’habitatges existent, situat
a C/ Monges 16, d’Artesa de Segre.
- Al Servei Català de la Salut, per les
obres de l’ampliació i reforma del Centre d’Assistència Primària d’Artesa de
Segre, situat a C/ Àngel Guimerà 6,
d’Artesa de Segre.
- A M. Rosa Blanch Pla, per repassar el
sota de les lloses dels balconets i posar
sòcol de pedra natural a la façana, de
l’immoble situat a C/ Escoles 7,
d’Artesa de Segre.
- A Francesc Blanch Pla, per arrebossar parets interiors, canviar rajoles del
bany i repassar esquerdes del sostre dels
baixos de l’immoble situat a C/ del Forn
10, d’Artesa de Segre.
- A Jaume Mora Aubets, per col·locar
una tanca metàl·lica de delimitació de
propietat al solar situat a C/ Eres 3-9, 7
d’Artesa de Segre.
- A Juan Pijuan Juncà, per tapar obertura d’una finestra de l’immoble situat
a C/ Sant Miquel s/n, de Seró.
S’acorda unànimement proposar
a l’alcaldia la concessió de llicència de
parcel·lació a Antonio Solé Riart, per
la parcel·lació dels lots de terreny
(2.844,45 m2 rústics, 865,45 m2 vial i
4.020,32 m2 urbans) de la parcel·la situada entre el Pont del Senill, la Ctra.
d’Agramunt i el Canal d’Urgell,
d’Artesa de Segre, amb les corresponents referències cadastrals.
S’acorda unànimement proposar
a l’alcaldia la concessió de les següents
pròrrogues de llicència d’obres:
- A Inversions Senill SL, per l’acabament
de les obres de construcció d’edifici de
31 habitatges a situar a Ctra. d’Agramunt
106-108, d’Artesa de Segre.
- A Blai Baró Novau i Elisenda Paniello
Velasco CB, per l’acabament de les
obres de legalització i ampliació d’una
explotació avícola de producció de pollastres i la legalització d’una explotació cunícola de cicle tancat, al polígon
21, parcel·la 94, a Montargull.
S’acorda autoritzar la instal·lació
d’una escomesa d’aigua potable a:
- Armengol Puigpinós Sala, a l’habitatge situat a Av. Maria Anzizu, 31-33,
2n 3a, d’Artesa de Segre.

Inf
or mació Municipal d’Ar tesa
Infor
- Sat Sales 2025, a l’explotació ramadera situada a la parcel·la 283, polígon
10, terme municipal d’Artesa de Segre.
S’aprova les Bases de la convocatòria i convocar concurs públic per a
l’atorgament de subvencions als alumnes de P3, P4 i P5 del CEIP Els Planells, dins el programa “Un llibre, un
tresor”.
S’acorda concedir llicència ambiental definitiva a Josep Moya
Ferrando, per exercir l’activitat de taller de reparació i manteniment de vehicles amb planxisteria i pintura i exposició i venda, situada a C/ Francesc
Macià 7, del Polígon Industrial el Pla

d’Artesa de Segre.
INFORMES D’ALCALDIA
El SOC ha atorgat a aquest Ajuntament una subvenció per a la contractació d’un treballador a temps parcial (75%
jornada) durant 6 mesos per al “manteniment mediambiental del municipi”.
El Departament d’Agricultura ha
atorgat una subvenció de 1.000 euros
per a la realització de la Fira de Sant
Bartomeu 2008.
Des del Departament de Política
Territorial i Obres Públiques se’ns ha fet
saber que la variant de la C-14 comença-

rà el proper mes de febrer de 2009.
Joan Camats Llagunes demana
subvenció 2008 per a la Fundació
Vicente Ferrer. S’acorda atorgar-la pel
mateix import del 2007: 600 euros.
La Comunitat de Veïns del C/
Bisbe Bernaus ha demanat un ajut econòmic per a les despeses d’arranjament
de la megafonia del carrer. Presenten
una factura de 328,77 euros. S’acorda
atorgar-los una subvenció de 200 euros.
Al cementiri s’ha posat una placa commemorativa per tots els morts
de la Guerra Civil (1936-1939).
Eva Maza i Batlle

Fe d’errates
En la informació municipal del Ple del mes de setembre (La Palanca núm. 313), no hi consta els dos vots en contra del
grup del PSC a la Moció de commemoració del centenari de l’estelada. ERC i CiU hi van votar a favor.

Des de l’Ajuntament

Prevenció de la contaminació lluminosa

Repartiment de 3500 bosses reutilitzables

Des de la Direcció General de la Qualitat Ambiental del
Departament de Medi Ambient i Habitatge volen aprofitar
aquestes dates nadalenques, en què els carrers i els aparadors s’omplen de llum, per avançar cap a una nova cultura
de la llum.
L’Ajuntament és qui vetlla i autoritza el període especial
d’il·luminació ornamental nadalenc. El període màxim que
es pot autoritzar és de 168 hores, des del 21 de novembre de
2008 fins al 6 de gener de 2009.
Per tot això, i per evitar una despesa energètica i, per tant
econòmica, excessiva en temps difícils, l’Ajuntament
d’Artesa de Segre encendrà els llums de Nadal durant el
període comprès entre el 6 de desembre de 2008 i el 6 de
gener de 2009.

L’Ajuntament d’Artesa de Segre repartirà un total de 3.500
bosses tèxtils a totes les cases d’Artesa de Segre i dels nuclis
agregats.
Aquesta campanya pretén que els consumidors prenguin
consciència per avançar cap a la reducció efectiva de les
bosses de plàstic i prevenir les problemàtiques que acompanyen la producció i el consum d’aquest envàs d’un sol ús.
Des de l’Ajuntament es vol induir a la reducció del consum excessiu d’aquest envàs, promovent un canvi d’hàbits i
l’assimilació per part de cada agent implicat en la solució
d’aquesta problemàtica ambiental de l’excés de residus.

Servei municipal
d’aigua potable

Dates a recordar

Ajuntament d’Artesa de Segre

Tramitació o renovació del DNI
Al desembre no n’hi ha
Recollida d’objectes voluminosos
Artesa de Segre: dimecres 10 de desembre
Pobles agregats: dijous 18 de desembre

- Empresa gestora: SOREA
- Telèfon d’atenció d’avaries: 902 25 03 70
- Telèfon de l’oficina de Tàrrega: 973 50 14 70
- Atenció a l’usuari: divendres no festius de 09:00h a
13:00h a l’Ajuntament

Cal trucar per informar del lloc de recollida i dels objectes (tel. 973 40 00 13).
Ajuntament d’Artesa de Segre
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Ajuntament d’Artesa de Segre

Notícies de la Biblioteca

Novetats de novembre
Dolces sensacions
Jordi Roca. Ed. Ara llibres

a nosaltres com a terapeuta.

çons comencen a créixer.

Històries del taxi
David Escamilla
Ed. Ara Llibres

És fosc
Gaëtan Dorémus
Ed. Cruïlla
A partir de 7 anys
Hi havia una vegada... Els contes de
sempre
Ed. Eumo
Dotze contes tradicionals acompanyats
d’un CD.
L’inspector Sito i Mai Tinc-Po. Un
ajudant de molta ajuda
Antonio Iturbe. Ed. Edebé

Les millors receptes de l’especialista en
postres d’El Celler de Can Roca.

A partir de 9 anys
Els millors anys de la nostra vida: els
60.
A. Millan, L. Escamilla
Ed. L’Arca

3 i un papagai. Saludem al fantasma
del castell
Joachim Friedrich
Ed. Edebé

Descobriràs els relats més sorprenents
que formen part de la realitat quotidiana d’una gran ciutat com Barcelona.

INFANTIL

Les galetes del saló Continental
Josep M. Fonalleras
Ed. Cruïlla
Los simpson. Más allá ¡por siempre!
Matt Groening. Ed. B
Guia completa d’aquesta família televisiva.

Més petits

Mañana lo dejo
Pedro García Aguado
Ed. Bresca
La seva és una història real d’aventures juvenils, d’èxits esportius i de reconeixement social. També és una història de destrucció personal de soledat
a causa de l’adicció. Per sobre de tot és
una història de superació. Amb l’esforç
i l’ajuda professional va poder sortir de
l’alcohol i de la cocaïna, i ara ens ajuda

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

ACTIVITATS:
Dia 10 de desembre: L’Hora del Conte per nens i nenes de P4
- El gran llibre dels tres Reis
- Quan a Maties li van agafar ganes de fer pipí la nit de Reis
Seguim amb el Club de Lectura. Ens reunim cada més i parlem sobre un
llibre que hem llegit en comú. Si algú està interessat pot passar per la biblioteca
a informar-se.
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Reviu els esdeveniments polítics i socials més destacats, apassiona’t amb els
esportistes i els ídols d’una generació,
recorda aquelles joguines, torna a taral·lejar les cançons, vestits d’una època...

La cabra Pometa
Caroline Jayne Church
Ed. Símbol
Una nit de tempesta ha arrencat tots els
fruiters de l’hort. Al cap d’un temps,
però, i gràcies a la Pometa, nous plan-

Humor

Palanc-oci

Jeroglífic

Problema d’escacs

Sense Perdre els Orígens

per David Fusté

per Ramon Monfà - www.bidmonfa.com

per Jordi Esteban

Rumb

a

LA
ja
On treballa aquest?

Juguen les blanques

Jeroglífic
A la granja (a, la gran, ja).
Problema d’escacs
1- c5, axb5 (si dxc5; 2-b6, cxb6; 3-d6 i es guanya, si 1-..., Rf4; 2-b6, cxb6; 3-cxd6 i es guanya); 2-c6,
bxc6; 3-a6 i es guanya.
la Palanca
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La Rosa del Vents està formada per diversos rombes, els vèrtexs dels quals
assenyalen les diferents direccions (N,
E, W, S, NW, SW, SE, NE, etc.) d’on
pot procedir un vent o cap on pot anar
un vaixell. En les embarcacions, durant
l’edat moderna, la Rosa dels Vents va
ser molt important, ja que amb ella se
seguien les rutes marítimes. La direcció que calia seguir s’identificava amb
algun dels rombes de la Rosa dels Vents
i va acabar dient-se rumb, amb aquest
petit canvi de pronunciació.
Diccionari Etimològic Complementari
de la Llengua Catalana VII, 528
(Joan Coromines)

Ima
tg
es d’Ahir
Imatg
tges

Les riuades. 1982

a ser el segon cap de setmana de

V novembre, ara va fer 26 anys. La

Guardia Civil d’aquell temps va establir controls dia i nit per evitar accidents. El diumenge a la nit es podia anar amb cotxe d’Artesa a
Baldomà sense perill. Aquella nit hi
havia alarma social, la gent estava
avisada, hi havia perill a les lleres del
Segre, possibilitat d’inundacions a les
hortes d’Artesa i Ponts.
Al dilluns al matí la cosa era diferent. La gent va veure tota l’amplada
de l’horta inundada de costat a costat.
Granges inundades, porcs ofegats, horts
negats, els ponts embussats d’arbres i
brossa que arrossegava el corrent. La
carretera d’Artesa a Vernet resistia
l’embat de l’aigua, fins que va cedir i
es va trencar a mitja horta. El nivell de
l’aigua va arribar fins a inundar les cases d’algun dels horts, a la falda just a
sota del “Cuartel”. Algú va sortir de
casa amb aigua fins a la cintura.
A més de la sorpresa, la gent no ho
havia vist mai, la gent va viure uns
moments d’alarma, d’indefensió. Va ser
un fenomen natural que es produeix
molt de tant en tant. La gent en deia
una riuada, perquè es veia així, però
realment va ser una avinguda, perquè a
més del que va ploure, van aflorar aigües subterrànies, es van avenar fonts
que feia temps que estaven seques, i els
rierols que gairebé estaven secs van
aportar al Segre grans quantitats d’aigua. Tot va anar sumant.

L’aigua es va emportar marges, va
arrencar arbres, va trencar carreteres i
espatllar camins, va enfangar horts... En
fi, va causar molts danys materials. A
les nits, quan no s’hi veia, la remor de
l’aigua que baixava era amenaçadora.
Ningú no sabia exactament què passava ni quan s’acabaria.
Els pobles de la riba dreta del Segre
van quedar provisionalment incomunicats i havien de donar el tomb pel Pont
d’Alentorn. També algunes granges van
tenir problemes amb el subministrament de pinso.
Al cap d’uns dies, quan la riuada va
minvar i es va passar a una situació de
normalitat, la Diputació de Lleida es va
fer càrrec de la reparació dels camins i
carreteres de la província. A la zona
d’Artesa la Diputació va posar el capatàs Josep Feixes Castellana a la reparació de la carretera local d’Artesa-Vernet
i a la carretera de la Diputació LV 5121
de Vilves a Collfred.
En aquestes carreteres hi treballaren
camions i maquinària de l’empresa Arrufat de Tàrrega, a més d’altres camions. A la carretera d’Artesa a Vernet es
van gastar 360.000 ptes. en material
posat a l’obra, graves extretes de les
finques que havia deixat la riuada i de
la vora del riu, a més de 56.000 ptes.
en “bolos” de les empreses Àrids Camats i Graves Roca.
A la carretera de la Diputació de Vilves
a Collfred s’hi van esmerçar 310.697
ptes. en el material “saorres” de La Sen-

tiu i 22.000 ptes. en maquinària.
Ja ho havíem comentat abans, però cal
recordar que la carretera d’Artesa a
Baldomà és carretera local (depèn de
l’Ajuntament d’Artesa), mentre que el
Pont de Vernet des d’abans de la guerra i
encara avui, és propietat de la Diputació.
Bartomeu Jové i Serra
Fotomuntatge: Dolors Aubet i Ramoneda
Ampliació de la informació
Val a dir que en la secció de les “Imatges d’Ahir”, de cada foto la gent ens fa
arribar memòries i informació complementària, que al moment de publicarla no en disposàvem.
Així, fa dos mesos en “L’arc de benvinguda” ens van dir que el capità de la
processó de Corpus, era el general de
Divisió Sr. Esteban Infante, figura destacada dins l’estrellat franquista.
També en el darrer número, quan
parlem de la Festa dels 65 anys, que
vam dir que era la primera vegada que
es feia, no era veritat. El 2001 una colla de gent d’Artesa va fer els 65 i una
festa gran. O sigui que era la segona
vegada que es feia aquesta festa.
Ens ho van comentar dos Ramons:
el Vendrell i el Roca. Els agraïm aquesta
informació afegida i demanem disculpes si hem ferit sensibilitats. No era la
nostra intenció.
En la part positiva, ens han refermat
que hi ha gent que llegeix la nostra revista. Gràcies.
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Imatge de la cara nord del Montsec de Rúbies, des de Mata-solana, després de les primeres nevades de la
temporada que es van produir a finals d’octubre. (Foto: Pere Santacreu)

